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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  آنند    آزنار و برلوسكوني از پيش نويس قطعنامه آمريكا حمايت مي

  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه 
سيلويو برلوسكوني از پيش نويس قطعنامه "مهور اسپانيا و همتاي خود رئيس ج" خوزه ماريا آزنار"

  .آنند  آمريكا در مورد پذيرش سازمان ملل مبني بر حضور نيروهاي چند مليتي در عراق حمايت مي
در آنفرانس " برلوسكوني" و"آزنار " ،EFEبه گزارش سرويس بين الملل ايلنا، به نقل از خبرگزاري 

  . پيش نويس قطعنامه ارائه شده به شوراي امنيت سازمان ملل تأآيد آردندمطبوعاتي بر حمايت
به گزارش اين خبرگزاري آزنار گفته است آه اسپانيا و ايتاليا ديدگاه مشترآي را درباره آينده عراق دارند 

. آند  هاي بين فلسطين و اسرائيل حمايت مي  و همچنين از نقشه راه به منظور پايان دادن به درگيري
 پايان پيام

  
جك استرا با خوش بيني اعالم آرد، اميدوار است سازمان ملل نيز همانند فرانسه و آلمان آه تمايل 

ي عراق دست  اند، به توافقي درباره ي عراق اعالم آرده ي جديد درباره خود را براي آار بر روي قطعنامه
  .يابد

  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه 
ي  به نقل از خبرگزاري رويتر، جك استرا، وزير امور خارجه) ايسنا(رگزاري دانشجويان ايران به گزارش خب

آنم درخصوص واگذاري خود مختاري به مردم عراق و  من فكر نمي«: انگليس در اين باره اظهار داشت
  ».همچنين افزايش نقش سازمان ملل در اين آشور اختالفي وجود داشته باشد

من اميدوارم آه «: ي اروپايي گفت ي آشورهاي اتحاديه ت پاياني وزراي امور خارجهاسترا، پس از نشس
  ».بتوانيم در خصوص اين قطعنامه به توافق برسيم

اش به سازمان ملل  ي پيشنهادي  آه دولت آمريكا در قطعنامه  است آه پس از بازنگريي اين در حالي
شان را با   قعطنامه مخالفت آرده بودند، موافقتاعمال آرد، آلمان و فرانسه آه پيش از اين با اين

 انتهاي پيام. فعاليت بر اساس آن اعالم آردند
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  مشاور امنيت ملي آمريکا جمهوري اسالمي را منبع تروريسم و معضلي براي آمريکا خواند
  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه ): يوفرداراد(ليلي صدر 

جمهوري اسالمي به منبع تروريسم تبديل شده و براي آمريکا : مشاور امنيت ملي کاخ سفيد مي گويد
  . معضل دشواري به وجود آورده است

 کرد که ايران  در روز يکشنبه تاکيدFoxکانداليزا رايس در گفتگو با شبکه تلويزيون ): راديوفردا(امير آرمين 
  . منبع تروريست است و ما مدام به آنها خواهيم گفت که تروريست ها را تحويل بدهند

مقام هاي جمهوري اسالمي اخيرا گفته اند که تعدادي از اعضاي القاعده را در اين کشور دستگير کرده 
اعده و از جمله سليمان منابع آگاه مي گويند که سران الق. اند و آمريکا خواهان تحويل گرفتن آنها است

ابوغيث که کويت شهروندي وي را ملغي کرده است، در بازداشت جمهوري اسالمي به سر مي برد و 
  . آمريکا خواهان تحويل گرفتن اين شخص است

مشاور امنيت ملي کاخ سفيد گفت که مردم ايران . از خانم رايس درباره تغيير رژيم در ايران سوال شد
.  به آزادي ابراز کرده اند و رئيس جمهوري آمريکا از آن خواست حمايت کرده استبارها خواست خود را

خانم رايس افزود که با وجود اين، در ايران انتخابات برگزار مي شود و مردم در اين انتخابات نظر خود را 
احوال ما مي خواهيم مطمئن شويم که هميشه از ابزارهاي درست در مکان و اوضاع و . اعالم کرده اند

  . درست استفاده مي کنيم
کانداليزا رايس گفت که جاي هيچ شکي نيست که رژيم جمهوري اسالمي نه تنها براي آمريکا که براي 

به نظر من . براي مثال به برنامه هسته اي آنها نگاه کنيد. ساير نقاط جهان، يک معضل دشوار است
. ش در ايران حيرت زده شده و يکه خورده استسازمان بين المللي انرژي اتمي با توجه به يافته هاي

  .حاال دارند نگاه دومي به ايران مي اندازند و ما از اين نگاه دوم استقبال مي کنيم. اين يک هشدار بود
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  ايران در آستانه امضاي پروتكل الحاقي است
  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16 يكشنبه -سايت رويداد 
العات ويژه از آخرين تحوالت در آستانه نشست فرداي شوراي حكام آژانس   تحليلي و اط-گزارش خبري

  المللي انرژي اتمي در وين بين
جمهوري اسالمي ايران با رفع «وزير امورخارجه روز شنبه ابراز اميدواري آرد آه » سيدآمال خرازي«

  . »قي را امضا آندالمللي انرژي اتمي، در زمان نزديك پروتكل الحا ابهامات و توضيحات آژانس بين
وگو با  وي در حاشيه مراسم افتتاحيه دومين اجالس آميسيون مشترك ايران و سنگال در گفت

جاري نشست  المللي انرژي اتمي در هفته باتوجه به اين آه شوراي حكام آژانس بين: خبرنگاران افزود
، اميدواريم تصميمات اين آند و مسأله ايران نيز يكي از محورهاي اين نشست است خود را برگزار مي

  . اي باشد صورت فني و حرفه شورا براي مسائل سياسي نبوده بلكه به
اي با حضور مسؤوالن  اند آه اواخر هفته گذشته در جلسه گفته» رويداد«در اين حال، منابع آگاه به 

ا آخرين آشور، پيوستن ايران به پروتكل الحاقي تأييد شده است اما تصميم گرفته شده آه ت عالي
» مذاآره براي امضاي پروتكل«فرصت ممكن اين امر به تعويق افتد و يا تالش شود تا با طرح موضوع 

  . دست آيد فرصت بيشتري در اين مورد، به
از سوي ديگر، سخنگوي وزارت انرژي اتمي روسيه شامگاه جمعه بارديگر اعالم آرد آه امضاي پروتكل 

آننده منافع  هاي اتمي از سوي ايران در مرحله اول تأمين ش سالحالحاقي به پيمان منع توليد و گستر
  . اين آشور است

اين اقدام ايران در : خبرگزاري اينترفاآس به نقل از اين مقام روسي آه نام وي را فاش نكرده، افزود
حال باعث تقويت رژيم منع گسترش سالح آشتار جمعي درجهان و همچنين هموار ساختن راه  عين

  .المللي انرژي اتمي خواهد شد  تهران با آژانس بينهمكاري
آمادگي جمهوري «وي با اشاره به اين آه ايران پيشتر نيز امكان امضاي پروتكل را رد نكرده است، از 

  . خبرداد» المللي انرژي اتمي هاي بيشتر با آژانس بين اسالمي براي مشورت
هاي بيشتر با آژانس  مادگي خود براي مشورتايران، روسيه را در جريان آ: مقام روسي اعالم آرد

  . المللي انرژي اتمي در مورد امضاي پروتكل الحاقي قرارداده است بين
هاي الزم با رهبري آژانس  طرف ايراني، به ما اطالع داده آه دستور انجام مشورت: اين سخنگو افزود

ماينده اين آشور در آژانس يادشده را المللي انرژي اتمي در مورد امكان امضاي پروتكل الحاقي به ن بين
  . داده است

المللي انرژي اتمي نيز در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با  مديرآل آژانس بين» محمد البرادعي«پيشتر 
اند آه در  وزير امورخارجه آلمان در برلين گفته بود آه مسؤوالن ايراني به وي اطالع داده» يوشكافيشر«

  . هستند» تي.پي.ان«اي پروتكل الحاقي به حال فراهم آردن زمينه امض
هاي فرانسه، آلمان و انگليس اخيرًا با  در همين حال برخي منابع خبري اعالم آرده بودند آه دولت

اند آه پروتكل الحاقي به پيمان منع توليد و گسترش  اي به مسؤوالن ايراني از آنان خواسته ارسال نامه
  . هاي اتمي را امضا آند سالح

وگوها و  اين گفت: وزير امورخارجه ايران روز شنبه ارسال اين نامه را رد نكرد و گفت» ل خرازيآما«
  . ها هميشه بوده است  ارسال پيام

المللي انرژي اتمي جلسه خود را در روز  وي همچنين ابراز اميدواري آرد آه شوراي حكام آژانس بين
  . ها برگزار آند  نظر و فشارهاي آمريكايي دوشنبه به دور از اعمال

اي  هاي هسته ها براي آشاندن پرونده فعاليت  همچنين، برخي منابع خبري روز جمعه از تالش آمريكايي
اي شديداللحن به اين شورا، خبر  آميز ايران به شوراي امنيت، از طريق ارائه پيشنويس قطعنامه صلح

  . شده استکه به گزارش بي بي سي آمريکا از اين امر منصرف. داده بودند
اي آمريكا در تالش است تا با انتشار برخي  همچنين حاآي است آه البي رسانه» رويداد«اطالعات ويژه 

