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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 روها، دولتها، نيمواضع 
  

  شباهت مبارزه با تروريسم و جنگ جهانى دوم: دومين سخنرانى بوش در باره آينده عراق
  2004 ژوئن 3 -1383  خرداد14پنج شنبه  -راديو آلمان 

انى اى در باره آينده عراق رييس جمهور امريكا جورج دبليو بوش پيش از آغاز سفر خود به اروپا در سخنر
بوش در نطقى آه در برابر خانواده . دست به مقايسه ميان مبارزه با تروريسم و جنگ جهانى دوم زد

هاى نظاميان امريكايى در آلرادو سپرينگز ايراد مى آرد، گفت در هر دو آشمكش موضوع بر سر انتخاب 
هترين حربه براى آنكه امريكا بتواند از خود رييس جمهور امريكا گفت ب. ميان خودآامگى و آزادى بود

  .حفاظت آند آن است آه در موضع تهاجمى خود بماند
بوش در مقايسه خود ميان مبارزه متفقين با هيتلر در دوره . سخنرانى بوش يك ساعت به طول انجاميد

ت پس از جنگ جهانى و مبارزه نيروهاى امريكايى با صدام حسين و شبكه تروريستى بين المللى گف
اما اصول و . جنگ جهانى بسيارى از مردم باور نمى آردند آه آلمان و ژاپن بتوانند آزاد و دموآراتيك شوند

اگر چه براى . نظام ارزشى اى آه بر پايه بهره ورى از قوانين، دموآراسى و عدالت بودند، پيروز شدند
  .اين پيروزى زمان الزم بود

يروزى بر نازيها هنوز در آلمان انسانها از گرسنگى رنج مى بردند و بيش از دو سال پس از پ“: بوش گفت
اگر نسل آن روزگار . طرح مارشال هنوز وجود نداشت. به نظر مى رسيد آه امر بازسازى پيش نمى رود

در امريكا بر اعصاب خود مسلط نمى بود، جنگ ميان طلوع و غروب هم وجود نمى داشت، بلكه تنها 
  ”.شتيمغروبى طوالنى مى دا

بوش با نظر به رشد نارضايتى از سياستش در برابر عراق، هشدار داد آه مبادا بى صبرى و بدبينى اى 
بوش بار ديگر بر اهميت عراق براى پيروزى اى درازمدت در مبارزه . مخرب در ميان مردم جاى باز آند

  .بها نداردعليه تروريسم تاآيد آرد، مبارزه اى آه ربطى به جنگ ميان فرهنگها و مذه
  

تمدن . اما اين برخورد ميان فرهنگها نيست. تاريخ بار ديگر شاهد برخوردى عظيم است“: بوش گفت
اسالمى با سنت انسانى خود در زمينه هاى دانش و تساهل جايى براى فرقه هاى  آدمكشان و 

ئوليتى را اسالم اخالق مس. اين برخورد ميان مذاهب نيز نيست. دوستداران خودآامگى نمى شناسد
به جاى همه اينها ما با برخورد و . مى آموزد آه  مقام انسانها را باال ببرد و از ريختن خون جلوگيرى آند

  ”.جنگ ميان چشم اندازهاى سياسى سر و آار داريم
بوش با توجه به آينده خاورميانه و نزديك چشم انداز جامعه سرآوب شده عقب مانده اى را آه ايده 

 بنيادگرايى بر آن چيره است، در برابر چشم انداز جامعه هايى نهاد آه در آن هر آس اسالم خواهى و
  .ايمان و عقيده خود را خود آزادانه انتخاب مى آند

تروريستها جوانان را تشويق مى آنند بمب به بدن . چشم انداز آزادى منافع بسيار دربردارد“: بوش گفت
جامعه هاى آزاد اما جوانان را برمى .  نيز به آام مرگ بكشانندخود ببندند و با مرگ خود گروهى ديگر را

من معتقدم آه در درازمدت . انگيزند تا در پى ايجاد بازده باشند و آن بازده را در خدمت جامعه قرار دهند
  ”.ميل ما  به آزادى و زندگى پرتوان تر از تحريكهايى خواهد بود آه به مرگ و نفرت فرامى خوانند

ر امريكا در سخنرانى خود بى آنكه به جزيياتى اشاره آند اعالم آرد آه امريكا به زودى با رييس جمهو
وى . همه نيروى خود در سراسر جهان با آنان آه مى خواهند عليه ترور بجنگند، همكارى خواهد داشت

. دارا متعهد باشندافزود امريكا از متحدان خود در درازمدت انتظار دارد آه به وفادارى به قانون و به اصل م
اين استراتژى در رابطه با . بوش بار ديگر بر استراتژى تهاجمى خود در مبارزه با ترور پاى فشرد

آشورهايى نيز به آار گرفته خواهد شد آه به تروريستها پناه مى دهند يا سالحهاى آشتار جمعى در 
  .اختيار آنها مى گذارند

  

  رين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمت
  

  ولي فقيه پاسدار حرآت نظام به سمت اهداف آرماني است:رهبر معظم انقالب
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امروز با حضور پرشور مردم در مراسم پانزدهمين سالگرد ) رض(حرم مطهر امام خميني: خبرگزاري فارس
آفرين خميني  فاداري ملت ايران به آرمانهاي سعادتارتحال خميني روح خدا، به صحنه پرشكوه ابراز و

  .آبير تبديل شد
هاي مكتب سياسي امام خميني،  رهبر معظم انقالب اسالمي در اين اجتماع عظيم، با تشريح شاخص

با وجود همه تالشهاي مراآز استكبار، امام و : ناپذيري ملت ايران تاآيد آردند به عنوان عامل تسليم
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، در ميان ملت ايران، امت اسالمي و جامعه بشري زنده است و همچنان، مكتب سياسي ايشان
  . منشاء آثار بزرگ و ماندگاري در ايران و جهان خواهد بود

رهبر معظم انقالب، با اشاره به موفقيت امام خميني در تشكيل نظام اسالمي و عينيت بخشيدن به 
آفريني دارد آه بشريت، هميشه  عادتمكتب امام، حرفهاي نو و س: مكتب سياسي خويش، افزودند

  . تشنه آنهاست و به همين علت هيچ گاه آهنه نخواهد شد
اشاره آردند و » توام بودن سياست و معنويت«هاي مكتب سياسي امام به  ايشان در تبيين شاخص

شاخص، در نگاه امام، سياست و عرفان، قدرت و اخالق، آامال در هم تنيده است و اين معيار و : افزودند
ها، مبني بر جدايي دين از سياست و تفكيك قدرت از اخالق  دقيقا در مقابل سياست آهنه شده غربي

  . و معنويت قرار دارد
اي، عمل به تكليف الهي را انگيزه اصلي تمام تالشها و اقدامات امام برشمردند و  اهللا خامنه حضرت آيت

دانست و به همين علت در هيچ  د سعادت ميامام، عمل به وظيفه الهي را آلي: خاطرنشان آردند
شد و با تكيه بر شريعت اسالمي، پيروزي در  موقعيتي، مايوس، مغرور، مردد، متزلزل يا خسته نمي

  . آرد هاي مختلف را دنبال مي عرصه
طلبي و رواج انواع فسادهاي فردي  ايشان، پديده استعمار، حكومتهاي استبدادي مارآسيستي، سلطه

را از نتايج ملموس ستيز تمدن غربي با معنويت و اخالق و جدايي سياست و قدرت از دين و اجتماعي 
هايي آه اين روزها در زندان ابوغريب و ديگر زندانهاي عراق، بشريت را به  شكنجه: دانستند و افزودند

  . ناپذير دوري قدرت از اخالق و ارزشهاي انساني است وحشت انداخته است، نتيجه اجتناب
ر معظم انقالب، اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم را دومين شاخص مكتب سياسي امام رهب

در ديدگاه امام مردمساالري از متن دين اسالم گرفته شده است نه از : خميني برشمردند و افزودند
مكاتب غربي و به اين دليل در مكتب سياسي امام، مردم هم داراي ارزش و آرامتند و هم در اداره 

  . آنند آننده ايفا مي جامعه، نقش تعيين
در مردمساالري حقيقي آه امام ارائه آرد، راي و خواست مردم عالوه بر : ايشان در همين زمينه افزودند

بخشد و امام با تكيه بر قدرت اراده  تاثير عميق در اداره جامعه، نوعي اقتدار به نظام سياسي مي
  .  جهاني ايستادپوالدين مردم، در مقابل همه قدرتهاي

رئيس جمهور : رهبر معظم انقالب، دموآراسي مورد ادعاي آمريكا را اغواگري و فريب خواندند و افزودند
آند آه رسالت گسترش دموآراسي و حقوق بشر بر دوش او گذاشته شده  آمريكا، وقيحانه ادعا مي

كا را، در جنايات شارون، رفتار است اما جهانيان، اين روزها دموآراسي و حقوق انساني مورد نظر امري
هاي فلسطين، عراق و افغانستان و شكنجه ضد بشري زندانيان ابوغريب و گوانتانامو،  آميز با ملت تحقير

  . آنند به خوبي مشاهده مي
المللي و جهاني را، سومين شاخص مكتب سياسي امام خميني  اي، نگاه بين اهللا خامنه حضرت آيت

م عزت و استقالل و سرافرازي را نه فقط براي ملت ايران، بلكه براي امت اسالمي اما: خواندند و افزودند
خواست، البته امام برخالف آساني آه رسالت جهاني مورد ادعاي خود را با  و همه بشريت مي

آنند، اهداف خود را، به درستي در افكار  آشي به آشورها و شكنجه و ترور و جنايت دنبال مي لشكر
  . خواند آرد و ملتها را به بيداري و آگاهي فرا مي نان و جهانيان تشريح و تبيين ميعمومي مسلما

ايشان، حيات دوباره ملت فلسطين، پيروزي ملت لبنان بر ارتش رژيم صهيونيستي، احساس عزت 
را از نتايج نگاه جهاني » نخبگان، جوانان و روشنفكران مسلمان«هاي مسلمان و اعتماد به نفس  توده
تواند در  بر اساس مكتب امام، هيچ مسلماني نمي:  سياسي امام خميني برشمردند و افزودندمكتب

  . مقابل اوضاع دردناك فلسطين و ديگر جنايات استكبار در جهان، بي اعتنا باشد
رهبر معظم انقالب، پاسداري از ارزشها را چهارمين شاخص مكتب سياسي بنيانگذار جمهوري اسالمي 

تبيين صحيح مساله واليت فقيه، مظهر پاسداري امام خميني از ارزشها :  و افزودندايران برشمردند
  . اسالمي محسوب مي شود

حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به برداشتهاي غلط و تبليغات سوئي آه از اول پيروزي انقالب تاآنون 
منان و عده اي از مجذوبان دش: در برخورد با موضوع واليت فقيه وجود داشته است، خاطرنشان آردند

آنها، سعي مي آنند واليت فقيه را، به دروغ، حكومت مطلقه فردي بنامند اما واليت فقيه براساس 
قانون اساسي، نافي مسووليتهاي ارآان نظام نيست و مسووليتهاي دستگاههاي مختلف، قابل سلب 

  . آردن نيست
م، جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ مهندسي نظا«ايشان، جايگاه واليت فقيه را، جايگاه 

واليت فقيه بر خالف برخي برداشتها، امري تشريفاتي : برشمردند و تاآيد آردند» جهت صحيح آشور
نيست ضمن آنكه نقش حاآميت اجرايي، تقنيني و قضايي را هم بر عهده ندارد بلكه پاسدار و ديده بان 

  .  استحرآت آلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني
اي ديدگاه امام درباره واليت فقيه را بر گرفته از متن فقه اسالم خواندند و  حضرت آيت اهللا خامنه

در همه ادوار تاريخ شيعه، فقهاي بزرگوار، واليت فقيه را به عنوان يكي از مسلمات : خاطرنشان آردند
  . فقه اسالم مي شناختند اما فرصت تحقق اين مساله را پيدا نمي آردند

علم و : ايشان با اشاره به بهره مندي واليت فقيه از ضابطه هاي ديني و راي و خواست مردم افزودند
تقوا و درايت، ضابطه هاي اصلي واليت فقيه است زيرا علم، آگاهي مي آورد، تقوا، ولي فقيه را شجاع 

  . مي سازد و درايت، مصالح و منافع آشور و ملت را تامين خواهد آرد
شخصي آه در اين : ها و معيارهاي ياد شده خاطرنشان آردند بديل ضابطه تاآيد بر اهميت بيايشان با 
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مسووليت بسيار حساس و مهم قرار مي گيرد، اگر يكي از اين معيارها را از دست بدهد، ديگر ولي 
  . فقيه نيست حتي اگر همه مردم هم او را قبول داشته باشند

آسي آه داراي علم و تقوا : نقش مردم در مقوله واليت فقيه افزودنداي در تبيين  حضرت آيت اهللا خامنه
و درايت است از طريق راي مردم و بوسيله مجلس خبرگان انتخاب مي شود يعني حق انتخاب با مردم 

  . است
ايشان ترآيب زيباي ضوابط ديني و آراي مردم را در حساس ترين جايگاه نظام يعني واليت فقيه، نتيجه 

بديهي است آه دشمنان ملت از چنين مساله اي ناخرسند  : خميني خواندند و افزودندتالش امام
  . باشند و همواره و در هر فرصتي مساله واليت فقيه را مورد حمله قرار دهند

رهبر معظم انقالب اسالمي، عدالت اجتماعي را پنجمين شاخص و از مهمترين خطوط مكتب سياسي 
لت اجتماعي بايد در قوانين، اقدامات جزيي و همه برنامه هاي حكومتي عدا :امام برشمردند و افزوند

اصل قرار گيرد و پر آردن شكاف طبقاتي بعنوان مهمترين و دشوارترين وظيفه مسووالن در حرآت همه 
  . دستگاهها بايد پيگيري شود

: ي افزودنداي با اشاره به وفاداري ملت ايران به مكتب سياسي امام خمين حضرت آيت اهللا خامنه
 سال اخير، مرهون اين وفاداري بوده است و هر جا 25پيشرفت مستمر نظام اسالمي و مردم ايران در 

  . آمبود و نقضي وجود داشته و دارد از آم آاري برخي مسووالن ناشي شده است
ايشان، ملت ايران را پرچمدار اسالم، شجاعت، نوآوري سياسي، و تالش و پيشرفت خواندند و 

دشمن با همه فعاليتهاي خود، قادر نيست دستاوردهاي مختلف ملت ايران و نظام اسالمي را  :دندافزو
  . آمرنگ آند و به فضل پروردگار روند پيشرفت ملت ايران با شتاب بيشتري ادامه خواهد يافت

