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

  
  

  لي انرژي اتمي و رژيم ايرانآژانس بين المل
  

  آشنايي با وظايف شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى  
  2004 ژوئن 5 -1383  خرداد16شنبه 

 عضو که از ميان کشورهاى عضو آژانس انتخاب شده 35شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى با 
  .   انرژى اتمى به وظايف محوله عمل مى کنداند به عنوان شوراى حاکم بر فعاليت آژانس بين المللى

 ميالدى به صورت رسمى کار خود را آغاز کرده 1996، اين شورا که از سال "مهر"به گزارش خبرگزاري 
است ساالنه پنج جلسه تشکيل داده و وظايفى از قبيل بررسى گزارش هاى ارايه شده درباره 

گزارش هاى کنفرانس عمومى "، "ى برنامه و بودجهبررس"، "وظايف شورا"موضوعات گوناگون مربوط به 
را بر عهده دارد و در عين حال توصيه هاى الزم را به کنفرانس ها و " و تصويب توافق نامه ها و پادمان ها

  .اجالس عمومى آژانس بين المللى انرژى اتمى مى کند
قبل و بعد از کنفرانس (امبرشوراى حکام آژانس بين المللى اتمى در ماه هاى مارس، ژوئن، دو بار سپت

  .و در ماه دسامبر تشکيل جلسه مى دهد) عمومي
شوراى حکام عالوه بر تشکيل پنج جلسه در طول سال، در صورت نياز ، جلسات فوق العاده نيز برگزار 

  .مى کند
جلسات پس از اعالم کنفرانس عمومى به ضرورت تشکيل نشست و بنا به در خواست رييس، معاون و 

  .اى آن صورت مى پذيرديا اعض
اين شورا عالوه بر موضوعاتى که رسيدگى به آن از وظايف اصلى اش مى باشد به مسائل و مباحثى از 

موارد ارجاعى از سوى کنفرانس "، "تمام موضوعاتى که با تصميم شورا در دستور کار قرار گرفته"قبيل 
نيز در جلسات " بررسى آن شده انددرخواست هايى که هر يک از اعضا خواستار "و " عمومى آژانس

  .رسمى خود رسيدگى مى کند
جلسات عمومى و خصوصى شورا، با حضور دو سوم اعضا به حد نصاب مى رسد و هر يک از اعضا 

  .داراى يک حق راى هستند
دبير کل سازمان ملل يا نماينده وى بدون داشتن حق راى مى توانند در جلسات شوراى حکام آژانس 

  .انرژى اتمى که البته با سازمان ملل متحد مرتبط است، شرکت کنندبين المللى 
شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى همچنين مى تواند هر کشورى را که عضو آژانس است، 

  .اما در اين شورا عضويت ندارد به جلسات خود دعوت کند
  .ولتى نيز مصداق دارداين موضوع درباره آژانس هاى تخصصى و سازمان هاى دولتى و غير د

شوراى ياد شده از کميته ها و شاخه هاى فرعى که وظيفه ثبت دستورهاى مطرح شده در اين شورا 
  .را دارند، نيز برخوردار است

کشورهاى آرژانتين، استراليا، بلژيک، برزيل، کانادا، چين، کوبا، چک، دانمارک ، مصر، فرانسه،  آلمان ، 
اپن، کره ، مالزي، مکزيک، هلند، نيوزلند، نيجريه، پاکستان، پاناما، پرو، مجارستان، هند، ايتاليا، ژ

لهستان، روسيه، عربستان، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سودان، تونس، انگليس، آمريکا و ويتنام اعضاى 
  .  ميالدى هستند2004 -2003شوراى حکام در سال 

  آنتونيو نونز گارسيا سوسو
) Antonio Nunez Garcia Sauco" (آنتونيو نونز گارسيا سوسو" را 2004رياست اين شورا را در سال 

پيش از وي نماينده کشور . سفير و نماينده دائم اسپانيا در آژانس بين المللي انرژي اتمي به عهده دارد
  .رياست اين شورا را برعهده داشته است" قابيلها الموال" کويت خانم

  . عضو مي باشد137 کلي داراي آژانس بين المللي انرژي اتمي به طور
  

   و منطقه اي بين الملليمهم رويدادهاي 
  

هاي اين سازمان نيز  ، معاون مدير عمليات)سيا(پس از استعفاي رييس سازمان اطالعات مرآزي آمريكا 
  .از مقام خود استعفا داد
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به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، سازمان سيا تاآيد آرده ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي سيا، ربطي به استعفاي جورج تنت، رييس  است آه استعفاي جيمز پاويت، معاون مدير عمليات
  .اين سازمان ندارد

پاويت يك ماه پيش تصميم خود را براي بازنشستگي اعالم : اي اعالم آرد سازمان سيا با انتشار بيانيه
  .ه بود و استعفاي او ربطي به استعفاي تنت نداردآرد

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


هاي گوناگوني در  آرده است و پيش از اين عنوان  با سيا همكاري مي1973 ساله، از سال 58پاويت 
  . آسيا داشته است اروپا و

دهد آه در شرايط امنيتي آنوني آمريكا، دو موقعيت حساس امنيتي اين  استعفاي اين دو نشان مي
  .شوند رهبران جديد ميآشور داراي 

  .آرد پاويت در زمان بوش پدر، در شوراي امنيت ملي آمريكا فعاليت مي

  
آاخ سفيد اعالم آرد آه جورج بوش، جان دانفورت، سناتور سابق ايالت ميسوري را به عنوان سفير 

  .جديد آمريكا در سازمان ملل متحد منصوب آرده است
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و هنگامي ) جمعه(، آاخ سفيد اين انتصاب را روز گذشته )ايسنا(زارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گ

  . ي خود در رم بود، اعالم آرد آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا، در جريان سفر اروپايي سه روزه
يكا در آمك به ي رييس جمهور آمر ي ويژه براساس گزارش راديو آمريكا، دانفورت در حال حاضر نماينده
ها است و در صورتي آه مورد تاييد سنا قرار  پايان دادن به جنگ داخلي خونين سودان و نيز وآيل شرآت

اآنون سفير آمريكا در بغداد  گيرد، جايگزين جان نگروپونته، سفير سابق آمريكا در سازمان ملل آه هم
  .است، خواهد شد

  
  . گذشترونالد ريگان، رئيس جمهور سابق آمريکا، در
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  . سال داشت93رنج می برد به هنگام مرگ " آلزايمر"آقای ريگان که مدتها بود از بيماری 

پيشتر گزارشها از آمريکا حاکی از آن بود که وضعيت آقای ريگان در چند روز گذشته رو به وخامت 
  .گذاشته بود

ته به علت بيماريش در انظار عمومی ظاهر نشده بود و در کنار خانواده آقای ريگان در چند سال گذش
  .اش در لس آنجلس زندگی می کرد

 رئيس جمهور آمريکا بود و تنها رئيس جمهور آمريکا بود که تا 1989 تا سال 1981آقای ريگان از سال 
  . سالگی عمر کرد93سن 

اين بيماری سلولهای مغزی را از  .مبتال است" مرآلزاي" اعالم کرد که بيماری 1994آقای ريگان در سال 
 . بين می برد و باعث فراموشی می شود

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  منتشر شد' هموطن سالم'روزنامه 
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به مطبوعات روزانه ' مهموطن سال'ی با عنوان  روزنامه تازه ا) شانزدهم خرداد(از روز شنبه پنجم ژوئن 
  .ايران افزوده شد

صاحب امتياز و مديرمسئول اين روزنامه، علی آقامحمدی، قائم مقام سازمان صدا و سيماست که با 
اينکه در صحنه سياسی حضور چندان محسوسی ندارد اما از سياستگذاران بانفوذ اليه های تندروی 

  . جناح محافظه کار به شمار می رود
  .مديرمسئول روزنامه جام جم است که به صدا و سيمای ايران تعلق دارداو همزمان، 

روزنامه هموطن سالم از اين لحاظ که اخبار و مقاالت سياسی در آن محوريت ندارد، به روزنامه جام جم 
  .شبيه است

آن گونه که از مطالب نخستين شماره اين روزنامه و ترکيب صفحات آن برمی آيد، اخبار و مطالب 
صادی و اجتماعی در اولويت قرار داده شده اند و اخبار سياسی در حاشيه قرار گرفته اند و بخش اقت