آار شوراي حكام، فضاي  اي ايران همزمان با آغاز به اخبار، اطالعات و ادعاها در مورد فعاليت هسته
ران به پروتكل، زمينه طرح محکوميت  تبليغاتي را عليه ايران تشديد آند تا در صورت نپيوستن اي–رواني 

  . ايران در اين شورا فراهم شود
ها   ها ابراز اميدواري آرد آه آمريكايي  در اين زمينه، وزير امورخارجه ايران در واآنش به رفتارهاي آمريكايي

المللي انرژي اتمي آه قرار است دوشنبه اين هفته  فشار قراردادن شوراي حكام آژانس بين از تحت
اي ايران، در وين مرآز اتريش بررسي  آميز هسته هاي صلح زارش بازرسان اين سازمان را درباره فعاليتگ

  . آند، خودداري آنند
 

     در وين  ايران يي  هسته پرونده
  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه -روزنامه اعتماد 

  المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي  آه ، روزي ت سپتامبر اس8امروز : پـور  رجـب ، عظيـم  سيـاسـي گـروه
 در  يي  هسته هاي  فعاليت  انجام  از چگونگي  گزارش ، دومين  خود در وين  رسمي  در نشست  اتمي انرژي
  . قرار خواهد داد  را مورد بررسي ايران
 محمد   در آن آه)   جاري  سال  خردادماه26 برابر با   ژوئن16( شورا   اين  نشست  از نخستين اگرچه

 دهد تا   اجازه  اتمي  انرژي  بازرسان  به  قيد و شرطي  هيچ  بود بدون  خواسته  صراحت  به  از ايران البرادعي
 روز 83   آورند، تاآنون  عمل  بازديد به  در ايران  مشكوك يي  هستـه  از تاسيسات  و دقيق بطور آامل
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   شده  روز سپري83   آرد آه  ادعا را مطرح  اين  جرات  به توان  مي دت م  در اين  آوتاه گذرد، با نگاهي مي
   ملي  منافع  آنچه  رساندن  سـرانجام  بـه  براي  و تالش  و تنش ، پر از التهاب  ايران  خارجي  ديپلماسي براي

  .  شود، دانست  مي خوانده
،   در آرژانتين  ايران  سليمانپور سفير سابق دي ها ، دستگيري  زهرا آاظمي  با آانادا در مورد پرونده تـنش
   سياست  خاوير سوالنا مسوول  با امريكا، سفرهاي  ايران  ارتباطي  آانال  عنوان  به  با انگليس  روابط تيرگي
،   ايران  به  عبداهللا ، ملك  و آويت ، هند، پاآستان  چين  به  خرازي ، آـمال  ايران  اروپا به  اتحاديه خارجي
 امريكا  ، تـالش  ايران  ديپلماسي  بر سر راه  شده  انجام هاي  و آارشكني  فـشـار افكار عمومي همچنين

   انگليس  سفارت  به  چند گلوله  شليك  و در نهايت  ايران  عليه  ملل  سازمان  از سوي  صدور قطعنامه براي
   ديپلماسي  روي  پيش  مسائل  از جمله ام حك  شوراي  نشست  دومين  به  مانده  هفته در آمتر از يك

   آه  بسيار و راههايي  اقدامات  بعـد از انجـام امـا اآنـون.   اسـت  بــوده  روز گذشته83 در  خارجي
   آيا ايران  آه  است  مطرح  سوال  عنوان  به  نكته ، هنوز اين  است  آرده  آنها را طي  ايران  خارجي ديپلماسي

 با   ايران  تعامل ؟ نـوع  خواهد گـرفـت  صورت  شرايطي  با چه  را امضا خواهد آرد؟ پـذيرش اقي الح پروتكل
   خواهد بود؟ آيا همه  چگونه  ايران يي  هستـه هـاي  در مـورد فـعـاليـت  امنيـت  شــوراي امريكا و اقــدامــات

  ؟ ،است  شده  انجام چه در آن  بازنگري  براي  زمان  خـريـدن  گرفته  صورت اقدامات
   در صورت ايران»:   داشت  اعالم  روز شنبه  امور خارجه  وزارت  شخصيت ترين  بلندپايه  عنوان  به  خرازي آمال
  « .  است  الحاقي  پروتكل  امضاي  حاضر به  ابهام رفع
   خبرنگاران دا در جواب بع  خارجه  وزارت  سخنگوي ؟ اگرچه  مورد نظر او چيست  نكرد ابهامات  عنوان ولي
  .  است  آژانس  آار بازرسان  حدود و دامنه  و همان  است  شده  قبال مطرح ابهامات:  گفت

   است  آن  آرد، مصلحت  نبايد عجله  پروتكل  امضاي براي»: گويد  مي  در مورد آن  امير محبيان  آه موضوعي
   و براساس  شده  يا حساب  تاآنون ايران»: افزايد  مي دآتر محبيان« . بماند  مخفي  همچنان  تصميم آه

   خود را در زمينه  بعدي  حرآت  است  توانسته  متناقص  اطالعات  ارسال  از طريق  و يا ناخودآگاه  دقيق برنامه
  «. آشكار خواهد شد  بزودي  قطعي  تصميم  دارد ولي  پنهان  پروتكل امضاي
 از   را يكي  پروتكل  امضاي  آزادي  و عضو ارشد نهضت  سياسي ، فعال يزدي   ابراهيم  آه  است  در حالي اين

   اين  ايران  اما بايد بگويم  است  مشكل  من  براي  ايران  نظر رهبران بيني پيش»: گويد داند و مي بايدها مي
  «.  است  نشده  تنظيم  ايران  براي  فقط  پروتكل  اين  دهد چرا آه آار را بايد انجام

« ، ترديد نكنيد آند يانه  را امضا مي  پروتكل  ايران در اينكه»:   و معتقد است  فراتر رفته  گام  يك  هاشمي طه
 با امريكا   آيا اختالفي  آه  است  اين  مهم  امضا آنيم اگر هم»: دهد  مي  ادامه  انتخاب  روزنامه مدير مسوول

  «. خواهد آرد  مطرح آفريني  جنجال  را براي  ديگري  امريكا بحث م باشي  داشته  يا خير؟ اگر باز اختالف داريم
 خواهد آرد،   را محكوم ، ايران  حكام  شوراي  آه  باشيم ترديد نداشته»: افزايد  مي  مجلس  سابق نماينده
 و  ، همراهي ن ايرا  عليه  صدور قطعنامه  امريكا را براي  تالش وي« . اصرار دارد  موضوع  امريكا بر اين چرا آه
   تلخ امريكا تجربه»:  داند و معتقد است  مي  ايران  عليه  ملل  سازمان  ديگر بخصوص  آشورهاي همكاري
 و اگر بتواند   است  نكرده  دو آشور دارد را فراموش  هنوز در اين  آه هايي  و گرفتاري  و افغانستان عراق

   برخوردي  چگونه  ايران  امريكا در مقابل اينكه«. شود فقتواند مو  آند مي  را با خود همراه فشار جهاني
 از برخورد امريكا با   باشد متفاوت  هرچه  اعتقادند آه  بر آن  اآثر محافل  آه  است ، بحثي خواهد داشت

 امريكا   آه  است  آن  من حدس»: گويد  مي  زمينه  در اين دآتر اميرمحبيان.   است  و افغانستان عراق
ها   قطعنامه  با تصويب  امريكا نيست  مصلحت  بماند و به  باقي  فشار بودن  در فاز تحت اهد ايرانخو مي
   داخلي  از بقا، فضاي  دفاع  ببيند طبعا در مرحله  آار را يكطرفه اگر ايران.  بكشاند  قطعيت  موضع  را به ايران
   ديناميك  ايجاد تغييرات  امريكا براي  از اميدهاي  راستا بسياري  خواهد برد و در اين  يكپارچگي  سوي را به

   امريكا اين فعال برنامه.  راهها را برگزيند ترين هزينه  خواهد آوشيد آم پس.   باد خواهد رفت  به در ايران
   ه  آه است
  سوالنا اعالم مورد نظر امريكا را ببندد،   گريز از برنامه  براي  ايران  سياسي  اميد و تنفس هاي  دريچه مه

  «.  نيست  مطمئني  نيز دريچه  و روسيه  است  شده  اروپا بسته آرد دريچه
 بسيار   نكات  بازگو آننده  ايران ، سفر خاوير سوالنا به المللي  بين  و محافل  سياسي  اعتقاد اآثر فعاالن به

 اروپا   اتحاديه  نماينده يد او را آخرين با سوالنا آه.   است  ايران  اروپا در قبال  اتحاديه  در تصميم حساسي
 امضا   در صورت  بود آه  گفته  ايران ، در سفر خود به  دانست  در مورد ايران  حكام  شوراي  از گزارش قبل

   سوالنا با مقامات وگوهاي  گفت  بعد از پايان آنچه.  بود  ايران  براي  بدي  بايد منتظر خبرهاي  پروتكل نكردن
 سفر   امير محبيان  آه بطوري.  بود  ايران  باال در مقابل وگو از موضعي آرد، گفت يشتر نمود پيدا مي ب ايران

   و آاهش  ايران  فشار به  اعمال  استراو براي  و سفر جك  حرآت  دوم  و پرده  را ادامه  ايران سوالنا به
،   مسلمان نگاران  روزنامه  انجمن  رييس نايب.داند  مي  ايران يي  هسته  تاسيسات  در زمينه  اسراييل نگراني
   به  ايران  رهبران  و نظرات  سوالنا از روحيه  و تحليل  مذاآرات  نتيجه  مستقيم  خود را انتقال  سخن  اين دليل

