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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
      اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

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

   کنند ی سفر مرانی به اندهی هفته آی روسیمتخصصان هسته ا
  )2007 آوریل   6 (1386 فروردین 17ه جمع

 شرکت در هفته نی گروه از متخصصان اکی بوشهر از سفر ی هسته اروگاهي سازنده ننکارماي پشرکت
  .  خبر دادرانی به اندهیآ
 یاتم استرو" شرکتیسخنگو" پواي اسنایریا" فرانسه،ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  .روند ی مرانی بوشهر به اروگاهي نلي تکمی گروه برانی ایاعضا: گفت " اکسپورت
  "مي به تهران اعزام کنندهی را هفته آني از متخصصی تا گروهميما در صدد هست: " خاطر نشان کردیو

 ی ساخت بوشهر است؛ چندی برارانی و طرف قرار داد اهي روسی اکسپورت که شرکت دولتی استرواتم
  . افتدقیبه تعو اعالم کرد که ممکن است اتمام پروژه بوشهر رانی با ای به سبب اختالفات مالشيپ

 هي بوشهر را به روسی اتمروگاهي نلي تکمی برای وجوه مالرانی انکهی بر ای روس ها مبنیبا وجود ادعا
 رانی انکهی ااني با برانی ای اسالمی جمهوری اتمی سازمان انرژسيپرداخت نکرده است، رضا آقازاده رئ

چنانچه :  کرد، گفتاهدخت نکرده و نخو بوشهر به روس ها پرداروگاهي از قرارداد نشتري بی مبلغچيه
 بر ی مبنرانی بر مواضع ایدی جددیي اقدام مهر تانی را ارسال نکند،اروگاهي در مهلت مقرر سوخت نهيروس

  . لزوم تحقق چرخه سوخت در داخل کشور خواهد بود
به ساخت  مربوط ی پرداخت قسط هارانی اعالم کرده بود اتارتاسی است که چند روز قبل ای درحالنیا
  . بوشهر را اغاز کرده استروگاهين
  

  هاي نفتي به سينه اياالت متحده حجم باالي امضاي قراردادها؛ دست رد غول
  )2007 آوریل   7 (1386 فروردین 18ه شنب

  گزارش از خبرنگار ايسنا، متين آاآويي
ل فشارهاي گوناگون آنند با اعما بوش در آمريكا تالش مي درحالي آه سياستمداران تندرو دولت جورج

هاي اين آشور براي  اي شوند، برنامه آميز هسته آشورمان به انرژي صلح بر ايران، مانع از دستيابي
  .است  المللي مواجه شده نفت و گاز ايران تا حدود زيادي با دست رد جامعه بين منزوي آردن بخش

اند  امات دولت بوش بارها اعالم آرده، در شرايطي آه مق)ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
هايي را عليه  هاي توسعه صنعت نفت و گاز ايران شوند و تحريم اجراي برنامه آه قصد دارند مانع از

 گذار در بخش انرژي ايران اعمال آنند، اين موضوع با مخالفت جدي و يا آشورهاي سرمايه ها و شرآت
  مواجه شده المللي حاضر در ايران هاي بين ران شرآتگذار و مدي تفاوتي سران آشورهاي سرمايه بي

  .است
پاآستان براي پيگيري خط لوله صلح باوجود فشارهاي  درپي مقامات هند و هاي پي در اين ميان تاآيد

شل، توتال و رپسول براي  المللي همچون رويال داچ هاي بزرگ بين شرآت آمريكا، اعالم آمادگي سران
هاي  ، تاآيد سران آشورهاي برزيل، نروژ، چين و مالزي بر مخالفت با سياستايران گذاري در سرمايه
ايران در چند  وگاز تر امضاي چندين قرارداد بزرگ و چند ميليارد دالري در بخش نفت و از همه مهم آمريكا

 استقبال چنداني در ميان فعاالن دهد آه سياست منزوي آردن بخش انرژي ايران، با ماه اخير نشان مي
  . است انرژي جهان مواجه نشده

  آمريكا هاي آشكار مخالفت
 است آه معاون امور  رفته ايران تا حدي پيش گذاري در بخش انرژي ها با سرمايه مخالفت آمريكايي

آرده آه دولت اين آشور به شدت با قراردادهاي نفتي ايران  سياسي وزارت خارجه آمريكا رسما تاآيد
  .مخالف است
هاي نفتي و سران آشورهايي آه  با مديران شرآت نز تاييد آرده آه دولت بوش مذاآراتي رانيكوالس بر

قراردادهاي نفتي با ايران هستند، داشته تا آنان را از پيشبرد اين  گذاري و امضاي خواستار سرمايه
  .آند مذاآرات منصرف
خواه اين مجلس ـ نيز  تور جمهورينمايندگان آمريكا و سنا  رييس آميته امور خارجه مجلس تام النتوس ـ

روزهاي خوب صنعت نفت "آمريكا عليه ايران مدعي شده است آه  در تالش براي تشديد فشارهاي
  !"است سر آمده ايران به

قوانين موجود، توان اعمال تحريم عليه ايران را ندارد،  او حتي با متهم آردن دولت آمريكا به اين آه با
  .انجام اين اقدام را افزايش دهد برايمتعهد شده است آه فشار 

به قوانين موجود، شاخه اجرايي دولت هرگز  است آه تاآنون با توجه حال اذعان آرده  وي با اين
  .در ايران را تحريم آند گذار نتوانسته است هيچ شرآت خارجي سرمايه
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رآت رويال داچ شل پيشنهادي او، درصورتي آه ش النتوس تاآيد آرده است آه براساس قانون جديد
شود و اگر مالزي قرارداد خود را پيش ببرد  را عملي آند، تحريم مي  ميليارد دالري خود با ايران10قرارداد 

خواهد داشت و چنين رويكردي عليه چين و هند نيز درصورت عملي آردن قراردادها  نيز همين شرايط را
  .انجام خواهد شد با ايران
  نطقه و فشارهاي دولت بوشانرژي م ترين پروژه بزرگ

ترين پروژه  به خط لوله صلح ـ درحالي به عنوان بزرگ پروژه انتقال گاز ايران به هند و پاآستان ـ موسوم
ها در   است آه آمريكا از هنگام جدي شدن بحث اخير معرفي شده هاي همكاري انرژي منطقه در سال
 و حتي سفير اين آشور در هند اذعان آرده آه به مخالفت با آن پرداخته خصوص اين پروژه به صراحت

  .آند هاي خط لوله در منطقه بدون مشارآت ايران حمايت مي تمامي پروژه اين آشور از
ها با اين پروژه چندان با روي خوش مواجه  آمريكايي هاي آشكار و نهان رسد آه مخالفت ولي به نظر مي

چند روز گذشته بار ديگر تاآيد آرده است آه هند و پاآستان طي  است؛ تا جايي آه نخست وزير نشده 
  . خواهند برد هاي آمريكا، پروژه خط لوله صلح را پيش مخالفت پاآستان با وجود

با همتاي هندي خود به بيان مواضع دوآشور  شوآت عزيز ـ نخست وزير پاآستان ـ آه پس از ديدار
ا با اين پروژه، هند و پاآستان درحال پيگيري هاي آمريك مخالفت پرداخت، تصريح آرده آه با وجود مي

