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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ی اتمی انرژی آژانس بين المللیاظهارات سخنگو
 ٢٠٠۵ مارس ٢۴ – ١٣٨٣ فروردين ۴ پنجشنبه
 آه ايران و اروپا پيشرفت یرد، به شرط ابراز عقيده آی اتمی انرژیالملل  آژانس بينیسخنگو: ايسنا

 را تضمين  وگوها شان را تضمين آنند، ورود مستقيم آمريكا به اين مذاآرات، موفقيت اين گفت مذاآرات
 . آند مي

 العالم درخصوص یوگو با شبكه خبر  درگفتی اتمی انرژیالملل  آژانس بينی فلمينگ، سخنگوميليسا
 به اين یي  هستهیها  منع گسترش سالحی  معاهدهی  امضا آنندهی آشورهای و پايبندیپروتكل الحاق
باشد آه قرار است به معاهده مذآور اضافه   ميی از موارد اصالحی يكیموضوع پايبند: پروتكل گفت

 . شود
 ی آشورهایي دهد تا در فعاليت هسته  امكان ميیالملل  به آژانس بينی تاآيد آرد آه پروتكل الحاقیو

 .  به عمل آوردیقيق جدامضا آننده تح
 آه قرار است در ماه ی در نشستیي  هستهیها  معاهده منع گسترش سالحی  امضا آنندهیآشورها

  .دهند  قرار ميی را مورد بحث و بررسیمه آينده منعقد شود، پروتكل الحاق
  
ه  ادامندهی دو هفته آیمذاکرات ط//  استرانی اساس کار ای سوخت هسته اديتول: ی ناصرروسيس

  افتیخواهد 
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 است، اما رانی سوخت اساس کار اديبرنامه تول:  و اروپا گفترانی مذاکرات ای هسته ای گروه کارسیير
 گری شود که از نظر زمان و دمي آن تنظی از بخش های ممکن است برخی برنامه به چه شکلنی انکهیا

 ی قطعی هاني که آنها هم تضمیني توافق طرفکی فرصت دهد که در چارچوب زي ها نییموارد به اروپا
 .  مورد بحث قرار خواهد گرفتندهی در مذاکرات آم،يبه ما بدهند، به کار ادامه ده

 ساعت مذاکره فشرده 7 انی پس از پای ناصرروسي سس،یاز پار" مهر "ی گزارش خبرنگارخبرگزاربه
 یموضوع جلسه امروز بررس:  در جمع خبرنگاران افزودیته ا مذاکرات هسی راهبرتهينشست کم

 مورد بحث ی کاری است که ظرف سه ماه گذشته در گروه هایی هاني مجموعه تضمنهي در زمشرفتيپ
 .  استرفتهقرار گ

 بود دراغلب موارد نبوده و ی محسوس مدی تا آن حد که باشرفتي پنیبه اعتقاد ما ا:  خاطرنشان کردیو
 یني عی هاني تضمی همانطور که در توافق نامه آمده است بحث اصلرانی ای اسالمیمهور جدگاهیازد

 .  دهدهیرا ای و هسته ای اقتصاد،یاسي سلی در چارچوب مسادی است که اروپا بای قطعی هانيو تضم
 دو موضوع متمرکز بود و از نی ای از بحث امروز رویبخش عمده ا:  کردحی  تصری کارگروه هسته اسیير
 ی روشن است، پادمان و پروتکل برااري شود بسی مربوط میني عی هاني ما آنچه که به تضمدگاهید

 یرا را استمرار اجني تضمیني شکل عني طرفانه همی شده و به شکل کامال بی مساله طراحنيهم
 .  کندی مني تامیپادمان و پروتکل الحاق

 چه نقطه نظرات نکهی اما آنچه که تمرکز بحث بوده ا خودشان را دارنددگاهی هنوز دهایي اروپا،ی گفته وبه
 مساله باشد  و نی در ایني توافق طرفکی ی تواند مطرح شود که بتواند مبنای میگری دی هادهیو ا

 ی کند و از سوني تامسیر در چارچوب تعهدات خود در توافق نامه پایی هاني رود اروپا چه تضمیانتظار م
 تا اعتماد مي کنمي و سرعت آن را تنظی سوخت است چطور زمان بنددي آنچه که برنامه تولزيما ن
 .  ما جلب شودی برنامه کاری بر رویشتريب

 اتیي داد وارد جزی نشست فرصت منی ایی بحث هنوز در مرحله اول است، تا جانیا:  کرددي تاکیناصر
 ی مساله به بحث فننیه ا بود کنی ها ایی اروپادگاهی داده شد اما دحي آن توضیای و زوامیموضوع شد

 خود را ظرات نی داشت تا ابعاد فنمي خواهی جلساتی آتی اساس درهفته هانی بر اازداردي نیشتريب
 داشت، موکول مي خواهی راهبرتهي که در سطح کمی مساله به جلسه بعدنی و امي مشخص کنشتريب

 . خواهد شد
 اما در ستي مطرح نمی شده فراتر برویني بشيپ ی المللني ما از آنچه در قواعد بنکهیا:  اضافه کردیو