رجهان آمريكا، براي مقابله با پرچمداري ايران د: رهبر معظم انقالب اسالمي در همين زمينه افزودند
اسالم، تالش آرد طالبان را به عنوان يك نسخه بدلي و سرتا پا غلط از نظام اسالمي، در افكار عمومي 
مسلمانان مطرح آند اما اين آاريكاتور خنده آور نتوانست پرچم اسالم خواهي را از دست ملت ايران، در 

  . تبياورد و اين ملت، همچنان پيشتاز دين خواهي و وفاداري به اسالم اس
ما : اي با اشاره به پرهيز جمهوري اسالمي ايران از تنش آفريني خاطرنشان آردند حضرت آيت اهللا خامنه

ضمن حفظ استقالل آامل خود، بدنبال جنجال نمي رويم اما همچنان با ظلم مخالفيم و از مظلوم اعالم 
يكا از اين جنايات را به حمايت مي آنيم به همين لحاظ، جنايات صهيونيستها در فلسطين و حمايت آمر

  . شدت محكوم مي نماييم
ما معتقديم راي  : ايشان همچنين با رد ادعاي آمريكايي ها درباره دخالت ايران در اوضاع عراق افزودند

  . ملت عراق بايد سرنوشت اين آشور را تعيين آند
در عراق نخبگان : رهبر معظم انقالب با اشاره به رهبري ديني و سياسي در عراق خاطرنشان آردند

فرهنگي، ديني و سياسي زيادي وجود دارد و ما معتقديم اشغالگران عراق حق ندارند حتي يك نفر را 
  . بعنوان مسوول معين آنند

اشغالگران هر روز با : اي با اشاره به شكست آمريكا در عراق تاآيد آردند حضرت آيت اهللا خامنه
  . بدون حتي يك روز تاخير، عراق را ترك آنندمشكالت بيشتري مواجه خواهند شد و بايد 

   
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
وزير خارجه دولت انتقالی عراق به شورای امنيت سازمان ملل متحد گفته است که قطعنامه تازه 

ه ژوئن به طور کامل به سازمان ملل در مورد انتقال قدرت در عراق بايد حاکميت ملی را در پايان ما
  .عراقی ها واگذار کند

  2004 ژوئن 3 -1383  خرداد14پنج شنبه  -بي بي سي 
  

آقای زيباری طی يک سخنرانی برای شورای امنيت از اعضای آن خواست در اسرع وقت قطعنامه تازه را 
  .تصويب کنند

  . عراق ادامه دهندوی افزود نيروهای چندمليتی بايد ضمن همکاری با دولت او، به حضور در
حدود حاکميت ملی عراق و دستور کار نيروهای ائتالفی تحت فرماندهی آمريکا در آن کشور قرار است 

  .در اين قطعنامه تشريح شود
همزمان روسيه بار ديگر از عبارت پيش نويس تجديد نظر شده اين قطعنامه که آمريکا و بريتانيا پيشنهاد 

  . کرده اند انتقاد کرده است
  . وری فدوتف، از معاونان وزارت امور خارجه روسيه گفت متن اين پيش نويس بسيار مبهم استي

  . او گفت بايد در متن اين پيش نويس تغييرات جدی صورت گيرد تا روسيه از آن حمايت کند
پيشتر بانفوذترين روحانی شيعه عراق، آيت اهللا علی سيستانی، دولت تازه عراق را ترغيب کرده بود 

  .ای کسب حاکميت کامل ملی بر شورای امنيت فشار آورندبر
آيت اهللا سيستانی دولت تازه را محتاطانه مورد تاييد قرار داد اما از آن دولت خواست لياقت خود را در 

  .عمل ثابت کند
 درصد جمعيت عراق را تشکيل می 60آيت اهللا سيستانی از نفوذ گسترده ای در ميان شيعيان که 

ر است و خبرنگاران می گويد دولت تازه برای مشروعيت يافتن نزد مردم به تاييد او نياز دهند برخوردا
  .دارد
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  موضع روسيه
  . آقای فدوتف چند ساعت قبل از جلسه شورای امنيت سازمان ملل درباره اين موضوع صحبت می کرد

اق، ارتش و نيروهای يوری فدوتف گفت اين قطعنامه بايد تاکيد کند که در دوره حاکميت دولت موقت عر
  .پليس اين کشور به طور کامل تحت کنترل عراق باشد

اين مقام وزارت امور خارجه روسيه گفت کشورش همچنين می خواهد که حضور نيروهای چندمليتی در 
  .  پايان يابد2006عراق در ژانويه سال 

وم قطعنامه عراق آمده استيون ايک، خبرنگار بی بی سی می گويد هر دوی اين موارد در پيش نويس د
  . است اما به نظر می رسد روسيه از آن نگران است که به ميزان کافی بر آنها تاکيد نشود

يوری فدوتف همچنين هشدار داد روسيه می خواهد اطمينان يابد که دولت موقت عراق از حمايت مردم 
  . اين کشور برخوردار است

 جان نگروپونته، نماينده آمريکا در سازمان ملل کامال مغايرت اظهارات آقای فدوتف در اين مورد با اظهارات
  . آقای نگروپونته گفته است پيش نويس قطعنامه جديد عراق تنها نياز به بحث درباره جزئيات دارد. دارد

فرانسه و چين نيز که هر دو در شورای امنيت سازمان ملل متحد دارای حق وتو هستند، اعتراضات 
  .  پيش نويس قطعنامه جديد عراق مطرح کرده اندمشابهی را در مورد

  
  اولين نشست دولت جديد عراق برگزار شد
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  .اولين نشست دولت جديد عراق برگزار شد

اولين نشست خود , دولت جديد عراق در بغداد با رياست اياد عالوي, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  .آردرا برگزار 

 وزير دولت عراق به همراه معاون امنيت ملي نخست وزير حضور داشتند 31در اين نشست آه تمامي 
  .چگونگي انتقال قدرت در عراق در پايان ماه جاري در اين نشست بررسي شد

هاي امنيتي را   دولت عراق توافق نامه: نخست وزير عراق اعالم آرد, به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره
با نيروهاي ائتالف , ت نظر سازمان ملل متحد و تازمان محول شدن برقراري امنيت به نيروهاي عراقيتح

  .آند  امضا مي
  .ها در عراق آغاز شده است، دولت جديد عراق عمال آار خود را آغاز آرد در حالي آه موج تازه خشونت

 فرانسه، اولين نشست آاري دولت به نقل از خبرگزاري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در اين جلسه، اياد عالوي، نخست وزير عراق تصريح آرد . انتقالي جديد عراق روز چهارشنبه برگزار شد

  .ترين موضوعي است آه بايد در آشور تامين شود آه امنيت مقدم
ر اساس آشتي قاضي الياور، رييس جمهور جديد عراق نيز گفت وي قصد دارد بنيان يك عراق جديد را ب

  .ملي ايجاد آند
اين مساله مستلزم . يك آشتي ملي و فراگير براي ساختن عراقي جديد ضروري است: وي افزود

اي  ايجاد چنين ساخت اجتماعي. باشد پيكربندي مجدد ساختار اجتماعي و بازگرداندن تعادل به آن مي
  .نيازمند انتخابات فراگير، مستقيم و به دور از تقلب است

ي سازمان ملل در امور عراق اظهار داشته است آه دولت  ي ويژه وي ديگر اخضر ابراهيمي، نمايندهاز س
  .جديد عراق براي آسب اعتماد مردم عراق به خود مشكالت زيادي پيش روي دارد

ترين چالش پيش روي دولت جديد عراق  بازگرداندن نظم و امنيت به عراق مهم: ابراهيمي بيان داشت
  .است

  
عزم خود را براي پايان اشغالگري درعراق جزم :  جمهور جديد عراق در اولين اعالم مواضع رسمي رئيس

  کرده ايم 
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عزم خود را براي رهايي از چنگال اشغالگري و : اولين رئيس جمهور حکومت موقت عراق تاکيد کرد 
جزم کرده ايم اما اين مساله به درک پيچيدگي هاي موجود ساخت عراق دمکراتيک و ايجاد آشتي ملي 

  .   مورد اعالم کرد 17الياور همچنين رئوس برنامه هاي خود را در ..نياز دارد
 ماه ماموريت خود براساس 7عراق جديد را در طول : به گزارش خبرگزاري مهر، غازي عجيل الياور گفت

  .آشتي ملي پايه ريزي خواهد کرد
هر چند مدت رياست جمهوري ام  محدود است اما اميد فراوان : مه المدي چاپ عراق گفتوي به روزنا

دارم که هدف اول را براي تمامي عراقي ها که بازگشت امنيت و ثبات است ، محقق کنم، زيرا بدون 
  .اين امر هيچ پيشرفت ملموسي در زمينه هاي ديگر امکان ندارد

اولين هدفي که وي براي :  با روزنامه الحيات چاپ لندن نيز گفتبه گزارش مهر، غازي الياور در گفتگو
  .تحقق آن تالش خواهد کرد، بازگشت امنيت و ثبات به عراق است

آنهايي که ابزار رژيم ساقط شده سابق در پيگرد و سرکوب و ظلم بر ضد ملت عراق چه :وي گفت 
  . آن باشند، بايد محاکمه شوندوابستگان به حزب حاکم يا دستگاه ها و سازمان هاي وابسته به

آشتي ملي به معناي قراردادن جايگاه هاي رهبري تحت تصرف سرکردگان منفور و تحريک : الياور افزود
کننده  نظام سابق نيست  و نيز به معناي محروم کردن کشور از شايستگي ها و تجارب کساني که 

  .دند، نيستجرم مرتکب نشده يا به آلت دست رژيم سابق تبديل نشده بو
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اين به معناي اولويت دادن به سران و سرکردگان رژيم سابق در پست ها و جايگاه ها به : الياور افزود
  .زيان ده ها هزار اخراج شده و بيکاري که قربانيان نظام فاسد گذشته بودند، نيست

گاه جديد عراق است، دائما بر ضرورت انجام آشتي ملي فراگير به اعتبار اينکه ستون وتکيه : الياور گفت
  .تاکيد کرده ام، آشتي به معناي بازسازي نيروهاي جامعه و هماهنگي و تنظيم مجدد آنها است

يعني عملکرد " عفي اهللا عما سلف"منظور از آشتي ملي در نظر ما به اين معنا نيست که : الياور گفت
ناي اينکه خشک و تر را باهم گذشته افراد و سوابق بدشان را فراموش و ناديده بگيريم و يا به مع

بسوزانيم نيست و نيز به معناي تعقيب و پيگرد وترور شخصيت وهويت افراد دراقدامي انتقامجويانه 
  .نيست چه اين هويت وابستگي حزبي باشد يا وابستگي به موسسات و دستگاه ها

 را با استناد به رئيس جمهور دولت موقت عراق همچنين محاکمه عناصرو محافل جنايتکار سابق عراق
  .قانون و به صورت عادالنه خواستار شد

الياور درعين حال اعتراف کرد که ايجاد آشتي ملي در عراق عملي دشوار و پيچيده است و احيانا 
  .احساسات خانواده هاي قربانيان را مخدوش مي کند اما در نهايت خيرش به کشور مي رسد

همسايگان خود نخواهد شد و هرگز براي صدور تجربه خود عراق کانون دشمني بر ضد : وي تصريح کرد
  .به همسايگان تالش نخواهد کرد

ديگر ديکتاتوري و استبداد در عراق بس است ما به دنبال اين هستيم که رئيس جمهور و : الياور گفت
  .وزيران جديد ودايمي از طريق صندوق هاي اخذ راي و نه کودتاها داشته باشيم

بله اين يک ماموريت : آيا براي بهبود روابط عراق با همسايگانش تالش خواهد کرد، گفتوي درباره اينکه 
ضروري است  که با تالش هاي بي وقفه در زمينه داخلي همراه است ما بايد همسايگان خود را 

متقاعد کنيم که آنچه ما انجام مي دهيم در نهايت به پايان اشغالگري و بازپس گيري کامل و نه ناقص 
کميت منجر خواهد شد و مانند چنين شيوه اي نياز به تفهم وحمايت از آنها دارد و در نهايت خير آن به حا

  .آنها نيز خواهد رسيد
ما عزم خود را براي آزادي  کشورمان از چنگال اشغالگران جزم کرده ايم،  اما اين مساله به : الياور گفت 

يم استبدادي گذشته و نيز تابلوي درگيري در زمان و درک پيچيدگي هاي اوضاع ناشي ازسقوط رژ
  .منطقه و برخوردها و منافعي که گاهي همسو و گاهي در حال تضارب باشند، نياز دارد

آنچه ما مي توانيم به همسايگان و برادران عرب خود اطمينان دهيم اينکه ما بد هيچ کدامشان را نمي 
وع دشمني و خصومت عليه همسايگان ما باشد خواهيم و هرگز قبول نخواهيم کرد که عراق نقطه شر

و هرگز اجازه نخواهيم داد به خودمان يا غيرخودمان که تجربه ما را به نمونه اي براي صدور يا گسترش 
  .تبديل کند

اميدوار بوديم که براي حفظ امنيت شهروندان وکشورمان نيازي به نيروهاي چند مليتي : الياور گفت 
ي که رژيم سابق بوجود آورد ما را اسير نتايج آن کرد و اگر ما واقعا تمايل به نداشته باشيم اما وضعيت

پاکسازي زنجيرهاي اشغالگران از کشور داريم بايد براي بازسازي سازمان هاي دولتي و دستگاه هاي 
امنيتي و پليس وارتش و توانايي سالح و آموزش و تجربه وشايستگي تالش کنيم، اما تمام اينها در 

  .ي که شهروندان متحد نباشند، کافي نخواهد بودصورت
تبعيض طائفه اي و قومي و سياسي براي هر عراقي نفرت انگيز است ، ما براي ريختن پايه : الياور گفت

  .هاي فعاليت مشترک ملي از طريق چارچوب هاي هماهنگي و پيگيري تالش مي کنيم 
 استبداد در شما به وجود آيد، نمي ترسي ، زيرا وي درباره اينکه آيا از اينکه تمايالت سلطه طلبي و
ديگر استبداد و سلطه طلبي براي عراق بس :  کرسي قدرت فريب دهنده و اغواکننده است، گفت

است، عراق بايد از روسا و وزيران جديدي که از طريق انتخابات و صندوق هاي راي انتخاب شوند نه از 
  . راه کودتاهاي نظامي برخوردار شود

  : مورد زير اعالم کرد17اور در پايان رئوس برنامه هاي خود را در الي
 بازگرداندن امنيت و ثبات با استفاده از بازسازي ارتش و پليس و دستگاه هاي ديگر و با همکاري با -1