عضو « .  رفت  اسراييل  به  خاطر سوالنا بعد از ايران  همين به»: گويد داند و مي  مي  اسراييلي مقامات
: گويد  مي وي.  بود  ايران  به  شوك ، سفر سوالنا وارد آوردن  معتقد است  رسالت  سردبيري يشورا

  «. خواهد داد  نشان  شوك  اين  ميزان  سوالنا را در وارد آوردن  موفقيت  چند روز آينده تحوالت»
   را در شرايط  با انگليس  ايران تواند روابط  مي  بود آه  اقدامي  انگلستان  سفارت  به  ديگرشليك ازسوي
   انجام  و نهادي  يا سازمان  گروه  يا چه  آسي  چه  از سوي  اقدام  اين اينكه.  سازد   مخدوش  آنوني بحراني
 تنها   آه يي  گونه به.  قاصر است  آن  به  دادن  از جواب  هنوز افكار عمومي  آه  است  موضوعي  است گرفته
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   خبرنگاران  به  آه  است  گرفته  صورت  خارجه  وزارت ، سخنگوي  آصفي ز سوي ا تاآنون اظهار نظر رسمي
  «.  است  پيگيري  در حال  مساله اين» : گفت
   آار از سوي  اگر اين  حتي  آه داند و معتقد است  مي  بسيار مشكوك  را اقدامي  اقدام  اين هاشمي اما طه
  مدير مسوول.   است  و زير نظر انگليس  بسيار مشكوك  باشد، باز هم  شده  انجام  داخلي نيروهاي

داند و   مي  در چند روز گذشته  تند انگليس  اقدامات  توجيه  براي يي  را وسيله  اقدام ، اين« انتخاب»
  «. آند  بود تا خود را توجيه  بهانه  يك  دنبال  به انگلستان»: گويد مي

با »:گويد  مي  مساله  اين  بردن او با زير سوال.  آند  مي  را مطرح وع موض  اين  بر خالف  نظري  يزدي ابراهيم
،   است  آرده  تيراندازي  سفارت  به  آسي دانند چه  نمي  ادعا آه  اين  در ايران  ساختار قدرت  به توجه

آند   مي تهم را م ، انگلستان  ايران  آه هنگامي»: افزايد  مي  سياسي  فعال اين« .رسد  نظر مي  به مسخره
   انگلستان  سفارت  به  چطور همزمان  است  داشته  دست  وي  سليمانپور و بازداشت  در قضيه آه

   آارهايي  چنين  به  دست  حاآم  سيستم  از درون  جناحهايي دانند آه  مي همه. شود  مي تيراندازي
   سفارت  به  آننده  عناصر شليك تگي در مورد وابس  آه  نيست  انگليس  سفارت  وظيفه اما اين. زنند مي

عضو «.  ما با امريكا است ارتباطي  آانال  شدن  مشكل  اقدام  اين  پيامدهاي  آه  است  بگويد و طبيعي سخن
تواند   مي  آه  مايشاء است  فعال  در ايران  چنان  انگليس  معتقدند آه برخي»:افزايد  مي  آزادي ارشد نهضت

  گويندگان. محدود آنند  را با ايران  انگلستان  آنند تا روابط  حمله  انگليس  سفارت  به آه را وادار آند  جمعي
   را با تمام  ايران  ديگر دولت برند و از طرف  باال مي  را در ايران  انگليس  عمل  قدرت  طرف  از يك  مساله اين

   و يا افراد اغفال  عناصر نفوذي دانند آه مد مي ناآارآ  اندازه  آن  به  خودش ، اطالعاتي  امنيتي هاي سازمان
     عليه  آاري  چنين  به توانند دست  مي شده
 باورند   بر اين  اآثر فعاالن اگر چه«.نمايد  نمي ها تطبيق  با واقعيت  از حادثه  تصوري  بزنند، چنين  ملي منافع
 در   و بحراني  حساس  در شرايط  اقدام  و اين نيست امريكا   اقدامات  موازات  به  هيچگاه  انگلستان  اقدام آه

   در صورتي گمان  بي  آه  است  نكته  اين  است  مسلم  اما آنچه  است  داده  روي  ايران  خارجي ديپلماسي
   سوال اما در اينجا اين.   نخواهد يافت  نباشد فشارها آاهش  ايران  عليه  هم  حكام  شوراي  گزارش آه

   آه  ديپلماتيكي  بحران  ما را در اين  ملي تواند راهگشا باشد و منافع  مي هايي حل  راه  چه  آه  است مطرح
  در حالي»: گويد نگرد و مي  مي  آن  به  انتقادي  با ديدي  يزدي  ابراهيم  آه سوالي. نمايد  تامين ايجاد شده

   هستند و در شرايطي  بازداشت  ايران در  سياسي  و فعاالن  از دانشجويان  توجهي  تعداد قابل آه
   داده  اجازه  از آنان  برخي  به  ندارند و يا حتي  آنها خبري  از وضعيت  آنان هاي  خانواده  برند آه بسرمي
زند و با   مي  زنگ  لندن  به  از تهران  آشورما براحتي  بگيرند، وزير خارجه  خود تماس هاي  با خانواده نشده

   دولت  رفتارهاي  گونه اين.  نمايد  مقاومت دهد آه  مي آند و او را دلداري  مي  صحبت ر زندانسليمانپور د
   ايران اگر دولتمردان»:   معتقد است وي« .  نيست  قبول  قابل  ايران  با شهروندان  الملل  بين  در خانواده ايران

  در رفتار 
:   معتقد است  هاشمي اما طه« .  خواهد يافت افزايش   همچنان  ايران خود تجديدنظر ننمايند فشار به

 تا   است  شده ، سعي  گرفته  صورت  المللي  بين  در عرصه  آه  و نابجايي  ناشيانه  با اقدامات متاسفانه»
  «.  زهرا آاظمي  مرگ  درآيد مثل  نمايش  به  از ايران  زشتي چهره
أ   است  از حاآميت  مردم  گرفتن  دارد فاصله  آه يي ه سرماي امروز امريكا مهمترين »  معتقد است وي

   بايد با مردم  نظام آنم فكر مي»: افزايد  مي هاشمي«. شد  امريكا در عراق  موفقيت  موجب  آه يي مساله
   نظام  در داخل  مديريت  نحوه  به  نظام بايد چرخش.  داد  خرداد انجام  در دوم  آه  چيزي  آند همان آشتي
  دآتر يزدي.  آرد  توصيف  منطقي  مذاآره حل  راه  همان  را، ادامه  ديپلماسي  اقدام  بهترين وي« . گيرد امانج

اما اگر .  ندارد  زيادي  فرصت  و ايران  است  آم  ايران  براي  بشدت  فرصت  بگويم توانم مي»:  نيز معتقد است
   مقامات  ايران  باشد، بايد در داخل تواند داشته مي   باشد آه  داشته  تاثيرگذاري  بخواهد فرصت ايران

 و   ملل  بشر و منشور سازمان  حقوق  و بيانيه  اساسي  با قانون  و مطابق  رفتار خود را مدني مسوول
 آشور ايجاد   قضاييه  قوه  توسط  آه  بشراسالمي  حقوق  آميسيون حتي.  آنند  المللي  بين معاهدات

 تغيير در رفتار   با قبول ايران. آند  مي  و اعتراض  است  ناراضي  بشر در ايران  حقوق رعايت   بود از عدم شده
  «. بسيار موثر باشد المللي  فشار بين تواند در فرآيند آاهش خود مي
  ترين بلند  آنان  ازسوي  آه  الحاقي  پروتكل  امضاي  پيرامون  مذاآره  براي  ايران  رسمي  مقامات  آمادگي اعالم
 را   است  ايران يي  هسته هاي  فعاليت  انجام  شدن  روشن  براي  جهاني  جامعه  خواست  در جهت  ايران گام

 با   سو و بازي  از يك  با غرب  ايران  تعامالت  و نوع  جهاني  تصميمات اما اينكه.   گرفت  نيك  فال بايد به
  يي  هسته  و فناوري  دانش  ميزان  ديگر تا چه  از سوي ران اي  ديپلماتيك  مقامات  از سوي  مانده برگهاي
  . دهد  پاسخ  آن  به  زمان بايست  مي  آه  است  موضوعي  خواهد آورد يا نه  ارمغان  به  ايران آميز را براي صلح

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  هاي جديد تروريست در بغداد تشكيل داده است    القاعده،گروه
  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16نبه يكش

  .هاي تروريست جديد خبر داده است  منابع آگاه از حضور رهبران القاعده در بغداد و تشكيل گروه
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، منابع آگاه اظهار آردند آه رهبران و اعضاي القاعده در برخي از 

  .نظور حمله به نيروهاي آمريكايي را دارندآشورهاي همسايه سعي در نفوذ به عراق، به م
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سعد " ْ،" سيف العدل" چاپ لندن، بعضي از رهبران القاعده از جمله" الشرق االوسط" به نوشته روزنامه
آه واشنگتن وي را حلقه وصل بين القاعده و صدام " ابومصعب الزرقاويي" و"، سليمان ابوغيث " بن الدن

 پايان پيام. ندا  داند به ايران پناه برده  مي

  
  القاعده هيچ نقشي در انفجار نجف و ديگر انفجارها در عتبات عاليات نداشت: سخنگوي القاعده

  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه 
اهللا  ي خبري العربيه، با پخش يك نوار صوتي جديد منسوب به گروه القاعده اعالم آرد، ترور آيت شبكه