 کی که آنها بتواند به مي کنی طرح شده که درباره آن بحث میگری موضوع نکات و عوامل دنی اطيمح
 .  منجر شودینيتوافق طرف

 ی هسته ای از فناورزي کرده حق استفاده صلح آمني آنچه که معاهده تضمیما بر مبنا:  گفتیناصر
 مساله معاهده نی شود، ای می هسته ایستفاده شامل همه مراحل استفاده از انرژ حق انی ام،یدار
 حق کشورها ی هسته ای انرژی همه بخش هادي به طور مشخص آمده که استفاده و تولیت.یپ.ان
 . ستا
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 سی دو روز گذشته در پاری که ط21 قرن ی برای هسته ای کنفرانس انرژی با اشاره به برگزاریو
 هسته ی به انرژازي بود که ننی برگزار شد که مبنا و اساس آن اسی در پاریکنفرانس: تبرگزارشد، گف

 وشنپس ر.  استنانهي واقع بیني بشي پکی نی خواهد کرد و اداي به شدت و به سرعت توسعه پیا
 کند و یريگي خود را پی هایزی بتواند برنامه ردی باشد باگری صحنه بازنی که بخواهد در ایاست کشور

 .  خواهد کردجادی آنها مشکل ای برانهي زمنی ها در اتیحدودم
:  دهد، گفتی که اصل مذاکرات را تحت الشعاع قرار ملي دلنی مذاکرات به ااتیي از ذکر جززي با پرهیو

 ی ملي نکات تشکنی را اندهی آی نشست مطرح شد که تمرکز بحث ما در هفته هانی در اینکات روشن
 . دهد
 مي خواهی جلساتندهیدر دو هفته آ:  و اروپا، اظهار داشترانی مذاکرات ایته ا کارگروه هسسیير

 .  شودی منجر می راهبرتهي جلسه مجدد کمیداشت که به برگزار
 ی المللني است همان است که در مقررات بیني عی هانيآنچه که نقطه نظر ما در تضم:  افزودیناصر

 است کنار آن ازي که نیگریه و درازمدت و نکات و عوامل د توافق همه جانبکی یآمده است، آنچه که برا
 اساس بحث امروز م،يبده را یی هاني متقابال تضمزي و ما نردي را در نظر بگی تعهداتزي و اروپا نمیبگذار

 . بوده است
 ی میسع:  نکرده است، اظهار داشتهی موضوع ارانی خاص در اشنهادي پکی رانی انکهی بر ادي با تاکیو
ما از . مي کنفی کند، تعری منيي توافق را تعکی ی تواند مبانی که می به همراه هم نکات و عواملميکن
 . مي روشن کنشد، توافق بای تواند مبنای را که میی نکات جزمي که توانستمی شدشقدمي بابت پنیا
  

 ی سازی غنی کمزاني حفظ می برارانی اشنهادي پیاروپا در حال بررس : ی غربیپلماتهای دیادعا
  است ومياوران
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 حفظ ی کشور برانی اجازه به ای برارانی اشتهادي پی در حال مطالعه و بررسی غربیپلماتهای و دمقامات
 .  استومي اورانی سازی توقف کامل غنی به رغم خواست اروپا براومي اورانی سازی از غنی کمزانيم
 فاش ی که نخواست نام ویی از مقامات اروپایکی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاریزار گزارش خبرگبه

 فرانسه و آلمان س،ي انگلی کشورهاندگانی در نشست روز چهارشنبه خود با نمارانیا: شود، اعالم کرد
 ی وپژوهشیقاتي پروزه تحقکی کشور اجازه دهند تا نی را ارائه داده است که به ایشنهاديپ

 . حفظ کندومي اورانی سازی غنیقاتي و تحقیشی طرح آزمای اجرای را برافوژهاینترازسا
 هسته حاتي در حال توسعه تسلرانی که ایني عیني خواسته است تا به عنوان تضمرانی اروپا از اهیاتحاد

 . را متوقف کندی چرخه سوخت هسته ای کار بر روست،ي نیا
 هي قضنی کنند که بتوانند بر اداي را پیاگر کارشناسان راه: "  کردحی تصرني همچنی غربپلماتی دنیا

 ساخت بمب ی را برای سازی تواند غنی نمرانیکه ضمانت دهد ا( داشته باشند ینظارت کامل و موثر
 "، چرا که نه؟) انجام دهدیهسته ا

  شنهادشي پ خواست در موردیی از مقامات اروپارانیا:  خبر فوق افزوددي ضمن تائزي نیی منبع اروپاکی
 است، تامل ی سازی غنی برافوژهای سانتریشی گسترش طرح آزمانهيکه هدف از آن فراهم کردن زم

 . کنندیوهمکار
  

  بود دي مفسیمذاکرات انجام شده در پار : یآصف
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 .  بوددي اما مفده،يچي پ وی جدسیمذاکرات انجام شده در پار:  وزارت امور خارجه گفت یسخنگو
 دور از مذاکرات نیدر ا:  وزارت امور خارجه گفت ی سخنگوی رضا آصفديحم" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 ی و اقتصادی ، هسته ایتي وامنیاسي سی هاتهي چند دور مذاکره در کمیابی و ارزیکه با هدف بررس
 تعهدات و یني عی هاني به تضمدنيرس ی را که برایی هادهی ایرانی ت ااي صورت گرفت، هیتکنولوژ
 . ارائه کردیی پرونده را به طرف اروپانی حل و فصل ای برایقطع

