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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  مردم شوارد نادزه را برکنار کردند

  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2يكشنبه  -بي بي سي 
ه نينو بوردژانادزه رئيس مجلس به ميخائيل ساکاشويلی رهبر مخالفان گرجستان تاييد کرده است ک

عنوان کفيل رياست جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات در دو ماه آينده سرپرستی اين مقام را بر عهده 
  .خواهد داشت

آقای ساکاشويلی گفت که او به خانم بوردژانادزه کمک خواهد کرد و با مساعدت ادوارد شوارد نادزه 
  .جستان خواهد کوشيدبرای برقراری ثبات و صلح در گر

ادوارد شواردنادزه، رييس جمهور پيشين گرجستان، تحت فشار مخالفان حکومتش که مجلس و اکثر 
  .ساختمان های دولتی را به تصرف خود در آورده اند بعداز ظهر يکشنبه از مقام خود کناره گيری کرد

ويزيون اين کشور به اطالع مردم  نوامبر از طريق تل23آقای شواردنادزه استعفای خود را عصر يکشنبه 
  .رساند

مخالفان دولت از روز شنبه به خيابان ها آمده و پارلمان، دفتر رييس جمهور و اکثر ادارات دولتی را به 
  .تصرف خود در آورده بودند

ميخاييل ساکاشويلی، رهبر مخالفان دولت گرجستان روز يکشنبه هشدار داده بود چنانچه ادوارد 
يعا استعفا ندهد، تظاهرکنندگان مخالف را به سمت اقامتگاه رييس جمهور هدايت شورادنادزه سر

  .خواهد کرد
ادوارد شواردنادزه که ساعات پايانی رياست جمهوری خود را در يکی از اقامتگاه های ييالقی خود به 

  .سر می برد، ابتدا با تهديد و سپس با تشويق و امتياز سعی کرده بود مخالفان را آرام کند
ادوارد شواردنادزه، روز يکشنبه پس از مالقات با وزير خارجه روسيه، که به منظور ميانجيگری بين وی و 

مخالفان به آن کشور سفر کرده، گفته بود آمادگی دارد در مورد برگزاری انتخابات پيش رس رياست 
الفان، از ساختمان های جمهوری و تجديد انتخابات پارلمانی با مخالفان گفتگو کند مشروط بر اينکه مخ
  .دولتی خارج شوند اما رهبران مخالفان اين پيشنهاد رييس جمهور را رد کردند

  'انقالب بدون خونريزی'
 نوامبر، باال گرفت و تظاهرکنندگان مخالف 22بحران در گرجستان در پی تظاهرات گسترده در روز شنبه، 
افتتاحيه دوره جديد پارلمان را که آقای دولت به ساختمان مجلس گرجستان راه يافتند و مراسم 

  . شواردنادزه در آن شرکت داشت، بر هم زدند
تظاهرکنندگان توانسته بودند از سد ماموران امنيتی عبور کنند و وارد جلسه مجلس شوند و رييس 

  .جمهوری را وادار کنند در حلقه محافظان خود تاالر جلسات پارلمان را شتابزده ترک کند
بعد، تظاهرکنندگان به کاخ رياست جمهوری وارد شدند و دفتر رييس جمهوری را به اشغال در ساعات 

  . خود در آوردند
اعالم کرده " انقالب بدون خونريزی"ميخاييل ساکاشويلی، رهبر اصلی مخالفان دولت، اين اقدامات را 

  .بود
  .رقانونی خوانده بوددر مقابل، آقای شواردنادزه در پيامی، اقدام مخالفان را يک کودتای غي

آقای شواردنادزه ابتدا قويا کناره گيری از قدرت را مردود دانسته بود اما اوج گيری بحران و عدم حمايت 
  .ارتش از وی باعث شد وی تغيير موضع دهد و قدرت را واگذار کند

يس، پايتخت شد و روز شنبه، ايگور ايوانف، وزير خارجه روسيه، برای مالقات با دولت و مخالفان وارد تفل
در خالل ساعات شب، در برابر هزاران تظاهرکننده که در برابر ساختمان پارلمان اجتماع کرده بودند 

  .سخنرانی کرد
  .وی سپس به ديدار ميخاييل ساکاشويلی رفت

  ريشه های بحران
  .بحران کنونی گرجستان پس از برگزاری انتخابات اخير پارلمانی در آن کشور آغاز شد

گرجستان مدعی است که کانديداهای طرفدار رييس جمهوری به اکثريت کرسی های مجلس دولت 
دست يافته اند در حاليکه مخالفان دولت را به تقلب در اين انتخابات متهم کرده و نتايج آن را مخدوش 

  .دانسته اند
دولت اياالت متحده نيز ناظران خارجی انتخابات نيز در مورد سالمت اين انتخابات ابراز ترديد کرده اند و 

گفته است که اين انتخابات به طرز قابل قبول برگزار نشده و در شمارش آرا دستکاری به عمل آمده 
  .است

  ميخائيل ساکاشويلی 
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   ساله35حقوقدان 
  تحصيلکرده در آمريکا و فرانسه

  رئيس پيشين شورای شهر پايتخت
  وزير منتخب شواردنادزه برای داگستری: 2000
  ايه گذار جنبش وحدت ملیپ: 2001

  طرفدار غرب و اصالح گر راديکال
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  آه ردپاي استبدادند ، با تالش پيگير ممكن است    درمان دردهايي: پرستو فروهر
  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2يكشنبه 

 ايران و همسرش پروانه مراسم سالگرد قتل داريوش فروهر، اولين وزير آار پس از انقالب اسالمي
  .اسكندري عصر امروز در حسينيه ارشاد برگزار شد

 سال دوباره در آغاز ماه آذر 5پس از : پرستو فروهر در مراسم پنجمين سالگرد قتل پدر و مادر خود گفت
  .  مايم تا ياد سربلند داريوش و پروانه فروهر و يكايك قربانيان اين ماه خونين را زنده داري  گردهم آمده
تصويرهايشان در خاطرات زنده است و . ياد آنان در هر نفس با من است، ياد پدر، ياد مادر: وي افزود