  .عمده آنها را اخبار خارجی تشکيل می دهد
روزنامه هموطن سالم در واقع ارگان مکتوب خبرگزاری هموطن سالم است که چهارهفته جلوتر کار خود 

  . فرهنگی با تکيه بر نسل جوان اعالم کرد- را اجتماعیرا با مديريت آقای آقامحمدی آغاز و مشی خود
روزنامه هموطن سالم همچنين نخستين روزنامه در ايران است که اعالم کرده که مطالب خود را در 

  .سايت اينترنتی اش به صورت لحظه ای روزآمد می کند
  . دارداين روزنامه از لحاظ طراحی تفاوتهايی با ديگر نشريات روزانه سراسری ايران

قرار دادن عنوان روزنامه در گوشه سمت چپ صفحه نخست و نحوه طراحی گرافيکی اين عنوان 
  .بارزترين تفاوت ظاهری اين روزنامه با ديگر روزنامه هاست

ديگر روزنامه ها معموًال عنوان خود را در بخش ميانی باالی صفحه نخست جای می دهند و آن را به 
  . نستعليق چاپ می کنندشکلی متعارف و اغلب با قلم

آگاهان مسائل ايران، انتشار روزنامه هموطن سالم را گامی ديگر از سوی جناح محافظه کار برای در 
اختيار گرفتن فضای رسانه ای و اطالع رسانی کشور و همچنين جذب افکار عمومی جوانان بسوی خود 

  .ارزيابی می کنند
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جام جم که پرتيراژترين روزنامه های ايران به شمار می در حال حاضر مديران روزنامه های همشهری و 
روند به جناح محافظه کار منسوبند و هر دو اين روزنامه ها نيز مشی خود را بيشتر بر مسائل اجتماعی 

  .و فرهنگی و جوانان متمرکز کرده و سياست را در حاشيه قرار داده اند
داری روزنامه انتخاب توسط صدا و سيمای طی هفته های گذشته، گزارش هايی درباره احتمال خري
  . جمهوری اسالمی ايران در مطبوعات به چاپ رسيده بود

علی آقامحمدی، صاحب امتياز هموطن سالم طی بيست سال گذشته در کنار مشاغلی همچون 
نمايندگی مجلس و فعاليتهای اجرايی و سياسی مديريت چند نشريه را در دست داشته که از جمله 

ته نامه حوادث است که به گفته خود او، توانست به شمارگان کم سابقه سيصدهزار دست آنها، هف
  .يابد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  )1(بيوگرافي اعضاي دولت موقت عراق 
  2004 ژوئن 5 -1383  خرداد16شنبه 

اول ژوئن به عنوان رييس جمهور دولت موقت شيخ غازي عجيل الياور روز سه شنبه : خبرگزاري فارس
  .عراق منصوب شد

 ساله عضو 45به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سايت اينترنتي االوراق العربيه، شيخ عجيل الياور 
  . اين شورا در روز اول ژوئن منحل شد. سابق شوراي حكومت انتقالي عراق بود

ي حكومت انتقالي عراق به عنوان رييس شوراي وي پس از ترور شيخ عزالدين سليم رييس شورا
  . حكومت انتقالي انتخاب شد

هيكاپ "الياور در اين اواخر معاون شرآت . او يكي از خويشاوندان نسبي رييس طايفه شمر است
  . در رياض در عربستان سعودي بود" تكنولوژي

  
  دآتر ابراهيم الجعفري معاون رييس جمهوري عراق * 

  .  در آربال به دنيا آمد1947دآترجعفري در 
در دوران . وي در سن سي سالگي موفق به دريافت مدرك دآتراي پزشكي در دانشگاه موصل شد

 وي به جنبش الدعوة عراق پيوست و از همان زمان سخنگوي رسمي اين 1966دانشجويي در سال 
  . جنبش شد

واخر قرن نوزدهم تشكيل اين جنبش قديمي ترين حرآت اسالمي در عراق محسوب مي شود آه در ا
  . اين جنبش بر پايه ايدئولوژي اصالح انديشه اسالمي و موسسات ديني تاسيس شد. شد

پس از آن دآتر الجعفري .  در دوران حكومت صدام ممنوع شده بود1980فعاليت جنبش الدعوه در سال 
وي . رد و به لندن رفتنيز ايران راترك آ1989وي در سال .مجبور به ترك عراق و مهاجرت به ايران شد

  . عضو شوراي منحل شده حكومت انتقالي عراق بود
  
  روژ شاويس معاون رييس جمهوري دولت موقت عراق *

 در سليمانيه عراق به دنيا آمد و داراي دآتراي مهندسي از يكي از 1947روژ شاويس در سال 
  . دانشگاههاي آلمان است

 به عنوان نماينده مسعود بارزاني رهبر 2003ز تابستان وي اخيرا رييس آنگره ملي آردستان بود و ا
  . حزب دمكرات آردستان عراق در شوراي منحل شده حكومت انتقالي عراق فعاليت مي آرد

پس از آن وي از .  نخست وزير دولت موقت آردستان در اربيل بود1999 تا 1996شاويس در سالهاي 
  . تان عراق شودمنصب خود استعفا آرد تا رييس آنگره ملي آردس

در دوره نخست وزيري شاويس ،تغييرات عمده اي در قانون اساسي عراق در خصوص حقوق زنان و 
  . آودآان رخ داد آه در قوانين مجازات آشور عراق وجود نداشت

 به عراق بازگشت 1975وي در دوران تحصيل خود در آلمان رييس اتحاديه دانشجويان آرد بود و در سال 
 بعد از عقب نشيني صدام از مناطق 1991وي در سال . هاي عراق را سازماندهي آندتا شورش آرد

  . آردنشين به سمت معاونت نخست وزيري دولت خودگردان آردستان منصوب شد
  
  دآتر اياد عالوي نخست وزير عراق  *

 التحصيل دآتر عالوي از دانشگاه پزشكي دانشگاه بغداد فارغ. در بغداد به دنيا آمد1945وي در سال 
 از دانشگاه پزشكي لندن با درجه دآتراي تخصصي عصب شناسي فارغ 1979وي در سال . شد

  . التحصيل شد
با خروج از عراق و اسكان در بيروت شروع 1971وي فعاليت خود را به عنوان مخالف نظام صدام در سال 

   . آرد و سپس به منظور ادامه تحصيل از بيروت به اياالت متحده آمريكا رفت
عالوي در سازمان ملل متحد به عنوان مشاور برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني و 

  . صندوق آودآان وابسته به سازمان ملل فعاليت مي آرد
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بعد از نجات از سوء قصدي آه صدام عليه وي ترتيب داده بود، دآتر عالوي تالشهاي خود را عليه نظام 
، ادامه 1966حزب همبستگي ملي با هدف سرنگوني رژيم صدام در سال صدام با شرآت در تاسيس 

  . داد
آخرين پستي آه وي بر عهده گرفته است ،عضويت در شوراي حكومت انتقالي منحله عراق و رياست 

  . آميته امنيتي وابسته به آن بود
  
  دآتر برهام صالح معاون نخست وزير عراق  *

به اتحاديه ميهني آردستان 1976برهام صالح در سال .دنيا آمد درآردستان عراق به 1960وي در سال 
  . وي دو بار توسط ارتش مخفي عراق دستگير شد.عراق پيوست

اما با اين وجود در امتحانات پايان دوره خود به . وي امتحانات پايان دوره دبيرستان خود را در زندان داد
  . باالترين نمره دست يافت

ي در مهندسي عمران و شهرسازي از دانشگاه آاريف و داراي مدرك صالح داراي مدرك آارشناس
  . دآتراي آمار و آامپيوتر برنامه ريزي دانشگاه ليورپول انگليس است

 عراق را ترك آرد و به سرعت سخنگوي رسمي اتحاديه ميهني آردستان 1979برهام صالح در سال 
  . عراق در لندن شد

 عنوان يكي از رهبران اتحاديه ميهني آردستان به واشنگتن رفت و  بعد از انتخاب به ،1991وي در سال 
به مدت ده سال به عنوان نماينده اتحاديه ميهني آردستان و دولت خودمختار آردستان در آمريكا 

  . اي سليمانيه بود وي اخيرا مدير منطقه. فعاليت مي آرد
  

   نفر گذشت  ۵۵٠٠زتعداد کشته ها و زخمي هاى نيروهاى آمريکايي در عراق از مر
   ٢٠٠۴ برابر با پنجم ژوئن ١٣٨٣ خرداد١۶: ايرنا 