 مطرح کرد، یرانی ااتي دوره از مذاکرات هنی را که در ایی هادهیا:  وزارت امور خارجه گفت یسخنگو
 . استیی با طرف اروپای اعتماد سازی برارانی ای اسالمی بودن جمهوری جددیيتا
 نی کرد و لذا ایابی توان ارزی به جلو و سازنده می گاماطي مذاکرات را با احتنیا:  کرد حی تصریصفآ

 .افتی مجددا ادامه خواهد ندهی آیگفتگوها در هفته ها
  

  نتيجه پايان يافتی ايران و اروپا بی از مذاکرات هسته ایدور ديگر
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 بريتانيا، فرانسه و آلمان که در پاريس، پايتخت ی ميان ايران و دولتهای از مذاکرات هسته ای ديگردور
 . پايان يافتیفرانسه به مدت يک روز جريان داشت بدون حصول توافق

 خطاب به خبرنگاران اعالم کرد که ايران همچنان بر ی عضو هيئت مذاکره کننده ايران،ی ناصرسيروس
 مانده و دور تازه ی خود باقی اورانيوم برای سازی بر محفوظ دانستن حق غنیخود مبنموضع پيشين 

تا " خواهد که مذاکرات ی از مذاکرات در اين زمينه ظرف چند هفته آينده آغاز خواهد شد اما ايران نمیا
 . به طول بينجامد" ابد
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 حاکم بر مذاکرات یرنگاران، فضا وزارت امور خارجه فرانسه نيز در جمع خبی باپتيست ماته، سخنگوژان
 .توصيف کرد" مثبت و سازنده"را 

 ی غنی به فناوری دستيابی خود برای مذاکرات خواهان اين است که ايران کليه فعاليتهای اروپايطرف
 هميشه متوقف سازد اما ايران تصريح کرده که بر اساس پيمان منع گسترش ی اورانيوم را برایساز

 داند و ی را حق خود می اورانيوم و توليد سوخت اتمی سازی غنی به فناوریياب دست،یجنگ افزار اتم
 .نيست" حق"به هيچ وجه حاضر به دست برداشتن از اين 

 همچون پذيرفته شدن ی با موافقت آمريکا به ايران پيشنهاد داده که در قبال دريافت امتيازاتی اروپايطرف
 ايرباس و قطعات آن ی مسافربری هواپيماهای خريدار،یانبه عنوان نامزد عضويت در سازمان تجارت جه

 اورانيوم بردارد اما ايران چنين ی سازی آب سبک دست از غنیو همچنين دريافت رآکتور هسته ا
 ی که تاکنون بابت آن پرداخته است کافی که هزينه سنگينی متوقف ساختن برنامه ای را برایامتيازات

 . استی و اقتصادی سياس،ی امنيتیالن در عرصه ها کی داند و خواهان امتيازاتینم
 را تنها ی نيست و برنامه اتمی به جنگ افزار اتمی ايران بارها اعالم کرده که خواهان دستيابهرچند

 اورانيوم و امکان ی سازی غنی از فناوری کند اما از آنجا که برخورداری مقاصد صلح آميز دنبال میبرا
 و آمريکا خواهان یپاي اروی دهد، دولتهای میقابليت توليد سالح هسته ا به ايران یتوليد سوخت اتم

 . اورانيوم بگذردی سازی غنی به فناوری دستيابیآنند که ايران از حق خود برا
 اين ی که نگرانی تعهد داد که تا زمانی به سه دولت عمده اروپايی توافقنامه ای سال گذشته طايران

 اورانيوم خود را متوقف کند اما ی سازیران رفع نشده باشد، برنامه غن ايیدولتها از برنامه هسته ا
 ی نمی توقفنين تعيين شود و چی اورانيوم بايد سقف زمانی سازی توقف غنیسپس اعالم کرد که برا

 . ادامه يابدیتواند مدت زياد
 

 سال آينده ميزان 20 ظرف ايران: ريزي سازمان انرژي اتمي ايران اعالم آرد الملل و برنامه معاون امور بين
 . يي خود توليد خواهد آرد  مگاوات برق از تاسيسات هسته7000
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الملل سازمان انرژي  ، دآتر محمد سعيدي، معاون امور بين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي در  انرژي هسته”المللي  ي همايش بين الم در حاشيهي خبري الع وگو با شبكه اتمي ايران در گفت
يي، الزم  ايران براي دستيابي به سوخت هسته: آه در پاريس برگزار شد، گفت“ قرن بيست و يكم

 . سازي آن ايجاد آند است سيستمي را براي استخراج اورانيوم و غني
 . وع علمي است و نه سياسييي يك موض برداري از فناوري هسته وي همچنين تاآيد آرد آه بهره

 وزير و نيز محمد البرادعي، 29 آشور جهان شامل 30گفتني است در اين همايش نمايندگان رسمي 
 . المللي انرژي اتمي حضور يافتند مدير آل آژانس بين