  .آنند  شوند و صالبت وجود آن دو عزيز را بر من آشكارتر مي  تر مي  درگذشت زمان انگاري شفاف
وزهايي آه پدرم ساآن ام، در يكي از ر  هاي آودآي  در يكي از روزهاي سال: پرستو فروهر تصريح آرد

مان به عادت   داد، در اتاق آارش در خانه  هاي اين شهر نبود و حضورش خانه را گرمي مي  زندان
هاي   ام تكيه داد و دل به نوازش  ها روي پشتي صندلي او نشسته بودم، سرش را به سينه  گي  بچه

هاي    پوست سرش برجستگيگشت آه روي  هاي من البالي موهاي نرم او مي  دست. دخترآش سپرد
هايش را باز آند و يا سرش را از روي   آنكه چشم  او در جواب پرسشم بي. اي را لمس آردم  غريبه
 مرداد و در دفاع از دولت ملي 28ها پيش در روز آودتاي   ام بردارد با صدايي آرام گفت آه سال  سينه

هاي    البالي موهايش روي بخيهمصدق سرش زخم برداشته، سپس آرام دست آوچك مرا گرفت و
  .بازمانده از آن روز شوم آودتا آشيد

ها، جاي دردها   ام شد، حسن تلخ رد پاي زخم  حس تلخ اين لحظه انگار همراه هميشگي: وي ادامه داد
. سپرد  هاي وحشي خطر مي  پروا به دست  روي سر پدرم و دلهره براي جسم عزيزش آه همواره چه بي

آيي اعتراض در آاروانسراسنگي در هجوم گماشتگان امنيتي   ر آستانه انقالب در گردهمها بعد د  سال
غروب آن روز ديدمش آه حلقه شده در ميان جمع پرشور همراهانش روي . دوباره سرش زخم خورد

  .اش را به تن داشت  تخت بيمارستان نشسته بود، با سري باند پيچي شده و هنوز زير پيراهني خوني
هاي شجاع مادرم آه به جسارت آخرين فريادش گشوده بود فشار   روي لب: وهرها، تأآيد آرددختر فر

هاي   دستان قاتالن آبودي نشانده بود،از آغاز پرمهرش تنها زخم برجاي مانده بود آنار زخم اما چشم
شونتي آه بر او انگار از وراي خ. ها خيره مانده بود  نيمه باز اين يگانه زن همچنان با شوقي به دور دست

  .ايران[ پايدار] هاي حيات نيز چشم به روياي ابديش داشت، به روياي آزادي  رفت در آخرين لحظه
شان   هاي خانه  از جسم عزيزشان امروز تنها دو لكه خون خشك شده بر فرش: وي خاطر نشان آرد

از آن هنگام . ن مردمباقيست، اما يادشان، آرمانشان و خاطره صالبت و شجاعتشان سنگري است از آ
هايشان را به خاك   هاي دريده از دشنه و پدر و مادر دوختم، از آن هنگام آه زخم  آه نگاه بر سينه

از آن هنگام بارها و بارها . ام عجين شد  سپرديم، تعهد به دادخواهي ستمي آه بر آنان رفت با زندگي
  . ام  ن شنيدهمرثيه تلخ مرگ آزادگان سرزمينمان را از زبان داغدارشا

پرستو فروهر با نام بردن از پوينده، مختاري ،مجيد شريف ،پيروز دواني ، زال زاده ، سعيدي سيرجاني، 
مير عاليي، تفضلي، برازنده، غفار حسيني، حاجي زاده، آاظم سامي و زهرا آاظمي اظهار داشت از 

  .غمهاي بازماندگان آنان آگاه شده است
ايم و اميد به عدالت را البه   هايمان آشيده  رد خويش را با غرور بر شانهما سوگ و د: وي همچنين گفت

  .  ايم  هاي دلمان پاس داشته  الي زخم
اين دردي آه با جان ايرانمان عجين شده، درد : دختر فروهرها با اشاره به قتل عزيزان خود تصريح آرد

تعهد به حقيقت و تعهد به . يرانيان نهادههاي يكايك ما ا  مشترك ما مردم است و تعهدي تاريخي بر شانه
ها و   ها، قلدري  در ميهن ما زير زنگار دروغ[ گاهي اوقات و در برخي زمانها ] مفاهيم مقدسي آه . عدالت

  .اند  ها رنگ باخته  مصلحت جويي
بار   شك نقطه عطفي شده در فراگيري اعتراض به سرنوشت دهشت   بي77فاجعه آذر : وي ادامه داد

در واآنش به اين خيزش عمومي . در اين اعتراض جمعي اميد به عدالت بستند. رانديشي در ايران دگ
  .آار به دستان حكومتي نويد عمل دادند

امروز آارنامه پنج سال گذشته به : پرستو فروهر از عملكرد جريان قضايي ابراز نارضايتي آرد و گفت
دستگاه قضايي مسئوليت خويش آه دادرسي . يددهد آه اين نويد جامه عمل نپوش  وضوح نشان مي

اي داراي موارد تناقض به دادگاهي   پرونده. انجام نداد[ به طور آامل] عادالنه اين پرونده ملي بود، را 
براي ما مسلم ] ها را به محاآمه آشيدند اما   رفت ، پشت درهاي بسته عامالن اجرايي قتل[ جالب]

و دادرسي گناه اين [ اند  ها چه آساني بوده  سازان اين جنايتنشده است دستور دهندگان و بستر
  .دستور دهندگان و بسترسازان را نديده ايم
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  .وي اقدام روند دادرسي را نمايش خواند و آنرا عادالنه تلقي نكرد
در اين راه بسياري از آساني آه به اين روند اعتراض آردند و سر افشاي : دختر فروهرها ادامه داد

ها توقيف شدند، روزنامه نگاران و   روزنامه. اند  قايق پرونده پافشاري آردند تاوان سنگيني پرداختهبرخي ح
هاي ساختگي به زندان افتاد و نداي اعتراض جمعي   حتي وآيل شجاع اين پرونده ناصر زرافشان با اتهام

   . مسئولين قضايي بايد پاسخگوي اين مسائل در برابر تاريخ باشند. خاموش شد
خواست نويدهاي عدلشان را باور آنيم، آنان آه وعده   اما آن گروه ديگر، آنان آه دلمان مي: وي افزود