  جامعه مدني وجريان هاي کشور
   بازگرداندن اخراج شدگان از کار به سرکارهاي خود و دادن غرامت به آنها-2
  فراهم کردن فرصت هاي شغلي براي بيکاران -3
   بهبود سطح زندگي بازنشستگان -4
   تکميل و بازسازي ساختار هاي حکومت و موسسات آن -5
 تحت کنترل درآوردن اعضاي ارتش و نيروهاي مسلح چه در جايگاه هاي سابق يا تامين کار آبرومندانه -6

  براي آنها يا دادن غرامت به آنها
  حيات سياسي بر اساس قانون دمکراتيک  پايه ريزي -7
   انجام تمام مسائل ضروري براي برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن-8
   تحقق آشتي ملي-9

تقويت برادري عربي ، کردي با قوميت هاي ديگر بر اساس فدراليسم اختياري آزاد و در چارچوب -10
  نظام دمکراتيک فدراتيو چندحزبي يکپارچه

  ساد و رشوه خواري مبارزه با ف-11
   گسترش روابط عراق با جهان عرب و تقويت روابط  عراقي منطقه اي و بين المللي -12
   پايان دادن و حل هرگونه اختالف با همسايگان و جهان -13
   افزايش و کارامد ساختن نقش عراق درمحافل عربي و بين المللي -14
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  هي هاي غير عادالنه بازپس گيري حقوق عراق و تالش براي خط زدن بد-15
   تبديل عراق به بوستاني از دمکراسي و سازندگي و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي -16
   ايجاد شکوفايي و توسعه فرهنگي و تمدن همراه با حفظ هويت ملي اسالمي -17
 

  بيوگرافي اعضاي دولت جديد عراق
زنامه چاپ بغداد اعالم بيوگرافي سي و شش عضو دولت جديد عراق توسط يك رو -همبستگي ملي 

  شد
  : 13/3/83روزنامه الزمان 

.  ساله عضو سابق شوراي حكومتي، متولد موصل45:  رئيس جمهور عراق– شيخ غازي عجيل الياور -1
اخيرا . شيخ ياور مهندس راه و ساختمان است. داماد رئيس عشيره شّمر بزرگترين عشيره عراق است

  .كاب در الرياض پايتخت عربستان آار مي آرده استبعنوان نائب رئيس شرآت تكنولوژي هي
وي در رشته پزشكي از . 1947متولد آربال ، سال تولد :  معاون رئيس جمهور– دآتر ابراهيم جعفري -2

 به حزب الدعوه پيوست و سخنگوي 1966وي در سال . دانشگاه موصل فارغ التحصيل شده است
زب اسالمي عراق است آه سابقه اش به پايان دهه اين جنبش باسابقه ترين ح. رسمي اين حزب شد

اين گروه مبتني بر يك ايدئولوژي اصالح فكر اسالمي و مدرن آردن مؤسسات . نود قرن گذشته مي رسد
دآتر جعفري مجبور به ترك .  اين حزب توسط صدام حسين ممنوع شد1980درسال . مذهبي است

  .او عضو سابق شوراي حكومتي است. لندن رفت به 1989آشور شد و به ايران رفت و سپس در سال 
 نماينده آقاي 2003وي از تابستان . اخيرا رئيس آنگره ملي آردستان است:  دآتر روز شاوس -3

 در اربيل در پست نخست وزير 1999 تا 1996وي در سالهاي . مسعود بارزاني در شوراي حكومتي بود
در .  استعفا داد تا رئيس آنگره ملي آردستان شودحكومت آردستان آار مي آرد اما بعدا از سمت خود

دوران تصدي منصب رياست آنگره ، تغييراتي در قانون به نفع زنان و آودآان بيش از آنچه آه در قانون 
وي . وي بهنگام تحصيل در آلمان رئيس اتحاديه دانشجويان اآراد بود . قديم مجازات عراق بود داده شد

پس از عقب نشيني نيروهاي صدام حسين . شت تا به جنبش آردي بپيوندد به عراق بازگ1975در سال 
دآتر روز .  وي بعنوان نائب نخست وزير در دولت منطقه اي مشترك آردستان عمل آرد1991در سال 

  .وي داراي دانشنامه دآتراي مهندسي از آلمان است.  است 1947متولد سال 
. ي فارغ التحصيل دانشكده پزشكي دانشگاه بغداد استدآتر عالو:  نخست وزير– دآتر اياد عالوي -4

دآتر عالوي .  گرفته است1979وي فوق ليسانس ودآتراي پزشكي خود را از دانشگاه لندن در سال 
 فعاليتهايش را عليه 1971وي در سال . پزشك متخصص امراض اعصاب و همچنين بازرگان مي باشد

وي بعنوان مشاور .  مقصد بيروت ترك آرد، شروع نمودرژيم به گور سپرده شده زمانيكه عراق را به
. برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني و آميته آودآان سازمان ملل آار آرده است
دآتر عالوي پس از نجات از سوء قصدي آه توسط صدام حسين طراحي شده بود، به آار خود عليه 

 براي تغيير رژيم 1976اين حزب در سال .  ادامه دادرژيم از طريق شرآت در تأسيس حزب وفاق ملي
آخرين منصب اياد عالوي عضويت در شوراي حكومتي و رياست آميته امنيتي اين . صدام تالش آرده بود

  . در بغداد مي باشد1945وي متولد سال . شورا بود
  
 1960 متولد سال وي. اخيرا مدير منطقه اي سليمانيه بود:  معاون نخست وزير- دآتر برهم صالح-5

پليس مخفي عراق وي .  به اتحاديه ميهني آردستان پيوست1976وي در سال . آردستان عراق است
عليرغم اينكه وي مجبور شد در زندان در امتحانات دبيرستاني شرآت آند، . را دو بار دستگير آرده است

آرد و به سرعت سخنگوي اتحاديه  عراق را ترك 1979وي در سال . اما دآتر صالح باالترين نمره را آورد
 پس از انتخاب در رهبري اتحاديه ميهني آردستان به 1991در سال . ميهني آردستان در لندن شد

 سال در اياالت متحده 10واشنگتن رفت و بعنوان نماينده اتحاديه ميهني و دولت منطقه اي آردستان 
أسيسات از دانشگاه آارديف بدست آورد دآتر صالح ليسانس را در رشته مهندسي مدني و ت. بسر برد

  .و دآترايش را از در علوم آماري و بكارگيري آامپيوتر در برنامه ريزي از دانشگاه ليورپول گرفت
  
متولد . معاون سابق وزير آشاورزي بود:  وزير آشاورزي– خانم دآتر سوسن علي مجيد الشريفي -6

مور برنامه ريزي و بازسازي بخش آشاورزي شد تا بعنوان معاون وزير، مأ.  در بغداد است1956سال 
وي . تضميني باشد براي ادامه چگونگي تحقيقات مفيد در آميته هاي وزارت خانه و توليدات ملي

همچنين رابط اين وزارتخانه با تالشهاي آژانس توسعه بين المللي آمريكا و نيروهاي موقت ائتالف و بانك 
خانم دآتر شريفي ليسانس خود را در رشته توليد دامي از . ودجهاني بازسازي و توسعه آشاورزي ب

فوق ليسانس و دآتراي خود را در تربيت دام از دانشگاه ايوا ستيت گرفته . دانشگاه بغداد گرفته است
 دآتر شريفي بعنوان يك محقق علمي در شوراي 1984پس از بازگشت به عراق در سال . است

 پس از بازگشت پست محقق ارشد تربيت 1990از سال . داشتتحقيقات علمي جايگاه برجسته اي 
تجربه زياد وي در توليد و تربيت دام مربوط به . دام را در شوراي تحقيقات آشاورزي دولت عهده دار شد

خانم . درصد آل درآمد آشاورزي ناشي از توليدات دامي بوده است50بطوريكه بيش از . عراق است
وي . مي دارد آه در نشريات عراقي و بين المللي به چاپ رسيده است تز عل40دآتر شريفي بيش از 

عالوه بر مسئوليتهاي اصلي آارش، به آار نظارت در تزهاي دانشجويان فوق ليسانس و دآتراي در 
  .عالوه بر آارهاي اصلي اش وي سردبير فصلنامه آشاورزي نيز مي باشد. عراق ادامه مي دهد
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وي اخيرا بعنوان معاون دبير آل شوراي حكومتي و سفير در : ر ارتباطات وزي– دآتر محمد علي حكيم -7
وي ليسانس آمار از دانشگاه المستنصريه بغداد وفوق . وزارت خارجه عراق عمل مي آرده است

ليسانس آامپوتر از دانشگاه برمينگهام انگلستان و دآتراي مديريت اطالعات از دانشگاه جنوب آاليفرنيا 
وي در تأسيس يك . بين المللي شرآت نورتل نتورآس و آمبريج تكنولوژي بوده استوي مدير . دارد

دآتر حكيم در پروژه آينده عراق . شرآت تكنولوژي در اياالت متحده بنام آنفوآالرس شرآت داشته است
عضو بسياري از هيئتهي نمايندگي عراق در جامعه آمكهاي بين . در وزارت خارجه شرآت داشته است

  . نجف است1952وي متولد سال . بوده استالمللي 
ليسانسش را در .  مدحتيه است1939وي متولد سال :  وزير فرهنگ- دآتر مفيد محمد جواد الجزائري-8

وي طي دهه هاي شصت و هفتاد بعنوان . از پراگ در رشته مطبوعات آسب نموده است1966سال 
 و خبرنگار و گوينده بخش عربي راديو چكسلواآي “طريق الشعب”و “  تموز14”و“ البالد”خبرنگار روزنامه 

 به آردستان عراق در شمال مسافرت آرد تا به اپوزيسيون 1988 تا 1982در سالهاي . بوده است
ويكي از نويسندگان و “ روزنامه نگاران دمكرات عراق”او عضو سازمان . مخفي صدام حسين بپيوندد

  .هنرمندان عراقي است
وي ليسانس مديريت بازرگاني از انگلستان قبل از بازگشت به عراق براي : دفاع وزير – حازم شعالن -9

شعالن يك . پس از اينكه رژيم سابق او را مجبور به ترك آشور نمود. مديريت بانكي در آوت بدست آورد
وي اخيرا . شرآت خريد وفروش زمين در لندن را تا زمان بازگشت به عراق در ژوئن گذشته اداره مي آرد

  .  است1956وي متولد سال . عنوان استاندار استان القادسيه انجام وظيفه مي آردب
. رئيس اتحاديه زنان آسوري بغداد است:  وزير مهاجرت و آوچ داده شدگان– خانم پاسكال آشو ورده -10

وي در تأسيس انجمن عراقي حقوق بشر شرآت داشته است و بعنوان نماينده مؤسسه جنبش 
اين منصب باالترين منصب براي يك خانم بوده است . تيك در پاريس خدمت آرده ا ستآسوريهاي دمكرا

عالوه بر آن ورده مدير امور خارجي انجمن امداد . آه وي از طرف حزب آسوري اصلي در عراق است
وي متولد . وي داراي گواهينامه از انستيتوي حقوق بشر دانشگاه ليون فرانسه است. آسوريهاست

  .ت اس1961سال 
قديمي ترين بيو شيميست عراق است آه نقش مهمي :  دآتر سامي مظفر وزير آموزش و پرورش-11

. را در گسترش بيو شيمي و موضوعات مربوطه بعنوان مثال تحقيقات تكنولوژي حياتي ايفا نموده است
وده،  آسب نم1960وي گواهينامه ليسانس علوم را با درجه افتخاري از از دانشگاه بغداد در سال 

. سپس گواهينامه دآترا را از مدرسه عالي پلي تكنيك ويرجينيا و دانشگاه اين ايالت آسب آرده است
پرفسور مظفر مسير آاري خود را با آار در دانشكده علوم دانشگاه بصره بعنوان يك دبير و محقق شروع 

ه بيوشيمي در  در رشت1979به درجه استادياري ارتقا يافت و در سال 1961سپس در سال . آرد
 در دانشگاههاي بصره و 2000 تا سال 1968دآتر مظفر از سال . دانشگاه بغداد به درجه استادي رسيد

 تحقيق را منتشر نموده وي 250 اختراع و 50بيش از . در دانشكده علوم دانشگاه بغداد تدريس مي آرد
از چند بورسيه وي . عضو هيئت تحريريه مجلسه شيمي عراق و مجله شيمي ملي عراق است
پروفسور مظفر تجربه . برخوردار است و عضو چند انجمن و جمعيت عراق و آشورهاي ديگر است

 در شهر بصره 1940وي متولد سال .  سال را در رشته هاي مختلف بيوشيمي دارد33تدريس بيش از 
  . است

 ليسانس گرفت و وي در رشته مهندسي برق از دانشگاه بغداد:  دآتر ايهم سامرايي وزير برق-12
 سال براي شرآت پيمانكاري 30. دآتراي خود را از مدرسه عالي تكنولوژي الينوي شيكاگو گرفته است

. در اين شرآت تا درجه مدير آلي اين شرآت ارتقا يافته است. برقي آي اس اي آار آرده است
رانس علمي انرژي  سال رياست آنف5وي براي . تجاربش در طراحي ايستگاههاي انرژي و توليد است

.  تحقيق فني منتشر نموده است30هسته اي اياالت متحده آمريكا را بعهده داشته است و بيش از 
 سال گذشته در اغلب آنفرانسهاي اپوزيسيون ملي بعنوان عضو اجرايي گرايش 12دآتر سامرايي طي 

  .ميانه رو دمكرات را نمايندگي مي آرده است
استاذ مشكات مؤمن قانون را در دانشگاه بغداد تحصيل : يط زيست خانم مشكات مؤمن وزير مح-13

خانم مشكات هم اآنون معاون مدير انستيتوي عراق است ودر . نموده وي متخصص حقوق بشر است
  . بخش سياسي شوراي عالي زنان بسيار فعال است –دفتر مشورتي امور زنان 

ن و عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق وي اقتصاد دا:  دآتر عادل عبدالمهدي وزير دارايي-14
 در بغداد متولد شد و تحصيالت عالي خود را در رشته سياست و اقتصاد در 1948وي در سال . است

وي در چند مرآز تحقيقاتي فرانسوي آار آرده آه آخرين مورد رئيس انستيتوي . فرانسه به پايان رساند
عادل . ر چند مجله به زبانهاي عربي و فرانسه استوي سردبي. تحقيقات اسالمي فرانسه بوده است

