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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  

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

  متن کامل قطعنامه آژانس بين المللی انرژيی اتمی در مورد فعاليت های هسته ای ايران
   ٢٠٠٣ سپتامبر ١۵ – ١٣٨٢ شهريور ٢۴ دوشنبه -خبرگزاری فارس  

 آه در آن با اظهار نگرانی در خصوص اهمال ٢٠٠٣ ژوئن ۶ با توجه به گزارش دبيرآل آژانس، مورخه -الف 
 آه -آاری جمهوری اسالمی ايران در ارائه گزارش هايی درباره مواد ،تجهيزات و فعاليت های هسته ای 

 قيد شده دبيرخانه همچنان سرگرم بررسی -نهاست ای موظف به ارائه آ بر اساس پادمان هسته
  تعدادی از مسائل حل نشده است، 

 با توجه به اظهارات اخير مقام های ايرانی در خصوص پايبندی آامل ايران به پيمان منع توليد و تكثير –ب 
ص ای آژانس بين المللی انرژی اتمی و همچنين انكار آنها در خصو تسليحات اتمی و پادمان هسته

  اي،  تالش برای پيگيری برنامه های تسليحات هسته
 با استقبال از تصميم ايران برای آغاز مذاآرات درخصوص امضای پروتكل الحاقی و اعالم اينكه اين -ج 

 ژوئن مبنی بر اينكه ايران بايد سريعا و ١٩تصميم همه شرايط الزم را در درخواست شورای حكام مورخه 
    كل الحاقی را امضا و اجرا آند ، برآورده نمی آند،بی هيچ قيد و شرطی پروت

 درباره اجرای پادمان هسته ای در ايران و اقرار ٢٠٠٣ آگوست ٢۶ با توجه به گزارش دبير آل مورخه -د 
های بازرسی فشرده در ايران آه از فوريه آغاز شد اآنون شناخت بهتر  به اينكه آژانس در پی فعاليت

  امه های هسته ای ايران دارد، گرچه ناقصی درباره برن
 با قدردانی از دبيرخانه بخاطر تالش های پيگيرانه برای حل همه مسائل مهم مربوط به پادمان و -ة

های هسته ای ايران  موافقت با نظر دبير آل مبنی بر اينكه آژانس برای هرگونه نتيجه گيری درباره برنامه
  رد، هنوز اقدامات انجام نشده بسياری پيش رو دا

 با توجه به ماهيت موقتی گزارش دبيرآل و درخواست از ايران برای همكاری بيشتر و داشتن -ؤ 
شفافيت آامل تا آژانس بين المللی انرژی اتمی بتواند با شناخت آامل، همه ابعاد برنامه های هسته 

  ای ايران از جمله تاريخ آامل برنامه غنی سازی اين آشور را تاييد آند، 
نگرانی درباره بيانيه دبيرآل مبنی بر اينكه در برخی موارد اطالعات ايران اندك و سرعت دسترسی  با -ز 

به آنها آند بود و اينكه برخی از اطالعاتی آه ايران ارائه می آرد با اطالعات قبلی مغايرت داشت و اينكه 
  د، برخی موارد مهم و برجسته آه مستلزم راه حلی سريع هستند هنوز حل نشده ان

  :  با نگرانی درباره اينكه-ح 
 نمونه برداری آژانس بين المللی انرژی اتمی در نطنز حاآی از وجود دو نوع اورانيوم بسيار غنی شده -

در ايران است آه مستلزم آار و مطالعه بيشتر آژانس برای اتخاذ تصميم نهايی درباره برنامه های 
  ; هسته ای ايران است

 المللی انرژی اتمی متوجه شدند آه قبل از آغاز بازرسی در ساختمان شرآت  بازرسان آژانس بين -
تغيير و تحوالت قابل توجهی صورت گرفته آه اين ممكن است بر دقت نمونه برداری » آااليه«الكتريكی 

  ; محيطی تاثير بگذارد
بل توجهی شده  برخی اظهارات ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی دستخوش تغييرات عميق و قا-

  ; اند و تعداد مسائل مهم بعد از انتشار گزارش افزايش داشته است
 آه به عنوان يك اقدام اعتمادسازی ايران را به استفاده ٢٠٠٣ به رغم گزارش شورای حكام در ژوئن -

ده نكردن از مواد اتمی در دستگاه غنی سازی اورانيوم در نطنز ترغيب می آرد ايران از اين ماده استفا
  ; آرده است

 با اظهار نگرانی عميق درباره اينكه بيش از يك سال بعد از پرس و جوهای اوليه آژانس بين المللی -ط 
انرژی اتمی از ايران درباره فعاليت های اعالم نشده اين آشور، ايران هنوز نتوانسته است نگرانی 

ای در ايران اعالم و به پادمان   هستهاعضای آژانس بين المللی انرژی اتمی را درباره اينكه همه مواد
  برطرف آند،  آژانس تحويل داده شوند ، 

 با توجه به مسئوليت سنگين ايران در قبال جامعه بين المللی درباره شفافيت فعاليت اتمی فشرده -ی 
  خود، 

 با به رسميت شناختن حق طبيعی و الينفك همه آشورهای عضو برای توليد انرژی اتمی در -ك 
  تای اهداف صلح آميز، راس
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 با تاآيد بر لزوم پادمان هسته ای آارامد بمنظور جلوگيری از استفاده از مواد اتمی در راستای -ل 
اهداف ممنوع شده مغاير توافقنامه های پادمان هسته ای و اشاره به اهميت حياتی و آارامدی پادمان 

  از انرژی اتمي، برای تسهيل در همكاری در حوزه موارد استفاده صلح آميز 
 از ايران می خواهد تا با همكاری گسترده و شفافيت آامل، به آژانس بين المللی انرژی اتمی اين -١

  . امكان را بدهد تا در اسرع وقت نگرانی اعضای خود را برطرف آند
 و فعاليت  از ايران می خواهد تا اين اطمينان را بدهد آه ديگر در ارائه گزارش درباره مواد، تجهيزات- ٢

های هسته ای خود آه بر اساس تعهداتش در قبال پادمان هسته ای موظف به ارائه آنهاست آوتاهی 
  . نكند
 مبنی بر ترغيب ايران به استفاده نكردن از مواد ٢٠٠٣ با تاآيد بر بيانيه شورای حكام مورخه ژوئن - ٣

 آه همه فعاليت های مربوط به غنی اتمی در دستگاه غنی سازی اورانيوم در نطنز از ايران می خواهد
سازی اورانيوم از جمله استفاده از مواد اتمی در نطنز را به حالت تعليق درآورد و بعنوان يك اقدام اعتماد 
سازی هر گونه فعاليت بازپردازشی خود را تا برآوردن شروط اعضا مبنی بر آسب اجازه از دبير آل و در 

  .  آندچارچوب مفاد پروتكل الحاقی متوقف
  
 به اين نتيجه رسيده است آه برای جلب تاييد آژانس بين المللی انرژی اتمی مبنی بر تغيير ندادن -۴

های خود را آه آژانس تشخيص داده است جبران و با  اي، ايران بايد تمام آوتاهي ساختار مواد هسته
برای اين منظور تا پايان اآتبر  . ای آامال همكاری آند آژانس بمنظور تاييد اجرای توافقنامه پادمان هسته

    :اين اقدامات عبارتند از.  فرصت دارد تمام اقدامات الزم را بعمل آورد٢٠٠٣
اعالم آامل مواد و قطعات وارداتی مرتبط با برنامه غنی سازی به ويژه تجهيزات و قطعات وارداتی آه * 

رانيوم بسيار غنی شده آلوده هستند و بر پايه گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی به ذرات او
همكاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی در شناسايی منبع و تاريخ دريافت اين آاالهای وارداتی و 

  ; مكانهايی آه آنها در ايران انبار شده و مورد استفاده قرار گرفته اند
 المللی انرژی اتمی برای اعطای دسترسی نامحدود از جمله نمونه برداری محيطی به آژانس بين* 

  ; تاييد هر مكانی آه برای تكميل اعالم برنامه های ايران از سوی آژانس ضروری تشخيص داده می شود
پاسخ به ترديدهای موجود در گزارش نهايی آارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی مبنی بر اينكه * 

  ; نی سازی خود را تا حد آنونی رسانده استفن آوری غ» سانتريفوژ گازي«ايران با فرآيند آزمايش 
  ; ارائه اطالعات آامل درباره آزمايشهای تبديل اورانيوم*
ارائه اطالعات و داليل و انجام دادن اقداماتی آه آژانس آنها را برای حل همه مسائل مهم مربوط به *

