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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
  

  سازمان ملل متحد1747متن کامل قطعنامه شوراي امنيت   
  )2007مارس    25 (1386 فروردین 5یکشنبه :خبرنگار خبرگزاري انتخاب 

 :شوراي امنيت سازمان ملل متحد
رياست شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بيست و نهم مارس دو هزار و شش به  با ياد اوري بيانيه --

 و قطعنامه اين شورا به شماره هزار و ششصد و نود و شش در تاريخ سي و s/prst/2006/15 شماره
دسامبر   هزار وهفتصد وسي وهفت درتاريخ بيست و سوميکم جوالي دوهزار و شش و قطعنامه شماره

 .دو هزار و شش ميالدي و تاکيد مجدد بر مفاد انها
تعهد خود به پيمان ان پي تي؛ پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي؛و ضرورت  با تاکيد مجدد بر --

 هاي عضو براساستمام آشورهاي عضو اين پيمان از الزاماتشان، و با ياداوري حق کشور پيروي آامل
مقاصد صلح اميز  مواديکم و دوم اين پيمان به گسترش، تحقيق ،توليد و بکارگيري انرژي هسته اي براي

 .بدون تبعيض
مديرکل اژانس بين المللي انرژي اتمي که اين شورا در  با ياداوري نگراني جدي خود از گزارش هاي --

شش و هزار و هفتصد و سي و هفت به ان اشاره و ششصد و نود و  قطعنامه هاي خود به شماره هزار
 .کرد
هزار و  نارضايتي و انتقاد از اينکه ايران درپيروي ازقطعنامه هاي هزار وششصد و نود و شش و با اعالم --

اتمي درگزارش  هفتصد و سي هفت کوتاهي کرده است همانطور که مدير کل اژانس بين المللي انرژي
 . مسئله اشاره کرد به اين gov/2007/8 زار و هفت خود به شمارهمورخ بيست و دوم فوريه دو ه

يافتن راه حل مبتني برمذاکره که دران  با تاکيد بر اهميت تالش هاي سياسي و ديپلماتيک براي --
مقاصد صلح اميز است و متذکر مي شود که چنين راه  تضمين شود برنامه هسته اي ايران منحصرا براي

مکانهاي ديگر خواهد بود همچنين از ادامه تعهد چين، فرانسه،  ه هسته اي درحلي به نفع منع اشاع
،انگليس و امريکا با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا براي يافتن راه حل  المان ،فدراسيون روسيه

 .مذاکره استقبال مي کند مبتني بر
جامه عمل بپوشاند تا ايران را تدابير مناسب  اين شورا متعهد است که به تصميمات خود با اتخاذ--

ششصد و نود و شش و هزار و هفتصد و سي و هفت و الزامات  متقاعد کند که از قطعنامه هاي هزار و
پيروي کند و همچنين گسترش فناوريهاي حساس ايران را که در حمايت  اژانس بين المللي انرژي اتمي

 کند تا زماني که شوراي امنيت سازمان اي و موشکي اين کشور هستند محدود از برنامه هاي هسته
 .تشخيص دهد که اهداف اين قطعنامه ها براورده شده اند ملل متحد

کشورها در ملحق شدن به کمک متقابل در انجام دادن تدابير اتخاذ شده در شوراي  با ياد اوري الزام --
 .سازمان ملل متحد امنيت

ان شده است نگران است،همين طور از   ايران باعثاين شورا از خطرات تکثير که برنامه هسته اي--
اژانس بين المللي انرژي اتمي و کوتاهي اين کشور  ادامه کوتاهي ايران در اجراي الزامات شوراي حکام

ششصد و نود و شش و هزار و هفتصد و سي و هفت با توجه به  درپيروي از مفاد قطعنامه هاي هزار و
 منشور سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي، نگرانبراساس  مسئوليت اوليه اين شورا

 .است
 کند، براساس ماده چهل و يک فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقدام مي--
 
شوراي حکام اژانس بين المللي  بار ديگر تاکيد مي کند که ايران بايد بدون تاخير بيشتر گامهايي را که-1

اين گامها براي اعتماد سازي . کرده است ،بردارد انها را الزامي GOV/2006/14 انرژي اتمي در قطعنامه
صرفا هدف صلح اميز دارد و نيز حل مسائل حل نشده، ضروري است  درباره اينکه برنامه هسته اي ايران

خود تاکيد مي کند که ايران بايد بدون تاخير بيشتر، گامهاي الزامي در  درهمين راستا بر تصميم.
 .قطعنامه هزار و هفتصد و سي هفت را بردارد  دومپاراگراف

 
که در خصوص ورود و جابجايي افراد دخيل در فعاليتهاي هسته  همچنين از تمام کشورها مي خواهد-2

اشاعه و تکثير، توليد سيستمهاي پرتاب سالح هسته اي و افرادي که  اي حساس ايران در بخش
 ازاين فعاليتها حمايت مي کنند ، به داخل قلمرو خود ،هوشيارفعاليتها مرتبط هستند يا  مستقيما با اين

ورود و  همچنين در اين زمينه تصميم مي گيرد که تمام کشورها بايد.باشند و ان را متوقف کنند 
هفت يا ضميمه يك  قيد شده در ضميمه قطعنامه هزار و هفتصد و سي و-جابجايي افراد در قلمرو خود 

متحد انها را معرفي کرده  و افراد ديگري که شوراي امنيت سازمان ملل) پيش نويس (اين قطعنامه
هزار و هفتصد و سي وهفت انها را  است ، يا کمتيه ايجاد شده براساس پاراگراف هجدهم قطعنامه
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در بخش تکثير و توليد سيستمهاي پرتاب  معرفي کرده است و در فعاليتهاي هسته اي حساس ايران
تجهيزات ،مواد و فناوري ممنوعه مشخص شده براساس  ارند و اقالم ،کاالهاسالح هسته اي فعاليت د

قطعنامه هزار و هفتصد و سي و هفت را تامين مي کنند ، به اين  تدابير پاراگرافهاي سوم و چهارم
استثناي مواردي که چنين سفرهايي براي فعاليتهايي باشند که مستقيما مربوط  کميته اطالع دهند به

 هزار و هفتصد و سي و((، اين قطعنامه b ،i،iiشود که در زير پاراگراف سه در بخشهاي ، به اقالمي
 .امده باشد)) هفت 

 
يک کشوررا ) قبلي(در پاراگراف باال  شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاکيد مي کند که هيچ چيز-3

ام کشورها بايد در اجراي خودداري کند و اينکه تم ملزم نمي کند که از ورود اتباع خود به قلمرو خود
جمله الزامات ديني را عالوه بر ضرورت براورده کردن اهداف اين  پاراگراف فوق مالحظات انساني از

هزار و هفتصد و سي وهفت از جمله ماده پانزده مقررات اژانس بين المللي انرژي  قطعنامه و قطعنامه
 .،مد نظر قرار دهند اتمي

 
دوازده ،سيزده ،چهارده و پانزده قطعنامه هزار و  قيد شده در پاراگرافهايتصميم مي گيرد که تدابير -4

 .افرادي و نهادهاي قيد شده در ضميمه يك اين قطعنامه به اجرا درايد هفتصد و سي و هفت بايد درباره
 
 يا اتباع خود مي گيرد که ايران نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم از قلمرو خود يا به وسيله تصميم-5

انتقال تسليحات و مواد مرتبط  با استفاده از کشتي ها يا هواپيماهاي پرچم دار خود به تامين، فروش و
تامين چنين اقالمي را از ايران به وسيله اتباع  اقدام کند همچنين تصميم مي گيرد که تمام کشورها بايد

 اقالم از قلمرو ايران نشات گرفته هواپيماهاي پرچم دار خود چه اين خود يا با استفاده از کشتي ها يا
 .ممنوع کنند باشند يا خير،

 
و انتقال مستقيم يا غير  از تمام کشورها درخواست مي کند که با هوشياري ،از تامين، فروش-6

توپخانه اي با کاليبر بزرگ،  مستقيم هرگونه تانک رزمي،خودروهاي رزمي زرهي،سيستمهاي
جنگي، موشکها وسيستمهاي موشکي   تهاجمي ، کشتي هايهواپيماهاي جنگنده ، هلي کوپترهاي

متعارف براي ايران ، مشخص شده اند،از  که در فهرست ثبت شده سازمان ملل متحد درباره تسليحات
از کشتي ها و هواپيماهاي پرچم دارشان جلوگيري آنند  قلمروشان يا به وسيله اتباعشان يا با استفاده

از تامين هرگونه کمک فني ، مالي، اموزشي، سرمايه گذاري ،  هاهمچنين مي خواهد که اين کشور.
انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با تامين ، فروش ،انتقال ، ساخت و  واسطه گري ، خدمات ديگر و

 .کنند اقالمي به منظور جلوگيري ازافزايش تسليحات که بي ثبات کننده است ،خودداري بکارگيري چنين
 
جديد، کمک مالي و  ا و موسسات مالي بين المللي مي خواهد که وارد تعهداتاز تمام کشوره-7

 .انساني و بخش توسعه وامهاي اعطايي به جمهوري اسالمي ايران نشوند به استثناي مقاصد
 

از زمان تصويب اين قطعنامه به کميته  از تمام کشورها در خواست مي آند آه در مدت شصت روز -8
کارامد پاراگرافهاي دو، چهار، پنج، شش و هفت باال  ه شده از ديدگاه اجرايدرباره گامهاي برداشت

 .گزارش دهند
 
 اعالم مي دارد مبني براينکه تعليق که در پاراگراف دوم قطعنامه هزار و هفتصد و سي و عزم خود را-9

اي حکام شور هفت به ان اشاره شد و همچنين راستي ازمايي پيروي آامل ايران از الزامات قيد شده
کمک خواهد کرد، راه حلي  اژانس بين المللي انرژي اتمي به يک راه حل ديپلماتيک ، مبتني برمذاکره

همچنين بر تمايل .اميز را دنبال مي کند  که تضمين مي کند برنامه هسته اي ايران منحصرا اهداف صلح
ايران را تشويق مي کند که از راه حلي تاکيد مي کند و  جامعه بين المللي به همکاري مثبت براي چنين

همچنين .به جامعه بين المللي و اژانس بين المللي انرژي اتمي بپيوندد  مفاد باال تبعيت کند و بارديگر
 .که چنين ملحق شدني براي ايران مفيد خواهد بود تاکيد مي کند

 
 ،با حمايت نماينده ،فرانسه ،المان ،فدراسيون روسيه ،انگليس ،امريکا از ادامه تاکيد تعهد چين-10

 اروپا از يک راه حل مبتني برمذاکره براي اين مسئله استقبال مي کند و ايران را تشويق عالي اتحاديه
قطعنامه الصاق  آه در ضميمه دوم اين S/2006/521 مي کند که به پيشنهادات ژوئن دوهزار وشش انها

و شش در سال  و ششصد و نودشده است و شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه هزار 
آند آه اين پيشنهاد به  همچنين با قدر داني اعالم مي.ملحق شود/دوهزار و شش از ان حمايت کرد 

پيشنهاد رسيدن به يك توافق بلند مدت جامع  ايران همچنان روي ميز قرار دارد،ملحق شدن ايران به اين
ود ايد که براساس احترام متقابل باشد و اعتماد ايران به وج را ممكن خواهد آرد تا روابط و همکاري با

 .ماهيت صرفا صلح اميز برنامه هسته اي ايران بدست ايد جامعه بين المللي به
 

اعمال حاکميت اژانس بين المللي انرژي اتمي بار ديگر تاکيد مي کند و قويا از  برعزم خود مبني بر -11
 مايت مي کند، همچنين از مدير کل اژانس بينشوراي حکام اژانس بين المللي انرژي اتمي ح نقش
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کردن مسائل  المللي انرژي اتمي و دبير خانه ان براي تالش هاي بي طرفانه و حرفه اي خود براي حل
همچنين برضرورت تداوم . حل نشده در ايران در چارچوب اژانس بين المللي انرژي اتمي تمجيد مي کند

 کار اژانس بين المللي انرژي اتمي
موضوعات حل نشده مربوط به برنامه هسته اي ايران تاکيد مي کند ،اژانس بين  ي روشن کردنبرا