او از آودآي يك فعال سياسي بوده ا ست و چند بار . عبدالمهدي چند آتاب نيز تأليف آرده است
از آارش برآنار شد و در .  حكم اعدامش صادر شده است60زنداني و شكنجه شده و چند بار در دهه 

مدتي هم در ايران . د آه به تبعيدگاهش در فرانسه بروداو مجبور ش.  پاسپورتش گرفته شد1969سال 
بعنوان 1996 تا 1992بسر برد و به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق پيوست و در فاصله سالهاي 

  .در شوراي حكومتي جانشين عبدالعزيز حكيم بود. نماينده مجلس اعال در آردستان بود
 در علوم سياسي از دانشگاه اردن در امان 1967 در سال:  هوشيار محمود زيباري وزير خارجه-15

 از دانشگاه اسكس انگلستان فوق 1979در رشته جامعه شناسي و توسعه در سال . ليسانس گرفت
 عضوآميته مرآزي و دفتر سياسي حزب دمكرات آردستان شد و 1979وي در سال . ليسانس گرفت
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.  آار آرد2003 تا 1988ط بين المللي حزب از سال بعنوان نماينده اين حزب در اروپا قبل از مديريت رواب
 1999 درآمد ودر آنگره سال 1992آقاي زيباري بعنوان به عضويت شوراي اجرايي آنگره عراق در سال 

  . در آآره متولد شده است1953وي در سال . براي شوراي رياست اين آنگره انتخاب شد
الء الدين علوان داراي درجه علمي در پزشكي از دآتر ع:  دآتر عالء الدين علوان وزير بهداري-16

وي درجه هايي در تحقيقات در دانشگاههاي . دانشكده پزشكي دانشگاه اسكندريه مصر است
وي بعنوان رئيس و استاد دانشكده پزشكي دانشگاه مستنصريه بغداد . انگلستان نيز آسب آرده است

وي در چندين پست در . جهاني در ژنو بوده استدآتر علوان نماينده سازمان بهداشت . آار آرده است
عليرغم اينكه سابقه آاريش در پزشكي . وزارت بهداري و وزارت آموزش عالي عراق آار آرده است

 1949وي متولد سال . است اما بخش اصلي حيات علمي اش را در آار آآاديميك و تدريس صرف نمود
  .مي باشد

 10بيش از . وي اخيرا رئيس دانشگاه المستنصريه بود: زش عالي دآتر طاهر خلف جبر بكاء وزير آمو-17
 رئيس اين دانشگاه شود، در اين 2003قبل از اينكه در سال . سال در اين دانشگاه تدريس داشته است
 و رئيس آميته تشويق 1994رئيس بخش تاريخ در سال : دانشگاه مناصب زير را عهده دار بوده است

ردبير نشريه دانشكده، عضو اتحاديه تاريخ نگاران عرب و اتحاديه تاريخ نگاران  و س1994آآاديمي از سال 
وي ليسانس و فوق ليسانس و دآترايش را در رشته تاريخ از . عراق و اتحاديه نويسندگان وادباي عراق

در مورد تاريخ منطقه تأليفاتي دارد آه در فصلنامه ها و مجالت به چاپ . دانشگاه بغداد گرفته است
  . در استان ذيقار است1950او متولد سال . سيده است ر

مدارك ليسانس وفوق ليسانس و دآترايش :  دآتر عمر فاروق سليم دملوجي وزير مسكن و آباداني-18
وي بعدا استاد رشته راه و ساختمان اين دانشگاه . را در رشته مهندسي از دانشگاه بغداد گرفته است

 دانشجوي 30ختمان دانشگاه تكنولوژي تدريس نموده و بر آار وي در بخش مهندسي راه و سا. شد
تحصيالت عالي ودآترا آه مهندسي راه و ساختمان را در دانشگاههاي بغداد، تكنولوژي و النهرين وآوفه 

او همچنين به عنوان استاد ميهمان . دو آتاب را در خاآشناسي تأليف نموده است. نظارت داشته است
 به عنوان 2000دآتر الدملوجي از سال .  و سيتي يونيورسيتي در لندن بوده استدر دانشگاههاي هانور

وي عضو انجمن مهندسين . رئيس بخش مهندسي راه و ساختمان در دانشگاه بغداد آار آرده است
  . عراق و نيز عضو انجمن مهندسين امريكا و عضو آميسيون آموزش عالي عراق در يونسكو ميباشد

وي مدرك فوق ليسانس در امور بينالمللي و دآتراي جغرافياي :  وزير حقوق بشر–مين  دآتر بختيار ا-19
وي همچنين در سوئد در امور رسانهها . سياسي از دانشگاه سوربن در پاريس دريافت آرده است

باالخره در دهه هشتاد از قرن قبل به عراق بازگشت تا در امور مهاجرين و . تحصيل آرده است
وي همچنين مدير انستيتوي آردها در پاريس و نيز مشاور خانم . عنوان مشاور خدمت آندپناهندگان به 

دانيل ميتران در سازمان آزاديهاي فرانسه و مدير ائتالف حقوق بشر در واشنگتن و مدير آل ائتالف براي 
ه وي در بسياري از آنفرانسهاي قومي و بينالمللي منجمل. عدالت در پاريس وواشنگتن بوده است

وي همچنين . آنفرانس حقوق بشر در وين و آنفرانس دوربان در جنوب آفريقا شرآت آرده است
دورههاي آموزشي براي خبرنگاران عراقي و وآالء و آآاديميسينها و فعالين سياسي و حقوق اقليتها در 

ا و سازمان وي همچنين در برابر آنگره امريكا و پارلمان اروپ. پاريس و لندن و ژنو ترتيب داده است
مقاالت زيادي از وي در مورد موضوع حقوق . همكاري عربي در مورد مواضع عراق شهادت داده است

  . وي اهل آرآوك است. بشر به طور گسترده منتشر شده است
 در آرآوك به دنيا آمده و از دانشگاه موصل 1954وي در سال :  وزير صنايع و معادن– حاچم الحسني -20

 به امريكا رفت تا در دانشكده تجارت بينالمللي در دانشگاه 1976در سال . ه استفارغ التحصيل شد
. نبراسكا تحصيل آند وي دآتراي خودرا در امور سازمان صنايع از دانشگاه آانكتيكت دريافت نمود

درتعدادي از دانشگاههاي امريكا آنفرانس داده است و رياست يك شرآت اينترنت را بر عهده داشته و 
آمي نيز به عنوان مدير يك شرآت سرمايه گذاري و بازرگاني امريكايي در شهر لس آنجلس آار مدت 

ساليان به عنوان . وي عضو شوراي اداري تعدادي از سازمانهاي دولتي بوده است. آرده است
اپوزيسيون عراقي فعاليت آرده است و عضو دفتر سياسي بوده و سپس به عنوان سخنگوي رسمي 

به عنوان عضو آميسيون پيگيري در آنگره لندن بوده و به عنوان . عراق آار آرده استحزب اسالمي 
  . معاون عضو شوراي حكومتي عراق و معاون رئيس آميسيون مالي در آن آار آرده است

آقاي فالح النقيب رهبر سابق در اپوزيسيون درجنبش ملي عراق :  وزير آشور– آقاي فالح النقيب -21
 رئيس ستاد 60پدرش در دههٔ . تعلق به يك خانواده نظامي معروف در سامراء استوي م. بوده است

 ساله در اياالت متحده امريكا در رشته مهندسي راه و ساختمان 45آقاي النقيب . ارتش بوده است
  . درس خوانده و اخيرا به عنوان استاندار صالح الدين خدمت آرده است

دآتر الحسن به عنوان يك وآيل آار ميكند و اخيرا به : دادگستري وزير – دآتر مالك دوهان الحسن -22
 2003وي در سال . عنوان رئيس آميته مسئوليتهاي ويژه در مورد جبران قربانيان رژيم سابق انتخاب شد

دآتر الحسن به عنوان يك مرجع معروف در قانون . به عنوان رئيس آانون وآالي عراق انتخاب شد
وي آار خودش را به عنوان يك قاضي تحقيقات شروع آرد و سپس به عنوان . دخسارتها به شمار ميرو

وي دو مرتبه در دوران سلطنتي به عنوان نماينده . استاد حقوق در دانشگاه بغداد آار آرده است
وي مدرك خودرا در .  به عنوان وزير فرهنگ و تبليغات برگزيده شد1967پارلمان انتخاب شد و در سال 

 در حله متولد 1920وي در سال .  خاص و دآتراي خودرا در قانون از فرانسه گرفته استقانون عام و
  . شده است
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  .بيوگرافي وي بعدا درج خواهد شد:  وزير آار و امور اجتماعي– خانم ليال عبداللطيف -23
 1999خانم پرواري در سال ) :  م–شهرداريها ( وزير خدمات عمومي – خانم نسرين مصطفي پرواري -24

 در بغداد 1967وي در سال . به عنوان وزير بازسازي و توسعه در منطقه آردستان خدمت آرده است
  .متولد شد

 در وزارت نفت عراق خدمت آرده 1973آقاي غضبان از سال :  وزير نفت– آقاي ثامر عباس غضبان -25
وزارتخانه تنزل پيدا سپس دستگير و بخاطر حمايت وي از اصالحات دموآراتيك منصب وي در اين . است
وي ليسانس خودرا در رشته زمين شناسي از دانشگاه لندن و فوق ليسانس در رشته مهندسي . آرد

وي در مدت طوالني آار خود در . ذخائر نفتي از دانشكده سلطنتي در دانشگاه لندن دريافت آرده است
مدير آل پژوهشها و وزارت نفت به عنوان يك مهندس ذخائر و رئيس مهندسي نفت و ذخائر و 

 50آقاي غضبان . برنامهريزي و رئيس زمين شناسي و رئيس آارآنان اجرايي انجام وظيفه آرده است
آفاي . تحقيق و گزارش فني در مورد حل و فصل جوانب مختلف چاههاي نفت عراق تدوين آرده است

  . در اربيل متولد شده است1945غضبان در سال 
 دآتر حافظ المهدي به عنوان 1980 تا سال 1978از سال : ير برنامه ريزي وز– دآتر مهدي الحافظ -26

سپس به سازمان تجارت و گسترش سازمان ملل . آميسر در سازمان ملل در ژنو نمايندگي آرده است
سپس به .  آار آرده است1996 تا 1983متحد پيوست و به عنوان مدير گسترش صنايع خاص از سال 

 عضو 1996آقاي الحافظ از سال .  آار آرده است1999ترش صنايع تا سال عنوان مدير منطقهاي گس
 رئيس انجمن عربي 2000 تا 1998شوراي معتمدين و مشاوران انستيتوي ايدئولوژي عربي بين سالهاي 

 به عنوان نائب رئيس سازمان آفريقايي آسيايي التسامي 1980وي از سال . حقوق بشر بوده است
پايان تحصيالت دانشگاهياش در رشته شيمي از دانشگاه پراك در رشته علوم وي بعد از . بوده است

  .اقتصادي دآترا گرفت
دآتر عمر دانشنامه دآترا در رشته مهندسي راه و :  وزير علوم وتكنولوژي– آقاي رشاد ماندان عمر -27

اختمانهاي نفتي وي به عنوان مدير آميته س.  دريافت نمود1977ساختمان را از دانشگاه لندن در سال 
سپس به عنوان مدير ساختماني در بخشهاي خصوصي و .  آار آرده است1999در وزرات نفت تا سال 

  . عمومي آار آرده تا اينكه در ماه سپتامبر گذشته به عنوان وزير علوم و تكنولوژي تعيين گرديد
 در بصره به 1950 در سال قاضي عبداللطيف:  وزير مشاور در امور استانها– قاضي وائل عبداللطيف -28

 از دانشگاه بغداد و مدرك ديپلوم از انستيتوي قضايي 1974دنيا آمد و مدرك ليسانس حقوق را در سال 
در بصره و سماوه به عنوان قاضي آار آرده و در ناصريه به عنوان نائب .  دريافت نمود1982را در سال 

 زندان رفت و تا سرنگوني رژيم سابق از ممنوع رئيس دادگاه پژوهش ناصريه آار آرد تا زماني آه به
. قاضي عبداللطيف تعدادي مقاله در زمينه قانون بخصوص قانون خانواده منتشر آرده است. السفر شد

  .وي از طرف شوراي استانها به عنوان استاندار بصره انتخاب گرديد
 سابق آموزش و پرورش سليمانيه خانم عثمان وزير:  وزير مشاور در امور زنان– خانم نرمين عثمان -29

  . است وي مشاور سابق وزارت دادگستري و وزير سابق امور اجتماعي آردستان است
  .اطالعاتي از وي در دست نيست:  وزير مشاور– قاسم داوود -30
دآتر عثمان مدرك دآترا در فلسفه انگليسي و آلماني :  وزير مشاور– دآتر مامو فرهام عثمان -31

  . وي يك محقق و زبان شناس است.  به دنيا آمد1951وي در سال . ددريافت نمو
آقاي الجنابي يك اقتصاد دادن آموزش ديده در لندن و رئيس عشيره : وزير مشاور– عدنان الجنابي -32

از دانشگاه ) افتخاري(وي مدرك ليسانس اقتصاد . هزار تن ميرسد750الجنابي است آه تعداد آنها به 
آقاي الجنابي . نس را در تكنولوژي نفتي از دانشگاه ليوپورو در انگلستان دريافت نمودلندن و فوق ليسا

رياست اداره اداره بازاريابي در صنايع نفت عراق در دهه هفتاد را به عهده داشت وي براي ساليان يك 
 وزارت وي رياست بحش روابط خارجي. مسئول در اداره اقتصادي و مالي در قصر اوپك در وين بوده است

 نماينده مجلس ملي عراق و نائب رئيس 1996نفت را در اوائل دهه هشتاد بر عهده داشت و در سال 
  . آميسيون نفت مجلس بوده است

 در موصل به دنيا آمد و فارغ 1949آقاي الجبوري در سال :  وزير بازرگاني– محمد مصطفي الجبوري -33
 دريافت نمود و 1983وي مدرك عالي اقتصاد را از دانشگاه آالسكو در سال . التحصيل اقتصاد است

 2003عام سپس به عراق بازگشت و در مؤسسه بازاريابي نفت آار آرد و به عنوان مدير آل مؤسسه 
  .انتخاب گرديد

آقاي العرس به عنوان نائب رئيس شوراي استان بغداد و به :  وزير ترابري– لؤي حاتم سلطان العرس -34
عنوان استاندار منتخب استان بغداد آار آرده ونيز به عنوان مهندس پرواز شرآت بوئينگ آار آرده و هم 

 بزرگ حقوق زنان در حين آار در آميتههاي محلي وي از ياران. اآنون مدير آل خطوط هوايي عراق است
و يك فعال ويژه امور زنان و آودآان در شوراي شهر بوده و يك مجموعه بحث و بررسي در شوراي شهر 