رو  هاي جدي آمبود انرژي روبه گاز از ايران هستند، چراآه اين دوآشور با بحران پروژه خط لوله انتقال
منابع را در  تواند اين بود و به منابع انرژي و هيدروآربن احتياج دارند و ايران آشوري است آه مي خواهند

  .ن بگذارداختيار هند و پاآستا
افكار عمومي در : پروژه تصريح آرده است هاي آمريكا با وي در پاسخ به سوالي درخصوص مخالفت

خواهند آه منافع ملي خود را دنبال آنيم و ما نيز چنين  مي هاي ما و مردم از ما آشورهاي ما، دولت
  .خواهيم آرد

ن کشور به تعهدات خود در قبال خط لوله گفت که اي -  وزير انرژي هند-هفته گذشته نيز مورلي دئورا 
  .انتقال گاز ايران کامال پايبند است

آمريكا در سفر خود به هند از مقامات اين آشور  اين اظهارات پس از آن بيان شده بود آه وزير انرژي
  .خود آنار بگذارند هاي از برنامه خواسته بود آه پروژه خط لوله صلح را

   دست رد به سينه آمريكابين و واقع هاي نفتي غول
المللي نيز دربخش انرژي ايران به خصوص در  بين هاي بزرگ اما در اين ميان، نقش و حضور پررنگ شرآت

اند آه در راه دستيابي به  ها بارها اعالم آرده مقامات اين شرآت تر مشهود است و چندماه اخير، بيش
  .آمريكايي پيروي نخواهند آرد منافع خود از قوانين

هاي غرب براي  هايش در ايران با وجود تالش فعاليت شرآت توتال فرانسه بارها از تمايل خود براي تداوم
گذاري و اقتصادي خبر داده است و مقامات شرکت فرانسوي  سرمايه هايي در زمينه اعمال محدوديت

 اند آه تاآيد ران خبر دادههاي نفت و گاز اي هاي اين شرکت نفتي در پروژه فعاليت توتال در حالي از ادامه
انرژي فرانسه  گذاري خارجي در ايران مانعي براي غول اند تالش آمريکا براي جلوگيري از سرمايه آرده

  .نخواهد بود
هايي که از سوي دولت  آه توتال به تصميم اشاره به اين  با- مديرعامل وقت شرکت توتال -ري دماره  تيه

ان ملل متحد گرفته شود، احترام خواهد گذاشت، تاآيد داشت که قوانين سازم فرانسه، اتحاديه اروپا يا
  .شود هاي آمريکايي است و به توتال مربوط نمي شرکت آمريکا مشکل

 که طبق قوانين -هاي آمريکايي  در نبود شرکت هاي گذشته از ديگر سو، شرکت فرانسوي توتال در سال
هاي نفت و گاز ايران پيدا کرده   حضور قابل توجهي در پروژه-ند ا شده گذاري در ايران منع آمريکا از سرمايه

  .است
چيزي آه آشكار است : گويد در اين خصوص مي پاتريشيا ماري ـ سخنگوي شرآت فرانسوي توتال ـ نيز

  .بسيار جذابي است اين است آه ايران براي هر آسي قلمرو نفتي
دهيم، اما به  ارات مقامات آمريكايي گوش مياظه ما به: گويد هاي آمريكا مي وي در خصوص فشار

  .گذاريم و مجبور نيستيم به قوانين آمريكا احترام بگذاريم مي قوانين فرانسه و قوانين اروپا احترام
آه اين شرآت با وجود خشم دولت آمريكا،  مدير اجرايي شرآت رويال داچ شل هم اعالم آرده است

  .چند ميليارد پوندي خود در ايران ادامه خواهد داد گذاري يهسنجي خود را براي سرما مطالعات امكان
ها و و  آرده با وجودي آه اين موضوع با مخالفت جرون وندر وير ـ مدير شرآت رويال داچ شل ـ اعالم

 هيچ دليلي براي متوقف آردن مذاآرات با  مواجه است، شل احتمال واآنش دولت آمريكا و انگليس
  .آند گذاري در ايران مي آماده سرمايه رابيند و خود  تهران نمي

گذاري، مالحظات سياسي را نيز در  براي سرمايه گيري نهايي او تاآيد آرد آه است آه ما هنگام تصميم
  .بيند براي توقف مذاآرات با تهران نمي نظر خواهيم گرفت، ولي اين شرآت دليلي

  شدند قراردادهايي آه امضا
به آرامي راه خود را از ميان موانع موجود به  ها، صنعت نفت ايران يكاييدر ميان هياهوي بسيار آمر

 است آه با امضاي چند قرارداد مهم نسبت به  موفق شده برد و حتي پس از تشديد فشارها مي پيش
  .اطمينان آند هاي خود آسب تامين اعتبار پروژه

گذاري در  آه نه تنها سرمايه  تاآيد بر اينگذشته با  در اواخر آذر سال- وزير نفت ايران -وزيري هامانه 
هاي در دست   ماه گذشته مجموع پروژه15در: نيز دارد، گفته بود نفت آم نشده، بلكه شرايط مناسبي

 ميليون دالر 443 ميليارد و 28همچنين .  ميليون دالر بوده است652ميليارد و  28اجراي صنعت نفت 
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قراردادها   ميليارد دالر برآورد شده آه مجموع61ه است، حدود امضا شده و آنچه در حال مذاآر قرارداد
  . ميليارد دالر خواهد رسيد118به 

آشور درخصوص فرمول   بعد از تفاهم سه -صلح  پس از مخالفت صريح آمريكا با اجراي پروژه خط لوله
هاي شل و   احتمال اعمال تحريم عليه شرآت-گذشته  هاي گذاري گاز صادراتي ايران در ماه قيمت

  . پارس جنوبي نيز مطرح شد14و 13فازهاي  دليل حضور در پروژه توسعه رپسول به
 به امضا 85پارس جنوبي، در روزهاي آغازين بهمن   ميدان گازي14  و 13 ي فازهاي  قرارداد طرح توسعه

گذاري و ميزان  سرمايهترين پروژه از نظر  عنوان بزرگ ميليارد دالري به 10.5 رسيد و با امضاي اين قرارداد 
 ي ميدان گازي پارس جنوبي برداشته شده شود، گام ديگري در راه توسعه تبديل مي LNG گازي آه به

  .است
 4.3 ميليارد دالر است آه نزديك به 10.5 جنوبي حدود   پارس14  و 13 ي فازهاي  ي توسعه برآورد اوليه

  .شود مربوط مي LNG يليارد دالر آن به واحد تا شش م5.5 باالدستي و  ميليارد دالر آن به بخش
 ميليارد دالري خريد 16خصوص بازبيني قرارداد  حال، به رغم اعمال فشار آمريكا بر چين در در همين

 600بيزينس نيوز نيز در گزارشي به جزئيات قرارداد سه ميليارد و  جي از ايران، روزنامه چاينا.ان.ال
با ايران براي توسعه ميدان گازي پارس شمالي پرداخته و  (CNPC) ملي نفت چين ميليون دالري شرآت

  .اين قرارداد در حال نهايي شدن است نوشته آه
حال مذاآره با ايران در خصوص جزئيات پروژه  به گزارش ايسنا، شرآت ملي نفت چين در حال حاضر در