  ;  داندهای اتمی از جمله نتايج نمونه برداری زيست محيطی ضروری می مواد و فعاليت
 از همه آشورهای ثالث می خواهد در تشريح تمام مسايل مربوط به برنامه هسته ای ايران با آژانس -۵

  . بين المللی انرژی اتمی همكاری نزديك و فشرده آنند
 از ايران می خواهد با همكاری با دبيرخانه آژانس بين المللی انرژی اتمی بی هيچ قيد و شرطی -۶

مضا ، تاييد و آامال اجرا آند و به عنوان يك اقدام اعتماد سازی از اين تاريخ به بعد پروتكل الحاقی را ا
  . طبق پروتكل الحاقی عمل آند

خواهد به تالش های خود برای اجرای پيمان پادمان   از دبير آل آژانس بين الملی انرژی اتمی مي-٧
كان زودتر، گزارشی درباره اجرای اين  يا در صورت ام٢٠٠٣هسته ای باايران ادامه داده و در نوامبر 

  قطعنامه ارائه آند و اين امكان را به شورای حكام بدهد آه به نتيجه مشخصی دست يابد و 
 آند  همچنان اين موضوع را بطور جدی پيگيری مي-٨
 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

وص قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بيانيه جبهه مشارآت ايران اسالمي در خص
  درباره ايران

هاي ايران به اجماع جهاني عليه ايران تبديل شده   چرا اجماع جهاني در خصوص طرح گفتگوي تمدن
    است؟

  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25سه شنبه 
بين المللي انرژي اتمي بيانيه جبهه مشارآت ايران اسالمي در خصوص قطعنامه شوراي حكام آژانس 

  .اي صادر آرد
تواند   به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين بيانيه با اشاره به اين آه هيچ ايراني شرافتمندي نمي

  :با لحن و محتواي اين قطعنامه موافقت نمايد،آمده است
شناخته شده جهاني براي ايران اي را حق به رسميت   ما استفاده صلح آميز از دانش و فن آوري هسته

اي توسط هر آشوري مخالف    هسته  دانيم و با توليد و استفاده از سالح  و تمام آشورهاي ديگر مي
  .هستيم

 همچنانكه بارها توسط مسئوالن ارشد نظام به درستي تأآيد شده در دآترين دفاعي ايران استفاده -2
با همه لوازم و " بازدارندگي سياسي"داريم آه    اعالم ميموآدًا. اي هيچ جايگاهي ندارد  از سالح هسته

مقتضيات خود، بهترين شيوه دفاعي ايران در مقابله با تهديدات اخير خارجي است و از اين رو تكيه بر 
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هاي سخت افزارانه   ها، نهادها و همچنين نگاه  و بيان آن از سوي برخي افراد، گروه" بازدارندگي نظامي"
  .دانيم  هاي امنيت ملي آشور مي  ر تضاد با مؤلفهرا آامًال د

ما تعامل با جهان و پايبندي به تعهدات بين المللي را الزمه يك : در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است
از اين رو تعهد جمهوري اسالمي ايران . دانيم  حكومت مقبول، پايدار و با ثبات در شرايط امروز جهان مي

هاي   مام و نه فراتر از معاهدات پذيرفته شده توسط ايران، از جمله عدم تكثير سالحبر اجراي تام و ت
در اين مسير و با توجه به اينكه شفافيت و اعتماد سازي را الزمه . شويم  را يادآور مي) NPT(اي   هسته

و ) 93+2(قي دانيم، پذيرش پروتكل الحا  اي و استفاده صلح آميز از آن در آشور مي  پيشبرد دانش هسته
اي آشور را مغاير با منافع ملي ندانسته و آنرا گامي در جهت اعتماد   شفاف سازي فعاليت هسته
  .دانيم  سازي با ساير آشورها مي

هايي با خاستگاه اقليت و بدون جايگاه مصرح قانوني آه در   به نظر ما افراد و گروه: اين بيانيه مي افزايد
آوبيدند به دليل ) NPT(اي   هاي هسته  ايران از پيمان عدم تكثير سالحهاي اخير بر طبل خروج   ماه

آنند يا آنرا   ناتواني در تحليل و يا گرفتاري در منافع گروهي خود شرايط جهاني و منافع ملي را درك نمي
 هاي فراوان به ملت، آشور را در بن بست  گيرند و با اتخاذ چنين مواضعي ضمن تحمل هزينه  ناديده مي

  .اند و بايد پاسخگوي عواقب برآمده باشند  تصميم گيري و چنين موقعيت بغرنجي قرار داده
شرايطي آه اينك آشور ما در عرصه بين المللي پيدا آرده : بيانيه جبهه مشارآت خاطرنشان مي آند

گيري را در محافلي بسته و   حاصل سوء تدبيرهايي است آه بر خالف قانون اساسي حيطه تصميم
  .دود قرار داده و اينك آشور را با اين بحران روبرو نموده استمح

آنيم وقتي پشتوانه حكومت از مردم   بار ديگر اعالم مي: در بخش ديگري از اين بيانيه تاآيد شده است
هاي مسلط جهاني دور از   تر از آن از سوي قدرت  خالي شود انتظار چنين برخوردها و حتي نامناسب

 تبديل 80هاي ايران در سال    راستي چرا اجماع جهاني در خصوص طرح گفتگوي تمدنبه. انتظار نيست
  به اجماع جهاني عليه ايران در صدور قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي شده است؟

حل مسائل سياست خارجي و برخورد هوشمندانه و توأم با عزتمندي در عرصه بين الملل در گرو حل 
حاآميت . صه سياست داخلي و افزايش مشروعيت حاآميت در ميان مردم استمسائل اصولي در عر

ها، تأمين مطالبات به حق مردم و تبعيت از رأي و اراده مردم، تنها   قانون، مردم ساالري و گسترش آزادي
  .راه همگرايي حاآميت ـ ملت است

مسئوالن با مغتنم شمردن در اين شرايط خطير اميدواريم : اين بيانيه در پايان خاطرنشان مي آند
هاي اندك باقيمانده فضايي را در عرصه سياست داخلي بگشايند آه حاصل آن پاسخگويي به   فرصت

مطمئنًا همگرايي حاآميت ملت بزرگترين سالح در . مطالبات مردم و دامن زدن به وحدت ملي باشد
م طمع بيگانگان را نسبت به خاك ترين راه همين است آه چش  جهت بازدارندگي خواهد بود و سرافرازانه

  پايان پيام. عزيز ايران خواهد بست
  
  

ترين موضع ايران تجديد نظر نسبت به   اصولي: مير سليم قائم مقام دبير آل جمعيت موتلفه اسالمي
  عضويت در ان پي تي است
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قطعنامه شوراي حكام نقض :  مؤتلفه اسالمي گفتمصطفي مير سليم، قائم مقام دبير آل جمعيت

  .حاآميت ملي و اقتدار دولت و مجلس است
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از روابط عمومي جمعيت مؤتلفه اسالمي ميرسليم در پايان 

و شرط از اينكه آژانس پيوستن به الحاقيه را فوري و بدون قيد : نشست شوراي دبيران اين تشكل گفت
ايران خواسته است ناديده گرفتن قانون اساسي ايران و اقتدار دولت و مجلس ايران است قطعًا چنين 

  .موضعي مصداق مداخله در امور داخلي ايران است
ديگر بندهاي قعطنامه نوعي القا به نظام براي پذيرش ذلت است آه بايد آن را ترجمه جديدي : وي گفت

  .از آاپيتوالسيون دانست
  .ترين موضع تجديد نظر نسبت به عضويت در ان پي تي است  تنها راه برخورد و اصولي: ميرسليم افزود

متأسفانه مجلس به دليل تعطيلي هنوز موضع : وي با تجليل از موضع دولت و رئيس جمهور گفت
  .رسمي در اين مورد اتخاذ نكرده است

اتمي در نشست سازمان جوانان حزب مير سليم در مورد اظهارات سعيدحجاريان و محمدرضا خ
ها ناميدن نظام جمهوري   اهانت محمدرضا خاتمي به مردم و نظام و رياآارترين حكومت: مشارآت گفت

آيا بايد آسي آه خود و حزبش دولت و مجلس را در اختيار دارد . اسالمي واقعًا جاي بسي تأسف دارد
اند؟ اين مسأله مهمي است آه دير يا زود   اري پاسخ دادهاعتراف آند رياآارند؟ آيا صداقت مردم را به رياآ