 ساله است و از طرف ساير 52وي .  ژانويه پيرامون قانون موقت دولت را بر عهده داشت28بغداد در 
  . ضو شوراي استان و سپس به عنوان نائب رئيس انتخاب گرديد به عنوان ع2004همكارانش در ژانويه 

  .اطالعاتي از وي در دست نيست: وزير منابع آبي– دآتر عبداللطيف جمال رشيد -35
 در بغداد به دنيا آمد 1955آقاي علي فائق الغبان در سال :  وزير جوانان و ورزش– علي فائق الغبان -36

وي يك عضو فعال در مجلس .  از دانشگاه بغداد دريافت نمود1977و مدرك ليسانس آشاورزي در سال 
آقاي الغبان در .  عراق را ترك آند1980اعالي انقالب اسالمي عراق بوده و مجبور شد آه در سال 

در . تعدادي از فعاليتهاي مربوط به جوانان و ورزش در خارج از عراق و به ويژه در ايران شرآت آرده است
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ن آمك آرد و به عنوان ناظر بر تعدادي از باشگاههاي جوانان و ورزشي پناهندگان آار آنجا به پناهندگا
 .آرده است

  
  

  گوناگون
  
  

  )  2(در آستانه نشست شوراي حکام 
  متن کامل اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي 

رژي اتمي که با توجه به برخي ضرورتها ،متن کامل اساسنامه موسسه بين المللي ان":مهر"خبرگزاري 
مندرج در کتاب مجموعه قوانين و مقررات ) 6/3/1337مصوب (جمهوري اسالمي نيز در آن عضويت دارد 

  . انرژي هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران در ذيل مي آيد
 روزنامه رسمي است که بدون هيچ 31/4/1337-3914اين تذکرالزم است که متن حاضر نقل از شماره 

انندگان عزيز مي گذرد؛ تشخيص احکام ناسخ و منسوخ و آگاهي از احکام معتبر و تغييري از نظر خو
  : جاري احتياج به کارشناسي بيشتر و دقت نظر مخاطبان محترم دارد

  
   در تاسيس موسسه-ماده اول 

  
اصحاب اين اساسنامه يک موسسه بين المللي انرژي اتمي که من بعد در اين اساسنامه بنام 

  .واهد شد طبق مباني و شرايط مصرحه ذيل تاسيس مي کنندموسسه خوانده خ
  

   در مقاصد - ماده دوم 
  

موسسه خواهد کوشيد تا سهم انرژي اتمي را در صلح سالمت و سعادت سراسر جهان تسريع کند و 
توسعه بخشد و تا جائي که بدان قادر باشد کسب اطمينان خواهد کرد که هر کمکي که بوسيله 

تقاضاي آن و يا تحت سرپرستي و نظارت آن بعمل خواهد آمد براي پيشرفت هيچ موسسه يا بنا به 
  .منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد

  
   در وظايف- ماده سوم 

  
  : موسسه مجاز است-الف

 تحقيق درباره انرژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي از آن را براي مقاصد غير نظامي در سراسر -1
ساعدت نمايد و در صورتيکه از موسسه تقاضا شده باشد جهت تامين انجام خدمات يا جهان تشويق و م

تهيه مواد و وسايل و تاسيسات براي يک عضو موسسه از طرف عضو ديگر به عنوان واسطه عمل کند و 
نيز جهت تحقيق در انرژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي از آن در مقاصد غير نظامي هم عمل يا 

  .فيدي را انجام دهدخدمت م
 به منظور تامين وسائل تحقيق درباره انژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي از آن در مقاصد غير -2

نظامي و از جمله توليد نيروي برق با توجه الزم به احتياجات نواحي عقب مانده جهان طبق اين 
  .تحويل نمايداساسنامه مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيسات ضروري را تدارک و 

  . مبادله اطالعات علمي و فني را جهت استفاده از انرژي اتمي در مقاصد غير نظامي تسهيل کند-3
 مبادله و تعليم دانشمندان و کارشناسان را در زمينه استفاده غير نظامي از انرژي اتمي تشويق -4

  .نمايند
مواد و خدمات و تجهيزات و  جهت حصول اطمينان بر اينکه مواد شکاف پذير مخصوص و ساير -5

تاسيسات و اطالعاتي که بوسيله موسسه يا طبق تقاضاي آن و يا تحت سرپرستي و نظارت آن تدارک 
شده  در پيشرفت هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد تدابير احتياطي اتخاذ و اجرا کند و اين 

ردادهاي دو يا چند جانبه مشمول دهد و يا تدبير احتياطي را طبق تقاضاي اصحاب اين اساسنامه برقرا
بنابر تقاضاي يک دولت هرگونه فعاليت آن دولت را در زمينه انرژي اتمي مشمول اين تدابير احتياطي 

  .سازد
با مشورت و ) از جمله درباره شرايط کار( براي حفظ سالمتي و تقليل مخاطرات جاني و مالي و -6

ازمان ملل متحد و موسسات تخصصي مربوطه آن مقرراتي عنداللزوم با همکاري مقامات صالح س
وضع و يا اقتباس نمايد وجهت اجراي اين مقررات اساسي چه در مورد عمليات ) استاندارد(اساسي 

خود موسسه و چه مورد عمليات مربوط به استعمال مواد و استفاده از خدمات و تجهيزات و تاسيسات و 
يا تحت نظارت و سرپرستي آن بعمل مي آيد تدابير الزم اتخاذ کند اطالعاتي که بنا بر تقاضاي موسسه 

و نيز ترتيب مقتضي بدهد که بر حسب تقاضاي اصحاب و اين اساسنامه و مقررات اساسي مزبور در 
مورد عمليات مربوط به قراردادهاي دو يا چند جانبه و همچنين در صورت تقاضاي يک دولت در مورد کليه 

  .زمينه انرژي اتمي به موقع اجرا درآيدعمليات آن دولت در 
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 هرگاه در يک منطقه به خصوص وسائل و تاسيسات و تجهيزات موجود غير کافي و يا استفاده از آن -7
فقط تحت شرايطي ميسر باشد که رضايت بخش شناخته نشود هر نوع وسائل و تاسيسات و 

  . و يا ايجاد کندتجهيزاتي که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه مفيد باشد تهيه
  : موسسه ضمن انجام وظايف خود-ب
 در فعاليتهاي خود به قسمي عمل خواهد کرد که با هدفها و اصول سازمان ملل متحد به منظور -1

پيشرفت صلح و تعاون بين المللي و يا سياست متخذه از طرف ملل متحد به منظور تحقق يک خلع 
قراردادهاي بين المللي که به منظور اجراي چنين سالح تضمين شده در سراسر جهان و با ساير 
  .سياستهائي بوجود آمده است منطبق باشد

 براي حصول اطمينان از اينکه مواد شکافت پذير مخصوصي که موسسه دريافت مي دارد جز در -2
  .مقاصد غير نظامي به مصرف نخواهد رسيد بر استعمال مواد مزبور نظارت برقرار خواهد ساخت

 و ذخاير خود را در سراسر جهان به قسمي توزيع خواهد کرد که استعمال موثر و تا حداکثر  منابع-3
استفاده عموم از مصرف آن در جميع مناطق جهان با توجه به احتياجات مخصوص نواحي عقب افتاده 

  .جهان تامين گردد
االقتضا به شوراي  گزارشهاي ساليانه اي از فعاليت هاي خود به مجمع عمومي سازمان ملل و عند-4

امنيت تسليم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعاليتهاي موسسه مسائلي پيش آيد که در صالحيت 
شوراي امنيت باشد موسسه شوراي مزبور را که مسووليت اصلي صلح و امنيت جهان را به عهده دارد 

 اساسنامه بدان از آن مستحضر خواهد ساخت و همچنين موسسه مي تواند اقداماتي را که طبق اين
  . پيش بيني شده بعمل آورد12 ازماده 3مجاز مي باشد و از جمله اقداماتي که در بند 

 گزارشهايي را به شوراي اقتصادي و اجتماعي و ساير مقامات ملل متحد در خصوص مسائلي که در -5
  .صالحيت آنها است تسليم مي نمايد

عضاي خود مي کند مقيد به هيچ شرط سياسي  کمکي را که موسسه ضمن انجام وظايف خود به ا-پ
  .و اقتصادي و نظامي يا هر شرط ديگري که مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد نخواهد نمود

 بشرط رعايت مقررات اين اساسنامه و مقررات قراردادهايي که بين يک دولت يا دسته اي از دولتها -ت
ده باشد موسسه فعاليتهاي خود را با توجه به حق طبق مقررات اين اساسنامه يا با موسسه منعقد ش

  .حاکميت دولتها به عمل خواهد آورد
  

   در عضويت- ماده چهارم 
  

 اعضاي موسس اين موسسه عبارتند از دولي که عضو سازمان ملل متحد يا يکي از موسسات -الف
ماده مي شود امضا و تخصصي آن بوده و اين اساسنامه را در ظرف نود روز از تاريخي که براي امضا آ

  .سند تصويب را تسليم نموده باشند
 اعضاي ديگر موسسه دولتهايي هستند که اعم از داشتن يا نداشتن عضويت در سازمان ملل متحد -ب

با يکي از موسسات تخصصي آن عضويت آنها بنا به توصيه هيات مديره از طرف کنفرانس عمومي 
  . را تسليم نمايندتصويب شود و سند الحاق به اين اساسنامه

هنگام توضيح يا پذيرفتن دولتي به عضويت موسسه هيات مديره و کنفرانس عمومي درباره قدرت و 
تمايل آن دولت به ايفاي تعهداتي که به اعضاي موسسه تعلق خواهد گرفت با توجه به قدرت و تمايل 

  .ردآن دولت به اجراي مقاصد و اصول منشور ملل متحد اتخاذ تصميم خواهد ک
 موسسه بر اصل تساوي حق حاکميت جميع اعضاي آن مبتني مي باشد و براي اينکه حقوق و -پ

امتيازات ناشي از عضويت موسسه براي کليه اعضاء تامين گردد جميع اعضا موظفند تعهداتي را که 
  .طبق اين اساسنامه به عهده گرفته اند با حسن نيت اجرا کنند

  
  مي در کنفرانس عمو- ماده پنجم 

  
 يک کنفرانس عمومي مرکب از نمايندگان کليه اعضاي موسسه يا به صورت عادي ساليانه و يا بر -الف

حسب دعوت مديرکل که طبق تقاضاي هيات مديره يا اکثريت اعضا به عمل خواهد آمد بصورت فوق 
که العاده انعقاد خواهد يافت محل اجالس اين کنفرانس مقر دائمي موسسه خواهد بود مگر اين

  .کنفرانس عمومي تصميم ديگري اتخاذ کند
 هر يک از اعضا در اين کنفرانس ها يکنفر نماينده خواهد داشت که مي تواند اعضاي علي البدل و -ب

  .مشاوريني همراه خود داشته باشد هزينه حضور هر نمايندگي بوسيله عضو ذينفع تاديه خواهد شد
 يکنفر رييس و متصديان ديگري را که الزم باشد انتخاب  کنفرانس عمومي در آغاز هر دوره اجالسيه-پ

خواهد کرد و اين منتخبين در طول دوره اجالسيه انجام وظيفه خواهند نمود کنفرانس عمومي با رعايت 
. هر عضو داراي يک راي خواهد بود. مقررات اين اساسنامه نظامنامه داخلي خود را وضع مي نمايد

 19 و بند ب از ماده 18 و قسمت يک بند پ ازماده 14در بند ح از ماده تصميمات مربوط به مسائلي که 
پيش بيني شده به اکثريت دو ثلث اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد تصميمات مربوط به 

مسائل ديگر از جمله اينکه کدام مسائل يا کدام دسته از مسائل جديد بايد به اکثريت دو ثلث آراء حل 
کثريت آراء اعضاي حاضر و راي دهنده خواهد بود حد نصاب با اکثريت اعضا حاصل مي شود منوط به ا

  .گردد

www.iran-archive.com 



 کنفرانس عمومي مي تواند کليه مسائل و اموري را که در حدود اين اساسنامه بوده و يا به اختيارات -ت
ار دهد و و عمليات يکي از مقامات پيش بيني شده در اين اساسنامه ارتباط داشته باشد مورد بحث قر
  .به اعضاي موسسه و هيات مديره و يا به هر دو در باب مسائل و امور مزبور توصيه هايي بنمايد

  : کنفرانس عمومي-ث
  . انتخاب مي کند6 اعضا هيات مديره را طبق ماده -1
  . تصويب مي نمايد4 پذيرش اعضاي جديد را طبق ماده -2
  .ق مي سازد معل19 امتيازات و حقوق هر عضو را طبق ماده -3
  .  گزارش ساليانه هيات مديره را مورد مداقه قرار مي دهد-4
 بودجه موسسه را بنا به توصيه هيات مديره تصويب مي نمايد و با اين که بودجه مزبور 14 طبق ماده -5

را کال يا جزئا به ضميمه توصيه هاي خود به هيات مديره اعاده مي دهد که از نو به کنفرانس تقديم 
  .کنند

 گزارشهائي که بايد به سازمان ملل متحد تسليم شود به طوري که در قرارداد مربوط به مناسبات -6
 را تصويب 12موسسه با سازمان ملل پيش بيني شده به استثناي گزارشهاي مذکوره در بند ب از ماده 

  .مي کند و يا آنرا به ضميمه توصيه هاي خود به هيات مديره عودت مي دهد
دادي را که بين موسسه و سازمان ملل يا موسسات ديگر بسته مي شود به طوريکه در ماده  هر قرار-7

 پيش بيني شده تصويب مي کنند يا آن را به ضميمه توصيه هاي خود به هيات اعاده مي دهند و 16
  .هيات مديره آنرا مجددا به کنفرانس عمومي تقديم مي نمايد

 مبادرت به استقراض 14 تواند در حيطه آن طبق بند ج از ماده  قواعد و حدودي را که هيات مديره مي-8
نمايد و نيز شرايط قبول وجوهي که داوطلبانه به موسسه تقديم مي شود و همچنين طبق بند ج از 

  . طريق مصرف وجوه عمومي مذکور در آن بند را تصويب مي کند14ماده 
  .تصويب مي کند 18 اصالحات در اين اساسنامه را طبق بند پ از ماده -9

  . تصويب مي نمايد7 انتصاب مديرکل را طبق بند الف از ماده -10
  :  کنفرانس عمومي صالحيت دارد- ج
 درباره هر مطلبي که هيات مديره به خصوص براي کسب تکليف به کنفرانس عمومي احاله مي کند -1