 ميدان 14هفت ساله، بلوك رود طي اين قرارداد  انتظار مي توسعه ميدان گازي پارس شمالي است و
  .شرآت چيني توسعه پيدا آند گازي پارس شمالي توسط اين

گذاري در ايران را  ميليارد دالري شرآت چيني براي سرمايه 16واشنگتن بارها از پكن خواسته آه قرارداد 
تقد در حالي است آه سخنگوي وزارت امور خارجه چين گفته آه پكن مع اين. مورد بازبيني قرار دهد

  .تجاري با ايران آامال قانوني است و از واشنگتن خواست تا در اين امر دخالت نكند است آه مناسبات
لوله انتقال گاز ايران ـ ارمنستان ، برگزاري آنفرانس  برداري از پروژه خط ها، بهره عالوه بر اين قرارداد

عت پااليش در تهران آه با هايي همچون همايش صن وين و همايش مزايده ميادين نفتي ايران در
خارجي مواجه شد، پيشرفت خوب مذاآرات ايران و بالروس براي توسعه  هاي استقبال گسترده شرآت

آمادگي گروه اسار هند براي توسعه ميدان آزادگان و حضور پتروبراس برزيل در خزر  ميدان فجير، اعالم
منفي  هاي آمريكا در ايجاد فضاي ياستهايي آه در حال حاضر فعال هستند، شكست س بر پروژه عالوه

  .آند را نمايان مي
  گفتند" نه"آمريكا  آشورهايي آه به

هاي بسياري از سوي آشورهاي فعال  با مخالفت سابقه آمريكا بر بخش انرژي ايران، اما فشارهاي بي
ن آشورها و فشارها را به نوعي دخالت در امور داخلي اي است آه اين در بخش انرژي نيز مواجه شده 

  .دانند منافع ملي خود مي
هاي آمريكا به اظهار نظر  رسما عليه سياست در اين ميان، نروژ يكي از نخستين آشورهايي بود آه

هاي نفتي  هاي آمريکا براي تحريم شرکت نروژ با تالش پرداخت و وزير نفت اين آشور اعالم کرد آه
  .لف استکنند، مخا مي گذاري خارجي که در ايران سرمايه

گذاري در بخش انرژي ايران، راجر انوکسن ـ  سرمايه درپي درخواست مقامات آمريکايي از نروژ براي عدم
هايي که  قانون جديد تصويب شده در آمريکا به منظور تحريم شرکت ما با: وزير نفت نروژ ـ اظهار داشت

  .کنند، مخالفيم گذاري مي ايران سرمايه در بخش نفت و گاز
ها در نفت و گاز ايران  گذاري محدود آردن سرمايه" مهور برزيل نيز با رد درخواست آمريكا برايرييس ج

گذاري و اآتشاف در بخش نفت  تاآيد آرده است آه برزيل به سرمايه ،"براي اعمال فشار بر اين آشور
  .دهد ايران ادامه مي

براساس منافع ملي خود عمل "ورش است آه کش لوئيز ايناسيو داسيلوا ـ رئيس جمهور برزيل ـ گفته
  ".دهد با ايران مي کند و به روابط اقتصادي و بازرگاني خود مي

هاي آمريكا براي فشار بر  امورخارجه برزيل با برنامه روز پيش از آن نيز وزير است آه يك اين درحالي 
  .و گاز ايران مخالفت آرده بود گذاران خارجي در بخش نفت سرمايه

هاي خود را در ايران با هدف فشار بر ايران براي  گذاري سرمايه  است آه برزيل درخواست آردهآمريكا از 
اي اعالم آرد آه  محدود آند و سفارت آمريكا در برزيل در بيانيه يي توقف برنامه هسته

 مالهاي موجود براي اع شرآت نفت دولتي برزيل ـ پتروبراس ـ در ايران مخالف برنامه هاي گذاري سرمايه
آمريكا براي  فشار بر ايران است؛ اما وزير امور خارجه برزيل اعالم آرده است آه برزيل با درخواست

اسالمي ايران مخالف  گذاري در بخش نفت و گاز براي اعمال فشار به جمهوري محدود آردن سرمايه
  .است

هاي  اس حمايتمنابع هر آشوري براس گذاري در بخش نفت يا ديگر وي افزوده است آه سرمايه
  .اصول اقتصادي است شود، بلكه براساس سياسي و ايديولوژيك انجام نمي

هرگونه فشار آمريكا براي لغو قرارداد گازي با ايران  همچنين چندي پيش مالزي متعهد شد تا در برابر
  .آوتاه نيايد

 مقابل هر گونه فشار اعالم آرد آه دولت مالزي در عبداله احمد بداوي ـ نخست وزير مالزي ـ صراحتا
  .رود، آوتاه نخواهد آمد آوآالالمپور به شمار مي آمريكا آه بزرگترين شريك تجاري
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آشور مستقل هستيم و موضع خود را در اين  ما هرگونه فشاري را رد خواهيم آرد، ما يك: وي گفت
  .خصوص داريم

ريكا اعالم آرده بودند آه در حال مقامات تجاري آم اظهارات مقامات مالزيايي در حالي صورت گرفت آه
آمريكايي از دولت براي توقف مذاآرات تجارت آزاد با مالزي به  بررسي مجدد درخواست يك قانون گذار

  .ميليارد دالري اين آشور با ايران هستند 16دليل امضاي قرارداد 
  و شكست استراتژي آمريكا پتانسيل باالي ايران

آه قوانين آمريكا به دولت بوش اين  آه با وجودي خص است، اين نكته استچه آه آامال مش در پايان، آن
هاي غيرآمريكايي در بخش انرژي ايران اقدام آند، با   شرآت گذاري سرمايه دهد آه عليه اجازه را مي

 دليل نگراني از مناقشات تجاري و ريسك ايجاد مخالفت جدي در ميان متحدان، تا آنون حال به اين
  .اي اين استراتژي حاصل نشده استموفقيتي بر

گذاري در بخش  سال پيش قانون تحريم سرمايه 10آه آمريکا از حدود   با وجودي همين نكته سبب شده
که بر اساس آن دولت اياالت متحده ملزم به تحريم اقتصادي  نفت و گاز ايران را به تصويب رسانده است

کنند، دولت اين آشور هيچ  گذاري مي ر ايران سرمايهميليون دالر د 20 شد که بيش از هايي مي شرکت
  .چارچوب اين قانون، مورد تحريم قرار نداده است شرکتي را در

هاي آمريكا در اعمال فشار به  شكست سياست رسد آه بايد نكته آليدي به گزارش ايسنا، به نظر مي
وجو آرد آه گفته است  تال جستعامل جديد شرآت تو مدير بخش از اظهارات بخش انرژي ايران را در آن

پوشي آنند، ولي در  وجود آمده چشم توانند از شرايط سياسي به نمي" المللي هاي بين شرآت
 وگاز را از آشوري آه اين منابع را توانند منابع انرژي و نفت نكته توجه دارند آه نمي راستا به اين همين

  ".ندارد، استخراج آنند
ايران به عنوان دومين توليدآننده بزرگ نفت اوپك و   آه پتانسيل بسيار باالياين نكته به اين معني است

گذارد آه حتي باوجود فضاي  اين موقعيت ممتاز را در اختيار ايران مي دارنده دومين ذخاير بزرگ گاز جهان
ه المللي و آشورهاي فعال در زمين هاي بزرگ بين به دنبال ايجاد آن است، شرآت مسمومي آه آمريكا