  .بايد پاسخگو باشند
گذرد   آنچه در محدوده ذهن آقاي حجاريان درباره نظام مطلوب مي: وي با اشاره به سخنان حجاريان گفت

آشد تا برسيم به    سال طول مي700گويد   چيزي مثل حكومت فعلي انگليس است، چرا آه مي
اي است آه روشنفكران وابسته به سفارت   ال آقاي حجاريان جامعه  جامعه ايده!  انگليسياصالحات نوع

همان آرزو باعت شد مردان پاك و اصيلي چون آيت اهللا . انگليس در دوران مشروطيت آرزوي آن را داشتند
  .شيخ فضل اهللا نوري را به باالي دار بفرستند
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حات نوع آمريكايي در اين آشور مرده است، اين گامي بزرگ آند آه اصال  حجاريان اعتراف مي: وي افزود
آن را بايد به فال نيك گرفت نه اينكه براي آن عزا . به سوي اصالحات اسالمي و ايراني و انقالبي است

  پايان پيام. گرفت
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  
  'موضع محکم کانادا مقابل ايران'

  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25 سه شنبه - بي بي سي 
 سپتامبر گفت که کشورش مواضع محکمی در قبال 15بيل گراهام، وزير خارجه کانادا روز دوشنبه 

ادعاهای مربوط به برخوردهای خشن با شهروندان اين کشور در ايران و عربستان سعودی اتخاذ کرده 
  . است

  جسم سخت در زندان های ايران
انادايی ايرانی االصل که ماه ژوئيه برای پوشش دادن اخبار مربوط به نا در ايران، زهرا کاظمی، خبرنگار ک

آرامی های دانشجويی در اين کشور بسر می برد، توسط ماموران پليس بازداشت شد و در حين 
  .بازداشت، جان سپرد

سر خانم "در تحقيقات رسمی که توسط دولت ايران در مورد مرگ اين خبرنگار صورت گرفت، گفته شد 
ظمی در طول دوره بازداشت به يک جسم سخت برخورد کرده يا جسمی سخت به سر وی برخورد کا

  .اما نهايتا هيچکس در اين زمينه مسئول شناخته نشد" کرده است
البته مرگ خانم کاظمی جناح های سياسی در ايران را برای هفته ها مقابل يکديگر قرار داد و هريک 

  .اندديگری را در اين زمينه مسئول خو
در تند ترين اتهام، محسن آرمين، نماينده مجلس و يکی از چهره های سرشناس اصالح طلب، سعيد 
  .مرتضوی، دادستان تهران را مسئول مرگ خانم کاظمی معرفی و خواستار برکناری و محاکمه او شد

  شکنجه در زندان عربستان
کرده که بازداشت شده و در دوره در عربستان سعودی، يک تبعه کانادا به نام بيل سمپسون، ادعا 

  .بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته تا به قتلی که مرتکب نشده اعتراف کند
آقای سمپسون اخيرا پس از نزديک به سه سال بازداشت آزاد شد اما پيش از آزادی برای او حکم اعدام 

  .از طريق قطع سر صادر شده بود
) خانم کاظمی و آقای سمپسون(ا می گويند هر دو نفر برخی فعاالن سياسی احزاب رقيب دولت کاناد

  .بی دليل و يا به اشتباه بازداشت شدند
روز سه شنبه " همبستگی کانادا"سخنگوی امور سياست خارجی حزب دست راستی " استاکول دی"

خانم کاظمی به اشتباه بازداشت شد و در اثر ضرب و شتم درگذشت : "در مجلس عوام اين کشور گفت
  ."درخواست يک عذرخواهی رسمی از حکومت ايران نکرده است) هنوز(ولت کانادا حتی اما د

وی گفت آقای سمپسون نيز به اشتباه بازداشت شد و سه سال در بازداشت ماند و دولت کانادا 
  .وی خواستار اخراج سفير عربستان از کانادا شد. نتوانست به موقع در اين زمينه عمل کند

ما موضع محکمی در مورد موضوع مرگ : "خارجه کانادا در مقابل اين انتقادها گفتبيل گراهام، وزير 
  ." خانم کاظمی، در مقابل ايران گرفته ايم

آقای گراهام همچنين گفت که او نمی تواند با قطع روابط ديپلماتيک با کشورها، جان شهروندان کانادا 
  .در اين کشورهای را در خطر قرار دهد

  وری از دولت کاندادرخواست اقدام ف
در عين حال تعدادی از گزوه های و چهره های سياسی و مدافع حقوق بشر با امضای نامه ای خطاب 

به دولت کانادا، خواستار اقدام فوری دولت کانادا در راستای شناسايی و محاکمه عامالن مرگ خانم 
  .کاظمی شده اند

) طبق درخواست خانواده اش(انم کاظمی به کانادا امضا کنندگان نامه همچنين خواستار انتقال جنازه خ
  .شده اند

حق ضرورت تشکيل يک کميته بين المللی در مورد پرونده "در اين نامه از دولت کانادا خواسته شده که 
 ."خانم کاظمی را به رسميت بشناسد و برای آن اقدام کند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  رود    اي ايران به شوراي امنيت مي  هاي هسته   همكاري پرونده فعاليتدر صورت عدم: محمد البرادعي
  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25سه شنبه 

اي تهران   هاي هسته  المللي انرژي اتمي خواستار شفاف شدن برنامه  محمد البرادعي رييس آژانس بين
  .  شد

گو با شبكه خبري الجزيره قطر   و   قبل در گفتالملل ايلنا، البرادعي لحظاتي   بين  به گزارش سرويس
هاي خود را به صورت شفاف به آژانس اعالم   اگر ايران تا پايان مهلت تعيين شده، فعاليت: تصريح آرد

  .شود  اي ايران به شوراي امنيت فرستاده مي  هاي هسته  نكند، پرونده برنامه
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سير پرونده ايران به دست , زم را انجام نداده استاگر آژانس اعالم آند آه ايران همكاري ال: وي افزود
 پايان پيام . افتد  شوراي امنيت مي

  
  رو خواهد داشت    هاي ديگري پيش  اگر آژانس همكاري نكند ايران گزينه: اآبر صالحي  علي

  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25سه شنبه 
ي انرژي اتمي تصريح آرد ايران به تعهدات خود در قبال الملل  اآبر صالحي نماينده ايران در آژانس بين  علي

  .  آژانس پايبند است
گو با شبكه خبري الجزيره قطر تصريح   و  الملل ايلنا، صالحي دقايقي قبل درگفت   بين  به گزارش سرويس

  ما : آرد
نده به خواهيم آه اين پرو  خواهيم مشكل پرونده ايران به صورت مسالمت آميز حل شود و نمي  مي

  .شوراي امنيت فرستاده شود
رو خواهد داشت   هاي ديگري پيش  اگر آژانس متقابًال با ايران همكاري نكند، ايران نيز گزينه: وي تأآيد آرد

  .آند  و از آنها استفاده مي
اي ايران و اسرائيل دوگانه است و اين   هاي هسته  رفتار آژانس در قبال فعاليت: وي خاطر نشان ساخت

 پايان پيام . نظر ما مردود استاز 
  

اي بر عليه ديپلمات پيشين جمهوري اسالمي از سوي قاضي آرژانتيني براي   صفحه600ارسال پرونده 
  قضات بريتانيايي

  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25سه شنبه ): راديو فردا(فريبا مودت 
ري يهوديان بوئنوس آيرس، پرونده اي قاضي آرژانتيني مسئول پرونده بمب گذاري در محل انجمن هميا

.  صفحه اي همراه با تقاضاي استرداد هادي سليمان پور، براي قضات بريتانيايي ارسال کرده است600
همکار . در اين ارتباط تصميم گيري کنند)  سپتامبر19(قرار است مقامات قضائي بريتانيا سه روز ديگر 

  . راديو فردا، احمد رافت، گزارش مي دهد
خوان خوزه گاليانو، که بعضي از پايگاه هاي اينترنتي جمهوري اسالمي ايران ): راديو فردا(حمد رافت ا

 600خبر برکناري و يا پاکسازي او را در روزهاي گذشته اعالم کرده بودند، دوشنبه بعد از ظهر پرونده 
 آرژانتين در بمب صفحه اي، که دربر گيرنده شواهد و مدارکي مبني بر نقش سفير سابق ايران در