گفتند دفع اين بال خواهند آرد، در اين راه پر درد ما را به سرنوشت   اصالح طلبي داده بودند، آنان آه مي
اما نتيجه آن هيچ تغييري در اين اگرچه هرازگاه از سوي آنان اعتراضي شد . تلخ خويش رهايمان آردند

  .،پديد نياورده است[ دانيم  آه آنرا مطابق عدالت نمي] روند 
 به حربه جنگ قدرت بدل شد و ابزاري گشته 77هاي سياسي آذر   فاجعه قتل: پرستو فروهر تصريح آرد

يان وجدان زخم براي امتياز گيري از حريف و در اين ميان عدالت قرباني مصلحت انديشي شد و در اين م
  .خورده ملت و درد ما فرزندان داغدار به فراموشي رفت

ما داغداران راه آزادي را از . ايد  اما شما اي مردم آه صاحبان اين ملك: وي در ادامه خطاب به مردم گفت
اين خاك نبض . اند  هاي بزرگانمانند آه در خاك ميهن خفته  اين زخم. داغ فروهرها را از دل مبريد. ياد مبريد

تعهد به حقيقت و عدالت را از شانه ننهيم و اين تعهد پر بار را با . زند  با دردشان و با اميدهايشان مي
  .انديشه واپسگراي انتقام آدر نكنيم آه انتقام زاينده خشونت است و خشونت پايبندان ستم

گير جامعه در راه دادخواهي درمان دردهايي آه رد پاي استبدادند تنها در تالش پي: وي در پايان افزود
در اصراري صادقانه، به دور از هرگونه سازش بر سر حقايق و اين تالش انساني آبستن . ممكن است

ياد آنان زنده باد آه در راه آزادي . پااليش جامعه از دور بسته خشونت و خشك انديشي خواهد شد
  پايان پيام. پيروز باد ملت. ايران جان باختند

  
  اي    هاي زنجيره  زرافشان به مناسبت پنجمين سالگرد قتلپيام ناصر 
  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2يكشنبه 

اي آه به جرم افشاي اطالعات پرونده اين قتلها به پنج سال   هاي زنجيره  ناصر زرافشان وآيل پرونده قتل
  .د فروهرها ارسال آر  زندان محكوم شد ، پيامي را به مراسم پنجمين سالگرد قتل

اي زخمي است بر   هاي زنجيره  قتل: به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين پيام آمده است
اي آه از    ساله5مرور دوره . وجدان جمعي جامعه ما آه با گذشت زمان، خود به خود التيام نخواهد يافت

اي   هاي زنجيره  آه با افشاي قتلدهد التهابي   زمان افشاي اين جنايات تاآنون گذشته است نشان مي
در جامعه پديد آمد، نه تنها بر خالف معمول با گذشت زمان فروآش نكرده بلكه طي اين پنج ساله 

تر شده است زيرا   تر و هم گسترده  هرچه زمان بيشتري گذشته اين التهاب و بحران سياسي هم عميق
سير آرده و پس از اين نيز سير خواهد آرد آه ها در جهتي   شرايط داخلي و بين المللي در اين سال

  .هاي قديمي روز به روز دشوارتر ساخته است  اداره آردن جوامع را با شيوه
در ادامه اين پيام با اشاره به اينكه ديگر با تكيه بر قتل و ارعاب و ترور و ساآت آردن صداهاي مخالف 

يابد آه   ان عمومًا در جهتي تحول يافته است و ميامروزه جه: توان جوامع را اداره آرد، آمده است  نمي
هر روز عرصه را بر سياستمداران فاسد و غارتگران اموال عمومي آه خود را در پس اعتقادات يا تعصبات 

  . سازد  تر   ها و محافل مافيايي و سازمان يافته جنايت و مردم ستيز، تنگ  سازند و به گروه  مردم پنهان مي
مه اين پيام با مورد سئوال قرار دادن وجود استقالل و اقتدار الزم براي رسيدگي زرافشان در ادا

خواهم بگويم اين است آه جهان ظرف يك   آنچه من امروز مي: طرفانه اينگونه مسائل آورده است  بي
هاي آهنه برخاسته از   دهه گذشته متحول تغييرات آيفي عميقي شده است آه در آن ديگر شيوه

توان با تحميل سكوت، با پرونده سازي و تعقيب و آزار، با طناب و   آارايي ندارند، ديگر نميخودآامگي 
ها فقط فشار و ارتشاء را   گذرد جامعه را اداره آرد، اين شيوه  آشيدن پرده استتار به آنچه در جامعه مي

هاي اجتماعي از   اريسازند و سيستم دفاعي جامعه را براي دفع بيم  تر مي  بخشند و گسترده  عمق مي
  . برند  ها از ميان مي  اندازد و توانايي آن را در ترميم ناهنجاري  آار مي

مداراني   قدرت: در ادامه اين پيام با تأآيد بر اينكه براي حكومت آردن، مشروعيت الزم است، آمده است
 با هر روز تأخير در   اند  دهآه هنوز واقعيت تغييرات جهاني طي دهه گذشته را درنيافته و هنوز بيدار نش

  .سازند  بيداري خود، لطمات جبران ناپذيري را به خود و به جامعه خود وارد مي
شوند،   ها، اموال و نواميس مردم تعريف مي  ها امين جان  امروزه حكومت: در ادامه اين پيام آمده است

بنابر . به حكومت واگذار شده استحاآميت، اقتداري است آه از طرف مردم براي حراست از اين امانت 
اين پاسداري از جان و مال و ناموس مردم، عهد و پيمان حكومت در برابر مردم است و خيانت در اين 

حاآمتي . امانت به منزله عهد و شكستن پيماني است آه حاآميت در برابر مردم به عهده گرفته است
روعيت ندارد و امروز ديگر جامعه بين الملي اين گونه آه سوگند خود در برابر مردم را زير پا بگذارد، مش

  .آند  ها را تحمل نمي  حاآميت
اگر ما آنها را نبينيم يا نشنويم، تغيير . واقعيت امروز آنچه است، هست: افزايد  اين پيام در پايان مي