منابع  هاي آمبود عرضه هاي بلند مدت خود و مقابله با بحران دارد آه براي تحقق برنامه وا مي انرژي را
  .گذاري خود در بخش انرژي ايران ترديد نكنند انرژي در آينده در سرمايه

  
   ملوان انگليس15بحران گروگانگيری پس لرزه های 

  
 شدیمدر آب های عراق بازداشت : نظاميان بریتانيایی

  )2007 آوریل   6 (1386 فروردین 17ه جمع
 نظامی بریتانيایی که در ایران بازداشت بودند، اعالم کرد که آنها در آب های عراق ١۵فرمانده :رادیو فردا

  .رنج برده اند» فشار روانی«دستگير شدند و در طول مدت بازداشت از 
ی انفرادی نگهداری می شدند و عصرها برای ملوانان بریتانيایی همچنين اشاره کردند که در سلول ها

هواخوری و یا بازی شطرنج، بيرون برده می شدند که در همان زمان ها از آنها فيلمبرداری شده و از 
  . تلویزیون جمهوری اسالمی ایران پخش شده است

 در از تلویزیون جمهوری اسالمی ایران پخش شد،» اعتراف«ستوان فليکس کارمن، یکی از کسانی که 
و » پروپاگاندا«این کنفرانس خبری تمام تصاویر پخش شده از تلویزیون های جمهوری اسالمی ایران را 

  . خواند» بازی تبليغاتی«
هفت نفر از ملوانان نظامی بریتانيا در این کنفرانس حضور داشتند که همگی مرد بودند و فی ترنی، تنها 

  . شدند، در جلسه حاضر نبود نفری که از سوی ایران دستگير ١۵زن در گروه 
» اعتراف«سروان کریس ایر و ستوان فليکس کارمن، که هر دو در ایران و بر روی صفحه تلویزیون در حال 

دیده شده بودند، به بيشتر پرسش ها پاسخ دادند و بيانيه گروه » ورود غيرقانونی به آب های ایران«به 
  . را نيز، مشترکا خواندند

 مارس، سوم فروردین در ٢٣ه فرماندهی گروه را هم به عهده داشته، خبر داد در روز کاپيتان کریس ایر ک
  . حال بازرسی کشتی تجاری در آب های عراق بودند که دو قایق تندرو به آنها نزدیک می شود

ما دو انتخاب بيشتر نداشتيم، یا تسليم شویم ویا این که راه درگيری با آنها را انتخاب «: وی افزود
  » .کنيم

ما با کشور ایران در حال جنگ نيستيم و به لحاظ افراد هم در شرایطی نبودیم که با «: کریس ایر گفت
  » .آنها درگير شویم و از این رو سعی کردیم که با آنها گفت و گو کنيم

ستوان فليکس کارمن در ادامه گفت که افراد سپاه پاسداران عصبی و پرخاشگر بودند و از این رو تصميم 
  . رفتند با آنها همکاری کنندگ

وی ادامه داد پس از انتقال به آب های ایران در یک ساختمان و با چشم های بسته نگهداری شده اند و 
با «وی تاکيد کرد که پرسش ها . به تدریج بازجویی های جداگانه از تک تک افراد گروه آغاز شده است

  . همراه بوده است» عصبانيت و پرخاش
  . می داند» غيرقانونی«ایر همچنين گفت که این بازداشت را سروان کریس 

از همان ابتدا به دليل قوانين اسالمی، فی ترنی از ما جدا شد و در سلول دیگری نگهداری «: وی گفت
  » .شد
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پس از انتقال به «: ستوان فليکس کارمن در ادامه به شرایط نگهداری از آنها در ایران اضافه کرد و گفت
 را به جایی با سلول های سنگی بردند و در زمان خروج چشم های ما را می بستند و می تهران، ما

  » .گفتند یا اعتراف کنيد که وارد آب های ایران شده اید یا این که باید هفت سال در زندان بمانيد
کت و شلوار روز دوازدهم، ما را با چشم بسته به جایی بردند و بعد به ما «: ستوان کارمن در ادامه افزود

دادند و بعد از آن توانستيم گفت و گوی مطبوعاتی ریيس جمهوری ایران را تماشا کنيم و آنجا فهميدیم 
  » .که می خواهند ما را به خانه بفرستند

 از آنها پرسيد سخت ترین زمانی  بی بی سیپس از پایان سخنان ابتدایی نظاميان بریتانيایی، خبرنگار
سخت ترین زمان، «: شته اند، چه زمانی بوده است؟ کریس ایر، در پاسخ گفتکه آنها در تمام مدت دا

موقعی بود که دستگير شدیم، چرا که فکر می کردیم ما را به سفارت بریتانيا در تهران می برند و بعد 
  » .آزاد می شویم

ار آنها با ما خوب رفت«: آرتور رچر، دیگر ملوان بازداشت شده، به رفتار زندانبانان خود اشاره کرد و گفت
بود اما در زمانی که بيرون از سلول بودیم چشم های ما را می بستند و در سلول های انفرادی جدا از 

  » .هم نگه داشته می شدیم و مدام هم به ما اخطار می کردند که با هم حرف نزنيم
که اعتراف کرده و عذرخواهی از ملوانان نظامی بریتانيا سوال شد که آیا از گفته های خود در ایران و این 

ما هيچ وقت عذرخواهی نکردیم که وارد آب های «: کرده اند، ناراحت هستند، که ستوان کارمن گفت
  » .ایران شده ایم و هميشه گفتيم که در آب های عراق، مشغول انجام وظيفه بوده ایم

ی اسالمی ایران انجام شده، از ملوانان نظامی سوال شد که آیا معامله ای برای آزادی آنها با جمهور
  . که آنها از وجود چنين معامله ای ابراز بی اطالعی کردند

همچنين از ملوانان درباره ریيس جمهوری اسالمی ایران و رفتار ایرانی ها سوال شد که یکی از ملوانان 
اقل دیگر دستگيری و نگهداری در انفرادی خود فشار زیادی است و می توانم بگویم که حد«: پاسخ داد

  » .نمی خواهم به آنجا بروم
   جاسوسی نمی کردیم

کاپيتان کریس ای رکه ساعاتی پيش از شروع این کنفرانس خبری، گفت و گوی وی که پنج روز پيش از 
دستگيری، با شبکه تلویزیونی اسکای نيوز انجام شده، پخش شده و در آن گفته بود ماموریت دارد 

  .  آوری کند، توضيح داد که منظور او درست منتقل نشده استاطالعاتی هم درباره ایران جمع
این مصاحبه درست تنظيم نشده و اطالعاتی که من به آن اشاره کردم، اطالعات «: کریس ایر گفت

عمومی و در حوزه آب های عراق بوده که ما چندین نوع فعاليت داریم و من فقط گفتم می خواهيم از 
  » .قه هم مطلع شویماطالعات ایرانی ها در آن منط

  
 می مدام بودیتحت فشار روان: ییايتانیملوانان بر

  )2007 آوریل   6 (1386 فروردین 17ه جمع
 به شرح ی اهياني با قرائت بی پس از آزادی کنفرانس مطبوعاتني در اولییايتانی برملوانان:بی بی سی