 ميالدي در مقر انجمن همياري يهوديان بوئنس آيرس مي باشد، را به وزارت خارجه 1994گذاري سال 
 سپتامبر 19کشورش تحويل داد تا از طريق مراجع ديپلماتيک اين پرونده را در اختيار قضاتي که بايد روز 

  . ين را مورد بررسي قرار دهند، بگذاردآينده در لندن، تقاضاي استرداد هادي سليمان پور به آرژانت
 اوت، برپايه حکم دستگيري بين المللي 21هادي سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين، که در تاريخ 

دادگستري آرژانتين، در دارهام بريتانيا توسط اسکاتلنديارد بازداشت شده بود، در روزهاي قبل به قيد 
  .که بايد پرونده او را مورد بررسي قرار دهد، آزاد شدضمانت در انتظار تشکيل دادگاهي 

دادگستري بوئنس آيرس با وجود فشارهاي دولت جمهوري اسالمي ايران، بنابر آن چه خوان خوزه 
گاليانو دوشنبه بعد از ظهر به خبرنگار روزنامه الناسيون گفت مصمم است سفير سابق ايران را به اتهام 

 نفر 200 نفر و جراحت بيش از 75 ميالدي، که منجر به کشته شدن 1994شرکت در بمب گذاري سال 
  . شد، به پاي ميز محاکمه بکشاند

 20در ماه گذشته ميالدي، ارزش واردات ايران از اين کشور آمريکاي التين، نسبت به سال پيش حدود 
دالر، از آرژانتين به  هزار 883 تن کاال به ارزش 199در مردادماه امسال، تنها . ميليون دالر کاهش يافت

جمهوري اسالمي ايران وارد شد، در حالي که سال گذشته ارزش کاالهايي که در مرداد ماه از سوي 
  . ميليون دالر مي گذشت20آرژانتين به ايران صادر شده بودند، از مرز 

ارد، سه شنبه  ميالدي را به عهده د1994دادستان آرژانتيني، خوان خوزه گاليانو، که پرونده انفجار سال 
اين مقام . صبح همچنين خبر از عدم موافقت دولت سوئيس جهت بازجويي از ابوالقاسم مصباحي داد

 20سابق وزارت اطالعات جمهوري اسالمي در گفتگو با دادگستري بوئنس آيرس، صحبت از پرداخت 
جهت مسکوت گذاردن ميليون دالر از سوي مقامات تهران به کارلوس منم، رئيس جمهور سابق آرژانتين، 

 ميليون دالري، به گفته شاهد 20اين رشوه . نقش ايران در انفجار مرکز يهوديان بوئنس آيرس مي کند
دادگستري بوئنس آيرس قصد دارد رد . ايراني، در حسابي در يکي از بانک هاي ژنو سپرده شده است

  .شور اعالم جرم کند ميليون دالر را نيز يافته و عليه رئيس جمهوري سابق اين ک20اين 
 

  
 عواملی که ايران را به ساخت بمب اتمی تشويق می کند

  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25 سه شنبه -بي بي سي 
 بحث بر سر برنامه های اتمی ايران و قطعنامه هفته پيش آژانس بين المللی انرژی گاردينروزنامه 

نگرانی های ايران « : خود کرده با اين عنوان که اتمی را موضوع سرمقاله ای در شماره روز سه شنبه
  ».واقعی است

 می نويسد در مسابقه برای محکوم کردن ايران کمتر کسی از خود پرسيده است که اگر واقعا گاردين
 ايران به طور محرمانه مشغول ساخت بمب اتمی است دليل آن چيست؟
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بلند پروازانه برای مسلط شدن به خليج  در پاسخ می نويسد بدون شک دليل آن برنامه های گاردين
  .فارس نيست و اگر کشوری در سالهای اخير چنين طرحهايی در سر پرورانده از دنيای غرب بوده است

 دليلی هم وجود ندارد که تصور کنيم ايران پس از آيت اهللا خمينی به سياست گاردينبه نظر نويسنده 
امه مشکل اصلی حکومت را مسائل داخلی به ويژه اين روزن. صدور انقالب اسالمی ادامه می دهد

  .اقتصاد و ايجاد شغل برای جمعيت جوان بی صبر خود ديده است
 روابط نزديک بين روحانيون شيعه در ايران با سنی های افراطی مانند شبکه القاعده را نيز گاردين

 به بررسی علل نگرانی های عليرغم اتهامات از اين دست از سوی آمريکا خارج ار تصور ديده و سرانجام
  :دولت ايران رسيده و می نويسد

اگر حکومت تهران در پی ساخت بمب اتمی باشد مهمترين دليل آن وضعيت همسايگان اين کشور 
در يک سو اسرائيل که خصومت ديرينه ای عليه جمهوری اسالمی دارد و در سوی ديگر پاکستان . است

و بعد هم حضور گسترده ارتش آمريکا در چهار ). ستندکه هر دو قدرت های اتمی ه(سنی مذهب 
آمريکا کشوری است که ايران را شرور و حامی . جانب ايران از دريای سياه تا آسيای ميانه و افغانستان

  .تروريسم خوانده و هفته ای نيست که به نوعی آن را تهديد نکند
وز گذشته تاکيد کرد که به مفاد پيمان منع  ادامه می دهد که با وجود اين دولت ايران رگاردينسرمقاله 

گسترش سالحهای هسته ای متعهد است و به همکاری خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه 
  . خواهد داد و ممکن است با بازرسی های زمان بندی نشده هم همکاری کند

ونه می تواند اطمينان  با توجه به سرنوشت عراق ايران چگگارديندر عين حال، به نظر نويسنده 
و اينکه آيا . داشته باشد که بازرسی ها هر قدر هم دقيق انجام شود بتواند رضايت آمريکا را تامين کند

  چنين بازرسی هايی موجب خواهد شد که آمريکا موضع خصمانه خود را تعديل کند؟
افزايش آمريکا، اين باعث  با اين جمالت پايان می يابد که در مواجهه با حضور رو به گاردينسرمقاله 

تاسف اما کامال قابل فهم است که ايران به اين نتيجه برسد که داشتن بمب اتمی برای تامين امنيت 
 .شايد ايران تاکنون بمب را هم ساخته باشد. اش حياتی است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عراقمصالحه آمريكا و فرانسه بر سر 
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26 چهار شنبه -همشهري 

آمريكا قول بازبيني در قطعنامه پيشنهادي را داد و فرانسه شرطهاي خود را براي همكاري با آمريكا * 
  تعديل آرد 

درپي تغيير موضع فرانسه درباره شرط هايش براي مشارآت در عراق بعد از جنگ و همچنين گزارش 
 مبني بر اينكه آمريكا پيش نويس قطعنامه پيشنهادي خود درباره عراق را بازنگري مي آند، منابع خبري

  .احتمال توافق واشنگتن با مخالفان سرسختش در عراق افزايش يافته است
ژان ديويد لويت سفير فرانسه در آمريكا دوشنبه شب در يك گفتگوي تلويزيوني گفت، هر گونه انتقال 

او در سخناني آه نوعي توضيح . واقعي مردم، عراق در مرحله اول بايد نمادين باشدقدرت به نمايندگان 
مواضع پاريس درباره عراق و انعطاف در اين موضعگيري در روزهاي اخير تلقي مي شود در پاسخ به اين 

 .هنوز نه: سئوال آه آيا پاريس خواستار آن است آه شوراي حكومتي عراق فورا قدرت واقعي بيابد گفت
ابتدا بايد انتقال نمادين حاآميت به شوراي حكومتي صورت گيرد و سپس با تشخيص مصلحت به محض 

  .اينكه وزرا آماده قبول مسئوليت باشند، انتقال مسئوليت  ها به وزرا صورت گيرد
فرانسه پيش از اين مشارآت در عراق بعد از جنگ و تصويب قطعنامه جديد آمريكا درباره عراق را به 

  .انتقال فوري قدرت به عراقي ها مشروط آرده بود
از سوي ديگر آسوشيتدپرس ديروز به نقل از ديپلمات هاي مستقر در سازمان ملل اعالم آرد، آمريكا تا 

به گفته .  شده قطعنامه جديد عراق را به شوراي امنيت ارائه مي آندچند روز ديگر پيش نويس بازبيني
اين ديپلمات ها اين پيش نويس بعد از مطالعه پيشنهادها و اصالحات فرانسه، روسيه، سوريه، شيلي و 