اي   ز ما به چنين نقطهامرو. توان با سرپوش گذاردن به واقعيت امروز را به فردا برد  تا زماني مي. آند  نمي
  . ايم  رسيده

گفتني است اين پيام به علت تنگي وقت وتذآر مبني بر اتمام جلسه در ساعت مقرر، امكان قرائت در 
  پايان پيام. مراسم را نيافت
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  در حاشيه مراسم سالگرد فروهرها 
  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2يكشنبه 

 در حاليكه تعدادي از شرآت آنندگان در اين مراسم با پس از پايان مراسم پنجمين سالگرد فروهرها،
و سر دادن شعارهايي از مقابل حسينيه ارشاد به سمت سه راه ضرابخانه " اي ايران"خواندن سرود 
  .آردند، با حمله افراد لباس شخصي مواجه شدند  حرآت مي

آغاز مراسم در مقابل حسينيه به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، لباس شخصي ها آه قبل از 
  .ارشاد حضور داشتند با حمله به افراد شعار دهنده تعدادي از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند

همچنين نيروهاي فاقد لباس فرم با چندين دستگاه دوربين تصويربرداري از شعار دهندگان و عابران 
  .آردند  فيلمبرداري مي

ا با دخالت نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران آه برقراري نظم و ه  بر اساس اين گزارش درگيري
  .امنيت مراسم را بر عهده داشت، پايان يافت

رفراندوم، "دادند،   تظاهرات آنندگان با در دست داشتن پوسترهايي از داريوش و پروانه فروهر شعار مي
  ."زنداني سياسي آزاد بايد گردد"و " رفراندوم اين است شعار مردم
هاي برجسته احزاب درون    داريوش و پروانه فروهر با استقبال آم رنگ چهره  مراسم پنجمين سالگرد قتل

  .  قدرت مواجه شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين مراسم آه عده زيادي از مردم، دانشجويان، جوانان و 

يرين عبادي ، ابراهيم يزدي،فريبرز رييس دانا ، هايي نظير ش  فعاالن سياسي شرآت داشتند، شخصيت
سيمين بهبهاني، هاشم صباغيان، عزت اهللا سحابي، لطف اهللا ميثمي و حبيب اهللا پيمان حضور 

  .  داشتند
 مجلس شوراي اسالمي نيز تنها 90بر اساس اين گزارش حسين انصاري راد، رئيس آميسيون اصل 

  پايان پيام. راسم به جمع شرآت آنندگان در مراسم پيوستاي بود آه در لحظات پاياني م  نماينده
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

 نماينده از مقام رهبري درباره استناد شوراي نگهبان به نامه ايشان در رد موارد اصالح 150استفسار 
  قانون مطبوعات  

  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2يكشنبه 
اي به مقام رهبري، از ايشان درباره استناد    نماينده مجلس در نامه150بيش از : ده اصفهان گفت نماين

  .  شوراي نگهبان به نامه ايشان در رد مصوبه مجلس براي اصالح قانون مطبوعات، استفسار آردند
هان در جمع به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، رجبعلي مزروعي نماينده اصف

مصوبه اخير اصالح بندي از قانون مطبوعات آه مربوط به نويسندگان مطبوعات : خبرنگاران پارلماني گفت
شود مبني بر اينكه رسيدگي به جرايم روزنامه نگاران بايد با حضور هيات منصفه و در محاآم علني   مي

  .ري رد شده بوددادگستري باشد، توسط شوراي نگهبان با استناد به نامه مقام رهب
اين استناد شوراي نگهبان در مورد اصالحات قانون مطبوعات، نمايندگان را بر آن داشت تا : وي افزود

  .طي نامه اي به مقام رهبري در اين خصوص سوال شود
با توجه به اينكه رديه هاي شوراي نگهبان در مورد اصالحات قانون مطبوعات با استناد به نامه : وي افزود

رهبري صورت مي گيرد، سوال ما اين است آه آيا اين نامه هميشگي و بلندمدت بوده و يا مربوط مقام 
  .توان موادي از قانون مطبوعات را اصالح آرد  اي است و مي  به دوره

قطعا پاسخ مقام رهبري راهگشاي مجلس در مورد اصالح قانون مطبوعات خواهد : مزروعي تاآيد آرد
  پايان پيام . بود

  

  ريسم  و سالحهاي آشتار جمعيترو
  

اي  هاي هسته عدم توافق اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي بر سر قطعنامه محکوميت فعاليت
  ايران، از ديد سخنگوي آژانس

  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2يكشنبه ): راديو فردا(بهمن باستاني 
ورد با فعاليتها و برنامه هسته اي جمهوري اختالف نظر شديد اروپا و آمريكا و اروپا بر سر چگونگي برخ

اسالمي ايران، باعث شد آه هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي نتواند در مورد مقرر يعني 
به گفته محمد البرادعي، رئيس آژانس، اين . هفته گذشته به تصميم قاطعي در اين زمينه دست يابد

ي شود به سازشي مقدماتي بين آمريكا و اتحاديه اروپا در بحثها با شدت و حدت ادامه يافته و گفته م
در مورد . اين باره منجر شده و تصميم گيري به هفته آينده، احتماال چهارشنبه موآول شده است

موقعيت فعلي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، همكارم شهران طبري با مليسا فلمينگ، 
  . تسخنگوي اين آژانس گفتگويي آرده اس

تنش موجود ميان اعضاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي به روايتي در دو ): راديو فردا(شهران طبري
روز جمعه آژانس پس از جلسه طوالني نتوانست بر سر . دهه تاريخ تشكيل اين آژانس بي سابقه است

م آند، به توافق جمله بندي قطعنامه اي آه قرار است ايران را به خاطر فعاليتهاي هسته ايش محكو
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اياالت متحده آمريكا و برخي از متحدانش معتقدند هجده سال پنهانكاري از سوي ايران و توليد . برسند
اورانيوم غني شده و همچنين تجربه توليد پلوتونيم براي محكوم آردن ايران به نقض قرارداد منع ازدياد 