  .اخذ تصميم نمايد
يا از هيات مزبور تسليم گزارشهايي را درباره هر  موضوعاتي را براي بررسي به هيات مديره ارجاع و -2

  .موضوعي که به عمليات موسسه مربوط باشد درخواست کند
  

   در هيات مديره- ماده ششم 
  

  :هيات مديره به ترتيب ذيل تشکيل خواهد شد) الف
ي در مورد اولين هيات کميسيون مقدمات( هيات مديره اي که به علت انقضاي دوره بايد کنار رود -1

پنج نفر از اعضا را که در تکنولوژي انرژي اتمي منجمله توليد مواد اوليه از سايرين ) 1مصرحه در ضميمه 
جلوتر باشند به عضويت هيات مديره منصوب مي کند به عالوه از هر يک از مناطقي که ذيال ذکر مي 

 باشد به شرط اينکه منطقه شود عضوي را که در تکنولوژي انرژي اتمي و منجمله توليد مواد اوليه جلوتر
  .مزبور نماينده بين پنج عضو مذکور در فوق نداشته باشد براي عضويت در هيات مديره معين مي نمايد

  
  

   در کارمندان- ماده هفتم 
  

يک مديرکل در راس کارمندان موسسه قرار دارد اين مدير کل را هيات مديره با تصويب کنفرانس ) الف
  .ل تعيين مي کند مديرکل عالي ترين مامور اداري موسسه مي باشدعمومي براي مدت چهار سا

مديرکل مسوول انتصابات و سازمان و انجام وظيفه از طرف کارمندان مي باشد و تحت اختيار و ) ب
مديرکل وظايف خود را طبق مقرراتي انجام خواهد داد که از طرف هيات . نظارت هيات مديره قرار دارد

  .مديره وضع شده باشد
هيات کارمندان موسسه آن گونه کارشناسان علمي و فني و ساير افراد ذيصالحيتي را که براي ) پ

انجام مقاصد و وظايف موسسه الزم باشد نيز شامل خواهد بود موسسه اين اصل را رعايت خواهد 
  .نمود که تعداد کارمندان دائمي آن به حداقل باشد

ار بدين نکته توجه اساسي معطوف خواهد شد که در انتخاب و استخدام و تعيين کيفيت ک) ت
به . کارمنداني واجد باالترين ميزان کارداني و صالحيت فني و فضائل اخالقي برگزيده و تعيين شوند

شرط رعايت اصل مذکور در فوق به تشريک مساعي اعضاي موسسه و اهميت استخدام به طريقي که 
  .کنه باشد نيز توجه الزم مبذول خواهد گشتاز لحاظ جغرافيايي مظهر وسيع ترين منطقه مم

ترتيب و شرايط استخدام و حقوق و خاتمه خدمت کارمندان طبق مقرراتي خواهد بود که هيات مديره |
بنا بر مفاد اين اساسنامه و همچنين با رعايت قواعد عمومي که بنا بر توصيه هيات از طرف کنفرانس 

  .عمومي تصويب شده باشد وضع نمايد
يرکل و کارمندان در انجام وظايف خود از هيچ مقامي غير از موسسه نه کسب تکليف و نه قبول مد) ج

دستور خواهند کرد و از هر اقدامي که ممکن است در وضع آنان به عنوان يک کارمند موسسه موثر 
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باشد خودداري خواهند کرد و نظر به مسووليتهايي که در قبال موسسه دارند هيچ سر صنعتي يا 
العات محرمانه ديگري که در نتيجه انجام وظايف رسمي موسسه بر آنان مکشوف شده افشا اط

هر يک تعهد مي کند که جنبه بين المللي وظايف مديرکل و کارمندان را محترم دارد و در . نخواهند کرد
  .صدد نباشد که آنان را در انجام وظايف خود تحت تاثير قرار دهد

  . ماده شامل مستحفظين نيز مي گردد اصطالح کارمندان در اين-چ
  

   در تبادل اطالعات- ماده هشتم 
  

هر يک از اعضا بايد اطالعاتي را که به تشخيص خود براي موسسه مفيد مي شناسد در اختيار آن ) الف
  .بگذارد

 حاصل شده باشد 11هر يک از اعضا تمام اطالعات علمي را که در نتيجه کمک موسسه طبق ماده ) ب
  .ار موسسه خواهد گذاشتدر اختي

موسسه اطالعاتي را که طبق بندهاي الف و ب اين ماده تحصيل شده است جمع آوري مي کند و ) پ
  .به صورتي قابل استفاده در دسترس قرار مي دهد

موسسه جهت تشويق تبادل اطالعات در خصوص اهميت انرژي اتمي و استفاده هاي غير نظامي از آن 
  .اهد آورد و براي اين مقصود بين اعضا خود به عنوان يک رابط عمل خواهد کرداقدامات مثبتي بعمل خو

  
   در تدارک و تحويل مواد- ماده نهم 

  
 اعضا مي توانند هر مقدار مواد شکافت پذير مخصوص را که مقتضي بدانند و تحت شرايطي که با -الف

دي که تحت اختيار موسسه موسسه مورد توافق قرار گرفته باشد در اختيار موسسه بگذارند موا
گذاشته مي شود ممکن است بنا بصوابديد عضوي که آن را تدارک مي کند به وسيله همان عضو و يا با 

  .موافقت موسسه در انبارهاي موسسه نگاهداري شود
 تعريف شده و نيز مواد  ديگري را در اختيار 20 اعضا همچنين مي توانند مواد اوليه اي را که درماده -ب

 قبول خواهد کرد 13سه بگذارند ميزان اين گونه مواد را که موسسه طبق موافقتهاي مقرر در ماده موس
  .هيات مديره تعيين خواهد نمود

 هر عضوي ميزان و صورت و ترکيب مواد شکافت پذير مخصوص و مواد اوليه و ساير موادي را که -پ
ت مقرره از طرف هيات مديره در اختيار حاضر است با متابعت از قوانين خود بالفاصله يا در طي مد

  .موسسه بگذارد به استحضار موسسه خواهد رسانيد
 هر عضوي بنا به تقاضاي موسسه از موادي که در اختيار آن گذاشته است هر مقداري را که -ت

د موسسه تعيين کند بالفاصله به عضو ديگر يا دسته اي از اعضا تحويل خواهد داد و نيز هر مقدار از موا
مزبور را که واقعا براي عمليات و تحقيقات علمي در تاسيسات موسسه ضروري باشد بالفاصله به خود 

  .موسسه تحويل خواهد نمود
 ميزان و صورت و ترکيب موادي که به وسيله هر عضو در اختيار موسسه گذاشته شده مي تواند در -ث

  .هر موقع با موافقت هيات مديره تغيير يابد
دوي طبق بند پ اين ماده بايد طي سه ماه پس از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه براي  اطالعات ب-ج

هرگاه هيات مديره تصميم مغايري اتخاذ نکرده باشد  موادي که بدوا عرضه شده . عضو ذينفع داده شود
فع مربوط به يک دوره يک ساله خواهد بود که متعاقب سالي است که اين اساسنامه درباره عضو ذين

اعتبار مي يابد  و همچنين هرگاه از طرف هيات مديره اقدام مغايري به عمل نيامده باشد اطالعات بعدي 
که نبايد ديرتر از اولين روز ماه نوامبر هر سال تسليم شود مربوط به يک دوره يک ساله متعاقب تسليم 

  .اطالع خواهد بود
سسه بگذارد موسسه محل و طريقه تحويل و  از بابت موادي که يک عضو حاضر است در اختيار مو-چ

 -برحسب اقتضاء صورت و ترکيب موادي که تحويل آن را از عضو مزبور تقاضا نموده تعيين خواهد کرد
  .موسسه همچنين مقدار مواد تحويل شده را مميزي و ميزان آن را متناوبا باطالع اعضاء خواهد رسانيد

ي است که در تصرف دارد و بايد اطمينان حاصل کند که  موسسه مسئول انبار کردن و حفاظت مواد-ح
مواد مزبور اوال از تغييرات جوي ثانيا از نقل و انتقال ويا مصارف غير مجاز ثالثا از لطمه و انهدام منجمله 

موسسه در مورد انبار کردن مواد شکاف پذير . خرابکاري رابعا از تصرف قاهرانه مصون خواهد بود
نمايد که مواد مزبور از نظر جغرافيايي بقسمي توزيع گردد که مقادير زيادي از آن مخصوص بايد مراقبت 

  .در يک کشور يا در يک منطقه جهان تمرکز نيابد
 موسسه در سريعترين مدتي که عمال ميسر باشد از اقالم ذيل آنچه را که الزم بداند ايجاد و وضع -خ

  .خواهد کرد
  .تحويل و انبار کردن و توزيع مواد مراکز و تجهيزات و تاسيسات براي -1
  . وسايل مادي حفاظت-2
  . مقررات کافي براي بهداشت يا جلوگيري از مخاطرات-3
  . آزمايشگاههاي مميزي براي تجزيه و بازرسي مواد دريافت شده-4
  . منازل و اماکن اداري جهت کارمنداني که وجودشان براي انجام امور مذکور در فوق الزم است-5
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ديکه طبق مفاد اين ماده تحويل شده است به تشخيص هيئت مديره و بنابر مقررات اين  موا-6
 هيچيک از اعضاء حق ندارد بخواهد موادي را که در اختيار -اساسنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  . موسسه ميگذارد عليحده نگاهداري شود و يا طرح بخصوصي را جهت مصرف مواد مزبور معين نمايد
  
   در خدمات و تجهيزات و تأسيسات -اده دهم م
  

اعضاء ميتواند خدمات و تجهيزات و تأسيساتي را که بتواند بانجام مقاصد و وظايف موسسه کمک کند در 
  . اختيار موسسه بگذارند

  
   در طرحهاي موسسه-ماده يازدهم 

  
حقيق درباره انرژي  هر عضوي يا دسته اي از اعضاء موسسه که مايل باجراي طرحي مربوط بت-الف 

اتمي يا توسعه آن يا استفاده عملي از آن جهت مقاصد غيرنظامي باشد ميتواند کمک موسسه را در 
تأمين مواد شکاف پذير مخصوص و خدمات و تجهيزات و وسايل و تأسيسات الزم براي اين مقصود تقاضا 

م باشد و اينگونه تقاضاها از طرف هر تقاضائي از اين قبيل بايد با توضيح مقصود و حدود طرح توأ. کند
  .هيئت مديره بررسي خواهد شد

 موسسه همچنين ميتواند بنا بتقاضاي يک عضو و يا دسته اي از اعضاء در انعقاد قراردادهايي جهت -ب
تأمين اعتبارات مالي از طرف منابع خارجي براي اجراي چنين طرحهايي مساعدت نمايد و ضمن انجام 

نه تضمين يا قبول مسئوليت مالي درباره آن طرح از موسسه تقاضا نخواهد چنين مساعدتي هيچگو
  .شد
 موسسه ميتواند تدارک تمام مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات الزم براي هر طرح را بتوسط يک -پ

ا يا چند عضو خود ترتيب بدهد و يا تدارک آنرا بنا بر تمام عضو يا اعضائي که تقاضا کرده اند کال يا جزئ
  .بعهده بگيرد

 موسسه ميتواند براي بررسي هر تقاضائي شخص يا اشخاص ذيصالحيتي را بقلمرو آن عضو و يا آن -ت
دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند براي مطالعه طرح منظور اعزام دارد و در انجام اين امر موسسه با 

رادي از کارمندان خود يا از اتباع موفقت آن عضو يا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند ميتواند اف
  .ذيصالحيت هر يک از اعضاء خود را مورد استفاده قرار دهد

  . هيئت مديره قبل از تصويب هر طرحي بنا بر مقررات اين ماده بمراتب ذيل توجه الزم خواهد کرد-ث 
  . فايده طرح و از جمله قابل اجرا بودن آن از نظر علمي و فني-1
  .اعتبارات و کادر فني باندازه اي که اجراي طرح را بصورت ثمربخشي تأمين سازد کفايت نقشه ها و-2
 پيش بيني مقررات اساسي بهداشت و جلوگيري از مخاطرات بقسمي که براي تماس با مواد و نقل -3

  .و انتقال و انبار کردن آن و عمل و تأسيسات کافي باشد
ضا کننده جهت تأمين اعتبارات و مواد و تأسيسات و  عدم توانايي آن عضو يا آن دسته از اعضاء تقا-4

  .تجهيزات و خدمات الزم
  . توزيع عادالنه مواد و منابع ديگري که در اختيار موسسه مي باشد-5
  . احتياجات مخصوص مناطق عقب مانده جهان-6|
  . مسائل مربوطه ديگر-7
رح را تسليم کرده است  پس از تصويب هر طرحي موسسه يا عضو يا دسته اي از اعضاء آن ط-ج

  :قراردادي منعقد خواهد ساخت و در اين قرارداد
 ميزان هر ماده شکاف پذير مخصوص و مواد ديگري که الزم است براي طرح تخصيص يابد پيش بيني -1

  .خواهد شد
اعم از اينکه تحت حفاظت ( انتقال مواد شکاف پذير مخصوص از محل حفاظت آن حين تنظيم قرارداد-2

به عضو يا دسته اي ) يا عضوي باشدکه آنرا جهت استفاده در طرح هاي موسسه تدارک کردهموسسه 
که از اعضاء که طرح را تسليم نموده اند تحت کيفياتي که حمل و نقل بدون مخاطره و مقررات علمي 

  .بهداشتي وصحي را تأمين نموده باشد پيش بيني خواهد شد
 طبق آن بايد مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيساتي از طرف  شرايط و کيفيات و از جمله قيمتي که-3

خود موسسه فراهم گردد معين خواهد شد و در صورتيکه اينگونه مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات 
بايد توسط يکي از اعضاء تهيه شود شرايط و کيفيات آن بقسمي که بين آن عضو يا آن دسته از اعضاء 

  .ارک کننده مقرر شد معين خواهد گشتتهيه کننده طرح و عضو تد
 ضمنا از عضو يا آن دسته از اعضاء که طرح را تسليم کرده است تعهد گرفته خواهد شد که اوال از -4

کمک پيش بيني شده براي پيشرفت هيچ منظور نظامي استفاده نشود ثانيا با وجود تصميمات مربوطه 
  . خواهد بود12بير احتياطي مندرجه در ماده مصرحه در قرارداد طرح موضوع قرارداد مشمول تدا

 براي حفظ حقوق و منافع موسسه و عضو يا اعضاء ذينفع در اختراعات يا اکتشافات يا حقوق -5
  .انحصاري ناشي از طرح پيش بيني مقتضي خواهد شد