  شمار کشته و زخمي هاى نيروهاى : روز جمعه گزارش داد " ان .ان .سي "شبکه خبرى 
  آمريکايي که در عراق در اثر جنگ کشته يا زخمي شده اند تا روز جمعه از مرز 

  . نفر گذشت 
   ۵۵٠٠از: افزود ) پنتاگون (ارت دفاع آمريکا به نقل از يک گزارش وز. ان .ان .سي 

   ۶٨٢ نفر آمريکايي کشته و حداقل چهار هزار و٨٢٠زمان جنگ آمريکا در عراق 
  . سرباز نيز در حال عمليات مجروح شده اند

  اين شبکه به تلفات و مجروحان نيروهاى آمريکايي به هنگام سوانح و حوادث 
  ر سختي دوران خدمت و افسردگي روحي غير از جنگ و نيز نيروهايي که بر اث

  . اقدام به خودکشي کرده اند اشاره اى نکرده است 
   نفر اعالم کرد و ٩٣٠پنتاگون تعداد تلفات نيروهاى اشغالگر را در مجموع 

   سرباز انگليسي ، شش سرباز بلغار ، يک سرباز ۵٩گفت که اين تلفات شامل
   سرباز ايتاليايي ، ١٨تونيايي ،دانمارکي ، يک سرباز هلندى ، يک سرباز اس
   سرباز اسپانيايي و دو سرباز ١١چهار سرباز لهستاني ، يک سرباز اسلوواني و

  . تايلندى و شش سرباز اوکرايني است 
  اين شبکه با انتشار تصاوير، درجه و اسامي نيروهاى آمريکايي کشته شده 

  . ي شودم" به روز"در عراق گفته است که اين فهرست به طور مرتب 
  براساس گزارش منابع خبرى آمريکا حدود نيمي از سربازاني که در عراق 

  مجروح مي شوند دچار صدمه مغزى شده و يا نابينا مي شوند و يا هردو نقص فوق 
  . را خواهند داشت 

 
  ديدار مقتدي صدر با آيت اهللا سيستاني 
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الم کرد مقتدي صدر بعد از ظهر امروز شنبه با آيت اهللا سيستاني در بيت دفتر مقتدي صدر امروز اع

  . ايشان در نجف ديدار کرده است
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دراين بيانيه آمده است مقتدي صدر با آيت اهللا 

  .سيستاني ديدار و آيت اهللا سيستاني نيزاز وي به گرمي استقبال کرد
  .اساس اين بيانيه، آيت اهللا سيستاني از تالشهاي مقتدي صدر در گذشته قدرداني کرده استبر 

  .دفتر آيت اهللا سيستاني نيز خبر ديدار مقتدي صدر را تاييد کرد
 خرداد ماه خود در مسجد امام علي شهر کوفه  بدون  اشاره 9مقتدي صدر در خطبه نماز جمعه روز 

  .از وي انتقاد کرده بودمستقيم به آيت اهللا سيستاني 
گفتني است پس ازسپري شدن دو ماه از نا امني ها به دليل درگيري مسلحانه ميان شبه نظاميان 

مقتدي صدر موسوم به سپاه المهدي و نيروهاي آمريکايي، آرامش از امروز شنبه و در پي خروج شبه 
  . استنظاميان مقتدي صدر از شهرهاي مقدس، دوباره به شهر نجف بازگشته 
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اند آه دولت انتقالي عراق،  ي مربوط به عراق ذآر آرده آمريكا و انگليس در سومين پيش نويس قطعنامه
آه به تازگي انتخاب شده است، بايد حق داشته باشد از نيروهاي ائتالفي تحت فرماندهي آمريكا 

  .بخواهد از آن آشور خارج شوند
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 ميان اعضاي شوراي  ي قطعنامه متن پيش نويس تازه) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 
  .امنيت سازمان ملل توزيع شده است
ي گذشته ميان شوراي امنيت سازمان ملل و هشيار زيباري، وزير  اين تغيير پس از مذاآرات روز پنجشنبه

  . ي عراق در متن قطعنامه صورت گرفته است امور خارجه
 اين حال زيباري گفته است اين يك وضعيت فرضي است و ترك زودهنگام نيروهاي ائتالفي از عراق، با

  .هرج و مرج ايجاد خواهد آرد
گويند  هنوز تاريخ راي گيري در مورد اين قطعنامه مشخص نشده است با اين حال آمريكا و انگليس مي

  .بايد هرچه زودتر انجام شود
ي مربوط به عراق تغييراتي اعمال  و آمريكا در متن پيش نويس قطعنامهسي انگليس .بي.به گزارش بي

  .ي بازنويسي عمده متون قبلي نيست اند اما متن تازه آرده
تغيير عمده در اين پيش نويس به حق دولت انتقالي عراق براي تصميم گيري در مورد ماندن يا خروج 

  .شود  مينيروهاي ائتالفي تحت فرماندهي آمريكا از عراق مربوط
بر اساس دو پيش نويس قبلي قطعنامه، تنها دولت موقتي عراق آه اوايل سال آينده انتخاب خواهد 

  .بود شد از چنين حقي برخوردار مي
  .هاي انگليسي گفتند اين تغيير جهت تاآيد بر مسووليت آامل دولت تازه عراق اعمال شده است مقام

ي حضور نيروهاي تحت فرماندهي   است اما بر لزوم ادامهزيباري نيز گفت از اين تغيير بسيار خرسند
  .آمريكا براي حفظ ثبات تاآيد آرد

ي  خواهند قطعنامه به روشني ذآر آند آه هرگونه عمليات عمده برخي از اعضاي شوراي امنيت مي
  .ها انجام شود نظامي از سوي نيروهاي تحت رهبري آمريكا بايد با رضايت عراقي

 خواستار داشتن حق وتو بر عمليات نيروهاي ائتالفي نيست اما گفت در مورد زيباري گفت آه او
  .هاي عمده بايد دست آم با دولت او مشورت شود عمليات

  .آنند ي آخرين نسخه قطعنامه بحث مي  درباره اعضاي شوراي امنيت در پايان هفته
  

  ق بشر در عراق  گزارش آميسيون عالى پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقو
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آميسيون عالى پناهندگان سازمان ملل متحد، ديروز، جمعه، در شهر وين، گزارش خود را در مورد 
در اين گزارش فقط شكوه و شكايت از نقض حقوق بشر و . وضعيت حقوق بشر در عراق، منتشر ساخت

 نشده، بلكه پيشنهادهايى نيز براى رعايت حقوق شهرونداِن اين آشور شرايط سخت پناهندگان مطرح
  . جنگ زده ارائه گشته است

در گزارش آميسيون عالى پناهندگان سازمان ملل متحد دو مورِد آامال مشخص مورد بحث قرار گرفته 
ن آه اول اين آه در دوران صدام حسين، حقوق بشر در عراق به شدت نقض مى گشته و دوم اي. است

در دوران اشغال عراق توسط نيروهاى آمريكايى و متحدانش، حقوق بشر  و حقوق بين المللى در اين 
در اين گزارش پيشنهادهايى نيز براى رعايت حقوق بشر در . آشور مورد تجاوزى جدى قرار گرفته است

  .عراق مطرح مى شوند
  

ن ملل متحد، به خاطر شرايط امنيتى براى تهيه اين گزارش اعضاى آميسيون عالى پناهندگان سازما
آنها از شاهدان عينى عراقى در مورد رعايت حقوق . ناآافى در عراق، شخصا به اين آشور سفر نكردند

آنها همچنين از ديگر سازمان هاى جهانى آه در عراق فعالند، مثل . بشر در اين آشور پرسيده اند
  . اندصليب سرخ جهاني، اطالعات الزم را به دست آورده 

  
اين سى نفر در مورد تجاوز . سى شاهد عراقى در مورد بدرفتارى با زندانيان عراقى اعتراض آرده اند

جنسى به زندانيان ،دزدى از آنها، و آشتن بعضى زندانيان توسط نمايندگان گروه هاى اشغالگر در عراق 
  . گزارش مى دهند

در اين گزارش . ان عراقى توهين مى آنندگفته شده است آه اشغالگران، به فرهنگ و مذهب شهروند
همچنين تاآيد مى شود  آه  گروه هاى ائتالفى اشغالگر در عراق هنوز نتوانسته اند امنيت آشور را 

شرايط زنان و آودآان فقط در بعضى موارد بهتر شده و امكانات . براى افراد غيرنظامى تامين آنند
  .  ضرور تامين نيستپزشكي، تحصيلى و تغذيه در آشور هنوز به حد