توافقنامه  انرژي اتمي اي آه از لحاظ بين المللي به عنوان نهاد داراي صالحيت راستي ازمايي المللي
 ،به مقررات اژانس هاي پادمان در زمينه منحرف نشدن مواد به سوي مقاصد غير صلح اميز براساس

 . رسميت شناخته شده است
 

انرژي اتمي درخواست مي کند که در مدت شصت روز ،گزارش  از مدير کل اژانس بين المللي-12
المللي انرژي اتمي و به موازات ان به شوراي امنيت سازمان ملل  ديگري به شوراي حکام اژانس بين

امل و پايدار تمام فعاليتهاي قيد شده در دهد مبني براينکه ايا ايران تعليق ک متحد براي بررسي ارائه
از  هزار و هفتصد و سي و هفت را انجام داده است يا خير، همچنين اينکه روند پيروي ايران قطعنامه

و هفتصد وسي  گامهاي الزامي شوراي حکام اژانس بين المللي انرژي اتمي و ديگر مفاد قطعنامه هزار
 . هفت و نيز اين قطعنامه چگونه بوده است

 
 شورا بايد اقدامات ايران را با توجه به گزارشي که در پاراگراف دوازده باال به ان تاکيد مي کند که -13

 :اشاره شد بررسي کند ،گزارشي که قرار است در مدت شصت روز ارائه شود و
 
ازفراوري از ب تاکيد مي کند در صورتي که ايران و تازماني که ايران فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و: الف

راستي ازمايي کند ، اين  جمله تحقيق و توسعه را تعليق کند و اژانس بين المللي انرژي اتمي ان را
با حسن نيت به منظور رسيدن به يك نتيجه  شورا بايد اجراي تدابير را به حال تعليق دراورد تا مذاکرات

 . زودهنگام و مورد پذيرش متقابل ممكن شود
 
درپاراگراف دوازده ، تشخيص   اين شورا به محض انکه در پي دريافت گزارش مذکورتاکيد مي کند که:ب

هاي مربوط به شوراي امنيت سازمان ملل  داد که ايران به طورکامل از الزامات خود براساس قطعنامه
انرژي اتمي پيروي کرده است و شوراي حكام اژانس  متحد و الزامات شوراي حکام اژانس بين المللي

تائيد کند ،بايد تدابير قيد شده در پاراگرافهاي سه ، چهار، پنج، شش  لمللي انرژي اتمي هم ان رابين ا
قطعنامه هزار و هفتصد و سي وهفت و پاراگرافهاي دو، چهار، پنج ، شش وهفت فوق  ،هفت و دوازده،

 .راخاتمه دهد االشاره
 
فوق نشان دهد که ايران از قطعنامه  ازده تاکيد مي کند درصورتي که گزارش قيد شده در پاراگراف دو-ج

نکرده است ، اين شورا بايد تدابير مناسب ديگري  هزار و هفتصد و سي وهفت و اين قطعنامه پيروي
منشور سازمان ملل متحد اتخاذ کند تا ايران را ترغيب کند که از  براساس ماده چهل و يکم فصل هفتم

 لي انرژي اتمي پيروي کند و تاکيد مي کند که تصميمات بيشترالزامات اژانس بين المل اين قطعنامه ها و
 .درصورتي که تدابير بيشتري از اين دست ضروري باشند، اتخاذ خواهند شد

 
  .مي گيرد که اين مسئله را همچنان پيگيري کند تصميم -14

  فهرست جديد موسسات و مقامات ايراني مشمول تحريم
  )2007 مارس   25 (1386 فروردین 5یکشنبه :خبرگزاري فارس

 را در مورد ايران تصويب آرد آه بر اساس 1747شوراي امنيت سازمان ملل متحد شب گذشته قطعنامه 
  . گيرند ها و شرآت هاي ايراني، مشمول تحريم قرار مي آن برخي مقام

 13به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، در اين قطعنامه مسدود شدن حسابهاي مالي 
 شخصيت حقيقي ايراني آه گفته مي شودمرتبط با برنامه هسته اي و غني سازي 15 و شرآت

اورانيوم و توليد حاملهاي موشكي هستند و نيز محدوديتهاي اعطاي رواديد به برخي مقامات دولتي 
  .ايراني و تحريم صدور تسليحات نظامي به ايران در نظر گرفته شده است

  :اي يا موشك بالستيك عبارتند از ستههاي ه نهادهاي مرتبط با فعاليت
آه در برنامه ) آميگ( گروه صنعتي متالورژي و مهمات تحت آنترل سازمان صنايع دفاعي ايران -

  .سانتريفوژ ايران نقش داشته است
اي اصفهان آه بخشي از سازمان  اي اصفهان و مرآز فناوري هسته  مرآز توليد و تحقيق سوخت هسته-

  .سازي شرآت دارد هاي مربوط به غني است و در فعاليتانرژي اتمي ايران 
شود خواستار  هاي پيشرو سازمان انرژي اتمي ايران آه گفته مي  شرآت آاوشيار، يكي از شرآت-

  .اي ايران شده است هاي اتاق خالء و تجهيزات آزمايشگاهي براي برنامه هسته خريد فايبرگالس، آوره
 از سازمان صنايع دفاعي آه مهمات و مواد منفجره را عالوه بر اي  صنايع شيميايي پارچين، شعبه-

  .آند ها توليد مي هاي و راآت باروت خرج پرتاب جامد براي موشك
  .اي آرج آه جزئي از بخش تحقيقات سازمان انرژي اتمي است  مرآز تحقيقات هسته-
هايي را از طرف اين   پول شرآت انرژي نوين آه در داخل سازمان انرژي اتمي ايران فعاليت دارد و-

  .اي ايران منتقل آرده است سازمان يا نهادهاي مرتبط با برنامه هسته
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  .هاي آروز است  گروه صنعتي موشك آروز آه مسئول توليد و توسعه موشك-
شود حمايت مالي از سازمان صنايع هوايي و  المللي سپه آه گفته مي  بانك سپه و بانك بين-

  .به عهده داردهاي آن را  زيرمجموعه
هاي سازمان صنايع هوايي آه تجهيزاتي را براي برنامه   گروه صنعتي صنام، يكي از زيرمجموعه-

  .موشكي ايران خريداري آرده است
  :نهادهاي وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران

  .آند  صنايع هوانوردي قدس آه چترهاي نجات، گاليدر و پاراموتور توليد مي-
رآت خدمات هوايي پارس آه داراي هواپيماهاي متعدد مورد استفاده از سوي نيروي هوايي سپاه  ش-

  .پاسداران انقالب اسالمي است
  .آند هاي آوچك توليد مي  صنايع هوايي شوآ آه المپ-

  :هاي هسته اي يا موشك بالستيك ايران برخي افراد مرتبط با فعاليت
دانشمندان ارشد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران و زاده مهابادي، يكي از   محسن فخري-

  .مقام سابق مرآز تحقيقات فيزيك
دواني، دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران مرتبط با - فريدون عباسي-

  .زاده همكاري نزديكي داشته است موسسه فيزيك آاربردي آه با فخري
 صنعتي فجر آه در حال حاضر به دليل نقش داشتن در برنامه موشك  محسن حجتي، رئيس گروه-

  .بالستيك تحت تحريم مالي و مسافرتي قرار دارد
 مهرداد آتابچي، رئيس گروه صنعتي شهيد باقري آه در حال حاضر به دليل نقش داشتن در برنامه -

  . قرار دارد موشك بالستيك تحت تحريم
هيد همت آه يكي از مقامات ارشد وزارت دفاع و پشتيباني  ناصر مالكي، رئيس گروه صنعتي ش-

  . نظارت دارد3نيروهاي مسلح است و بر برنامه موشك بالستيك شهاب 
  . احمد درخشنده، رئيس بانك سپه-

  :افراد مهم در سپاه پاسداران انقالب اسالمي
  . مرتضي رضايي ، معاون فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي-
  .ان، رئيس ستاد مشترك علي احمدي-
  . مرتضي صفاري، فرمانده نيروي دريايي-
  . محمد حجازي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج-
  . قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس-
  . باقر ذوالقدر، معاون امور امنيتي وزارت آشور و يك مقام سپاه پاسداران انقالب اسالمي-
  

 ازامروز ی اتمی انرژی المللني ها با آژانس بی همکاری در برخدنظری تجدی دولت برااتي همصوبه
  .  شدییاجرا

  )2007 مارس   28 (1386 فروردین 8شنبه چهار 
 مصوبه براساس ابالغ نی دولت اعالم کرد، ای اطالع رسانی شورارخانهي مهر، دبی گزارش خبرگزاربه

  .الغ شده است  ابی اتمی جمهوربه سازمان انرژسيهـ معاون اول رئ37042ت/ 841شماره 
 ی المللني با آژانس بی در همکاردنظری در مصوبه خود با استناد به قانون الزام دولت به تجدرانی وزاتيه
 نی فرورد4 مورخ 1747 شماره یرقانوني قطعنامه غبی  و با توجه به تصو- 1385 مصوب – ی اتمیانرژ

 ی هسته ازي صلح آمی هاتيفعال در مقابله با رانی ملت اهي سازمان ملل علتي امنی شورا1386
 ی کامل معاهده منع گسترش سالح های گرفت که تا زمان اجرامي ، تصمرانی ای اسالمیجمهور
معاهده مزبورو ) 4( انفکاک کشور مندرج در ماده رقابلي اعمال حقوق غژهیو به و) N.P.T (یهسته ا
 ملل متحد زمان ، ساتي امنیرا در شورانی ای اسالمی جمهوری موضوع هسته ایريگي توقف پنيهمچن

 باتي از ترت1/3 کدهي اصالح  شدن آن ،ی و عادی اتمی انرژی المللنيو بازگشت کامل موضوع به آژانس ب
 INF( با آژانس رانی ای اسالمیاز موافقتنامه پادمان جمهور ) Subsidiary Arrangments( یفرع

CIRC/214 (خود ی های همکارشی افزات  و درجه95265/30 به شماره 1381 هفتم اسفند خیکه در تار 
   .دی درآقي شده است ، به حالت تعلرفتهی پذی اتمی انرژی المللنيبا آژانس ب
 ی المللني مصوبه و ابالغ آن به آژانس بنی ای موظف به اجرای اتمی سازمان انرژهي ابالغنی ابراساس

  .  استی اتمیانرژ
  

 را به رانی اهي سازمان ملل متحد علتي امنی توسط شورا وضع شدهی هامی انگلستان تحری مرکزبانک
 . گذاردیاجرا م

  )2007 مارس   26 (1386 فروردین 6شنبه دو
 یی هامی تحر١٧٣٧ قطعنامه ی ط٢٠٠۶ دسامبر ٢٣ سازمان ملل متحد در تي امنیشورا:بی بی سی

 . وضع کردومي اورانی سازی غنی به خاطر عدم توقف برنامه هارانی اهيرا عل
 ی هامی سازمان ملل متحد که تحرتي امنی در شورادی صدور قطعنامه جدی انگلستان در پی مرکزبانک

 هياني بی وضع کرد، طومي اورانی سازی غنی از توقف برنامه هایچي به خاطر سرپرانی اهي را علیشتريب
 . ها خبر داده استمی تحرنی از به اجرا گذاشتن ایا
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 ی هاتي افراد مرتبط با فعالهي علیی هامی تحرد،ي رسبی به تصو٢٠٠٧ مارس ٢۴ که ١٧۴٧ قطعنامه در
 تي فعالرانی ای و موشکی هسته اعی که در صنایرانی ای نهادها و شرکت های و برخرانی ایهسته ا

 . کنند، وضع شده استیم
به همراه بانک سپه به عنوان شرکت مادر و احمد درخشنده، '  سپه لندنی المللنيبانک ب 'یاسام
 . قطعنامه ذکر شده استنی بانک در انی عامل اریمد

 و ی هسته ای که گفته شده با برنامه هانی نوی و شرکت انرژاري سامان، شرکت کاوشی صنعتگروه
 . ها اضافه شده اندمی ارتباط دارند هم به فهرست تحررانی اکي بالستیموشک
 کشور نی سازمان ها و افراد در اری و سای خود از موسسات مالهياني انگلستان در بی مرکزبانک

 نی ادی مرتبط با افراد ذکر شده، آنها بای اهی سرماایخواسته تا در صورت داشتن هر نوع حساب و 
 انگلستان ی مسدود شده را به بانک مرکزی هاهیحساب ها را مسدود کنند و نوع حساب و سرما