ها صورت گرفته است؛ زيرا آنها از ارتباط وي با ايران بسيار  يكا و صهيونيستمحمد باقر حكيم توسط آمر
  .نگران بودند

ي تلويزيوني العربيه، عبدالرحمن نجدي  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آمريكا و  «:آرد،ادعا آرد آه در اين نوار صوتي خود را به عنوان سخنگوي گروه القاعده معرفي مي

اهللا محمد باقر حكيم با ايران و تاثير اين آشور بر عراق نگران بودند؛ به ويژه  ها از ارتباط آيت صهيونيست
  ».آنكه آنها بيم آن داشتند آه دولتي مانند دولت ايران در عراق تشكيل شود

گيني در عراق و منطقه ي سن آمريكا و رژيم صهيونيستي از اينكه ايران وزنه: سخنگوي القاعده ادامه داد
  . بدست بياورد، نگران بودند

و ديگر ) ع(گروه القاعده هيچ نقشي در انفجار حرم امام علي « :سخنگوي القاعده هم چنين ادعا آرد
هاي ديني  اهللا محمد باقر حكيم و ديگر مراجع و شخصيت انفجارات در عتبات عاليات و هم چنين ترور آيت

  ».اند ها سازماندهي و انجام داده آميز را آمريكا و صهيونيست ندارد و اين عمليات جنايت
در اين نوار صوتي مطرح شده است آه آمريكا و صهيونيستها اين اقدامات را با هدف ايجاد اختالف ميان 

  .برداري آنند دهند تا از بوجود آمدن اين اختالفات بهره شيعيان و اهل سنت انجام مي
 سپتامبر دانست، 11ي   نوار را به مناسبت فرا رسيدن سالگرد حادثهسخنگوي القاعده آه پخش اين

 بن الدن و مالعمر در حال حاضر در افغانستان هستند و تمام حمالت اخير عليه  اسامه«: مدعي شد
  ».آنند نيروهاي آمريكايي را رهبري مي

خبري نبود، ملت هاي  المللي و سانسور رسانه ي بين اگر نفاق جامعه«: وي هم چنين بيان داشت
 انتهاي پيام» .شد هايي آه القاعده به آمريكا وارد ساخته است، مطلع مي اسالم از ميزان خسارت

  
المللي انرژي اتمي از ايران خواهد خواست تا ابهاماتي را آه در  خبرگزاري رويتر گزارش داد، آژانس بين

  . آنداش وجود دارد؛ برطرف يي هاي ساخت سالحهاي هسته خصوص برنامه
  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه 

، خبرگزاري رويتر با اعالم مطلب ياد شده به برگزاري )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي پيشنهادي  با اين حال قطعنامه: المللي انرژي اتمي در وين اشاره آرده و افزود اجالس آتي آژانس بين

يمهاي احتمالي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، در آژانس ي اعمال تحر آمريكا درباره
  .المللي انرژي اتمي با حمايتهاي چنداني مواجه نشده است بين

ي آمريكا در اجالس سازمان ملل در وين اظهار داشته بود آه  آنت بيل، نماينده«:رويتر در ادامه اعالم آرد
اند تا به اين  ي فعاليت آژانس را خواستار شده  گسترش حوزهاآثر اعضاي آژانس انرژي اتمي، تقويت و

  .يي ايران ممكن شود هاي هسته وسيله دسترسي آامل به پرونده
رسد  با اين حال به نظر مي:اين خبرگزاري همچنين به نقل از برخي ديپلماتهاي سازمان ملل گزارش داد

اآثريت نظر اعضاي آژانس وجود داشته اي قابل انعطاف با  دورنماي مساعدي براي تصويب قطعنامه
  . باشد

رسد محمدالبرادعي، رييس آژانس  به نظر مي:رويتر در خاتمه به نقل از اين ديپلماتها اعالم آرد
اي مدون آه براساس آن از ايران خواسته شود؛ تا همكاري  المللي انرژي اتمي از تصويب قطعنامه بين

 انتهاي پيام. هد آردآاملي با آژانس داشته باشد، حمايت خوا
  

  پيشرفت طرح هاى اتمى ايران
  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه  -راديو آلمان 

طبق گزارشات منتشر شده از سوى آژانس خبرى فرانسه، به نقل از گزارشى از روزنامه آلمانى : برلين
 ٩٠ تا ٧٠ه ، متشكل از تاگس اشپيگل، آه در برلين منتشر مى شود، در حال حاضر در ايران يك گرو

اين روزنامه گزارش داده است آه جمهورى اسالمى ايران . دانشمند، سرگرم توليد بمب اتمى هستند
از اين دآمه هاى اتصالى مى توان . اخيرا اقدام به خريد دآمه هاى اتصال فشار قوى از اروپا آرده است

 اقدام به تهيه دوربين هاى فوق العاده همچنين آمده است آه ايران. در آالهك هاى اتمى بهره گرفت
گفته مى شود آه با آمك اين ابزارها مى توان . سريع و ابزارهاى مولد اشعه ايكس آرده است
از اين گذشته، ايران سرگرم تحقيق بر روى مواد منفجره . انفجارهاى آزمايشى را مورد تحقيق قرار داد

 .اتمى را فعال ساختمخصوصى ست آه بوسيله آنها مى توان آالهك هاى 

  
چشم انداز طرح درخواست آمريکا از هيئت مديره آژانس بين المللي براي جلوگيري از دستيابي 

  اي جمهوري اسالمي به جنگ افزارهاي هسته
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  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه ): راديوفردا(ليلي صدر 
 نگراني نسبت به برنامه اتمي ايران که گفته به گزارش روزنامه ساندي تلگراف چاپ لندن، با باال گرفتن

مي شود، ايران مي تواند ظرف دوسال يک سالح اتمي توليد کند، آمريکا درنشست روزدوشنبه سازمان 
بين المللي انرژي اتمي در وين، خواستار آن خواهد شد ازاقدامات ايران براي دستيابي به بمب اتمي 

  . جلوگيري به عمل آيد
ساندي تلگراف درگزارش خود نوشت آمريکا درخواست جلوگيري ازاقدامات ايران ): ديوفردارا(امير آرمين 

براي دستيابي به بمب اتمي را درنشست ويژه سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين مطرح خواهد 
 صفحه اي محمد البرادعي رئيس اين سازمان درباره برنامه 10اين نشست براي بررسي گزارش . کرد

  . تشکيل مي شوداتمي
واشنگتن پيشترازکشف آثاري از اورانيوم غني شده درجريان نمونه برداري ازخاک يکي از تاسيسات 

آقاي البرادعي درگزارش خود . اتمي به کلي سري ايران درماه ژوئيه گذشته عميقا ابرازنگراني کرده بود
زسوي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل به فهرستي از موارد نگران کننده درباره برنامه اتمي ايران که ا

با اين حال ايران همچنان مي گويد برنامه اتمي اين . متحد مطرح گرديده اشاره کرده است
  .کشورمسالمت آميز وبراي توليد صنعت برق اتمي است

بازرسان تسليحاتي به ويژه نسبت به فعاليت هاي جاري درتاسيسات اتمي نطنز که حاوي تجهيزات 
با وجود آن . براي غني ساختن اورانيوم به منظور توليد اسلحه است، ابراز نگراني کرده اندپيچيده اي 

که پنج سال ازاحداث تاسيسات اتمي نطنز مي گذرد، مقامات ايراني درسال جاري وبه دنبال افشاي 
 بين وجود چنين تاسيساتي ازسوي مخالفان ايران درتبعيد، موضوع تاسيسات نطنز را به اطالع سازمان

  .المللي انرژي اتمي رساندند
درگزارش آقاي البرادعي همچنين به تاسيسات آب سنگين واقع در اراک اشاره شده است که بازرسان 

آقاي . تسليحاتي سازمان ملل متحد معتقدند مي تواند براي توليد اورانيوم مورد استفاده قرارگيرد
ازمسائل مهم به ويژه دررابطه با برنامه غني البرادعي درگزارش خود نتيجه گيري کرده است شماري 

  .ساختن اورانيوم وجود دارد که حل نشده است ونيازبه تصويب يک قطعنامه را دارد
با اين حال مقامات آمريکا نگران آن هستند آقاي البرادعي که پيشتر نيز خواستارآن شده بود وقت 

ا کردن سالح هاي کشتارجمعي صدام بيشتري به بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد براي پيد
يک مقام آمريکائي که در . حسين داده شود، اهميت کشف تاسيسات اخير درايران را ناچيزجلوه داد

زيرنظرگرفتن برنامه اتمي ايران مشارکت دارد، گفت تفاوت بزرگ ميان عراق وايران دراين است که 
وي گفت وقت آن فرا رسيده است که . سال دارندايرانيان اکنون توانائي توليد يک بمب اتمي را ظرف دو

  . ايرانيان مقاصد واقعي خود را روشن سازند
ساندي تلگراف درگزارش خود افزود با وجود آن که آقاي البرادعي اذعان دارد ايرانيان چند بارموانعي در 

اند، با اين راه دسترسي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد به تاسيسات سري خود به وجود آورده 
حال معتقد است بايد وقت بيشتري به ايرانيان داده شود که طبق پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي 

 35مقامات آمريکا بيم آن دارند بسياري ازکشورهاي اروپائي عضوهيات مديره . به تعهدات خود عمل کنند
 با ايران دارند، ازموضع آقاي نفري سازمان بين المللي انرژي اتمي که قراردادهاي بازرگاني پرسودي

