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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای
  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

  
  تي امنی در شورای چانه زنانیپا

  )2007 مارس   24 (1386 فروردین 4ه شنب
 شامگاه شنبه به وقت قهي دق22:30 که ساعت ی، در جلسه ا سازمان ملل متحدتي امنیشورا: آفتاب

 از ی کرد که به موجب آن دور تازه ابی را تصوی مخالف قطعنامه ایتهران آغاز شد به اتفاق آرا و بدون را
بر . دی آی به اجرا در مومي اورانی سازی به خاطر ادامه غنرانی اهي علکيپلماتی و دی اقتصادی هامیتحر

 تي امنی شورا1737 شده در قطعنامه نيي روزه تع60 مهلت انی پایکه در پ1747عنامه اساس مفاد قط
 ی سازی مربوط به غنی هاتي فعالهي کلقي تعلی ضرب االجل دو ماهه تازه براکی د،ي رسبیبه تصو
.  مواجه خواهد شدیشتري بیا همی صورت تهران با تحرنی اري شده در غحی و تصرنيي تعومياوران

 ی هاتي خواسته شده فعالرانی است که در آن از اتي امنی قطعنامه شوراني سوم1747قطعنامه 
  .  در آوردقي خود را به حال تعلومي اورانی سازیمربوط به غن

 از یشتري سفر تعداد بنهي را در زمیی هاتی محدوددی جدسی نوشي پ،ی با قطعنامه قبلسهیدر مقا
 و موسسات یدي کلی چهره های هایی شود و دارایئل م قارانی ایدست اندرکاران ارشد برنامه اتم
  .  کندی را مسدود مرانی ایدست اندرکار برنامه هسته ا

  
 شامل 5+1 گروه ی آن توسط اعضاسی نوشي قطعنامه که پنی اورکیوي از نتری روی گزارش خبرگزاربه
 از حاتي صدور تسلتيمنوع شده بود شامل مهي فرانسه و آلمان تهه،ي روسن،ي چا،يتانی متحده، براالتیا
 به دی جدیها  وامی متوقف ساختن اعطای برایالملل ني بیها  و درخواست از کشورها و سازمانرانیا
  .  استرانیا

 آنان بواسطه ارتباط با ی بانکی که اموال و حسابهای به فهرست افرادزي نیقي شرکت و فرد حق28 نام
 قطعنامه تازه  وستي پستي در لردي گیقرار م في مشمول توقرانی ای و موشکیبرنامه هسته ا

  . گنجانده شده است
 ومي اورانی سازی قطعنامه تازه به غنبی متحده در سازمان ملل، پس از تصواالتی اندهی ولف، نماالهاندرو

  ! ستي نرانی از ایادی خواسته زنیا... قي در برابر تعلقيتعل:  اشاره کرد و گفترانیدر ا
 عمل به آن جه،ي شده و در نتنیا استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل تدو بیشنهادي پقطعنامه

  . عضو سازمان الزام آور استی کشورهای تمامیبرا
 ی جنوبیقای جمهور آفرسي رئی خارجه، به تابو امبکری وزس،ی رازاي کاندولکای گفته وزارت خارجه آمربه

 ی دوره ااستی که ری جنوبیقایآفر.  قطعنامه کندنیا مثبت به ی را قانع به دادن رایتلفن زد تا کشور و
  .  کرده بودد به متن آن واری اساسیرادهای سازمان ملل را به عهده دارد اتي امنیشورا
 کشتار ی از سالح هاانهي بودن کل خاور می خواهان آن بودند تا قطعنامه خواستار عارزي و قطر نیاندونز
 که از متحدان لي اسرائی توانست برای می بندني گنجاندن چناما.  پرتاب آنها باشدلی و وسایجمع
  .   داشته باشدی است عواقبانهي در خاور مکایآمر
 ني آژانس بی قبلی قطعنامه به قطعنامه هاسی نوشي پ،ی سازش با درخواست قطر و اندونزیبرا

 شود ی میر جمع کشتای از سالح هاانهي بودن منطقه خاور می که خواستار عاری اتمی انرژیالملل
  . کندیاشاره م

 به ني سنگی نظامزاتيشده که از صدور تجه  عضو سازمان ملل خواسته ی از کشورهادی قطعنامه جددر
 روزه از تهران خواسته است تمام 60االجل   ضربکی ی طني همچنتي امنیشورا.  کنندی خودداررانیا

  . ه مذاکرات را فراهم آورد بازگشت بنهي را اجرا کرده و زمیالملل ني بیها درخواست
 به حالت دي قابل تائی را به شکلومي اورانی سازی برنامه غنرانی شده که هرزمان ادي قطعنامه تاکنی ادر
  . ها متوقف خواهد شدمی تحری درآورد اجراقيتعل

   
  رانی اهي تازه علی هامی تحربیتصو

  )2007 مارس   24 (1386 نی فرورد4 شنبه
 بی به تصورانی اهي را علی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه تازه اتين امی عضو شوراپانزده

  . شودی کشور منی اهي علی تازه ای هامیرساندند که شامل تحر
 شود و از ی ممنوع مرانی ای از سوحاتي صدور تسلت،ي امنی شورا1747 اساس قطعنامه شماره بر

  .  قرار ندهندرانی ااريخت در ای شود وام تازه ای کشورها خواسته میتمام

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


 از یشتري سفر تعداد بنهي را در زمیی هاتی محدوددی جدسی نوشي پ،ی با قطعنامه قبلسهی مقادر
 و موسسات یدي کلی چهره های هایی شود و دارای قائل مرانی ایدست اندرکاران ارشد برنامه اتم

  . کندی را مسدود میوابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالم
به ) 1737 (ی در قطعنامه قبلتي امنی شورای از خواسته هارانی ایچي سرپی ها که در پمیتحر نیا