  
 . اي ايران و اروپا روز چهارشنبه پس از شش ساعت در پاريس خاتمه يافت مذاآرات هسته

  ٢٠٠۵ مارس 23  - ١٣٨4  فروردین3شنبه چهار :ایرنا
اي ،  گزارش آار آميسيونهاي سه گانه هسته: سيروس ناصري در پايان اين جلسه به خبرنگاران گفت

 . سياسي و اقتصادي در آميته راهبري مذاآرات پاريس بررسي شد
اين هاي عيني و قطعي بود آه ادامه بحث در  موضوع اصلي اين نشست در مورد تضمين: وي افزود 

 . زمينه به هفته آينده موآول شد
در نشست آينده آميته : اي ايران را مورد تاآيد قرار داد و گفت ناصري صلح آميز بودن فناوري هسته
هاي عيني و قطعي مذاآرات ادامه يابد تا با همكاري هم مبناي اين  راهبري قرار است در مورد تضمين

 . توافق را تعريف و به نتيجه مثبتي برسانيم
 . هاي عيني ندارد ايران پيشنهاد خاصي در مورد تضمين: وي اظهارداشت

هاي قطعي بدهند آه اين مساله در  اروپاييان در چارچوب توافق پاريس بايد به ما تضمين: وي افزود
 . جلسه آينده آميته راهبري مطرح و بررسي خواهد شد

شتري دارد و مذاآرات در هفته آينده در هاي عيني و قطعي نياز به آار فني بي تضمين: ناصري گفت
 . آميته راهبري دراين زمينه ادامه خواهد يافت

 
 يابد  اي ايران با اتحاديه اروپا ادامه مي مذاآرات هسته

  ٢٠٠۵ مارس 23  - ١٣٨4  فروردین3شنبه چهار :ایرنا
ردند آه اين مذاآرات طي اي ايران، روز چهارشنبه اعالم آ نمايندگان دو طرف مذاآره درباره برنامه هسته

 . هاي آينده ادامه خواهد يافت هفته
يك ديپلمات اروپايي در اين مذاآرات پس از پايان : گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري فرانسه حاآي است

 . اين نشست با اظهار رضايت از اين مذاآرات، آن را سازنده و مثبت خواند
اي ايران، فرانسه،انگليس و آلمان در شهر پاريس در اين مذاآرات آه ميان نمايندگان عالي آشوره

 . جريان بود، با پافشاري هر طرف بر سر مواضع خود ولي در فضايي مثبت و سازنده پايان يافت
آننده ايراني در اين نشست پس از پايان اين جلسه اعالم آرد آه هر يك از  سيروس ناصري مذاآره

 . اي به دست نيامد ي آرده و هيچ نتيجهطرفهاي مذاآره بر سر مواضع خود پافشار
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هاي اروپايي روشن آرد  هاي آينده ادامه خواهد يافت و ايران براي طرف گفته ناصري، مذاآرات در هفته به
 . خواهد هاي جدي براي ادامه مذاآرات مي آه تضمين

د بوده است و هاي اروپايي تاآيد آردند آه در مجموع مذاآرات اين نشست مفي از سوي ديگر ديپلمات
 . آردند هاي مورد نظر خود را طلب مي هر دو طرف تضمين

 
ها ادامه  رغم تمامي محدوديت اش به يي ي هسته رويتر نوشت، ايران تاآيد آرد آه به پيشبرد برنامه

 . خواهد داد
  ٢٠٠۵ مارس 23  - ١٣٨4  فروردین3شنبه چهار 

خبرگزاري انگليسي به نقل از محمد سعيدي، معاون ، اين )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
انرژي “در آنفرانس ) شنبه سه(ريزي سازمان انرژي اتمي ايران آه روز گذشته  الملل و برنامه امور بين
در پاريس و پيش از آغاز دور نهايي مذاآرات ايران ـ اروپا سخنراني ” ويكم يي در قرن بيست هسته
ها و مشكالت تحميل شده، راه  ران قصد دارند به رغم تمامي محدوديتملت و دولت اي: آرد، افزود مي

 . يي را ادامه دهند آميز از فناوري هسته ي صلح پرپيچ و خم استفاده
سعيدي اظهار داشت آه ايران قصد دارد براي پاسخگويي به نياز روزافزون انرژي آه با افزايش سطح 

 . يي آاملي را دنبال آند ي هسته ش يافته است، برنامهاستانداردهاي زندگي در جمهوري اسالمي افزاي
يي و تكميل راآتور تحقيقاتي آب سنگين را شامل  اين برنامه، فراهم آردن سوخت هسته: وي افزود

 . شود مي
ايران قصد دارد سوخت اورانيوم :  افزودريزي سازمان انرژي اتمي آشورمان الملل و برنامه معاون اموربين

يي توليد آند و نه اورانيوم بسيار غني شده را آه در  هاي برق هسته آمتر غني شده را براي نيروگاه
 . شود يي به آار گرفته مي هاي هسته توليد سالح

