
  )2007    آوریل1 (1386 فروردین 12ه یکشنب) 915(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

   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
  

   شد رانی ای خواستار تداوم همکاری اتمی انرژی المللني بآژانس:  نامه کیبا ارسال 
  )2007 مارس   31 (1386 فروردین 11ه شنب

 ی آژانس خواستار ادامه همکارنی در ارانی اندهی به نمای با ارسال نامه ای اتمی انرژی المللني بآژانس
  .  شدرانی ایها
 ی انرژی المللني آژانس بی فرانسه، مسئول روابط خارجی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 خود ی های خواست تا به همکاریرانی آژانس از مقامات انیر ا درانی اندهی به نمای با ارسال نامه ایاتم

  .با بازرسان آژانس ادامه دهند
 ی های خواسته تا در مورد قطع همکاررانیاز مقامات ا" هيسلطان"در نامه خود به " ی سرونسلماسیو"

  . نظر کننددیخود با آژانس تجد
 با رانی ای هایآژانس و اعالم قطع همکار به هي اصغر سلطانی ارسال نامه علی نامه آژانس در پنیا

  . سازمان ملل، نوشته شده استتي امنی در شورا1747 صدو قطعنامه ليآژانس به دل
 نی آژانس به انی کشورمان با ای های همکاری درنامه خود به آژانس ضمن اعالم قطع برخهيسلطان
 و کای آمری از سویر هر گونه حمله ا خود در برابی هسته اساتي از تاسرانی کرده که ادي تاکزينکته ن

  . دفاع خواهد کردیستيوني صهمیرژ
در حال حاضر :  نوشته است ی اتمی انرژی المللني کشورمان در نامه خود خطاب به آژانس بندهینما
  . خود استساتي نداشته و فقط در فکر دفاع از تاسی نظاماتي انجام عملی برای اشهی اندچي هرانیا
  

   را مسدود کرد رانی دفاع اعی صنای های دارائکایآمر: سه  فرانیخبرگزار
  )2007 مارس   31 (1386 فروردین 11ه شنب
 را رانی دفاع اعی سازمان صنای های دارائران،ی اهي خصمانه خود علی هااستي در ادامه سکای آمردولت

  . مسدود کرد
:  شب گذشته اعالم کردکای آمر فرانسه، وزارت خارجهی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  . شودی کشور، مسدود منی ای و موشکی ارتباط با برنامه هسته الي بدلرانی دفاع اعی صنای هایدارائ
 نهي فعال در زمی صنعتیها  دفاع  شامل گروهعیسازمان صنا : کای اساس اعالم وزارت خارجه آمربر

  .  نقش دارندرانی ای و موشکیا  هسته برنامهشبردي مربوط به پیها تي است که در فعالیدفاع
 نخواهد یرانی ای بر شرکت هایري ها تاثی ها و انسداد دارائمی تحرنی فرانسه، ای گزارش خبرگزاربه

 رابطه ی اعمال کرده و از برقراررانی اهي را علیدی شدیها میهاست که تحر  واشنگتن سالرایداشت ز
  .  کرده استیريلوگ جیرانی ایها  با شرکتییکای مؤسسات آمرنيب
، از 1385 سال ماه ی مصوب سوم د1737 متحد در قطعنامه   ملل  سازمانتي امنی شوران،ی از اشيپ

 مرتبط با ی و حقوقیقي مربوط به اشخاص حقیها یی سازمان خواسته بود تا دارانی عضو ایکشورها
  . را مسدود کنندرانی ای و موشکیا برنامه هسته

 هي علیشتري بی هامی که هفته گذشته صادر شد تحرزي نتي امنی شورا1747ه  بر آن در قطعنامعالوه
 و ها یی دارافي توقران،ی به احاتي صدور تسلتيممنوع:  ها شامل می تحرنی که ادی وضع گردرانیا

 و ند هسترانی ای موشکای و یا  که مرتبط با برنامه هستهییها  افراد و شرکتی بانکیها حساب
 رانی به ادی جدیها  وامی متوقف ساختن اعطای برایالملل ني بیها  و سازماندرخواست ازکشورها

  .است
  
   کردند في بانک سپه را توقیها یی و انگلستان داراايتالیا

  )2007 مارس   31 (1386 فروردین 11ه شنب
 تيامن ی شورا1747 قطعنامه ی و انگلستان با هدف اجراايتالیدو کشور ا:  بلومبرگ گزارش دادیخبرگزار

 بانک نی شعب ایها یی داراران،ی بانک سپه ایها تيسازمان ملل متحد و به منظور محدود ساختن فعال
  .  کردندفيرا توق
 و انگلستان اعالم کردند که به منظور ايتالی در ای مالی گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، نهادهابه
 بانک سپه و بانک سپه میه خواستار تحر سازمان ملل، کتي امنی شورا1747 قطعنامه یاجرا
  .اند  کردهفي بانک را توقنی ایها یی شده است، اموال و دارایالملل نيب

 در رانی شعبه بانک سپه ایها یی دارافي بانک در توقنی اعالم کرد اقدام ایا هياني در بايتالی ای مرکزبانک
  . بوده استرانی اهيان ملل متحد عل سازمتي امنی مارس شورا24 یها می تحری اجرایرم در راستا