  . شودی لغو می سازی مرتبط با غنی هاتي فعالقي در صورت تعلده،ي رسبیتصو
 ومي اورانی سازی قطعنامه تازه به غنبی متحده در سازمان ملل، پس از تصواالتی اندهی ولف، نماالهاندرو

  ."ستي نرانی از ایادی خواسته زنیا... قي در برابر تعلقيتعل: "اشاره کرد و گفت رانیدر ا
 عمل به آن جه،ي شده و در نتنی با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل تدویشنهادي پقطعنامه

  . عضو سازمان الزام آور استی کشورهای تمامیبرا
 15 اني مورکیوي در نکيپلماتی فشرده دی هایانه زن روز چکی ی و فرانسه در پايتانی برندگانی نماشتريپ

 بی کرده بودند که قطعنامه اکنون به اتفاق آرا تصویني بشي سازمان ملل متحد، پتي امنیعضو شورا
  .شود

 از - ی قطر و اندونز،ی جنوبیقای آفریرادهای ها و ای روز جمعه به منظور فائق آمدن بر نگرانیگفتگوها
  . صورت گرفت- شورا ردائمي غیاعضا
  ردائمي غی اعضاتی رضاجلب
 ی جنوبیقای جمهور آفرسي رئی خارجه، به تابو امبکری وزس،ی رازاي کاندولکای گفته وزارت خارجه آمربه

 ی دوره ااستی که ری جنوبیقایآفر.  قطعنامه کندنی مثبت به ای را قانع به دادن رایتلفن زد تا کشور و
  . کرده بودد به متن آن واری اساسیرادهایده دارد ا سازمان ملل را به عهتي امنیشورا
 کشتار ی از سالح هاانهي بودن کل خاور می خواهان آن بودند تا قطعنامه خواستار عارزي و قطر نیاندونز
 که از متحدان لي اسرائی توانست برای می بندنياما گنجاندن چن.  پرتاب آنها باشدلی و وسایجمع
 ی هرگز رسما اذعان نکرده اما تصور مليهرچند اسرائ.  داشته باشدیعواقب است انهي در خاور مکایآمر

  . باشدی اتمیشود مجهز به سالح ها
 ی قطعنامه به قطعنامه هاسی نوشي پ،ی سازش با درخواست قطر و اندونزی گفت که براهي ال سابلدو
 کشتار ی از سالح هاهاني بودن منطقه خاور می که خواستار عاری اتمی انرژی المللني آژانس بیقبل
  . کندی شود اشاره می میجمع

 را هدف انتقاد قرار تي امنی در روز پنجشنبه، شورای در سخنانران،ی جمهور اسي نژاد، رئی احمدمحمود
  ." را از کارکرد خود ساقط کرده استتي امنی قدرت ها، شورایرفتار برخ"داد و گفت 

 صرفا رانی ای هسته ای مخالف برنامه های کشورها حال گفت که اقدامني در عرانی ای جمهورسیير
  ." توانند بکنندی نمی دانند که در عمل کاریآنها م" کرد که ناني است و ابراز اطمیغاتي و تبلیجنگ روان

  
  تي امنی شورایگزارش آفتاب از توافق اعضا

  خواهد؟ ی چه مرانی از ادیقطعنامه جد
  )2007 مارس   23 (1386 فروردین 3ه جمع
لفظی خود به  ترین حمالت نژاد در یکی از شدیداللحن یک روز پس از آن که محمود احمدی: تابآف

 به 5+1بيشتر نيستند؛ گروه  «ای کاغذ پاره«های این شورا  شورای امنيت، بار دیگر تاکيد کرد قطعنامه
ن توافق کامل به المللی پيرامون آ های بين خبرگزاری ای پرداخت که به گفته نویس قطعنامه انتشار پيش

نویس در  این پيش. تصویب به شورای امنيت سازمان ملل خواهد رفت دست آمده و هفته آینده برای
کردند بلوک آمریکا برای  های خود تاکيد می زنی برخی محافل داخلی در گمانه شرایطی منتشر شد که

ایران   آسانی از تشدید تحریمبا روسيه و چين راه بلندی در پيش دارد و مسکو و پکن به این زنی چانه
  .حمایت نخواهند کرد

های بانکی افراد و  ها و حساب ایران، توقيف دارایی قطعنامه جدید شامل ممنوعيت صدور تسليحات از
ای و یا موشکی ایران هستند و درخواست از کشورها و  هسته هایی که مرتبط با برنامه شرکت
همچنين از . های جدید به ایران است تن اعطای واممتوقف ساخ المللی برای های بين سازمان

شده که از صدور تجهيزات نظامی سنگين به ایران خودداری  خواسته  کشورهای عضو سازمان ملل
های   روزه از تهران خواسته است تمام درخواست60االجل  همچنين طی یک ضرب شورای امنيت. کنند
  . مذاکرات را فراهم آوردرا اجرا کرده و زمينه بازگشت به المللی بين

 مستقل یا مرتبط با سپاه   فرد و شرکت28جدید عليه ایران این است که نام  نکته کليدی قطعنامه
این قطعنامه همچنين با . است انقالب اسالمی در فهرست پيوست قطعنامه درج شده  پاسداران
خواسته است گزارش  از کشورهای عضو سازمان ملل 1737های قطعنامه  دامنه تحریم گسترش
  . روز ارایه کنند60اجرایی خود را ظرف  اقدامات

 صفحه پيوست تدوین شده، عطف به بيانيه ریيس 3صفحه و با  7نویس این قطعنامه که در  در متن پيش
، و 2006 جوالی 31 به تاریخ 1696و قطعنامه آن به شماره  2006  مارس29شورای امنيت مورخ 

در مورد ورود یا ترانزیت « از همه آشورها خواسته شده 2006دسامبر  23  آن مورخ1737قطعنامه 
ای ایران یا طراحی  ای حساس گسترش تسليحات هسته مستقيما در فعاليتهای هسته افرادی آه