 .گزارش دهند
 با مي مستقري و غمي معامله مستقت،ي امنیورا وضع شده توسط شی مالی هامی بانک طبق تحرنیا

 . و جرم اعالم کرده استی قانون شکنکی شده را می تحری افراد و نهادهای و منابع اقتصادهیسرما
 افراد و نی به امي مستقري و غمي به طور مستقی و منابع اقتصادهی گذاشتن سرمااري در اختنيهمچن

 . شودی محسوب می قانون شکنکی زينهادها ن
 را صادر یی هاتي معافیطی تحت شراايتانی بری انگلستان، وزارت خزانه داری بانک مرکزهياني بطبق

 نی ای زندگی هانهی شامل حقوق و هز١٧٣٧ قطعنامه ١٣ ها طبق پاراگراف تي معافنیا. خواهد کرد
 .افراد است

 خواهد یجهان م ی از کشورها و موسسات مال١٧۴٧ سازمان ملل متحد در قطعنامه تي امنیشورا
 نیا.  ارائه ندهندی اسالمی به دولت جمهوری مالی ارائه وام و کمک هانهي در زمیدیتعهدات جد

 . شودی بشردوستانه نمیتعهدات شامل کمک ها
 قي کشور را به تعلنی کنند تا ای وارد مرانی را بر ایی در صدد آن هستند تا فشارهای غربیکشورها
 . کنندبي ترغومي اورانی سازی غنیبرنامه ها

 به ای قطع و یرانی ای خود را با بانک های تا کنون روابط مالیی بانک اروپانی چندکا،ی آمری فشارهای پدر
 . در آورده اندقيحالت تعل

 ی کند و می را رد می به سالح هسته ایابي دستی بر تالش برای مبنی غربی کشورهای ادعارانیا
 رانی که اندی گوی می غربی دارد اما کشورهازي صلح آمیتياه کشور منی ای که برنامه هسته ادیگو
 ی غندیبا ابتدا دی با،ی دادن به مناقشه هسته اانی پای مذاکرات برایري و از سرگی اعتماد سازیبرا
 . در آوردقي را به حالت تعلومي اورانیساز
 بدون کای از جمله آمرريگ دری طرف های حاضر است با تمامدی گوی کند اما می مساله را رد منی ارانیا
  . به مذاکره بپردازدی شرطشي پچيه
  
  قطعنامه را اجرا کندرانیا: هي و روسنيچ
  )2007 مارس   26 (1386 فروردین 6شنبه دو

 خواسته اند به قطعنامه رانی از ان،ي و چهي جمهور روسی رؤسانتائو،ی و هو ژني پوتريمیوالد:بی بی سی
 . عمل کندشی هسته اینامه ها در مورد برتي امنی شورا1747
به )  ماهنیچهارم فرورد( و چهارم مارس ستي سازمان ملل متحد شنبه بتي امنی عضو شوراپانزده

 ی سازی غنقي تعلیبرا) 1737 (ی کردند که بر خواسته قطعنامه قبلبی را تصویاتفاق آراء قطعنامه ا
 . کندی اعمال میرانی اشخاص و موسسات ای برخهي را علیی هامی دارد و تحرديتاک
 منتشر کردند که در آن ی اهياني در مسکو بهي و روسنيرهبران چ)  و ششم مارسستيب( دوشنبه روز

 یگام ها" خواسته اند تا رانیاز ا' تنها راه حل'به عنوان ' زي مسالمت آمیروش ها' از تیضمن حما
 .را بردارد" تي امنی کامل قطعنامه شورای اجرایسازنده الزم برا

 ی هامی را رد کرده و در واکنش به وضع تحرتي امنی است که تهران قطعنامه تازه شورای در حالنیا
 ی هسته ای انرژی المللني ها با آژانس بی به کاهش سطح همکارمي کشور، از تصمنی اهي علشتريب

 .خبر داده است
 ی اتمیزمان انرژ سای های از همکاری دولت ايران گفته است که بخشی الهام، سخنگوغالمحسين

 امنيت به ی اين کشور از شورایا  تا زمان بازگشت پرونده هسته ی اتمی انرژیايران با آژانس بين الملل
 . شودی شدن روند آن متوقف میآژانس و عاد

 هي علدهي رسبی به هر دو قطعنامه به تصورانی با ای به رغم روابط نسبتا گسترده اقتصادهي و روسنيچ
 . مثبت داده اندی راتي امنیرا کشور در شونیا
 اورانيم را متوقف و ی سازی روز فرصت داده شده است غن۶٠ امنيت به ايران ی قطعنامه جديد شورادر

 ی کند زيرا در غيراينصورت با تحريم های بيشتری همکاری اتمی انرژیبا بازرسان آژانس بين الملل
 . روبرو خواهد شدیبيشتر

.  به مسکو صادر شده استنتائوی سفر سه روز هو ژهي در حاشهي روس وني مشترک رهبران چهيانيب
  . دو کشور بسته شودني بی انرژنهي در زمژهی عمده به ویی سفر قراردادهانی رود در ایانتظار م

  
  قطعنامه جدید شورای امنيتواکنش جمهوری اسالمی به 
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  )2007 مارس   25 (1386 فروردین 5یکشنبه :رادیو آلمان
انگيز خود  اتمی بحث های شدیدتر عليه ایران، دولت این کشور قصد دارد به برنامه ویب تحریمبه رغم تص
هنگام تصویب قطعنامه در جلسه  منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران، که به. ادامه دهد

ا به ر  کشورش  تر از آن دانست که ضعيف بينی شده را های پيش شورای امنيت حضور داشت، تحریم
سازی اورانيوم، که خواست اصلی  گفته متکی تعليق غنی به. اش وادارد  نظر کردن از برنامه اتمی صرف

حل است و ایران تنها زمانی به حاضر به  یک گزینه و نه یک راه های شورای امنيت است، نه قطعنامه
وزیر . سازی را کنار بگذارند  غنی شرط مربوط به تعليق اش پيش متحدان اروپایی مذاکره است که آمریکا و

توصيف  ای از سوءاستفاده ایاالت متحده از شورای امنيت خارجه ایران تصویب قطعنامه را نشانه امور
 .کرد

 شورای امنيت عضو غيردایمی  ۴ تردیدهای
کنگو،   کشور۴ عضو شورای امنيت به تصویب رسيد، ولی ١۵ گرچه با رای مثبت هر ١٧۴٧قطعنامه 

ها ابراز  واعتمادسازی تحریم ای به آن نسبت به کارآیی  و آفریقای جنوبی با الحاق ضميمهاندونزی، قطر
 .تردید کرده اند

مبادالت مالی  های بيشتر در شامل ممنوعيت صدور تسليحات به ایران و ایجاد محدودیت قطعنامه جدید 
ابسته به جمهوری و  شخصيت و سازمان٢٨های بانکی  مسدودسازی حساب. و بانکی این کشور است

دستکم یک . قطعنامه است ای این کشور مشارکت دارند از نکات عمده اسالمی که در پروژه هسته
همچنين از کشورهای عضو سازمان . اند وابسته ها به سپاه پاسداران ایران سوم این افراد و سازمان

 .عمال کنندیادشده محدودیت صدور ویزا ا های ملل خواسته شده است که در مورد شخصيت
 ای از انزوای بيشتر ایران نشانه
سازی اورانيوم را  غنی روزه برای ایران تعيين کرده که ظرف این مدت ٦٠  شورای امنيت مهلتی قطعنامه

از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد  به حال تعليق درآورد ، در غير این صورت با واکنشهای شدیدتری
  .شد

 مهمی  آن را نشانه رجه آمریکا در واکنش به قطعنامه جدید شورای امنيت،نيکالس برنز، معاون وزارت خا
به گفته آقای برنز، در صورتی . کرد المللی بر این کشور توصيف از انزوای ایران و تشدید فشارهای بين

واشنگتن در صدد تصویب قطعنامه جدید و سختگيرانه  که ایران به خواست شورای امنيت تمکين نکند،
 .رخواهد آمددیگری ب

سازمان  به تصویب رسيد از همه کشورهای عضو  ٢٠٠٦اولين قطعنامه شورای امنيت که در دسامبر 
داشته باشند را  های اتمی و موشکی ایران کاربرد  فروش تجهيزاتی که در برنامه خواست ملل می

امه اتمی و اندرکار در برن دست شخصيت ١٢  شرکت و ١٠ های بانکی مسدودشدن حساب. متوقف کنند
  .موشکی ایران نيز از دیگر مفاداین قطعنامه بود

 ماموریت خاویر سوالنا
 با  ماموریت یافته  خاویر سوالنا، مسوؤل سياست خارجی اتحادیه اروپا، وی در همين حال، به گفته

ی، ا این کشور در مذاکرات هسته گر ، دبير شورای عالی امنيت ملی ایران و سرمذاکره"علی الریجانی"
سوالنا ضمن یادآوری بازبودن باب . برقرار کند هایی جهت احيای دوباره مذاکرات تماس برای یافتن راه 

قطعنامه جدید را نيز مورد تاکيد قرار داد، چرا که به گفته اوالزم  مذاکره، همزمان حمایت اتحادیه اروپا از
 .المللی عمل نماید بين خواست جامعه  است ایران به
  باز استباب مذاکره

امنيت به عالوه  در بيانيه مشترکی که از سوی خاویر سوالنا، و وزرای خارجه پنج عضو دائمی شورای
مبتنی بر مذاکره سخن گفته  حل آلمان انتشار یافته است از پایبندی امضاکنندگان به جستجوی یک راه

یران تاکيد کرد هدف دستيابی جدید عليه ا وزرات خارجه آلمان نيز در واکنش به صدور قطعنامه. شود می
بهبود مناسبات و توسعه همکاری ميان ایران و همه  راهگشای"به توافقی جامع با ایران است که 

اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان، تصویب قطعنامه بدون رای  درهمين حال، فرانک." کشورها باشد
ليه ادامه برنامه اتمی ایران توصيف المللی ع همبستگی و انسجام جامعه بين ای از  را نشانه مخالف
 .است کرده

 عدم خوشبينی به تاثيرات قطعنامه
از تصویب آن ابراز  اند و ای قطعنامه جدید را ستوده فرانسه و انگلستان نيز در ابراز نظرهای جداگانه

د که در آی های مختلف چنين برمی رسانه  های  گزارش ها و با این همه بنا به تحليل. اند خرسندی کرده
شود، زیرا تحریم  چندان ابراز خوشبينی نمی المللی نسبت به تاثيرات این قطعنامه سطح بين

اش نيز  سازی  کل برنامه غنی تقاضا از این کشور برای تعليق ای نيست و تسليحاتی ایران موضوع تازه
 ایران به آژانس عقيده رایج براین است که ارجاع دوباره پرونده اتمی .مبنای حقوقی محکمی ندارد

  .های اتمی این کشور است تری برای حل چالش بر سر برنامه اتمی گزینه مناسب المللی انرژی بين
  

 واکنش کشورها به قطعنامه تشدید تحریم ها عليه ایران
  )2007 مارس   25 (1386 فروردین 5یکشنبه 
 تشدید کرده تا ایران غنی سازی قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل که تحریم های ایران را:رادیو فردا

اورانيوم را متوقف کند، با واکنش های بين المللی همراه بود و اسرایيل و ژاپن به آن واکنش نشان داده 
  . اند
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شک نيست «:اهود اولمرت، نخست وزیر اسرایيل روز یکشنبه و در جلسه هفتگی با کابينه خود گفت
  » .جهانی است تا مانع برنامه هسته ای ایران شودکه این قطعنامه، قدم دیگری از سوی جامعه 

با توجه به قطعنامه های پيشين هم می توانيم بگویيم که قطعنامه ها هم در راه و «:آقای اولمرت افزود
  » .حرکت جامعه بين المللی و هم در ایران، تاثيرگذار بوده است

يت سازمان ملل، با تصویب قاطع اظهارات آقای اولمرت یک روز پس از آن عنوان شد که شورای امن
 روز فرصت داد تا فعاليت های ۶٠ ، تحریم های ایران را تشدید کرد و بار دیگر به ایران ١٧۴٧قطعنامه 