آميسيون عالى پناهندگان سازمان ملل متحد به همين جهت از نيروهاى اشغالگر در عراق مى خواهد 
اين آميسيون خواستار بوجود آمدن مكانيسمى شده است آه بر . تا  قوانين بين المللى را رعايت آنند

 آميسيونى آه رعايت چنين طبق آن در دولت موقت حقوق بشر شديدا رعايت شود، مثال با ايجاد
حقوقى را به طور مستمر زير نظر بگبرد و به طور مرتب از زندان هاى آشور ديدن آند و در مورد رعايت 

  . حقوق زندانيان به مقامات مسئول گزارش دهد
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آميسيون عالى پناهندگان سازمان ملل متحد همچنين در گزارش اخير خود خواستار تعقيب هر گونه 
شر در عراق شده است و درخواست آرده تا در اين مورد گزارشى به سازمان ملل متحد نقض حقوق ب
  . ارائه شود

  
گزارش آميسيون عالى پناهندگان سازمان ملل متحد از طرف برتراند رامخاران،  آميسر عالى اين 
اعزام آميسيون نوشته شده است، زيرا آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نتوانسته بود در مورد 

در اين ميان رامخاران .  گروهى براى تحقيق در مورد رعايت حقوق بشر در عراق به نظر واحدى برسد
گزارش تهيه شده  را منتشر آرد و حاضر نشد در جلسه اى در مورد آن توضيحى داده و به سوال 

  .خبرنگاران پاسخ گويد
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

جمعه شهر نجف و عضو مجلس اعالي انقالب   گذشته سيد صدرالدين القپانچي، اماماظهارات روز 
اسالمي عراق درباره مواضع سياسي، ديني و تبليغاتي جمهوري اسالمي ايران در قبال حوادث جاري 

  .گيري محافل سياسي و تبليغاتي ايران منجر شد  در عراق، به موضع
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هاي علميه ايران   اشرف در اين سخنان، از حوزه  جمعه نجف  ، امام)ايلنا ( گزارش خبرگزاري آار ايران به 

  .به علت سكوت در برابر مسائل شيعيان عراق انتقاد آرد
) ع(علي  هاي روز گذشته نمازجمعه اين شهر مقدس آه در حرم امام  سيد صدرالدين القپانچي، در خطبه

چرا در قبال آنچه بر سر شيعيان عراق « : هاي علميه ايران، گفت   شديد از حوزهايراد شد با انتقاد
  »ايد؟  رود، ساآت نشسته  بخصوص در نجف و آربال مي

شيعيان عراق مورد تعرض ائتالف بعثي ـ وهابي قرار دارند « : به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي افزود
موشك و گلوله چيست؟ آيا آشتار علماي دين، پس معني سكوت شما در قبال تهديد روحانيون با 

  »پذيريد؟  هاي مردم را مي  و مساجد و خانه) ع(علي  تعرض به حرم امام
همه اينها به اسم جنگ با « : اسالمي عراق است، ادامه داد  القپانچي آه عضو مجلس اعالي انقالب

  ».ا نيستشود در حالي آه اين مسأله، جنگ با آمريك  ها انجام مي  آمريكايي
شدت از شبكه خبري تلويزيوني جهاني العالم وابسته به صداوسيماي جمهوري   وي همچنين به

اين شبكه بدنام، تا آخرين نفس از صدام دفاع آرد و امروز نيز « : اسالمي ايران، انتقاد و ابراز عقيده آرد
هاي   عنوان عمليات  ريان دارد بهآند و آنچه را در بغداد و ساير شهرهاي عراقي ج  ها حمايت مي  از بعثي

  ».دهد  جلوه مي" مقاومت اسالمي"
 ساعته العالم 24شبكه خبري « : سي اخيرًا اعالم آرده بود  بي  است آه شبكه خبري بي  اين درحالي

شود بيشترين آمار مخاطبان را به خود   اي و زميني براي مردم عراق پخش مي  آه از دو طريق ماهواره
  ».ه استاختصاص داد

  .به ايران آمده بود» وحدت اسالمي « تازگي براي شرآت در آنفرانس   شايان ذآر است آه القپانچي به
حوزه علميه قم « : عضو شوراي مرآزي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در واآنش به اين اظهارات گفت

خالف خود را با اشغال اعالم از آغاز اشغال آشور عراق توسط اشغالگران، تا آنون بارها و بارها موضع م
هاي شفاف و روشن، هتك حرمت عتبات عاليات را محكوم   آرده و مراجع بزرگوار نيز با صدور بيانيه

  ».اند  آرده
در يكي دو ماه اخير، « : وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك ايلنا اظهار داشت  سيد احمد خاتمي در گفت

صورت تجمع در مسجد اعظم قم و ديگري با عنوان راهپيمايي آه حوزويان در دو اجتماع بزرگ، يكي به 
  ».اآثريت طالب و فضال در آن حضور داشتند، موضع خود را ابراز آردند

قدر جامعه   موضع حوزه علميه قم در قبال مسائل عراق اعم از مواضع مراجع عالي« : وي ادامه داد
شده و همگان تأآيد دارند آه اشغالگري و جنايت مدرسين و نيز اآثريت طالب، در اين اجتماعات بيان 

  ».ها واگذارند  قيد و شرط، عراق را به عراقي  پيمانان اين شور بايد بي  محكوم است و آمريكا و هم
  ».سرنوشت مردم عراق بايد با برگزاري يك انتخابات سالم رقم زده شود« : خاتمي تصريح آرد

اهللا   وسته مراجع بزرگوار، بر حمايت از مواضع حكيمانه آيتدر عرصه سياسي نيز پي« : وي تأآيد آرد
  ».اند  پاي فشرده" هر عراقي يك رأي"سيستاني و مرجعيت نجف و خصوصًا نظريه 

مدير خبر شبكه خبري جهاني العالم صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران نيز در واآنش به انتقادات 
انه ما مخاطبان زيادي دارد و هر آسي حق دارد راجع رس« : جمعه نجف از اين شبكه، گفت  شديد امام

  ».به اين رسانه اظهارنظر آند
ايم خبرها را   ما تالش آرده« : وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك ايلنا، تأآيد آرد  حسن عابديني در گفت

  ».هاي خبري پوشش دهيم  طرفانه و تنها بر اساس ارزش  بي
ين القپانچي مبني بر اينكه شبكه خبري العالم سعي آرده است وي در خصوص اظهارات سيد صدرالد

هايي   واژه« : جلوه دهد، خاطرنشان آرد" مقاومت مردمي"هاي مسلحانه در آشور عراق را   عمليات
وجه در قاموس خبري شبكه   هيچ  در خصوص مسائل اخير عراق، به" المقاومه"يا " المقاومون"مانند 
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مسلحان "و يا " افراد مسلح"ها با عنوان   گونه عمليات  يشه از اين عامالن اينالعالم قرار نداشته و هم
  ».نام برده شده است" ناشناس

  
ي شهر نجف از سكوت علما و روحانيون نسبت  الراي العام در شماره امروزش آورده است آه امام جمعه

  .به هتك حرمت عتبات عاليات انتقاد آرد
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: ي شهر نجف گفت ، صدرالدين قبانچي، امام جمعه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند، چرا ساآت هستيد و در برابر حوادثي  ها گرفتار شده ها و وهابي شيعيان عراق در دامان ائتالف بعث

  .ايد هدهد، سكوت آرد آه در عراق و به ويژه شهرهاي نجف و آربال براي شيعيان رخ مي
شود، چيست؟ آيا آشتار  معني سكوت شما در برابر تهديداتي آه عليه علما و روحانيون مي: وي افزود

  .پذيريد هاي مردم را مي و مساجد و خانه) ع(روحانيون و حمله به مرقد امام علي 
ان را ي شهر نجف اين سخن ي چاپ آويت ادعا آرده است آه صدرالدين قبانچي، امام جمعه اين روزنامه

  .ي قم مطرح آرده است ي علميه خطاب به حوزه
ها در جريان  ي حوادث عراق به نام جنگ عليه آمريكايي همه: اين روزنامه به نقل از قبانچي ادامه داد

  .ها نيست ي دشمني با آمريكايي است، اما اين در حالي است آه اين مساله، مساله
ي تلويزيوني العالم انتقاد  هاي نماز جمعه از شبكه چنين در خطبه به ادعاي روزنامه ياد شده، وي هم