  .البرادعي حمايت کنند
 

  هشدار ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی
  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16 يكشنبه - بي بي سي  -جمشيد برزگر

 سپتامبر، هشدار داد که برخورد سياسی 7محمد خاتمی، رييس جمهوری اسالمی ايران، روز يکشنبه، 
آژانس بين المللی انرژی اتمی با فعاليت های هسته ای ايران می تواند مشکل آفرين شورای حکام 

  .باشد
 8آقای خاتمی در ديدار خداحافظی سفير سوئد در تهران تاکيد کرد اگر در نشست روز دوشنبه، 

ت گيرد، مشکلی ايجاد نخواهد شد، اما برخورد سپتامبر، فقط بررسی های فنی و حقوقی صور
  .سياسی و بهانه گيری های به گفته وی بی جا می تواند مشکل آفرين باشد

 سپتامبر، به بررسی گزارش 8شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است روز دوشنبه، 
  .ی اسالمی ايران بپردازدبازرسان اين سازمان درباره برنامه ها و فعاليت های هسته ای جمهور

نتايج اين نشست، حائز اهميت فراوانی برای جمهوری اسالمی است که در ماه های اخير از سوی 
آمريکا و اتحاديه اروپا برای پيوستن بدون قيد و شرط به پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ 

  .افزارهای هسته ای تحت فشار بوده است
پس از آن آغاز شد که محمد خاتمی، سال گذشته در آستانه سالگرد پيروزی دور تازه فشارها بر ايران 

، خبر از آن داد که اين کشور به پيشرفت های چشمگيری در عرصه فن اوری هسته 1357انقالب سال 
  .ای دست يافته است

 آمريکا همواره ابراز نگرانی کرده که جمهوری اسالمی ايران درصدد دستيابی به بمب اتمی است و
تالش هايش برای توليد برق و استفاده صلح آميز از انرژی اتمی، صرفا پوششی برای پنهان نگه داشتن 

  .مقاصد نظامی است
اما ايران به طور قاطع چنين اتهاماتی را تکذيب کرده و بر حق طبيعی خود برای بهره مند شدن از 

  .استدستاوردهای صلح اميز و غيرنظامی فن آوری هسته ای تاکيد کرده 
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 های آشتار جمعی  آقای خاتمی روز يکشنبه نيز يک بارديگر تصريح کرد ايران آامال مخالف توسعه سالح
خواهد چرخه سوخت و صنعت  ها را ندارد و فقط می است و به هيچ وجه قصد دستيابی به اين سالح

  . ای را در اختيار داشته باشد  آميز هسته صلح
ام آژانس بين المللی انرژی اتمی می تواند از اهميت فراوانی به همين دليل، تصميمات شورای حک

  .برای آينده برنامه های هسته ای ايران و نحوه برخورد کشورهای منتقد اين برنامه ها برخوردار باشد
 سپتامبر گفت 7حميدرضا آصفی، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران نيز در همين زمينه روز يکشنبه، 

  . نشست به دور از هر انگيزه سياسی به کار حرفه ای و تخصصی خود بپردازداميدوار است که اين
سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت و گو با خبرنگاران افزود بايد حق مشروع ايران برای استفاده صلح 

آميز از فن آوری هسته ای به رسميت شناخته شود و وظايف ديگر کشورها در ايفای مسئوليت 
  .دهايشان روشن گرد

وی در عين حال تاکيد کرد اين کشور مذاکره درباره پيوستن به پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ 
  . افزارهای هسته ای را آغاز کرده و بايد تاريخی برای امضای اين پروتکل تعيين شود

عالم کرده، به اين ترتيب، در حالی که ايران از يک سو آمادگی خود را برای پيوستن به پروتکل الحاقی ا
همزمان و در آستانه تشکيل نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، به اين آژانس 
هشدار داده است که از آنچه که آن را برخورد سياسی با مساله برنامه های اتمی ايران خوانده، 

  .بپرهيزد
اين صورت ايجاد شود ارايه هرچند، رييس جمهوری ايران توضيحی درباره مشکالتی که می تواند در غير 

نکرده، اما گمان می رود که ايران خواهان آن است که مراجع مسئول بين المللی نه تنها اتهامات مطرح 
شده عليه اين کشور را نپذيرند، بلکه حق ايران برای ادامه برنامه های اتمی اش را نيز به رسميت 

  .بشناسند
می آيد که ممکن است در صورتی که اين حق ناديده از اظهارات مقامات جمهوری اسالمی چنين بر

گرفته شود، در تصميم خود مبنی بر امضای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته 
  .ای تجديد نظر کنند

اگرچه ميزان فشاری که از سوی اتحاديه اروپا و آمريکا بر جمهوری اسالمی وارد می شود و پيامدهايی 
 بويژه با توجه به شرايط منطقه ای و داخلی می تواند برای کل حاکميت جمهوری که اين فشارها،

اسالمی به همراه داشته باشد، عمال اين احتمال را منتفی ساخته که ايران از پيوستن به پروتکل 
 الحاقی سرباززند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آم بر عراقمقابله با بى ثباتى حا
  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16 يكشنبه -راديو آلمان 

سربازان متشكل در يك واحد نظامى بريتانيايى مستقر در پايگاهى واقع در قبرس به عراق منتقل شده 
و بر آنند تا با استقرار در بصره وظايف امنيتى خود را در آنجا دنبال آرده و بر ميزان و دامنه آنترل در 

 نفر بالغ خواهد ۶٠٠ هزار و ١٠بدين ترتيب شمار سربازان بريتانيايى مستقر در عراق به . ق بيافزايندعرا
اين در حالى است آه دولت بريتانيا با توجه به بى ثباتى سياسى حاآم بر عراق پس از جنگ بر . شد

زان واحدهاى نظامى سربا.  نفر ديگر بيافزايد٣٠٠٠آن است تا بر شمار سربازان خود در عراق بميزان 
نيروى اشغالگر در عراق همه روزه يا شاهد حمله به خود بوده و يا ناظر وقوع خرابكارى در عراقند آه 

 ١١از زمان اعالم پايان جنگ در عراق در اول ماه مه تا آنون . عمال مانع از انجام وظايفشان ميگردد
حالى است آه تعداد تلفات جانى نيروهاى اين در . سرباز بريتانيايى مستقر در عراق آشته شده اند

وزير دفاع آمريكا، دونالد رامسفيلد در .  نفر ميرسد۶٧نظامى اياالت متحده آمريكا در همين مدت زمان به 
بجاى آنكه مردم عراق «: جريان ديدار خود از بغداد در ارتباط با بى ثباتى حاآم بر عراق چنين گفته است

لف را نشان داده و مقصر بى ثباتى حاآم بر اين آشور بدانند، بايد خود با انگشت نيروهاى نظامى موت
وزير دفاع آمريكا همچنين احتمال اعزام » . برخيزند و مسئوليت تامين امنيت آشورشان را برعهده گيرند
بايد خاطر نشان ساخت آه در شرايط . سرباز بيشتر به عراق از سوى اياالت متحده را منتفى دانست

گفته ميشود آه اياالت .  هزار نفر ميشود١٣٠ار سربازان آمريكايى مستقر در عراق بالغ بر آنونى شم
. متحده آمريكا بر آن است تا از نيروهاى شبه نظامى عراق براى حراست از مرزهاى آشور بهره گيرد

 خبر اين. گروههاى مسلح آرد وشيعه ميبايست پيش از هرچيزاز مرزهاى عراق با ايران حراست نمايند
از سوى روزنامه عراقى الصباح منتشر شده است آه روزنامه اى است آه هزينه هايش توسط اياالت 

به گزارش اين روزنامه، شوراى حكومتى موقت عراق و وزير دفاع آمريكا، . متحده آمريكا تامين ميگردد
ر است آنترل مرزهاى بر اساس اين توافق قرا. دونالد رامسفيلد بر سر اين موضوع به توافق رسيده اند

حال آنكه نيروهاى شيعه آنترل مرزهاى . شمالى عراق با ايران برعهده پيشمرگه هاى آرد قرار گيرد
در ارتباط با حمالت مستمرى آه به واحدهاى نظامى نيروهاى . جنوبى با ايران را برعهده خواهند داشت

 آه نيروهاى وابسته به القاعده از مرزهاى اشغالگر صورت ميگيرد، آمريكاييان مدتهاست آه بر اين باورند
واگذار آردن مسئوليت آنترل مرزها به پيشمرگه . شرقى عراق به داخل خاك اين آشور نفوذ ميكنند

آمريكا پس از سقوط رژيم صدام حسين از . هاى مسلح مخالف سياست نخستين آمريكا در عراق است
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آمريكا بمنظور آاهش بى ثباتى . بدارى ميكردسياست خلع سالح همه نيروهاى شبه نظامى عراق جان
سياسى حاآم بر عراق بر آن است تا ظرف يكسال شمار نيروهاى پليس و ارتش عراق را دو برابر نموده 

از آن گذشته، هم اينك آارشناسان آمريكايى و عراقى سرگرم ايجاد يك . و به يكصدهزار نفر برساند
  .سازمان امنيت در اين آشور هستند

 
   حكومت عرفي  يا مذهبي-يان و آينده عراقشيع

  
  ضرب االجل براي خلع سالح شيعيان عراق

  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه 
شاخه نظامي مجلس (همزمان با اعالم خبر واگذاري تامين امنيت شهرهاي مذهبي عراق به سپاه بدر 