  .ديگر اعضاي شوراي امنيت بازنويسي شد
ه در نجف تصميم گزارش ديگري از عراق حاآيست آه دولت موقت عراق بعد از نشست روز دوشنب

اين نيروها . گرفت براي حفاظت از اماآن مقدس مذهبي عراق نيروي امنيتي ويژه اي تشكيل دهد
منطقه اي هستند و تنها وظيفه حفاظت از اماآن مقدس در برابر بمب گذاري ها را بر عهده خواهند 

  .داشت
ن پاول وزير خارجه آمريكا شورا به آالي: احمد چلبي رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق ديروز گفت

  .اعالم آرده است آه اعاده حاآميت به عراق هدف اصلي اين شورا را تشكيل مي دهد
ما به پاول گفتيم آه براي حاآميت عراق اهميت : به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، چلبي افزود

  .زيادي قائل هستيم و اين موضوع هدف اصلي ما را تشكيل مي دهد
ما همچنين در ديدار با پاول تأآيد آرديم آه فرآيند پي ريزي قانون اساسي جديد در : دوي ادامه دا

  .آشور در دستور آار ما قرار دارد
خاوير سوالنا مسئول  سياست  خارجي  و امنيت  اتحاديه اروپا روز دوشنبه  گفت  آه  موضع  اتحاديه  

ر عراق  در سريعترين  زمان  ممكن ، سازنده  است اروپا در قبال  يافتن  راهي  براي  برقراري  امنيت  د
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آرزو و خواسته  همگان  اين  است  آه  «: سوالنا در گفتگو با خبرنگاران  در بروآسل  اظهار داشت . 
اين  روند به  پيش  رود و صلح  در اين  آشور تضمين  شودو واگذاري  مسئوليت  به  ارگانهاي  عراقي  

وي  در اين  گفتگو از دادن  پاسخ  روشن  نسبت  به  موضع  » .  صورت  گيرددر سريعترين  زمان  ممكن
  .اتحاديه  اروپا درخصوص  پيش  نويس  قطعنامه  آمريكا درباره  عراق  به  شوراي  امنيت  خودداري  آرد

در همين حال مسعود بارزاني  رئيس  حزب  دمكرات  آردستان  عراق  در گفتگو با مجله آلماني  
بارزاني  . گل    با اعزام  نيروهاي  نظامي ازسوي  همسايگان  عراق  به  اين  آشور مخالفت  آرداشپي
  .ما با استقرار سربازان  قدرت هاي  منطقه اي  از جمله  ترآيه  در عراق  مخالف  هستيم : افزود

راق  مخالفتي  نداريم  ما با اعزام  نيروهاي  اروپايي  و يا ديگر نيروهاي  بين المللي به  ع: وي  گفت 
  .اما با اعزام  سربازان  آشورهاي  همسايه  به  عراق  مخالف  هستيم 

در صورتي آه  آمريكا خواستار امنيت  و ثبات  است نبايد نيروهاي  يك  قدرت  : مسعود بارزاني  گفت 
ق  صرفا باعث  نيروهاي  آشورهاي  همسايه  عرا: وي  اضافه  آرد. منطقه اي  را به  عراق  بياورد

  .مشكل  در اين  آشورمي شوند و هيچ  نقطه اي  از آشور از ثبات  برخوردار نخواهد شد
پيشمرگان  آرد، هسته  ارتش  آتي  عراق  خواهند بود ودر صورت  ايجاد يك  : بارزاني  همچنين  گفت 

: درپايان  گفت وي  همچنين  . ارتش  مشترك ، پيشمرگان  مي توانند در سراسر آشور مستقرشوند
پايان  اشغال  عراق  بهترين  راه حل  براي  ملت اين  آشور است  اما اين  ملت  تا آن زمان  احتماال به  

  .آمك  و ياري  نياز دارد
  ساير تحوالت

عراق به هيچ عنوان به اسرائيل نفت صادر : ابراهيم بحرالعلوم وزير نفت دولت موقت عراق تأآيد آرد* 
  .نخواهد آرد

همچنين اين شايعه را آه عراق قصد » سي.بي.ال«حرالعلوم ديروز در گفت وگو با شبكه تلويزيوني ب
: وي گفت. را دارد، بشدت تكذيب آرد) به فلسطين اشغالي( حيفا -صدور نفت از خط لوله موصل 

 موضوع صدور نفت به اسرائيل در هيچ شرايط فني و اداري طرح نخواهد شد و غيرقابل قبول است و
  .نفت عراق فقط از راه ترآيه و عربستان سعودي به ديگر آشورها صادر خواهد شد

  .مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق در يك اقدام غيرمنتظره مرز عراق با اردن را بست* 
: سخنگوي دولت اردن نوشت» نبيل الشريف«چاپ امان ديروز سه شنبه به نقل از » الراي«روزنامه 

وهاي آمريكايي در عراق روز دوشنبه گذرگاه آرامه واقع در منطقه مرزي اردن و عراق را بستند و از نير
اين اقدام نيروهاي آمريكايي، اختالالتي در اين منطقه مرزي ايجاد . تردد اتباع دو آشور جلوگيري آردند

  .آرده است
فر از اعراب تندرو طرفدار صدام  ن٨٠نيروهاي ائتالف : راديو حزب زحمتكشان آردستان عراق گفـت* 

اين افراد اخيرا در مناطق مرآزي و جنوبي عراق : اين راديو ديروز افزود. حسين را در عراق دستگير آردند
شناسايي و توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شده اند و از اتباع عربستان سعودي، اردن و سودان 

  .هستند
تن از افرادي آه توسط نيروهاي آمريكايي در عراق به اتهام شش : يك افسر بلندپايه آمريكايي گفت* 

مسائل امنيتي بازداشت شده  اند، مدعي اند آه تابعيت آمريكا دارند و دو تن ديگر نيز مدعي اند 
  .انگليسي هستند

 هزار نفر در ١٠: همچنين افزود» يانيس آارپينسكي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از ابوغريب، سرتيپ 
اي اطراف بغداد به اتهام ارتكاب جرم يا مسائل امنيتي در بازداشت بسر مي برند آه اين ميزان زندان ه

 .دو برابر رقمي است آه قبال گزارش شده بود
  

  جلسه يک روزه رهبران بريتانيا، فرانسه و آلمان در مورد عراق
  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25 سه شنبه -راديو امريكا 
يا، فرانسه و آلمان قصد دارند برای اتخاذ موضع مشترکی در مورد عراق، جلسه يک روزه رهبران بريتان

  . ای تشکيل دهند
قرار است گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه و تونی بلر، نخست 

  . وزير بريتانيا روز شنبه در برلن به گفت و گو بنشينند
يا نيرومند ترين متحد آمريکا بود، در حالی که فرانسه و آلمان با آن مخالف در جنگ عليه عراق، بريتان

در اين ميان شورای امنيت به بررسی پيش نويس قطعنامه پيشنهادی آمريکا ادامه می دهد که . بودند
تشکيل يک نيروی بين المللی به فرماندهی آمريکا برای بر عهده گرفتن مسئوليت های امنيتی در 

  . ين يک جدول زمانی برای بازگردان حاکميت عراق به مرم آن کشور، از جمله مواد آن استعراق و تعي
در اين حال ارتش آمريکا می گويد يک سرباز آلبانيائی در يک حمله نارنجکی در شهر موصل در شمال 

  .عراق مجروح شد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ور شهري25: روزنامه های تهران
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  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25 سه شنبه -بي بي سي 
پنج روز بعد از انتشار قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و در حالی که رييس 

سازمان انرژی اتمی ايران اعالم کرده است که در چند روز آينده پاسخ رسمی ايران به قطعنامه شورای 
وزنامه های تهران به انعکاس اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسالمی پرداخته حکام داده خواهد شد، ر

  .اند که نشان از مخالفت با پذيرش مهلت تعيين شده دارد
 در صدر اخبار خود اين گفته رييس جمهور خاتمی را نقل کرده اند که در جمع نسيم صبا و حيات نو

  . نداريم اما می خواهيم قدرتمند باشيمسرداران سپاه پاسداران گفته است به بمب اتم نيازی
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی نظر رييس دولت را اعالم موضع رسمی ايران در پاسخ به ايران

قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی دانسته که تا پايان اکتبر به دولت ايران برای در 
  .عاليت های هسته ای خود مهلت داده استاختيار گذاشتن تمامی اطالعات مربوط به ف