ظار ندارند اند آه انت هاي اروپايي آه خواستند نامشان فاش نشود، گفته بر اساس اين گزارش، ديپلمات
نشيني آند و اتحاديه اروپا نيز درموقعيتي نيست آه آه مصالحه آند، زيرا  اش عقب ايران از خواسته

 . آمريكا اخيرا از موضع اين اتحاديه حمايت آرده است
تواند از نشست پاريس ميان  بهترين چيزي آه مي: يك ديپلمات نزديك به مذاآرات ايران ـ اروپا گفت

 . باشد ي مذاآرات مي و اروپايي حاصل شود، توافقي براي ادامهمقامات ايراني 
رود اين مذاآرات يك روز به طول انجامد،  اند انتظار مي هاي اروپايي گفته ديپلمات: افزايد اين گزارش مي

 . آم دو روز طول خواهد آشيد اما يك ديپلمات ايراني گفته است مذاآرات دست
 

  ا و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران شخصييتهدولتها، نيروها، مواضع 
  

 به ايران حمله نمي آنيم : آريل شارون 
  ٢٠٠۵ مارس 23  - ١٣٨4  فروردین3شنبه چهار 

 . نخست وزير رژيم اسرائيل بر حمله نكردن به تاسيسات هسته اي ايران تاآيد آرد 
:  از اعضاي آنگره آمريكا تاآيد آرد در جمع هيئتي" آريل شارون" ,به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا

رژيم اسرائيل به ايران به خاطر در دست داشتن برنامه هايي براي دستيابي به بمب اتمي حمله نمي 
 . آند 

مبني بر , رئيس جمهوري آمريكا, "جورج بوش"با موضع " شارون" آابينه, به گزارش راديو اسرائيل
نيت سازمان ملل و وضع تحريم ها عليه مقامات ايران استفاده روش هاي سياسي از طريق شوراي ام

 . در صورت اصرار به ادامه برنامه هاي هسته اي موافق است 
 هيچ آس در صدد حمله به ايران نيست : توني بلر

در مصاحبه خود با يك مجله عربي ضمن تاآيد بر اين " توني بلر" ,به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا
هيچ آس در حال حاضر در صدد حمله نظامي عليه ايران به خاطر :   گفت, نيستمطلب آه ايران عراق 

 . اي اين آشور نيست  برنامه هسته
من فكر نمي آنم آسي برنامه اي نظامي عليه ايران داشته :   گفت" بلر", به گزارش خبرگزاري فرانسه

 . باشد
ند تا شرايط حاآم تحت قوانين انرژي اتمي را آلمان و انگلستان با اتحاد هم قصد دار,  فرانسه:   وي افزود

همچنان به طور , اياالت متحده و اروپا فشار خود را در پيشرفت ايران. براي ايران تفهيم سازند
چرا آه نمي خواهند ايران از برنامه انرژي اتمي خود براي سالح هاي . آارشناسانه افزايش مي دهند

 . هسته اي استفاده آنند
مي خواهيم مطمئن باشيم "جورج بوش " ته در پارلمان انگليس گفته بود؛ طبق خواستهماه گذش" بلر"

 . آه مي توانيم نتايج ديپلماتيكي از مباحث ايران به دست آوريم 
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

   خطرناکی مبهم با آينده ایتصوير: نفوذ ايران در عراق
  ٢٠٠۵ مارس 24  - ١٣٨4  فروردین4شنبه پنج 
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 آن در ی مستقل که مقر اصلی تحقيقاتیکه مؤسسه ا) ICG( بحران یگروه بين الملل : ی سی بیب
 ميزان نفوذ ايران بر اوضاع عراق ی ويژه، به بررسیبروکسل، پايتخت بلژيک است، با انتشار گزارش

 .پرداخته است
 از بحث برانگيزترين و در عين حال مبهم ین در عراق يک مقدمه اين گزارش آمده است که نفوذ ايرادر

 .ترين وجوه اوضاع پس از جنگ در عراق بوده است
 نابجا و مخرب ی گوناگون توسط واشنگتن متهم به دخالتهای افزايد، تهران در موقعيتهای گزارش ماين

ن عرب عراق نيز گاه و در امور عراق شده اما متهم کردن ايران تنها به آمريکا ختم نشده و همسايگا
 یبرخ.  انده ديگر در عراق کردی اسالمی استقرار يک جمهوریبيگاه تهران را متهم به تالش برا

 از دخالت در انتخابات گرفته تا ی شده اند ايران مشغول کارهايی شاخص عراق نيز مدعیمقامها
 .تشويق شورشها بوده است

 اين گروه که ی تحقيقاتیرده که در واقعيت و طبق يافته ها بحران در گزارش خود آوی گروه بين المللاما
 در عراق هنوز ی ثباتی دال بر دخالت ايران در جهت ايجاد بیدر ايران و عراق صورت گرفته، شواهد
 .  شودی است که ادعا میبسيار محدودتر و مبهم تر از آن چيز

 . در عراق داردیافع حيات کند بدون شک ايران منی بحران تاکيد می گروه بين المللالبته
 نفوذ خود را در عراق در حد ی اساس اين گزارش، اين نيز روشن است که ايران تا به حال بکارگيربر