آند و حوادثي  ها حمايت مي اين شبكه تا آخرين لحظه از صدام حمايت آرد و امروز از بعثي: آرد و گفت
ت مقاومت اسالمي پيوندد، به عنوان عمليا را آه در عراق و بقيه شهرهاي اين آشور به وقوع مي

  .سازد متجلي مي
ي چاپ آويت نوشت آه به دنبال اظهارات قبانچي، آساني آه به ظاهر، از طرفداران مقتدي  اين روزنامه

 .ي قرائت خطبه شدند وارد شده و مانع از ادامه) ع(صدر بودند به مسجد امام علي 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   خرداد16: هرانروزنامه های ت
  2004 ژوئن 5 -1383  خرداد16شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های اول هفته تهران در عنوان های بزرگ خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی را نقل کرده اند 
که در اجتماعی به مناسبت سالگرد درگذشت بينانگذار جمهوری اسالمی واليت فقيه را عامل اصلی 

  .ام جمهوری اسالمی دانسته استموفقيت ها و استقرار نظ
از زبان آيت اهللا خامنه ای نوشته اختيارات " واليت فقيه حکومت فردی نيست " با عنوان ايرانروزنامه 

  .واليت فقيه، مغاير با مسووليت ساير قوا نيست
 آن بخش از سخنان رهبر جمهوری اسالمی را مهم ديده که گفته است جمهوری اسالمیروزنامه 
  .ن عراق حتی حق ندارند يک نفر را انتخاب کننداشغالگرا
 از زبان آيت اهللا سيستانی در صفحه اول خود نوشته دولت موفت عراق مشروعيت انتخاباتی رسالت
  .ندارد

جمهوری اسالمی در سرمقاله خود تاکيد کرده که با مخالفت آيت اهللا سيستانی و آيت اهللا خامنه ای، 
 آمريکا هم رييس جمهور و نخست وزير عراق را تعيين کرده باشد باز حتی اگر سازمان ملل بدون فشار

  .هيچ اعتباری ندارند
در حالی که رسالت از زبان آيت اهللا سيستانی نوشته با دولت موقت موافقت مشروط دارد، روزنامه 
جمهوری اسالمی در سرمقاله خود تاکيد کرده که اين مرجع بزرگ شيعيان عراق رسما اعالم کرده 

  .ست دولت انتقالی نامشروع استا
در حالی که روزنامه های جمهوری اسالمی و کيهان از ادامه تظاهرات در برابر سفارت بريتانيا در تهران 

 در عنوان اصلی خود از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته پرتاب آفتاب يزدخبر می دهند 
  .سنگ به سفارت خارجی توهين به امنيت ايران است

به بررسی گزارش های مربوط به تحوالت در بررسی "   و امريکا، هر دو راضی ايران" با عنوان عتمادا
  .پرونده فعاليت های هسته ای ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی پرداخته است 

   را در پی ريکا و ام  ايران  رضايت  بود که  کرده  تنظيم يی  گونه  محمد البرداعی به به نوشته اعتماد گزارش
 را در   آژانس  کنند و نظرات  خود پافشاری  ادعاهای  بودن  بر درست  دو طرف  شد که  و سبب داشت
  .  خود بدانند  تاييد اقدامات راستای

روزنامه جمهوری اسالمی با ابراز خوش بينی دبير شورای امنيت ملی درباره گزارش رييس آژانس بين 
ت کرده و آن را نوعی نرمش سياسی به حساب آورده که اين روزنامه المللی انرژی اتمی مخالف

  .موافقتی با آن ندارد
" ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در مقاله ای درباره فعاليت های هسته ای ايران با عنوان 

ک نوشته نتيجه اجالس شورای حکام آژانس هر چه باشد حاصل آن نزدي" پرونده ای که خود را بست
  . شدن به روابطی عادی است به شرط آن که ايران به اندازه کافی حوصله و صبر از خود نشان دهد
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 گزارشی دارد از اجتماعی که به جمع آوری امضا برای عمليات انتحاری اختصاص داده شده بود شرق
يت دنيا بر که در آن آمده است که رييس ستاد عمليات استراتژيک سپاه پاسداران در آن گفته است امن
  .اساس قانون پاسکال عمل می کند و هر کجا که فشار وارد آيد به همه جا منتقل می شود

 نظر صالح نيکبخت وکيل آفتاب يزدبه دنبال لغو حکم اعدام هاشم آقاجری توسط ديوان عالی کشور 
ارد چون در مدافع آقاجری را منعکس کرده که گفته است موکل وی ديگر موجبی برای بودن در زندان ند

  .شرايط حاضر هر دو حکم دادگاه همدان لغو شده و محکوميتی ندارد
شرق خبر داده که قاسم روان بخش عضو شورای شهر قم ضمن مخالفت با لغو حکم اعدام گفته دو 

سال، حوزه علميه قم پی گير مسئله هاشم آقاجری بود ولی هنوز حکم نهايی مشخص نشده و 
  . ته اند به مقدسات ما اهانت کرده اندهمين شده که هر چه توانس

 خبر داده که دبير شورای نگهبان، با ارسال نامه ای به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، کيهان
ارجاع مصوبه اليحه برنامه چهارم توسعه به مجمع را از سوی مجلس ششم، غيرقانونی خوانده و 

  .خواستار آن شده که به مجلس عودت داده شود
ای مختلف صبح شنبه به گمانه زنی درباره تصميم مجمع تشخيص مصلحت درباره قانون روزنامه ه

برنامه چهارم کشور پرداخته و از زبان اصالح طلبان نوشته اند که مجمع نمی تواند اين اليحه را مجلس 
  .ششم در آخرين روزهای خود به مجمع فرستاد دوباره به مجلس برگرداند

 عمر خود زمانی که با وقت کشی شورای نگهبان در بررسی اليحه مجلس ششم در آخرين روزهای
برنامه چهارم کشور روبرو شد برای اولين بار بدون بررسی مجدد اين اليحه و ايرادهای شورای نگهبان را 

  .برای تعييت تکليف قطعی به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد
ح طلبان گفته است نمايندگان  خبر داده که نايب رييس مجلس هفتم برخالف نظر اصالهمشهری

  .مجلس نه تنها مصونيت قضائی ندارند بلکه مصونيت نسيی هم ندارند
به گفته محمد رضا باهنر که همشهری آن را نقل کرده اگر نماينده ای در مجلس گفت يکی از مسئوالن 

ی در کجاست، می کارآمدی الزم را ندارد و نسبت ناروايی به او داد و نتوانست ثابت کند اين ناکارآمد
  .توان از آن نماينده شکايت کرد

 از اين اظهار نظر نماينده محافظه کار تهران تعجب کرده و شرقبدرالسادات مفيدی در مقاله ای در 
نوشته اکثريت محافظه کار مجلس فعلی در نشست های قبل از تشکيل مجلس هم تصميم گرفتند 

  .طق های پيش از دستور نمايندگان اتخاذ کنندشيوه ای جهت کنترل تذکرات آئين نامه ای و ن
به نظر نويسنده مقاله شرق نمايندگان فعلی پارلمان ايران قصد دارند اختيارات خود را که قانون اساسی 

کاری که در هيچ کجای دنيا سابقه ای ندارد و از عجايب . بر آن صراحت دارد، به دست خود محدود کنند
  .پارلمان ايران است

 در سرمقاله خود نوشته حکومت ايران از شوق مخالفت با آمريکا، به محض آن که کشوری دآفتاب يز
اختالفاتی با اياالت متحده پيدا می کند به سوی او می شتابد و با سادگی حاضر به دادن امتيازهائی 

  .می شود در حالی که هيچ کشوری در دنيا حاضر به ايثار منافع خود در راه ما نيست
تاب يزد در سرمقاله اين روزنامه به روابط ايران با کشورهائی مانند روسيه و فرانسه اشاره سردبير آف

  .کرده و نوشته ايران به حياط خلوت اين کشور ها مبدل شده است
روزنامه های شنبه تهران سخنرانی شيرين عبادی را در آمريکا و مخالفت وی را با اشغال عراق توسط 

  .مريکا به نقل از خبرگزاری جمهوری اسالمی منعکس کرده اندنيروی نظامی تحت رهبری آ
 با نقل اين خبر به انتقاد خود از خانم شيرين عبادی ادامه داده و پرسيده جمهوری اسالمیروزنامه 