 نظر رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار خود منعکس کرده اند که در ديدار با کيهان و رسالت
فرماندهان سپاه پاسداران گفته است به برکت آگاهی مسلمانان جهان، آمريکا به هر جا هجوم برد با 

  .مقاومتی مانند عراق روبرو خواهد شد
ظر مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی را با اهميت ديده که گفته است پذيرفتنی  نرسالت

نيست که کارشناسان يک سازمان بين المللی که معلوم نيست جاسوس کدام کشور استعمارگر 
  .هستند تمام نقاط کشور را بدون اطالع قبلی بازرسی کنند

ر يک برنامه تلويزيونی گفته است پذيرش  د رسالتعلی اکبر واليتی وزيرخارجه سابق به نوشته
پروتکل الحاقی که شورای حکام، ايران را مجبور به امضای آن دانسته اجباری نيست ولی آمريکا ديگر 

  .چيزی به نام حقوق بين المللی باقی نگذاشته است
 اين  در مقاله ای پيشنهاد کرده است که پروتکل الحاقی به رفراندوم گذاشته شود چرا کهياس نو

  .بحثی ملی است و هر نوع پاسخی به آن نياز به پشتوانه قوی افکارعمومی دارد
 نوشته نپذيرفتن خواست های شورای حکام به معنای آن است که ياس نوهنگامه شهيدی در مقاله 

موضوع ايران به شورای امنيت سازمان ملل برده می شود و وضعيت بسيار پيچيده و بحرانی برای ما 
  .اهد کردايجاد خو
آشور ما هيچگاه به دنبال به دست آوردن سالح « از زبان فرمانده نيروی هوايی نوشته شرقروزنامه 

  ».های غيرمتعارف نبوده است و نيازی به اين سالح ها ندارد
 نوشته سرتيپ خلبان رضا پرديس در مورد دستيابی ايران به فناوری هسته ای اظهار داشت ما شرق

سالح های متعارف ما در حدی است آه بتوانيم . جهت صلح آميز استفاده خواهيم آرداز انرژی اتمی در 
  .به دشمنان قسم خورده خود با اين سالح ها پاسخ دهيم

 در مقاله ای با اشاره به اين که کشور در موقعيت دشواری قرار گرفته است نوشته ای کاش آفتاب يزد
  . نمی گرفتيمزودتر کاری می کرديم که در اين موقعيت قرار

 با يادآوری تيراندازی هائی که در برابر ساختمان های سفارت بريتانيا اتفاق می آفتاب يزدنويسنده 
افتد نوشته در مقابل اين اقدام تروريستی وضع اصالح طلبان که روشن است و گفته اند که هيچ کاری 

 نظر داريم کجايند که با از دستشان ساخته نيست اما آن ها که می گفتند سيا و موساد را تحت
  .تروريست ها مقابله کنند

 با اين تاکيد به پايان می رسد که تندروها هزينه هائی آفتاب يزد" نبايد به اين جا می رسيديم"مقاله 
بر کشور تحميل می کنند که حداقل نتيجه آن دخالت بيگانگان در امور کشور و تضييع حقوق مردم در 

  . ز استبهره مندی از تکنولوژی رو
 در سرمقاله خود پيشنهاد کرده که جلوی اظهار نظر کسانی که به پذيرش جمهوری اسالمیروزنامه 

پروتکل الحاقی از سوی دولت ايران موافقند گرفته شود چرا که شرايط حساس کشور جای هيچ گونه 
  .مسامحه ای را در برابر کسانی که حافظ منافع دشمنان هستند باقی نمی گذارد

به اينگونه افراد حتی خود آمريكا و انگليس هم اجازه سخن : جمهوری اسالمی شته روزنامه به نو
گفتن و نوشتن نميدهند پس چرا ما بايد تحت عناوين فريبنده از قبيل آزادی بيان به افرادی آه ميخواهند 

ن بگويند و حافظ منافع دشمنان ملت باشند اجازه بدهيم هرچه ميخواهند در هماهنگی با استعمارگرا
  .بنويسند

 در مقاله ای با اشاره بر مقاالت تحريک کننده روزنامه های تندرو نوشته بايد معلوم شود که آفتاب يزد
هزينه اين تندروی ها تا چه اندازه است و اگر نظر اصالح طلبان که نسبت به انزوای دولت ايران هشدار 

  .می دهند دروغ باشد بايد جلوی آن را گرفت
 نوشته اگر کسانی هم هستند که با طرح ادعاهائی از جانب مردم بر  آفتاب يزدروزنامهسردبير 

دشمنی جهان با ما بيفزايند و هر روز شرايط سخت تری را برای مردم و کشور ايجاد کنند بايد برای آن 
  .ها هم فکری کرد

 اگر ايران قطعنامه  اين سخن وزير خارجه اياالت متحده آمريکا را نقل کرده که گفته استياس نو
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را نپذيرد و موضوع به شورای امنيت سازمان ملل برود، 

  .ديگر دير شده است
 در گزارشی با نقل گفته های کالين پاول و مقامات سازمان ملل درباره قطعنامه شورای حکام انتخاب

 است اگر ايران از انجام تعهدات خود کناره بگيرد با به اظهارات محمد البرادعی پرداخته که گفته
  .شرايطی مشابه کره شمالی روبرو خواهد شد
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 در پايان گزارش خود نتيجه گيری کرده که پذيرش شرايط شورای حکام آژانس بين المللی انرژی انتخاب
  .هسته ای هم به بخران پايان نخواهد داد چرا که هدف اعمال فشار بر روی ايران است

 نوشته اگر بپذيريم که قطعنامه شورای حکام زير فشار آمريکا صادر ياس نونادر صديقی در مقاله ای در 
  .شده است بايد نگران توابع عملی اين مصوبه در جهت محدود کردن حاکميت ملی باشيم

ای  با تاکيد بر اين که تنها بر اساس موافقت و رای مردم می توان درباره فشارهياس نونويسنده 
خارجی ايستاد، يادآوری کرده که دولت از آن جا که بر اساس رای مردم بر سر کارآمده تنها نهادی است 

  .که امکان پايداری دارد
 از محافظه کاران که معتقد به محدود کردن مشارکت مردم هستند انتقاد کرده و ياس نودر ادامه مقاله 

 اعتقاد دارند نمی توان در برابر تئوری حاکميت محدود نوشته با اين نگاه که بعضی از قدرتمندان به آن
  .آمريکائی ها ايستاد

 روزنامه مخالف دولت در سرمقاله خود با اشاره به قطعنامه شورای حکام و تاکيد قانون رسالت
اساسی بر اين که تمامی مقاوله نامه ها و قراردادهای خارجی بايد به تصويب مجلس برسد، نوشته 

  . دو هفته در تعطيل استچرا مجلس برای
کاظم انبارلوئی نوشته موضع گيری چند نماينده مجلس کافی نيست و مجلسی که به هر بهانه نامه 
بيرون می دهد آيا شايسته نيست که در برابر موضوعی که به عزت و شرف ملت ايران و اقتدار دولت 

  . امضا انتشار دهد270بستگی داشت نامه ای با 
شار سخنان نماينده ايران در سازمان ملل متحد که از عالقه مندی ايران به ادامه دو روز پس از انت

 به ياد آورده که سال گذشته دادگستری تهران در  آفتاب يزدديالوگ با آمريکا سخن رانده بود طنز نويس
  .د کرداعالميه ای نوشته بود که هر کس را که از مذاکره با آمريکا سخنی بگويد و بنويسد دستگير خواه

 با چاپ شعری به طعنه نوشته گرچه مذاکره و ديالوگ  آفتاب يزدمحمد حسن روان بخش در ستون طنز
ما پيروان . هم معنا هستند ولی به نظر می رسد که ما از مذاکره بيزار و به ديالوگ سخت عالقه منديم

  .سبک جديد ديالوگيم
بريتانيا در تهران را هدف گرفته است در خبر سومين تيراندازی که اين بار مجتمع مسکونی سفارت 

بيشتر روزنامه های تهران بدون تفسير و تحليلی چاپ شده و روزنامه ها در صفحات داخلی خود خبر از 
پيام وزير امور خارجه بريتانيا داده اند که توسط سفير آن کشور در تهران به همتای ايرانی وی داده شده 

  .است
 يک شکل نوشته اند که در ديدار سفير بريتانيا با کمال خرازی، وزيرخارجه روزنامه های مختلف در خبری