محدود نگه داشته و اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت که ايران ظرفيت و توان عمل بسيار 
 .  در عراق داردی تریگسترده تر و منف

 ود اوضاع عراق ايران در بهبنقش
 به حداکثر رساندن شانس عراق در عبور موفقيت آميز از دوران ی بحران، برای نظر گروه بين المللاز

 از يک طرف و تالش اياالت ی مشترک تهران و بغداد در مورد مسايل امنيتی همکار،ی فعلیانتقال
 .  استیحيات بيشتر روابط اين کشور با ايران، ی ممانعت از تيرگیمتحده آمريکا برا

 ها درباره احتمال حمايت ی موجب افزايش نگران2004در آوريل )  تندرو شيعهیروحان( مقتدا الصدر قيام
 . آمريکا شدی تحت رهبریايران از شورشها عليه نيروها

 تندرو ی گروه های و حمايت از برخی عراقی مقامهای همچنين متهم به نقش داشتن در قتل برخايران
 .سالم شده استمانند انصاراال

 عراق، ديدگاه ی انتقالی ائتالف احزاب شيعه نزديک به ايران در انتخابات مجمع ملی عين حال پيروزدر
 ی وفادار به جمهوری کار آوردن يک دولت مذهبی روی را توجيه کرد که به تالش ايران برایکسان
 . مظنون بودند،یاسالم
از ( به نحو دلخواه خود یاق و شکل دادن اوضاع سياس ثبات کردن عری تصور که ايران مصمم به باين

 همفکر اين کشور یيا حاکم کردن دولت) طريق خرج کردن پول يا اعزام صدها هزار نفر به داخل عراق
 .  در عراق، جهان عرب و اياالت متحده آمريکا رواج داردیاست، به طور گسترده ا

 ی از اينکه موضوع دستکاریاقعيت، هيچ نشانه ا بحران، در وی بر اساس گزارش گروه بين المللاما
 غير ی شيعيان در انتخابات دليلی بيش از يک گمان باشد يا اينکه پيروزیانتخابات عراق توسط ايران چيز

 . داشته باشد، در دست نيست) یاز لحاظ جمعيت(از در اکثريت قرار داشتن آنها 
 ثبات ی در حال تشويق شورشها يا بیطور عمل بر اينکه ايران به ی مبنی هيچ شاهد محکمهمينطور

 .تر کردن اوضاع عراق است ارائه نشده است
 
 ايران ی اطالعاتیدستگاه ها.  ديگر استی گيرد که اقتدار ايران در عرصه ای گزارش سپس نتيجه ماين

 یم دارند و ی با اوضاع عراق آشنايی که هشت سال بين دو کشور ادامه داشته به خوبیبه خاطر جنگ
 . در جنوب عراق، بغداد و کردستان داشته باشندی مستمریتوانند حضور اطالعات

 تبليغات ی از خبرچينان، عوامل سپاه پاسداران و نهادهای نفوذ ايران شامل شبکه گسترده ادامنه
 بحران معتقد است مهمتر از اينها اين است که ايران یبا اين وجود، گروه بين الملل.  شودی میمذهب
در ) ايرانگروه شيعه تحت حمايت ( عراق ی انقالب اسالمی کرده از طريق حمايت از مجلس اعالیسع

 .  عراق اعمال نفوذ کندیاوضاع سياس
 دخالت در ی در ايران برای در اين شرايط و با وجود اينکه وقايع دو سال گذشته از وجود انگيزه قویحت

 شود و تاثيرات آن نيز ی ايران در عراق مشاهده نم از نفوذی گسترده ایعراق حکايت دارد، بازتابها
 ی بحران، بدبينیلدليل اين وضع از ديد گروه بين المل. چندان بر جامعه عراق چشمگير نبوده است

 .  ها نسبت به همسايه شان، ايران، استی از عراقیعميق و غيض گروه هاي
افع ايران در عراق مطرح است و ممکن  مذکور در ادامه گزارش خود به تشريح آنچه به عنوان منگروه

 نويسد اولويت نخست ايران اين است ی پردازد و میاست ايران را ترغيب به اعمال نفوذ در عراق کند م
از .  کندیر جلوگيی مذهبی و حتی سياس،یکه از ظهور دوباره عراق به عنوان يک تهديد، چه نظام

 آن و ی موفقيت قطعیر اين کشور و يا حت دی ديگر، چه شکست عراق و درگرفتن جنگ داخلیسو
 تهديدآميز ی اسالمی موفق که بتواند به عنوان يک نمونه مطرح باشد نيز از ديد جمهوریاستقرار نظام
 .خواهد بود

 خواهان تماميت عراق است، از طرف ديگر از ی کند که ايران از طرفی گزارش سپس استدالل ماين
 کند و مهمتر از یشيعيان مورد اعتماد ايران باشد حمايت م در آن که تحت تسلط یتشکيل حکومت

 انبه سه جیبه همين خاطر ايران به سمت استراتژ. همه، مايل است آمريکا همچنان در آن گرفتار باشد
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 که در واقع ی بحران، شامل دفاع از انتخابات عمومی از ديد گروه بين المللیاين استراتژ.  رفته استیا
که "  قابل کنترلی هاینا آرام" است، تشويق ی آن به خاطر جمعيت بيشتر آنان بديه شيعيان دریپيروز