خبرگزاری رسمی کشور چرا وی را که عروسک کوکی آمريکاست برنده جايزه صلح نوبل و اولين زن 
  .اب کرده استمسلمان برنده جايزه نوبل خط

  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
  زلزله زدگان بم همچنان نسبت به نبود سرويس هاي بهداشتي معترضند 
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زلزله زدگان نسبت به عدم تعبيه سرويس هاي بهداشتي وحمام در خانه : رييس شوراي شهر بم گفت

ير افتادن زمان تدوين نقشه تفصيلي شهر بم معترض باغ ها، نبود حصار در دور منازلشان و به تاخ
  .  هستند

کار اسکان : دکتر اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با اعالم اين مطلب افزود
موقت و ساخت خانه باغ ها تقريبا به پايان رسيدده است اما يکي از مشکالت اساسي زلزله زدگان 

  .اشتي و حمام در کنار خانه باغ هاي ساخته شده است عدم تعبيه سرويس هاي بهد
  

به گفته وي در پي اعتراض مردم نسبت به نبود امکانات بهداشتي مذکور مسئوالن امر کار نصب و 
احداث سرويس هاي بهداشتي را آغاز کردند ولي همچنان بخش اعظمي از خانواده ها فاقد اين 

  .امکانات هستند
يکي از نگراني هاي اساسي زلزله زدگان نبود حصار دور منازل و : ن افزودرييس شوراي شهر بم همچني

امالک شان است و براي حصارکشي نيز نياز به تعيين طول خيابان ها و معابر و تدوين نقشه تفصيلي 
  .شهر بم دارند
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شهرداري به طور موردي به شهروندان در خصوص ساخت و ساز ها پاسخ مي دهد اما : وي اضافه کرد
ردم بم انتظار دارند که هر چه زودتر کار ساخت و ساز منازل شان را آغاز کرده و از نابساماني ها نجات م

  .يابند
اسماعيلي با اعتراض نسبت به تصميمات اخذ شده در خصوص انتقال مکان احداث ادارات دولتي از 

ر حتم نظر مردم و طراحان نقشه تفصيلي بم بايد به طو: بخش شمالي به جنوب شهر بم تصريح کرد
شورا را در خصوص شهر جديد بم و احداث ساختمان ها جويا شوند، انتقال ادارات دولتي خلل اساسي 

  .در وضعيت اقتصادي شهر ايجاد مي کند
شوراي شهر مخالف احداث ادارات دولتي در داخل پارک شهر است زيرا اين پارک : وي خاطرنشان کرد

  . و نبايد تخريب شودبرطرف کننده نياز شهزوندان است
  

  گوناگون
  
  

  متن کامل پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي 
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با توجه به برخي ضرورتها ،متن کامل پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي که ":مهر"خبرگزاري 

کتاب مجموعه قوانين و مندرج در ) 22/10/1348مصوب (جمهوري اسالمي نيز آنرا به امضاء رسانده 
  . مقررات انرژي هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران در ذيل مي آيد

 روزنامه رسمي است که بدون هيچ 11/11/1348-7279اين تذکرالزم است که متن حاضر نقل از شماره 
 تغييري از نظر خوانندگان عزيز مي گذرد؛ تشخيص احکام ناسخ و منسوخ و آگاهي از احکام معتبر و

  : جاري احتياج به کارشناسي بيشتر و دقت نظر مخاطبان محترم دارد
  

با توجه به ويرانيهائي که يک جنگ هسته اي براي بشريت ببار خواهد آورد و نتيجه لزوم مجاهدت همه 
جانبه در دفع خطر يک چنين جنگ و اقدام در راه حفظ امنيت مردم و با ايقان به اينکه گسترش 

 و با رعايت قطعنامه هاي -طر جنگ هسته اي را شديدا افزايش خواهد داد سالحهاي هسته اي خ
مجمع عمومي ملل متحد که خواهان انعقاد موافقت نامه اي بمنظور جلوگيري از اشاعه بيشتر 

 و با التزام به همکاري در ايجاد تسهيالت اجرائي مقررات تضمينيه آژانس -سالحهاي هسته اي است 
 و با ابراز پشتيباني از مجاهدات -مي در مورد فعاليتهاي هسته اي صلح جويانه بين المللي انرژي ات

معموله در راه تحقيق و توسعه و مساعي ديگر بمنظور پيشرفت اجراي اصل تضمين موثر جريان مواد 
خام و محصوالت شکافتني مخصوص از طريق استفاده از آالت و ساير روشهاي فني در بعضي از نقاط 

 در محدوده سيستم اقدامات تامينيه آژانس بين المللي انرژي اتمي و با تاييد اين اصل سوق الجيشي
که فوائد حاصله از استفاده هاي صلح جويانه از تکنولوژي هسته اي منجمله کليه فرآورده هاي فرعي 
ناشي از تکنولوژي که دول مجهز به سالحهاي هسته اي ممکن است از بسط ادوات انفجاري هسته 

  .بدست آورنداي 
  

بايستي براي مقاصد صلح جويانه در دسترس کليه طرفهاي اين پيمان اعم از دولي که مجهز به 
 و با اعتقاد به اينکه در اجراي اين اصل کليه - قرار داشته باشد -سالحهاي هسته اي باشند يا نه 

موده و به منظور بسط طرفهاي اين پيمان حق دارند در مبادله هر چه وسيع تر اطالعات علمي شرکت ن
 انفرادا يا با همکاري ساير دول اقدام نمايند و با -بيشتر استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح جويانه 

اعالم قصد خود داير به قطع هر چه زودتر مسابقات تسليحات هسته اي و اخذ تدابير موثر درجهت خلع 
 همکاري در نيل به اين هدف و با تذکار اينکه سالح هسته اي و با تقاضاي مصرانه از کليه دول به

 در -راجع به منع آزمايش سالحهاي هسته اي در جو و فضاي ماوراء جو زير آب 1963طرفهاي پيمان 
ديباچه پيمان مذکور تصميم خود را داير بر مجاهدت در راه تحقق قطع کليه انفجارات آزمايشي 

ت در اين زمينه ابراز داشته اند و با اشتياق به فراهم سالحهاي هسته اي براي هميشه و ادامه مذاکرا
 به منظور تسهيل در قطع توليد -آوردن موجبات کاهش تشنجات بين المللي و تقويت اعتقاد بين دول 

سالحهاي هسته اي و امحاء کليه موجوديهاي فعلي اين سالحها و حذف سالحهاي هسته اي و 
 از طريق انعقاد پيماني در باب خلع سالح عمومي و -ي ملي وسايل حمل و انتقال آن از زرادخانه ها

کامل تحت نظارت شديد و موثر بين المللي و با تذکار اينکه بموجب منشور ملل متحد دول بايد در روابط 
بين المللي خود از تهديد با توسل بقوه قهريه چه عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي دول چه به 

و اينکه استقرار و حفظ صلح و امنيت . اير با اهداف ملل متحد باشد خودداري نمايندهر نحو ديگري که مغ
بين المللي بايد از طريقي تامين شود که حد اقل منابع انساني و اقتصادي جهان مصروف تسليحات 

  .گردد
  

  :نسبت به موارد ذيل موافقت نمودند
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حهاي هسته اي است متعهد مي شود از هر يک از دول طرف اين پيمان که مجهز به سال: ماده اول
واگذاري مستقيم يا غير مستقيم سالحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي و يا کنترل بر 

خودداري کند و هيچ يک از دول فاقد ) به هر انتقال گيرنده اي(اين سالحها يا ادوات انفجاري به ديگري 
اء در ساختن سالحهاي هسته اي يا ساير اداوات  به هيچ نحوي از انح-سالحهاي هسته اي را 

انفجاري هسته اي يا  در تحصيل اين قبيل سالحها يا ادوات انفجاري و يا در کنترل بر آنها کمک يا 
  .تشويق و يا ترغيب ننمايد

  
هريک از دول طرف اين پيمان که فاقد سالحهاي هسته اي است متعهدمي شود از قبول : 2ماده 

مستقيم انتقال سالحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي يا کنترل بر اين مستقيم يا غير 
 و به -خودداري نمايد ) از هر انتقال دهنده اي (-انفجاري هسته اي از ديگري ) ادوات(سالحها يا دوات 

و هيچ نحوي از انحاء سالحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي نسازد و تحصيل ننمايد 
  .براي ساختن سالحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي در جستجو و يا قبول کمک برنيايد