كا در نجف از مهلت آمريكا براي خلع سخنگوي تفنگداران دريايي آمري) اعالي انقالب اسالمي عراق
  .سالح شبه نظاميان شيعه در شهرهاي عراق خبر داد

ائتالف تا شنبه آينده براي خلع سالح : به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، آاپيتان ادوارد لوفالند گفت
ر د)  اوت گذشته به وقوع پيوست٢٩آه در روز (شبه نظاميان شيعه آه در پي انفجارهاي نجف 

  . خيابانهاي شهرهاي مناطق مرآزي عراق مستقر شده اند، مهلت داده است
پس از اين تاريخ آنها را خلع سالح و در صورت مقاومت، : اين سخنگوي نظامي آمريكايي خاطرنشان آرد

  .دستگير و زنداني خواهيم آرد
ه تا تمام شبه نظاميان به به گفته ادوارد لوفالند، ائتالف از شوراي حكومت انتقالي عراق درخواست آرد

 .صورت داوطلبانه و پيش از پايان مهلت خلع سالح شوند
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق درخصوص پيشنهاد ايران براي مشارآت در برقراري امنيت 
  .رسد موافقت با اين پيشنهاد بعيد به نظر مي: در عتبات عاليات اظهار داشت

  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16يكشنبه 
 ابراهيم - چاپ آويت -ي القبس  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مسائل : وگو با خبرگزاري فرانسه افزود جعفري، رييس سابق شوراي حكومت انتقالي عراق در گفت
  .سازد ن در حفظ امنيت عتبات عاليه را ناممكن مياساسي وجود دارد آه موافقت با شرآت ايرا

آنند و  ها از شرآت دادن نيروهاي خارجي در عراق براي حفظ امنيت خودداري مي عراقي: جعفري افزود
هيچ يك از آشورهاي هم جوار از اين قاعده مستثني نيستند؛ زيرا ورود اين نيروها به عراق منجر به 

  .آشور خواهد شدبحراني شدن روابط آنها با اين 
موضع عراق در برابر ترآيه نيز مانند ايران است اگرچه استقرار نيروهاي : جعفري در ادامه اظهار داشت

 انتهاي پيام. ترآيه در عراق از حساسيت بيشتري نسبت به ايران برخوردار است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  شهريور16: روزنامه های تهران
  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16 يكشنبه - بي سي  بي

گزارشهای مربوط به نشست شورای حکام » عقب نشينی آمريکا« با عنوانهای بزرگ انتخاب و کيهان
آژانس بين المللی انرژی اتمی را منعکس کرده و از مخالفت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با طرح 

  .يران ياد کرده اندآمريکا به عنوان پيروزی بزرگی برای ا
 اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به شکست رسالتبه نوشته 

آمريکا گفته است که دولت آمريکا می خواهد قطعنامه ای عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل 
  .مطرح کند
ن به غضب الهی دچار می شوند ، آقای هاشمی با تأکيد بر اينکه همه دشمنان ايرارسالتبه نوشته 

  .گفته است که آمريکا در باتالق عراق گرفتار شده و راهی جز خروج از آن ندارد
 دو روزنامه صبح تهران اين سخن وزيرخارجه ايران را با اهميت يافته اند که گفته شرق و آفتاب يزد

  .سته ای را امضا خواهد کرداست دولت ايران بزودی پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزار ه
 الهه کواليی نماينده تهران در مجلس شورای اسالمی گفته است که اگر قبل از آفتاب يزدبه نوشته 

پايان نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، ايران پروتکل الحاقی را امضا نکند و 
شورای امنيت می رود و آن مراحل برای اعتمادی در کشورهای جهان به وجود نياورد پرونده ايران به 

  .ايران دشوارتر و نامطلوبتر خواهد بود
 با اشاره به جوی که محافظه کاران در داخل کشور بر سر امضای پروتکل الحاقی ايجاد کرده اند ياس نو

 و عمًال کشور از توان کارشناسی و عقالنيت خود محروم مانده نوشته است که اين فضا به معنای ايجاد
  .سياست تکصدايی در ارتباط با مسائل مهم خارجی است

 با اشاره به اينکه کشور در شرايط حساسی برای تصميمگيری تاريخی قرار دارد ياس نوسرمقاله 
  .نوشته اين موضوع چون با امنيت ملی گره خورده امکان بحثهای کارشناسی بر سر آن وجود ندارد
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 مذاکرات ايران و روسيه در مورد نيروگاه هسته ای بی  به عنوان آخرين خبر از مسکو نوشتهشرق
نتيجه ماند و دو طرف نتوانستند درباره تاريخی برای امضای قرارداد بازپسدهی سوخت نيروگاه بوشهر 

  .به توافق برسند
پيش از اين مقامات روسی اعالم کرده بودند که تنها به دنبال امضای قراردادی که مطابق آن ايران بپذيرد 

 سوخت مصرف شده در نيروگاه هسته ای بوشهر به روسيه بازگردانده شود در عمليات راه اندازی که
  .آن نيروگاه در تاريخ موعود شرکت می کنند

يک هفته بعد از بحرانی که در روابط ايران و بريتانيا پديد آمد و در حالی که روزنامه ها خبر داده اند که 
يت خود بازگشته و روابط دو کشور حالت عادی به خود گرفته است سفير ايران در لندن به محل مأمور

  .روزنامه های منسوب به محافظه کاران به انتقاد از دولت بريتانيا ادامه می دهند
 در سرمقاله خود با نقل سخنان نخست وزير بريتانيا که گفته بود ما فريب ايرانيها را جمهوری اسالمی

قيم به جمهوری اسالمی خوانده و در پاسخ نوشته اين دولتهای نخواهيم خورد آن را توهينی مست
  .بريتانيا هستند که سياست فريب و نيرنگ را دنبال می کنند

 روبرو شده است در کيهان که به دليل گزارشهايش درباره روابط تهران و لندن با انتقاد شديد اعتماد
يراندازی به سفارت بريتانيا در تهران گزارش اصلی خود به بررسی واکنش محافظه کاران در مقابل ت

پرداخته و نوشته روزنامه ای که درخواست بازداشت سفير بريتانيا را مطرح کرده بود بعد از اين تيراندازی 
  .آن را کار دستگاههای اطالعاتی غرب دانست

لمللی قرار دارد  در پايان گزارش خود پرسيده که آيا ايران در شرايطی که زير فشار روزافزون بين ااعتماد
مايل به از دست دادن کانالی ارتباطی با جهان غرب است؟ و براستی تاوان شکست ديپلماسی دولت 

  خاتمی را چه کسانی خواهند پرداخت؟
 در پاسخگويی به تبليغات ضدانگليسی مخالفان دولت نوشته اگر فرض آنان را صحيح بدانيم که ياس نو

 قطع روابط با ايران بسترسازی می کند آن گاه اين سئوال مطرح انگلستان در اين شرايط حساس برای
  .می شود که ديپلماسی ايران بايد در پاسخ چه روشی در پيش گيرد

 محافظه کاران رفتار و تبليغاتی در روزهای اخير عليه سياست ياس نوبه نوشته داوود محمدی در 
  .بحرانسازی به هر قيمت ممکن نيستتنشزدايی دولت خاتمی در پيش گرفته اند که جز به معنای 

 در صدر اخبار خود از نامه اکبر اعلمی نماينده مجلس به لرد تمپل موريس رييس شورای رسالت
پارلمانی دوستی ايران و بريتانيا خبر داده که در آن نوشته شده دستگيری هادی سليمانپور ديپلمات 

  . تلخ گذشته می شودايرانی در لندن کاری سياسی است و موجب تجديد خاطرات
، در شرقآقای اعلمی که رييس ايرانی کميسيون پارلمانی دوستی ايرانی و بريتانياست به نوشته 

نامه به همتای انگليسی خود تأکيد کرده است که دستگيری سفير سابق ايران در آرژانتين دارد تمام 
  .رشته های دوستی دو کشور را به يکباره پاره می کند

ز اعالم محدوديتهای جنسی برای پذيرش دانشجويان دختر در رشته های پزشکی به يک هفته پس ا
  . رييس جمهور در دستوری صريح خواستار آن شد که اين محدوديتها لغو شودياس نونوشته 

طرح محدود کردن تحصيل دانشجويان دختر در رشته های پزشکی که محافظه کاران آن را تأييد می 
مراه است که چون دختران امکان کار در مناطق محروم ندارند تربيت بيش از اندازه کنند با اين استدالل ه

  .آنان موجب کاهش تعداد پزشکان و خدمات درمانی در مناطق دور و محروم کشور می شود
  

اصالح طلبان در پاسخ اين طرح را نشانه های عقب افتادگی و وجود روحيه مردساالری در ميان تصميم 
تند و در هفته گذشته بحثهای تندی در اين باره در مطبوعات دو جناح مطرح شد تا گيرندگان دانس

 رييس جمهور به صف مخالفان طرح پيوست و دستور جلوگيری از اجرای آن ياس نوسرانجام به نوشته 
  .را صادر کرد
رده که در  تنها روزنامه امروز است که متن بيانيه انجمن استادان دانشگاههای کشور را چاپ کياس نو

آن با اشاره به نقص حقوق بشر، دخالتهای نهادهای پليسی و امنيتی در دستگيری دانشجويان و ناامن 
  .بودن فضای دانشگاهها هشدار داده شده است

در بخشی از بيانيه انجمن اسالمی مدرسين دانشگاهها آزادی هاشم آغاجری استاد دانشگاه، رفع 
ی قانونی مطبوعات و فعاليتهای انتشاراتی تقاضا شده و آمده است تعقيب دانشجويان و تضمين آزاديها