 متنوع و ی بازيگران سياسی بر روی ايجاد کند و سرمايه گذاری مداوم اما قابل کنترلی های نظمیب
 دقيق درباره آينده اين ی که امکان هرگونه پيشبينی گاه رقيب در عرصه سياست عراق به طوریحت

 . باشدیا به حداقل برساند، مکشور ر
 که شرح آن رفت، داليل ی هايی کرده که عاليق و استراتژی بحران اينطور ارزيابی بين المللگروه

 ی کند و از سويی ها در عراق حمايت می نا آرامی از برخی بعضا متناقض ايران را که از سويیرفتارها
 روشن هستند،راق دارد که مايل به ثبات آن  داخل حاکميت عی چهره های نزديک با برخیديگر روابط

 . کندیم
 ايران از ی حمايت فعلی ها عامل اصلی بحران، همين عاليق و استراتژی از ديد گروه بين المللنهايتا،

 هميشه یاما اين ديدگاه ممکن است برا.  مخالفت و زير سوال بردن آن استیبهبود اوضاع عراق بجا
 که روابط اين دو یمادام.  داردی به نوع روابط تهران و واشنگتن بستگی داریادامه نيابد زيرا به طرز معن

 ی با آمريکا بداند که حضوری باشد، ايران ممکن است اوضاع عراق را يک رقابت مرزیکشور بحران
 آن دارد و به فکر تغيير حکومت در ايران است و در نتيجه گزينه دخالت گسترده تر در یگسترده در مرزها

 . بداردوظ خود محفی بيشتر را برای ثباتی ايجاد بیع عراق برااوضا
 آمريکا در عراق پرداخته و نتيجه گرفته که آمريکا با ی خط مشی بحران سپس به بررسی بين المللگروه

 با شيعيان در عراق و تحت فشار گذاشتن حاکمان در ايران، همزمان یبنا کردن سياست خود بر همکار
 . رسدی رود که به سرانجام رساندن آن شديدا دشوار به نظر میبه پيش مدر دو راه متفاوت 

 کند بهترين راه پيش رو، ی خود را مطرح و پيشنهاد می بحران سپس راه پيشنهادی بين المللگروه
 یاز يک سو برنامه ها.  دوطرف مطرح شودی های آن، نگرانی بين ايران و آمريکا است که طیتوافق
 ی و از سواند اين کشور به روند صلح اعراب و اسرائيل و حمايت آن از حزب اهللا لبن ايران، رويکریاتم

 ی های که اين کشور عليه ايران اعمال کرده و دارايی آمريکا در منطقه، تحريم هايیديگر حضور نظام
دت غير  در کوتاه میاگرچه چنين معامله بزرگ.  قرار گيردیمسدود شده ايران در آمريکا بايد مورد رسيدگ

 .  رسدیقابل حصول به نظر م
 اروپا با ايران و ی گروه سپس به آمريکا توصيه کرده با تغيير لحن در مقابل ايران و حمايت از گفتگوهااين

 . به تغيير وضع کمک کند،ی آن با جامعه بين المللی به ايران در صورت همکاریدادن امتيازهاي
 

  هاتوصيه
 ی مختلف و جامعه جهانی را خطاب به کشورهایرست وار توصيه هاي گروه در خاتمه به صورت فهاين

 .مطرح کرده است
  ايران و عراقی ها به دولتهاتوصيه

) اروند رود( دو کشور در شط العرب ی پايان دادن به مشاجره بر سر خط مرزی آغاز مذاکرات مشترک برا-
 زمان پايان جنگ در حالت آتش بس به دو کشور از( به جنگ ی پايان دادن قطعی پيمان صلح برایو امضا
 )  برند و پيمان صلح امضا نکرده اندیسر م

 
 ی اقدام مشترک جهت بسط نظارت بر مرزها، شامل تبادل اطالعات مربوط به تحرکات گروه ها-

 خشونت طلب ضد کشور متقابل ی و نقل و انتقال پول و امکانات و قطع حمايت از گروه هایشورش
 ).  مانند انصار االسالمیدين خلق ايران و گروه هايشامل گروه مجاه(
 . بين دو کشوری مرز و تبادالت فرهنگی در دو سوی تشويق سرمايه گذار-

  به دولت ايرانتوصيه
 .ی بيشتر با مرزبانان عراقی مرزبان و همکاری افزايش نيروها-
 خشونت طلب در یگروه ها توقف پناه دادن و کمک به جنگجويان عضو گروه انصاراالسالم و ساير -

 .عراق
  اين کشوری سياسی به دولت عراق و گروه هاتوصيه

 . ايرانی اساس درباره رفتارها و اقدام های بی از طرح اتهامهای خودار-
 خشونت طلبانه گروه مجاهدين در ايران و تحت حصر ی از فعاليتهای جلوگيری اقدام در راستا-

 مخالف ی کرد ايرانی در مرکز عراق و عدم حمايت از گروه هانگهداشتن اين گروه در پايگاه اشرف
 . ی اسالمیجمهور