  
 هر يک از دول طرف اين پيمان که فاقدسالحهاي هسته اي است متعهد مي شود در -1-3ماده 

مينيه موافقتنامه اي که طبق اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و بر اساس سيستم اقدامات تا
اين آژانس صرفا به منظور بررسي و تاييد انجام تعهدات دولت مربوطه نسبت به مواد اين پيمان و 

جلوگيري از انحراف انرژي هسته اي از مصارف صلح جويانه به توليد سالحهاي هسته اي يا ساير ادوات 
نحوه اجراي . پذيردانفجاري هسته اي مورد مذاکره و انعقاد قرار خواهد گرفت تضمينات مقرره را ب

تضمينات مقرره در ماده حاضر، متوجه مواد خام و محصوالت شکافتني مخصوص مي باشد خواه اين 
مواد و محصوالت در داخل تاسيسات هسته اي اصلي توليد يا عمل آورده يا بکار برده شده باشد و خواه 

اده نسبت به کليه مواد خام با در خارج اين قبيل تاسيسات قرار گرفته باشد تضمينات مقرر در اين م
محصوالت شکافتني مخصوص و معمول در کليه فعاليتهاي هسته اي صلح جويانه در سرزمين  و يا 

  .قلمرو و يا هر کجا که تحت کنترل چنين دولتي باشد مجري خواهد بود
  
  :  هر يک از دول طرف اين پيمان تعهد مي نمايد که-2

  ي مخصوص يا مواد خام يا محصوالت شکافتن) الف
تجهيزات يا موادي را که به خصوص براي عمل آوردن يا استفاده يا توليد محصوالت شکافتني ) ب

مخصوص  طرح يا تهيه شده است به هيچ يک از دول فاقد سالحهاي هسته اي براي منظور هاي صلح 
تضمينات مقرر جويانه تحويل ندهد مگر آنکه اين گونه مواد خام و محصوالت شکافتني مخصوص مشمول 

  .در اين ماده قرار گرفته باشند
  
 تضمينات مقرر در ماده حاضر به نحوي مورد اجرا قرار خواهد گرفت که مفاد ماده چهار اين پيمان -3

رعايت شده و مانع از توسعه اقتصادي يا تکنولوژيک طرفهاي پيمان يا مانع از همکاري بين المللي در 
جويانه منجمله مبادالت بين المللي مواد و تجهيزات هسته اي براي زمينه هاي فعاليت هسته اي صلح 

عمل آوردن يا استفاده و يا توليد مواد هسته اي در راه انجام مقاصد صلح جويانه طبق مقررات ماده 
  .حاضر و اصل تضمين مقرر در مقدمه پيمان حاضر نباشد

  
منظور رعايت مفاد ماده حاضر موافقت  دول طرف اين پيمان که فاقد سالحهاي هسته اي هستند به -4

نامه هايي انفرادا يا به اتفاق ساير دول يا آژانس بين المللي انرژي اتمي و طبق اساسنامه آژانس 
  .مزبور منعقد خواهند ساخت

  
مذاکرات مربوط به انعقاد اين موافقت نامه ها ظرف يکصد و هشتاد روز پس از مجري شدن بدوي اين 

گرديد در مورد دولي که اسناد تصويب يا الحاق به اين پيمان را پس از مدت يکصد پيمان آغاز خواهد 
مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه ها حداکثر در تاريخ تسليم اسناد . وهشتاد روز مزبور تسليم دارند

 شروع اين موافقت نامه ها بايد حداکثر هيجده ماه پس از تاريخ. تصويب يا الحاق آغاز خواهد گرديد
  .مذاکرات به مورد اجرا گذارده شود

  
 هيچ يک از مقررات پيمان حاضر به نحوي از تعبير نخواهد گرديد که به حقوق غير قابل تفويض -1-4ماده 

هر يک از دول طرف پيمان در راه توسعه تحقيقات و توليد و بهره برداري ازانرژي هسته اي به منظور 
  . پيمان حاضر لطمه وارد سازد2 و 1بق مقررات مواد  بدون تبعيض و ط-هاي صلح جويانه 

  
 کليه دول طرف پيمان متعهد مي شوند مبادله هرچه وسيع تر تجهيزات و مواد اطالعات علمي و -2

تکنولوژيک را به منظور مصارف صلح جويانه انرژي هسته اي تسهيل نمايند و حق مشارکت در اين 
فهاي پيمان که قادر باشند بايد همچنين انفرادا يا به اتفاق ساير مبادالت را دارا مي باشند به عالوه طر

 در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح جويانه -دول يا سازمانهاي بين المللي 
خصوصا در سرزمينهاي دول طرف پيمان که فاقد سالحهاي هسته اي هستند با توجه الزم با احتياجات 

  . تشريک مساعي نمايند-شد جهان مناطق در حال ر
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هريک از طرفهاي پيمان تعهد مي نمايند که تدابير مقتضي اتخاذ کند که طبق مفاد اين پيمان و -5ماده 

تحت نظارت بين المللي مقتضي و از طريق رويه هاي بين المللي مقتضي فوائد بالقوه هر نوع استفاده 
اصل عدم تبعيض در اختيار کليه دول طرف اين پيمان که صلح جويانه از انفجارهاي هسته اي با رعايت 

فاقد سالحهاي هسته اي مي باشند قرار گيرد و هزينه مورد مطالبه از آنها بابت ادوات انفجاري مورد 
  .استفاده تا سرحد امکان نازل تعيين گردد و شامل مخارج تحقيق و يا تکميل نباشد

  
 قادر خواهند بود به موجب يک يا چند - اي مي باشند دول طرف اين پيمان که فاقد سالحهاي هسته

موافقتنامه بين المللي خاص و از طريق يک سازمان بين المللي ذيربط که نمايندگي دول فاقد 
  .سالحهاي اتمي در آن به نحوي کافي تامين شده باشد از فوائد  مذکور استفاده نمايند

  
دول طرف اين . الزم االجرا شدن پيمان آغاز خواهد گرديدمذاکرات درباره اين موضوع هر چه زودتر پس از 

پيمان که فاقد سالحهاي هسته اي هستند در صورت تمايل همچنين مي توانند فوائد مذکور را به 
  .موجب موافقت نامه هاي دوجانبه تحصيل نمايند

  
دامات موثر به  هريک از طرفهاي پيمان متعهد مي شود با حسن نيت کامل مذاکرات درباره اق-6ماده 

منظور متوقف ساختن هرچه زودتر مسابقه تسليحات هسته اي و همچنين مذاکرات درباره خلع سالح 
هسته اي و انعقاد پيمان خلع سالح عمومي و کامل تحت کنترل شديد و موثر بين المللي را تعقيب 

  .کند
  

ر حصول اطمينان از فقدان کامل  هيچ از مواد اين پيمان به حق گروههاي مختلف دول که به منظو-7ماده 
سالحهاي هسته اي در سرزمينهاي مربوطه خود مبادرت به انعقاد پيمانهاي منطقه اي بنمايند لطمه 

  .اي وارد نمي سازد
  

متن اصالحات .  هريک از طرفهاي پيمان مي تواند اصالحاتي را به پيمان حاضر پيشنهاد کند-1-8ماده 
ه متون اصلي پيمان تسليم مي گردد تا به کليه طرفهاي پيمان اعالم پيشنهادي به حکومتهاي نگهدارند

حکومتهاي نگهدارنده از کليه . در اين صورت اگر حداقل يک سوم از طرفهاي پيمان تقاضا نمايند. شود
  .طرفهاي پيمان براي تشکيل کنفرانسي به منظور بررسي اين اصالحات دعوت بعمل خواهند آورد

  
 اين پيمان بايد با اکثريت آراء کليه طرفهاي پيمان منجمله آراء کليه دول مجهز به  اصالحات وارده با-2

سالحهاي هسته اي که از طرفهاي پيمان هستند و کليه طرفهاي ديگر پيمان که در تاريخ اعالم 
 مورد تصويب قرار -اصالحيه پيشنهادي در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي عضويت دارند 

اين اصالحات در مورد هر يک از طرفهاي پيمان که سند تصويب اصالحيه را تسليم نمايد از تاريخي گيرد 
الزم االجرا است که اسناد تصويب اکثريت طرفهاي پيمان منجمله کليه دول مجهز به سالحهاي هسته 