 را رانی بازداشت در ای روزهاشتري فارس پرداخته و گفته اند که بجي خلی خود در آبهایري دستگیماجرا
 . شده اندی میی بوده، به آنها چشمبند زده شده بوده و به تناوب بازجویدر انزوا و تحت فشار روان

 آزاد شدند، بعد از رانی که پس از دوازده روز بازداشت در اايتانی برییای دریروي تن از پانزده سرباز نشش
 استان دوون ونوري در شهر چی مطبوعاتیدر کنفرانس) نیهفدهم فرورد (لیمعه ششم آورظهر ج

 .خواندند' یرقانونيغ'انگلستان شرکت کردند و بازداشت خود را 
 یی عراق بوده اند و در بازجوی به هنگام بازداشت در آبهاییايتانی بریروهاي آمده است که نهياني بنی ادر

 ممکن نصورتی اري شوند و در غیورت اعتراف به کشورشان بازگردانده مها به آنها گفته شده در ص
 .است تا هفت سال به حبس محکوم شوند

با "دانسته و گفت ' یانسان' را در مجموع رانی از ملوانان در پاسخ به خبرنگاران رفتار ایکی حال ني عدر
 ." دادندی را به ما نمگریکدیا  اما اجازه صحبت بم،ي نداشتی مشکلاز،ي مورد نگاري سیغذا، آب و حت

 نی را به خود جلب کرد، در ایادی زی بازداشت شدگان که توجه رسانه ااني تنها زن حاضر در م،ی ترنیف
 . حاضر نبودیکنفرانس مطبوعات

 عراق بازداشت شدند اما ی پانزده نفر در داخل مرز آبنی داشته اند که ادي تاکییايتانی برمقامات
 . متهم کردرانی ایني سرزمی به آب هارمجازينان را به ورود غ آی اسالمیجمهور

 گفته بود که ی در امور خارجی اسالمی به نقل از مشاور ارشد رهبر جمهوررانی اونیزی گذشته تلوروز
 . کرده استی از تهران عذرخواهرانی امی حری به خاطر تعرض به آب هاايتانیبر
 در ی توافقای ی وجود هر گونه معامله، چانه زنايتانی برری بلر، نخست وزی است که تونی درحالنیا

 . بازداشت کرده بود، رد کرده استرانی را که اايتانی برییای دریروي خدمه ن15 ی آزادني تضمی براهيحاش
 وجود ندارد و اصرار ی نامه اني چنندی گوی مییايتانی بری هاپلماتی دی سی بی به گفته خبرنگاران باما
 ی از آن مربوط مشي و به چند روز پکيپلماتی دی هاادداشتی به تبادل یهرگونه تماس کتب ورزند که یم

 .شود
  . بازگشتندايتانی آزاد شده و روز پنجشنبه به بررانی پس از دوازده روز بازداشت در اییايتانی برانينظام

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
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 لی عراق در مصر هفته اول ماه می؛ کنفرانس بين المل
  )2007 آوریل   7 (1386 فروردین 18ه شنب

هوشيار زیباری، وزیر امور خارجه عراق روز یکشنبه هفتم آوریل اعالم کرد که کنفرانسی :بی بی سی
  . بين المللی برای ایجاد ثبات در عراق در هفته اول ماه می در مصر برگزار می شود

ا دو کشور ایران و سوریه به دور یک ميز بنشينند و درباره عراق این اجالس فرصتی نادر است تا آمریکا ب
  . گفت وگو کنند

 ترکيه در اوایل ماه آوریل برگزار شود ولی آقای زیباری گفت  در ابتدا این اجالس قرار بود که در استانبول 
  . تصميم گرفتيم که مصر ميزبان این اجالس باشد

 تاریخ برگزاری این اجالس را سوم و چهارم می اعالم کرده  وزیر امور خارجه عراق رویترزبه گزارش
  . است

. وی افزود من فکر می کنم این فرصتی برای گفت وگوهای دو جانبه بين شرکت کنندگان باشد
  . کنفرانس بغداد نقطه آغازین این گفت وگوها بود

ده بود دیپلمات های در ماه پيش در بغداد در اجالسی مشابه که برای ایجاد ثبات درعراق تشکيل ش
  . آمریکایی با نمایندگان ایرا ن و سوریه دیدار و گفت وگو کردند

به گفته آقای زیباری شرکت کنندگان در اجالس مصر شامل بيست و یک وزیر و مقاماتی رسمی از 
  . هشت کشور صنعتی پيشرفته در جهان، مرسوم به گروه هشت و اتحادیه اروپا هستند

در این اجالس شرکت   کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا،  اعالم کردند کهمقام های آمریکایی 
  . خواهد کرد

 خواستار برگزاری اجالس در ماه می در بغداد شده بود ولی   نخست وزیر عراق، اگر چه نوری المالکی،
  .بسياری از کشورها نگران امنيت وزیرانشان بودند

  
م آردند، قرار است نيروهاي امنيتي عراق آنترل چهارمين استان را مقامات رسمي عراق و انگليس اعال

  . در ماه جاري از نيروهاي خارجي تحويل بگيرند
  )2007 آوریل   6 (1386 فروردین 17ه جمع

ي دفتر نوري  به نقل از خبرگزاري فرانسه، در بيانبه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
روند تصدي اين مسووليت از سوي نيروهاي ما با سرعت در :  آمده استالمالكي نخست وزير عراق

نيروهاي چند مليتي در ماه جاري مسووليت امنيتي در ميسان را به ما واگذار . حال انجام است
ي تصدي مسووليت امنيتي اين  به موجب اين اقدام نخست وزير نيز به استاندار ميسان اجازه. آنند مي

  . دهد استان را مي
نظاميان انگليسي در تالش براي آماده شدن : سرهنگ آوين استراتفورد رايت انگليسي تاآيد آرد

شرايط براي انتقال آنترل امنيتي استان ميسان عراق آه با ايران مرز مشترك دارد، به نيروهاي عراقي 
  . هستند

ت انتقال آنترل اين قرار اس: وي از بصره محل استقرار سربازان انگليسي به خبرگزاري فرانسه گفت
در آن زمان مسووليت به گردن آنهاست و ما تنها به درخواست . استان عراق در ماه جاري به انجام رسد

ما از نخست وزير عراق براي اتخاذ اين . اين تحولي مثبت است. آنيم آنها در اوضاع امنيتي مداخله مي
  . يشتر در جنوب عراق استي پيشرفتهاي ب اين امر نشان دهنده. تصميم خوشنود هستيم

اش به نيروهاي عراقي واگذار   استان عراق است آه آنترل امنيتي17استان ميسان چهارمين استان از 
  . شود و سومين استان تحت آنترل نيروهاي تحت امر انگليس از ماه ژوئيه خواهد بود مي

 مناطق  تحويل دادند؛ اما آنترل بقيهسربازان انگليسي در ماه اوت، آنترل امنيت را در اماره مرآز ميسان 
  . اين استان را در دست داشتند

مانند و نيروهايشان را  نيروهاي چند مليتي پس از اين انتقال در ميسان مي: استراتفورد رايت اعالم آرد
  . آنند در مرز مستقر مي

قانونگذاران گروه صدر دو تن از : ي عراق اعالم آرد از سوي ديگر، دفتر مقتدي الصدر روحاني شيعه
  . اش را به دليل انجام ديدار با دولتمردان آمريكايي بدون اطالع وي اخراج آرد سياسي