ايران درباره وضعيت پرونده هادی سليمان پور که تحت تعقيب دادگاهی در لندن قرار دارد و دو مستند 
  .ساز ايرانی سخن گفته که توسط نيروهای اشغالگر عراق دستگير شده اند

ازی های قبلی به طرف سفارت بريتانيا در تهران نوشته در حالی که به  با گزارشی درباره تيراندياس نو
طور معمول تمامی رفت و آمدها اطراف سفارتخانه ها توسط دوربين ها کنترل می شود درباره عوامل 

  .تيراندازی ها اطالعات ضد و نقيض داده شده است
ای وابسته به يک جريان افراطی از  به عنوان پيشينه حوادث اخير نوشته است تهديد روزنامه هياس نو

زمان دستگيری هادی سليمان پور آغاز شد و اينک در شرايطی ادامه می يابد که سفير سابق ايران از 
  .زندان لندن آزاد شده ولی اجازه خروج از انگلستان را ندارد و هر روز بايد خود را به پليس معرفی کند

ی در مراسمی به اعتصاب غذای خود که به آن روزه  فعاالن سياساعتماددر حالی که به نوشته 
سياسی نام داده بودند پايان داده و افطار کرده اند ياس نو در صدر اخبار از نگرانی ده ها فعال سياسی 

  .درباره وضعيت زندانيان سياسی خبر داده است
ر زندان های  محمد رضا خاتمی دبيرکل جبهه مشارکت از شکل گرفتن فاجعه ای دياس نوبه نوشته 

کشور ابراز نگرانی کرده و عليرضا علوی تبار گفته سکوت و بی عملی اصالح طلبان فضايی بدتر به وجود 
  .آورده است
 در سرمقاله خود با تاکيد بر اين که دفاع از حقوق زندانيان بايد بی توجه به نحوه تفکر و گرايش ياس نو

ت های ضدانقالب و برانداز و نوکر اجنبی ياد می سياسی آن ها باشد نوشته وقتی از متهمان با صف
 . فراهم آمده استشود عمال زمينه برای اعمال فشار و ايجاد شرايط سخت برای زندانيان

  
    يي هسته انرژي المللي بين سازمان مصوبه حقوقي ارزيابي
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  نامه  مفاد آيين تواند براساس  مي  ايران  اسالمي  جمهوري  معتقدند آه  حقوقدانان رخيب:  شانا خبرگزاري
   بندهاي  با استناد به  است  شده  تصويب1989   سال  فوريه23 بند در 61 و   ماده12 در   آه  حكام شوراي

  . آند  شكايت المللي  بين  قانوني  مراجع  به46 تا 36
   قطعنامه گيري  راي  بدون  با تصويب  اتمي  انرژي المللي  بين  و آژانس  ايران مي اسال  جمهوري مناسبات
،   است  ايران يي  هسته هاي  فعاليت  عليه  بند جدي8   حاوي  آه  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام شوراي

  .  است  شده  جدي دچار چالشي
 آشور استراليا، آانادا و   سه  پيشنهادي ، قطعنامه  آژانس  حكام شوراي)  سپتامبر12 (  جمعه در جلسه

   ماه  تا پايان  قطعنامه بنابراين. رسيد  حكام  شوراي  تصويب  به گيري  راي ، بدون  بند است8   حاوي  آه ژاپن
 خود  يي  هسته هاي  فعاليت  به  مربوط  اطالعات  تا آليه  شده  داده  مهلت  ايران  روز به50 حدود  اآتبر يعني

   آژانس  بازرسان  را براي  و محدوديت  قيد و شرط  بدون  بازرسي  قرار دهد و امكان را در اختيار آژانس
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   خود به يي  هسته هاي  فعاليت  در گزارش  آه  است  شده  تعهد خواسته  اين  از ايران همچنين. آورد فراهم
  . نشود  خطايي  هيچ  مرتكب  در آينده آژانس
   انرژي المللي  بين  خود با آژانس  همكاري  در دوران  ايران گيرد آه  مورد تاآيد قرار مي  در حالي بند اين

   رييس  ميردامادي دآتر محسن.  است  آرده  خود عمل ها و تعهدات  فراتر از مسووليت  حتي اتمي
   مثبت  دستاوردهاي  به  با اشاره  اسالمي  شوراي  مجلس  خارجي  و سياست  ملي  امنيت آميسيون

 در   شده  پذيرفته  با تعهدات  تناقضي  دستاوردها هيچ اين:  آرد  تصريح يي  هسته  تكنولوژي  در حوزه ايران
   به  مربوط هاي  فعاليت  آليه  آه  است  خواسته  از ايران  قطعنامه  در اين  حكام شوراي. خچج ندارند پيمان
  . آند  خود را در نطنز متوقف يي  هسته هاي ليت فعا  بويژه  اورانيوم سازي غني
   عنوان  به ايران:گويد  نيز مي  مجلس  خارجي  و سياست  ملي  امنيت  عضو آميسيون  قشقاوي حسن

   تحميل  غيرقابل  آژانس  با اين  همكاري  آه تواند اتخاذ آند و همانگونه  را مي  هر موضعي  مستقل آشوري
  . آرد  تحميل توان  را نيز نمي تعليق   يا عدم  تعليق است

 فشار   تحت  حكام  شوراي  تصميم  با تاآيد بر اينكه  هم  اسالمي  شوراي  مجلس  نماينده نيك رضا طاليي
   آژانس  و تخصصي يي  حرفه  بر وجوه  تصميم  اين  سياسي وجه:  ، گفت  است شديد امريكا اتخاذ شده

   براي  حكام  شوراي االجل  ضرب  تعيين  اينكه  به  با اشاره  حال  در عين نيك طاليي. دارد  غلبه المللي بين
 با   تصميم اين:   دارد، گفت المللي  بين  حقوقي  و موازين  قانوني  مباني  نياز به  الحاقي  پروتكل  به پيوستن
 هر آشور   در مجلس  رسمي ب و تصوي  مذاآره  مراحل  گذراندن  و لزوم المللي  بين هاي  واقعيت  به توجه

 عمال پيشنهاد   قطعنامه  اين با تصويب. باشد  داشته  اجرا درآوردن  به  براي  حقوقي تواند مبناي عضو، نمي
 صدور   براي  آنكه  دليل اما به. بود، تاييد گرديد  شده  واقع  و انگليس ، فرانسه  آلمان  مورد حمايت امريكا آه

   آشورهاي  پيشنهادي  اروپا و قطعنامه  پيشنهادي ، دو قطعنامه  نگرفت  صورت ريگي  راي  قطعنامه اين
   از صدور قطعنامه  پس  شب  جمعه  ايران وزير امور خارجه. شدند  قطعنامه  اين  مصوبه غيرمتعهد ضميمه

 و   را ناپخته گيري  تصميم ، اين  ايران  براي االجل  ضرب  و تعيين  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام شوراي
   سوءاستفاده  به  نسبت  اروپايي  آشورهاي  امريكا و برخي  تالش  به  نسبت خرازي.  دانست سياسي
  آثا:  هشدار داد و افزود  حكام  از شوراي سياسي

 نيز  شنبه، روز يك  آن  دنبال به.تر خواهد آرد  را پيچيده  و مسائل  است  برخوردها بسيار منفي  نوع ر اين
 و صدور   آژانس  تصميم  بودن  سياسي  به  با اشاره  ايران  امور خارجه  وزارت  سخنگوي حميدرضا آصفي

   بدون  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  نابجا و ناشايست  اقدام اين:   شورا گفت گيري  راي  بدون قطعنامه
   در نحوه  رساند آه  نتيجه  اين  را به  ايران المي اس ، جمهوري  و آارشناسي  تخصصي  مسائل  به توجه

   ايران  امريكا به  امور خارجه  وزارت  حال در همين. آند  بازنگري المللي  بين  خود با آژانس هاي همكاري
   آه  از اين  است  ديگري ، نشانه  اتمي  انرژي المللي  بين  با آژانس  همكاري  عدم  آه  است هشدار داده

  .  است يي  هسته هاي  توليد سالح  برنامه  داراي  بطور مخفيانه راناي
   منجر به  روابط  بازبيني  اين  آه ، اميدوار است  امريكا گفت  امور خارجه  وزارت  سخنگوي ، يك«  ارلي آدام»

 و امريكا   غربي  آشورهاي  آه  مطلب  اين  نيز با بيان آصفي. شود  ايران ها از سوي  همكاري افزايش
   محروم يي  آميز هسته  صلح  فناوري  به  دستيابي  خود براي  و مشروع  طبيعي  را از حق خواهند ايران مي