  .«آنند ای ایران دست دارند یا از آن حمایت می آنند جلوگيری شليك تسليحات هسته سيستم های
 

نباید به صورت مستقيم یا غير مستقيم با » نامه به ایران ابالغ شده است کهدر بند دیگری از این قطع
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استفاده از آشتی ها یا هواپيماهای خود هرگونه تسليحات یا  استفاده از اراضی، یا شهروندان یا با
و همه آشورها بایستی از انتقال چنين موادی از ایران توسط شهروندان، یا  مواد مربوطه را انتقال دهد

 از آشتی ها یا هواپيماها، و بدون توجه به اینكه منشا این مواد ایران است یا خير خود ا استفادهب
  .«جلوگيری آنند

از همه آشورها می خواهد هوشيار باشند و از » :نویس نيز تاکيد کرده است بند ششم این پيش
وهای جنگی زرهی ، مستقيم هرگونه تانك جنگی ، خودر تامين، فروش یا انتقال مستقيم یا غير

بزرگ، هواپيماهای جنگنده ، بالگردهای تهاجمی ، ناوهای جنگی ،  سيستمهای خمپاره ای با آاليبر
سيستمها همانگونه آه در آنوانسيون تسليحات ایران سازمان ملل متحد تعریف  موشكها یا موشك،

ایه گذاری ، آارگزاری همسو با هرگونه آمكهای فنی یا آموزشی ، آمكهای مالی ، سرم شده است، و
استفاده از این  دیگر خدمات، و انتقال منابع مالی یا خدمات، مربوط به تامين، فروش، انتقال، توليد یا یا

توسط شهروندان یا توسط آشتی  موارد بمنظور جلوگيری از انبار بی ثبات آننده تسليحات، از اراضی یا
  .«ها یا هواپيماهای خود خودداری آنند

 
خواسته است به جز  «همه آشورها و موسسات مالی بين المللی«یس قطعنامه همچنين از نو پيش

قرارداد آمكهای بالعوض،  با جمهوری اسالمی ایران هيچ گونه«در موارد انساندوستانه و عمرانی 
زمينه شورای امنيت با تنظيم یک  در این. »آمكهای مالی و امتياز وام جدیدی به امضا نرسانند

المللی را ارایه  گزارش عمل به این الزامات بين  روزه دیگر از همه کشورها خواسته است60جل اال ضرب
  .کنند

یك  از تعهد چين، فرانسه ، آلمان، روسيه ، انگليس و آمریكا و اتحادیه اروپا برای یافتن قطعنامه سپس
تشویق می آند تا  ایران را«راه حل به دست آمده از طریق مذاآره در مورد این مساله استقبال کرده و 

گرفته است را برای رسيدن به یك   مورد حمایت قرار1696خود آه در قطعنامه 2006پيشنهاد ماه ژوئن 
همكاریها با ایران بر اساس احترام متقابل و ایجاد  توافق جامع بلند مدت آه اجازه خواهد داد روابط و

  .«ای ایران صورت گيرد، به آار گيرد  برنامه هستهصلح آميز بودن اطمينان بين المللی نسبت به آامال
 از نقش و دستورات آژانس بين المللی انرژی اتمی از دبير» حمایت شدید«سپس با ابراز  شورای امنيت

به   روز از طریق گزارشی این مساله را60آل آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته است طی 
شده در قطعنامه  الم نماید آه آیا ایران همه فعاليتهای قيدشورای حكام و همچنين شورای امنيت اع

   و این قطعنامه را متوقف آرده است یا خير؟1737
 

 در صورتی آه ایران همه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی و«کند  قطعنامه سپس تاکيد می نویس پيش
تعليق درآورد، اجرای  س به حالتای قابل تایيد آژان بازفرآوری از جمله تحقيق و توسعه ، را آه به گونه

و در این » مذاآره امكان پذیر گردد همه اقدامات عليه تهران به حالت تعليق درخواهد آمد تا برگزاری
  .تنبيهی شورای امنيت لغو خواهد شد صورت بالفاصله همه اقدامات محدودکننده و الزامات

است که در صورت امتناع تهران از اجرای نيز تاکيد شده  در مقابل سياست تشویقی فوق بر این نکته
 فصل هفتم منشور 41امنيت، اقدامات بيشتر بعدی بر اساس بند  های شورای دستورات قطعنامه

ایران را متقاعد سازد آه به این قطعنامه ها و الزامات آژانس «خواهد شد تا  سازمان ملل متحد اتخاذ
 . «خواهد شد د در صورت لزوم، تصميمات دیگری اتخاذالمللی انرژی اتمی عمل آند، و تاآيد می آن بين

الحاق شده است، اسامی اشخاص،   پيوست به متن اصلی3بخش مهم دیگر این قطعنامه که در 
ایران نقش دارند و بایستی مشمول تحریم  ای یا موشکی هایی که در برنامه هسته ها و سازمان شرکت

 سازمان 10 شخصيت ایرانی به همراه 15ها،  این پيوست ادبر اساس مف. قرار گيرند را اعالم کرده است
به سپاه پاسداران مشمول تحریم ممانعت از سفر یا انسداد   شرکت وابسته3یا شرکت مستقل و 

ها و افراد ذکر شده در پيوست قطعنامه به شرح  اسامی شرکت. گرفت های مالی قرار خواهند حساب
  :زیر است

 
  ایرانیها و نهادهای   شرکت–الف 

  سازی اجا گروه صنایع فلزآاری و مهمات -1
  ای اصفهان ای اصفهان و مرآز فناوری هسته توليد سوخت هسته مرآز تحقيقات و -2
  شرآت آاوشيار -3
  صنایع شيميایی پارچين -4
  ای آرج مرآز تحقيقات هسته -5
  انرژی شرآت نوین -6
  گروه صنایع موشكهای دریایی وزارت دفاع -7
  بانك سپه -8
  «صنام«صنعتی  گروه -9