  . سالحهاي هسته اي آافي است
 18ترديدي نيست آه بايد : نگوي آژانس در وين به راديو فردا مي گويداما خانم مليسا فلمنيگ، سخ

سال پنهانكاري ايران در اين زمينه محكوم شود و در اين آه اعضاي آژانس چطور به آن واآنش نشان 
دهند، حرفي نيست، اما نكته اصلي آن است آه آقاي البرادعي مي خواهد بر سر حرف خود باقي 

 تا حال هيچ مدرك و سندي بدست نياورده ايم آه نشان دهد مواد هسته اي آه او مي گويد ما. بماند
دآتر البرادعي در گزارش خود تا حال يا تا امروز . ما ديديم، مربوط به توسعه سالحهاي هسته اي باشد

ته او بارها و بارها گف. را به آار برده، يعني تا امروز هيچ سندي نداريم و او سر حرف خود ايستاده است
آار ما اين . است آه آار او قضاوت در مورد نيت يك آشور نيست و ما حتما چنين آاري نخواهيم آرد

است آه سندها و مدارآي را آه به طور عيني و ملموس پيدا مي آنيم، روي ميز بگذاريم و آن را علني 
  . به عهده خودش استآنگاه اگر آشوري بخواهد اين اسناد و مدارك را تعبير و تفسير آند، ديگر. آنيم

 سال پنهانكاري 18از سوي راديو فردا از مليسا فلمينگ مي پرسم شما گفتيد ترديد نيست آه بايد 
ايران محكوم شود، از سوي ديگر منابع مطلع مي گويند آمريكا از ارجاع ايران به شوراي امنيت صرفنظر 

تيد، طوري تنظيم آنيد آه ايران حاال شما حاضريد جمله بندي قطعنامه را همانطور آه گف. آرده
  حساسيت بين المللي و حاد بودن اين مساله را دريابد؟

تصميم . ما راستش درباره جمله بندي قطعنامه اظهار نظر نمي آنيم: خانم فلمينگ پاسخ مي دهد
گيري در اين زمينه مربوط به اعضاي آژانس است، ولي درك ما اين است آه يك تفاهمي در اين باره 

ل شده، به اين معني آه قطعنامه حاوي عبارات تند خواهد بود و بعالوه روشن مي آند آه در حاص
  .صورت تخطي ايران از تعهداتش، همواره امكان ارجاع آن به شوراي امنيت وجود خواهد داشت

از مليسا فلمنيگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي در وين مي پرسم ريچارد آرميتج، 
برخالف آنچه گفته مي شود، اروپا و : وزارت خارجه آمريكا به يكي از تلويزيونهاي واشنگتن گفتمعاون 

آمريكا در اين مورد با هم شاخ به شاخ نشده اند و همگي در حال کار آردن روي پاسخي مناسب 
 اين آيا همانطور آه شما هم به نوعي گفتيد، اين به معناي آن است آه آمريكا حاضر شده در. هستند

  زمينه مصالحه آند؟
اگر هيات مديره آژانس . بله درك ما هم همين است و اميدواريم اينطور هم باشد: وي پاسخ مي دهد

نتواند بر سر صدور قطعنامه توافق آند، خيلي بد خواهد شد و در اين صورت وظيفه اين هيات است آه 
ل آژانس هم رهنمودي براي ادامه آار پيدا تصميم بگيرد قدم بعدي چه بايد باشد و به اين ترتيب مدير آ

ت مي آنيم و از آنچه ما احتياج داريم آن است آه هيات مديره به ما بگويد ما نقش شما را تقوي. آند
هنوز بايد . شما آامال حمايت مي آنيم، هنوز در ايران آارهاي زيادي وجود دارد آه شما بايد آنيد

ما اميدوار هستيم يك روزي برسد آه بتوانيم . بسياري از مسائل را درباره اظهارات ايران روشن آنيد
نس است و امنيت بين المللي از اعالم آنيم تمام تاسيسات هسته اي ايران تحت نظارت و آنترل آژا

هنوز اين روز نرسيده و ما نمي توانيم چنين ادعايي آنيم، ما تا آن روز راه . اين نظر تضمين شده است
درازي در پيش داريم و بيش از هروقت محتاج هيات مديره يكصدا هستيم، نه هيات مديره اي آه دچار 

  .اختالف نظر باشد
سم با توجه به اظهارات آقاي آرميتج و نتايجي آه حاصل شده، فكر مي از خانم فلمينگ در وين مي پر

آنيد جلسه هيات مديره آژانس بين المللي انرژي هسته اي روز دوشنبه از سر گرفته شود يا آنطور آه 
نه دوشنبه نخواهد بود، جلسه روز چهارشنبه از سرگرفته : قبال گفتيد چهارشنبه است؟ وي پاسخ داد

. ون توافق شده است آه چند روز فاصله براي بحث و گفتگوي غير رسمي ضروري استاآن. خواهد شد
تا وقتي جلسه رسمي تشكيل مي شود، مطمئن باشيم آه توافقهاي الزم براي صدور قطعنامه حاصل 

  .شده است
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   سال قطع روابط سياسي13پس از تعيين سفير جديد عراق در آمريکا، 
  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2 يكشنبه - راديو فردا-)بغداد(پيمان پژمان 

 سال پس از قطع روابط سياسي مستقيم، عراق سفير جديدي براي سفارت خود در واشنگتن 13
 رحيم را اعالم در مصاحبه اي مطبوعاتي، هوشيار زيباري، وزير امور خارجه عراق، انتخاب رند. تعيين کرد

خانم رحيم . آرد و گفت به زودي سفراي جديدي براي آشورهاي مجاور عراق نيز انتخاب خواهند شد
 سال گذشته را در آمريكا به 30داراي مليت عراقي و آمريكايي است و گرچه در عراق به دنيا آمده، اآثر 

بود و روابط خوبي با بسياري از وي يكي از فعاالن عليه رژيم صدام حسين در آمريكا . سر برده است
در مصاحبه اي . هاي مختلف داشته است مسئوالن وزارت خارجه و آاخ سفيد در زمان رئيس جمهوري