: دفتر صدر در نجف با معرفي اين دو قانونگذار به نامهاي سالم المالكي و قصي عبدالوهاب اعالم آرد
  . دستور تغيير اين دو مستقيما از سوي صدر صادر شده است

هاي سياسي را  ي قانوني اخيرآه بلوك اين دو قانونگذار عراقي براساس اليحه:  آرددفتر صدر اعالم
  . شوند آند، جايگزين مي شان در پارلمان مجاز مي براي تغيير قانونگذاران

  .  عضوي عراق و شش وزير در دولت ائتالفي نوري المالكي دارد275 عضو در مجلس ملي 32گروه صدر 
  

براثر اصابت آاميون بمب گذاري شده يك عامل : اعالم آرد) جمعه(ز امروز خبرگزاري آسوشيتدپرس ني
  .  تن ديگر مجروح شدند30 تن آشته و بيش از 20انتحاري به پاسگاه پليس در استان رمادي، دست آم 

چندين تن نيز بر اثر انتشار اين گاز به . به دنبال وقوع اين حادثه، گار سمي آلوراين در هوا منتشر شد
فرماندهان آمريكايي و پليس عراق شبه نظاميان القاعده را براي چندين حمله . ت خفگي در آمدندحال

  . دانند آه در آن از گاز آلوراين استفاده شده مقصر مي
 سرباز عراقي، 20افراد محلي نزديك به : خبرگزاري رويتر نيز به نقل از مقامات رسمي اعالم آرد

  . ساعت گذشته آشتند 24انگليسي و آمريكايي را ظرف 
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  . اين حمالت در بغداد، موصل و بصره روي داد
اي در نزديكي خودروي زرهي  بر اثر انفجار يك بمب آنار جاده: سخنگوي ارتش انگليس اعالم آرد

  . نيروهاي انگليسي، چهار نظامي انگليس و يك مترجم آشته شدند
حمله سربازان انگليسي به پايگاه پليس در هاي پليس عراق را مبني بر  ارتش انگليس هم چنين اتهام

  . نزديكي حادثه پس از وقوع اين انفجار و ضرب و شتم نيروهاي پليس رد آرد
ي گذشته در عراق آشته شدند آه بدين ترتيب يكي از مرگبارترين  شش سرباز انگليسي در طول هفته

  . ها براي نيروهاي انگليسي رقم خورده است هفته
 سرباز آمريكايي نيز از 3260 انگليسي در خالل جنگ عراق آشته شدند و بيش از  سرباز140دست آم 

  . زمان آغاز جنگ در عراق آشته شدند
افراد مسلح با حمله به ايست بازرسي نيروهاي عراقي در : يك افسر ارتش عراق همچنين اعالم آرد

  .  سرباز عراقي را آشته و يك تن را مجروح آردند10موصل 
 فرد مسلح به ايست بازرسي در موصل حمله آرده و خودروهاي 40دست آم : عالم آرداين منبع ا

  . اند نيروهاي عراقي را به آتش آشيده و سالحهايشان را ربوده
ي در داخل و اطراف بغداد چهار سرباز  بر اثر انفجار دو بمب آنار جاده: ارتش آمريكا نيز اعالم آرد
  . آمريكايي آشته شدند

  . ي عراقي آشته شد يك خبرنگار برجسته: اي اعالم آرد عراق نيز در بيانيهحزب اسالمي 
اش آورده  درپي انفجار يك آاميون بمبگذاري شده در مقابل دفتر يك شبكه تلويزيوني، اين حزب در بيانيه

يس ي بزدالنه مورد هدف قرار گرفت و طائر احمد جابر معاون ري اين دفتر تلويزيوني بغداد با حمله: است
  . اين دفتر آشته شد

ي تلويزيوني نيز مجروح شدند آه حال تعدادي از آنها   تن از آارمندان اين شبكه12بر اثر اين انفجار، 
  . وخيم گزارش شده است

اين شبكه از زمان تاسيس خط مشي اعتدال را در پيش گرفت و : حزب اسالمي عراق تاآيد آرد
  . شان دفاع آرده است وابستگي مذهبيهميشه از شهروندان عراقي بدون توجه به 

جسد يك خبرنگار عراقي آه در زمان حكومت صدام : ها نيز اعالم آرد يك گروه حمايت از حقوق رسانه
آرد، يك روز پس از ربوده شدندش  ي تلويزيوني خدمت مي ي برجسته ديكتاتور سابق عراق در يك شبكه

  . يافت شد
سد اين خبرنگار زن عراقي را پيدا آرد، افراد مسلح به سوي زمانيكه پليس ج: اين گروه اعالم آرد

  . نيروهاي پليس تيراندازي آردند
ي به   درصد از آنها عراقي هستند ظرف چهار سال از زمان حمله95يي آه   آارمند رسانه150بيش از 

  .اند  آشته شده2003رهبري آمريكا در عراق در مارس سال 
  

  رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق در 
  

  رانی درباره اايتانی بری به مطالب امروز روزنامه هاینگاه
  )2007 آوریل   6 (1386 فروردین 17ه جمع

در دومين روز پس از آزادی ملوانان بریتانيایی که در ایران بازداشت شده بودند، روزنامه :بی بی سی
نبه ها و ابعاد گوناگون این تحول ادامه های چاپ لندن همچنان در مقاالت و گزارشهای خود به بررسی ج

  . داده اند
مرگ سربازان بریتانيایی در بصره به اختالفات با ایران دامن می " در گزارشی زیر عنوان  تایمزروزنامه

به اظهارات تونی بلر نخست وزیر بریتانيا پس از کشته شدن چهار نظامی بریتانيایی در انفجاری در " زند
 اشاره کرده و نوشته است که جامعه بين المللی باید همچنان نسبت به آنچه این بصره در روز گذشته

  .از تروریستها ناميده هشيار باشد" واقعيت زشت حمایت ایران"رونامه 
 به نقل از دز براون وزیر دفاع بریتانيا خبر داده که دولت بررسی مفصلی را درباره تایمزدر عين حال، 

لوانان بریتانيایی در ایران و درسهایی که می توان از این رویداد گرفت، آغاز دالیل و چگونگی بازداشت م
  . کرده است

 در سرمقاله ای به قلم امير طاهری روزنامه نگار با سابقه ایرانی و سردبير کيهان در سالهای تایمز
ی که جنگ اعالم نشده ا: "می نویسد" طرز برخورد با کژدم این است"پيش از انقالب زیر عنوان 

 عليه دموکراسی های غربی آغاز کرد هنوز ادامه دارد و در همان حال ١٩٧٩جمهوری اسالمی در سال 
 ملوان سوار هواپيما می شدند تا به لندن بيایند؛ افراد مسلح مرتبط با مقتدی صدر، یک روحانی ١۵که 

باز بریتانيایی در بصره عراقی که برای تهران کار می کند، دست به حمله غافلگيرانه ای عليه چهار سر
  ."زدند

 گروگان گيری را یک استراتژی قدیمی ایرانی دانسته و ریشه های آن را در تاریخ اسالم تایمزسرمقاله 
به سعد ابن ابی وقاد نسبت داده که در قرن هفتم ميالدی سپاهيان بيزانسی را به گروگان گرفت تا 

