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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(ن و دولتهای بزرگرژیم ایرا

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

هاي آمريكا  با اين استدالل آه داشتن اعضاي ايراني، خالف قوانين تحريم (ACS) انجمن شيمي آمريكا
  ! دانشمند ايراني را لغو آرد36ست، عضويت ايران ا عليه

  )2007 آوریل   4 (1386 فروردین 15چهار شنبه 
اميدواري  ، اين انجمن در عين حال ابراز(ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران » علمي» به گزارش سرويس

  !دخود در آور آرده است آه پس از آسب يك مجوز دولتي، دوباره اين دانشمندان را به عضويت
عضويت اعضاي ايراني و موآول آردن عضويت مجدد آنها به  انجمن شيمي آمريكا در لغو! اقدام خالقانه

تواند يك رويه  هاي اعمال شده عليه ايران نيز مغايرت دارد مي تحريم آسب مجوزهاي دولتي آه حتي با
  .باشدهاي آمريكايي با اعضاي ايراني به دنبال داشته  ساير انجمن قضايي را براي

شوند اما يك  ايران، آوبا، و آره شمالي منع مي موسسات آمريكايي از آار آردن و تجارت با افراد در
هاي علمي آمريكا اجازه مي  اين شرط به انجمن. داند مجاز مي قانون معافيت تجارت مفاد اطالعاتي را

 اسمورودين، مشاور دستيار آل اعضاء خود در اين آشورها حفظ آنند؛ اما ديويد دهد آه روابطشان را با
 شيمي آمريكا با بازخواني قوانين تحريم اقتصادي آمريكا چنين نتيجه گيري آرده آه فروش انجمن

خدماتي فراتر از  ها به عنوان يك اقدام معمول، نشان دهنده ارائه نشريات به اعضاء با تخفيف در نرخ
  .تغيير آرد نجمن شيمي آمريكاتجارت مفاد اطالعاتي است و پس از آن بود آه موضع ا
ها و  بيمه، مشاوره شغلي، دعوت به نشست وي همچنين معتقد است آه مزاياي اعضاء از جمله

اگر چه خود اذعان دارد آه اعضاي خارجي معموال از  شوند فرصتهاي آموزشي از اين قوانين معاف نمي
  .آنند چنين مزايايي استفاده نمي
اي جز  يك سازمان در منشور دولت فدرال هيچ چاره ما به عنوان: گويد ن ميبه گزارش ايسنا، اسمورودي
  .تابعيت از قانون را نداشتيم

 عضو ايراني اين انجمن 36در ماه ژانويه به  ، اداره عضويت انجمن شيمي آمريكا»ساينس«به نوشته 
شريات و مفاد اطالعاتي را با توانند هنوز ن ندارد؛ اگر چه آنها مي اعالم آرد آه عضويت آنها ديگر ادامه

  .از انجمن خريداري آنند هزينه آامل آنها
نيويورك و عضو انجمن شيمي آمريكا آه از اين  دآتر داود رهني، استاد ايراني شيمي دانشگاه پيس

هاي مجازشمارنده  انجمن شيمي آمريكا بايد سياست: گفت اقدام به شدت خشمگين است در اين باره
  .هاي علمي تعبير آند آزادي ست آوردنرا در جهت به د

اداره آنترل داراييهاي خارجي وابسته به دپارتمان  اسمورودين نيز اظهار آرد آه اين انجمن به زودي از
  .رساني مجدد به اعضاي ايراني خود درخواست خواهد آرد تجارت براي آسب مجوز براي خدمات

ها و موسسات علمي آمريكا را به هم  انجمن ايرراه حل ارائه شده از سوي انجمن شيمي آمريكا س
لند آه اعضايي در  انجمن فيزيك آمريكا در آالج پارك در مري دردسر انداخته با اين حال جودي فرانز از

  .اي براي اقدامي شبيه به اقدام انجمن شيمي آمريكا نداريم ما برنامه: گويد مي ايران دارد، در اين زمينه
  .پافشاري خواهيم آرد توانيم ب مجوز تا جايي آه ميما براي آس: وي گفت

نيز اخيرا در اقدامي مشابه از تحويل  (SPIE) المللي مهندسي اپتيك انجمن بين به گزارش ايسنا،
 هاي اياالت متحده عليه ايران هاي درخواستي محققان ايراني با استناد به تحريم آتاب مجالت و

  .خودداري آرده است
فرهنگستان علوم « نفره  صنعتي شريف و عضو شوراي پنج ري، استاد فيزيك دانشگاهدآتر رضا منصو

هايي براي لغو  مطلب به خبرنگار علمي ايسنا از مكاتبات و پيگيري با اعالم اين (TWAS) «جهان سوم
  .غيرقانوني خبر داد هاي اين تحريم

 اپتيك در لغو عضويت يا اعمال المللي مهندسي بين اقدام غيرمنطقي انجمن شيمي آمريكا و انجمن
ها از جمله قانون قديمي و ملغي شده دفتر  استناد به قوانين تحريم محدوديت عليه اعضاي ايراني با

 هاي اخير گيرد آه طي سال داري آمريكا در حالي صورت مي هاي خارجي اداره خزانه سرمايه نظارت بر
 ا، موسسات و مجالت آمريكايي از جملهه هاي سياسي و غير علمي برخي ديگر از انجمن حرآت

 US Journal of) ها ، مجله علمي شيمي محلول(AIAA) موسسه آمريكايي هوانوردي و فضانوردي
Solution Chemistry)شناسي نفت ، ژورنال آمريكايي زمين (The American Journal of Petroleum 

Geologists)كالمللي مهندسان برق و الكتروني ، موسسه بين (IEEE) با مخالفت شديد  ... امريكا و
شده و اين موسسات ناچار به  جامعه علمي در داخل و خارج آمريكا در اغلب موارد با شكست مواجه

  .اند آميز و خصمانه خود شده نشيني از مواضع تبعيض عقب
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   ملوان انگليس15بحران گروگانگيری پایان 

  
  ايران ملوانان بريتانيايی را آزاد کرد

  )2007 آوریل   4 (1386 فروردین 15هار شنبه چ
هشت ملوان و هفت تفنگدار دريايی بريتانيايی پس از آنکه دوازده روز را در ايران در :بی بی سی

  .بازداشت سپری کردند در حضور رئيس جمهور ايران آزاد شدند
) پنجشنبه(ر است فردا خبرگزاری جمهوری اسالمی به نقل از منبعی آگاه خبر داده که اين نظاميان قرا

  .از راه هوا به کشورشان بازگردانده شوند
تلويزيون ايران تصاوير اين نظاميان بريتانيايی را پس از اعالم خبر آزادی شان پخش کرد که طی آن، اين 

ملوانان تک تک با محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران ديدار و گفتگوی کوتاهی کردند و آقای احمدی 
  .ايشان آرزوی موفقيت کردنژاد بر

آقای احمدی نژاد خبر آزادی نظاميان بريتانيايی را پيشتر طی نشستی خبری و به صورت غيرمنتظره 
  .اعالم کرده و گفته بود که اين نظاميان، مورد عفو ملت ايران و نظام جمهوری اسالمی قرار گرفته اند

به ايران فرستاده و تعهد داده که نظاميانش در رئيس جمهور ايران همچنين گفت دولت بريتانيا نامه ای 
آينده به حريم ايران وارد نخواهند شد اما تصميم به آزادسازی ملوانان بريتانيايی ارتباطی با اين نامه 

و هديه ای از جانب ملت ايران است که در ايام تولد " رأفت اسالمی"ندارد، بلکه آزادی آنان ناشی از 
  . اعطا می شودپيامبر اسالم و عيد پاک

خبر آزادی نظاميان بريتانيايی پس از آن اعالم شد که مقامات جمهوری اسالمی اعالم کردند به آنان 
امکان داده شده است نماينده ای برای مالقات با پنج شهروند ايرانی که به دست نظاميان آمريکايی در 

  .عراق دستگير شده اند به اين کشور اعزام کند
نژاد اين را که آزادی ملوانان بريتانيايی نتيجه نوعی معامله و بده بستان ميان ايران و اما آقای احمدی 

بايد "آمريکا باشد رد کرد و در نشست خبری اش گفت اگر قرار بود بده بستانی صورت می گرفت 
  ".آزاد می شد] در مقابل آزادی پانزده ملوان[حداقل صدهزار نفر 

  نشان شجاعت
يش از اعالم خبر آزادی ملوانان ايرانی به ناوساالريکم ابوالقاسم آمانگاه، فرمانده رئيس جمهور ايران پ

  .نفرات سپاه پاسداران که اين نظاميان بريتانيايی را دستگير کردند نشان درجه سوم شجاعت اعطا کرد
سی کم سابقه بازداشت نظاميان بريتانيايی، ايران و بريتانيا را طی دوازده روز گذشته وارد رويارويی سيا