  . براي فيصله اختالفات پيش بيني مقتضي خواهد شد-6
  .خواهد آمد هر پيش بيني ديگر مربوط بموضوع بعمل -7
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 مقررات اين ماده در صورت اقتضا شامل هر گونه تقاضاي مواد و خدمات و تأسيسات و تجهيزات -چ
  . مربوط  بطرحي که در حال اجرا ميباشد نيز ميگردد

   در تدابير احتياطي تضمينات- ماده دوازدهم
  

 آن از موسسه اجراي  در مورد هر طرح مربوط بخود موسسه يا هر قراردادي که اصحاب ذينفع در-الف
تدابير احتياطي را تقاضا کرده باشند موسسه حقوق و مسئوليت هاي ذيل را تا حدي که مربوط بدان 

  .طرح يا قرارداد ميگردد دارا ميباشد
 و تصويب Nucleas رسيدگي بنقشه تجهيزات و تأسيسات مخصوص و از جمله راکتورهاي هسته اي -1

 براينکه نقشه مزبور موجب پيشرفت هيچ منظور نظامي نخواهد بود آن منحصرا از لحاظ حصول اطمينان
و با مقررات اساسي بهداشت و جلوگيري از مخاطرات منطبق  ميباشد و تدابير احتياطي و تصميمات 

  .مقرر در اين ماده ميتواند بنحو موثري درباره آن اجرا شود
  . که موسسه وضع نمايد تقاضاي اجراي هرگونه مقررات بهداشتي و تدابير احتياطي-2
 تقاضاي نگاهداري و تهيه فهرست روشني از سابقه عمليات که بسهولت امکان احتساب بمواد اوليه -3

  .يا مواد شکافت پذير مخصوص که جهت طرح يا قرارداد استعمال يا توليد شده کمک کند
  . مطالبه و دريافت گزارش هائي درباره پيشرفت عمليات-4
از لحاظ حصول اطمينان اينکه (ي عمليات شيميايي روي مواد قابل تشعشع صرفا تصويب طرق اجرا-5

اين عمليات شيميايي باستفاده مواد در مقاصد نظامي منجر نخواهد گشت و با مقررات اساسي 
بهداشت و جلوگيري از مخاطرات منطبق خواهد بود و نيز تقاضاي اينکه مواد شکاف پذير مخصوصي که 

عي جمع آوري يا توليد ميشود در مقاصد غيرنظامي و تحت تضمينات مداوم بصورت يک محصول فر
موسسه براي تحقيقات علمي يا راکتور يا اعم از موجود يا آنچه در دست ساختمان است و از طرف 
عضو يا اعضاء ذيعالقه مشخص خواهد شد مورد استفاده قرار گيرد  و نيز تقاضاي اينکه هرگونه مازاد 

 مخصوص که بصورت يک محصول فرعي از آنچه براي عمليات مذکور در فوق الزم است مواد شکاف پذير
جمع آوري يا توليد ميشود بمنظور جلوگيري از ذخيره شدن آن نزد موسسه بامانت گذاشته شود 

مشروط براينکه اين مواد شکاف پذير مخصوص که بدين نحو نزد موسسه بامانت سپرده مي شود بنا 
عضاء ذينفع بالفاصله بآن عضو يا آن اعضا  که ذينفع هستند مسترد گردد تا تحت بتقاضاي عضو يا ا

  .شرايط مذکوره در فوق بمصرف برسانند
 بازرساني که از طرف موسسه پس از مشورت با دولت يا دولتهاي دريافت کننده کمک معين خواهد -6

للزوم براي احتساب مواد اوليه و مواد بقلمرو آن دولت يا آن دولتها اعزام دارد و اين بازرسان عندا. شد
شکافت پذير مخصوص تدارک شده و محصوالت بدست آمده از مواد شکافت پذير مخصوص و تشخيص 

 و 11 ماده 4-ايفاء تعهدات مربوط به عدم استفاده براي پيشرفت منظور نظامي مندرج در قسمت ج 
 اين ماده و نيز ساير کيفيات مصرحه در 2 -مقررات بهداشتي و تدابير احتياطي مندرج در قسمت الف 

قرار بين موسسه و دولت يا دولتهاي ذينفع در هر موقع بهرجا و هر برنامه کار و هر شخصي که باقتضاي 
سمت خود با مواد و تجهيزات و تأسيساتي سروکار دارد که طبق مقررات اين اساسنامه بايد حفاظت 

 شده از طرف موسسه در صورت تقاضاي دولت ذينفع شوند حق مراجعه خواهند داشت بازرسان معين
با نمايندگاني از مقامات آن دولت همراه خواهند شد مشروط براينکه در اجراي وظائف اين بازرسان از 

  .اين جهت تأخير و يا از جهت ديگر ممانعتي حاصل نشود
مراعات نشود و يا ناقص  در صورتيکه تعهدات و مقررات از طرف دولت يا دولتهاي دريافت کننده کمک -7

باشد و اقدامات اصالحي نيز در مدت معقولي بعمل نيايد کمک موسسه را معلق کند يا خاتمه دهد و 
  .مواد و تجهيزاتي که از طرف موسسه يا يک عضو آن جهت اجراي طرح تدارک شده مسترد دارد

است کليه عملياتي  يک هيئت بازرسي برحسب احتياج تشکيل دهد و اين هيئت بازرسي مسئول -ب
که مستقيما بوسيله موسسه اداره مي شود بازرسي و اطمينان حاصل کند که موسسه آن اقدامات 
بهداشتي و تدابير احتياطي که اجراي آنرا در طرح هائي که منوط بتصويب يا تحت سرپرستي و نظارت 

صل کند که اقدامات موسسه ميباشد مقرر داشته خود مورد عمل قرار داده است و نيز اطمينان حا
کافي بعمل آمده تا مواد اوليه يا مواد شکاف پذير مخصوصي که در حفاظت موسسه ميباشد و يا در 
عمليات خود موسسه استعمال گشته و يا توليد شده است براي پيشرفت هيچ منظور نظامي مورد 

ات کافي بعمل خواهد موسسه براي جبران هر عدم مطابقت يا هر منقصتي اقدام. استفاده قرار نگيرد
  .آورد
 اين ماده را بخواهد و -6 هيئت بازرسي همچنين مسئوليت دارد که حساب مندرج در قسمت الف -پ

 و مقررات مصرحه در 11 ماده 4 -مميزي کند و اطمينان حاصل نمايد که تعهد مصرح در قسمت ج 
داد بين موسسه و دولت يا  اين ماده و نيز ساير کيفيات هر طرح بقسمي که در قرار2-قسمت الف 

  .دولتهاي ذينفع تصريح گشته مراعات شده است
بازرسان هر تخلف از شرطي را به مدير کل گزارش ميدهند و مشاراليه گزارش مزبور را به هيئت مديره 
تسليم مي کند و هيئت مديره به دولت يا دولتهاي دريافت کننده کمک ديگر مراجعه و تقاضا خواهد کرد 

هر تخلفي که هيئت بازرسي وقوع آنرا تشخيص داد جبران کنند هيئت مديره اين تخلف را به که فورا 
کليه اعضاء شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل گزارش خواهد داد و در صورتيکه از طرف دولت 

 يا دولت هاي ذينفع در مدت معقولي اقدامات اصالحي بنحو اتم بعمل نيايد هيئت مي تواند يکي از
  .تصميمات يک و يا هر دو را در آن واحد اتخاذ کند
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  . تقليل يا تعليق کمکي که از طرف موسسه يا يکي از اعضاء فراهم گشته-1
.  تقاضاي اعاده مواد و تجهيزاتي که در اختيار يک عضو يا دسته اي از اعضاء گذاشته شده است-2

ت و حقوق ناشيه از عضويت را درباره عضو  استفاد ه از امتيازا19همچنين موسسه مي تواند طبق ماده 
  .متخلف معلق سازد

  
   در تأديه مطالبات اعضاء-ماده سيزدهم 

  
جز در موارديکه بين هيئت مديره و عضوي که براي موسسه مواد خدمات و تجهيزات و تأسيسات تدارک 

هت ترتيب تأديه مي کند بصورت ديگري توافق شده باشد هيئت مديره با عضو تدارک کننده قراردادي ج
  . بهاي اقالم تدارک شده منعقد خواهد کرد

  
   در مقررات مالي-ماده چهاردهم 

  
 هيئت مديره بودجه ساليانه که متضمن برآورد مخارج موسسه خواهد بود به کنفرانس عمومي -الف

نفرانس تسليم خواهد نمود و مدير کل براي تسهيل کار هيئت طرح بودجه را بدوا تهيه مينمايد و اگر ک
عمومي برآورد مزبور را تصويب نکند آنرا با توصيه هائي به هيئت مديره بازميگرداند و در آنصورت هيئت 

  .برآورد جديدي براي تصويب به کنفرانس عمومي تسليم خواهد نمود
  : مخارج موسسه در اقالم زير طبقه بندي ميشود-ب
  : مخارج اداري که عبارتند از-1
 موسسه باستثناي مخارج کارمنداني که بعلت ارتباط با مواد و خدمات و تجهيزات و  مخارج کارمندان-اوال

 که ذيال ذکر ميشود استخدام شده اند مخارج اجالسات و مخارجي 2تأسيسات مصرحه در قسمت ب 
  .که جهت تهيه طرحهاي موسسه و توزيع اطالعات الزم است

 د ر مورد طرحهاي موسسه يا 12ه در ماده ثانيا مخارج اجراي تدابير احتياطي و تضمينات مصرح
 در مورد هر قرارداد و يا چند جانبه و نيز مخارج نقل و انتقال و انبار کردن 3 ماده 5 -تضمينات قسمت الف 

  .مواد شکاف پذير مخصوص عالوه برمخارج نقل و انتقال وانبارداري مصرحه در بند ث اين ماده
پيش بيني نشده و بمواد و لوازم و تأسيسات و تجهيزاتي  اين ماده 1 مخارجي که در قسمت ب -2

ارتباط دارد که بوسيله موسسه جهت انجام وظايف مجاز آن تحصيل و يا ايجاد شده باشد و همچنين 
قيمت مواد و خدمت و تجهيزات و تأسيساتي که از طرف موسسه و بموجب قراردادها براي يک يا چند 

  .عضو تدارک شده است
 مذکور در فوق وجوهي را که 1ه ضمن تعيين مخارج مصرحه در قسمت ثانوي بند ب  هيئت مدير-پ

طبق قراردادهاي دو يا چند جانبه با موسسه از بابت اجراي تضمينات قابل استرداد باشد کسر خواهد 
  .کرد
 مذکور در فوق را بنا به نسبتي که بايد از طرف کنفرانس 1 هيئت مديره مخارج مصرحه در قسمت ب -ت

عمومي تعيين شود تقسيم خواهد کرد و کنفرانس عمومي در تعيين اين نسبت از اصول متخذه از طرف 
  . ملل متحد براي پرداخت سهميه دول عضو در بودجه عمومي سازمان ملل پيروي خواهد نمود

 و  هيئت مديره متناوبا تعرفه اي براي مخارج و از جمله تعرفه واحدي براي اجرت انبارداري و نقل-ث
انتقال مواد خدمات و تجهيزات و تأسيساتي که بوسيله موسسه جهت اعضاء تدارک ميشود تعيين 

تعرفه مزبور بقسمي تنظيم خواهد شد که عايدات کافي جهت مقابله يا مخارج و قيمت . خواهد کرد
واند  مذکور در فوق پس از وضع هداياي داوطلبانه اي که هيئت مديره ميت2 -هاي مصرحه در قسمت ب 

  .طبق بند ج باين منظور تخصيص دهد تأمين نمايد
وجوهي که بوسيله اين تعرفه عايد ميشود در اعتبار جداگانه اي نگاهداري خواهد شد تا بابت مواد و 
خدمات و تجهيزات و تاسيساتي که بوسيله اعضاء تدارک شده به آنها تأديه گردد و يا به مصرف ساير 

کور در فوق که ممکن است بوسيله خود موسسه ايجاد گردد  مذ2مخارج مصرحه در قسمت ب 
  .رسانيده بشود

 هر نوع مازادي که عوايد مصرحه در بند  ث برمخارج مندرج در آن بند داشته باشد و کليه وجوهي که -ج
داوطلبانه بموسسه اهدا شود در يک اعتبار عمومي نگاهداري خواهد شد و طبق نظر هيئت مديره با 

  .نس عمومي بمصرف خواهد رسيدتصويب کنفرا
 بشرط رعايت قواعد و حدودي که از طرف کنفرانس عمومي بتصويب رسيده باشد هيئت مديره اختيار -چ

خواهد داشت که هم بنمايندگي از طرف موسسه باستقراض مبادرت ورزد بدون اينکه هيچگونه 
براعضاء موسسه تحميل گردد و هم مسئوليتي از بابت قروض که با استفاده از اين اختيار بوجود آمده 

  .وجوهي که داوطلبانه بموسسه اهدا ميشود قبول نمايد
 تصميمات کنفرانس عمومي در خصوص مسائل مالي و نيز تصميمات هيئت مديره درباره ميزان بودجه -ح

  . موسسه به اکثريت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأي دهنده اتخاذ خواهد شد
  

  ازات و مصونيتها در امتي-ماده پانزدهم 
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 موسسه در قلمرو هر يک از اعضاء خود از شخصيت حقوقي و امتيازات و مصونيت هائي که براي -الف 
  .انجام وظايف آن الزم باشد برخوردار خواهد شد

 نمايندگان اعضاء و همچنين اعضاء علي البدل و مشاورين آنان و کسانيکه به عضويت هيئت مديره -ب
اء علي البدل و مشاورين آنان و مدير کل و کارمندان موسسه از امتيازات و منصوب ميشوند و اعض

مصونيتهايي بهره مند خواهند بود که براي آزادي آنان در عمل جهت انجام وظائف مربوط موسسه الزم 
  .باشد
 شخصيت حقوقي و امتيازات و مصونيتهائي که در اين ماده بدان اشاره شد بموجب قرارداد يا -پ

دهاي جداگانه اي که در انعقاد آن مدير کل بنمايندگي از موسسه و طبق تعليمات هيئت مديره قراردا
  .اقدام خواهد کرد بين موسسه و اعضاء تعيين خواهد شد

  
   در رابطه با ساير سازمانها-ماده شانزدهم 

  
سه و  هيئت مديره با تصويب کنفرانس عمومي مجاز است براي ايجاد رابطه مقتضي بين موس-الف 