  .ضعف آنها را در برابر قوای اسالم به رخ بکشد
 در یک گزارش به کمک احتمالی بشار اسد رهبر سوریه به حل بحران ملوانان بریتانيایی گاردینروزنامه 

اشاره کرده و در گزارش دیگری به چگونگی بازگشت ملوانان و روبرو شدن آنها با رسانه ها و اعضای 
  . خانواده شان پرداخته است

www.iran-archive.com 



خوانندگانش را در باره این رویداد زیر عنوان  مجموعه ای از اظهار نظر های گاردیندر همين حال، 
در این اظهار نظرها، از جمله خانم پت تامس از لندن نوشته . انتشار داده است" متشکریم محمود"

  ." باید آن را بپذیریم. ما به صلح نياز داریم واین یک ژست صلح آميز بود: "است
یی همزمان با آزادی ملوانان و خروج شان از  در گزارش دیگری کشته شدن چهار سرباز بریتانياگاردین

  . توصيف کرده است" واقعيتهای خونبار جنگ"تهران را یکی از 
چرا ایران به سياست عراق " در مقاله ای به طرح این پرسش پرداخته است که  دیلی تلگرافروزنامه

  " . عالقند است؟
ی که به نمایندگی از ایران عمل می در این مقاله آمده است که هر عملياتی که توسط شبه نظاميان

کنند در عراق انجام می شود، بار دیگر این واقعيت را یاد آوری می کند که هيچ کشوری مانند همسایه 
  . بزرگ عراق، منافع خود را در شکل آتی تحوالت سياسی عراق نمی بيند

عکسی "  برخاک افتادگانرها شدگان و" در صفحه اول خود همراه با عنوان درشت ایندیپندنتروزنامه 
را که ملوانان آزاد شده بریتانيایی را در کنار یک هليکوپتر نظامی در فرودگاه هيثرو نشان می دهد باالی 

عکس دیگری به چاپ رسانده که در آن، سربازان، با سرهایی به زیر افکنده، تابوتی را که در پرچم 
  . ی کنندبریتانيای کبير پيچيده شده بر شانه های خود حمل م

آیا باید " به قلم خانم ان پنکت این پرسش را مطرح می کند که ایندیپندنتمقاله اساسی شماره امروز 
در این مقاله آمده است که اظهارات " تهران را بخاطر باالرفتن شمار تلفات در عراق مالمت کرد؟

 ایران همچنان به جای روزگذشته آقای بلر نشان می دهد که با وجود آزادی ملوانان، مشکل غرب با
  . خود باقی است
چطور مثل : " با اشاره به جمله معروف فيلم آوای موسيقی می پرسد ایندیپندنتنویسنده مقاله

طنز ماجرا در این است که این جمله را به انگليسی این طور هم " احمدی نژاد مساله را حل می کنيد؟
  " توان حل کرد؟مساله احمدی نژاد را چطور می"می توان خواند که 

  
  رانی درباره اايتانی بریمطالب روزنامه ها
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اظهارات ملوانان بريتانيايی در مورد بدرفتاری با آنان در دوران بازداشت در ايران، يک روز :بی بی سی

  . ديگر نيز ماجرای بازداشت آنها را به صفحات روزنامه های چاپ لندن کشاند
در بيشتر گزارشهای روزنامه های امروز صبح بريتانيا در باره کنفرانس خبری روز گذشته ملوانان 

اول آنکه ملوانان : بريتانيايی که دو هفته در ايران در بازداشت بودند بر دو نکته تاکيد شده است
 اينکه چهار تن از آنان بريتانيايی تا مدتی از آن بيم داشتند که ممکن است در ايران اعدام شوند و ديگر
  . چند روز اول بازداشت خود در ايران را جدا از ديگران و در حبس انفرادی گذرانده اند

 از اينديپندنت تکذيب اين ادعا ها توسط ايران را نيز بازتاب داده و روزنامه گارديندر اين ميان روزنامه 
 بدرفتاری ماموران ايرانی با آنها توسط وزارت قول مقامات ايران نوشته است که ادعاهای ملوانان در مورد

  . دفاع بريتانيا به آنها ديکته شده است
ملوانان " بخشيدن" در تحليلی درباره سخنان محمود احمدی نژاد درباره ديلی تلگرافروزنامه 

دی بريتانيايی به مناسبت عيد پاک مسيحی، عيد ِپَسه کليمی و ميالد پيامبر اسالم، اظهارات آقای احم
  . نژاد درباره عيد پاک را برخالف تاريخ مسيحيت و روايات انجيلی دانسته است

 آقای احمدی نژاد می خواست با آن اظهارات مسيحيان و غربيان را فريب بدهد ديلی تلگرافبه نوشته 
  .نيز مهرورزی می کند" کفار"و در عين حال به ايرانی ها بگويد که او آنقدر مهربان است که حتی با 

 در گزارشی درباره رويدادهای دوهفته گذشته نوشته است که هنگامی که ملوانان گاردينروزنامه 
بريتانيايی در ايران بازداشت شدند، نيروهای آمريکايی در منطقه خليج فارس پيشنهاد کردند که 

روازهای هواپيماهای نيروی هوايی اياالت متحده برفراز پايگاهای سپاه پاسداران گشت زنی کنند و پ
تهاجمی پر سر و صدا انجام دهند تا آنها را بترسانند اما بريتانيايی ها از نيروهای آمريکايی خواستند تا 

  . از انجام اين کار خودداری کنند
 می نويسد که در عين حال، بريتانيايی ها از آمريکايی ها خواستند تا مانوری را که در خليج گاردين

  . صدا برگزار کنند تا باعث تحريک ايرانی ها نشودفارس در جريان بود بی سر و
 به نقل از رسول موحديان سفير جمهوری اسالمی ايران در لندن می نويسد  فايننشال تايمزروزنامه

که دولت ايران خواهان آن است که به دنبال آزاد شدن ملوانان بريتانيايی لندن نسبت به تهران حسن 
  . نيت نشان دهد
 هرگونه ارتباط ميان آزاد کردن ملوانان بريتانيايی از سوی فايننشال تايمز گفتگويی با آقای موحديان در

ايران با رخدادهای ديگر از جمله فراهم آمدن امکان مالقات با پنج مامور دولت ايران را که در اختيار 
 از نفوذشان نيروهای آمريکا قرار دارند رد کرده اما گفته است اگر انگليسی ها ها خودشان بخواهند

برای کمک به حل اين مساله استفاده کنند، ايران از هر گامی برای کاهش تنش در منطقه استقبال 
  .خواهد کرد

آقای موحديان که پيش از اظهارات اخير ملوانان بريتانيايی در مورد بدرفتاری ماموران ايرانی در اين 
دی ملوانان که او آن را به کوشش مشترک دو مصاحبه شرکت کرده بود؛ اظهار اميدواری کرده بود که آزا

دولت بريتانيا و ايران نسبت می داد، موجب بهبود روابط تهران و لندن شود و به گفته او به شناسايی 
  . حق ايران برای غنی سازی اورانيوم برای مقاصد صلح آميز بينجامد
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ليس بصره نوشته است که بمب  در گزارشی از بغداد به نقل از رئيس پتايمزدر همين حال روزنامه 
پرقدرتی که انفجار آن در روز پنجشنبه به قتل چهار تن از نفرات نظامی بريتانيا در بصره انجاميد به 