ر شوراي حکام اي که از طرفهاي پيمان هستند و کليه طرفهاي ديگر پيمان که در تاريخ اعالم اصالحيه د
 تسليم شده باشد از آن پس اصالحيه در مورد ساير -آژانس بين المللي انرژي اتمي عضويت دارند 

  .طرفهاي اين پيمان از تاريخ تسليم اسناد تصويب اصالحيه الزم االجرا خواهد بود
  
تشکيل ) سسوئي( پنج سال پس از الزم االجرا شدن اين پيمان کنفرانسي از طرفهاي پيمان در ژنو -3

خواهد گرديد تا نحوه اجراي پيمان حاضر را به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف ديباچه و مفاد 
از آن پس و در فواصل پنج ساله اکثريت طرفهاي پيمان مي توانند با تسليم .  بررسي نمايد-پيمان 

نفرانس مشابه ديگر را پيشنهادي در اين خصوص به دول نگهدارنده متون اصلي پيمان موجبات تشکيل ک
  .به منظور بررسي نحوه اجراي پيمان فراهم سازند

  
هر دولتي که پيمان را قبل از آنکه به .  اين پيمان براي امضاي کليه دول مفتوح خواهد بود-1-9ماده 

موجب بند سوم ماده حاضر به مرحله اجرا در آيد امضا نکرده باشد مي تواند در هر موقع  به آن ملحق 
  .شود

  
 اين پيمان به تصويب دول امضاء کننده آن خواهد رسيد اسناد تصويب و اسناد الحاق پيمان به -2

حکومتهاي دول متحده آمريکا و بريتانياي کبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي 
  .واهد شدکه بدينوسيله بعنوان حکومتهاي نگهدارنده متون اصلي پيمان تعيين مي گردند تسليم خ

  
 اين پيمان پس از تصويب دولي که حکومتهاي آنها به عنوان نگهدارنده متون اصلي پيمان تعيين شده -3

اند و چهل دولت ديگر از امضاء کنندگان پيمان حاضر و پس از تسليم اسناد تصويب آنها به مرحله اجرا در 
به دولتي اطالق مي شود که » ايدولت مجهز به سالحهاي هسته «در اين پيمان اصطالح . خواهد آمد

 يک سالح هسته اي يا وسيله انفجاري هسته اي ساخته و منفجر کرده 1967تا قبل از اول ژانويه 
  .باشد
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.  در مورد دولي که اسناد تصويب يا الحاق خود را پس از الزم االجرا شدن پيمان حاضر تسليم نمايند-4

  .ق آنها الزم االجرا خواهد بودپيمان از تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحا
  
 تاريخ هر امضاء و تاريخ تسليم هر سند تصويب يا الحاق و - حکومتهاي نگهدارنده متون اصلي پيمان -5

تاريخ الزم االجرا شدن پيمان حاضر و تاريخ وصول هر تقاضاي تشکيل کنفرانس و ساير اعالميه ها را بي 
  .ملحق شده به پيمان خواهند رسانيددرنگ باطالع کليه دول امضاء کننده و يا 

  
 منشور ملل متحد به ثبت 102 پيمان حاضر توسط حکومتهاي نگهدارنده متون اصلي طبق ماده -6

  .خواهد رسيد
  

 تشخيص دهد که حوادث فوق العاده مربوط به موضوع اين - چنانچه هريک از طرفهاي پيمان -1-10ماده 
 افکنده است حق خواهد داشت در اعمال حق حاکميت ملي پيمان مصالح عاليه کشورش را به مخاطره

طرف مذکور بايد اين کناره گيري را با اخطار قبلي سه ماهه به کليه دول . خود از پيمان کناره گيري کند
  .ديگر طرف پيمان و به شوراي امنيت ملل متحد اعالم نمايد

  
به نظر دولت مورد بحث مصالحه عاليه اخطار مذکور بايد حاوي بيان و شرح حوادث فوق العاده اي که 

  .کشورش را به مخاطره انداخته است باشد
  
 بيست و پنج سال پس از الزم االجرا شدن پيمان کنفرانسي تشکيل خواهد شد تا در مورد اينکه آيا -2

 اخذ -پيمان براي مدت نامحدودي الزم االجرا بماند يا براي مدت يا مدتهاي اضافي معيني تمديد شود 
  .اين تصميم با اکثريت آراي طرفهاي پيمان اتخاذ خواهد شد. صميم کندت
  

 اين پيمان که متون انگليسي و روسي و فرانسه و اسپانيايي و چيني آن متساويا معتبر است -11ماده 
  .در بايگاني حکومتهاي نگهدارنده ضبط خواهد شد

  
 کننده يا ملحق شده به پيمان ارسال حکومتهاي نگهدارنده نسخ مصدق پيمان حاضر را براي دول امضا

  .خواهند داشت
 امضا کنندگان ذيل که داراي اختيارات الزمه براي اين منظور مي باشند پيمان حاضر را امضا -بنا بمراتب 

  .نمودند
  . منعقد گرديد- در سه نسخه در شهرهاي واشنگتن و لندن و مسکو 1968در تاريخ اول ژوئيه 

مقدمه و يازده ماده منضم به قانون پيمان بين المللي منع گسترش پيمان فوق مشتمل بر يک 
  .سالحهاي هسته اي مي باشد

  
   مرکز هسته اي ايران 22از فعاليت " مهر"گزارش ويژه 

  2004 ژوئن 5 -1383  خرداد16شنبه 
  

  گزارش ويژه محمد البرادعي درباره پرونده هسته اي جمهوري اسالمي ايران ، نشان دهنده5بررسي 
 مرکز هسته اي در کشورمان 22آن است که آژانس بين المللي انرژي اتمي در اسناد خود به فعاليت 

  . اشاره کرده است
 مدير کل آژانس بين المللي انرژي - آبان سال گذشته -در گزارش ماه نوامبر " مهر"به گزارش خبرگزاري 

  :خي تغييرات ارائه مي گردداتمي به فعاليت اين مراکز اشاره شده که در ذيل با اعمال بر
  

  مكان
   نام مرکز
   وضعيت

   
  مرآز تحقيقات هسته اي تهران

  )TRR( راآتور تحقيقاتي تهران
   درحال آار

   
  )MIXموسسه (يد و زينان ,   موسسه توليد راديوايزوتوپهاي موليبدن

   احداث شده ولي درحال آار نيست
   

  )THL(  آزمايشگاه هاي چند منظوره جابربن حيان
   درحال آار
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  )WHF(  موسسه نگهداري مديريت پسمان 
   درحال آار

   
  تهران

   شرآت آاالي الكتريك
   موسسه آزمايشي غني سازي آه برچيده شد

   
  بوشهر

  )BNPP( راآتور قدرت بوشهر
   در دست احداث

   
  مرآز تكنولوژي هسته اي اصفهان
  )MNSR( راآتور مينياتوري چشمه نوترون 

   در حال آار
   
  )LWSCR(راآتور زير بحراني آب سبك   

   درحال آار
   

  )HWSPR(  راآتور آب سنگين با قدرت صفر
   در حال آار

   
  )FEL(  آزمايشگاه توليد سوخت 

   درحال آار
   

  )UCL(  آزمايشگاه شيمي اورانيوم 
   تعطيل

   
  )UCF(  موسسه تبديل اورانيوم 

   آماده بهره برداري
   

  )GSCR (  راآتور گرافيتي زيربحراني
   برچيده شده است

   
  )FMP(  آارخانه توليد سوخت 

  . آغاز ميشود2004 در مرحله طراحي جزئيات بوده و ساخت آن در سال 
   

  نطنز
  )PFEP( آارخانه آزمايشي غني سازي سوخت 

   تعليق داوطلبانه
   

  )FEP(  آارخانه غني سازي سوخت 
   در حال احداث

   
  آرج

   انبار پسمانهاي راديواآتيو
  .بخشي از آن درحال آار ميباشد,  دردست احداث 

   
  لشكر آباد

   آارخانه آزمايشي غني سازي ليزري اورانيوم
   برچيده شده است

   
  اراك

  )IR-40( راآتور تحقيقاتي ايران 
   در مرحله طراحي جزئيات

   
    موسسه سلول داغ براي توليد راديوايزوتوپها

   در مرحله طراحي مقدماتي
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  )HWPP(وليد آب سنگين   آارخانه ت

   در دست احداث 
  

  .موضوع موافقتنامه پادمان نميباشد
   

  انارك
   سايت انبار پسمان

  . پسمان به آزمايشگاه چند منظوره جابربن حيان انتقال يافته است
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