مطبوعاتي با آقاي زيباري در بغداد، خانم رحيم در مورد مسئوليت عمده خود در واشنگتن گفت که از 
ست آه براي تحقق استقالل خود و انتظارات نظر سياسي، ارائه چهره و صوت و روح اراده مردم عراق ا

ما االن در مرحله جديدي . آنها از آينده جديد و جدايي از گذشته اي است آه عراق را منهدم آرد
  .هستيم آه بايد فكر آنيم و اطاعت آنيم از اراده مردم
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   آذر2: روزنامه های تهران 

  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2يكشنبه  -ي بي بي س
در حالی که روزنامه های وابسته به محافظه کاران خبر مربوط به محکوميت جمهوری اسالمی به خاطر 
نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل را کم اهميت ديده و آن را توطئه جديد کانادا و آمريکا 

ار اصالحات آن خبر را در صفحات اول روز يکشنبه نقل کرده و عليه ايران دانسته اند، روزنامه های هواد
  .به تحليل آن پرداخته اند

 در مقاله ای صدور قطعنامه عليه وضعيت حقوق بشر در کشور را با قطعنامه شورای حکام شرق
سازمان انرژی اتمی مقايسه کرده و نوشته حرکات گروهی تندرو از يک جناح خاص باعث شده تا هر روز 

 توقيف مطبوعات و زندانی آردن منتقدان و ناراضيان به جهان صادر شود و موقعيتي آسيب پذير برای خبر
  .ايران پديد آورد

 تصريح کرده است با استقبال از اجتهادهای نو و سازگارسازی قوانين شرقعماد باقی در مقاله 
 توان جايگاه شايسته ای را در داخلی با اصول و حقوق بشر و تضمين آزادی بيان و انتقاد و اعتراض می

خانواده جهانی احراز آرد چرا که مشكالت ايران در سطح بين المللی ريشه داخلی دارد و مسائل 
  .داخلی نيز ريشه در حقوق بشر

 دريادداشتی يادآوری کرده که بيشتر مواردی که در گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان آفتاب يزد
می در مجمع عمومی سازمان ملل شده به مسائلی مربوط می ملل موجب محکوميت جمهوری اسال

  .شود که از خط قرمزها و احکام اسالم نيست که غير قابل اجتناب باشد
 با اشاره به مخالفت های شورای نگهبان با لوايح و طرح ها و زندانی شدن کسانی که آفتاب يزدمقاله 

دارد تا آزادیشان خطری برای امنيت ملی داشته در سابقه آن ها هيچ نوع همکاری با بيگانگان وجود ن
باشد نتيجه گيری کرده که تدبيرجمعی گروه های مختلف معتقد به قانون اساسی می تواند راه حلی 

  .برای بيرون رفتن کشور از بن بست ارائه دهد
فع  بهمن کشاورز رييس کانون وکالی مرکز گفته است اصالح ساختار قضائی و رآفتاب يزدبه نوشته 

  .مشکل ها به طور حتم زمينه های صدور اين قبيل قطعنامه ها را از بين می برد
 در گزارشی پيرامون قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل يادآوری کرده که قطعنامه ديگری هم ياس نو

در راه است که احتماال در نيمه دسامبر به رای مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رسيد و ايران را 
می کند تا برای اصالح مواردی از دادرسی ها و محاکمات و زندان های خود اقدام فوری به عمل مکلف 
  .آورد

 در سرمقاله يکشنبه خود از اين که بيشتر روزنامه های تهران گزارش راه پيمائی های روز قدس کيهان
ه اند انتقاد کرده را کم اهميت ديده و عنوان اصلی روز شنبه خود را به به اخبار ديگری اختصاص داد

  .است
اقدام زشت و مشمئزآننده اين طيف از مطبوعات آه آشكارا در خدمت "به نوشته حسين شريعتمداری 

به دشمنان تابلودار اين مرزوبوم حرآت می آنند و قلم می زنند، قبل از آنكه ريشه در غيرحرفه ای بودن 
  ."آنها داشته باشد، از آلودگی عميق آنان خبر می دهد

 درباره روزنامه های هوادار اصالحات نوشته هنگامی آه پای منافع کيهاناينده ولی فقيه در روزنامه نم
دشمنان ملت يا حمايت از مفسدان اقتصادی، اراذل و اوباش، جاسوسان بيگانه، دزدان بيت المال در 

من و سازمان ميان است، با تمام توان به ميدان می آيند و از حمايت گسترده رسانه های خبری دش
  .های اطالعاتی و امنيتی بيگانگان برخوردارند

به دنبال مخالفت شهردار تهران با برپائی نمازجمعه تهران در محل مصالئی که در شمال تهران ساخته 
 در مقاله ای پرسيده آيا علت مخالفت احمدی نژاد نگرانی برای به هم ريختن ترافيک ياس نوشده 

  تلويزيونی نمازجمعه؟منطقه است و يا تبليغات 
 با اشاره به ميلياردها هزينه ای که صرف ساختن مصال شده ياس نوفريد حميدی نويسنده مقاله 

پرسيده آيا ممکن است که چنين هزينه ای را برای استفاده يکی دو بار در سال گذاشت و ميلياردها 
  تومان از پول مردم را صرف هزينه ای غير مفيد کرد؟

 هفته گذشته در روز قدس با اقامه نمازجمعه توسط رهبر جمهوری اسالمی افتتاح مصالی تهران که
شد از سال ها پيش در دست ساخت بوده و در فضائی وسيع ساخته شده که در روزهای عادی تعداد 

  .نمازگزاران اندک در آن امکان تهيه فيلم های خبری را محدود می کند
که اعالم کرده شهرداران مناطق در حاشيه نمازجمعه به  در پاسخ شهردار تهران ياس نونويسنده 

  .سئواالت مردم پاسخ می دهند نوشته اين ها شهرداران همه مردم تهرانند و يا آن جمعيت بسيار اندک
 در مقاله ای از اين که شهرداری تهران، فرهنگسراها را به آموزش قرآن اختصاص داده انتقاد کرده شرق

جرم در ميان نوجوانان نوشته مجموعه اقدامات شهردار در قبال فرهنگسراها، و با اشاره به فراوانی 
فرصت سوزی مهلك است در حالی که مسئوليت شهردار در قبال آموزش قرآن همان اندازه است آه در 