  .بمبهای ساخت ايران شباهت داشت که قبال نيز در ديگر نقاط عراق تلفاتی به بار آورده بود
 سوی مقامات نظامی بريتانيا تاييد نشده و  درستی يا نادرستی اين اظهارات هنوز ازتايمز،به نوشته 

در حال حاضر گمان می رود که شاخه ياغی سپاه مهدی حجت االسالم مقتدی صدر مسئول اين انفجار 
  .باشد

  
  نی فرورد18شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 آوریل   7 (1386 فروردین 18ه شنب
در مقاالت و تحليل های خود به اظهارنظرهائی وزنامه های صبح اولين روزهفته تهران ر:بی بی سی

  . درباره بحران ملوان ها و آزادی آنان پرداخته اند
حمايت امام جمعه تندرو تهران از دولت و انتقاد وی از قوه قضاييه و منقدان دولت، تصميم گيری بر سر 

  .ستتعيين ساعت رسمی کشور و نرخ بهره بانکی از جمله ديگر مطالب اين روزنامه ها
 در مقاله ای از آزادی ملوان های بريتانيائی تحسين کرده و آن را از هر جهت موفقيت آميز رسالت

  . خوانده و ربطی بين اين واقعه و آزادی دبير دوم سفارت ايران بغداد قائل شده است
ارانه ايران همين روزنامه در سرمقاله خود از آمريکا انتقاد کرده که چرا در حالی که رفتار و منش بزرگو

باعث آزادی ملوانان شده هيچ واکنشی از خود نشان نداده و حتی اجازه دیدار نمايندگان صليب سرخ را 
  . هم با ايرانيان بازداشت شده در عراق نمی دهد

 در سرمقاله خود ضمن تجليل از آزادی ملوانان بريتانيائی از نحوه اين کار و زمان آن انتقاد همبستگی
 ساعته توسط نخست وزير بريتانيا برای آزادی ملوانان نوشته کاش 48ره به تعيين مهلت کرده و با اشا

  . ملوانان زودتر آزاد می شدند که با عزت و ابرو جمهوری اسالمی همراه بود
 مقاله ای از عطاهللا مهاجرانی وزير سابق ارشاد را چاپ کرده که به نوشته اين روزنامه قبل از اعتماد

 نوشته شده و در آن احتمال داده شده که حضور ملوانان در آب های کشور دامی بوده آزادی ملوانان
  . است که توسط بريتانيا کار گذاشته شده و ايران هم بدان در غلطيده است

 در چند مقاله به موضوع بحران ملوان ها و آزادی آنان پرداخته که در يکی از آنها با اشاره اعتماد ملی
ه منتظر می ماند تا داروئی تلخ اما شفابخش در گلوی کودکش ريخته شود نوشته به حکايت مادری ک
 نژاد و ملوانان انگليسی و دستگيری و دستور ناگهانی عذرخواهی و فرمان ناگهانی  حكايت ما و احمدی

ها و بگير و ببندها، حكايت همين آودك تب دار است و داروی تلخ و  تر عفو بعد از آن همه بيا و برو 
  . شيرينش

دوازده روز دنبال آودك تب دار دويديم تا از گلوی زخم آشور اعتماد ملی به نوشته مسيح علی نژاد در 
نفس تا  خون نيايد، تا آنكه ناگهان يكی دارويی با طعم دلچسب تر آورد و رئيس دولت ايران نيز آن را يك 

و تمجيد اين شاهكارش ته سر آشيد و سپس چشم به چشم و دهان جهان دوخت تا به تشويق 
  . برآيند
 روزنامه خبرگزاری چمهوری اسالمی، نظر چند تن از نمايندگان مجلس را منعکس کرده که آزادی ايران

ملوانان بريتانيائی تجليل کرده اند چنان که رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
گفتگوها و همچنين با توجه به ضرورت تصميم گفته آقای احمدی نژاد با توجه به مجموعه تبادل نظرها و 

گيرى درمورد اين موضوع در يك اقدام منطقى و با استفاده از مناسبت هاى مقدس ميالد پيامبر و عروج 
  . حضرت مسيح استفاده آرد

به نظر اين نماينده مجلس ايران با اتخاذ تصميم هاى منطقى و مقتدرانه از تبديل اين اتفاق به يك بحران 
  .  جلوگيرى آردجدى

 در گزارش اصلی خود نوشته در حالي آه تصور برخی تحليلگران اين بود آه ايران می تهران امروز
های خود آه توسط  توانست از آزادی ملوانان انگليسی به عنوان يك برگ برنده برای آزادی ديپلمات 

 نخست وزير انگليس، ايران نظاميان آمريكايی در اربيل عراق بازداشت شدند استفاده آند، به گفته
  .  ملوان انگليسی را آزاد آرد15ای  های حاشيه بدون هر گونه معامله، مذاآره و توافق

به نظر اين روزنامه دولت بريتانيا موفق شده بود با تحريک نهادهای بين الملی آزادی نيروهای خود را 
  .موضوع افکارعمومی قرار داده و حساسيتی بين المللی ايجاد کند

 تعيين ساعت رسمی و بهره بانکی را دو تصميم مهم دانسته که در روزهای آينده روی ميز کارگزاران
  . دولت است

 با مقاله بلندی استدالل های دولت را منعکس کرده و نوشته تعيير ساعت رسمی در ايرانروزنامه 
  . ر می کندکشورهای اروپائی خوب است و در کشورهای گرم مانند ايران پارامترها تغيي

 نتيجه می گيرد که فواید احتمالی تغيير ساعت رسمی در هر سال که صرفه ايرانگزارش روزنامه 
  .  هزار دالر است و مقدار زيادی نيست125جوئی در مصرف انرژی است معادل روزی 

 همين روزنامه از قول خبر داده که با بدون نتيجه ماندن جلسات مجلس و دولت برای اشتراک عقيده
درباره ساعت رسمی کشور قرار شده است که سرانجام ديدگاه مرکز پژوهش های مجلس به دولت 

  . داده شود
به نوشته اين روزنامه ديدگاه مرآز پژوهش ها اين است آه تغيير ساعت رسمى آشور چه از نظر صرفه 

  . شور استجويى در مصرف انرژى و چه آثار مثبت آن در استفاده بهينه از وقت مردم به نفع آ
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آيت اهللا جنتی دبير شورای نگهبان در نماز جمعه تهران با بيان اينکه دولت در اعتماد به نوشته روزنامه 
سياست خارجی خود موفق بوده و توانسته محبوبيت هايي را در عرصه جهاني کسب کند اين دولت 

در گوشه و کنار بنشينند و وقتی مورد حمايت رهبری است بايد مورد حمايت همه باشد و نبايد عده يي 
  . با عناوين مختلف برای اين دولت کارشکنی کنند

 از قوه قضایيه انتقاد کرده که راه مبارزه دولت با مفاسد اعتماداين روحانی تندرو به نوشته روزنامه 
. اقتصادی را می بندد فالن بانک را که دولت تشخيص می دهد بايد بسته شود می آيند و باز می کنند

  .وزنامه ای را که تشخيص داده اند بايد بسته شود، حکمش را برعکس می کندر
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