 آميز   صلح  از فناوري  و استفاده  دستيابي  خود براي  و مشروع  طبيعي  از حق ايران»:  آنند، گفت
   شوراي  از سوي  قطعنامه  اين  مجرد تصويب  به  ايران  نمايندگي هيات«.آند  نظر نمي  صرف يي هسته
   گروه  پيشنهادي  قطعنامه نويس  پيش  آرد آه  و اعالم  ترك  تصميم  اين  به  را در اعتراض  جلسه ، محل حكام
 در   ايران  دايم نماينده. اعتبار ندارد  حقوقي  لحاظ  شد و به  تصويب  گيري  راي ، بدون  حكام  شوراي غربي
   تحميل  دنبال  به  آه  آشور غربي16   تصويب  تنها به  قطعنامه اين»:   گفت  اتمي  انرژي المللي  بين سآژان
 دآتر   حال با اين«. نيامد  عمل  به  گيري  راي  امروز هيچگونه  و در جلسه  است  بودند، رسيده  آژانس  به آن

   پيشنهادي  قطعنامه  تصويب  آه  معتقد است الملل  بين  حقوق  و آارشناس  استاد دانشگاه  مواليي يوسف
   شوراي  ندارد، چرا آه  ايرادي  هيچگونه  حقوقي  لحاظ  به  ايران  درباره  حكام  عضو شوراي  غربي آشورهاي

     آيين  بر اساس  اتمي  انرژي  المللي  بين  آژانس حكام
 هر   عضو ، مجاز به  آشورهاي يي  هسته هاي فعاليت موثر بر روند   نظارت  اعمال  خود براي  داخلي نامه
   بوده  سابقه  بي  آژانس  ساله50   در تاريخ  آن  روند تصويب  آه  قطعنامه اما اين.باشد  مي گيري  تصميم گونه
 23 بند در 61 و   ماده12 در   آه  حكام  شوراي نامه  مفاد آيين  طبق  شود آه  مي  تصويب  در حالي است
 در   رسمي  گيري ها نيازمند راي  قطعنامه  ، اينگونه  االجرا است  و الزم  رسيده  تصويب  به1989   سال يهفور

   آه  قيد شده  صراحت  به46   الي36   در بندهاي  نامه  آيين  هفتم  در ماده همچنين.باشد  مي  حكام شوراي
   در مورد اين  گيرد آه  صورت  دست  يا بلند نمودن بي آت  صورت  اعضا به  گيري  بايد با راي  قطعنامه تصويب
 ،   قطعنامه  تصويب  شرط همچنين.  است  نگرفته  صورت گيري  راي  هيچگونه  نفوذ غرب  با اعمال قطعنامه
  باشد اما اين  مي  حكام  عضو شوراي35 عضو از 24   حداقل  يعني  حكام  شوراي  اعضاي  دو سوم موافقت
 و   ملي  امنيت ، عضو آميسيون  قشقاوي حسن.رسد  مي  آشور غربي16   تصويب نها به ت قطعنامه
   و حقوقي يي  حرفه ، آاري  ايران  عليه  حكام  شوراي قطعنامه»:   نيز معتقد است  مجلس  خارجي سياست
   و عدم ربي غ  آشورهاي  گسترده  امريكا با فعاليت  فشارهاي  در چارچوب  سياسي  اقدامي نبود بلكه

   ن  مفاد آيين بر اساس«. شورا بود  در اين  دوست  آشورهاي  الزم تحرك
   تخطي نامه  آيين  اين  از مقررات ، هرگاه  است  آن  اجراي  به  موظف  حكام  شوراي  آه  آژانس  داخلي امه

.   است  محفوظ بحث   آشور طرف  براي  المللي  بين  و حقوقي  قضايي  محاآم  به  اعتراض گردد، حق
  حميد رضا آصفي. آند  پيگيري  حقوقي  ذيصالح  مراجع  را از طريق  تخلف تواند سريعا اين  مي  ايران بنابراين
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 دهد،   ارجاع  قانوني  مراجع  را به گيري  راي  بدون  صدور قطعنامه  مساله  حاضر است  آيا ايران در مورد اينكه
   حرآت  يك  رفتار آژانس  اين ، زيرا دنيا خود فهميد آه  نيست  مطرح  قانوني  مراجع  به  رجوع بحث:  گفت

  . نبود  شده آارشناسي
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
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،   آند و در عوض ، ملي  داشت علقها ت  غربي  به  را آه  عراق  نفتي هاي  بود شرآت  داده  نيز قول صدام
  (1.) را در اختيار او قرار دهد  الزم هاي  آمك برداري  و بهره  و آارشناسي  فني  از لحاظ شوروي
.   را در نظر گرفت ، فرانسه  عراق  و صنعتي ، سالحي  نظامي  از احتياجات يي  پاره  تامين ، براي صدام

  ها در خالل ها و انگليسي  رفتار تحقيرآميز امريكايي  آه  دوگل ي جمهور  رياست ها، از دوران فرانسوي
   و حتي  گرفته  پيش  با امريكا و انگلستان  متفاوت يي  بودند، شيوه  نكرده  را فراموش  دوم  جهاني جنگ

   شده  منتقل  بروآسل  به  دبيرخانه  آن  در نتيجه  بودند آه  آرده  اخراج  ناتو را از پاريس  پيمان دبيرخانه
  (2.)بود

 داشتند،   سهام ها در آن  فرانسوي  آه  عراق  نفت  صنايع  آردن ، از ملي  جمهور فرانسه پمپيدو، رييس
.  آند  آشور را تامين  آن هاي ، سالح  از عراق  نفت  تحويل  تضمين  در قبال  آه  بودأ اما پذيرفت ناراحت
  ژست.  را دچار آبر و غرور آرد  صدام  عراق  به  فرانسوي  آلوئت ي پانارد و هليكوپترها  زرهپوشهاي تحويل

،   خريد اسلحه ، براي ها بفهماند عراق  روس  به  منظور بود آه  اين ، به  در برابر شوروي ، صدام مغرورانه
  .  در اختيار دارد  را هم  ديگري منابع
  آننده  خيره  عمليات  و ديدن با اسراييل   مصر و سوريه1973 اآتبر   روز ششم  از جنگ ، پس صدام

»   شصت ام «  تانكهاي العاده  فوق  آنها مجهز بودند، و نيز آارآيي ها به  اسراييلي  آه  فرانسوي ميراژهاي
 بر   مراتب  به  غرب  ساخت هاي  سالح  رسيد آه  نتيجه  اين  بود، به  اسراييل  در اختيار ارتش  آه امريكايي
در .  آرد  معطوف  فرانسه  خود را بيشتر به ، توجه  پس او، از آن.  دارد  برتري  شوروي ساخت  هاي سالح
   نسبت يي  دوستانه  بود، احساسات  وفادار دوگل  از شاگردان  آه  شيراك ، ژاك وزير وقت ، نخست فرانسه

   در ذهنش  خوشي ، خاطرات  فرانسه خود به( 1351 )1972  ، از سفر ژوئن صدام. داد  مي  نشان  صدام به
 ياد   بود، با تحسين  داده  نشان  خاصي  بخشندگي ها نيز، از او آه  فرانسوي  بود آه  آرده  و آاري داشت
  . آردند مي
   شد، ژاك  پاريس  دوگل  شارل  وارد فرودگاه  وقتي روزي. آمد  مي  خوشش  مسكو و پاريس  از سفر به صدام
   سالطين  اقامت ، محل  ماريني  را در آاخ  آرد و وي  باشكوهي ، از او استقبال انسهوزير فر ، نخست شيراك

   و نوشيدن  اليزه  در آاخ  از صدام  گرم  از پذيرايي پس.  دادند ، جاي  فرانسه  مهمان  جمهوري و روساي
   آردند و در آنجا رمون ، دعوت  مديترانه ، نزديك  در پروانس يي  در دره  بوستاودوبومانيه ، او را به شامپاين

   روستايي  گاوبازي  مسابقه  او يك براي.  از او شد ، مامور پذيرايي  سرآشپز فرانسوي ، بزرگترين توليه
 را از   گاوها، گلي  آزار دادن دويدند و بدون  نر مي  گاوهاي  روياروي  جوان  پسرهاي  دادند آه ترتيب
  . داشتند  گاو بر مي گوش پشت
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