 قرار داده و دو نهاد ژهی وی اداریها  کشور تحت کنترلنی شعبه بانک سپه را در اايتالی ای مرکزبانک
  . کرده استني بانک معنی را به طور موقت به عنوان مسئول اداره امور ایتیریمد
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 بانک شود، ی اروپا محسوب مهیدر اتحاد رانی ای بزرگ تجاری از شرکای به طور سنتايتالی که ای حالدر
 آن هشدار داده است که به منظور حفظ اعتبار و ی نهادها و موسسات مالگری کشور به دنی ایمرکز
  . کنندی خوددارمی تحت تحری نهادهاگری و درانی خود از ادامه مبادالت و روابط با بانک سپه ایها تيفعال

  
   ملوان انگليس15بحران گروگانگيری 

  
 اسخ بريتانيا به يادداشت ديپلماتيک ايرانپ

  )2007 مارس   31 (1386 فروردین 11ه شنب
دولت بريتانيا به يادداشت ديپلماتيک ايران در مورد حل مسئله بازداشت ملوانان و تفگداران :بی بی سی

ميز شده  پاسخ گفته و وزيرخارجه بريتانيا خواهان حل اين مسئله از راه مسالمت آی بريتانيايیدرياي
 .است
 هشت روز است به دليل آنچه دولت ايران، ورود ی بريتانيايی ملوان و هفت تفنگدار دريايهشت
 . برندی خود خوانده در بازداشت اين کشور به سر می به آبهایغيرقانون
ود  خی کند و عالوه بر قطع روابط کاری ايران را بشدت تکذيب می بريتانيا ورود ملوانان خود به آبهادولت

 امنيت سازمان ملل متحد رسانده که در آن از بازداشت ی به تصويب شورایبا دولت ايران، بيانيه ا
 . شده و مالقات با آنان درخواست گرديده استیملوانان ابراز نگران

 بازداشت شده بر صفحه تلويزيون ايران ظاهر شده و اعتراف ی از تفنگداران دريايی از ملوانان و يکیيک
 گويند اين اعترافات تحت ی می ايران شده بودند اما مقامات بريتانيايی که به اشتباه وارد آبهاکرده اند

 .فشار از آنان گرفته شده است
 حل مسئله بازداشت ملوانان خواهان آن است که بريتانيا تضمين دهد که ديگر اجازه عبور از ی براايران
 مشخص نکرده یان خود نخواهد داد اما مقامات بريتانياي ايران را به نظاميی يا دريايی هواي،ی آبیمرزها

 به اين ی نوشته اند، چه جوابهاند که در آنچه در پاسخ به يادداشت ديپلماتيک دولت ايران در اين زمين
 .خواسته ها داده اند

آلمان  عضو اتحاديه اروپا در ی بکت، وزيرخارجه بريتانيا که در محل اجالس وزيران خارجه دولتهامارگارت
ما پاسخ خود را داده ايم و در حال آغاز : " برد، در حاشيه اين اجالس به خبرنگاران گفتهیبه سر م
در ايران شايد ] ینوروز [عطيالت دانيد که مصادف بودن اين روزها با تیهستيم، اما م] با ايرانيها[مذاکره 

 ". به وضعيت نکندیچندان کمک
:  ايران دارد که او در جواب گفته استی برایت پرسيده که آيا پيام تلويزيون ايران از خانم بکخبرنگار

 ی که پيش آمده متأسفند، چيزی خواهم بفرستم اين است که به نظر من، همه از وضعی که میپيام"
 ". خواهيم اين است که از اين وضعيت خارج شويمیکه ما م

 کنيم، مهمترين دغدغه یتگو با ايران ابراز مما همچنان تمايل خود را به مذاکره و گف: " تأکيد کرده کهاو
  ."به نفع هر دو ملت خواهد بود] حل مسئله از طريق مذاکره[ما منافع هر دو ملت است و اين 

  
 پاسخ بريتانيا قابل بررسی است: ايران
  )2007 مارس   31 (1386 فروردین 11ه شنب

 يادداشت  م فروردين ماه درباره خبر تسليمروز شنبه يازده سخنگوی وزارت امور خارجه ايران:فردارادیو 
  .تواند مورد بررسی قرار گيرد گفت دراين يادداشت نکات مختلفی وجود دارد که می بريتانيا به ايران،

کشورش به يادداشت ديپلماتيک ايران درباره  مارگارت بکت، وزير امورخارجه بريتانيا، روز شنبه، گفته بود
  .اده است ملوان دستگير شده پاسخ د١۵

خانم بکت که در حاشيه نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا با خبرنگاران سخن می گفت، افزوده 
همانطور که می .  به نامه ايران پاسخ داده ايم و اکنون مذاکره در اين باره را شروع کرده ايم ما«:بود

  ».وند مذاکرات کمک نخواهد بود ايام تعطيالت است و احتماال اين به ر دانيد در ايران اين روزها
يادداشت اعتراضی ایران، سفير   محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران گفت که در پاسخ به

ای ارايه کرد، در اين يادداشت نکات  بريتانيا روز قبل ضمن حضور در وزارت امور خارجه يادداشت جوابيه
  . ردتواند مورد بررسی قرارگي مختلفی وجود دارد که می

ما منتظر تصحيح رفتار واتخاذ رويکردهای معقول دولت انگليس بوده و گزينش رفتارهای «:وی افزود 
های مشروع و منطقی دولت جمهوری اسالمی ايران  يکسان ، متوازن و شفاف در چارچوب خواسته

  ».هستيم
يا او پيامی برای ايران دارد، وزير امورخارجه بريتانيا در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تلويزيون ايران که آ 

به نظر من، همه از وضعی که پيش آمده متأسفند، چيزی که ما می خواهيم اين است که از «:گفته بود
  » .اين وضعيت خارج شويم

  .وزير امور خارجه بريتانيا می گويد تهران تاکنون به پاسخ لندن جوابی نداده است
 ملوان نظامی بريتانيا در حالی که مشغول بازرسی ١۵  مارس، سوم فروردين،٢٣هشت روز پيش و روز 

يک کشتی تجاری هندی و در دهانه ورودی خليج فارس به اروند رود بودند، از سوی نيروهای نظامی 
  . مرز ايران دستگير و به تهران منتقل شدند

 داشته و از اين رو به آب های ايران» غيرمجاز«جمهوری اسالمی ايران اعالم کرد ملوانان بريتانيايی ورود 
  . شده اند» غيرقانونی«مرتکب کار 
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اما در مقابل، دولت بريتانيا از زمان دستگيری ملوانان خود، اعالم کرده تمامی آنها در آب های عراق 
  . انجام وظيفه می کرده اند و بايد دولت ايران به سرعت تمامی آنها را آزاد کند

ن هنوز اجازه مالقات با ملوانان نظامی بريتانيايی را نداشته اند، مقامات کنسولی سفارت بريتانيا در تهرا
  . نفری که بازداشت شده اند، تاکنون سه نامه دريافت کرده اند١۵اما از تنها زن در ميان 

   تماس نمايندگان سوالنا با ايران
   سياستکننده   گزارش داد، اعضای دفتر خاوير سوالنا هماهنگ آلمانخبرگزاری در همين زمينه،

  .دفترعلی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران تماس گرفتند خارجی اتحاديه اروپا روز شنبه با
ای برای برقراری ارتباط  اين تماس، مقدمه«:  به نقل از ديپلمات های اتحاديه اروپا افزود اين خبرگزاری

  » .در هفته آينده است مستقيم بين سوالنا و الريجانی
 تماس نمايندگان سوالنا با ايران را تکذيب کرده  يگر، خبرگزاری فارس به نقل از يک مقام آگاهاز سوی د

  .است
 را   در بريمن آلمان، خاوير سوالنا  وزيران امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا، در نشست روز جمعه

  . وارد عمل شود   بريتانيايیشده  ملوانان بازداشت موظف کردند تا برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط
   تکذيب خبر محاکمه ملوانان بريتانيايی

همچنين غالمرضا انصاری، سفير جمهوری اسالمی ايران در مسکو، خبر نقل شده درباره محاکمه  
  .ملوانان بريتانيايی را تکذيب کرد

   روز جمعه گفت آنچه که وی در  ،ايرناآقای انصاری در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسالمی، 
ورود مساله بازداشت نظاميان « روسيه بيان داشته صرفا  »٢۴وستی «درمصاحبه با شبکه تلويزيونی 

  ».انگليسی به مراحل قانونی خود بوده است
اين شبکه در ترجمه بخش مربوط به نظاميان بازداشت «: سفيرجمهوری اسالمی ايران در مسکو افزود

  ».تمال محاکمه آنها خبر داده بودشده انگليسی اشتباه کرده و از اح
البته در صورتی که انگليس موضوع ورود غيرقانونی نظاميان اين کشور به آبهای « : آقای انصاری گفت

  » .پذيرفت، مساله در همان ابتدا به راحتی قابل حل بود ساحلی ايران و مسووليت اين امر را می
 جمهوری اسالمی ايران در مسکو از احتمال روسيه، جمعه شب به نقل از سفير » ٢۴وستی «شبکه 

  .اند خبر داده بود محاکمه نظاميان بريتانيا که بصورت غير قانونی وارد آبهای ايران شده
  
 ییايتانی درباره ملوانان برتي امنیشورا' ینگران'

  )2007 مارس   29 (1386 فروردین 9شنبه پنج 
 15قت کرده است که در آن نسبت به بازداشت  موافی اهياني سازمان ملل متحد با بتي امنیشورا

 . شده استیابراز نگران" قايعم "رانی توسط اییايتانیملوان بر
 افراد را نی به اايتانی بری کنسولی مقام های خواهد اجازه دسترسی مرانی از اني همچنهياني بنیا

 .بدهد
 به رانیکردن ا" محکوم"ود و خواستار  آماده کرده بايتانی است که بری نمونه کمرنگ تر نسخه اهياني بنیا

 . شدی آنها می فوری نفر و آزاد15 نیخاطر بازداشت ا
 به ايتانی بریبرا" ی خوبجهينت" سازمان ملل هياني در سازمان ملل گفت که بايتانی برري سف،ی جونز پرريام

 . آيدیحساب م
 به ی دهد تا اجازه دسترسی مرانی ابه" ی درستاميپ" که به اتفاق آرا صادر شد، ه،ياني بنی افزود ایو
 . کندني آنها را تضمی فوری را فراهم و آزادییای ملوانان و تفنگداران درنیا

 ی به رهبریی مخالفت های در پرانیاقدام ا" تيمحکوم" در دتری شدی اهياني ببی تصوی براايتانی برتالش
 . ناکام ماندهيروس

 ." کندی نمیکمک"ه حل ماجرا  بهياني بنی در واکنش گفت که صدور ارانیا
 دو جانبه ی کانال هاقی از طردی توان و بای موضوع را منیا: " در سازمان ملل گفترانی ایندگی نمادفتر

 ماجرا نی در ات،ي امنی ثالث، از جمله شورای کردن طرف هاري درگی براايتانیتالش دولت بر. حل کرد
 ." کندی نمیکمک
 .ر ساعت مذاکره مورد موافقت قرار گرفت پس از چهاتي امنی شوراهيانيب
 توسط ايتانی برییای دریروي خدمه ن15 نسبت به بازداشت تي امنی شورایاعضا: " آمده استهياني بدر

 ی مرانی کند و از دولت ای می ابراز نگرانقاي عمرانیپاسداران انقالب و ادامه بازداشت آنها توسط دولت ا
 ." را بدهدی المللني مربوطه بنيس قوان براسای کنسولیخواهد اجازه دسترس

 کای آمرواکنش
ملوانان و " ی گناهیب" با اصرار بر کای وزارت خارجه آمریاسي برنز معاون سکوالسي نگری دی سواز

 رانی است که ای المللني آبراه بکی فارس جي هشدار داد که خلا،يتانی بازداشت شده برییایتفنگداران در
 .خود بداند" یتصاص اخاچهیدر" آن را دینبا
 فارس را جي و حفظ صلح در خلی بازرگانییای حمل و نقل درتي مصمم است امنکای برنز آمری گفته آقابه
 .  کندنيتام
 تنش ها با شی فارس با هدف افزاجي کشور در خلنی امابري دو ناو هواپی نظامشی گفت رزماني همچنیو
 . انجام نشده استرانیا
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 متحده االتی کرد بر عزم ای صحبت مکای آمری مجلس سنای روابط خارجتهيم برنز که در جلسه کیآقا
 نیبر ا. ميستي نرانی با ای نظامیري درگیما در پ: " کرددي تاکرانی در برابر ایپلماسی دیريبر به کارگ

 ."مي کنحان آن را امتدی مناقشه وجود دارد و بانی در ایپلماسی دتي که امکان موفقمیباور
 یري به دستگايتانی متحده در سازمان ملل متحد واکنش براالتی سابق اريجان بولتون سف حال نی ادر
 . دانستفي را ضعرانی الهي به وسشیروهاين
 دی و هدف از آن را مقابله با قطعنامه جدی را عمدرانی اقدام ا،ی سی بی بولتون در گفتگو با بیآقا

 .ورد کرد کشور برآنی ای درباره برنامه هسته اتي امنیشورا
 ايتانی هرگونه تالش برت،ي امنی شورای هامي به تصمرانی ایی اعتنای با اشاره به بني بولتون همچنجان
 جانبه لندن کی خواند و خواستار اقدام دهی فای در قالب سازمان ملل متحد را بشیروهاي نی آزادیبرا
 . تهران شدهيعل
 ی المللني بی هامی تحرشی کشور، افزانیبر ا فشار شی افزارانیپاسخ درست به اقدام ا: " گفتیو

 ."  واشنگتن استی تهران با همراهی المللني بی انزواشی آن و افزایاقتصاد
 ی کشتکی یپس از بازرس)  مارس23( بامداد جمعه گذشته ی بريتانيايی و تفنگداران دريايملوانان
 کشور انتقال داده نی خود به داخل اقی توسط سپاه پاسداران ايران بازداشت و همراه دو قای هندیتجار

 .شدند
 که دولت ی ايران اعالم کرده، در حالی شان به آبهای علت بازداشت اين نظاميان را ورود غيرقانونايران

  . داندی عراق می سرزمينیبريتانيا محل بازداشت آنان را داخل آبها
  

نگليس با ايران در پي دستگيري ي فرانسه تاآيد آرد آه آشورش در قطع روابط ا وزير امور خارجه
  . ي مرزبانان ايراني، به لندن نخواهد پيوست نظاميان انگليسي به وسيله

  )2007 مارس   30 (1386 فروردین 10ه جمع
فيليپ دوست بالزي، وزير : ، خبرگزاري رويتر گزارش داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 از انگليس در اختالفش با ايران بر سر دستگيري نظاميان انگليسي ي فرانسه، ضمن حمايت امور خارجه
هاي لندن براي پيوستن به به اين آشور در تعليق  پاريس حاضر نيست از درخواست: خاطر نشان آرد

  . روابط با ايران حمايت آند
  . در حال حاضر ما آامال پشت انگليس قرار داريم: ال فرانسه گفت.ته.وي به راديو ار

در حال : زي در پاسخ به اين سوال آه آيا فرانسه روابطش را با ايران تعليق خواهد آرد يا خير، گفتبال
  . حاضر هيچ تعليقي در روابط با ايران وجود ندارد

  
  شدییايتانی ملوانان بری اروپا خواستار آزادهیاتحاد
  )2007 مارس   30 (1386 فروردین 10ه جمع

 ییای دریرويپانزده سرباز ن'  و شرطديبالفاصله و بدون ق' خواست رانی اروپا از اهیاتحاد:بی بی سی
 . فارس بازداشت کرده، آزاد کندجي خلی در آبهاشي هفته پکی را که ايتانیبر
 به ی اهياني اروپا در بهی اتحادی امور خارجه کشورهایوزرا)  ماهنیدهم فرورد( ام مارس ی جمعه سروز
را اتخاذ خواهند کرد و از '  مناسبريتداب' خواسته نیتوجه نکردن به ا هشدار دادند که در صورت رانیا

 بازداشت شدگان آگاه ی را از محل نگهدارايتانیدولت بر' بدون درنگ' خواستند ی اسالمیدولت جمهور
 .کند
 ی از آن سفارت ايران در لندن، براشي پی شود که ساعاتی منتشر می اروپا در حالهی اتحادهيانيب

 که هفت روز است در ايران در بازداشت به سر ی از جانب تنها ملوان زن بريتانيايیسومين بار نامه ا
 . برد منتشر کردیم

 ی ديگر از ملوانان بريتانيايی پس از آن منتشر شود که يکی نامه يک روز پس از نامه دوم او و ساعاتاين
 گردد، اعتراف کرد که او و ی ايران پخش م العالم که ازینيز با ظاهر شدن بر صفحه تلويزيون عرب

 . درآمده اندی ايران به بازداشت نظاميان ايرانی به آبهایهمراهانش به دليل ورود غيرقانون
 رانی ای کرده که ملوانانش وارد آبهاناني کشور ابراز اطمنی اطالعات وزارت دفاع ای بر مبناايتانی بردولت

 . شده اندايتانیدولت بر' یعذرخواه' مخالف داشته و خواستار یظر نیرانی اینشده بودند، اما مقام ها
 برخاسته و نوشته ايتانی از دولت برتی خود به حماهياني در بزي اروپا نهی خارجه اتحادی حال وزراني همدر

 در ايتانی برییای دریروي دهد که در زمان بازداشت، نفرات نی نشان میهمه شواهد به روشن"اند که 
 ." عراق بوده اندی معمول خود در آبهای گشت زناتيحال عمل

 اقدام نی داشته اند و بنابراتی سازمان ملل متحد ماموری از سوییايتانی بریروهاي افزوده که نهياني بنیا
 ." رودی الملل به شمار منينقض آشکار حقوق ب "رانیا
سبت به ادامه بازداشت پانزده  صادر کرده بود که در آن نی اهياني بتي امنی شورازي نشتري روز پکی

 را رد کرد و با هياني بنی ای اسالمیشد اما جمهور" قي عمینگران" ابراز رانی در اییايتانی برینظام
 در چوجهي که به هیموضوع" را به دخالت در تي امنی مناقشه دو کشور شوراتيخواندن ماه' دوجانبه'
 .متهم کرد" ردي گی شورا قرار نماراتي اختطهيح
 ی آزاد می تنها ملوان زن بازداشت شده، را بزود،ی ترنی پيشتر وعده داده بودند که فی ايراناماتمق

کنند اما پس از آنکه بريتانيا روابط خود را با دولت ايران قطع کرد و در صدد به تصويب رساندن قطعنامه 
 ی عالیدبير شورا ، امنيت سازمان ملل متحد برآمدی در محکوميت بازداشت نظاميانش در شورایا
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 ملوان زن ی آزادیمقامات بريتانياي"  نادرستی و کارهایدرشت گوي" ايران اعالم کرد که یامنيت مل
  . را به تعويق خواهد انداختیبريتانياي

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
وهاي اشغالگر از خواستارخروج سريع نير مقتدي صدر با دعوت از مردم عراق براي برگزاري تظاهرات،

  .عراق شد
  )2007 مارس   31 (1386 فروردین 11ه شنب

از پايگاه اينترنتي الجزيره، مقتدي صدر با صدور  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مردم عراق به مناسبت فرا رسيدن چهارمين سالگرد اشغال  ي اي خواستار تظاهرات گسترده بيانيه

  .شد ت نيروهاي آمريكاييبغداد به دس
ي  هاي نژاد پرستانه سختي را به دليل سياست هاي بسيار عراق سال: وي در اين بيانيه تاآيد آرد

اين اشغالگران مدعي ساقط آردن نظام ديكتاتوري صدام  .اشغالگران آمريكايي پشت سر گذاشته است
اسي آاذب را براي ما به ارمغان اشغالگران چيزي جز شبح يك دموآر هستند اما واقعيت آن است آه

  .آشورمان را با امواجي از خشونت، بحران و درگيري مواجه ساختند اند و نياورده
هاي آشتار جمعي  براي پاآسازي عراق از سالح  اشغالگران :صدر همچنين در اين بيانيه آمده است
ين آردند؛ آن هم تروريست است زيرا ها در عراق جايگز اين سالح آمده بودند اما چيزي بدتر و مرگبارتر از

  .دنبال دارد تروريسم، تروريست را به
هاي آمريكا و عكسهاي جورج  جايي رسيدند آه پرچم ها امروز پس از گذشت سالها به عراقي: وي افزود

اش  آند و هيچ آس عكس بوش يا پرچم آمريكا را بر ديوار خانه مي بوش رييس جمهور آمريكا را زير پا لگد
  .آند ب نمينص

چهار سال از اشغال آمريكا هنوز هم مردم عراق  امروز پس از گذشت: صدر در اين بيانيه آورده است
  .ي خود را نيز ندارد احساس امنيت الزم حتي در خانه فاقد برق و آب و سوخت هستند و هيچ آس

مردم عراق بايد : جف گفت آوريل در ن9 در  گسترده صدر با دعوت از مردم عراق براي برگزاري تظاهرات
هاي عراق را نصب  ي استقالل عراق و تماميت ارضي آن پرچم نشانه هاي خود به همه بر سر در خانه
گران آمريكايي از اين آشور نبايد با نصب هر گونه پرچم آمريكايي موافقت  اشغال آنند و تا زمان خروج

  .آرد
  .اش اعالم آرد ز پست آنونياستعفاي خود را ا هاشم شبلي وزير دادگستري عراق

هاي دولت فعلي  استعفا اختالف با سياست دليل اين: وگو با خبرگزاري فرانسه گفت شبلي در گفت
  .عراق است
هايي آه بر دوشم است در اين شرايط  به مسووليت توانم ام آه نمي من به اين نتيجه رسيده: وي افزود

  . دادماستعفا بسيار حساس عمل آنم و به همين دليل
: وگو با دارالخليج اعالم آرد وگوي ملي در گفت گفت ي عراق براي همچنين محمد الدايني نماينده جبهه

برند و نيز فهرست بيش از چهار هزار تن از  اشغالگران به سر مي  هزار عراقي در زندانهاي90بيش از 
هاي مختلف ترور  ورتي اين افراد بزودي به ص تهيه شده است آه همه شخصيتهاي مختلف عراقي

  .خواهند شد
رهبران قبايل و طوايف و نيز شخصيتهاي سياسي،  تمامي افراد اين ليست چهار هزار نفره از: وي افزود

ارتش هستند و برخي از افراد اين ليست تا به اين لحظه بر  فرماندهان ارتش سابق و خلبانان سابق
  .اند شده اساس اين طرح پاآسازي ترور

خود را براي تعقيب و دستگيري اعضاي لشگر  ي الي است آه ارتش آمريكا عمليات گستردهاين در ح
  .مهدي وابسته به مقتدي صدر آغاز آرده است

يي را در مناطق شهرك صدر و ديگر  گسترده سربازان آمريكايي بر اساس اين طرح عمليات بازرسي
  .مناطق آغاز آردند

ي سبع در شرق شهرك صدر را  آمريكايي منطقه نيروهاي: رديك مقام مسوول از دفتر صدر اعالم آ
  .اند يي قرار داده هدف حمالت توپخانه

  
 نفر 58 آن دستکم انی بود که در جری گذشته شاهد خشونت و ناآرامی همانند روزهازيعراق امروز ن

  . شدندی زخمایکشته 
  )2007 مارس   31 (1386 فروردین 11ه شنب
 کی عراق گفتند که در انفجار یتي فرانسه، منابع امنی به نقل از خبرگزار مهری گزارش خبرگزاربه

 صدر در شهرک صدر بغداد دستکم پنج نفر مارستاني بکی شده در نزدی بمب گذاریدستگاه خودرو
  . شدندی زخمگری نفر د16کشته و 
ز شهر  مرکی سوختی مرکز پخش فرآوردهاکی شده در نزدی بمب گذاری دستگاه خودروکی انفجار

 20 شدن ی و زخمسي به کشته شدن چهار نفر از جمله دو پلزي جنوب بغداد نیلومتري ک100در " حله"
  . منجر شدگرینفر د

 180در " طوزخورماتو" شده در شهر ی بمب گذاری دستگاه خودروکی از انفجار زي عراق نسي منبع پلکی
  . خبر دادگریر د نف11 شدن ی شمال بغداد و کشته شدن دو نفر و زخمیلومتريک
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 آن انی بوده است که در جریدی شداري بسی شاهد خشونت هاري دو روز اخی مختلف عراق طمناطق
  .  شده اندی زخمای کشته یدهها عراق
 475در " تلعفر" در منطقه روزی وزارت  کشور عراق امروز اعالم کرد که شمار تلفات انفجار دیسخنگو

به .  شده استرانی خانه وکصدی و دهي رسی زخم347کشته و  152 بغداد به ی شمال غربیلومتريک
  . انفجار دو تن مواد منفجره به کار گرفته شده بودنی در ا،یگفته و
 ی به اتهام دست داشتن در اقدام هاسي پلیروي ن18 عراق اعالم کرد که ینواي استان نسي پلفرمانده

  .د صورت گرفته در منطقه تلعفر بازداشت شده انزيخشونت آم
 حمالت جمعه شب و صبح انی کشور در جرنی ایروهاي امروز اعالم کرد که نکای ارتش آمرگر،ی دی سواز

  . را بازداشت کرده اندستی ترور16امروز در مناطق مختلف عراق 
 درعراق جان خود را از یرنظامي غلی کشور به دالنی اکی اعالم کرد که یگری دهياني در بکای آمرارتش

  کشته شده در عراق از زمان حمله به ییکای آمراني شمار نظام،یکه با احتساب ودست داده است 
  . استدهي نفر رس244 هزار و 3 به یالدي م2003 کشور در ماه مارس نیا
  

نشين شمال شرقي پايتخت عراق و شهري در شمال بغداد،  انفجار پنج بمب در بازارهاي مناطق شيعه
  . مي بر جاي گذاشت زخ150 آشته و بيش از 130دست آم 

  )2007 مارس   30 (1386 فروردین 10ه جمع
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حمالت خونبار ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گذاري انتحاري در بغداد در حالي شكل گرفت آه رايان آراآر سفير جديد آمريكا در عراق پس از  بمب
  . اش را آغاز آرده بود رياداي سوگند نخستين روز آا

ي خروج نظاميان آمريكايي از عراق را آه  هاي سناي آمريكا اليحه همچنين در واشنگتن نيز دموآرات
هاي ارتش  روز پنجشنبه با پايان گرفتن هفتمين هفته از عمليات. بوش با آن مخالفت آرده تصويب آردند

 تن در بغداد و 181آشته شدن دست آم ها در عراق اين آشور شاهد  آمريكا جهت سرآوب خشونت
  . ساير شهرها بود

ترين ساعت روز  نشين خالص و شعب در همسايگي بغداد را در شلوغ گذاران انتحاري شهر شيعه بمب
سه بمب در خودروهاي مختلف از جمله بمبي آه در يك آمبوالنس . پنجشنبه مورد حمله قرار دادند

ي مقامات   مايلي شمال بغداد منفجر شد آه به گفته50واقع در جاسازي شده بود در بازار شهر خالص 
  .  تن ديگر زخمي شدند86 تن آشته و 43پليس بر اثر آن دست آم 

هاي انفجاري در  گذار انتحاري ديگري نيز در حمالتي جداگانه در شمال بغداد، با پوشيدن جليقه دو بمب
 102در اثر اين حمله . ن را به آام مرگ آشاندند ت82نشين، دست آم  ي شيعه بازار شالل در يك منطقه
  . تن ديگر نيز زخمي شدند

حمالت خونين در عراق نخستين روز آاري رايان آراآر سفير جديد آمريكا در اين آشور را آامال 
  . الشعاع خود قرار داد تحت

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  لوان بازداشتیروزنامه های بريتانيا و روسری م

  )2007 مارس   31 (1386 فروردین 11ه شنب
روزنامه های امروز چاپ لندن در ميان انبوه خبرهایی که در مورد ادامه بازداشت ملوانان :بی بی سی

  . بریتانيایی دارند، چندین سرمقاله را نيز به این موضوع اختصاص داده اند
ر پيش گرفتن راهکار تازه ای در مورد رویارویی با ایران فرا زمان د" در سرمقاله خود زیر عنوان ایندیپندنت

یک هفته پس از آغاز ماجرا، دیگر بحث درباره اینکه ملوانان بریتانيایی در هنگام : "می نویسد" رسيده
آغاز حادثه در آبهای کدام کشور قرار داشته اند بی مورد است زیرا هرگز دليلی که مورد قبول دوطرف 

  ". ات این امر پيدا نخواهد شدباشد برای اثب
، در حال حاضر مهمترین پرسش باید این باشد که چگونه می توان از شدت ماجرا ایندیپندنتبه نوشته 

  . کاست و به بازگشت پرسنل نظامی بازداشت شده کمک کرد
نيا  به این نکته اشاره کرده است که برخی دیپلماتهای کهنه کار معتقدند بریتاایدیپندنتسرمقاله 

خيلی زود برای محکوم کردن اقدام ایران به سازمان ملل متحد متوسل شد و از این نظر، اقدام 
  . دیپلماتيک بریتانيا را ضعيف ارزیابی کرده اند

 نظر می دهد که اگر راهی برای خروج از این بحران وجود داشته باشد، ایندیپندنتنویسنده سرمقله 
  .اتحادیه اروپا ميسر استرسيدن به این راه حل تنها با کمک 

 نيز که هفت مقاله وگزارش را به این موضوع اختصاص داده، در سرمقاله ای تحت عنوان گاردینروزنامه 
اگر ایرانيها به جای ملوانان بریتانيایی، تفنگداران دریایی آمریکا را بازداشت : نوشته است" ُبعد آمریکایی"

نگفتيم که فشار "چنی و اليوت آبرامز حاال می گفتند کرده بودند، نومحافظه کارانی مانند دیک 
  "دیپلماتيک بر ایران مؤثر نيست؟

 نومحافظه کاران آمریکا از مدتها پيش گفته بودند که راهی که اروپا برای گفتگو با گاردینبه نوشته 
تمی ایران در پيش گرفته محکوم به شکست است و تنها راه بازداشتن ایران از دستيابی به سالح ا

  . حمله نظامی به تأسيسات هسته ای آن است
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 می نویسد با آنکه ملوانان بازداشت شده آمریکایی نيستند و بریتانيایی اند، گاردینسرمقاله 
نومحافظه کاران آمریکا برای حاضر شدن در برابر دوربين تلویزیونها و ابراز همين نظرات شان بی تابی 

  . دولت بریتانيا از دست زدن به این کار خودداری کرده اندمی کنند و تاکنون تنها به درخواست 
 در مقاله ای به قلم یانيس ترنر، ستون پرداز امور زنان در این روزنامه، نحوه برخورد مأموران تایمزروزنامه 

و تلویزیون ایران با فی ترنی تنها ملوان زن بازداشت شده در ایران را نه اقدامی نظامی بلکه برخورد 
  .دو تمدن ناسازگار تلقی کرده استميان 

زن جوانی : " می نویسد از نظر رژیم ایران خانم ترنی موجود عجيب و پيچيده ای استتایمزنویسنده 
که در کنار مردان کار می کند، کار خطيرهدایت یک قايق نظامی را به عهده می گيرد و در عين حال 

  ". ری مقدم دانسته استمادری است که مسئوليت نظامی خود را بر وظيفه ماد
 زندانبانان ایرانی برای اینکه خانم ترنی موقع غذا خوردن در برابر دوربين تلویزیون از نظر تایمزبه نوشته 

آنها ظاهر مناسبی داشته باشد و در عين حال سرافکنده و مطيع و سپاسگزار به نظر بياید مشکل 
غرب برای دستيابی به آزادی و برابری با مردان داشته اند چرا که او محصول يکصد سال مبارزه زنان 

  .است
 نيز در یکی از سرمقاله های خود به موضوع روسری ملوان زن بازاشت شده در دیلی تلگرافروزنامه 

ایران پرداخته و نوشته است هيچ چيز بيش از تصویر این خانم با روسری رسانه های بریتانيا را 
  . ملوان زبده نيروی دریایی سلطنتی استخشمگين نکرده، بویژه آنکه این زن،

 آمده است که این واقعيت که مارگرت بکت وزیر خارجه دیلی تلگرافدر بخش دیگری از سرمقاله 
بریتانيا و تونی بلر نخست وزیر این کشور توانایی جلوگيری از عميقتر شدن این بحران را ندارند، به 

روزنامه ها درباره این زن حال خواننده را دگرگون می خودی خود هراس انگيز است اما خواندن عناوین 
  . کند

 در پایان ضمن برشمردن تعصبات و روحيه تبعيض جنسيتی کسانی که دیلی تلگرافسرمقاله 
باالخره ملوانان بریتانيایی در "بازداشت شدگان را در اختيار دارند، این پرسش را مطرح می کند که 

 آنها را مالهای سانن؟ سپاه پاسداران انقالب؟ یا کسانی که روزنامه اختيار چه کسانی اند؟ دولت ایرا
  "مجنون لقب می دهد؟ آیا آقای بلر و خانم بکت پاسخ این پرسش را می دانند؟

  
   ام مارسیجمعه س:  بريتانيایروزنامه ها

  )2007 مارس   30 (1386 فروردین 10ه جمع
 به دست نيروهای ایرانی و بحران در روابط تهران و ماجرای بازداشت دریانوردان بريتانيايی:بی بی سی

لندن همچنان به عنوان یکی از خبرهای مهم روز در صفحات اول روزنامه های چاپ لندن مطرح است و 
  . این روزنامه ها امروز برای نخستين بار از بازداشت شدگان به عنوان گروگان یاد کرده اند

ی انصاری از تحليلگران امور ایران می نویسد که بر خالف رویداد  در مقاله ای به قلم علتایمزروزنامه 
 بحران کوتاه مدتی در روابط ایران و بریتانيا پدید آورد، به نظر می رسد که ٢٠٠۴مشابهی که در سال 

بازداشت پانزده دریانورد بریتانيایی توسط نيروهای سپاه پاسداران انقالب در هفته گذشته به طور 
  . ده استاتفاقی رخ ندا

 در عين حال نظر کسانی را که این رویداد را به مشکالت ایران در سازمان ملل متحد در تایمزنویسنده 
مورد پرونده اتمی تهران ربط می دهند رد کرده و می نویسد که این نوع تحليل نشان دهنده تمایل 

ی بينند و تحليل می غربيهایی است که همه رفتارهای ایران را از پشت منشور مسئله هسته ای م
  . کنند

 آمده است که سپاه پاسداران بيش از آنکه نيرويی رزمنده باشد، مجموعه عظيم تجاری تایمزدر مقاله 
است و دریانوردان بريتانيايی ممکن است روز حادثه اتفاقًا سر و کارشان با یکی از محموله های قاچاق 

  . سپاه پاسداران افتاده باشد
ن طور که در عنوان مقاله نيز آمده توصيه می کند که زمان کنونی، زمان تهدید  هماتایمزنویسنده 

  . نيست، بویژه آنکه این تهدیدها نابجا باشد
 در شماره امروز خود رسمًا از تحوالت اخير با عنوان گروگانگيری یاد کرده و در گزارشی گاردینروزنامه 

  . م ایران اشاره کرده استدر صفحه اول خود به باالرفتن هزینه های این اقدا
 ضمن اشاره به دومين نامه فی ترنی، تنها زنی که در ميان بازداشت شدگان است، واداشتن گاردین

  . این خانم به این نامه نگاریها را سوء استفاده از موقعيت او توصيف کرده است
ا یادداشت محرمانه ای از  به نقل از مقامات بریتانيایی می نویسد که دولت بريتانيگاردیندر عين حال 

  .شده است" نگرانی شدید"دولت ایران در مورد بازداشت شدگان دریافت کرده که موجب 
 گفته که متن این نامه قابل افشا نيست اما دولت بریتانيا به آن گاردینيکی از سخنگويان دولت به 
  . پاسخ رسمی خواهد داد

گان با عنوان گروگان یاد کرده، نوشته که این  نيز که از بازداشت شدفایننشال تایمزروزنامه 
  .گروگانگيری و ادامه آن باعث افزایش قيمت نفت در بازارهای جهانی شده است

این روزنامه می نویسد با آنکه شایعه شليک یک موشک توسط نيروهای ایرانی به یک ناو آمریکایی در 
  . ی قيمت نفت به جا گذاشتروز سه شنبه بسرعت تکذیب شد، این شایعه تأثير خود را رو

 در گزارش دیگری به این نکته اشاره کرده که بریتانيا موفق شده است حمایت دیگر فایننشال تایمز
  . کشورهای اروپایی را نسبت به موضع خود در قبال بحران کنونی با ایران جلب کند
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ر مورد شعارهایی که روز  در گزارشی به قلم خبرنگار این روزنامه در تهران ددیلی تلگرافروزنامه 
گذشته در تظاهراتی در نزدیکی وزارت خارجه ایران داده شده ابراز نگرانی کرده و این شعار ها را تهدید 

به محاکمه و اعدام بازداشت شدگان تلقی کرده و برای اثبات این ادعا، عکس مرد جوان اخمویی را 
 که روی آن با خط درشت و به زبان انگليسی چاپ کرده که با قيافه ای مصمم پالکاردی در دست دارد

  ".پانزده مهاجم بریتانيایی اعدام باید گردند: "نوشته شده است
 با اشاره به فشار احتمالی به یکی از بازداشت شدگان برای نوشتن نامه های دیلی تلگراف

یشی ترتيب داده سرگشاده، ابراز نگرانی کرده است که احتماًال برای ناویان بریتانيایی محاکمه نما
  .خواهد شد
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