سازمان ملل متحد يا هر سازمان ديگري که کار آن بکار موسسه مربوط باشد موافقتنامه يا موافقتنامه 
  :هايي که رابطه بين موسسه و سازمان ملل را برقرار ميسازد متضمن نکات ذيل خواهد بود

  
  .يم شود بسازمان تسل3 ماده 5 و ب 4- اينکه از طرف موسسه گزارشهاي مندرجه در قسمتهاي ب -1
 اين که موسسه قطعنامه هاي مربوط بموسسه را که در مجمع عمومي يا يکي از شوراهاي آن -2

بتصويب رسيد مورد مطالعه قرار دهد و در صورتي که تقاضا شده باشد در باره اقدامي که طبق مفاد 
ي به مقام اين اساسنامه در نتيجه مطالعه قطعنامه از طرف موسسه يا اعضاي آن بعمل آمده گزارش

  .صالح سازمان ملل تسليم نمايد
   

   در رفع اختالفات -ماده هفدهم 
  

 هر مسئله يا اختالفي در باب تفسير يا اجراي اين اساسنامه که با مذاکره فيصله نيافته باشد -الف 
طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع خواهد شد مگر اينکه طرفين  ذينفع 

  .ي رفع اختالف بطريق ديگري توافق کنندبرا
 کنفرانس عمومي و هيئت مديره هر يک جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومي سازمان ملل -ب 

متحد از ديوان بين المللي دادگستري تقاضا کند که در هر مسئله حقوقي که در حدود فعاليت موسسه 
  . پيش آيد نظر مشورتي ابراز نمايد

  
   در اصالحات و کناره گيري-م ماده هيجده

  
رونوشتهاي مصدقي از .  هر يک از اعضاء مي تواند اصالحاتي را در اين اساسنامه پيشنهاد کند-الف 

متن هر اصالحي که پيشنهاد شده از طرف مدير کل تهيه و الاقل نود روز قبل از تاريخ رسيدگي 
  .شدکنفرانس عمومي پيشنهاد مزبور جهت اعضاء فرستاده خواهد 

 در پنجمين اجالس کنفرانس عمومي ساليانه بعد از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه موضوع تجديد -ب
نظر عمومي در مقررات اين اساسنامه در دستور آن دوره اجالسيه گذاشته خواهد شد و در صورت 

 خواهد آمد و تصويب اکثريت اعضاء حاضر و رأي دهنده اين تجديد نظر در کنفرانس عمومي بعدي بعمل
از آن ببعد پيشنهادهاي مربوط به مسئله تجديد نظر عمومي در اين اساسنامه ميتواند طبق همين رويه 

  .براي اتخاذ تصميم به کنفرانس عمومي تقديم شود
  : اصالحات وقتي براي اعضاء الزام آور ميگردد که-پ
در مورد هر اصالح پيشنهاد  کنفرانس عمومي پس از بررسي مالحظاتي که از طرف هيئت مديره -1

  .شده تقديم گشته آنرا با اکثريت دو ثلث اعضاء حاضر و رأي دهنده تصويب کرده باشد
 دو ثلث از اعضاء با رعايت مقررات قانون اساسي خود آنرا پذيرفته باشد قبول اصالحات از طرف هر -2

ار اسناد خواهد شد صورت  امانت د21عضو يا تسليم سند قبول به دولتي که طبق بند پ از ماده 
  .خواهد گرفت

 هر عضوي مي تواند پس از انقضاي مدت پنج سال از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه در هر موقع -ت
که مايل به قبول اصالحي در اين اساسنامه باشد پس از اعالم کتبي به دولتي که طبق بند پ از ماده 

اره گيري کند و دولت امانت دار اسناد بالفاصله اين امانت دار اسناد است از عضويت موسسه کن21
  .کناره گيري را به اطالع هيئت مديره و کليه اعضاء خواهد رسانيد

 بعهده آن عضو مي 11 کناره گيري يک عضو از موسسه درالزامات ناشي از قراردادي که طبق ماده -ث
گيري بعهده دارد تأثيري نخواهد باشد يا در تعهداتي که آن عضو از لحاظ بودجه همان سال کناره 

  . داشت
  

   در تعليق امتيازات-ماده نوزدهم 
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 هر عضوي که در پرداخت سهميه مالي خود به موسسه تأخير کند و مبلغي که تأديه آن تأخير -الف 
شده مساوي يا زيادتر از مبلغي باشد که عضو مزبور ملزم بتأديه آن در دو سال اخير بوده است حق رأي 

سسه نخواهد داشت معذالک در صورتي که کنفرانس عمومي تشخيص دهد که تأخير تأديه در اثر در مو
  .کيفياتي مافوق قدرت عضو مزبور بوده ميتواند به آن عضو اجازه شرکت در رأي بدهد

 هرگاه عضوي در نقض مقررات اين اساسنامه يا هر قراردادي که طبق مقررات اين اساسنامه منعقد -ب
ر ورزد کنفرانس عمومي ميتواند بنابر توصيه هيئت مديره به اکثريت دو ثلث از اعضاء حاضر و نموده اصرا

  . رأي دهنده امتيازات و حقوق عضويت آن عضو را معلق سازد
  

   در تعاريف-ماده بيستم 
  

  :در اين اساسنامه
ا چند ايزوتوپ  و اورانيوم غني شده ي239پلوتونيوم ) ماده شکاف پذير مخصوص( منظور از اصطالح-1

 و هر محصولي که محتوي يک يا چند قلم از ايزوتوپهاي مذکور در فوق و همچنين هرماده 233و235
شکاف پذير ديگر که هيئت مديره به مرور تعيين خواهد کرد ميباشد ولي اصطالح ماده شکاف پذير 

  .مخصوص شامل مواد اوليه نيست
 اورانيومي است که محتوي ايزوتوپ 233 و 235توپ  منظور از تعريف اورانيوم غني شده با ايزو-2

 بيشتر از نسبت 238 يا هردو بمقداري باشد که نسبت بين مجموع اين دو ايزوتوپ با ايزوتوپ 233و235
  . که در طبيعت بدست مي آيد باشد238 و ايزوتوپ 235ايزوتوپ 

يزوتوپها بنسبتي که در طبيعت اورانيومي است محتوي مخلوطي از ا" مواد اوليه" منظور از اصطالح -3 
 و نيز Thorium آن کمتر از ميزان طبيعي باشد توريوم 235يافت ميشود و يا اورانيومي که مقدار ايزوتوپ 

تمام مواد مذکور در فوق بشکل فلز يا آلياژ يا ترکيبات شيميايي مواد پرعيار شده و هر نوع ماده ديگر که 
اري که هيئت مديره به مرور تعيين خواهد نمود دارا باشد و همچنين يک يا چند قلم از مواد فوق را با عي

  . هر ماده ديگري که هيئت مديره بمرور تعيين خواهد کرد
  

   در امضاء و قبول و اعتبار يافتن اساسنامه-ماده بيست و يکم 
  

ول عضو هر  امضاي اين اساسنامه از طرف دول عضو سازمان ملل متحد يا د1956 اکتبر 26 از تاريخ -الف
يک از موسسات تخصصي آن آغاز خواهد شد و تا مدت نود روز امضاء آن از طرف دول مزبور ميسر مي 

  .باشد
  . دول امضاء کننده با تسليم اسناد تصويب جزء اصحاب اين اساسنامه خواهند شد-ب
ق بند ب از  اسناد تصويب از طرف دول امضاء کننده و اسناد الحاقي دولت هايي که عضويت آنها طب-پ

 اين اساسنامه بتصويب رسيده نزد دولت اياالت متحده آمريکا  که بدينوسيله بعنوان دولت امانت 4ماده 
  .دار معين شده گذارده خواهد شد

 تصويب يا قبولي اين اساسنامه از طرف هر دولت طبق مقررات قانون اساسي آن دولت صورت -ت
  .خواهد گرفت

 دولت طبق بند 18يمه آن بمحض تسليم اسناد تصويب يا قبول از طرف  اين اساسنامه باستثناي ضم-ث
 اين ماده اعتبار خواهد يافت مشروط بر اينکه الاقل سه دولت از دولت هاي کانادا و اياالت متحده -ب 

آمريکا، فرانسه، دولت متحده بريتانياي کبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي 
  .مزبور باشد اسناد تصويب يا قبولي که بعدا تسليم شود از تاريخ وصول اعتبار خواهد يافت دولت 18بين 
 دولت امانت دار کليه دول امضاء کننده را به فوريت از تاريخ تسليم هر سند تصويب و نيز از تاريخ -ج

بعدا اعتبار يافتن اين اساسنامه مستحضر خواهد داشت دولت امانت دار تاريخ عضويت دولي که 
  .عضويت يابند باستحضار کليه امضاءکنندگان و اعضاء خواهد رسانيد

  . ضميمه اين اساسنامه از نخستين روزي که براي امضاء اساسنامه معين شده اعتبار خواهد يافت-چ
  

   در ثبت در سازمان ملل-ماده بيست و دوم 
  

  .ل متحد به ثبت خواهد رسيد منشور مل152 اين اساسنامه بوسيله دولت امانت دار طبق ماده -الف
 قراردادهاي منعقده بين موسسه و يا يک يا چند عضو آن يا قراردادهاي بين موسسه و يک يا چند -ب 

سازمان ديگر و نيز قراردادهاي بين اعضاء که منوط بتصويب موسسه مي باشد در نزد موسسه به ثبت 
گونه قراردادها را الزام کرده باشد موسسه  منشور ملل متحد ثبت اين102خواهد رسيد درصورتيکه ماده 

  .آنرا نزد سازمان به ثبت خواهد رسانيد
  

   در متون معتبر و رونوشتهاي مصدق-ماده بيست و سوم 
  

اين اساسنامه که بزبانهاي چيني و انگليسي و فرانسوي و روسي و اسپانيائي تنظيم شده و هر متن 
ولت  امانت دار ضبط خواهد شد و رونوشتهاي مصدقي از آن علي السويه معتبر مي باشد در بايگاني د

www.iran-archive.com 



آن بوسيله دولت امانت دار به دولتهاي کشورهاي امضاء کننده و نيز به دولتهاي کشورهائي که طبق 
  . به عضويت پذيرفته شده اند تسليم خواهد شد4بند ب از ماده 

ارات الزم هستند اين اساسنامه را با توجه بمراتب مذکور در فوق امضاء کننده گان ذيل که داراي اختي
  . در مقر سازمان ملل انجام پذيرفت1956امضاء ميکنند اين اقدام در بيست و ششمين روز اکتبر سال 

  
   در کميسيون مقدماتي-ضميمه شماره يک 

  
 در نخستين روزيکه اين اساسنامه براي امضاء آماده ميشود يک کميسيون مقدماتي بوجود خواهد -الف 

 - برزيل - بلژيک -اين کميسيون مرکب خواهد بود از يک نماينده از هر يک از کشورهاي استرالياآمد و 
 اتحاد جماهير شوروري - اتحاديه آفريقاي جنوبي- پرتقال- هند- فرانسه- چکوسلواکي -کانادا

 يک  کشورهاي متحده بريتانياي کبير و ايرلند شمالي و اياالت متحده آمريکا بعالوه-سوسياليستي 
نماينده از هر يک از شش کشور ديگري که بايد کنفرانس بين المللي تنظيم اساسنامه موسسه بين 

المللي انرژي اتمي انتخاب نمايد اين کميسيون مقدماتي تا اعتبار يافتن اين اساسنامه و سپس تا 
امه  کنفرانس عمومي تشکيل نشده و هيئت مديره انتخاب نگشته است اد4زماني که طبق ماده 

  .خواهد يافت
 مخارج اين کميسيون مقدماتي ممکن است با وامي که از طرف سازمان ملل متحد داده ميشود -ب

تأمين گردد و کميسيون مقدماتي با مقامات صالحه سازمان ملل براي اين منظور ترتيبات الزم و از جمله 
ارات کافي نباشد کميسيون ترتيب تأديه اين وام را از طرف موسسه خواهند داد و هرگاه اين اعتب

مقدماتي ميتواند مساعده هائي از دولتها دريافت کند  و اين مساعده ها را ميتوان از بابت سهميه اي 
  .که دولتهاي ذينفع بايد به موسسه تأديه کنند کسر نمود

  
  :کميسيون مقدماتي

  
بنا به ضرورت تشکيل . د متصديان امور خود را انتخاب و آئين نامه داخلي خود را تنظيم مي نماي-1

جلسه ميدهد و محل اجالسات خود را معين ميکند و کميته هائي را که الزم تشخيص دهد بوجود 
  .ميآورد

 يک دبير مأمور اجرا و کارمندان الزم را منصوب خواهد کرد و حدود اختيارات و وظائف آنان را معين -2
  .خواهد نمود

ا که از جمله شامل تهيه دستور موقتي و طرح آئين نامه  ترتيب اجالس نخستين کنفرانس عمومي ر-3
  .داخلي ميباشد خواهد داد اين اجالس بايد هر چه زودتر پس از اعتبار يافتن اين اساسنامه بعمل آيد

  . تعيين ميکند4 و بند ب از ماده -2 و الف -1 اعضاء نخستين هيئت مديره را طبق قسمت هاي الف -4
  :موسسه که محتاج به بذل توجه فوري ميباشد و از جمله در موضوعات مربوط به -5

  . امور مالي موسسه-الف 
  . برنامه ها و بودجه نخستين سال موسسه-ب
  . مسائل فني مربوط به طرح عمليات آينده موسسه-پ
  . تشکيل هيئت کارمندان دائمي موسسه-ت
لسه کنفرانس عمومي و  مقر دائمي موسسه مطالعه و گزارشها و توصيه هائي براي نخستين ج-ث

  .هيئت مديره تهيه خواهد کرد
 درباره شرايط قرارداد مربوط به مقر موسسه و نيز درباره تعيين وضع حقوقي موسسه و حقوق و -6

  .تعهدات آن در قبال دولت مهماندار توصيه هائي به نخستين جلسه هيئت مديره تسليم خواهد نمود
ات را بمنظور تهيه طرح قرارداد سازمان ملل شروع خواهد کرد  اين اساسنامه مذاکر16 طبق ماده -الف

اين طرح قرارداد بايد به نخستين اجالس کنفرانس عمومي و نيز به نخستين جلسه هيئت مديره تقديم 
  .شود
 اين اساسنامه پيش بيني شده است در باب روابط موسسه با ساير 16 بطوريکه در ماده -ب

تين جلسه کنفرانس عمومي و هيئت مديره توصيه هائي تقديم خواهد سازمانهاي بين المللي به نخس
  .کرد

 ماده و يک ضميمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه 23متن اساسنامه که مشتمل بر 
  . به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد1337
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