  .تأمين نشدن اين خواستها موچب کاهش مشارکت مردم و تضعيف امنيت ملی کشور می شود
استادان دانشگاهها از اينکه نامه های نمايندگان مجلس و دلسوزان نيروهای سياسی که برای رهبر 

اين گونه فشارها و مسدود : "خ مانده انتقاد کرده و نوشته اندجمهوری اسالمی نوشته شده بدون پاس
  ".کردن همه راهها احساس اميد به بهبود اوضاع را به فراگير شدن يأس اجتماعی تبديل کرده است
سه روز پس از لغو حکم اعدام عامالن قتلهای زنجيره ای در کرمان ازسوی ديوان عالی کشور ابراز 

رين نهاد قضايی کشور ادامه دارد و نويسندگان مختلف در مقاالت خود می مخالفت با اين نظر عاليت
نويسند از شرايط قضايی کشور در مقابل اقدامات خودسرانه ای که به بهانه تکليف شرعی صورت می 

  .پذيرد ابراز نگرانی می کنند
دم دانستن  در مقاله ای به قلم علی شکوهی، محق دانستن افراد عادی به تشخيص مهدورالانتخاب

آدمها باعث می شود سنگ روی سنگ بند نشود و معلوم نيست قاضی ديوان عالی کشور خودش 
  .راضی به تعميم چنين وضعيتی باشد

در اين مقاله به ماجرای دانشجويان نويسنده نشريه موج و هاشم آغاجری اشاره کرده که کسانی 
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 و رهبر جمهوری اسالمی به آنان اعتراض کرد و سرخود و قبل از محاکمه آنها را مهدور الدم می خواندند
  .آنها را از اعمال خودسرانه بازداشت

نشريه دانشجويی موج حدود پنج سال پيش متن نمايشنامه ای را چاپ کرده بود که مقامهای قضايی 
شريه ايران محتوای آن را توهين به امام دوازدم شيعيان تعبير کردند و نويسنده نمايشنامه و سردبير آن ن

  .دانشجويی را به مجازات زندان محکوم کردند
روز شنبه، محمد صادق آل اسحاق رئيس يکی از شعبه های ديوان عالی کشور هم به نقض حکم 

اعدام کسانی که در کرمان چند تن را به جرم بی توجهی به اصول دينی مهدور الدم خوانده و آنها را 
  .و غيرقانونی خوانده بودکشته بودند اعتراض کرده و آن را غيرشرعی 

روزنامه های هوادار محافظه کاران در روزهای اخير درباره تصميم جنجالی ديوان عالی کشور سکوت 
 کرده اند

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه - روزنامه اعتماد -خسرو معتصد
   دانـــشـــكـــده  ديدن  بود مال را به  دستور داده  همچنين مالمصطفي با 1325   در ديدار اواخر سال شاه

 او   را به  ايران  ارتش ها ببرند و تانكها و توپهاي  و سربازخانه  ارتش  سازي  اسلحه هاي ، آارخانه افسري
 مساعد  و پاسخ او بينديشد   پيشنهادهاي  بود درباره  داده  قول  شاه  به  مالمصطفي گرچه.  بدهند نشان

   عراق  به  در ايران  ماندن  جاي  به  گرفت  تغيير آرد و تصميم  نظرش  آردستان  به  از بازگشت دهد، پس
،   او پرداختند و مالمصطفي  تعقيب  به  و عراق  ايران اما هر دو ارتشهاي.  مستقر شود بازگردد و در بارزان

،   و ترآيه  و ايران  و عراق  ايران  مرزهاي  در طول بسيار طوالني   از راهپيمايي  ، پس1326   سال در اوايل
  . آند  پناهندگي  آشور تقاضاي  برود و از آن  شوروي ناچار شد به

   آردهاي شد آه  مي  گفته  از اين  سخن  همواره1337 \ 1958 تا 1325 \ 1946، از  سال  دوازده طي
 1337 \ 1958   در سال اند، اما وقتي  شده  تبديل  آمونيست  پارتيزاني  تهاجمي  نيرويي  به بارزاني

   به  در شوروي اش  خود خواسته ، از تبعيدگاه  قاسم  ژنرال  آردها به ، زيرفشار افكار عمومي مالمصطفي
 و   مايوس  آلي ها به  و آمونيست  از شوروي  بود، بلكه  نشده  تنها آمونيست ، نه  بازگشت عراق

  . بود  يافته  استحاله  عياري  تمام  عنصر ناسيوناليست  و به ده ش سرخورده
   بود در اوايل  آورده  دست  به ها و بطور خود جوش  جنگ  خود را در جريان  ژنرالي  درجه  آه  بارزاني ژنرال
  .  خواست مكها، آ  با بعثي  مبارزه ، براي  دو دولت  شد و از اين  امريكا و ايران  متوجه1349 \ 1970  دهه
 و   ساخت  روانه  آردستان  مرزهاي  و از طريق  مالمصطفي  سوي  خود را به هاي ، آمك1350   از سال ايران
  . روبرو آرد  بزرگ  را با مشكلي عراق

 ،   ارتش  و ضد اطالعات  اطالعات  نماينده  وسيله  به  و چه  ساواك  نماينده  وسيله  به  ، چه مال مصطفي
   از او در قصرش  شاه  و پذيرايي  ديدار چند ساعته  خوش  خاطره  فرستاد و با يادآوري  شاه  براي پيامهايي
 و   از نظاميان  با برخي  از مشاوره  پس شاه.  شد  ايران  نظامي هاي  آمك  ارسال ، خواهان1325  در سال
   مرز گسيل  به  ايران  از ارتش هايي ان و يگ  دانست  شدني  او را انجام  آشور، تقاضاي  بلند پايه مقامات

  .  رفتند  عراق  شمال  به  آردي  در لباس  نظامي  توپچيان شدند و حتي
  .شود  مي ها اشاره  آمك  اين  جا به ، جا به ، وزير دربار شاه  علم در خاطرات

 در   حسين  و صدام  شاه ه از ديدار دوستان  و تنها پس  يافت  ادامه1354 تا 1350 يا 1349  ها از سال آمك
   داخل  به  از عراق  ايران  زرهي  و ادوات  دستور داد توپخانه  امضا شد، شاه  آه يي نامه  و موافقت الجزيره

 بيايند و در   ايران  خاك  داد به  او اجازه  از رزمندگان  و شمار فراواني  مال مصطفي  شوند و به آشور آشيده
  . آنند  آشور اقامت اين

  
  نوار ويدئوئی که اصابت هواپيماهای جت را به مرکز تجارت جهانی نشان می دهد

  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16 يكشنبه -راديو آمريكا 
تنها نوار ويدئوئی که اصابت هواپيماهای جت را به مرکز تجارت جهانی نشان می دهد، در آستانه 

  .  آماده شده است٢٠٠١ردومين سالگرد حمالت تروريستی يازدهم سپتامب
روزنامه نيويورک تايمز که نوار را در اختيار دارد روز يکشنبه گزارش داد پاول هالوا يک مهاجر چک که 

اين تصاوير فقط اولين هواپيمايی را . کارگر ساختمان سازی است اين تصاوير بی نظير را گرفته است
  . نشان می دهد که به برجهای درقلو اصابت کرد

 فدرال که هنوز در حال بررسی فروريختن ساختمان ها هستند می گويند که اين نوار ويدئوئی محققان
اين نکته می تواند به ما کمک کند . سرعت پرواز جت را هنگام اصابت به ساختمان نشان می دهد

ايع و چگونه می توانيم ساختمان سازی های آينده را در برابر چنين وق. بفهميم چرا برجها فروريختند
  . فاجعه آميزی حفظ کنيم

آقای هالوا ، که در زمان وقوع حادثه در داخل ماشينش در حال رانندگی در بروکلين بود به طور تصادفی 
  . دور بين ويدئوئی اش را هنگام اصابت جت به سوی مرکز تجارت جهانی گرفته بود

ورک از طريق تونل عبور کردند و به درحاليکه از عمق فاجعه بی خبر بودند از اسکله نيوي(او و دوستانش 
و زمانی که دومين جت مسافربری ربوده شده از باالی سر آنها عبور کرد و ).سوی منهتن ادامه دادند
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خودش را در توده ای از آتش وانفجار به دومين برج زد آقای هالوا و دوستانش در چند قدمی مرکز تجارت 
  . جهانی بودند

  
  المللي انرژي اتمي ي عملكرد آژانس بين  و نحوهنگاهي به تاريخچه، ساختار

ي و بويژه  هاي منطقه المللي انرژي اتمي در ميان رسانه نزديك به يكسال است آه آژانس بين
هاي اخير روزي نبوده آه خبر يا مطلبي  هاي خبري ايران جايگاه خاصي پيدا آرده است و طي ماه رسانه

با اين وجود هنوز اطالعات اندآي .ان خصوصا مطبوعات نبوده باشددرباره اين آژانس در محافل جامعه اير
درخصوص ساختار اين آژانس و نيز نوع عملكرد و مكانيزمهاي دروني فيزيكي و ماهوي اين آژانس بصورت 

  .ناشناخته باقي مانده است
 انرژي اتمي يا المللي آژانس بين) ايسنا(الملل خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش دفتر مطالعات بين

)International Atomic Energy Aency ( آشور به عنوان نهادي مستقل از 18 با توافق 1957در سال 
  . سازمان ملل متحد تشكيل شد