  .قبال آموزش های هنری
اد خير و  اشاره کرده که آموزش قرآن در پادگان ها، مدارس، خانه افرشرقسينا قنبرپور در مقاله 

مسجدها صورت می گيرد، اما چقدر می توان به انتقال يك فن و تخصص هنری و فرهنگی به شكل 
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يادمان باشد عالوه بر فعاليت های هنری در شهر مكان برای ورزش هم نيست . خيرخواهانه اميدوار بود
  .در شرايطی آه اعتياد در جامعه ما بيداد می آند

به يادها آورده که سه سال پيش " شيرين عبادی و قاضی علی پوريان"در مقاله ای با عنوان ياس نو 
قاضی عليپوريان خانم عبادی را به سلول انفرادی انداخت و در روز محاکمه هم مغرورانه از پذيرفتن 

نمايندگان مجلس خودداری کرد و بدون توجه به مدافعات خانم عبادی وی را به حبس تعليقی و 
  .م ساختمحروميت از وکالت محکو

 امروز شيرين عبادی بانوی صلح جهانی است و قاضی عليپوريان با ياس نوبه نوشته وحيد پوراستاد در 
حکمی سه سطری رييس قوه قضاييه امضا کرده به دنبال آن که دادگاه انتظامی قضات از او سلب 

 .صالحيت قضائی کرده، منتظر خدمت شده است
  

  گوناگون
  

  المللي انرژي اتمي ي عملكرد آژانس بين  و نحوهنگاهي به تاريخچه، ساختار
  2003 نوامبر 23 –1382 آذر 2يكشنبه 

ي و بويژه  هاي منطقه المللي انرژي اتمي در ميان رسانه بيشتر از 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 .رباره اين آژانس در محافل جامعه ايران خصوصا مطبوعات نبوده باشدد
درخصوص ساختار اين آژانس و نيز نوع عملكرد و مكانيزمهاي دروني فيزيكي و ماهوي اين آژانس بصورت 

  .ناشناخته باقي مانده است
المللي انرژي اتمي يا  آژانس بين) ايسنا(يان ايران الملل خبرگزاري دانشجو 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 اتم1953تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود آه در 
المللي براي آنترل  براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح آرد و پيشنهاد داد آه يك نهاد بين

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

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

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

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

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

هاي اتمي به  يي براي توليد سالح گيرد آه مواد هسته بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي
 آشور تحت بازرسي و 110يي را در  ت هسته تاسيسا800امروزه 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

ارت آند آه آشورها به آن اجازه بازرسي دهند؛ عليرغم تواند بر تاسيساتي نظ 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
به عنوان مثال، آرژانتين، برزيل، هند، رژيم . م تمايل آشورها نيستقادر به اعمال زور و نقض عد

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 باشند آه بيشترين عضويت  جهان عضو آژانس مي آشور131در 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  قانونگذاري آژانس ميآنفرانس عمومي آه شاخه ) ب
  دبيرخانه آه مسوول اجرا و عملياتي آردن مصوبات است ) ج
  
  :شوراي حكام* 

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

ي پنجم آه در ماه دسامبر سريعا بعد از جلسه آميته همكاري و پشتيباني  شود و جلسه تشكيل مي
  . شود تكنيكي آژانس تشكيل مي
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هاي آژانس، بودجه آژانس و  هاي آژانس، برنامه شوراي حكام در جلسات خود درباره گزارش
هاي  چنين اين شورا توافقنامه هم. ندآ 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  قوهحكام را قوه مجريه و آنفرانس عمومي را
  
  آنفرانس عمومي*

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  آنفرانس عمومي طي جلسه ساالنه درباره. باشد تصويب پذيرش هرگونه درخواست عضويتي مي
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
  
  بيرخانهد* 

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

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

  
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 ( آشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به . جرا درآمد به مرحله ا1970تدوين 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  هستههايي آه متعلق به مواد  يي آنها ديدن آنند و بر مكان شده از تاسيسات هسته
اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله . باشند؛ نظارت داشته باشند يي مي هسته
يي را تحت آزمايش قرار  آنند و نوع مصرف مواد هسته ها را بررسي مي هاي مداربسته و پلمپ دوربين
را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس هاي خود  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
 شوراي حكام تصميم به ايجاد 1996در اواخر سال . يز ادامه دارداحتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز ن

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 1997 نهايتا اين پروتكل در ماه مه پرداخت آه
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 سيسات و تكنولوژيتمام تا

  )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  يي توسط آشورها مواجه است؛ اين چالش را مي هستههاي  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  فعاليتتاسيسات و

  . 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
خصوصا هاي بزرگ  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  آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد است،
در اين رابطه مثال بارز مورد رژيم صهيونيستي است آه به . آشور و ناديده انگاشتن يك آشور ديگر دارد

 از تن دادن به بازرسي و يي دارد، اما تاآنون ي عظيم هسته هاي آمريكا با اينكه زرادخانه دليل حمايت
  . يي سرباز زده است ي منع تكثير سالحهاي هسته حتي امضاي معاهده
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يي يا   عضو دارد؛ آه اين اعضا براساس تقسيم بنديهاي منطقه35شوراي حكام آژانس در حال حاضر 
جلسات اين شورا نيز سالي پنج دفعه . شوند پيشرفتهاي تكنولوژيكي انتخاب يا منصوب مي

  )1.(باشد مي
با توجه به اينكه اين روزها بحث ) ايسنا(الملل خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش دفتر مطالعات بين

يي ايران  هاي هسته المللي انرژي اتمي به دليل اينكه موضوع برنامه كام آژانس بيننشست شوراي ح
هاي داخلي وجهاني جايگاه خاصي دارد، از اينرو نگاهي به ساختار  در دستور آار آن قرار دارد، در رسانه

  . تواند اهميت داشته باشد و چارت سازماني اين شورا مي
 عضو اين شورا بايد از آشورهايي باشند آه 10ك ديده شده است، طبق چارتي آه براي اين شورا تدار