  «یامهدی«گروه صنعتی - 10
  های وابسته به سپاه شرکت ب ـ
  صنایع هوانوردی قدس -1
  خدمات هواپيماسازی پارس شرآت -2
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  شرآت هواپيماسازی شعاع -3
  ج ـ اشخاص ایرانی

  فریدون عباسی دوانی -1
  زاده مهابادی محسن فخری -2
  (دیر تاسيسات غنی سازی نطنزم(سيد عباس صفدری  -3
  (مدیر مرآز توليد و تحقيقات سوخت اصفهان(امير رحيمی -4

  (گروه صنعتی فجر رئيس(محسن حجتی  -5
  (رئيس گروه صنعتی شهيد باقری( مهرداد اخالقی آتابچی  -6
  (رئيس گروه صنایع شهيد همت(ناصر ملكی  -7
  (ایرانسپه  رئيس و مدیر عامل بانك(احمد درخشنده -8
  ـ سرتيپ مرتضی رضایی معاون فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی9

  ـ دریادار دوم علی اآبر احمدیان، رئيس ستاد مشترك سپاه10
  رضا زاهدی، فرمانده نيروی زمينی سپاه ـ سرتيپ محمد11
  دریایی سپاه ـ دریا دار مرتضی صفری، فرمانده نيروی12
  رمانده نيروی مقاومت بسيجـ سرتيپ محمد حجازی، ف13
  قاسم سليمانی ، فرمانده یگانهای قدس ـ سرتيپ14
   معاون امنيتی وزیر آشور ـ سرتيپ ذوالقدر، یكی از اعضای سپاه و15
  

   به هند شد رانی خواستار توقف پروژه خط لوله گاز اکای آمری انرژریوز ؛یدر سفر به دهل
  )2007 مارس   23 (1386 فروردین 3ه جمع
 ري تواند تهران را در مسی به هند مرانی که خط لوله انتقال گاز ای بهانه واهنی با اکای آمری انرژریزو

  .  مهم شدی پروژه اقتصادنی کمک کند،خواستار توقف ای هسته ای به انرژیابيدست
خله  مدایدر سخنان" سموئل بودمن" نو، ی فرانسه از دهلی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 به هند در حال گفتگو هستند، رانی انتقال گاز ای که برارانیسه کشور پاکستان، هند و ا:  گفت انهیجو

  .آن را کنار بگذارند
 کمک کند و ما ی هسته احاتي توسعه تسلی برارانی تواند به ای پروژه منیبه باور ما ا:  شدی مدعیو
  .مي تا آن را متوقف کنمی دارازين

 ی هسته ایهمکار" گروه ی که از سوی در بمبئی سفر کرده است؛پس از نشست که به هندبودمن
 پروژه را به نی متحده درباره ااالتی ایمن نگران:  در جمع خبرنگاران گفتافتهی بيترت" کایهند و آمر
  . ارشد هند اعالم کردمیمقامها

 گفت که کشورش رانی اهي علکای خصمانه آمریاستهاي همراه کردن هند با سی در تالش براني همچنیو
  . شودیی نهاکای هند و آمریدر تالش است تا توافق هسته ا

 نو، با ی در سفر خود به دهل2006 در دوم مارس سال کای جمهور آمرسيرئ" جرج بوش" گزارش مهر،به
 2005 سال هي ژوئ18 آن در ی هاهی که پاافتی دست ی هند به توافقرینخست وز" نگيمانموهان س"

  .  بدهدی نظامري غی هسته ای متعهد شد تا به هند تکنولوژکایو بر اساس آن آمرشکل گرفت 
 ی متحده برااالتی شد و بوش آن را امضا کرد، اما ابی تصوکای کنگره آمری بعد از سوی توافق چندنیا

 ني کشور و همچننی ای هسته ای فناوری را از هند در بعد داخلیی توافق درخواستهانی کردن ایینها
 ژهی به وگرانی هند با دی دارد که محدود کردن همکارگرانی کشور با دنی ایهای همکارری بعد سادر

  . از آن جمله استی انرژنهي در زمرانی کشور با انی ایهمکار
 هند و ني بی مربوط به خط لوله گاز اعالم شده است که اختالفاتی درباره گفتگوهاگری دی گزارشدر

 یمشاور انرژ" مختار احمد" پاکستان بروز کرده اما ی از سوی درخواستتیزپاکستان در خصوص نرخ تران
  . شدد اختالفات حل خواهنی کرده است که اناني پاکستان ابراز اطمرینخست وز" زیشوکت عز"

 تر بحث صادرات گاز ی گردد، اما شروع جدی باز م1979  به سال ی دالرارديلي م7 پروژه نی ایی ابتداطرح
 در ی پارس جنوبیعي گاز طبمي عظری آغاز شد که با کشف ذخایالدي م90 دهه لی در اوا به هندرانیا

 احداث قی گاز از طرل انتقاای LNG صادرات گاز به صورت  شی افزای برازي نرانی ای تالش ها1988سال 
  .افتی شی نقاط جهان افزایخطوط لوله به اقص

 تواند ی که مني سطح زمری زیمتر5/1تا 1 عمق  طول درلومتري ک670 هزار و 2 خط لوله با طول نیا
 رانی اهی بنادر عسلود؛ی دو کشور منتقل نمانی به ارانی متر مکعب گاز را از اونيلي صد مکی از شيروزانه ب
 متصل کرده و با م پاکستان را به  هی و جنوب مرکزی در جنوب شرقی فارس، گوادرو کراچجيدر خل

 پروژه نی قرار داد ای امضای برایشنهاديمدت پ. دي هند خواهد رسیمرز از نقاط یکی به ميامتداد مستق
  . است دی قابل تمدزي نگری سال است که تا پنج سال د25
  

 مانور نظامی ايران در خليج فارس آغاز شد
  )2007 مارس   22 (1386 فروردین 2ه پنج شنب
یک رزمايش دريايی را در منطقه ميانی و  پنجشنبه دوم فروردين  نيروی دريايی ارتش ايران روز:رادیو فردا

    .شمالی خليج فارس در استان بوشهر آغاز کرد
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انداز، ناوهای سنگين رزمی و  های موشک  از ناوچه  اين رزمايش نيروی دريايی ارتش ايران در
لجستيکی، موشک های هوا به سطح و سطح به هوا برای دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده 

  . کنداستفاده می
به گفته دريادار سجاد کوچکی، فرمانده نيروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی، در اين رزمايش نيروی 
دريايی ارتش با استفاده از تجهيزات و سالح های ساخت وزارت دفاع توان و قدرت دفاعی خود را برای 

  .گذارد صيانت از آب های خليج فارس به نمايش می
در اين رزمايش زيردريايی تاکتيکی که برای شناسايی اهداف مورد نظر «:  گفت دريادار سجاد کوچکی

خته شده است با موفقيت آزمايش متناسب با شرايط اقليمی خليج فارس در صنايع وزارت دفاع سا
  ».شد

سامانه هدايت آتش، تيراندازی عليه  دريادار کوچکی جنگ های الکترونيکی، بکارگيری توپخانه مجهزبه
های اين   و زيرسطحی و بهره جستن از موشکهای دوش پرتاب را از ديگر برنامههدف های سطحی
  . رزمايش ذکر کرد

اين رزمايش تا دهم فروردين ماه جاری در پهنه آبهای خليج فارس به وسعت چهار هزار مايل دريايی اجرا 
  .شود می

 ايران در آبهای  يش قدرت، کارشناسان نظامی چنين رزمايش هايی را نمارويترز  به گزارش خبرگزاری 
اين کارشناسان معتقدند، ايران با هدف بازدارندگی آمريکا از . خليج فارس و تنگه هرمز ارزيابی می کنند 

در حدود دو پنجم نفت جهان . حمله احتمالی به ايران، به اين رزمايش ها در خليج فارس دست می زند
  .از اين منطقه می گذرد  توسط کشتی
هرچند آمريکا خواهان حل .  را متهم می کند که درصدد توليد جنگ آفزار هسته ای استآمريکا ايران

ديپلماتيک بحران هسته ای ايران است، اما اين کشور امکان استفاده از نيروی نظامی درصورت 
  .شکست راه حل های ديپلماتيک را رد نکرده است

   »آمريکا تمام کننده جنگ عليه ايران نخواهد بود«
آمريکا اگر «:  سرتيپ پاسدار مرتضی صفار، فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران، گفت ی ديگراز سو

  ». کننده آن نخواهد بود جنگی را عليه ايران آغاز کند بی شک تمام
، فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران که به مناسبت سالروز يک عمليات فارسبه گزارش خبرگزاری 

مردم ما اجازه نخواهند داد حتی يک سرباز آمريکايی «: خن می گفت، افزودنظامی برعليه عراق س
  ».پايش را داخل خاک کشور بگذارد

  ».ما روحيه استقامت داريم و اين خود عامل بازدارندگی است «: اين فرمانده سپاه تصريح کرد
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

   شود ی می راه انداز2007 سال انی تا پاوميان اوری سازی غنی المللني بمرکز: هيروس
  )2007 مارس   22 (1386 فروردین 2ه پنج شنب

 ی آغاز میالدي می سال جارانی تا پاومي اورانی سازی غنی المللني مرکز بتي اعالم کرد که فعالهيروس
  . شود
 ئتي در ههي روسیندگی نماسيرئ" ی اسپاسکیکوالين "تارتاس،ی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه

 ومي اورانی سازی از افتتاح مرکز غنی اتمی انرژی المللني آژانس بندهی و نماهي روسی اتمیسازمان انرژ
  . سال خبر دادندانیدر آنگارسک تا پا

 کشورها و گری در دی مشابهی انجام پروژه هادی است و ما بایشی پروژه آزماکی نیا:  گفت یاسپاسک
 را مورد ی اتمی انرژی المللني مراکز با آژانس بنی اینطورهمکاري و همی مراکزني چنني بیهمکار

  .ميمطالعه قرار ده
  . خواهد شدسي تاسزي مکانها نگری با آژانس در دی بعد از تجربه همکاری مراکزنيچن:  کرددي تاکیو
هر  شود؛ قرار است در شی ساخته مهي جمهور روسسي رئني پوتريمی والدشنهادي مرکز که به پنیا

  . شودی مسکو راه اندازیلومتري هزار ک5 و یبريآنگارسک در شرق س
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

هاي شبه  ي اهل تسنن عراق گفت اگر آمريكا عزم جدي در متوقف آردن فعاليت يك رهبر برجسته
  . يابد ها در اين آشور پايان مي نظاميان عراقي نشان دهد، تنش

  )2007 مارس   24 (1386دین  فرور4ه شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، شيخ مجيد القائد، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها بايد به طور جدي وارد عمل شوند  آمريكايي: اي دراستان االنبار عراق گفت يكي از رهبران ارشد قبيله
  .  را توقيف و آنها را دستگير آنندهايشان و اين شبه نظاميان را سرآوب آرده، سالح

شود نقش اصلي در  ي اهل تسنن در عراق است آه گفته مي القائد از رهبران بزرگ يك قبيله
هاي حزب بعث صدام داشته  ي نزديكي با جناح آند و رابطه اي استان انبار ايفا مي هاي قبيله سياست
  . است
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 بود آه اگر دولت آنوني عراق منحل شود و انتخابات ي عراقي پيشتر نيز اعالم آرده اين رهبر برجسته
وي تاآيد . بس موقت با آمريكا امكان پذير خواهد بود سراسري مجددي برگزار شود امكان برقراري آتش

  . اي در اين آشور است هاي فرقه داشته آه متعهد به اتحاد درعراق و پايان دادن به خشونت
 3232حداقل ) 1385 فروردين 4 (2007 مارس 23الم آرد آه تا از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس اع

اين در حالي . اند  در اين آشور آشته شده2003تن از نيروهاي آمريكايي در عراق از آغاز جنگ در سال 
  . است آه آمار اين خبرگزاري سه برابر آمار اعالم شده از جانب وزارت دفاع آمريكا است

 18 تن نظاميان اوآرايني 33 تن، نظاميان ايتاليايي 134 ارتش انگليس در همين حال آمار آشته شدگان
 تن و نظاميان 11 تن، نظاميان اسپانيايي 13 تن، نظاميان بلغارستاني 19تن، نظاميان لهستاني 

  . تن گزارش شده است6دانمارآي 
  

هاي شبه  ي اهل تسنن عراق گفت اگر آمريكا عزم جدي در متوقف آردن فعاليت يك رهبر برجسته
  . يابد ها در اين آشور پايان مي نظاميان عراقي نشان دهد، تنش

  )2007 مارس   24 (1386 فروردین 4ه شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، شيخ مجيد القائد، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها بايد به طور جدي وارد عمل شوند  يآمريكاي: اي دراستان االنبار عراق گفت يكي از رهبران ارشد قبيله
  . هايشان را توقيف و آنها را دستگير آنند و اين شبه نظاميان را سرآوب آرده، سالح

شود نقش اصلي در  ي اهل تسنن در عراق است آه گفته مي القائد از رهبران بزرگ يك قبيله
هاي حزب بعث صدام داشته   جناحي نزديكي با آند و رابطه اي استان انبار ايفا مي هاي قبيله سياست
  . است

ي عراقي پيشتر نيز اعالم آرده بود آه اگر دولت آنوني عراق منحل شود و انتخابات  اين رهبر برجسته
وي تاآيد . بس موقت با آمريكا امكان پذير خواهد بود سراسري مجددي برگزار شود امكان برقراري آتش

  . اي در اين آشور است هاي فرقه  دادن به خشونتداشته آه متعهد به اتحاد درعراق و پايان
 3232حداقل ) 1385 فروردين 4 (2007 مارس 23از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس اعالم آرد آه تا 
اين در حالي . اند  در اين آشور آشته شده2003تن از نيروهاي آمريكايي در عراق از آغاز جنگ در سال 

  . رابر آمار اعالم شده از جانب وزارت دفاع آمريكا استاست آه آمار اين خبرگزاري سه ب
 18 تن نظاميان اوآرايني 33 تن، نظاميان ايتاليايي 134در همين حال آمار آشته شدگان ارتش انگليس 

 تن و نظاميان 11 تن، نظاميان اسپانيايي 13 تن، نظاميان بلغارستاني 19تن، نظاميان لهستاني 
  .ست تن گزارش شده ا6دانمارآي 

  
اقدامات پس از فروپاشي ارتش  ي بازسازي عراق پس از جنگ و هاي دولت آمريکا در زمينه سياست

  .عراق، در دو گزارش جداگانه مورد انتقاد شديد قرار گرفت
  )2007 مارس   24 (1386 فروردین 4ه شنب

ر گزارشي که ي خبري بي بي سي، د از شبكه به نقل) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران شبه گزار
هاي  ي اين آشورشده است، وزارتخانه تسليم کنگره توسط سربازرس ويژه دولت آمريکا در امور عراق

اند،  نامناسبي که در اجراي طرح هاي بازسازي عراق به کار برده ي دفاع و امور خارجه به دليل شيوه
  .اند گرفته هدف انتقاد شديد قرار

خانه ي آليدي در دولت آمريكا را متهم کرده  وزارت امور عراق، اين دواستوارت باوئن، سربازرس ويژه در 
بازسازي عراق فاقد هماهنگي الزم و يک نگرش کلي و منسجم  است که در تدوين و اجراي طرح هاي

  .بوده اند
هاي طرف  ي فعاليت شرکت آمريکا بر نحوه چنين آمده است که نمايندگان دولت در اين گزارش هم

اند، در حاليکه ميلياردها دالر براي اين  اعمال نداشته  طرح هاي بازسازي نظارت چندانيقرارداد در
  .ها هزينه شده است طرح

بازسازي عراق حاکي از هرج و مرج، فقدان  ي اجراي طرح هاي ي باوئن، نگاهي به نحوه به گفته
  .اين زمينه است سازماندهي مناسب و از دست رفتن فرصت ها در

ي امنيت ملي عراق، تسليم  ليبرمن، رييس کميته ازرس ويژه در امور عراق به سناتور جوزفگزارش سرب
  .شده است

نظارت مناسب دولت آمريکا باعث به هدر رفتن مبالغ  سناتور ليبرمن گفته است که فقدان برنامه ريزي و
  .و اين برنامه را تضعيف کرده است هنگفتي از بودجه بازسازي عراق شده

براي نظارت بر عمليات بازسازي عراق ايجاد کنند که   سناي آمريکا در نظر دارند کميته ويژه اي رارهبران
  .وزارتخانه هاي امور خارجه و دفاع در اين زمينه خواهد بود وظيفه آن ايجاد هماهنگي بين

ز فروپاشي را به کوتاهي در اقدامات الزم پس ا گزارش ديگري در مورد عراق پس از جنگ، ارتش آمريکا
  .ارتش عراق متهم کرده است

شده و به شرايط عراق در ماه هاي پس از  ي پاسخگويي دولت آمريکا تهيه اين گزارش توسط اداره
  .سقوط رژيم صدام اختصاص دارد

، ارتش آمريکا به 2003اشغال عراق در بهار سال  اداره پاسخگويي دولت آمريکا گفته است که پس از
  .مهمات و خنثي کردن زرادخانه هاي ارتش آن کشور مبادرت نکرد اي انهدام انبارهاياقدامات مناسب بر
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در عراق نفرات و تجهيزات کافي را براي محافظت  در اين گزارش آمده است که فرماندهان نظامي آمريکا
  .شکست خورده اين کشور در نظر نگرفته بودند از انبارهاي مهمات و تسليحات ارتش

تجهيزات نظامي بود که بعدها در ساخت وسايل   اين کوتاهي غارت گسترده مهمات ويکي از نتايج
  .تلفات را به نظاميان آمريکايي وارد ساخته است انفجاري دست ساز به کار رفته که بيشترين

عملکرد ارتش در شرايط بعد از اشغال عراق را  وزارت دفاع آمريکا انتقادهاي اداره پاسخگويي از
  . خوانده استغيرمنصفانه

هزاران انبار مهمات و اسلحه خانه مخفي ايجاد شده  به گفته رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، در عراق
عملياتي بسيار گسترده نياز داشت که اجراي آن براي نيروهاي ائتالف به  بود و يافتن و انهدام آنها به

  .امکان پذير نبود رهبري آمريکا
ريزي جنگ عراق از روش حداکثر قدرت آتش با  ارت دفاع آمريکا در برنامهبه گفته برخي ناظران، وز

نتيجه، پس از شکست ارتش عراق نفرات کافي را براي  استفاده از کمترين نفرات استفاده کرد و در
  .نداشت عمليات پس از اشغال در اختيار

راق پس از جنگ تا حدود گسترش نا امني در ع به گفته برخي تحليلگران نظامي، بروز هرج و مرج و
  .آمريکا و انتخاب روشي نا مناسب ناشي شده است زيادي از اشتباه در برنامه ريزي هاي نظامي

صدور قطعنامه اي وقوع انفجار هنگام حضور  از سوي ديگراعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد با
  .ده انداقدام تروريستي محکوم کر دبيرکل سازمان در بغداد را به عنوان يک

  
هاي اخير از آشور  شمار زيادي از بهترين پرسنل بهداشتي و پزشكان عراقي به دليل تهديدات و درگيري

  . اند و اين امر مردم عراق را با بحران جدي در زمينه نيازهاي پزشكي و درماني مواجه آرده است گريخته
  )2007 مارس   23 (1386 فروردین 3ه جمع

ها حاآي از آن  ، گزارش)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران » ت و درمانبهداش«به گزارش سرويس 
است آه بيشتر پزشكان و متخصصان بهداشتي به دليل تهديد شدن از سوي شورشيان طي چند ماه 

  . اند اند و يا از ترس جانشان آشور را ترك آرده گذشته يا دست از آار آشيده
دارو و تجهيزات تقريبا ديگر در : باره آورده است  دراينشبكه خبري بي بي سي در ادامه گزارش خود

ها و نيز پزشكان در وزارت بهداشت اين آشور از سوي  بيماران در داخل بيمارستان. عراق وجود ندارد
ها در آشوري اتفاق افتاده است آه زماني به دليل داشتن  تمام اين بحران. شوند شورشيان تهديد مي

  . باليد خاورميانه به خود ميبهترين خدمات پزشكي در 
توانند به راحتي به بيمارستان برسند اما در آنجا آسي نيست آه به آار آنها رسيدگي آند و  مردم مي

  . اگر آسي هم حضور داشته باشد در صورت هر اقدامي ممكن است پس از آن آشته شود
  . اند شان اردن فرار آرده بسياري از پزشكان عراقي به آشور همسايه

آنها . هاي درجه اول جهاني برخوردارند اين پزشكان از پزشكان برجسته عراقي هستند آه از مهارت
  . خواهند شناسايي شوند هايشان هنوز در عراق هستند، نمي همچنين به دليل اينكه خانواده

ا آمبود آردم، بيمارستان ب وقتي من بيمارستان را ترك مي: گويد يك استاد نورولوژي در اين زمينه مي
  . شديد دارو مواجه بود و هيچ پرستاري در بيمارستان وجود نداشت

  . آردم پنج مشاور ترور شدند در آالجي آه من سابقا تدريس مي: فزايد وي مي
ها  تنها افرادي آه توانايي و مهارت بسيار ناچيزي دارند در بيمارستان: گويد يكي ديگر از اين پزشكان مي

  . ميرند ان حضور دارند و به همين دليل اغلب افرادي آه جراحات شديد دارند، ميبراي رسيدگي به بيمار
هيچ يك از پزشكان . ها بسيار نابسامان و نامطلوب است به عالوه وضعيت بهداشت بيمارستان

  . توانند وارد ساختمان وزارت بهداشت اين آشور شوند چرا آه به محض ورود ربوده خواهند شد نمي
  

  .  سوء قصد در مرکز بغداد جان سالم به در بردکی عراق امروز از ری معاون نخست وزی الزوبعسالم
  )2007 مارس   23 (1386 فروردین 3ه جمع
 ی عراق اعالم کردند که سالم الزوبعیتي مهر به نقل از شبکه العالم، منابع امنی گزارش خبرگزاربه

  . شدیکز بغداد زخمامروز بر اثر وقوع دو انفجار در دفتر خود واقع در مر
 خطرناک تشي زنده است و وضعیسالم الزوبع:  سخنگو در دولت عراق گفت کی است که ی درحالنیا
  .ستين
 انفجارها سه تن کشته و پنج تن نیدر ا:  اعالم کرد ی ترور نافرجام سالم الزوبعدیي عراق هم با تاسيپل
  . شدندی زخمگرید
  

   عراق در اوج خشونت ها تاسف بار است ترک : تیر ماموی روزهانی زاد در آخرلي خلیزلما
  )2007 مارس   23 (1386 فروردین 3ه جمع
 عراق را در اوج خشونت ها ترک نکهی خود در بغداد از اتی ماموری روزهانی در عراق در آخرکای آمرريسف
  .  کند، ابراز تاسف کردیم
   در عراق رو به تشی مامور  دوره زاد که لي خلی زلماتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
 نی خشونتها در اشی از افزا  ابراز تاسف  واقع در شمال عراق، ضمنلي در سفر به ارب  است؛ انیپا

 قرار ی مناطق عراق براگری د ی برا "ینمونه درخشان" تواندیمنطقه نسبتًا آرام کردستان، م: کشورگفت 
  . باشدريگرفتن در آن مس
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 از ی عمرانی افتتاح پروژه هاني و همچن ی سفر خداحافظکی ی که در راستاکای آمر له سا56 ريسف
 در سازمان ملل متحد انجام کای آمری آتري کرد، قرار است به عنوان سفی مداری د  کردستان منطقه

  . کندفهيوظ
 دیي متحد تا لل م  در سازمانکای آمرري سف  عنوان  موضوع گفت که اگر انتصابش بهنی با اشاره به ایو

  . به کار خواهد بست  و آرامش در عراق  صلح ی برقرار ی خود را برا شود؛ تمام تالش
   صلح ی برقرار  دارد تا ضمن ی بستگ  اداره کنندگان و رهبران عراق  بهزي چ  همه تیدر نها:  زاد افزود ليخل

  .ندینما تالش   عراق  و انسجام  حفظ وحدت  در جهتگریکدی ني در بیو آشت
  ی شد از فرصتها  موفق  کردستان نکهی نقاط عراق، از اگری خشونتها در دشی با اشاره به افزاني همچنیو

  . کردی کند، ابراز خرسند استفاده  در عراق می رژريي از تغ  آمده به دست
   در منطقه ن قانو تي حاکم تی فساد و تقو  خواست تا تمام تالش خود را بر کاهشزي زاد از کردها نليخل

  .متمرکز کنند
 آن به کردستان هستند و مهي را که کردها خواهان ضم  کرکوک  مسئلهني در عراق همچنکای آمرريسف
    موضوع نی و اضافه کرد که ا في توص ی داخل ی ا  عراق اختالف دارند مسئلهی باره با دولت مرکزنیدرا
  .دی آ  فراهم  عراق یکپارچگی و  ت وحد نهي زم  حل شود که در آن ی ا  گونه  بهدیبا
 که   عراق  گفتی بر دخالت در امور داخلی مبنهی سورزي و نرانی اهي اساس علی با تکرار اتهامات بیو
 مهم ی کشورها  ملل متحد دنبال خواهد کرد؛ وادار کردن  در سازمانی که وی از مسائل مهم یکی

  . بود خواهد  در عراق  مثبت ی نقش یفای ا  به منطقه
 ی زاد در عراق شود؛ مجلس سنالي خلني در پاکستان قرار است جانشکای آمرريسف"  کروکر انیرا"

 لي خلیزلما "ی واشنگتن در عراق به جادی جدريبه عنوان سف" کروکر "نيي با تع85 اسفند 16 کایآمر
  . موافقت کرد" زاد

 در پاکستان مشغول کای آمرريوان سف به عنیالدي م2004 است که از سال ی حرفه اپلماتی دکی کروکر
  .  شناسدی می را به خوبانهي در لبنان بود و خاورمکای آمرري سفزي نیبه کار بوده است و در دوره ا

 کرده است و تي درعراق فعالکای آمرري تا کنون به عنوان سف2005 ساله از ژوئن 55"  زادلي خلیزلما"
 کای آمریندگیاز سمت نما" جان بولتون "ی پس از استعفای و در افغانستان بود،کای آمرري از آن سفشيپ

  . پست نامزد شده استنی ای تصدیدر سازمان ملل متحد برا
  

 ییکای آمری نظامکیکشته شدن /  پس از دو سال ی المالکی صدر به فرمان نوری مقتداري دستیآزاد
  در بغداد 
  )2007 مارس   22 (1386 فروردین 2ه پنج شنب
 اني نظامگری دی عراق خبر داد؛ از سوتختی خود در پای نظامکی امروز از کشته شدن کای آمرارتش
  .  صدر را پس از دو سال از زندان آزاد کردندی مقتداراني از دستیکی ییکایآمر
 در ی نظامنی اکا،ی ارتش آمرهياني فرانسه، بر اساس بی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
  .رار گرفت و به ضرب گلوله آنها کشته شد مردان مسلح قنيکم
 عراق، روز چهارشنبه، احمد ری نخست وزی المالکی به فرمان نورییکای آمراني نظامنکه،ی اگری دخبر
 از دو سال در شي بیباني را آزاد کردند؛ الشعهي جوان شی صدر روحانی از معاونان مقتدیکی یبانيالش

  .زندان به سر برد
 تن کشته و 15 که در مناطق مختلف عراق صورت گرفت؛ دست کم یزيشونت آم در اقدامات خنيهمچن

  . شدندی زخمگریدهها تن د
  . در مناطق مختلف بغداد خبر دادندهی جسد مجهول الهو33 از کشف ني همچنی عراقمنابع
 شدن ی ازکشته شدن هشت مرد مسلح وابسته به شبکه القاعده و زخمکای ارتش آمرگر،ی دی سواز

  . فلوجه واقع در غرب بغداد خبر دادهی ها در عامریري درگانی در جرگری دپنج تن
 القاعده خبر یستی استان ناآرام از شبکه ترورنی ای استان االنبار عراق از پاکسازری عشازي ننی از اشيپ

  .داده بودند
 داده اند و رييا تغ خود ری استراتژستهایترور:  در عراق اعالم کردند کای آمری نظامی مقامهاگری دیاز سو
 ی عراقیروهاي و نکای ارتش آمری بازرسیستهای شده از ای بمب گذاری در عبور خودروهالي تسهیبرا

 و آن را به همراه کودکان ده از خودرو خارج شستها،ی انی کنند و پس از عبور از ایاز کودکان استفاده م
  . کنندیمنفجر م
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