 آيزنهاور، رييس جمهور وقت آمريكا در آنفرانس اتم 1953تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود آه در 
المللي براي آنترل   مطرح آرد و پيشنهاد داد آه يك نهاد بينبراي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل

اين پيشنهاد در زماني مطرح شد آه آمريكا خود سالح اتمي در اختيار )1.(هاي اتمي تشكيل شود سالح
داشت و حتي تنها آشوري بود آه از آن استفاده آرده بود ضمن اينكه آشورهاي ديگر نيز به شدت در 

آردند و حتي برخي از آنها به اين سالح دسترسي پيدا آرده  سالح حرآت ميمسير دستيابي به اين 
  .بودند

هاي آن در چارچوب  با اينكه اصوال اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عمال فعاليت
هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند  گيرد، اما مصوبات و گزارش اي صورت مي جداگانه

  . هاي الزم بپردازند توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه شوند آه مي ب ميمعتبري محسو
آميز  هاي صلح مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده

يي آه مجموعا  هاي بازرسي، حسابرسي و آنترل منابع هسته يي و مديريت برنامه از انرژي هسته
ي اين سازمان نظارت و  طبق اساسنامه.باشند، اعالم شده است لفظ بازرسي و نظارت مطرح ميتحت 

هاي اتمي به  يي براي توليد سالح گيرد آه مواد هسته بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي
ي و  آشور تحت بازرس110يي را در   تاسيسات هسته800امروزه بازرسان آژانس بيش از . آار نروند

نظارت دارند، اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر 
به . اند، ندارد يي نپيوسته هاي هسته ي منع تكثير سالح يي آشورهايي آه به معاهده هاي هسته برنامه

سي دهند؛ عليرغم تواند بر تاسيساتي نظارت آند آه آشورها به آن اجازه بازر عالوه آژانس فقط مي
 فعاالنه و موثر بوده است، اما در 1992يي عراق از سال  هاي هسته اين آه نظارت آژانس بر فعاليت

ايشان بازرسي آند، آژانس  موارد ديگر تا خود آشورها به آژانس اجازه ندهند، آه از تاسيسات هسته
، آرژانتين، برزيل، هند، رژيم به عنوان مثال. قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل آشورها نيست

يي خود اجازه  صهيونيستي وپاآستان تاآنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته
  )3. (اند يي را نيز امضا نكرده هاي هسته اند و حتي معاهداتي چون معاهده منع تكثير سالح نداده

هاي  ها نيز در همان سال ن عضويتباشند آه بيشتري  آشور جهان عضو آژانس مي131در حال حاضر
اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري آه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك آشور به 

  . عضويت اين سازمان درآمده است
  : آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد

  شوراي حكام ) الف
  باشد  آنفرانس عمومي آه شاخه قانونگذاري آژانس مي) ب
  انه آه مسوول اجرا و عملياتي آردن مصوبات است دبيرخ) ج
  
  :شوراي حكام* 

 عضو است آه جلسات آن 35اين شورا متشكل از . دهد بار تشكيل جلسه مي شوراي حكام ساالنه پنج
هاي مارس، ژوئن، دو جلسه در ماه سپتامبر آه قبل و بعد از جلسه ساالنه آنفرانس عمومي  در ماه

پنجم آه در ماه دسامبر سريعا بعد از جلسه آميته همكاري و پشتيباني ي  شود و جلسه تشكيل مي
  . شود تكنيكي آژانس تشكيل مي

هاي آژانس، بودجه آژانس و  هاي آژانس، برنامه شوراي حكام در جلسات خود درباره گزارش
 هاي چنين اين شورا توافقنامه هم. آند هايي به آميسيون عمومي مي هاي عضويت توصيه درخواست

آند و اختيار انتصاب رييس آژانس را  نظارت و بازرسي و استانداردهاي ايمني آژانس را نيز تصويب مي
توان شوراي  در واقع مي. دارد؛ البته در صورتي آه آميسيون عمومي اين انتصاب را تصويب و تاييد آند

  )3. (ي مقننه آژانس دانست حكام را قوه مجريه و آنفرانس عمومي را قوه
  
  فرانس عموميآن*

وظيفه اصلي اين آميسيون تصويب . شود جلسات آنفرانس عمومي آژانس سالي يك بار تشكيل مي
چنين  شود؛ و هم ها، بودجه آژانس آه از طرف شوراي حكام به اين آنفرانس ارجاع مي ها،برنامه گزارش

ي   دربارهآنفرانس عمومي طي جلسه ساالنه. باشد تصويب پذيرش هرگونه درخواست عضويتي مي
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هاي عضو  هاي آژانس و موضوعات مختلفي آه توسط شوراي حكام، رييس و دولت ها و برنامه خط مشي
هاي نمايندگي دول عضو نيز هر ساله در جلسه  هيات. پردازد وگو مي شوند؛ به بحث و گفت مطرح مي

  )4. (آنفرانس سخنراني آوتاهي دارند
  
  دبيرخانه* 

رييس آژانس . ساز آژانس است ها و مصوبات نهادهاي تصميم جراي برنامهدبيرخانه آژانس نيز مسوول ا
رييس فعلي آژانس، محمد . شود مسوول دبيرخانه است آه براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي

رييس آژانس شش معاونت .  به اين سمت منصوب شده است1999البرادعي است آه در اول سپتامبر 
  )5. (خاصي هستنددارد آه هر آدام مسوول قسمت 

  
يي آشورها و  هاي هسته در راستاي تحقق بخشيدن به وظيفه اصلي آژانس آه نظارت بر فعاليت

يي  هاي هسته  معاهده منع تكثير سالح1968يي است؛ در سال  هاي هسته ممانعت از ساخت سالح
)NPT ( آژانس را به آشورهاي عضو اين معاهده .  به مرحله اجرا درآمد1970تدوين شد آه در سال

  . گيرند عنوان ضامن اجراي مواد معاهده در نظر مي
ريزي  هاي عضو به صورت مرتب و برنامه براين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند آه با اجازه دولت

يي و تاسيسات  هايي آه متعلق به مواد هسته يي آنها ديدن آنند و بر مكان شده از تاسيسات هسته
اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله . ؛ نظارت داشته باشندباشند يي مي هسته
يي را تحت آزمايش قرار  آنند و نوع مصرف مواد هسته ها را بررسي مي هاي مداربسته و پلمپ دوربين
هاي خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس  ها گزارش دهند؛ بازرسان مزبور پس از انجام بازرسي مي

المللي  و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل جهت اقدامات بين
  . دهند ارايه مي

يي  هاي هسته  با بازرسي از برنامه1991هاي آژانس پس از جنگ خليج فارس در سال  روند بازرسي
وراي حكام تصميم به ايجاد  ش1996در اواخر سال . احتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه دارد

اين . يك آميته دايم براي مذاآره درباره برقراري يك ابزار قانوني براي اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت
هاي دول عضو و آژانس به بحث  آميته درباره متن پروتكل الحاقي براي تضمين هرچه بيشتر توافقنامه

به تصويب شوراي حكام رسيد؛ طبق پروتكل الحاقي آه  1997پرداخت آه نهايتا اين پروتكل در ماه مه 
ها موظف به فراهم آردن اطالعاتي براي آژانس درباره  باشد؛ دولت  نيز مي93+2موسوم به پروتكل 

يي و  ايشان، تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته هاي چرخه سوخت هسته تمامي جنبه
يي و  هاي بلندمدت توسعه چرخه سوخت هسته يي، طرح هاي هسته تمام تاسيسات و تكنولوژي

  )6. (باشند ايشان مي ها و تاسيسات هسته دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه
يي در ممانعت از توليد و  هاي جدي هاي نظارتي، آژانس هنوز با چالش با وجود همه اين امكانات و فرصت

  توان به دو دسته تقسيم آرد   چالش را مييي توسط آشورها مواجه است؛ اين هاي هسته تكثير سالح
گيري درباره اين هستند آه آژانس از تاسيسات  هنوز اين مساله آه آشورها مرجع نهايي تصميم) اول

هاي مطمئن، آشكار و غيرمخفي از  يي بر سر راه بازرسي يي آنها بازرسي آند؛ مانع عمده هسته
براساس همين مانع است آه هند و پاآستان . باشد يي آشورها مي هاي هسته تاسيسات و فعاليت
  . اند يشان را نداده يي دست يافتند و تاآنون به آژانس اجازه بازرسي از تاسيسات هسته به سالح هسته

يي به آشورها اجازه  هاي رايانه توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع تكنولوژي) دوم
تر پيگيري آنند؛ آه اين امر موفقيت  يي خود را ناملموس هاي نظامي و هسته دهد آه برنامه مي

. سازد يي آشورها مشكلتر مي هاي مربوط به نوع فعاليت هسته هاي آژانس را در يافتن واقعيت بازرسي
هاي بزرگ خصوصا  اما در پس جدي يا غيرجدي عمل آردن آژانس در مقابل آشورها اراده قدرت) 7(

آه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت زياد بر روي يك  د است،آمريكا در شرايط پس از جنگ سر
در اين رابطه مثال بارز مورد رژيم صهيونيستي است آه به . آشور و ناديده انگاشتن يك آشور ديگر دارد

يي دارد، اما تاآنون از تن دادن به بازرسي و  ي عظيم هسته هاي آمريكا با اينكه زرادخانه دليل حمايت
  . يي سرباز زده است ي منع تكثير سالحهاي هسته معاهدهحتي امضاي 

  
  :منابع
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