  . غنی سازی خود را متوقف کند
آمریکا و کشورهای غربی فعاليت های هسته ای ایران را تالش برای دستيابی به بمب اتمی عنوان 

  . می ایران اعالم کرده برنامه اتمی را برای دستيابی به برق دنبال می کندجمهوری اسال. می کنند
اسرایيل باالترین خطر در منطقه را از سوی ایران می داند و از جامعه جهانی تقاضا کرده تا برنامه اتمی 

  . ایران را متوقف کنند
   تحسين ژاپن

تحسين کرده و از جمهوری اسالمی ایران  ، صدور آن را ١٧۴٧ژاپن نيز یک روز پس از تصویب قطعنامه 
  . خواست تا به ميزمذاکرات بازگشته و با جامعه بين المللی همکاری کند

قطعنامه « :در بيانيه ای که روز یکشنبه و از سوی وزارت امورخارجه ژاپن منتشر شده، آمده است
ا می دهد را تحسين می شورای امنيت که به ایران پيام یکدست و هماهنگی درباره برنامه اتمی آنه

  » .کنيم
وزارت خارجه ژاپن از ایران خواسته تا به خواسته های بين المللی احترام گذاشته و به ميز مذاکرات باز 

  . گردد
خارجه جمهوری اسالمی ایران که در جلسه شورای امنيت حاضر بود، همان  منوچهر متکی، وزیر امور

سوی شورای امنيت به ایران وارد می شود، اعتراض کرد و آن را جا بيانيه را رد کرد و به فشاری که از 
  . غيرقانونی و در تضاد با منشور سازمان ملل معرفی کرد

   تالش برای گفت و گو
واکنش ها به تشدید تحریم های ایران در حالی ادامه دارد که اتحادیه اروپا اعالم کرد درصدد تالش برای 

  . آغازمذاکره با ایران است
 سوالنا، ریيس ریاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد با دبير شورای عالی امنيت ملی ایران خاویر

  . تماس می گيرد تا راه های تازه ای برای گفت و گو با ایران را جست و جو کنند
علی الریجانی، دبيرشورای عالی امنيت ملی ایران، مذاکره کننده هسته ای هم هست و سال گذشته 

 و گو با خاویر سوالنا برگزار کرد که نتيجه ای نداشت و پرونده ایران به شورای امنيت چند دور گفت
  . سازمان ملل فرستاده شد

 از ایران خواستند تا در ازای دریافت مشوق های امنيتی و ١+۵سال گذشته، کشورهای موسوم به  
 آميز بودن فعاليت های سياسی و اقتصادی، فعاليت های غنی سازی را تعليق کند تا زمانی که صلح

  . هسته ای ایران از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم شود
جمهوری اسالمی ایران با پيشنهادهای مطرح شده از سوی کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، چين و 

ا وادار  تصميم گرفت با پی گيری پرونده ایران در شورای امنيت، ایران ر١+۵روسيه مخالفت کرد و گروه 
  . به عقب نشينی و قبول تعليق کند

خاویر سوالنا در بيانيه ای خبر داد که تالش می کند با علی الریجانی تماس گرفته و راهی برای آغاز 
  .کردن گفت و گوها پيدا کنند

  
 'رانی بوشهر توسط اروگاهي ننهیپرداخت هز'

  )2007 مارس   27 (1386 فروردین 7شنبه سه 
 چند ماهه ی پس از توقفرانی ادی گوی بوشهر می اتمروگاهي نمانکاري پیوس رشرکت:بی بی سی

 ی کرده که همچنان نمدي حال تاکنی را پرداخت کرده است با اروگاهي ساخت ننهی قسط هزنينخست
 . کندی در ماه سپتامبر راه اندازی را طبق قرار قبلروگاهيتواند ن
 نينخست "ی روسمانکاري گفت که شرکت پی اهينايدر ب" روس اتم" موسوم به هي روسی اتمآژانس
 ." کردافتی آن دری مالني بوشهر را از زمان قطع تامی اتمروگاهي ساخت نی برایپرداخت
 نیا: " روز دوشنبه گفتزي، ن" اکسپورتیاتم استرو "ی شرکت دولتی سخنگوکوف،ی نوویسرگئ
 حال پرداخت تازه فاصله نیبت است، با ا ما بر مشکالت خود فائق آمده اند مثیرانی ای که شرکاتيواقع
 ." کرده داردجادی که دوره عدم پرداخت ایی هایازمندي تا رفع نیادیز
 ی از سوروگاهي ساخت ننهی بر سر پرداخت هزی لفظی جدالري ماه گذشته درگکی ی طهي و روسرانیا

 .تهران بوده اند
 . پردازدی را به موقع نمروگاهي ساخت نیا ماهانه بری قسط هارانی گله کرد که اهی در ماه فورهيروس

 واکنش نشان ندادند اما برخالف هي روسی به اظهارات روز دوشنبه مقام هایرانی ای مقام هاهرچند
 کرده اند که همه دي مدت مکررا تاکنیدر ا"  اکسپورتیاتم استرو" و شرکت هي روسی آژانس اتمیادعا

 .قسط ها را به موقع پرداخت کرده اند
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 خود را ی درصد پرداخت ها60 تنها 2006 در سه ماهه چهارم سال رانی اه،ي روسیبه گفته مقام ها اما
 زاني مه،ی و فورهی ژانوی انجام نشده در ماه های به همراه پرداخت هارکرد،ی دنیسر موقع انجام داده و ا

 . رساندی دالر مونيلي م73 از شي را به برانی انجام نشده ایپرداخت ها
 ماند و به جهي نتی دادند که ظاهرا ببي در مسکو و تهران ترتی دو کشور مذاکراتات،ی شکانیال ا دنببه

 لي شش ماه قبل از تکمدی که طبق قرارها با- روگاهي نی سوخت اتملیدنبال آن مسکو اعالم کرد که تحو
 گری و علل دی مالیبودها به علت کمرای اندازد زی را عقب م- شد ی منتقل مرانیو راه اندازه آن به ا

 .ستي آن در ماه سپتامبر نليقادر به تکم
 لی دالگری چند کشور را از دی از سوزاتي تجهی در ارسال برخري تاخ،ی ماللی از مساري به غهيروس
 . بوشهر عنوان کرده استی اتمروگاهي نی در راه اندازريتاخ

 ی عاداتي عملني تامیتازه تنها برا یروز دوشنبه گفت که مبلغ پرداخت"  اکسپورتیاتم استرو "شرکت
 . کندی متی نصف ماه کفایساخت برا

 در ماه روگاهي تکرار کرد که نگری شده را فاش نکرد اما بار دافتی شرکت رقم درنی ای سخنگوهرچند
 . نخواهد شدیسپتامبر راه انداز

 . دهندی ادامه م بوشهرساتي از دو هزار متخصص روس به کار در تاسشي اعالم کرد که بني همچنیو
 ی سازی ارتباط با مساله غنانکار
 سوخت لی تحوی در مورد شرط مسکو برامزی تاورکیوي هفته گذشته گزارش روزنامه نهي روسی هامقام

 . را رد کردندومي اورانی سازی توقف برنامه غنی در ازارانی به ایهسته ا
 منبع که نامشان را ذکر نکرد نیچند به نقل از ی گزارشی مارس ط20 روز سه شنبه مزی تاورکیوين

 ی برنامه هاقي بوشهر را به تعلروگاهي نی برای ارسال سوخت هسته اهينوشته بود که مقامات روس
 . گزارش را رد کردنی ازي نرانیا.  مشروط کرده اندرانی در اومي اورانی سازیغن
 سابقه یرس و همزمان هشدار ب بوشهر در ماه ماروگاهي سوخت نلی از تحوهي روسی حال خوددارنی ابا
 بر سر ابهامات ی اتمی انرژی المللني کشور با آژانس بنی اگر انکهی بر اری دارانی به اهي مقام روسکی

 باعث دي کشاهد دست خورانی از اتی از حماهي کامل نکند، روسی اش همکاریمربوط به برنامه اتم
 . شده بودمزی تاورکیوي نی ادعاتیتقو
 را نقل کردند گفت ی سخنان وهي مهم روسی نام برده نشد اما هر سه خبرگزاریه از و مقام روس کآن

 کند و قصد ندارد دايدست پ"  ساخت آنتيظرف "ی حتای" یبه سالح اتم "رانی خواهد ایکه مسکو نم
 .تهران شود" ییکای ضدآمری هایباز"وارد 
 معلق شده یاسي سی هاتي حساس پروژه عمال به خاطرنی عالوه ناظران در مسکو گفتند که ابه

 .است
 یاتم استرو" ماندن مذاکرات مفصل سه جانبه با شرکت جهي نتی پس از بزي نیرانی ای هامقام

 نی اهي دانند و علی میاسي را سهي روسزهيپنهان نکردند که انگ" روس اتم "یو مقام ها" اکسپورت
 .موضوع به مسکو هشدار دادند

 بار نی آن تاکنون چندلي امضا شد و تکمهي و روسرانی ااني م1995 در سال  بوشهرروگاهي ساخت نقرارداد
 . شدی ملي تکم2000 در سال دی باروگاهي نهيبراساس قرار داد اول.  افتاده استريبه تاخ
 تعهد رانی واشنگتن، از ای ظاهرا تحت فشارهاهي پروژه مخالف بود و روسنی از همان ابتدا با اکایآمر

 . بازگرداندهي بوشهر به روسروگاهي را پس از مصرف در نیت اتمگرفت زباله سوخ
 عدم ی کشور برانی کوشش ای همواره رورانی است و اتي امنی شورای دائمی از اعضایکی هيروس
 . ممکن حساب کرده استی تا جای قطعنامه اني چنفي تضعای خود هي قطعنامه علبیتصو
به )  ماهنیچهارم فرورد( و چهارم مارس ستينبه ب سازمان ملل متحد شتي امنی عضو شوراپانزده

 ی سازی غنقي تعلیبرا) 1737 (ی کردند که بر خواسته قطعنامه قبلبی را تصویاتفاق آراء قطعنامه ا
 . کندی اعمال میرانی اشخاص و موسسات ای برخهي را علیی هامی دارد و تحرديتاک
 نی اهي علدهي رسبی به هر دو قطعنامه به تصورانی با ای به رغم روابط نسبتا گسترده اقتصادهيروس

  . مثبت داده استی راتي امنیکشور در شورا
  

   ملوان انگليس15بحران گروگانگيری 
  

 ايران از ملوان زن' یغاتياستفاده تبل' به ايتانیاعتراض بر
  )2007 مارس   29 (1386 فروردین 9شنبه پنج 

 برد و در ی که در بازداشت ايران به سر می زن بريتانياي از ملوانی انتشار نامه تازه ای پدر:بی بی سی
 ملوان زن نی از ارانیاستفاده ا" به آنچه دای شدايتانیآن خروج ارتش بريتانيا از عراق خواسته شده، بر

 .خواند اعتراض کرده است" یغاتي مقاصد تبلیبرا
 ی هفت تفنگدار درياي که شش روز است همراه با هفت ملوان وی ملوان زن بريتانياي،ی ترنیف

 خطاب به پدرومادرش نوشته و عالوه بر اينکه از ی برد پيشتر نامه ای در توقيف به سر میبريتانياي
 در آمده یران ايران به توقيف نظاميان ايی خود و همراهانش خبر داده بود، گفته بود که در آبهایسالمت
 .است
 یدر لندن پخش شد، خطاب به نماينده حوزه انتخابيه ا تازه منسوب به او که از جانب سفارت ايران نامه

 در آن قرار دارد نوشته شده و در آن با تأکيد دوباره بر اينکه ملوانان یکه محل سکونت خانم ترن
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 ی مجلس عوام مندگاناز نماي: " ايران توقيف شده اند آمده استی به دنبال ورود به آبهایبريتانياي
 ی نخواهد افتاد، چرا آنها اجازه دادند چنين اتفاقیداد که ديگر چنين اتفاقپرسم، پس از آنکه دولت قول 

 ". اين موضوع زير سؤال قرار نداده اندیبيفتد و چرا دولت را برا
آيا زمان آن نرسيده است که خروج نيروهايمان را از عراق آغاز کنيم و بگذاريم : " ادامه نامه آمده استدر

 "خودشان آينده خود را رقم بزنند؟) عراقيها(آنها 
 ايتانی بردی شداعتراض

 رسانه دی در معرض دی ترنی به شدت نسبت به قرار دادن فايتانی نامه دوم، دولت برنی انتشار ای پدر
 .ها اعتراض کرده است

 ی اوهي ملوان زن به شنی از ایغاتيدرحال استفاده تبل "رانی گفت اا،يتانی خارجه برری بکت، وزمارگارت
 . است" منزجرکننده و دردآور

 ری بلر، نخست وزی اعتراض کرد و تونرانی اونیزی در تلوی به نشان دادن خانم ترنني همچنايتانی بردولت
 .خواند" الت آورخج" آن را ا،يتانیبر
 که اين نامه از جانب او پخش شده پيشتر عالوه بر ارسال نامه به پدرومادرش بر صفحه ی ترنیف

 شود ظاهر شده و گفته بود که او و همراهانش به دليل ی العالم که از ايران پخش میتلويزيون عرب
 . ايران توقيف شده اندیورود به آبها

 است، ی را که تنها زن در ميان نظاميان بازداشت شده بريتانيايیکه و وعده داده بودند ی ايرانمقامات
 کنند اما پس از آنکه بريتانيا روابط خود را با دولت ايران قطع کرد و در صدد به تصويب ی آزاد میبزود

 ملل متحد برآمد، دبير ن امنيت سازمای در محکوميت بازداشت نظاميانش در شورایرساندن قطعنامه ا
 یمقامات بريتانياي"  نادرستی و کارهایدرشت گوي" ايران اعالم کرد که ی امنيت ملیال عیشورا
 . را به تعويق خواهد انداختی ملوان زن بريتانيايیآزاد
 . سال دارد و مادر يک بچه است26 ،ی ترنیف

فات  و اعترای نسبت به اينکه او به خواست خود اقدام به نامه نگاری و مقامات بريتانيايمطبوعات
 . کنندی مطرح می کرده باشد ترديد جدیتلويزيون
 خود در خليج فارس ی شناورهای رديابی دفاع بريتانيا با انتشار تصاوير به دست آمده از دستگاههاوزارت

 ی در آبهای حامل نظاميان بريتانيايی نشان داده که محل توقيف دو قايق گشت،یو با ارائه نقشه هاي
 امنيت ی قطعنامه شوراوب بريتانيا با موافقت دولت عراق و در چارچی دريايیوعراق قرار داشته که نير

 .سازمان ملل در آن به عمليات مشغول است
 نشان داده که ی به دست آمده از دو قايق بريتانيايی کمک ناوبری در مقابل با نمايش دستگاههاايران

 گويند ايرانيها اين ی می مقامات بريتانياي ايران بوده، امای در آبهایمحل بازداشت ملوانان بريتانياي
 . کرده اند که مختصات دلخواه خود را نشان دهندی دستکاریدستگاهها را به گونه ا

 ی کشتکی یپس از بازرس)  مارس23( بامداد جمعه گذشته ی بريتانيايی و تفنگداران دريايملوانان
 کشور انتقال داده نی خود به داخل اقیو قا توسط سپاه پاسداران ايران بازداشت و همراه دی هندیتجار

 .شدند
  
 رانی با اايتانی بری روابط رسمقيتعل

  )2007 مارس   28 (1386 فروردین 8شنبه چهار 
 ملوانان و یاعالم کرد که تا زمان آزاد)  مارس28 (نی فرورد8 روز چهارشنبه، ايتانی بردولت:بی بی سی

 ی در مقي را به حالت تعلرانی خود با ای روابط رسمران،ی کشور توسط انیتفنگداران بازداشت شده ا
 .آورد
 بر ی المللني بی تا فشار هادهي کشور گفت زمان آن رسنی در پارلمان اايتانی برری بلر، نخست وزیتون
 قابل قبول خوانده ري و غی قانونري کشور را غنی در بازداشت اتباع ارانی رفتار ایو.  دادشی را افزارانیا

 .است
 آن است که تا زمان آزاد شدن ملوانان بازداشت شده، ی دو کشور به معنااني می روابط دولتقيعلت

 ملوانان و ی آزادی نخواهند داشت و لندن تنها براداری دگریکدی با ايتانی و بررانی ای رسمیمقام ها
 .  ارتباط برقرار خواهد کردیرانی ای خود با مقام هاییایتفنگداران در

 تعليق شامل نی گفته است که ارنای ای رسمی به خبرگزارزي در تهران نايتانیرت بر سفایسخنگو
 ايتانی مقام سفارت برنیبه گفته ا.  استی دولتی بازرگانیها  دوجانبه و آليه فعاليتی رسمیديدارها

 خواهد  درقي تعلت به حالايتانی ورود به خاک بری برارانی ای رسمی مقام های برادیدر تهران، صدور رواد
 .آمد
 ی که منجر به بروز تنشییايتانی اظهار نظر خود درباره بازداشت ملوانان و تفنگداران برنیدتری در جدرانیا
 دو کشور حل و فصل ی مساله را با همکارنی توان ای دو کشور شده گفته است که ماني مکيپلماتید

 .کرد
 بازداشت شده اند رانی ای در محدوده آب هااينتای برییای دریروي مساله که نفرات ننی همچنان بر ارانیا

 کند نشاندهنده ی وزارتخانه ادعا منی را منتشر کرده که ای اسنادايتانی کند اما وزارت دفاع بریاصرار م
 .  عراق استیاثبات حضور افراد بازداشت شده در آب ها

 را رانی توسط اايتانی برییای دریروي تن از نفرات ن15 ادامه بازداشت زي نايتانی کشور برری وزد،ی رجان
 . کرده استفيخطرناک توص
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 ی بينند که چند هفته پيش طی مرتبط می تحليلگران توقيف اين ملوانان را با توقيف پنج ايرانیبرخ
 گرفتار ی ايران در شهر اربيل عراق به دست نظاميان آمريکايی به دفتر نمايندگیحمله نظاميان آمريکاي
  . برندیاشت به سر مشدند و هنوز دربازد

  
   در بصره رانی ای بر ضد سرکنسولگرسي انگلاني نظامزي آمکی تحراقدام
  )2007 مارس   29 (1386 فروردین 9شنبه پنج 
 در بصره رانی ای اسالمی جمهوری از ظهر امروز بر ضد سرکنسولگرشي پیسي اشغالگر انگلانينظام

   .  زدندانهی و ماجراجوزي آمکی اقدام تحرکیدست به 
 خود ی با خودروهایسي انگلیروهاي به وقت تهران، ن30/11 ساعت ی مهر، حوالی گزارش خبرگزاربه

  . کشورمان در آن قرار دارد ی در بصره شدند که سرکنسولگریوارد منطقه ا
 خود اقدام به تردد مستمر در اطراف ی با خودروهای شدن به ساختمان سرکنسولگرکی با نزدآنها

 ی ساختمان را به محاصره نظامنی اقهي دق20 ساعت و کیکردند و عمال به مدت ساختمان مذکور 
  .درآوردند 

 خود افزودند و ساختمان یروهاي بر تعداد ناتي عملنی انجام اني اشغالگر حی هایسيانگل
ت  که مدهایراندازي تنیا.  آن نمودند ی به سویراندازي را مورد تعرض قرار داده و اقدام به تیسرکنسولگر

  . نگذاشت ی از خود به جای تلفات جانچگونهي ، هدي به طول انجامقهي دق20
 به یسي انگلقی به فاصله تنها چند روز پس از تجاوز آشکار دو قایسي انگلاني نظامزي آمکی تحراقدام
 موجود در خصوص یدهای شک و تردزاني و خود بخود بر مردي گی در منطقه اروند رود صورت مرانی ایآبها
   .دی افزای در منطقه مرشاني ها از تحرکات چند روز اخیسي انگلی واقعاتين

 نی صورت گرفت که ایطی کشورمان در بصره امروز در شرای سرکنسولگری به سویراندازي و تمحاصره
 دارد و هم ساختمان و هم تي فعالی با موافقت دولت عراق و به شکل کامال قانونیسرکنسولگر

 ني بی هاوني هستند به موجب کنوانسکيپلماتی گذرنامه دی و داراپلماتید که ی سرکنسولگریاعضا
  . باشند ی برخوردار مکيپلماتی دتي از مصونیلمللا

 به وزارت امور خارجه عراق منعکس و برابر رانی ای اسالمی مراتب اعتراض جمهوربالفاصله
 کارکنان تي امنني تامیا در عراق درراستربطی ذی طرفهاتي بر مسئولی المللني بیونهايکنوانس

  .دی گرددي تاکیسرکنسولگر
  

   رانی در ای بلر در مورد ملوانان بازداشتیهشدار تون
  )2007 مارس   27 (1386 فروردین 7شنبه سه 

 ران،ی در اايتانی برییای دریروي در مورد ادامه بازداشت ملوانان و نفرات نايتانی برری وزنخست:بی بی سی
  . ار داده است هشدی اسالمیبه جمهور

 کشور نی ایونیزی شبکه تلوکی در مصاحبه با ا،يتانی برری بلر، نخست وزی مارس، تون27 سه شنبه، روز
 که در ايتانی برییای دریروي پانزده تن از نفرات نی آزادی براکيپلماتی دی است تالش هادواريگفت که ام
  . بروز خواهد کردی متفاوتتي وضعنصورت،ی اري برسد در غجهي هستند به نترانیبازداشت ا

 ماجرا نی افراد را آزاد کنند، اگرنه، انی ادیآگاه باشند که با) رانیدولت ا( که آنان دوارميام" بلر گفت یآقا
  ." خواهد شدیگریوارد مرحله د

 بازداشت ی در حالییايتانی براني کرد که نظامدي نداد اما تاکحيتوض" گریمرحله د" منظور خود را از یو
 یدر آب ها" ی گشت زنی قانوناتيعمل" سازمان ملل، در تي امنید که بر اساس مصوبه شوراشدن

  .عراق شرکت داشتند
   تری علناقدامات
 ی کنار گذاشتن تماس های گفته است که نظر وری اظهارات نخست وزحي در توضايتانی دولت بریسخنگو
  . بوده استنهي زمنی تر در ای پشت پرده و اقدامات علنیخصوص
  .ستي نهي قابل توجچوجهي افراد به هنی در بازداشت ارانی گفت که اقدام اايتانی برری وزنخست

 در ی در منطقه اايتانی برییای دریروي از ملوانان و نفرات نی جمعه گذشته گزارش شد که تعدادروز
  . بازداشت شده اندرانی مسلح ایروهاي فارس توسط افراد نجيشمال خل
 از یرقانوني عبور غلي پانزده نفر را به دلنی حامل اقی قارانی مسلح ایروهايته اند که ن گفیرانی امقامات
 اتهام را رد کرده و گفته است نی اايتانیبازداشت کرده اند اما بر) شط العرب( در اروند رود رانی ایمرز آب

  . داده استی عراق روی حادثه در آب هانیا
  ی خانواده ملوان بازداشتینگران
 کرده ی ابراز نگرانی وطی نسبت به شراران،ی در ای بازداشتییايتانی براني از نظامیکی خانواده ان،همزم
  .است
 مرد بازداشت شده است، در ی، تنها ملوان زن که همراه با چهارده نظام"ی ترنیف" خانواده یاعضا

  . سخن گفته اندی کنونطی خود در شرای از ناراحتی اهيانيب
 تی است، از حماافتهی انتشار ايتانی که توسط وزارت دفاع بره،ياني بنی ساله، در ا26 ،ی ترنی فخانواده

  . کرده اندیدست اندرکاران قدردان
 می حرتی ماجرا عالقمند هستند، خواستار رعانی به اعتاي طبی گروهی رسانه هانکهی ضمن قبول اآنان

  . زمان دشوار شده اندنی خود در ایخصوص
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 ییای و هفت عضو تفنگداران درییای دریروي هشت ملوان نی از اعالم اسامايتانی بر کنون وزارت دفاعتا
  . استدهی ورزی هستند خودداررانی که در بازداشت اايتانیبر
 مرکز سپاه پاسداران کی در ییايتانی براني گزارش شده است که نظامیرانی حال از قول مقامات اني عدر

  .تند هسییدر تهران بازداشت و تحت بازجو
  . قرار دارندی خوبطی گفته اند که بازداشت شدگان سالم هستند در شرایرانی امنابع

 خواسته اند امکان مالقات رانی گزارش مجددا از دولت انی ضمن استقبال از اییايتانی برمقامات
  . در تهران با بازداشت شدگان را فراهم آورندايتانی سفارت برندگانینما

  
  مللي و منطقه ايرويدادهاي مهم بين ال

  
   کای آمری موشکستمي اروپا در مورد نصب سهی نظر سران اتحاداختالف

  )2007 مارس   29 (1386 فروردین 9شنبه پنج 
 با اختالف ی شرقی در اروپاکای آمری موشکستمي امروز پارلمان اروپا با بحث در مورد نصب سنشست

  .  شدیريگي پتمسي سنی مخالفت با نصب ااینظر اعضا در مورد موافقت 
 ی میريگي در آلمان پی اروپا در حالهی اتحادی نشست پارلمانترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 در ی سپر موشکستمي نصب سی براکای در مورد موافقت با درخواست آمرهی اتحادنی ایشود که اعضا
  . اختالف نظر دارندگریکدی با ،ی شرقیاروپا
 ی همکاری برالیتما:  اروپا اعالم کرد هی اتحادی خارجاستيمسئول س"  سوالناریخاو" رابطه ني همدر

 ی کشورهاری به سادی کشورها بانی است اما ای هر کشوری داخلی هااستي جزو سکای با آمرینظام
  .ند کی نمدی اروپا را تهدتي امنکای آنها با آمری را بدهند که همکارناني اطمنی اییاروپا
 اروپا هیاتحاد:  داده بود که شنهاديصدراعظم آلمان پ" آنجال مرکل "زي نشي پید اساس چنني همبر

 سپر ستمي بر استقرار سی مبنکای شود در آن در مورد درخواست آمری است که می مکاننیبهتر
  . کردیري گمي تصمی شرقی در اروپایموشک

 دارد لی تماکای که آمریر دو کشویعنی چک و لهستان ی درخواست مرکل با مخالفت و واکنش منفنیا
  .  کند مواجه شدی گذارهی خود را در آنجا پای موشکبستميس
 از یی استقرار سازه هاشنهادي پکا،ی چک اعالم کرد که آمری جمهوری د30 خی شود در تاری مادآوری
  . کرده استشنهادي کشور را پنی در خاک ای جهانی سپر موشکستميس
 یکالين" که سرهنگ ی شد به نحوهي روسدیسبب واکنش شد خی اعالم دولت چک در آن تارنیا

 در پاسخ یني معیمسکو گام ها:  اعالم کردهي روسکی استراتژی موشکیروهايفرمانده ن" سولوفتسف
  . خود برخواهد داشتی در شرق اروپا و درمرزهاکای آمری دفاعی موشکهاستمي ازسیبه استقراربخش
 یکی درنزدی شرقی دراروپاکای آمری موشکی هاستميجزاء ساگر ا:  در ادامه افزوده بودسولوفتسف

 بر ی خواهد کرد و قادرخواهد بود تا بطور اساسريي تغتي و موقعتي مستقر شوند وضعهي روسیمرزها
  .  بگذاردري تاثهي روسکی استراتژیروهاي نییکارآ

  
   افتی انی سران عرب پااجالس

  )2007 مارس   29 (1386 فروردین 9شنبه پنج 
 انی عربستان پاتختیپا" اضیر" آن در شهر یانی پاهي با قرائت اعالمشي پی سران عرب لحظاتالساج
  . افتی
 هی اتحادرکليدب" یعمرو موس" عرب زبان، یونیزی تلوی مهر به نقل از شبکه های گزارش خبرگزاربه

  . کردديعرب تاک جهان یرا قرائت و در آن بر همبستگ" اضی رهياعالم "هي جلسه اختتامانیعرب در پا
 تي و فعالی عربتی به هودني استحکام بخشی برایدی جدتي بر فعالی عربی گفت که کشورهایو

  . کنندی و خشنونت را رد میی تندروسم،ی و هرنوع ترورديمشترک تاک
 و بر دي تاکی عربی به عنوان استراتژري بر صلح عادالنه و فراگني افزود که سران عرب همچنیموس
  . دهندی در منطقه هشدار میحاتي و درباره رقابت تسلدي تاکی منطقه ای با کشورها گفتگوقيتعم
 و ارهاي براساس معزي اهداف صلح آمی برای هسته ای کرد که همه کشورها حق دارند از انرژدي تاکیو

  . استفاده کنندی المللني بنیمواز
 دي تاکاستي در سی از طائفه گر با استفادهی عربی بر مخالفت کشورهاني عرب همچنهی اتحادرکليدب
  .کرد

 عربستان برگزار تختی پااضی در شهر ری عربی با مشارکت رهبران کشورهاروزی سران عرب از داجالس
 انهي روند صلح خاورمیاي اوضاع عراق، لبنان و احن،ي تحوالت فلسط،ی عربیو در آن طرح صلح کشورها

  . د برگزار خواهد شهی سوریزباني به مدهنی ساالنه سران عرب سال آیاجالس بعد.  شدیبررس
  

 آغاز مانور نظامی آمریکا درخليج فارس
  )2007 مارس   27 (1386 فروردین 7شنبه سه :رادیو فردا

 با  ،٢٠٠٣ مارس، بزرگترين مانور نظامی خود را از زمان حمله به عراق در سال ٢٧آمريکا روز سه شنبه 
  . ، در خليج فارس آغازکرد ناو جنگی١۵ دو ناو هواپيمابر و  شرکت
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واشينگتن و تهران بر سر مساله هسته ای ایران  اين مانور در زمانی برگزار می شود که تنش ميان
 ملوان و تفنگدار دريايی بريتانيا ١۵همچنين اين مانور چهار روز پس از دستگيری  .افزايش يافته است

    .ايران بريتانيا شده است روابط ميان ندستگيری اين ملوانان باعث افزايش بحرا  .انجام می شود
هزار نيروی نظامی و يکصد هواپيمای جنگی ١٠ بيش  در مانور نظامی نيروهای آمريکايی در خليج فارس

    . اين مانور خارج از محدوده آبهای ايران در خليج فارس انجام می شود  .آمريکا شرکت خواهند کرد
 سرباز و تفنگدار روز دوشنبه وارد خليج فارس شد و  ار و پانصدناو هواپيمابر استينز با بيش از شش هز

  . به ناو هواپيمابر آيزنهاور پيوست
اين اولين بار پس از حمله به . ناو هواپيمابر آيزنهاور ژانويه و فوريه در سواحل سومالی حضور داشت

  .شرکت می کنندعراق است که دو ناو هواپيمابر آمريکايی در يک عمليات مشترک در خليج فارس 
 گفت مانور نظامی آمريکا در خليج  در همين زمينه، براي ان ويتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمريکا، 

  . با هدف اطمينان دادن به متحدان برگزار می شود و هدف از اين مانور تهديد ايران نيست فارس
ل به رويارويی با ايران نيست،  آقای ويتمن با اشاره به اين که آمريکا مايفرانسه،به گزارش خبرگزاری 

ما مايل به حقظ ثبات و امنيت در خليج فارس هستيم، بنابراين آمريکا به وظيفه تامين امنيت در «:افزود
  ». ادامه خواهد داد خليج فارس

   نمايش قدرت
مانورهای نظامی چند ماه «: گفتراديو فرداآلکس وطنخواه کارشناس مسايل امنيتی مجله جينز به 

  ».در خليج فارس بيشتر با هدف قدرت نمایی صورت گرفته استاخير 
آمادگی الزم برای حمله به ايران  برخوردار شدن از به نظر من اين مانور با هدف« :آقای وطنخواه افزود

  ».اگر آمريکا می خواست به ايران حمله کند، نيازی به آماده شدن نداشت. نيست
به نظر می رسد که اين مانور آمريکا پاسخی است « :اين کارشناس مسايل امنيتی تصريح کرد

طی ماه های گذشته مکررا از  برخی جريان های تندرو در ايران، مانند فرمانده سپاه پاسداران که به
  ».ايران سخن به ميان آورده اند واکنش های شدید

 پاسخ به اين مانورها آقای وطنخواه با اشاره به مانورهای اخير ايران در خليج فارس گفت آمريکا درصدد
  .است

واشينگتن  «:او با اشاره به نقش استراتژيک ثبات و امنيت در انتقال انرژی در منطقه خليج فارس افزود
می خواهد این پيام را به ایران برساند است که با وجود مشکالتی که آمریکا در عراق با آن رو به رو 

  ». فارس را ترک نخواهد کرداست، اما اين کشور تحت هيچ شرايطی منطقه خليج
   ابراز آمادگی برای گفت وگو

ايران در  مارس گفت آمريکا موافق است با مقام های  ٢٧رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، روز سه شنبه 
  . سطوح باال مذاکره کند اما نسبت به هرنوع توهم درباره دولت ايران و انگيزه هايش هشدار داد

يد هيچ توهمی نسبت به ماهيت رژيم ايران ،نسبت به عالقه اين رژيم به ما نبا«: آقای گيتس گفت
 داشته  دستيابی به جنگ افزار های هسته ای، و يا جاه طلبی های آنها در عراق و خليج فارس

  ».باشيم
  .در همين حال وزير دفاع آمريکا مذاکرات با ايران و سوريه را در اجالس بغداد آغاز خوبی توصيف کرد

  
 را امضا کردند» اعالميه برلين«ن اتحادیه اروپا رهبرا

  )2007 مارس   25 (1386 فروردین 5یکشنبه 
   را٢٠٠٩در برلين، با امضای اعالميه ای سال   مارس،٢۵رهبران اتحاديه اروپا روز يکشنبه،  :رادیو فردا

انون اساسی اروپا توافق نامه ای جديد برای جايگزين کردن ق آماده کردن به عنوان آخرين مهلت برای
  .اعالم کردند

 به قانون اساسی اروپا رای منفی دادند و ٢٠٠۵مردم دو کشور فرانسه و هلند در همه پرسی سال 
پس از اين تاريخ بسياری از سياستمداران اروپا به فکر تغييرات اساسی در آنچه که قانون اساسی اروپا 

  .شد افتادند ناميده
به امضای آنگال مرکل   زرگداشت پنجاهمين سالگرد اتحادیه اروپا،در مراسم ب» اعالميه برلين« 

صدراعظم آلمان، خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا و هانس گرت پوترينگ، رييس پارلمان اروپا 
  .رسيد

در اين اعالميه دو صفحه ای به درخواست بسياری از » اساسی« ، کلمه خبرگزاری فرانسهبه گزارش 
  .و اتحاديه اروپا به خصوص بريتانيا، جمهوری چک و لهستان ذکر نشده استکشورهای عض

که در موزه تاريخ آلمان روز يکشنبه به امضا رسيد، کشورهای عضو گفتند که ما در » اعالميه برلين«در 
اين هدف متحد هستيم که اتحاديه اروپا را بر بنياد مشترک جديدی پيش از انتخابات پارلمان اروپا در 

  . قرار دهيم٢٠٠٩ل سا
پول مشترک   ثبات و در اين اعالميه از دستاوردهای اتحاديه اروپا در پنجاه سال گذشته از جمله صلح،

 در اين اعالميه همچنين از چالش هايی که اروپا در پيش روی دارد از  .يورو در اروپا ستايش شده است
  . زمين نام برده شده است گرمايش  با تروريسم و نژادپرستی و همچنين جمله مقابله

   بايد طوری  اتحاديه اروپا آنگال مرکل در سخنرانی پيش از امضای اعالميه گفت که که نهادهای
  . کنند که برای شهروندان قابل درک باشد  و موثر عمل دمکراتيک
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سی را از رهبران کشورهای اروپايی خواست تا هر چه زودتر مساله قانون اسا خوزه مانوئل باروسو نيز
  .حل کنند تا از بقيه دنيا عقب نيافتند

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  .  در بغداد شدکای وارد سفارت آمریتي امنري در عراق، در اوج تدابکای آمردی جدري کروکر سفانیرا

  )2007 مارس   29 (1386 فروردین 9شنبه پنج 
 در عراق، امروز کای آمردی جدريسف"  کروکرانیرا"فرانسه،  ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 کار خود را به طور ی مراسمی در بغداد شد و با برگزارکای وارد سفارت آمریتي امندیرشديتحت تداب
  . در عراق آغاز کردیرسم
 حضور زي در عراق نییکای آمرانيفرمانده نظام" وسی پتردیوید" مراسم ژنرال نی گزارش، در انی اساس ابر

  .داشت
 رسد شب گذشته ی رابطه خبر مني زاد در عراق شده است ؛ در هملي خلی زلماني کروکرجانشانیرا

 در سازمان ملل متحد موافقت کرده کای آمردی جدندهی زاد به عنوان نمالي خلی با معرفکای آمریسنا
  .است

 واشنگتن در دی جدرينوان سفبه ع" کروکر "نيي با تع85 اسفند 16 کای آمری شود مجلس سنای مادآوری
  . موافقت کرده بود"  زادلي خلیزلما "یعراق به جا

 در پاکستان مشغول کای آمرري به عنوان سفیالدي 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 و در دوره ا

 از شي کرده و پتي درعراق فعالکای آمرري تا کنون به عنوان سف2005 ساله از ژوئن 55"  زادلي خلیزلما"
 در کای آمریندگیاز سمت نما" جان بولتون "ی پس از استعفای در افغانستان بود، وکای آمرريآن سف

  . پست نامزد شده بودنی ای تصدیسازمان ملل متحد برا
  

 دی کشور بانی ااني رساند که بر اساس آن نظامبی را به تصویلزام آور شب گذشته قانون اکای آمریسنا
  .  از عراق خارج شوند2008 مارس انیتا قبل از پا

  )2007 مارس   28 (1386 فروردین 8شنبه چهار 
 کرد که بی را تصوی شب گذشته قانونکای آمری سناتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

  . خود را از عراق خارج کنداني نظامیالدي مندهی تا ماه مارس سال آدی باکایآمربه موجب آن دولت 
 موافق در برابر ی را50 قانون نی که ای به طوردي رسبی در سنا به تصوی کماري قانون با اختالف بسنیا

  . مخالف را بدست آوردی را48
  .ون را آغاز کرده بود قاننی ایبررس ) نی فرورد6(  به ذکر است سنا از روز دوشنبه الزم
 بی اعالم کرده بود در صورت تصونی از اشي قانون را آغاز کرده بود که بوش پنی ای بررسی در حالسنا

  .قانون الزام آور آنرا وتو خواهد کرد
 را به یقانون مشابه ) نیسوم فرورد(  روز جمعه گذشته زي نکای آمرندگانی اساس مجلس نمانيبرهم
 آگوست سال 31 تا دی حاضر در عراق باییکای آمری نظامیروهاي بر اساس آن ن رسانده بود کهبیتصو

  . کشور را  ترک کنندنی ایالدي م2008
 دالر را ارديلي م122 بودجه مبلغ صي تخصتهي در کمزي گزارش هفته گذشته مجلس سنا ننی اساس ابر

  . رساندبیط به تصو جنگ در افغانستان وعراق بود به صورت مشروی هانهی هزیکه عمدتًا برا
 بودجه در صحن بی شرط تصوشي را پندهی مارس سال آ31 تا ییکای آمریروهاي خروج نزي مجلس ننیا

  .مجلس سنا قرار داده بود
 ی ااندورهي دموکراتها در انتخابات می از شعارهایکی از عراق ییکای آمریروهاي شود خروج نی مادآوری

 سال سلطه 12 پس از گری حزب را بار دنی بود که اکایمردر آ)  85آبان ( کنگره در ماه نوامبر
  .  بر کنگره، به آن بازگرداندخواههایجمهور

  
  .در آوفه ناآام ماند منابع نزديك به دولت عراق اعالم آردند تالش براي ترور مقتدي صدر

  )2007 مارس   27 (1386 فروردین 7شنبه سه 
العربي چاپ لندن، بهاء  ي القدس نقل از روزنامه ، به)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 طرح ترور مقتدي صدر آه قرار بود اخيرا در  پارلمان عراق اعالم آرده االعرجي از نمايندگان جناح صدر در
  . سمت مسجد آوفه رخ دهد، ناآام ماند مسير حرآت وي به

  .جازه ندادند وي به مسجد برودشدند و ا بر اساس اين گزارش همراهان صدر از اين طرح باخبر
رهبران سپاه المهدي در عراق هستند و به هيچ  مقتدي صدر و ديگر مقامات و: االعرجي تصريح آرد

  .اند اي نگريخته آشور همسايه
ي عظيم تروريستي آه طراحي  رهبران يك شبكه از سوي ديگر ارتش آمريكا اعالم آرد دو تن از

  .اند عهده داشت، دستگير شده ي شده را برگذار انفجارهاي خودروهاي بمب
 عراقي آه اآثرشان از ساآنان شهرك 900شدن  آشته اين دو فرد مسووليت چندين عمليات را آه به

  .اند گرفته اند، منجر شده، بر عهده صدر بوده
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 21 تاريخ آه دو فرد طي دو عمليات در االعظميه در آرد ي جداگانه اعالم ارتش آمريكا نيز در دو بيانيه
  .اند مارس دستگير شده
گذاري شده آه از  گذشته تا آنون انفجار خودروهاي بمب ها آمده است آه از نوامبر در يكي از اين بيانيه

  .گناه عراقي منجر شده است بي  غير نظامي 900مرگ  سوي اين شبكه صورت گرفته، به
آه دو فرد دستگيرشده با القاعده يا گروه اين  ارتش آمريكا در عين حال عنوان آرده است اطالعي از

  .به دست نيامده است اند، ديگري در ارتباط بوده شبه نظامي 
آمريكايي هيثم آاظم عبداهللا الشمري و حيدر  ي ديگر ارتش آمريكا آمده است آه نيروهاي در بيانيه

  .اند تگير آردهاالعظميه طي دو عمليات جداگانه دس ي رشيد ناصر الشمري الجعفر را در منطقه
گذاري شده در مقابل منزل يكي از  خودروي بمب در عين حال خبرگزاري آلمان گزارش داد آه انفجار دو

شدن چندين تن از جمله فرزند  در غرب عراق منجر به آشته سران قبايل عراق در شهرك ابوغريب واقع
  .ين شدحارث انصاري دبير آل هيات علماي مسلم شيخ ظاهر انصاري پسر عموي
  .ي اسكندريه چهار تن آشته شدند افراد مسلح در منطقه  در اثر حمله :خبرگزاري فرانسه نيز اعالم آرد

  . شدند دو تن زخمي در عين حال در اثر پرتاب چندين نارنجك در اسكندريه
شدن مسلح به منزل دو خواهرش در آرآوك به آشته  ي افراد يك مقام امنيتي نيز اعالم آرد آه حمله

  .اعضاي اين خانواده منجر شده است
روماني قصد دارد : وزير روماني گزارش داد تاريسيانو، نخست پايگاه اينترنتي محيط نيز به نقل از آالين

  .نيروهايش را از عراق خارج آند قبل از سال نو ميالي
  .در بغداد آشف آرده است الهويه را  جسد مجهول15پليس عراق نيز اعالم آرد 

منزل مسكوني در اسكندريه اصابت آرده است  مچنين ارتش امريكا خبر داد آه شش خمپاره به يكه
  . داشته است  زخمي14آه پنج آشته و 

نيروهاي آمريكايي به منزل محمد طباطبايي معاون  اند آه پليس آوفه و ساآنان اين منطقه اعالم آرده
  . نبوده استوي در منزل مقتدي صدر حمله آرده اند در حالي آه

  .دستگير آردند بر اساس اين گزارش نيروهاي آمريكايي خواهر وي را
ي مسلحانه  منزل معاون مقتدي صدر در اثر حمله ي نيروهاي آمريكايي به در همين حال در زمان حمله

  . شدند زخمي در همين منطقه يك تن آشته و شش تن ديگر
شنبه در راس هيات عراقي به منظور شرآت در  سه اني روزخبرگزاري عراق نيز اعالم آرد آه جالل طالب

  .نشست سران آشورهاي عربي عازم رياض شد
  .به همراه داشته باشد وي ابراز اميدواري آرده آه اين نشست نتايج مثبتي

  
 جبهه گریکدی و متحد کردن آنها با ی عراقی شورشی شدن به گروههاکی در تالش است با نزدکایآمر
  . اوردير برابر شبکه القاعده بوجود ب را دیدیجد

  )2007 مارس   27 (1386 فروردین 7شنبه سه 
 درعراق کای آمرريسف"  زادلي خلیزلما" پرس، با اعتراف تدي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
 ی در تالش است همکارکای که آمرعهی شانی کشور، انی ای شورشی برمالقات با رهبران گروههایمبن
 رهبران ا زاد بلي انجام دهد قوت گرفت؛ البته  در خبر مالقات خلی شورشی را با گروههایشتريب

 دی جبهه جدلي به تشکی منتشر شده بود اشاره امزی تاورکیوي که روز گذشته توسط روزنامه نیشورش
ه، اعالم  پرس داشتتدي زاد با آسوشلي که شب گذشته خلیدر برابر القاعده نشده بود اما در مصاحبه ا

  . شده استانجام در برابر شبکه القاعده دی جبهه جدلي به منظور تشکدارهای دنیکرده که ا
 اني بار با شورشنی چندی همانند مقامات عراقزي نییکایمقامات آمر:  زادلي خلی اساس گفته هابر

القاعده بوده  در برابر ی شورشی متحد کردن گروههادارهای دنی کرده اند اما هدف از اداری دیعراق
  .است

 در کای توسط سفارت آمری عراقی شورشی با گروههاییکای گزارش، مذاکرات مقامات آمرنی اساس ابر
  . داده شده بودندبي کشور در بغداد ترتنی ااني از نظامیبغداد و برخ

 و القاعده ی عراقی شورشی از گروههای برخاني زاد هرچند در گذشته ملي خلی اساس گفته هابر
 در تالش است با کای و آمردهي گرائی روابط رو به سردنی اري اخی وجودداشته اما در ماههایکیبط نزدروا

  . را در برابر القاعده متحد کنداني روابط شورشی سردنیاستفاده از ا
 ی دولت نوری براکای درعراق اعالم کرده بود که دولت آمرکای آمرري سفزي شود روز گذشته نی مادآوری

 عراق را ی های خاص ناآرامی اقداماتیري به کارگقی کرده تا بغداد از طرنيي را تعیضرب االجل یالمالک
 نیا ) ري ت9(  ژوئن 30 خی که دولت عراق تا تاری شده در صورتنيي زمان تعنیکاهش دهد؛ بر اساس ا

  . دهدی خاتمه می المالکی خود از نوری هاتی به حماکایاقدامات را انجام ندهد آنگاه آمر
  

  : سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات سفير آمريكا در عراق
هاي اساسي سياست خارجي آمريكا را صادقانه به آاخ سفيد منعكس  زاد بهتر است ضعف آقاي خليل

  آند
  )2007 مارس   26 (1386 فروردین 6شنبه دو

 در بغداد را نوعي فرافكني مشكالت زاد، سفير آمريكا خليل سخنگوي وزارت امور خارجه، اظهارات زلماي
استقرار صلح و ثبات و : هاي موجود عراق دانست و تاآيد آرد سياست خارجي امريكا و گريز از واقعيت
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 ايران در قبال عراق  امنيت در خاك عراق و تقويت دولت مرآزي راهبرد آلي سياست جمهوري اسالمي
  . است

جويان ايران، ايسنا، سيدمحمد علي حسيني با اشاره به به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانش
عدم سازگاري سياست :  ايران از دولت و ملت عراق گفت هاي صادقانه جمهوري اسالمي حمايت

گرانه و   عراق و منطقه و اصرار واشنگتن به راهكارهاي اشغال خارجي امريكا با شرايط عمومي
گذاري آمريكا بوده و عراق و منطقه را با   سياستهاي دستگاه گري صرف علت اصلي ناآامي نظامي

  . مشكل مواجه آرده است
هاي  ي خاتمه ماموريت خود در عراق، ضعف بهتر آن است آه آقاي خليل زاد در آستانه: حسيني افزود

اساسي سياست خارجي آمريكا را صادقانه به آاخ سفيد منعكس آند، دراين صورت شايد بتوان به 
  . رامش در عراق اميدوار بودبازگشت ثبات و آ

 ايران را به اتخاذ سياسي دوگانه در قبال عراق  خليل زاد سفير آمريكا در عراق، جمهوري اسالمي زلماي
متهم آرده و گفته بود ايران از يك طرف از دولت عراق حمايت آرده و از طرف ديگر به شبه نظاميان و 

  . آند هاي افراطي اين آشور آمك مي گروه
  
 جهت کاهش ی دولت المالکی را برای ضرب االجلکایآمر:  زاد به منظور فشار بر بغداد اعالم کرد ليخل

   کرده است نيي ها تعیناآرام
  )2007 مارس   26 (1386 فروردین 6شنبه دو
 ی جهت کاهش ناآرامی دولت المالکی را برای ضرب االجلکایآمر:  در عراق امروز اعالم کردکای آمرريسف
  .  کرده استنييها تع
  ی درعراق که روزهاکای آمرريسف"  زادلي خلیزلما" پرس، تدي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
 ی مثبتريهرچند تحوالت عراق در مس:  گذراند امروز اعالم کردی خود را در بغداد متی ماموریانیپا

 ها از تحوالت عراق به ییکای صبر آمر شوم کهادآوری ی نکته را به مقامات عراقنی ادی است اما باانیدرجر
  . ها انجام دهدی را در جهت کاهش ناآرامی اقدامات موثرعتری هر چه سردی بایسر آمده و دولت مالک

 ها ی ناآرامزاني عراق میتي امندی طرح جدی از زمان اجرایعنی ريظرف شش هفته اخ:  زاد افزود ليخل
 دولت دی و باستي قابل قبول نکای مردم آمریملکرد برا عنی اما اافتهی درصد کاهش 25 کشور نیدر ا

  . دهدشی افزاتي امنی برقراریعراق اقدامات خود را برا
 ی المالکی دولت نوری براکایدولت آمر:  خود اعالم داشت ی درعراق در ادامه صحبت هاکای آمرريسف

 عراق را کاهش ی هایناآرام خاص ی اقداماتیري به کارگقی کرده تا بغداد از طرنيي را تعیضرب االجل
 اقدامات را نیا ) ري ت9(  ژوئن 30 خی که دولت عراق تا تاری شده در صورتنيي زمان تعنیدهد؛ بر اساس ا

  . دهدی خاتمه می المالکی خود از نوری هاتی به حماکایانجام ندهد آنگاه آمر
 ی دولت مالکی ضرب االجل برانيي زاد را در مورد تعلي خلی گفته های به طور رسمکای چند دولت آمرهر
  . کرده انددي درعراق را تائکای آمرري سخنان سفییکای مقامات آمری نکرده اما برخديتائ
 و عهي شی گروههااني میگريانجي خود، از دولت عراق خواست تا با می زاد در خاتمه صحبت هاليخل
  .   گروهها را با هم متحد کندنی ایسن

  
 عراق برای مشارکت سياسیدعوت آمریکا از شورشيان 

  )2007 مارس   26 (1386 فروردین 6شنبه دو
زلمای خليل زاد، سفير آمریکا در عراق خبرداد که با گروه های شورشی عراقی دیدار کرده تا :رادیو فردا

  . آنها را دعوت به مشارکت سياسی و خودداری از خشونت دعوت کند
رنگاران در حالی صحبت کرد که آخرین کنفرانس خبری وی وی که روز دوشنبه و در کنفرانس خبری با خب

  . ماه پيش برگزار شده بود  ٢١بيش از 
ما با گروه هایی که در مشارکت «: از بغداد، آقای خليل زاد گفتخبرگزاری فرانسهبه گزارش 

 سياسی وارد نشده اند مذاکره و رایزنی کردیم و از گروه هایی که به جای مشارکت سياسی، درگيری
  » .و خشونت را انتخاب کرده اند، خواستيم تا همکاری سياسی را انتخاب کنند

آمریکا این است که گروه هایی که در روند سياسی عراق  زلمای خليل زاد، در ادامه خبر داد که سعی
  . خسارت دیده اند را از القاعده جدا کند و به مشارکت سازنده دعوت نماید

انتحاری دیگر در بغداد، شش غير نظامی عراقی  جریان یک حمله د کهاظهارات وی در حالی عنوان ش
انفجار کنار جاده ای،  کشته شدند و پایگاه نيروهای آمریکایی مستقر در بغداد هم گزارش داد که در یک

از زمان شروع عمليات نظامی در  پنج سرباز آمریکایی کشته شدند که شمار تلفات نيروهای آمریکایی را
  .نفر رساند ٢٣۴ه هزار و به س عراق

ما در چند نوبت با گروه های مختلف دیدار کردیم که بخشی «:آقای خليل زاد در ادامه سخنان خود گفت
  » .از برنامه بازگشت آرامش سياسی به عراق است که ما به دنبال آن هستيم

 دیدارها ادامه دارد و هدف  دیدار داشته و این وی در ادامه خبر داد که با چند گروه مرتبط با القاعده هم
  .  از القاعده جدا شوند و راه های خشونت بار را کنار بگذارند  این است که این گروه ها
صورت می  هدف اصلی در حال حاضر تهدیدی است که از سوی القاعده«:سفير آمریکا در عراق گفت

تالفی در عراق با هم همکاری دیگر گروه ها، دولت عراق و نيروهای ائ نمی خواهد که گيرد و این گروه
  » .کنند و جامعه سنی های عراق اکنون با مشکالت زیادی روبرو است
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وی در ادامه خبر داد که گروه القاعده و سنی های افراطی عراق، عمليات بسيار خشنی را 
ه  علي شيعيان و هم  هم عليه زیاد کنند و جنگ آنها در عراق  سازماندهی کرده اند تا قدرت خود را

  . سنی ها است
این جلسه، آخرین حضور زلمای خليل زاد به عنوان سفير آمریکا در عراق بود و وی به زودی بغداد را ترک 

می کند تا پست نمایندگی آمریکا در شورای امنيت را تحویل گرفته و به عنوان سفير آمریکا در شورای 
  . امنيت کار خود را شروع کند

، نيز خبر داد که برای مدت زیادی با نيویورک تایمز اختصاصی با روزنامه وی در گفت و گو و مصاحبه ای
گروه های شورشی تماس و مالقات داشته و آنها را تشویق کرده تا به جای درگيری، در مشارکت 

  . سياسی عراق شرکت کنند
که هر چند وی نگفت که آیا خود او به طور مستقيم با گروه های شورشی تماس داشته و یا این 

  . نماینده ای برای گفت و گو نزد آنها فرستاده است
روند مشارکت سياسی کار دشواری است که نياز به «:آقای خليل زاد از عملکرد خود دفاع کرد و گفت

  » .حوصله و کار دارد
اقليت سنی عراق برای سال ها قدرت را در عراق در دست داشته و با عمليات نظامی آمریکا و 

 سقوط صدام حسين، ساختار سياسی این کشور عوض شده و بيشترین قدرت در نيروهای متحد و
  . دست اکثریت شيعه افتاده است

وی در آخرین گفت و گوی  . آقای خليل زاد، مسلمانی سنی است که در افغانستان به دنيا آمده است
ر عراق کاهش خود با خبرنگاران در مقام سفير آمریکا در عراق، عنوان کرد که درصد خشونت ها د

داشته و از همسایگان عراق و به ویژه ایران درخواست کرد تا تصميم خود را گرفته و در بازسازی عراق 
  . کمک کنند

  
  شده استلی تبدی عراق به اشغالگری ساز؛آزادیطالبان
  )2007 مارس   29 (1386 فروردین 9شنبه پنج 
 به ییکای آمریروهاي نی عراق از سویاز عراق امروز پنجشنبه اعالم کرد که آزادسی جمهورسيرئ

 . شده استلی عراق تبدی برامي وخجی همراه با نتایاشغالگر
 مطلب را در نیا" یجالل طالبان" عرب زبان، یونیزی تلوی مهر به نقل از شبکه های گزارش خبرگزاربه

 . داشتاني باضی اجالس سران عرب در شهر رهيجلسه اختتام
 در کای آمری حضور نظامفي توصیبرا" یاشغالگر" عراق از کلمه یمهور جسي بار است که رئنياول

 . کندیکشورش استفاده م
 ی عراقابم،ی ی حضور منجای در ادی از عراق جدیندگی بار است که به نماني اولیمن برا:  گفتیطالبان

 . استی و ساختار سازیريکه در حال شکل گ
 ی و مبازره با گروههایري گی و شبه نظامسمیرور مبارزه با تی بر عزم ملت عراق براني همچنیو

 کرد تا عراق دي کشور تاکنی قانون در اتي حاکمیی سابق عراق و برپامی رژی مانده های و باقیريتکف
 .ابدی خود را به طور کامل باز ی المللنيبتوان نقش ب

 ريح و خ ما قادر هستند که موضع صلیملت ها:  عراق خطاب به سران عرب گفتی جمهورسيرئ
 ی اجرای خود در کنار شما برای دشوار کنونطی منطقه و جهان باشند و عراق به رغم شرای برایخواه
 . مشترک خواهد بودی هاتیمامور

 ی شما از دولت منتخب وحدت ملتی حما،یاسيتوجه شما به عراق و تحوالت روند س:  افزودیو
 دارد تا شما را از تحوالت عراق ی ما را برآن م دولتنی ای پارلمان عراق و تالش هاتیبرخودار از حما

 .ميابي مقابله با چالش ها را بی شود که راههای امر باعث منی ارای زميآگاه کن
 یادی ناگوار زیامدهاي گذشته درعراق پیکتاتوری اوضاع عراق پرداخت و گفت که دحی به تشریطالبان
 هي و جنگ علتی ها از جمله اشغال کوییجراجو جنگ و ماجهي ملت عراق ببار آورده است و در نتیبرا
 . شودی مرتفع نمی ها آورده است که به زودی عراقی را برایادی زیهای و دشوارامدهاي پرانیا
 و ثبات تيامن:  کرد و گفتديتاک" ی المالکینور "استی عراق به ری بر منتخب بودن دولت وحدت ملیو

 .ادر است بری و ثبات کشورهاتي کننده امننيعراق تضم
 یستی تروری و هسته اافتهی سازمان یستی تروری عراق خاطرنشان کرد که شبکه های جمهورسيرئ
 ثبات کردن عراق تالش و طائفه ی بی عراق شده و براییربنای رفتن ساختار زني گذشته باعث از بمیرژ
 .  اندازندی را به راه میگر
 ی بکي ها در عراق دموکراتیعرصه آزاد:  گفت بدست آمده در عراق اشاره کرد وی به دستاوردهایو

 انی پای ثباتی به بیی مناطق با برداشتن گام هایحد و مرز است و دولت عراق توانسته است در برخ
 . گذشته هستندمی رژی مانده های ها باقی ثباتی بنیدهد که عامل ا

 ی درست حرکت مري مس بغداد گواه آن است که ما دریتي ادامه طرح امنتي گفت که موفقیطالبان
 . در عراق استی ملی تحقق آشتی برایاسي سی تالشازمندي طرح ننی و اميکن
 و خاطرنشان دي مردم عراق تاکاني می و استحکام آن و اعتماد سازی ملی آشتی بر برقرارني همچنیو

 . خواهد شدمی به پارلمان تقدی بعث بزودی کنشهی قانون ری به جایدی جدحهیکرد که ال
 ی مکی به تکامل نزدزاتي عراق از نظر تعداد و تجهیتي امنی عراق گفت که دستگاههای جمهورسيرئ

 . همه اقشار ملت عراق استني مهدیشوند و عراق جد
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 عراق نفت عراق را ی خاطرنشان کرد که دو ماده قانون اساسی نفتی ثروت هامي درباره تقسیطالبان
 ختهی به خزانه دولت ری نفتیت و براساس آن درآمدها از آن همه ملت عراق دانسته اسی ملیثروت
 . خواهد شدمي همه مناطق تقساني شود و سپس به طور عادالنه میم
 ی های بدهدني بخشژهی سران عرب از عراق بوی و اقتصادیتي و امنیاسي ستی خواستار حمایو

 و یاسيرنوع کمک س هازمنديما ن:  کشور شد و گفتنی از اتیعراق و مشارکت آنها در صندوق حما
 .مي هستی عربی  از کشورهای و اقصادیتيامن
 چشم دی است و عراق جدسمی عراق خاطرنشان کرد که عراق در صف اول مبارزه با تروری جمهورسيرئ

  . استی عربی کشورهایانتظار همبستگ
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