 . تمرکز بر نظارت بر مرزها-
 ی ها به جامعه جهانتوصيه

 . آنی نظارتی گمرکات و ساير سازمانها،ی اطالعاتی نهادهای کمک به عراق در بازساز-
  به دولت آمريکاتوصيه

 ايران، ترجيحا از ی اتمیروپا در جهت حل ابهامها درباره برنامه ها اتحاديه ای حمايت بيشتر از تالش ها-
 بازدارنده که ی قابل توجه و همچنين تنبيهاتی از امتيازهایطريق پيوستن به مذاکرات و ارائه مجموعه ا

 .مقابل تهران گذاشته شود
  

 .  آشته بر جاي گذاشت 80درگيري عراق 
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  ٢٠٠۵ مارس 24  - ١٣٨4  فروردین4شنبه پنج 
و آمريكايي به يك پايگاه آموزشي , در پي حمله نيروهاي عراقي, به گزارش سرويس بين المللي ايلنا

 .  شورشي آشته شدند 85دست آم , شورشيان عراق 
اين بيشترين آمار تلفات شورشيان در حمالت اين نيروها در چند , به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس

 . ماهه اخير است 
ت آه اعضاي دولت جديد عراق هنوز مشخص نشده اند در حال حاضر احزاب سني اين اين در حالي اس

 . آشور خواستار پست وزارت دفاع عراق شده اند 
 .  شورشي نيز دستگير شدند 20به گزارش اين خبرگزاري در پي اين حمله 

 .اين درگيري ها همچنين به آشته شدن هفت سرباز عراقي نيز انجاميد 
  

  شورشيان در عراق ی  تعليماتتصرف اردوگاه
  ٢٠٠۵ مارس 23  - ١٣٨4  فروردین3شنبه  چهار :رادیو آمریکا

 شورشيان ی  يک اردوگاه مظنون آموزشی  سربازان آمريکائی پليس  با پشتيبانی عراق ، کماندوهادر
  بغداد تصرف کرده اندیرا در شمال غرب

  تکريت تصرف ی در نزديکی نبرد سختینبه در پ روز چهارشنبه گفتند اردوگاه روز سه شی عراقمقامات
 و چندين کماندو کشته یدر اين نبرد که حدود دوازده ساعت طول کشيد،  بالغ بر هشتاد شورش. شد

 شدند
 کردند،   ی  از هوا و زمين از کماندوها پشتيبانی آمريکائی آمريکا  تائيد کردند که  نيروهای نظاممقامات

 به یبه گفته آنها  تلفات.  را که کشته شدند  تائيد  کنندیعداد شورشيان توانند تیاما  گفتند نم
  آمريکا وارد نيامدینيروها
 ی بر ديوارهای نامد، روز چهارشنبه با نصب  اعالميه هائی تکريت می که خود را  ارتش اسالمیگروه

 .شهر گفت  فقط  يازده نفر از جنگجويان آن کشته شدند
 نظاميان در عراق به تصرف آماندوهاي عراق درآمد يك پايگاه آموزش شبه: يمقامات آمريكايي و عراق

  ٢٠٠۵ مارس 23  - ١٣٨4  فروردین3شنبه چهار 
اعالم آردند، آماندوهاي پليس عراق با حمايت نيروهاي ) چهارشنبه(مقامات آمريكايي و عراقي امروز 

 بغداد، پس از درگيري شديدي آه نظاميان را در شمال آمريكايي يك پايگاه مشكوك به آموزش شبه
 . هاي چندي برجاي گذاشت، به تصرف خود درآوردند آشته

ي آماندوها صبح  به نقل از خبرگزاري رويتر، اين واحد ويژه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
غرب بغداد حمله  مايلي شمال 100نظاميان واقع در نزديكي يك درياچه در  روز گذشته به اين پايگاه شبه

نظاميان آتش گشودند، آماندوها از نيروهاي آمريكايي خواستند تا به آنها  پس از آنكه اين شبه. آردند
 . آمك هوايي و زميني برسانند

گر وجود  تخمين اوليه از اين سايت نشان: نظام آمريكا گفت  پياده42برگ، سخنگوي گردان  ريچارد گلدن
 . اقي بودتاسيسات آموزش نيروهاي ضدعر

اسناد اين تاسيسات حاآي از آن است آه برخي از اعضاي اين نيروهاي ضدعراقي : وي ادامه داد
 . اند جنگجويان خارجي بوده

هيچ . برگ گفت آه در جريان اين درگيري هفت پليس عراقي آشته و شش تن ديگر مجروح شدند گلدن
 . د، ارايه نشده استان نظامي آشته يا زخمي شده جزيياتي از اين آه چند شبه

 80يك منبع خبري عراقي در مقر فرماندهي مشترك آمريكا و عراق در تكريت ادعا آرده است آه 
 12ها بيش از  ي او اين درگيري اند و به گفته نظامي و آماندو در جريان اين درگيري آشته شده شبه

 اين نبرد آمتر از دو ساعت به گويد برگ مي اين در حالي است آه گلدن. ساعت به طول انجاميده است
 . طول انجاميده است

www.iran-archive.com 


	رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن

