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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( دولتهای بزرگرژیم ایران و

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  صدور قطعنامه جديد عليه ايران محتمل است :يتي وال

  )2007 اکتبر 13 (١٣٨۶ مهر 21شنبه 
اي ايران  الملل با اشاره به موضوع هسته شاور مقام معظم رهبري در امور بينيتي م اآبر وال علي: ايسنا

فرد  مي ايران منحصر به امروز فشار بر جمهوري اسال: و برخي تهديدات و فشارها عليه آشورمان گفت
  .م است نيست، بلكه فشار بر آل جهان اسال

 ايران و در حضور جمعي از مي پزشكان يتي آه پنجشنبه شب در نشست اعضاي انجمن اسال وال
جانبه بوده و  مي همه فشار بر آشورهاي اسال: گفت، افزود هاي جبهه متحد اصولگرايي سخن مي چهره

به گزارش ايرنا مشاور مقام معظم رهبري، جهان آينده را جهاني چند . در هر جايي به يك شكل است
لقوه در دنيايي است آه در آينده چند م يك قطب با امروز جهان اسال: قطبي دانست و خاطرنشان آرد

    . قطبي خواهد شد
دهد  شرايط اينگونه نشان مي: وي آمريكا، اروپا، ژاپن، روسيه و چين را يك مجموعه قلمداد آرد و گفت

    . م بتواند به سمت يك وحدت اختياري و يا الزامي پيش برود، قطب ديگر خواهد بود آه اگر جهان اسال
ها را سخن  ب فرهنگي، مقوله برخورد تمدن انقال مي شوراي عالي  و تمدن اسالرئيس آميته فرهنگ

ل  گويم مسلمانان نيروهاي معارض هستند اما اگر آنها مدعي استقال نمي: اي ندانست و گفت بيهوده
مشاور مقام معظم رهبري . سياسي، فكري، مادي و معنوي باشند در تعارض با منافع ديگران است

. خواهند ها از ديگران ابتدا در بخش فرهنگ و سپس در سياست، تبعيت و پيروي مي ربيغ: تصريح آرد
گري و فرهنگ  م در برابر سلطه نيروي اسال: جويي را فرهنگي خواند و تاآيد آرد وي پايه عمده سلطه

مي و منطقه  ت آشورهاي اسال وي در ادامه سخنانش به تحوال. ايستد طلب غرب مي مادي و نفع
مي گرفتار  يابيم آه همه آشورهاي اسال م در مي با نگاه به جاي جاي جهان اسال: ت و افزودپرداخ

وي با تاآيد بر اينكه . هاي آنان از خارج آشورشان بر آنها تحميل شده است هستند و بيشتر گرفتاري
هاي  در قطعنامه دوم، موضوع موشك: اي ايران نيست، تصريح آرد ها موضوع هسته مشكل غربي

شود چرا حقوق بشر را رعايت  دفاعي آشورمان را مطرح آردند و اگر ايستادگي نشود اين بار گفته مي
  .آنيد نمي

اين ماجراجويي توسط : م را سرشار از ماجراجويي خواند و افزود وي آينده منطقه و جهان اسال
گرچه پيروزي آسان به دهند ا هاي منطقه مسير خود را ادامه مي شود، اما ملت ها انجام مي آمريكايي

    . دست نخواهد آمد
: اي ايران همچنان در دستور آار آشورهاي غربي است، اظهار داشت وي با بيان اينكه موضوع هسته

آنها بنا دارند اين موضوع را دنبال آرده و سپس با طرح آن در شوراي امنيت بتوانند قطعنامه ديگري 
  . ضدايران صادر آنند

 وي همچنين با يادآوري  . بري صدور قطعنامه جديد عليه ايران را محتمل دانستمشاور مقام معظم ره
نظر از آنچه در آنجا  صرف: مي ايران خاطرنشان آرد جمهوري اسال دانشگاه آلمبيا به رئيس اهانت رئيس

مي اهانت  گذشت، تمامي نيروهاي آمريكايي و صهيونيسم جمع شدند تا به رئيس يك آشور اسال
هاي منطقه متعلق به آشورهاي مختلف،  تمامي رسانه: يتي گفت وال. ه نتيجه عكس گرفتندشود، البت

اگرچه اين واقعه : وي افزود. ها به نفع ايران موضعگيري آردند يكپارچه در مقابل اين تهاجم آمريكايي
   . شوند حادثه سختي بود، اما اين خاصيت را داشت آه مسلمانان در روز حادثه يكپارچه مي

  
 انتقاد گيتس از روسيه برای فروش سالح به ایران

  )2007 اکتبر 13 (١٣٨۶ مهر 21شنبه :رادیو فردا
رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا روز شنبه ضمن اينکه بار ديگر به روسيه اطمينان داد که پنتاگون در 

ح به ايران و کشورهای اوکراين و گرجستان پايگاه نظامی نخواهد ساخت، از مسکو به دليل فروش سال
  .سوريه انتقاد کرد

، آقای گيتس، پس از دو روز مذاکره پرتنش با مقام های روسيه، در  فرانسهبه گزارش خبرگزاری
سخنرانی در يک مدرسه نظامی تاکيد کرد که اگر حتی دولت های اوکراين و گرجستان، آمريکا را 

  .امی نخواهد ساختباز هم ارتش آمريکا در اين کشورها پايگاه نظ» دعوت کنند«
موضوع حضور نظامی آمريکا در کشورهای گرجستان و اوکراين، برای روسيه که با اين کشورها هم مرز 

  .است از حساسيت بسيار بااليی برخوردار است
هر دو کشور گرجستان و اوکراين که اکنون توسط رهبرانی متمايل به غرب اداره می شوند، برای 

  .تو ابراز تمايل کرده اندپيوستن به پيمان نظامی نا
و متهم » بلندپروازی های توسعه طلبانه«در عين حال رابرت گيتس ضمن متهم کردن ايران به داشتن 
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آیت اهللا علی خامنه ای، رهبر ایران کشورهای مسلمان را به تحریم کنفرانس آتی خاورميانه تشویق 

  . کرده است
  )2007 اکتبر 13 (١٣٨۶ مهر 21شنبه 

خطبه نماز عيد فطر در تهران صحبت می کرد، گفت هدف از این آیت اهللا خامنه ای که در :بی بی سی
  . کنفرانس تقویت موضع اسرائيل است

رهبر ایران کنفرانس ماه آینده صلح خاورميانه را تالشی از سوی آمریکا برای نجات اسرائيل خواند و 
  . گفت این کنفرانس مورد قبول فلسطينی ها نيست

ر اجتماعی به نام صلح برقرار شده به ضرر مردم فلسطين بوده تاآنون ه: "آیت اهللا خامنه ای گفت
ديگر  آند، با اين وصف دولتهای  است، به همين علت ملت فلسطين آنفرانس پاييزی را نيز رد می 

  ." داند توانند در آنفرانسی شرآت آنند آه ملت فلسطين آن را خدعه می  چگونه می 
طينی اظهار اميدواری کرده که این کنفرانس آغازگر محمود عباس، ریيس تشکيالت خودگردان فلس

گفتگوهای مهم با اسرائيل در مورد تشکيل یک کشور فلسطينی باشد اما حماس که کنترل نوار غزه را 
  . در دست دارد، با این کنفرانس مخالفت کرده و گفته است هيچ منفعتی برای فلسطينی ها ندارد

 عيد فطر همچنين به مردم ایران هشدار داد که از اسراف و مصرف آیت اهللا خامنه ای در خطبه های نماز
  . گرایی بپرهيزند تا از فشارهای اقتصادی کشورهای غربی کمتر دچار آسيب شوند

ميانه روی برگرفته از ماه رمضان را به صورت فرهنگ ملی دربياوريم آه در اين صورت تهديدات : "وی افزود
  ." اثر خواهد بود ی در صورت اجرا شدن بی مكرر دشمن درباره تحريم نيز حت

ایران همواره بر این نکته تاکيد کرده که تحریم های آمریکا و شورای امنيت سازمان ملل به اقتصاد این 
  . کشور لطمه نزده است

آمریکا و چند کشور غربی دیگر ایران را به دليل نپذیرفتن قطعنامه شورای امنيت در تعليق غنی سازی 
  .  تحت تحریم قرار داده انداورانيوم

  
 بی قيد و شرط با ایران مذاکره می کنم: کلينتون
  )2007 اکتبر 12 (١٣٨۶ مهر 20جمعه :رادیو فردا

هيالری کلينتون، نامزد دموکرات انتخابات رياست جمهوری آمريکا روز پنج شنبه اعالم کرد که در صورت 
  .با ايران مذاکره خواهد کرد» یبدون هيچ قيد و شرط«پيروز شدن در اين انتخابات، 

با ايران را به عنوان » بی قيد و شرط«خانم کلينتون دومين نامزد حزب دموکرات آمريکا است که مذاکره 
  .يکی از برنامه های خود اعالم کرده است

در ماه ژوئيه و در يک مناظره . اين در حالی است که وی پيش از اين با چنين مذاکره ای موافق نبود
يغاتی با ديگر نامزدهای حزب دموکرات، باراک اوباما گفته بود که با ايران مذاکره خواهد کرد، اما خانم تبل

  .توصيف کرده بود» بی تجربه و عاری از حس مسئوليت پذيری«کلينتون، وی را 
، با ايران تغيير کرده است» بی قيد و شرط«هيالری کلينتون که به نظر می رسد، نظرش درباره مذاکره 
من در مذاکره بی قيد و شرط با ايران «: روز پنج شنبه و در پاسخ به پرسشی در همين زمينه گفت

فکر می کنيم که از . شرکت خواهم کرد چرا که ما به راستی نمی دانيم که ايران چگونه عمل می کند
  ».بيرون می فهميم، ولی فکر می کنم دچار سوءتفاهم می شويم

اما، ديگر نامزد حزب دموکرات گفته بود که در صورت پيروزی در انتخابات در در ماه ژوئيه، باراک اوب
نخستين سال رياست جمهوری خود، شخصا با رهبران ايران، ونزوئال، کوبا، سوريه و کره شمالی ديدار 

  .خواهد کرد
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 را –وباما  باراک ا–تغيير عقيده خانم کلينتون، واکنش فعاالن جبهه تبليغاتی رقيب وی در حزب دموکرات 
  . در پی داشته است

باراک اوباما، در سياست خارجی، با «: لسلی ميلر، سخنگوی تازه آقای اوباما در نيوهمپشاير، گفت
.  جايگاه ما را در جهان ترميم خواهد کرد- و نه محاسبات سياسی -تصميمات مبتنی بر قواعد اصولی 

  ».ست که به آن باور داريماين تغييری است که ما به آن نياز داريم و تغييری ا
همزمان سخنگوی خانم کلينتون نيز ضمن تاييد تغيير عقيده وی برای مذاکره با ايران، گفت که هيالری 

  .کلينتون، کماکان با باراک اوباما مخالف است
اينکه رييس جمهوری آمريکا ... با باراک اوباما مخالف است ) هيالری کلينتون(او «: هاوارد ولفسون گفت

  »...خصا با محمود احمدی نژاد ديدار کند ش
خانم کلينتون همچنين روز پنج شنبه از رای مثبت خود به طرح قرار گفتن نام سپاه پاسداران انقالب 

به دست آوردن اهرمی برای «اسالمی در فهرست سازمان های تروريستی دفاع کرد و اين اقدام را 
  .توصيف کرد» مذاکره

نی که در حزب دموکرات بخت حضور در رقابت انتخابات رياست جمهوری سال آقای اوباما و ديگر کسا
 آمريکا را دارند، از رای مثبت خانم کلينتون به اين طرح انتقاد کرده بودند و آن را شبيه به موافقت ٢٠٠٨

  .وی با جنگ عراق خوانده بودند
  . يف کرده بودندتوص» گام نخست در مسير جنگ با ايران«اين سياستمداران، اين طرح را 

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 مسکو-برلين-تغيير در محور ديپلماتيک پاريس

  )2007 اکتبر 13 (١٣٨۶ مهر 21شنبه : رادیو فردا: مريم احمدی
  .ه است والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه اخيرا پيام های نا آشنايی از برلين و پاريس دريافت کرد

در شب ديدار از مسکو، روسيه را به برخورد های بيرحمانه  نيکوالی سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه
  .با همسايگانش متهم کرد 

مرکل، صدر اعظم آلمان، هنگام سفر به شهر سامارا در روسيه، از رفتار  پيش از آن، در ماه مه، آنگال 
  .معترضان انتقاد کرده بود  کرملين با

  با کلمات گرمی که قبيل اظهار نظر ها را   اين آزادی، راديو اروپای آزاد ، راديوان ويتمور، مفسر براي 
  و آلمان بشنود، بسيار متفاوت می داند  سابق فرانسه رهبران واليمير پوتين عادت داشت از

ريخی به  يک مساله تا  روسيه– آلمان – محور قديمی فرانسه  او معهتقد است که از بسياری جهات 
مدال لژيون دونور را به   ٢٠٠۶وقتی ژاک شيراک ، ریيس جمهوری فرانسه در سال . نظر می رسد 

  . خشمگين شدند گروه های طرفدار حقوق بشر والديمير پوتين اعطا کرد،
، والديمير پوتين ترتيبی ٢٠٠۵   در سال  صدر اعظمی آلمان  گرهارد شروردراز مقام  گيری پس از کناره

 می  دريای بالتيک  خط لوله گاز را در زير آلمانی که يک- روسی  کنسرسيوم که او به رياست  داد
  . ساخت، برگزيده شود 

 شرودر با پوتين، با عالئق و خواست های اعضای –درون اتحاديه اروپا، ديپلماسی پر قدرت شيراک  در
    .در تضاد بود  کوچکتر

جمهوری چک و استونی خاطرات تازه ای  لهستان،  کشورهای کمونيستی سابق مانند
    .با مسکو بودند  مسکو داشتند و بنا براين خواستار برخورد نيرومند تری استيالی از

ما اخيرا يک دگرگونی «:  می نويسد ژاک روپنيک،کارشناس فرانسوی علوم سياسی  نقل از به برايان
   اين است  مورد  معنای آن در هر دو.ه بعد در فرانس  نخست در آلمان و .سياسی را شاهد بوده ايم 

  . » نزديکی گذشته نخواهد بود به با روسيه  مناسبات که
مسکو می داند و می افزايد رهبران جديد در -برلين- پايان محور ديپلماتيک پاريس روپنيک اين تحول را

ا همسايگانش  در مسائل حقوق بشر، دمکراسی و مناسبات ب برلين و در پاريس، بيشتر مايل هستند
  . با روسيه روبرو شوند 

اتحاديه اروپا از ايستادگی در مقابل کرملين،  او می گويد زمانی که پوتين می توانست در باز داشتن
  .  است هنگامی که بر همسايگانش سخت می گرفت، روی شيراک و شرودر حساب کند، سپری شده

  تجربيات زندگی شخصی نيز تا حدودی رملين،آقای ویتمن می گويد برای رهبران جديد در برلين و ک 
  .  است  به مسکو را شکل داده نسبت  نگرش آنها برداشت ها و

   سارکوزی از مجارستان که در اشغال  و پدر  رشد کرد  کمونيست  شرقی مرکل در آلمان آنگال
بگيرند و خود را بيشتر  گرم  چندان عالقه ای ندارند با مسکو  آنها .گريخت  شوروی بود

  .بشر در فضای شوروی سابق متعهد می بينند دمکراسی و حقوق پيشبرد به
  

  جدید نظامی به جای ترکيه تصميم آمریکا برای یافتن متحدان 
  )2007 اکتبر 12 (١٣٨۶ مهر 20جمعه 

بازگشت سفير ترکيه در آمریکا به کشورش، تنشهای موجود ميان دو کشور را تا حدی افزایش داده که 
احتمال قطع روابط دوجانبه وجود دارد؛از همين رو کاخ سفيد در صدد یافتن همپيمانهای جدید در منطقه 

  . نيروهای خود در عراق استبا هدف حمایت از 
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اقدام کميته امور خارجی : به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نيویورک تایمز با اعالم این مطلب نوشت 
کنگره آمریکا در نسل کشی خواندن کشتار ارامنه در ترکيه، روابط واشنگتن و آنکارا را در بغرنج ترین 

  .بات ترکيه و آمریکا به کلی قطع شودوضع ممکن قرار داده، تا حدی که ممکن است مناس
ازاین نگران هستند که آنکارا دسترسی )پنتاگون(به نوشته نيویورک تایمز، مقامهای وزارت دفاع آمریکا 

ارتش آمریکا را به پایگاه های نظامی ترکيه محدود کند و در صورتی که آنکارا این اقدام را انجام دهد، 
  .ظامی از ترکيه به عراق دچار مشکل می شودآمریکا در ارسال کمک و تجهيزات ن

الزم به ذکر است هم اکنون حجم قابل توجهی از تجهيزات نظامی مورد استفاده نظاميان آمریکایی در 
  .عراق از پایگاه های نظامی ترکيه تامين می شود

ر در صورت نسل کشی خوانده شدن کشتار ارامنه د"خبرهایی در ترکيه منتشرشده است به اینکه 
ترکيه در جریان جنگ جهانی اول از سوی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، آنکارا نيز در مقابل، در 

قراردادهای فعلی خود با واشنگتن مبنی بر استفاده نظاميان  آمریکایی از خاک ترکيه تجدید نظر می 
  ".کند

را رد  کرده و " نسل کشی " به1915به گزارش مهر، آنکارا توصيف کشتار صدها هزار ارمنی بعد از سال 
آنچه روی داد عمليات انتقامجویانه عليه ملتی بود که با دشمن روس در جریان جنگ : تاکيد می کند

  .جهانی اول ائتالف کرد
عبداهللا گل رئيس جمهوری ترکيه متن الیجه یاد شده را که با وجود هشدارهای آنکارا و جرج بوش رئيس 

  .خارجی کنگره این کشور تصویب شد، غيرقابل قبول دانستجمهوری آمریکا در کميته امور 
  

آنجال مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه دیدار خود با والدیمير پوتين رئيس جمهوری روسيه بر همکاری 
  . های راهبردی کشورش با روسيه تاکيد کرد

  )2007 اکتبر 13 (١٣٨۶ مهر 21شنبه 
 آلمان، مرکل همچنين پيش از دیدار دو روزه خود با پوتين به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری

آلمان گفت که برلين نياز دارد تا در تمامی سطوح با مسکو روابطی خوبی داشته " ویزبادن"در شهر 
  .باشد

آلمان و روسيه به عنوان دو شریک استراتژیک به هم مرتبط هستند و ما تمایل داریم روابط : وی افزود
 سطوح از جمله، همکاری های اقتصادی، علمی و فناوری، مسائل قضایی و سؤاالت مان را در تمامی

  .مربوط به سياست خارجی توسعه دهيم
صدر اعظم آلمان همچنين گفت که روابط دو جانبه موضوعی خواهد بود که وی در دیدار خود با پوتين بر 

  .آن متمرکز خواهد شد
ی بين دولتی روسيه و آلمان، صدر اعظم آلمان انتظار همچنين گفته می شود که در نهمين رایزنی ها

  . دارد)  مهر ماه23 و 22( اکتبر 15-14گفتگوهایی جالب و صریح را با رئيس جمهور روسيه طی روزهای 
مرکل در این رابطه گفت که اميدوار است روز یکشنبه در مباحث مفصل با پوتين، بتواند اوضاع در روسيه 

  . ه دو کشور می توانند به همراه هم حل کنند را بررسی کنندو مشکالت بين المللی ک
به گفته مرکل قرار است که اقدامات دو کشور در رابطه با ایران، ضرورت اعمال تحریم های تازه، آینده و 

  .وضعيت کوزوو و اوضاع در بالکان نيز مورد بررسی قرار گيرند
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

ریکا امروز در بيانيه ای از کشته شدن دو نظامی خود و زخمی شدن چهار تن دیگر در نزدیکی ارتش آم
  . بغداد خبر داد

  )2007 اکتبر 13 (١٣٨۶ مهر 21شنبه 
این افراد بر اثر حمله : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بيانيه آمده است 

گاه اصلی نظاميان ارتش آمریکا در بغداد که روز چهارشنبه صورت گرفت، خمپاره ای به کمپ ویکتوری پای
  .کشته و زخمی شدند

 نفر 817 تاکنون به سه هزار و 2003با کشته شدن این دو نظامی، شمار تلفات ارتش آمریکا از مارس 
  .رسيده است

  
  ترور نافرجام معاون رئيس پليس کرکوک / کشته شدن شش فرد مسلح 

  )2007 اکتبر 13 (١٣٨۶ مهر 21شنبه 
کشته شدن شش فرد مسلح در موصل، حمله خمپاره ای به شهرک الخالص و ترور نافرجام معاون 

  . رئيس پليس کرکوک از جمله تحوالت امنيتی عراق تا این ساعت به شمار می رود
دن یکی از به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنيتی عراق امروز از کشته ش

  .نيروهای پليس این کشور و زخمی شدن سه نفر دیگر بر اثر انفجار بمب خبر دادند
  .این بمب، خودروی معاون رئيس پليس استان کرکوک را هدف قرار داده بود که وی از ترور نجات یافت

 80 الخالص در بر اثر پرتاب چند فروند خمپاره به مرکز بازار شهرک: یک منبع نظامی عراق نيز اعالم کرد
  .کيلومتری شمال شرق بغداد، چهار عراقی زخمی شدند

  .ارتش آمریکا در بيانيه ای از کشته شدن شش فرد مسلح خبر داد: خبرگزاری قطر نيز گزارش داد
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بالگردهای نيروهای ائتالف، این افراد را در حالی که تالش می کردند در : در این بيانيه آمده است
ای اصلی منتهی به شرق موصل در شمال عراق، بمب کار بگذارند، هدف قرار نزدیکی یکی از راهه

  .دادند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  گزارش تحليلي اعتماد از تحرکات ديپلماتيک واشنگتن در آستانه سفر پوتين به ايران
  فشار امريکا بر روسيه

  )2007 اکتبر 13 (١٣٨۶ مهر 21شنبه 
 گروه سياسي، نيلوفر منصوريان؛ والديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه چند روزي است ميزبان :اعتماد

هنوز چند ساعتي از پرواز .همتايان فرانسوي و امريکايي اش در شوراي امنيت سازمان ملل است
 هواپيماي حامل نيکال سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه از روسيه نگذشته بود که کاندوليزا رايس وزير

خارجه امريکا به همراه رابرت گيتس وزير دفاع اين کشور قدم به خاک روسيه گذاشتند تا با پوتين که دو 
هر چند مقامات فرانسوي و امريکايي در ديدارشان با .روز ديگر راهي تهران مي شود گفت وگو کنند

 وگوهاي پوتين رئيس جمهوري روسيه از موضوعات ديگري هم سخن گفتند، اما ايران محور اصلي گفت
روسيه، فرانسه و امريکا سه عضو تاثيرگذار و مهم شوراي .با سارکوزي و پس از آن رايس و گيتس بود

امنيت سازمان هستند که قرار است چند روز ديگر در برلين با يکديگر درباره پرونده هسته يي ايران 
ه ايران براي شرکت در اجالس رايزني کنند و لذا گفت وگوهاي سران سه کشور، پيش از سفر پوتين ب

با اين حال سفر و ديدار دو مقام بلندپايه .سران کشورهاي حاشيه خزر بسيار مهم ارزيابي مي شود
امريکايي از روسيه حاوي پيام هاي ديگري براي تهران و البته مسکو است چرا که والديمير پوتين در 

رجه و وزير دفاع امريکا با وي به عنوان مقاماتي که آستانه سفر به ايران قرار دارد و گفت وگوهاي وزير خا
کشورشان در رأس منتقدان اعضاي شوراي امنيت نسبت به فعاليت هاي هسته يي ايران قرار دارد 

از سوي ديگر امريکا به دليل اتخاذ خط مشي . نمي تواند بدون پيامي قاطع براي مقامات ايراني باشد
د جلب حمايت اين کشور از تحريم هاي آتي شوراي امنيت و افزايش معتدالنه مسکو در قبال ايران درصد

فشارهاي بين المللي در قبال تهران است، لذا سفر رايس در کنار وزير دفاع کشورش به روسيه و ذکر 
مطالبي درباره مواضع تهران در زمينه فعاليت هاي هسته يي اش در طول ديدارش با پوتين قابل توجه 

س وزير خارجه امريکا در جريان اين ديدار يک بار ديگر ايران را به دروغگويي درباره هدف کاندوليزا راي.است
برنامه هسته يي اش متهم کرد و در تکرار ادعاهاي خود گفت شکي وجود ندارد که تهران خواستار 
ياتش توانايي الزم براي توليد تسليحات هسته يي است و آژانس بين المللي انرژي اتمي را در زمينه ن

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، وي در گفت وگو با خبرنگاران .فريب داده است
اظهار داشت ايران سابقه عدم پاسخگويي به سواالت مهم درباره آنچه در حال وقوع است را دارد و 

ليد مواد هسته شکي وجود ندارد که ايران به دنبال دستيابي به فناوري هسته يي که مي تواند به تو
  . يي در سطح تسليحاتي بينجامد، است

اما موضوع فعاليت هاي هسته يي ايران تنها مطلبي نبود که در مذاکرات پوتين با رايس و گيتس مورد 
استقرار سيستم دفاع موشکي در اروپا از سوي امريکا يکي ديگر از . بحث و بررسي قرار گرفت

به اين شکل که امريکا يکي از .که باز به ايران مرتبط بودمحورهاي مهم گفت وگوهاي دو طرف بود 
اهداف استقرار سيستم دفاعي موشکي در اروپا را براي مقابله با آنچه که تهديدهاي احتمالي ايران و 
کره شمالي مي داند، ضروري توصيف مي کند، اما مسکو در مقابل اين ادعا خواستار صرف نظر امريکا 

  . اين خصوص به امريکا هشدار داده استاز اقدام فوق است و در
همين امر موجب نگراني کارشناسان نسبت به از سرگيري دوباره جنگ سرد ميان واشنگتن و مسکو 

شده است، چرا که به نظر مي رسد پوتين در آخرين ماه هاي حضورش در کرملين به عنوان رئيس 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است و جمهور در تالش براي احياي نفوذ از دست رفته مسکو پس از 

بارها بر اين نظر که امريکا درصدد گسترش سلطه خود بر جهان به عنوان يک ابرقدرت است تاکيد کرده 
با اين وجود استقرار سپر دفاعي موشکي امريکا در اروپا به نوعي نام ايران را نيز به ميان کشيده .است
  .است

  
  انتقابل روسيه و امريکا درباره اير

در کنار اين مسائل روسيه به رغم تالش هاي رايس براي تغيير نظر مسکو مخالفت خود را با هرگونه 
سرگئي الوروف وزير خارجه . اقدام يک جانبه عليه ايران در جريان سفر رايس به مسکو اعالم کرده است

 امريکا اظهار روسيه در کنفرانس مطبوعاتي مشترکش با کاندوليزا رايس با اشاره به سياست هاي
داشت که اقدام هاي يک جانبه اين کشور با تالش هاي دسته جمعي آنها در تضاد است و از کارايي آن 

به گزارش ايسنا الوروف همچنين تاکيد کرد که روسيه مخالف تحريم ايران به صورت يک جانبه .مي کاهد
بر اساس اين گزارش وزير . بند استاو البته اين نکته را هم گفت که روسيه به تمامي توافقات پاي.است

امور خارجه امريکا نيز در اين کنفرانس اعالم کرد که واشنگتن از تالش هاي ديپلماتيک براي حل اوضاع 
بحراني پيرامون برنامه هسته يي ايران حمايت خواهد کرد، اما به موازات آن، تحريم هايي را نيز در 

اما الوروف نظر . ايران از همکاري امتناع کند، آنها را به کار بندندرابطه با اين کشور تدوين مي کند تا اگر 
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هيچ اقدام غيرمنتظره يي درخصوص «به گفته او . ديگري درخصوص فعاليت هاي هسته يي ايران دارد
  ».برنامه هسته يي ايران پيش از ارائه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي نبايد روي دهد

  
  روزهپايان گفت وگوهاي سه 

در همين حال ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي به گفت وگوهاي سه روزه خود در تهران درباره 
  . پنجشنبه هفته گذشته خاتمه دادندP2 و P1دستگاه هاي سانتريفوژ 

اين دومين دور از مذاکرات مقامات ايران و آژانس در چارچوب توافقي بود که اوايل تيرماه سال جاري ميان 
ا شکل گرفت و قرار شد ايران براساس يک جدول زماني طي دو ماه به تمامي پرسش هاي آژانس آنه

در اين راستا کارشناسان آژانس روز سه شنبه هفته گذشته راهي . بين المللي انرژي اتمي پاسخ دهد
جام پس  انجام دهند و سرانP2 و P1تهران شدند تا دومين دور مذاکرات شان را در مورد سانتريفوژهاي 

از مذاکراتي که به گفته جواد وعيدي سرپرست هيات ايراني راضي کننده بود، قرار شد گفت وگوهاي 
انتظار مي رود هيات کارشناسي آژانس تا پايان ماه .کارشناسي مذکور هفته آينده نيز ادامه پيدا کند

  .جاري گزارش خود را درباره اين دور از مذاکرات به آژانس ارائه کند
  

  ر الريجاني و سوالنا هفته آيندهديدا
در تحولي ديگر در اين خصوص خبرها از ديدار هفته آينده علي الريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي 

اين خبر را کاندوليزا رايس وزير خارجه .با خاوير سوالنا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا حکايت دارد
 به گزارش فارس سوالنا قرار است اواسط نوامبر گزارشي .امريکا هنگام بازگش از روسيه اعالم کرد

در خبري ديگر در اين زمينه وزراي .درباره برنامه هسته يي ايران به اعضاي شوراي امنيت ارائه دهد
در لوکزامبورگ درخواست فرانسه را براي افزايش فشار بر ) روز دوشنبه(خارجه کشورهاي اروپايي فردا 

خبرهاي ديگر نيز از تهيه متني از سوي وزراي خارجه اتحاديه اروپا .خواهند دادايران مورد بررسي قرار 
 کشور اروپايي خارج از 27حکايت مي کند که بر مبناي آن اين اتحاديه در را به روي اعمال تحريم هاي 

 در هر حال سفرهاي اخير مقامات فرانسوي و امريکايي به روسيه.سازمان ملل متحد نيمه باز مي گذارد
با نشست هاي آتي اعضاي شوراي امنيت درباره ايران و سفر دو روز ديگر والديمير پوتين رئيس 

از يک سو روسيه براي اتخاذ روش هاي تنبيهي .جمهوري روسيه به ايران به هم پيوند خورده است
 پس از گسترده تر در قبال ايران ظاهرًا هنوز ترديد دارد و شايد رفع ترديدهايش در اين خصوص را به

سفرش به ايران و ديدارهايش با مقامات ايراني موکول کرده است و از سوي ديگر با امريکا و فرانسه که 
اين روزها متحدتر از گذشته در کنار يکديگر ايستاده اند بر سر ايران اختالف نظر دارد، هر چند که 

  .مشخص نيست اين اختالفات تا چه زماني پايدار خواهد بود
اينکه رابرت گيتس وزير دفاع امريکا پس از پايان سفرش به روسيه، راهي لندن شده است تا نکته ديگر 

لندن هم در .درباره ايران با مقامات انگليس به عنوان يکي ديگر از اعضاي شوراي امنيت مذاکره کند
اوت با ارتباط با پرونده هسته يي ايران هنوز نظر قطعي اش را اعالم نکرده است، هر چند که در تف

در رويکردي ديگر چين نيز به عنوان يکي ديگر از اعضاي دائم .روسيه همراهي بيشتري با امريکا دارد
شوراي امنيت خواستار مذاکره امريکا با ايران شده است و دليل اين رويکرد همراهي چين با روسيه 

نار انگليس در طرف ديگر به اين ترتيب تاکنون چين و روسيه در يک طرف و فرانسه و امريکا در ک. است
قرار دارند که البته تحوالت روزهاي آينده، ترکيب نهايي اين پنج کشور را در نشست آتي شوراي امنيت 

  .درباره فعاليت هاي هسته يي ايران تعيين خواهد کرد
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