  .ای کرده بود
ايران علت بازداشت اين نظاميان را ورود غيرقانونی آنان به آبهای خود اعالم کرد و دولت بريتانيا تأکيد 

داشت که بازداشت نظاميانش در آبهای عراق رخ داده که اين ملوانان در چارچوب قطعنامه شورای 
  .حال عمليات بازرسی و گشتزنی دريايی بوده اندامنيت سازمان ملل متحد و با موافقت دولت عراق در 

آزادی ملوانان و تفنگداران دريايی بريتانيايی پس از آن رخ داد که از شدت لحن مقامات بريتانيايی و 
ايرانی عليه يکديگر تا حدود زيادی کاسته شد و مذاکرات مقدماتی برای حل اين مسئله ميان طرفين 

  .آغاز گرديد
ه خبرنگاران گفت آنچه باعث شد آزادی نظاميان بريتانيايی به طول بينجامد، رفتار و آقای احمدی نژاد ب

  .اظهارات مقامات بريتانيايی بوده است
  نشست خبری

نشست خبری رئيس جمهور ايران که خبر آزادی نظاميان بازداشتی بريتانيايی در آن به صورت 
ا دولت اعالم کرد که به درخواست خبرنگاران، غيرمنتظره اعالم شد قرار بود روز گذشته انجام شود ام

  . ساعت تأخير انجام می گيرد24برگزاری اين جلسه با 
حضور مقامات بلندپايه مملکتی در اين نشست خبری کم سابقه بود، وزيران ارشاد، اطالعات، دفاع، 

ز جمله امورخارجه، دادگستری و کشور، تعدادی از نمايندگان مجلس و رئيس شورای شهر تهران ا
  .مقاماتی بودند که در اين نشست به چشم می خوردند

  
 واکنش های بين المللی به خبر آزادی ملوانان بريتانيايی

  )2007 آوریل   4 (1386 فروردین 15چهار شنبه 
 روز پيش در آب های خليج فارس، توسط نيروی دريايی ١٣ملوان بريتانيايی که    ١۵خبر آزادی :رادیو فردا

ران انقالب اسالمی بازداشت شده بودند، با استقبال دولتمردان کشورهای مختلف روبه رو سپاه پاسدا
  . شد

 ملوان و ١۵روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه خبر آزادی  محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران،
  .تفنگداربريتانيايی را اعالم کرده بود

 مهربه خبرگزاری  عاون وزير کشور، در همين زمينهمجتبی ثمره هاشمی، مشاور آقای احمدی نژاد و م
گفت سربازان بريتانيايی در حال حاضر در اختيار وزارت امور خارجه ايران هستند و روز پنج شنبه بعد از 

  .تحويل به سفارت بريتانيا در تهران، عازم لندن خواهند شد
   هيچ مذاکره ای صورت نگرفته است: بلر
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نيروی دريايی اين کشور از سوی ايران ابراز  تانيا، از آزادی ملوانان و تفنگدارانتونی بلر، نخست وزير بري
  .صورت نگرفته است» ای هيچ مذاکره«خرسندی کرد و افزود که برای تضمين رهايی اين سربازان، 

 در تمام«:  درباره رويکرد کشورش در رويارويی با بحران ملوانان دستگير شده، گفت نخست وزير بريتانيا
  ».مذاکره و نه رويارويی اين مدت ما قدم های سنجيده ای برداشتيم؛ قاطع اما آرام، نه

بلکه برعکس ما به ايران به . شما نداريم نسبت به سوء نيتی ما« :آقای بلر خطاب به مردم ايران گفت
  ».منزله تمدنی باستانی، ملتی با تاريخ غرورآميز و با شکوه احترام قائل هستيم

  .ابراز اميدواری کرد که اختالفات ميان ايران و بريتانيا به صورت مسالمت آميز حل و فصل شودتونی بلر 
   استقبال آمريکا

همچنين، ديک چنی، معاون . جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا نيز از خبر آزادی ملوان استقبال کرد
ابراز اميدواری کرد که در مقابل  تاسف بار خواند و  رييس جمهوری آمريکا، دستگيری ملوانان را حادثه ای

از  دستگير اين افراد توسط ایران« :آقای چنی گفت. ازادی اين ملوانان معامله ای صورت نگرفته باشد
  ».اشتباهی بود ابتدا اقدام

هوشيار زيباری وزير امور خارجه عراق آزادی ملوانان بريتانيايی را خبر خوشی برای همه دانست و 
  ». بسيار خوشحاليم چرا که اين تحول به کاهش تنش های خواهد انجاميدما از اين خبر«:گفت

 گفت آسوشيتدپرسآقای زيباری درباره نقش دولت عراق درحل بحران ملوانان بريتانيايی به خبرگزاری 
ما کوشيديم تا مقام های ايرانی را متقاعد کنيم که ادامه اين روند به منافع ملی ايران زيان خواهند 

  .و افزود دولت متبوعش در انتقال پيام ها ميان دو طرف نقش ايفا کرده استا. رساند
وزير امورخارجه عراق تصريح کرد که کشورش مکررا از طرفين خواسته است که مسايل و اختالفات خود 

  . رادر خارج از عراق حل و فصل کنند
ياست دوره ای اتحاديه اروپا را به فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، که کشورش اکنون ر

آقای اشتاين ماير ابراز اميداواری کرد . عهده دارد، از آزادی ملوانان و تفنگداران بريتانيايی استقبال کرد
  .خانواده هايشان باشند  که سربازان بريتانيايی هرچه زودتر آزاد شوند و روز عيد پاک در کنار

بازداشت » ورود به آب های ايران«ده بود که ملوان ها را به دليل  روز اخير بارها اعالم کر١٣ايران طی 
  .است» عذر خواهی رسمی دولت بريتانيا«کرده است و خواهان 

اما دولت بريتانيا در اين مدت نه تنها از ايران عذرخواهی نکرد، بلکه مقام های لندن اعالم کردند، 
ب های عراق بازداشت شده اند و اين کشور، مدارکی در دست دارند که نشان می دهد ملوان ها در آ

  .توصيف کرده بود» خالف قوانين بين الملل«بازداشت ملوان ها را 
  

  تهران را ترک کردندییايتانی برانينظام
  )2007 آوریل   5 (1386 فروردین 16 شنبه پنج

 یرقانونيم عبور غ به اتهارانی پس از حدود دو هفته بازداشت در اییايتانی بری نظامپانزده:بی بی سی
 . ترک گفته اندايتانی کشور تهران را به مقصد برنی ایاز مرز آب

 که با چند ییايتانی بری پانزده نظامل،ی آور5 از تهران، روز پنجشنبه، دهي رسی اساس گزارش هابر
رودگاه،  فژهی وفاتی کوتاه در سالن تشری بودند پس از توقفافتهیدستگاه خودرو به فرودگاه تهران انتقال 

 به زیروی اشيتی بریی خطوط هوای مسافربریماي فروند هواپکی با ی بامداد به وقت محل8در ساعت 
 . پرواز کردندايتانی بریسو
 ی و جفرران،ی وزارت خارجه ای معاون غرب اروپا،ی قهرماندي مج- رنای ا- رانی ای دولتی گفته خبرگزاربه

 . را در فرودگاه بدرقه کردندییايتانیبر اني در تهران، نظامايتانی برريآدامز، سف
 و سپاه پاسداران به ،ی جمهورسیي نژاد، ری محمود احمدیای مراسم، هدانی که در ادی افزای مرنایا

 . اهدا شدییايتانی برانينظام
 مارس توسط نفرات 23 در روز ايتانی برییای و هفت عضو واحد تفنگداران درییای دریروي ملوان نهشت

 . فارس بازداشت شدندجي سپاه پاسداران در منطقه شمال خلییای دریروين
 عنوان کرد اما رانی ایني سرزمی به آب هایرقانوني افراد را ورود غنی بازداشت الي دلی اسالمیجمهور
 عراق صورت ی داشته است که بازداشت در آب هادي اتهام را مردود دانسته و تاکنی اايتانیدولت بر
 .گرفت
 مساله ادامه نی حل ای دو طرف برای در باره گفتگوی گمانه زنکهي و در حالل،ی آور4  چهارشنبه،روز

 ري غی روزه برگزار شد، به شکلکی یري که با تاخ،ی مصاحبه خبرکی نژاد در ی احمدیداشت، آقا
 . را آزاد کندی بازداشتاني گرفته نظاممي تصمی اسالمیمنتظره اعالم داشت که جمهور

 افراد عفو شده اند و نی انهمه،ی افراد را همچنان مقصر قلمداد کرد و گفت که با انیا نژاد ی احمدیآقا
 . عنوان کردايتانی به بری اهی آنان را هدیآزاد
 نژاد و در ی افراد با اعالم محمود احمدنی نوشته است اییايتانی براني در خبر مربوط به پرواز نظامرنایا
 .دندآزاد ش" ی و انسانی اقدام اسالمکی"
 کی انی را در پاییايتانی بری پانزده نظامی آزادی برای اسالمی جمهورمي نژاد خبر تصمی احمدیآقا

 ییايتانی براني اعالم داشت که در آن به انتقاد از غرب پرداخت و بر مقصر بودن نظامی طوالنیسخنران
 یسي عروج عدي عبات که  اسالم اسامبري پالدي به مناسبت می اهی هدمي تصمنی نهاد اما گفت اديتاک
 . مقارن شده استانیهودی پسح دي و عحيمس

 ییايتانی براني نظامی به آزادواکنش
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 ی کشورتوسط جمهورنی پانزده شهروند ای ضمن استقبال از آزادر،ی بلر، نخست وزی تونا،يتانی بردر
 نسبت به ايتانیبر کرد و گفت که في درخشان توصی کهن و فرهنگخی تاری را دارارانی مردم ا،یاسالم
 راه مذاکره حل و فصل از زي نرانی کرد که اختالفات با دولت ایدواري ندارد و ابراز امیتي سوء نرانیمردم ا
 .شود
 خاتمه دادن به بحران ی حساس برایرا زمان" ندهیچهل و هشت ساعت آ" بلر در روز سه شنبه یآقا

 . دانسته بودییايتانی برانيبازداشت نظام
 ی و علا،يتانی برری مشاور نخست وزنوالد،ي شجلی نای از مذاکرات تلفنیز چهارشنبه اخبار روبامداد
 انتشار ییايتانی براني نظامی در باره آزاد،ی اسالمی جمهوری ملتي امنی عالی شوراري دب،یجانیالر
 . آنان منتشر شدی بعد خبر آزادی و ساعاتافتی

 مواجه زي نیی با استقبال چند کشور اروپاییايتانی برینظام به آزاد کردن پانزده ی اسالمی جمهورميتصم
 بحران سخن نی حل ایبرا"  آرامیپلماسید" کشور در نی نقش ایفای از اهی سورانه،يشد و در خاورم

 .گفت
 تختی متحده از حزب دموکرات در پااالتی اندگانی مجلس نماسیي که راقتی انتشار ی اظهارات در حالنیا

 . مالقات کرده بودی جمهورسیي کشور از جمله رنی ا با مقاماتهیسور
 در یتي از جمله بحران امنانهي خاورملی در حل مسارانی و اهی دموکرات خواستار مشارکت دادن سورحزب

 .عراق است
 ی سی بی در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با بکای سابق آمرندهی متحده، جان بولتون، نمااالتی ادر

 . استرانی ای جمهورسیير" یبرنده اصل "،ییايتانی براني نظامی آزادیگفت که در ماجرا
 تیتقو" ی هسته احاتيبرنامه تسل" را در دنبال کردن ی وتي نژاد موقعی احمدی گفت اقدام آقایو

 .کرده است
 در پوشش برنامه ی اتمحاتي به تسلیابي دستی را به تالش برای اسالمی متحده دولت جمهوراالتیا

 . کنندی اتهام را به شدت رد منی ایرانی متهم کرده اما مقامات ای هسته ازيم صلح آیها
 یی گزارش های بازداشتی پانزده نظامی به آزادرانی دولت امي پس از اعالم تصمییايتانی بری هارسانه

  . آنان پخش کردندی خانواده های اعضایرا از ابراز خرسند
  

 بریتانياجنگ لفظی تهران و لندن درباره عذرخواهی 
  )2007 آوریل   5 (1386 فروردین 16 شنبه پنج

 آزادی ملوانان بريتانيايی توسط جمهوری اسالمی ايران، جنگ لفظی سياسی ميان   به رغم:رادیو فردا
  . همچنان ادامه دارد» عذرخواهی بريتانيا«لندن و تهران بر سر 

ی نه مذاکره ای صورت گرفته و نه رويارويی و نخست وزير بريتانيا می گويد که برای آزادی ملوان بريتانياي
گفته که نامه عذرخواهی بريتانيا را دريافت کرده  است ولی ايران گذاشته نشده قرار يک طرفه ای نيز

  . است
 ملوان بريتانيايی با اعالم اينکه هيچ معامله ای با ايران برای ١۵تونی بلر، روز پنج شنبه و پس از آزادی 

از درون نظام جمهوری اسالمی را متهم کرد که در » عناصری«ن صورت نگرفته است، آزادی اين ملوانا
  . تروريسم دست دارند

بدون هيچ «آقای بلر که در بيرون از ساختمان نخست وزيری سخن می گفت، افزود که اين نظاميان، 
  . آزاد شدند» معامله، مذاکره يا قرار يک طرفه ای

 واکنش به سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اظهارات نخست وزير بريتانيا در
ايران صورت گرفت که گفته بود بريتانيا در نامه ای قول داده است که نيروهای نظامی اين کشور ديگر 

  .وارد آب های ايران نمی شوند
 چهارشنبه و خبر آزادی نظاميان بریتانيایی بازداشت شده توسط سپاه پاسداران جمهوری اسالمی روز

  . در جریان نشست خبری ریيس جمهوری ایران اعالم شد
آقای بلر در عين حال که از بازگشت ملوانان آزاد شده ابراز خرسندی کرد ولی گفت که بريتانيايی ها 

  . هستند» اندوهگين و داغدار«درغم کشته شدن چهار سرباز خود در عراق 
و پيش از ورود ملوانان بازداشتی اين کشور به لندن در عراق اين چهار سرباز بريتانيايی روز پنج شنبه 

  . کشته شدند
  . تروريسم را در عراق نشان داد» واقعيت زشت و هشدار دهنده«وی گفت که اين حادثه 
اکنون زود است بگوييم اقدام تروريستی ويژه ای که جان چهار سرباز ما را «: نخست وزير بريتانيا افزود
ب شده توسط تروريست هايی بود که از سوی عواملی در درون رژيم ايران گرفت يک حرکت حسا

  » .حمايت می شدند، بنابراين من در احترام به اين واقعه ادعايی مطرح نمی کنم
اما همچنان که قبال گفته ام، تصوير کلی که من دارم اين است که حداقل عواملی  « :وی در ادامه گفت

  » . تروريسم را در عراق پشتيبانی، تغذيه مالی و مسلح می کننددر رژيم ايران وجود دارند که
اين بحران خطوط تماس تازه و جالبی را ميان بريتانيا و ايران به وجود آورده که «: آقای بلر اظهار داشت

  » .بايد ادامه يابد
اقی مانده جامعه بين المللی کامال در پيشبرد خواسته خود ثابت قدم ب«: نخست وزير بريتانيا افزود

  » .است، چه در زمينه تسليحات هسته ای و چه در زمينه حمايت بخشی از رژيم ايران از تروريسم
   »نامه عذرخواهی بريتانيا را دريافت کرديم«
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سخنان تونی بلر درباره رد هر گونه توافق يا ارسال نامه به ايران برای آزادی ملوانان در حالی عنوان می 
تی، مشاور امور بين الملل آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی گفته شود که علی اکبر والي

  . است که ايران پيش از آزادی ملوانان بريتانيايی نامه عذرخواهی لندن را دريافت کرده بود
ايران به اهداف خود در ارتباط با «:  گفت وگو می کرد افزودتلويزيون دولتی ايرانآقای واليتی که با 

  » .لوانان بريتانيايی رسيده استبازداشت م
ايران اين پيش شرط را گذاشته بود که بريتانيا بپذيرد به آب های ايران تجاوز کرده و «: وی گفت

  » .و روز سه شنبه نيز ما نامه عذرخواهی دولت بريتانيا را دريافت کرديم. عذرخواهی نمايد
  .بریتانيا را مطرح کرده است» عذرخواهی«آقای والیتی تنها مقام تهران است که موضوع وجود نامه 

  
 ايرانيان دستگيرشده در اربيل آزاد نخواهند شد : گيتس
  )2007 آوریل   5 (1386 فروردین 16 شنبه پنج

رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، روز پنج شنبه پنجم آوريل، گفت کشورش قصد آزادی پنج :رادیو فردا
  .را ندارد ايرانی بازداشت شده درشهر اربيل عراق
 ، با يورش به ساختمانی متعلق به جمهوری اسالمی در ١٣٨۵ارتش آمريکا بيست و يکم دی ماه سال 

 و بازداشت   نبوده» کنسولگری«اربيل عراق، پنج ايرانی را بازداشت کرد و گفته است که اين ساختمان 
  .شدگان با سپاه پاسداران انقالب جمهوری اسالمی مرتبط اند

رباره تماس دولت ايران با دستگيرشدگان گفت مقام های عراقی و آمريکايی امکان مالقات آقای گيتس د
   .و تماس مقام های ايرانی با دستگير شدگان را بررسی می کنند

تا آنجا که من می دانم قصد و برنامه ای برای بازگرداندن اين افراد وجود « :وزير دفاع آمريکا تصريح کرد 
  ».ندارد

نه، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت واشينگتن در حال بررسی در همين زمي
 آقای مک کورمک اين افراد را   . ايرانی دستگير شده در اربيل است۵درخواست ايران برای مالقات با 

  .خواند» زندانيان امنيتی«
ه در اربيل عراق، که  افزود نمايندگان صليب سرخ جهانی با پنج ايرانی بازداشت شد شان مک کورمک 

  .می نامد ، مالقات کرده اند» دپيلمات های کنسولگری جمهوری اسالمی«ايران آن ها را 
گفت در موارد مشابه  اجازه دادن به دولت ها برای تماس با چنين افرادی سابقه آقای مک کورمک درباره

  .گرفته نشده استاجازه مالقات داده شده است ولی تاکنون در مورد اين پنج نفر تصميمی 
   »ديدار رايس و متکی منتفی نيست«

شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا امکان مذاکره دوجانبه ميان وزيران امور خارجه 
  . در کنفرانس امنيتی درباره عراق منتفی ندانست آمريکا و ايران را

 نمايندگی ايران در جريان کنفرانس آقای مک کورمک با اشاره به گفت و گوی زلمای خليل زاد با هيئت
  . از احتمال تکرار چنين گفت گوهايی سخن گفت امنيتی بغداد در دهم ماه مارس،

اگر در جريان گفت وگو ها خانم رايس طرح مسايل مهمی «:سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا گفت 
ضروری بداند، آنگاه از اين های ارسال تجهيزات مرگبار انفجاری، را  شبکه کمک به چون نقش ايران در

  ».فرصت برای مطرح کردن مساله استفاده خواهد کرد
 گفت وگوها بر مساله عراق متمرکز خواهد بود  آقای مک کورمک افزود که در اين ديدار احتمالی

  .ای ايران در دستور کار نخواهد بود ومسايلی چون برنامه هسته
روز شنبه دهم ماه مارس در بغداد ديدار کردند تا مقدمات     کشور و سازمان بين المللی١۶نمايندگان  

کشورهای همسايه عراق، نمايندگان سياسی پنج . مذاکرات در سطح وزيران در ماه مه را آماده کنند
 و بريتانيا در اين کنفرانس  کشور عضو دايم شورای امنيت و نماينده اتحاديه عرب و نمايندگان آمريکا

  .حاضر شرکت خواهند کرد
  
   مي کنی بازداشت شده را آزاد نمانيرانیا: کایآمر
  )2007 آوریل   5 (1386 فروردین 16 شنبه پنج

 بازداشت لي در اربرانی ایندگی به دفتر نماییکای آمریروهاي در حمله نیرانی شهروند اپنج:بی بی سی
  شدند 

.  استقبال کرده استرانی ای سو بازداشت شده ازییايتانی بری پانزده نظامی از آزادکای متحده آمراالتیا
 پنج ی به آزادیلي در حال حاضر دلکای گفته است که آمری در اظهاراتکا،ی دفاع آمرری وزتس،ياما رابرت گ

  .ندي بی هستند، نمکای که در بازداشت آمریرانیا
 ل،ي در شهر اربی اسالمی در ساختمان متعلق به جمهوری سال جارهی در ماه ژانویرانی شهروند اپنج

  . بازداشت شدندییکای آمریروهايمرکز کردستان عراق، توسط ن
 في توصیرانی ای هاپلماتی و بازداشت شدگان را دلي کشور در اربنی ای دفتر را کنسولگرنی ارانی ادولت

  . اعزام شده بودندليکرد که با موافقت دولت عراق به ارب
 ی بوده و برارانی سپاه پاسداران ایز اعضا گفتند که بازداشت شدگان اییکای آمریروهاي مقابل، ندر

  . بردندی کشور به سر منی مسلح در اانيکمک به شورش
 متحده را به نقض مقررات مربوط به حفاظت از مراکز االتی اتهام را به شدت رد و انی ای اسالمیجمهور

  . متهم کرده استکيپلماتید
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 اني نظامی آزادلگراني تحلی ماه مارس، برخ در اواخررانی در اییتانای براني بازداشت نظامبدنبال
  . عنوان کرده بودندکای آمری از سویرانی بازداشت شدگان ای را در ارتباط با آزادییايتانیبر

 آوريل، وارد بريتانيا 5 آزاد شدند، روز پنجشنبه، رانی که پس از دوازده روز بازداشت در اییايتانی برانينظام
  .شدند

  
   عراقدروهاي موثر رويدادهاي عراق و نير

  
   روز آينده آزاد مي شوند3ديپلماتهاي ايراني ظرف :معاون رئيس آميته حقوق بشر در مجلس عراق

  )2007 آوریل   5 (1386 فروردین 16 شنبه پنج
  باشگاه خبرنگاران

  ديپلمات ربوده شده ايراني آه توسط نيروهاي آمريكايي در ماه ژانويه در اربيل واقع در شمال عراق5
  .شوند  روز آينده آزاد مي3ربوده شدند به احتمال بسيار طي 

حارث العبيدي معاون رئيس آميته حقوق بشر در مجلس نمايندگان عراق در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
با پيگيري هاي ويژه اي آه دولت عراق : در مورد وضعيت ديپلماتهاي ايراني ربوده شده در عراق گفت

 ديپلمات ايراني آزاد خواهند 5 روز آينده 3 آه حاآم است به احتمال بسيار طي داشته است و شرايطي
  .شد

تمام عالئم نشان مي دهد آه : وي در مورد اينكه چه نيروهايي ديپلماتهاي ايراني را ربوده اند گفت
 گروهي آه به صورت غير مستقيم زير نظر نيروهاي آمريكايي فعاليت مي آنند ديپلماتهاي ايراني را

 بار با 3ربوده اند ولي متاسفانه آمريكايي ها هرگز در اين زمينه پاسخگو نيستند و در اين زمينه ما 
  .مسوولين سازمان ملل تماس مستقيم برقرار آرده ايم

معاون رئيس آميته حقوق بشر در مجلس نمايندگان عراق در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در عين حال 
دي ديپلماتها تالشي از جانب آمريكا براي ايجاد فضاي مناسب پيش از به نظر مي رسد آزا: افزود

  .نشست وزراي خارجه آشورهاي همسايه در ترآيه باشد
شايان ذآر است ترآيه نيمه اول آوريل ميزبان آنفرانس درباره عراق خواهد بود و نمايندگاني از اعضاي 

ي از آشورهاي همسايه عراق در اين دائم شوراي امنيت و هشت آشور بزرگ صنعتي و نيز مسووالن
  .آنفرانس شرآت خواهند آرد

  
   صدر با دو نماينده و دو وزير از جناح خود قطع ارتباط آردجناح
  )2007 آوریل   5 (1386 فروردین 16 شنبه پنج
روحاني جوان عراقي برعهده " مقتدا صدر" مطلع عراقي گفتند آه جناح صدر آه رهبري آن را منابع--ایرنا
  .رد، با دو نماينده و دو وزير از جناح خود قطع ارتباط آرددا
،آنان دليل اين اقدام را ديدار دو نماينده "الشرق االوسط" گزارش روز پنجشنبه پايگاه اينترنتي روزنامه به

  .مجلس با مقامات آمريكايي بدون اطالع جريان صدر عنوان آردند
اين جناح  وگويي با الشرق االوسط گفت آه اق در گفتنماينده جناح صدر در مجلس عر" صالح العكيلي"

به دليل " قصي عبدالوهاب السهيل"و " ابراهيم جعفري"وزير سابق راه در آابينه " سالم المالكي"با 
  .اند ديدارشان با مقامات آمريكايي قطع ارتباط آرده

ي از اين جناح رانده شدند ،  با اشاره به اينكه دو نماينده مذآور پس از مالقات با مقامات آمريكايوي
  .آيد گفت آه ديدار با اشغالگر از خطوط قرمز جناح صدر به حساب مي

 در پاسخ به اين سوال آه ديدار چگونه صورت گرفته و مسايلي آه در اين ديدار مطرح شده چه العكيلي
ر با هر جناح صد: اطالعي از مسايل مطرح شده در اين نشست ، اظهار داشت بوده است ، ضمن بي

ريزي شده مخالف است و آن را  گونه نشست با طرف آمريكايي چه به صورت اتفاقي و چه از قبل برنامه
  .داند نوعي جنايت و همنشيني با قاتل مي

بر اساس تصميمي آه از سوي مقتدا صدر و آميته سياسي دفتر شهيد صدر و گروه صدر در :  گفت وي
اند و بر اساس قوانين مجلس دو نماينده ديگر به جاي  در طرد شدهپارلمان گرفته شده ، آنان از جناح ص

  .آنان معرفي خواهند شد
وگوي تلفني با الشرق االوسط ،  نماينده طرد شده در جناح صدر در گفت" سالم المالكي" همين حال در

اين مساله را تكذيب آرد و گفت آه اين اظهارات صحت ندارد و تنها تبليغاتي از سوي برخي منافقين 
  .براي ايجاد فتنه و تشويش در داخل جناح صدر است 

  .يكايي گفت آه نه با آنها مالقات آرده و نه هرگز مالقات خواهد آرد درمورد ديدارش با مقامات آمروي
علي "هاي   همين حال جناح صدر اعالم آرد آه همكاري خود را با دو وزير در آابينه المالكي با نامدر

  .وزير آشاورزي قطع خواهد آرد" يعرب العبودي"وزير بهداشت و " الشمري
ستيم فعاليت اين دو را به حال تعليق درآورد تا دو تن ديگر را از از نخست وزير خوا:  العكيلي گفتصالح

  .جناح صدر براي جايگزيني آنان معرفي آنيم
در مجلس راي دادند در حاليكه جناح صدر خواستار تاخير در  ١۴٠  اين دو وزير به نفع ماده :  گفتوي

اي است آه زمان  ود دارد به گونهاجراي اين ماده بود زيرا موقعيت امنيتي و مشكالتي آه در آرآوك وج
  .براي اجراي اين ماده قانوني مناسب نيست
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اي را در خصوص مخالفت با   از نمايندگان پارلمان عراق از گروههاي مختلف سياسي نيز بيانيهبرخي
  .در مورد آرآوك اعالم آردند ١۴٠  تصميم دولت نسبت به اجراي ماده 

اي است آه اآنون  ي در آشور و به خصوص در آرآوك به گونه اين بيانيه آمده است اوضاع امنيتدر
  .شود اين قانون را اجرا آرد نمي
گيري در شهر ، آمارگيري   در حالي است آه آردها بر اجراي اين ماده قانوني آه خواستار انجام راياين

  .رندساآنان منطقه و آوچ دادن عربها از شهر آرآوك قبل از پايان سال جاري است، اصرار دا
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 آوریل   5 (1386 فروردین 16 شنبه پنج

روزنامه های امروز ايران بخش قابل توجهی از گزارش های خود را به آزادی ملوانان انگليسی :رادیو فردا
  . اختصاص داده اند

 ملوان بازداشت شده ١۵، اقدام روز گذشته محمود احمدی نژاد در آزاد کردن اعتمادروزنامه 
  . ارزيابی کرده است» لبخند ايران و غرب به هم«انگلسيسی را 

  » .ايران ملوانان متجاوز را عفو کرد« نوشته است که  ناميده و» عفو«آزادی ملوانان را کيهان،روزنامه 
  »  شجاعت برای فرمانده مرزبانی،عفو برای نظاميان انگليسینشان«: است تيتر زده  خراسانروزنامه 
 و در يادداشتی در   عبور از بحران دوازده روزه را مورد توجه قرار داده  در تيتر اول خودکارگزارانروزنامه 

 ٣ ملوان انگليسی لحظاتی پس از اعطای نشان درجه ١۵اعالم خبر آزادی «اين خصوص نوشته که 
 مرزبانان دريايی جنوب از سوی ریيس جمهوری در نخستين کنفرانس مطبوعاتی شجاعت به فرمانده

  » .اش در سال جديد برای بسياری از ناظران شوک آور بود
آنچه سبب «: نويسنده اين روزنامه، در تشريح علت شک خبری آزادی ملوانان انگليسی، نوشته است

  » . حال دير يا زود چنين می شدشوک ناظران شد، نفس آزادی ملوانان نبود چرا که به هر
مروری بر فرايند خبری مربوط به دستگيری ملوانان و اظهارات مقام های ايرانی « :افزوده است کارگزاران

و به ويژه مقام های دولت از جمله معاون ریيس جمهوری و وزير امور خارجه، این تلقی را پديد می آورد 
ذرخواهی انگليس بابت نقض حريم آب های مرزی توسط که تهران بر سر اصول اعالم شده اش در ع

نظاميان دريايی انگليس تاکيد دارد، اما چشم پوشی يکباره تهران از همه خواست های حقوقی اش آن 
  » .هم بدون هرگونه انعطافی از سوی لندن جای بهت و حيرت دارد

اين . ی امريکا خبر داده است شيميدان ايرانی در انجمن شيم٣۶ از لغو عضويت اعتماد ملی،روزنامه 
 عضو ٣۶ اداره عضويت انجمن شيمی آمريکا در ماه ژانويه به  روزنامه به نقل از مجله ساينس نوشته که

ايرانی اين انجمن اعالم کرد که عضويت آنها ديگر ادامه ندارد اگرچه آنها مي توانند هنوز نشريات و مفاد 
  . از انجمن خريداری کننداطالعاتی را با پرداخت هزينه کامل آنها 

اعتماد ملی، اقدام انجمن شيمی امريکا در این خصوص را نشانه آن دانسته که سرانجام تحريم های 
   .علمی دامن دانشمندان ايرانی را گرفته است 

، به نقل از رييس اتاق بازرگانی ايران و چين خبر داده که حجم مبادالت تجاری ايران و سرمايهروزنامه 
  .  ميليارد دالر خواهد گذشت١۶ از مرز ٢٠٠٧ سال چين در

 ١۴ را ٢٠٠۶به نوشته اين روزنامه، اسداهللا عسگر اوالدی حجم مبادالت تجاری ايران و چين در سال 
ميليارد دالر عنوان کرده و گفته است که اتاق مشترگ بازرگانی دو کشور در تالش هستند تا با واگذاری 

  .  ميليارد دالر افزايش دهند٢٠ی چند سال آينده اين رقم را به اين مبادالت به بخش خصوصی ط
سرمايه همچنين به نقل از سفير چين در تهران نوشته که تا پيش از سال ميالدی گذشته حجم 

 با افزايش واردات ايران ٢٠٠۶ ميليون دالر بوده که طی سال ۶٠٠ ميليارد و ٣مبادالت تجاری ايران و چين 
   .ارد دالر رسيده است  ميلي١۴از چين به 

بيست در صد از « به نقل از مدير کل سالمت شهرداری تهران خبر داده که حيات نو اقتصادی،روزنامه 
  » .ازدواج ها در تهران به طالق منجر مي شود

عدم شناخت متقابل، مسائل مختلف روانی و بيکاری باعث افزايش : باس استاد تقي زاده، گفته است
   .ق در تهران نسبت به ساير شهرها شده است چهار برابری طال

، از افزايش احتمال تغيير ساعت رسمی کشور خبر داده و نوشته که با جديت همشهریروزنامه 
مجلس در تغيير ساعت رسمی کشور، و بروز نشانه هايی از انعطاف دولت، احتمال تغيير ساعت 

  . افزايش يافته است
 ای درباره اين موضوع، نوشته که مرکز پژوهش    رايزنی فشرده  بودناين روزنامه با اشاره به در جريان

 در مورد تغيير ساعت رسمی کشور گزارشی در اختيار مقامات حکومتی قرار داده که  های مجلس
  . محتوی آن افشا نشده است

به نوشته اين روزنامه، اين گزارش و قرار گرفتن فوريت اصالح ساعت رسمی کشور در دستور جلسه 
   .يک شنبه آينده مجلس می تواتند بر خالف نظر دولت، به تغيير ساعت رسمی کشور ختم شود 

 هالل احمر نسبت به رشد فزاينده ايدز در کشور و استان   به نقل از يکی از مسئوالنرسالتروزنامه 
  . اردبيل هشدار داده است
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هالل احمر استان اردبيل گفته که رشد به نوشته اين روزنامه، ریيس مرکز مشاوره ايدز و اعتياد جمعيت 
   . درصدی و فزاينده ايدز در کشور و استان اردبيل نگران کننده است ١٠٠

 تا سه روز آينده آزاد می  ، ادعا کرده که پنج ايرانی دستگير شده دراربيل عراققدسو درآخر، روزنامه 
  . شوند

س کميته حقوق بشر در مجلس نمايندگان عراق اين روزنامه منبع خبر خود را حارث العبيدی، ،معاون ریي
  . عنوان کرده است

قدس در عين حال در خبر ديگری به نقل از وزير اطالعات جمهوری اسالمی انجام هر گونه معامله 
  . ملوان انگليسی را رد کرده است١۵پنهانی در مورد آزادی 

  
  نی فرورد16پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 آوریل   5 (1386ردین  فرو16 شنبه پنج
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود آزادی ملوانان بریتانيایی را :بی بی سی

منعکس کرده اند و در حاليکه روزنامه های هوادار دولت از رافت و اقتدار دولت تحسين کرده اند، روزنامه 
کل برگزاری مصاحبه مطبوعاتی ریيس جمهور پرداخته های مستقل به انتقاد از نحوه اعالم این خبر و ش

  .اند
 با عنوان با رافت اسالمی ملوانان انگليسی آزاد شدند، در صدر اخبار گزارشی را آورده که آینده نو
  .  با تيتر لبخند ایران به غرب همان را منعکس کرده استاعتماد

 بدون هيچ تفسيری با رسالتاليکه است در ح" هدیه ایران به انگليس "مردم ساالریعنوان اصلی 
گزارش مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد را چاپ " اقتدار و رافت، عفو پانزده نظامی انگليس"عنوان 

  . کرده است
تشریح اصول سياست خارجی "  نارضایتی خود را با این عنوان نشان داده جمهوری اسالمیروزنامه 

  ".در مصاحبه مطبوعاتی ریيس جمهور
نشان شجاعت برای سردار و " با تيتر خراسان است و  اعتماد ملیعنوان اصلی" ان بحران ملوانانپای"

  ایراناخبار مربوط به آزادی ملوانان بریتانيایی را منعکس کرده است و" آزادی برای ملوانان انگليسی
ر خودِ یاد کرده در صدر اخبا" شگفتی جهان از دیپلماسی ایران"روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از 

  .که همراه با عکسی از گفتگوهای ریيس دولت با یکی از ملوانان آزاد شده چاپ شده است
به تجليل از مراسم آزادی گروگان ها پرداخته " عفو مقتدر" در مقاله ای با عنوان ایراندر حاليکه روزنامه 

ز طریق رسانه های اروپایی و که به نوشته این روزنامه بعد از آن صورت گرفت که دولت بریتانيا ا
آمریکایی در جریان قرار گرفت که جمهوری اسالمی بر سر منافع و مصالح خود ایستادگی می کند، 

  .به همين موضوع پرداخته است" احساس غرور نکردم" با عنوان آفتاب یزدسردبير 
 و قرارداد الجزیره نوشته  در مقاله ای با اشاره به تجربيات کشور در اشغال سفارت آمریکاجوانروزنامه 

قطعا به " کش دار شدن و کهنه شدن مساله"و " گذشت زمان"در ماجرای دستگيری ملوانان انگليسی 
  . نفع طرف مقابل تمامی می شد

به نوشته این روزنامه خروج ظریف و سریع از فاز نظامى به سمت فاز سياسى و گفتگو و تالش براى 
 کنار پرهيز از هيجان زدگى و احساسات گرایى مى تواند بازداشت در" امتياز سياسى"تعریف و کسب 

نظاميان انگليسى را به یک برگ برنده در شرایط براى ایران تبدیل کند اما هر گونه احساسات زدگى و 
عوام زدگى در مدیریت این مساله مى تواند فرصت هاى موجود را به تهدیدات بالقوه عليه کشورمان 

  .تبدیل کند
 در حالی که از تصميم های ریيس جمهور استقبال کرده نوشته بی نصيب ماندن اکثر امروزتهران 

خبرنگاران از کنفرانس و سپری شدن قسمت اعظم این برنامه به اظهارات ریيس جمهوری نشان از آن 
یده  تر آن تدارک د دارد که کنفرانس خبری فوق اصوال برای اعالم خبر آزادی ملوانان و بازتاب گسترده

  . ها و ایراداتی هم دارد که باید مورد توجه قرار گيرد شده بود که این اقدام حسن 
 تاکيد کرده موضوعات بسيار مهمی درباره امور کشور در سينه خبرنگاران مشتاق  تهران امروزخبرنگار

وانست ت  ها می  باقی ماند و مجال طرح نيافت، سواالتی که چه بسا عالوه بر خبر خوش به انگليسی
خبرهای خوشی هم برای مردم کشورمان همراه داشته باشند چرا که حداقل در آغاز سال و آستانه 

  .  تر بودند ها برای هدیه دادن شایسته مردم کشورمان از انگليسی) ص(ميالد رسول اعظم 
گاران چند روزنامه از حضور اعضای دولت و مشاوران ریيس جمهور در ردیف های اول سالن به جای خبرن
 نژاد  گالیه کرده و نوشته اند فراموش نکنيم که این جلسه برای طرح پرسش خبرنگاران از دکتر احمدی

  . بود نه دیدار آنان با اهالی کابينه
  . ای دیگر عمل کرد شد به گونه   در نوع اعالم همين خبر آزادی ملوانان نيز می تهران امروزبه نوشته 

ریيس    مصاحبه   جریان   در   انگليسی   ملوانان   آزادی   خبر   کيد که اعالم هم با این تاخراسانروزنامه 
  خستگی   باعث   ریيس جمهوری   مقدماتی   سخنان   بودن   طوالنی   نوشته   کرد   شوکه   را   همه   جمهوری

  باعث   مساله   و همين   یافت   اختصاص   سخنان   این   به   مصاحبه   وقت   از   ساعت   یک   حدود   و   شد   خبرنگاران 
 از ادامه پخش    کردند   می   پخش   را   کنفرانس   زنده   طور   به   ابتدا   از   که   خارجی   شبکه های   از   برخی   تا   شد 

  .زنده آن منصرف شدند
 اتمی بوشهر داده بود به چند روز بعد از آن که یک خبرگزاری روسی خبر از تغيير مدیر ساخت نيروگاه

 ریيس سازمان انرژی اتمی این خبر را تایيد کرد ولی گفت که آقای جنتيان  کيهاننوشته روزنامه
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مسئول ساخت پروژه بوشهر از جمله نيروهای خوب سازمان انرژی اتمی بود که فعاليت خود را در 
  . نيروگاه اتمی بوشهر شروع کرد 

فته آقای جنتيان در مقطعی احساس کرد که ممکن است ادامه کار در  گکيهانآقای آقازاده به نوشته 
جای دیگر برایش مناسبتر باشد و به همين دليل نيز فياض بخش حدود دو ماه پيش جایگزین ایشان شد 

  .و خبر برکناری وی رد می شود
کيه خبر داده و  از گفته های دادستان کل درباره ناپدید شدن معاون سابق وزارت دفاع ایران در ترجوان

از قول وی نوشته این حادثه با ربوده شدن چند دیپلمات ایرانی که آمریکایى ها درعراق حکایت ازنقشه 
  . آمریکایى ها براى بهانه گيرى عليه جمهوری اسالمى ایران دارد

  گفته درنشست یک روزه بغداد نماینده آمریکا مدام تهدید مى کرد وجواندری نجف آبادی به نوشته 
تشرمى زد و افزوده حال اینها در عمل چه داشته و یا نداشته اند معلوم نيست، به هر کيفيت ممکن 

است که یک بهانه جزیى هم به عنوان بهانه گيرى در جایى باشد که این مساله نشان مى دهد 
  .آمریکایى ها در پى بهانه گيرى هستند

کانادا طرحی را برای تصویب آماده کرده است  در خبری نوشته گفته می شود مجلس نمایندگان اعتماد
 کانادایی در زندان -که بر مبنای این طرح تحقيقات قانونی درباره نحوه مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی

  . اوین به انجام خواهد رسيد
 این روزنامه بدون نام بردن از سعيد مرتضوی دادستان تهران که به نوشته رسانه های کانادا تعقيب وی
موضوع اصلی طرحی است که در مجلس آن کشور مطرح شده است نوشته پرونده زهرا کاظمی هم 

  .اکنون در دادگاه های ایران تحت بررسی است
  

   فروردین15چهارشنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 آوریل   4 (1386 فروردین 15چهار شنبه 
تگير شده بریتانيایی از سوی دبير شورای عالی اعالم آغاز گفتگو برای آزادی ملوانان دس:بی بی سی

امنيت ملی، افتتاح بخشی از نيروگاه هسته ای بوشهر، تهيه طرح دو فوریتی تغيير ساعت رسمی 
کشور که دولت با آن مخالف است، و گزارش آزادی دبير دوم سفارت ایران در بغداد و گمانه زنی های 

  .زنامه های صبح چهارشنبه تهران استمتفاوتی درباره آن از جمله مطالب اصلی رو
ایران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر از استقبال منوچهر متکی وزیر خارجه از دبير دوم سفارت 

ایران در عراق داده که سال گذشته در بغداد ربوده شده بود و روزنامه کيهان از قول یک مقام مسئول 
فی آزاد نشده است بلکه با فرار از بند گروگانگيران خود را به که نام وی را افشا نکرده نوشته جالل شر

  . مرز ایران رسانده و هم اکنون در ایران و تحت مراقبت ویژه قرار دارد
به نوشته کيهان این منابع تاکيد کردند جالل شرفی روز دوشنبه موفق به فرار از دست گروگانگيران 

وضع گيری در این خصوص تنها به عهده وزارت شده است اما چون این قضيه سياسی است لذا م
  .خارجه است

راه    گانه   سه   مراحل   از   مرحله   اولين   نشيب   و   فراز   دهه    ٣    حدود   از   خراسان در راس اخبار خود نوشته پس
سوخت    آماده   اکنون   نيروگاه   این   ،پشتيبانی   واحدهای   افتتاح   با   و   شد   انجام   بوشهر   اتمی   نيروگاه   اندازی
  . توربين هاست    راه اندازی   سپس   و   گذاری

روزنامه جمهوری اسالمی نيز عکس و گزارش دیدار معاون اول ریيس جمهور را از تاسيسات بوشهر در 
  . راس خبرهای خود آورده است

ان انرژی اتمی در حاشيه دیدار از بوشهر کيهان درباره این مراسم نوشته غالمرضا آقازاده ریيس سازم
درباره مشکل تامين سوخت نيروگاه و اختالفات با روس ها توضيح داده و گفته است که مساله 

سياسی است و به همين خاطر به نفع روسيه نخواهد بود که یک بی اعتمادی برای تامين سوخت 
  . ه خود مسئول ساخت آن هاست ایجاد کندنيروگاه های هسته ای به ویژه آن دسته از نيروگاه هایی ک

به نوشته این روزنامه، آقازاده با تکذیب ادعاهای مسکو گفته روس ها از ما طلب مالی ندارند، از نظر 
حقوقی ایران تمام پرداخت هایش را طبق قرارداد انجام داده، این شرکت روسی است که مشکل 

ام شده درتهران مسائل و مشکالت مالی مطرح حل نقدینگی دارد؛ در حال حاضر پس از مذاکرات انج
شده است و توانستيم به چارچوبی برای کمک به رفع مشکل روس ها نسبت به کمبود نقدینگی 

  .. برسيم؛ بنابراین روسيه از ما طلبکار نيست، بلکه یک مقدار هم بدهکار است
یتى در اولين جلسه علنى به نوشته رسالت یک عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داده که طرحی دو فور
  . مجلس ارائه می شود که اساس آن بر تغيير ساعت رسمی کشور است

رسالت از قول حميدرضا حاجى بابایى نوشته تعدادى از نمایندگان در این طرح دوفوریتى که اواخر سال 
یور ماه  تا پایان شهر٨۶ تقدیم هيئت رئيسه شد، تقاضاى تغيير ساعت رسمى کشور از اول فروردین ٨۵

گفتنی . را داشته اند که به علت بودن بودجه در دستور کار مجلس، ارائه آن به سال جدید موکول شد
است که از اول سال گذشته دولت به طور ناگهانی از تعيير ساعت رسمی کشور جلوگيری کرد و بعد از 

ارد می آورد ریيس آن نيز با وجود روشن شدن زیان هایی که ثابت ماندن ساعت رسمی به اقتصاد و
جمهور حاضر به تغيير روش خود نشد تا اینکه مجلس ناگزیر شده با طرحی دو فوریتی دولت را مجبور 

در سال های گذشته در ابتدای سال و آغاز نيمه دوم سال یک . کند که فورا به تغيير ساعت تن دهد
  .ساعت، زمان رسمی کشور تغيير می کرد
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ر ارشاد با اشاره به دیداری که در نوروز با احمدی نژاد ریيس جمهوری اعتماد از قول صفارهرندی وزی
داشته نوشته متوجه این نکته شدم که حال جسمانی ریيس جمهور خوب نيست و این ناشی از رنج 

  . مشکالت است و وی نيز بی رحمانه از خود کار می کشد
د در مسير عاشقی پذیرفته شده وزیر ارشاد اسالمی به نوشته اعتماد گفته شاید این فعاليت زیا

باشد، اما چنين چيزی براساس محاسبات عقالنی توجيه پذیر نيست، چرا که ما به وی در همه شرایط 
حتی رهبر معظم انقالب نيز به ایشان در این . چه برای دوره های بعد و برای هميشه تاریخ نياز داریم

  . خصوص توصيه بسيار کرده اند
رکزى خبر داده که هفت هزار موسسه غير بانکى فاقد مجوز در کشور فعاليت رسالت از قول بانک م

  . دارند پنج هزار تای آنها صندوق های قرض الحسنه هستند
 شرکت ليزینگ ۵٠٠ شرکت تعاونى اعتبار و ١۵٠٠به نوشته رسالت به جز صندوق های قرض الحسنه، 

  . نيز در حال فعاليت هستند
اه کتاب به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور تا یک ماه آینده برگزار کارگزاران خبر داده نمایشگ

بحث هایی . خواهد شد اما هنوز بحث ها بر سر چگونگی برپایی این دوره از نمایشگاه کتاب ادامه دارد
که از روز های پایانی سال گذشته با اعالم دوپاره شدن این نمایشگاه آغاز شد و اتحادیه ناشران اعالم 

  . رد با این شرایط در نمایشگاه حاضر نخواهد شدک
به نوشته این روزنامه با وجود آنکه شورای شهر تهران و نمایندگان مجلس شورای اسالمی تالش کردند 
تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را از این تصميم منصرف کنند اما مسئوالن و مدیران وزارتخانه همچنان 

  .يد می کنند و ناشران هم گفته اند در این نمایشگاه حاضر نمی شوندبر تصميم های قبلی خود تاک
  

  مطالب روزنامه های بریتانيا درباره ایران
  )2007 آوریل   4 (1386 فروردین 15چهار شنبه 

در حاليکه بحران بازداشت ملوانان بريتانيايی در ايران وارد سيزدهمين روز خود شده است، روزنامه های 
  .  نيز گزارشها و مقاالتی را به اين رويداد اختصاص داده اندچاپ لندن امروز

روزنامه اينديپندنت تمام صفحه اول خود را به بحران ميان تهران و لندن اختصاص داده و آن را به يک بازی 
پرمخاطره شطرنج تشبيه کرده و مهره های پياده و وزير و نقشه حرکت نهايی بازی را مشخص کرده 

  . است
د اينديپندنت از اين بازی شطرنج، عليرغم تکذيبهای دو طرف، عمال اين مبادله زندانيان است که در برآور

  . اميد به آزادی ملوانان بريتانيايی بازداشت شده در ايران را افزايش می دهد
اده  ملوان بريتانيايی در ايران خبر د15روزنامه تايمز از نرم شدن موضع ايران در بحران ناشی از بازداشت 

  . و نوشته است که هر دو طرف تمايل دارند راه حل سريعی برای اين مشکل پيدا کنند
با اين حال تايمز از قول منابع بريتانيايی نوشته است که گفتگوهايی که در اين مورد صورت گرفته با 

  . سردرگمی همراه بوده است
ا را نقل کرده که هشدار داده است نبايد روزنامه ديلی تلگراف اظهارات مارگارت بکت وزير خارجه بريتاني

  .بيش از حد درباره حل سريع بحران خوش بين بود
با اشاره به نمايش يک " دست کم گرفتن ايران"روزنامه ديلی تلگراف در سرمقاله ای زير عنوان 

مناسب مجموعه تلويزيونی درباره طرز رفتار سربازان بريتانيا با مردم عراق، زمان نمايش اين فيلم را 
تا هنگامی که نيروهای بريتانيايی در منطقه خليج فارس هستند هيچ زمان : "ندانسته و نوشته است

بدون شک جناح هايی در ايران وعراق از پيام . مناسبی برای نمايش چنين برنامه هايی وجود ندارد
  ."چنين برنامه هايی در تبليغات خود استفاده خواهند کرد

تلگراف ياد آوری کرده است که نبايد پيچيدگی حکومت تهران را دست کم نويسنده سرمقاله ديلی 
گرفت و هشدار داده است که نمايش چنين برنامه هايی می تواند بر نحوه اداره بحران جاری اثر 

  . نامطلوب به جا بگذارد
دات وبالگ در زمينه تاثير اين بحران بر سياست داخلی ايران، روزنامه تايمز در گزارشی درباره انتقا

نويسان ايران از نحوه مديريت بحران توسط مقامات ايران نوشته است که محمود احمدی نژاد رئيس 
جمهور ايران از بحران فعلی ناخشنود نيست زيرا اين بحران از توجه نسبت به عدم موفقيت برنامه های 

  . اقتصادی او کاسته است
 بحران ملوانان، جناح های سياسی ايران را که در فايننشال تايمز نيز در همين زمينه می نويسد که

  . ماههای اخير بحثهای آتشينی در مورد اختالفات خود داشتند؛ بار ديگر متحد کرده است
فاينشال تايمز از جمله به اين نکته اشاره کرده است که روزنامه های متعلق به جناحهای سياسی 

رانی از موضع دولت در قبال اين تحول جانبداری کرده مختلف در نخستين روز انتشارشان در سال نوی اي
  . اند

روزنامه گاردين نيز که بيشترين مطالب و گزارشها را در اين زمينه به چاپ رسانده، در گزارشی از تهران 
به قلم رابرت تت، برخی نوشته های روزنامه های تهران درباره اين بحران را از مصاديق تئوری توطئه 

مله نوشته ای از يکی از آنها را نقل کرده که در آن، نويسنده اظهار عقيده کرده است که دانسته و از ج
ملوانان بريتانيايی عمدا خود را به دام پاسداران انقالب انداخته اند تا ايران را در جامعه جهانی منزوی 

  . کنند

www.iran-archive.com 



يچ چيز نمی تواند مثل يک روزنامه گاردين در سرمقاله خود به قلم جاناتان فريدلند، نوشته است که ه
بحران، ماهيت روابط ديرينه دو کشور را برمال کند و در جريان بحران کنونی دو طرف چيزهای زيادی 

  . درباره اين که در مورد يکديگر چه فکر می کنند بر زبان آورده اند
 را نيز بخاطر نحوه نويسنده گاردين در بخش ديگری از اين سرمقاله، از قول منتقدين، ملوانان بريتانيايی

عمل شان در رسانه های ايران نکوهش کرده و نوشته است که آنها بيشتر به سياهی لشکرهای فيلم 
  . فرار بزرگ، شباهت دارند

روزنامه ديلی ميل نيز ملوانان را بخاطر اينکه در اظهارات خود تنها به ذکر نام، درجه و شماره پرسنلی 
  . استخود اکتفا نکرده اند سرزنش کرده

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2007 آوریل   4 (1386 فروردین 15چهار شنبه 
، خبر برکناری معاون سازمان انرژی هسته ای را تاييد کرده اما نوشته که دليل کيهانروزنامه :رادیو فردا
  . بازنشستگی وی بوده است» محمود جنتيان«برکناری 

مقام مسئول در روابط عمومی سازمان انرژی اتمی و بدون ذکر نام وی نوشته اين روزنامه به نقل از يک 
، معاون اين سازمان و مديرعامل شرکت توليد و توسعه انرژی اتمی ايران دو ماه »محمود جنتيان«که 

  .  سال خدمت بازنشسته شده است٣٣قبل، بعد از 
اون سازمان انرژی اتمی، خبر منتشر به عنوان جانشين مع» احمد فياض بخش«کيهان با نام بردن از 

شده از سوی خبرگزاری های روسيه در مورد برکناری جنتيان به دليل مديريت ناصحيح در پروژه نيروگاه 
  . هسته ای بوشهر را تکذيب کرده است

از » توليد بحران در بستر تنش« در يادداشتی به قلم داوود هرميداس باوند با عنواناعتماد ملی،روزنامه 
 ملوان انگليسی توسط جمهوری اسالمی پرداخته ١۵نظر حقوق بين الملل به ماجرای بازداشت م

  .است
آقای باوند در اين يادداشت با اشاره به موادی از حقوق دريايی تاکيد کرده که در عرف حقوق بين 

 المللی هرگاه کشتی جنگی يک کشور بيگانه وارد آب های سرزمينی کشوری شده و مقررات کشور
  . ساحلی را رعايت نکند، کشور ساحلی مي تواند درخواست خروج فوری کشتی جنگی را کند

وی همچنين با اشاره به وضعيت مبهم مرز دريايی ايران و عراق در اروندرود، بازداشت ملوانان انگليسی 
ند با را نشانه وضعيت تنش قبلی ميان ايران و انگليس دانسته و تاکيد کرده که مصلحت اقتضا مي ک

توجه به شرايط پيرامونی، و حساسيت های ايجاد شده در خصوص اين رخداد، مساله بازداشت ملوانان 
انگليسی به صورت مسالمت آميز حل و فصل شود تا در پيوند با مشکالت ديگر ايران در عرصه سياست 

  . خارجی، از بحراني تر شدن اوضاع جلوگيری شود
  . يابانهای تهران با دوربين هوشمند خبر داده است، از کنترل همه خهمشهریروزنامه 

 دوربين نظارت، پوشش تصويری وضعيت ترافيک ٣٠٠ نصب   با  و٨۶به نوشته اين روزنامه، تا پايان سال 
  . شهر تکميل خواهد شد

مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهرداری تهران با اعالم اين خبر به روزنامه همشهری بر ضرورت تکميل 
 تاکيد کرده و گفته است که به شرکت کنترل ترافيک ٨۶وربينهای نظارت تصويری در سال نصب د

شهرداری تهران اجازه تکميل اين پروژه ها داده شده و تا پايان سال خيابان ها وبزرگراه های تهران تحت 
  .  دوربين تصويری قرار گيرد٣٠٠پوشش 

د در سطح تهران تا پايان سال تعداد دوربين های  دوربين موجو٢٠٠به نوشته اين روزنامه، با احتساب 
  .  دوربين خواهد رسيد۵٠٠نظارتی در پايتخت به 

، سکوت وزير آموزش و پرورش در قبال بازداشت معلمان تجمع کننده در مقابل مجلس در اعتمادروزنامه 
  . اواخر اسفند را سوال برانگيز دانسته است
الن به خواست عاجزانه خانواده های فرهنگيان بازداشت شده به نوشته اين روزنامه، بی توجهی مسوو

 نفر از فعاالن رده باالی کانون های صنفی ١۵ اسفندماه اين گونه خود را نشان داد که ٢٣در تجمع روز 
  . معلمان ايران تا روز هشتم و دهم فروردين ماه سال جاری در بازداشت به سر بردند

يندگان راستگرای مجلس هفتم و رييس جمهوری فعلی از سه سال اعتماد با اشاره به وعده های نما
پس از گذشت سه سال از عمر مجلس و قريب دو سال از عمر دولت، روز «پيش به معلمان نوشته که 

 اسفندماه، بازداشت دسته جمعی معلمان در مقابل خانه ملت گوشه هايی از مهرورزی دولت را به ٢٣
  » .نمايش گذارد

 خبر داده و نوشته است که راه اندازی توليد خودروی تندر ٩٠ از تاخيردرتوليد خودرو تندرهسرمايروزنامه 
  . نخواهد شد» پيکان« باز هم در ابهام قرار گرفت تا به نظر رسد، کماکان هيچ خودرويی جايگزين ٩٠

ير مواجه شد اما به نوشته اين روزنامه، پيش از اين طرح توليد اين خودرو، بارها به داليل مختلف با تاخ
به نظر ميرسد، اين بار اعمال تحريم های اقتصادی عليه ايران از يک سو و عدم امضای قرارداد تحويل 

 شرکت رنو پارس از سوی ديگر، توليد انبوه اين خودرو را با تاخير مواجه   توسط CKD   قطعات فول 
  . خواهد کرد

که با اعمال تحريم های اقتصادی عليه ايران سرمايه، همچنين از قول کارشناسان اقتصادی نوشته 
 امری طبيعی به نظر مي ٩٠فضای بين المللی نيز تا حدودی تغيير يافته و بروز اين تاخير در توليد تندر
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   . خبر داده که واحدهای نساجی سمنان در آستانه تعطيلی قرار گرفته اند کارگزارانه روزنام
به نوشته اين روزنامه، برخی از مديران و دست اندرکاران صنعت نساجی در استان سمنان، کمبود 

نقدينگی، واردات بی رويه پارچه و منسوجات، تعرفه های تعيين شده برای واردات مواد اوليه و 
  . گی دستگاه ها و تجهيزات را ازجمله مشکالت واحدهای نساجی می دانندفرسود

به گفته رستم سعداللهی، مدير انجمن مديران صنايع استان سمنان واحدهای نساجی اين استان با 
مشکالت زيادی رو به رو هستند، و به دليل کمبود نقدينگی که يکی از اين مشکالت است توان 

  . ز دست داده اندنوسازی کارخانه ها را ا
 پيش بينی کارشناسان در مورد سرگردانی دو ميليون مددجوی بهزيستی در صورت تهران امروز،روزنامه 

  . واگذاری خدمات حمايتی سازمان بهزيستی به کميته امداد را منعکس کرده است
طرح واگذاری  تصويب  اين روزنامه به نقل از مصطفی اقليما، رييس انجمن مددکاران ايران نوشته که

خدمات حمايتی بهزيستی به کميته امداد اما توسط مجلس، جز سرگردانی مددجويان ميان دو سازمان 
بهزيستی و کميته امداد و احتمال تعويق يا نوسان در پرداخت مستمری بيش از دو ميليون مددجوی اين 

  . سازمان برای مدت چند ماه نتيجه ديگری نخواهد داشت
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