باشد و  بندي مالك نمي در انتخاب اين ده عضو منطقه. يي پيشرفته هستند از لحاظ تكنولوژي هسته
يي  شود؛ بلكه هر آشوري آه از بعد هسته تعادل بين تعداد اعضا از مناطق مختلف رعايت نمي

  )2.(گردد نصوب ميپيشرفته باشد؛ در اين شورا م
يي آه تعيين آرده  آنفرانس عمومي نيز براي برقراري برابري نمايندگي در شورا از مناطق هشتگانه

آند؛ آه اين اعضاي انتخابي براساس سهميه   نماينده براي عضويت در شورا انتخاب مي25است؛ 
 عضو از 4 عضو از اروپاي شرقي، 3 عضو از اروپاي غربي، 4 عضو از آمريكاي التين، 5يي عبارتنداز  منطقه
 عضو از خاورميانه و جنوب آسيا، يك عضو از آسياي جنوب شرقي و حوزه اقيانوس آرام و يك 2آفريقا، 

شود بالفاصله مجددا براي دوره بعد  در اين چارچوب هر عضوي آه انتخاب مي. عضو از شرق دور
  )3.(تواند انتخاب شود نمي

 حداقل شش روز قبل از برگزاري نشست ساالنه آنفرانس عمومي آژانس انتصاب ده عضو انتصابي بايد
  .گيرد  عضو انتخابي نيز در نشست ساالنه آنفرانس عمومي صورت مي25باشد و انتخاب 

 عضو ثابت انتخابي مناطق هشتگانه، آنفرانس عمومي نيز از ميان مناطق خاورميانه و 20عالوه بر 
يك . آند  اقيانوس آرام و همچنين شرق دور يك عضو انتخاب ميجنوب آسيا، جنوب شرق آسيا و حوزه

ام از ميان مناطق آفريقا، خاورميانه و جنوب آسيا و جنوب شرق آسيا و 32عضو ديگر بعنوان عضو عضو 
سه عضو نيز از مناطق اروپاي غربي، اروپاي شرقي و آمريكاي . شود حوزه اقيانوس آرام انتخاب مي

  )4(.شوند التين انتخاب مي
شوند و در نشست سال بعد آنفرانسي عمومي  اعضا براي مدت يكسال انتخاب و يا منصوب مي

آژانس بايد دو سوم ýبراي تصويب بودجه . هر عضو حق يك راي دارد. شوند اعضاي جديد انتخاب مي
اي همچنين در موارد ديگر نيز بايد دو سوم راي اعض. گيري راي مثبت دهند اعضاي حاضر در جلسه راي

  )5.(شورا اخذ شود؛ از جمله در خصوص افزايش بودجه آژانس و انتصاب رييس آژانس
گيري بيشتر به صورت مخفي  راي. باشد مابقي تصميم گيريهاي شورا با اآثريت ساده قابل تصويب مي

  .رود گيري به آار مي است همچنين روش باال بردن دستها نيز براي راي
از انتخاب شدنشان پس از نشست ساالنه آنفرانس عمومي آژانس، اعضاي شورا در اولين جلسه پس 

شود؛  آشوري آه بعنوان رييس انتخاب مي. آنند رييس و دو نايب رييس را از ميان خود انتخاب مي
اگر رييس غايب باشد، يكي از نايب رييسان به . اش دارد رياست آليه جلسات شورا را طي دوره آاري

اگر رييس يا هر يك از نواب . شود ا جلسات توسط خود وي منصوب ميجاي او براي هدايت جلسه ي
  .آنند رييس از عهده وظايف خود برنيايند، اعضاي شورا رييس يا نواب رييس جديد را انتخاب مي

توانند بعنوان ناظر در جلسات شورا شرآت آنند؛ منتها تنها در  دبيرآل سازمان ملل يا نمايندگان وي مي
ي مورد بحث شورا در حيطه آاري سازمان ملل نيز قرار گيرد و به آن ربط داشته  مواردي آه مسئله

توانند توسط شورا دعوت شوند؛ تا در جلسات  المللي مي همچنين نمايندگان ساير ارگانهاي بين. باشد
هاي شورا آه به بررسي  توانند در جلسه آن شرآت داشته باشند؛ ضمن اينكه خودشان هم مي

  )6.(باشد؛ بعنوان عضو ناظر شرآت آنند ه مربوط به آنها نيز ميمسئله خاصي آ
باشند؛ دعوت آند تا در  تواند از دولتهايي آه عضو آژانس هستند، اما عضو شورا نمي همچنين شورا مي

زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي زبانهاي رسمي .جلساتش شرآت آنند
  )7.(شورا هستند

هم قبل و (حكام به صورت رسمي و از پيش تعيين شده در ماههاي مارس، ژوئن، سپتامبر شوراي 
) بعداز جلسه آميته همكاري و هماهنگي فني(و دسامبر ) بعداز نشست ساالنه آنفرانس عمومي

همچنين بنا به درخواست رييس يا هر يك از اعضاي شورا و همچنين رييس آژانس و يا هر . جلسه دارد
  .تواند تشكيل جلسه دهد لتهاي عضو آژانس درباره موضوع خاصي، شورا مييك از دو
، اعضاي شورا آه جمهوري اسالمي ايران هم عضو آنها بود؛ به شرح زير 2002 ـ 2003در دوره 
آرژانتين، برزيل، استراليا، بلغارستان، بورآينافاسو، آانادا، شيلي، چين، آلمبيا، آوبا، جمهوري :بودند

، مصر، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، آويت، مالزي، مراآش، هلند، زالندنو، پاناما، فيليپين، چك، دانمارك
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روماني، روسيه، عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سودان، سوئد، ترآيه، انگليس، ايرلند 
  .شمالي، آمريكا

  )8.(باشد ال ميرييس اين دوره آويت بود آه نماينده اين آشور در آژانس خانم نبيال المو
نشست ساالنه آنفرانس عمومي آه حدود دو ماه قبل برگزار شد، اعضاي جديد شوراي حكام انتخاب 

  . به پايان رسيد است2002ـ2003شدند آه برهمين اساس عضويت ايران نيز در شورا در سال 
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