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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -رژيم ايرانپروژه اتمي 
  

  ندي بی مرانی را در روابط با اینیاروپا فصل نو:  سوالنا ریخاو
  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
 هی مطلب که اتحادنی ادیي روز گذشته با تایی اروپاهی اتحادی خارجاستي هماهنگ کننده سمسئول
 ی غنیتهاي توقف فعالی برارانیقول ا:  را از سر خواهد گرفت اعالم کرد رانی با ایرات تجار مذاکییاروپا
 .  کند از و اروپا برانی اني را در روابط دو جانبه بینی تواند فصل نوی ممي اوارانیساز
 یج خاراستي سسي رئرسوالنای پاکستان ، خاومزی تایلی مهر به نقل از روزنامه دی گزارش خبر گزاربه

 در باره ی اتمی انرژی المللني نرم در آژانس بی قطعنامه ابی در بروکسل پس از تصویی اروپاهیاتحاد
 یتهاي فعالمل کاقيمن خرسندم که آژانس قادر به روشن ساختن تعل:  گفت رانی ایبرنامه هسته ا

 . شدرانی ایهسته ا
 دی کار بانیا . ابدیند به سرعت ادامه  توای مدت مستحکم می توافقات طوالنیحاال کار بررو:  افزودیو

  .ردي صورت بگرانی ای برنامه هسته ازي صلح آمتي به ماهداریبه منظور فراهم کردن اعتماد پا
 و ی توافقنامه همکاریمذاکرات بررو:  خاطر نشان کرد ني همچنیی اروپاهی اتحادی خارجاستي سسيرئ

 مثبت جهي نتکی مذاکرات به نی دارد درامي تصمیی اروپاهیاتحاد.  از سر گرفته خواهد شد رانی با ایتجار
  .ابدیدست 
 ی سازنده ، هم اکنون فرصتی اهي با روحگریکدی با ی باورهستم که همکارنیمن برا:  کرد دي تاکسوالنا
  .مي کنجادی ارانی را در روابط  با اینی ما قرارداده است که فصل نواريرا در اخت

 بندی کامل پاقي که بدون استثناء به تعلمي خواهی مرانیمااز ا:  کرد حی تصرگری سخنانش با دانی در پایو
 .باشد 

 ري حکام در نشست اخی شوراهياني پس از صدور بکای است که آمری در صورتیی اظهارات مقام اروپانیا
 .  گزارش دهد تي امنی را به شورارانی پرونده اکجانبهیخود اعالم کرد حق دارد به طور 

 نی ازایجدا:  گفت ی اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمریندگی نمااتي هسيساندرس رئ یجک
 خود را با ی هانهی همه گزکای کند، آمری میدگي مسائل رسنی حکام به ایمسئله که چگونه شورا

 خواند ، محفوظ نگه رانی ای هسته احاتي برنامه تسلی ازآنچه که وتي امنی شورایتوجه به بررس
 . است هداشت

 و تي که امنیتي تواند در هر موقعی از سازمان ملل مییتحت منشور سازمان ملل هرعضو:  افزود یو
 . کند  ی بررستي امنی  آنرا در شورافتدي به خطر بی المللنيصلح ب

 به شدت در کایآمر:  خاطر نشان کرد ی اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمریندگی نمااتي هسيرئ
 ممنوعه حاتي تسلگری انواع دای ی هسته انهي که ممکن است در زمهای از انتقال فناورتالش است

 .  کند یري جلوگرانیاستفاده شود به ا
  

 خواهد یريگي در اواسط دسامبر پرانی اروپا و ایگفتگوها:  وزارت امورخارجه فرانسه یمعاون سخنگو
 شد 

  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
 خاطر ی اتمی انرژی المللني آژانس بري وزارت مورخارجه فرانسه بااشاره به قطعنامه اخیگو سخنمعاون

 کشور ادامه خواهد نی ای هسته ایتهاي و اروپا در خصوص فعالرانی اانينشان ساخت که گفتگو م
 . داشت 

معاون "  پوزو دو بورگو ليسس"  استاندارد ، یشی مهر به نقل از روزنامه اتری گزارش خبرگزاربه
 و سه کشور آلمان ، رانیا:  مطلب افزود نی وزارت امورخارجه فرانسه شب گذشته با اعالم ایسخنگو

 ی استه هی خود در خصوص برنامه های در نظر دارند اواسط ماه دسامبر گفتگوهاسيفرانسه و انگل
 . کشور را ادامه دهند نیا
 یتهاي بودن فعالزي در خصوص صلح آمینينت ع ضماکی به یابي گفتگوها را دستنی هدف از تداوم ایو

 . خواند رانی ایهسته ا
 که بعنوان رانی ای ملتي امنی عالی شوراريدب " یحسن روحان: "  استاندارد در ادامه نوشت روزنامه

 درسخنان روز گذشته خود د،ی آی کشور بشمارمنی ای هسته ای در گفتگوهارانی مقام انی تررتبهيعال
 ی سازی غنقيل به تعی مدتی تنها برارانی اظهار داشت که ای و خارجیرنگاران داخل جمع خبانيدر م
 .  خواهد پرداخت ومياوران
 هسته ی به فنآوریابي از دستچگاهي هکای بر خالف خواست آمررانی اظهار داشت که اني همچنیروحان

 . صرفنظر نخواهد کرد یا
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 نی ادیي با تایی اروپاهی اتحادی خارجاستيل س سوالنا مسئوری است که روز گذشته خاوی درحالنیا
 ی برارانیقول ا:  را از سر خواهد گرفت اعالم کرد رانی با ای مذاکرات تجاریی اروپاهیمطلب که اتحاد

 .  و اروپا باز کند رانی اني را در روابط دو جانبه بینی تواند فصل نوی ممي اوارانی سازی غنیتهايتوقف فعال
 در باره برنامه هسته ی اتمی انرژی المللني نرم در آژانس بی قطعنامه ابیس ازتصو دربروکسل پسوالنا

 رانی ای هسته ایتهاي کامل فعالقيمن خرسندم که آژانس قادر به روشن ساختن تعل:  گفت رانی ایا
 .شد
 دی با کارنیا . ابدی تواند به سرعت ادامه ی مدت مستحکم می توافقات طوالنیحاال کار بررو:  افزودیو

 ردي صورت بگرانی ای برنامه هسته ازي صلح آمتي به ماهداریبه منظور فراهم کردن اعتماد پا
  

  کرد می تحررانی به احاتي فروش تسللي را به دلی وکره ایني چند شرکت چکایآمر
  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 

 شرکت از کره کی است و ی از آنها دولتیکی که یني روز چهارشنبه اعالم کرد که چهار شرکت چکایآمر
 رانی و کروز به اکي بالستی موشک هازاتي و تجهی تکنولوژای و حاتي فروش تسللي را به دلیشمال
 .  کردمیتحر
 اعالم کردکه ی اهياني در بکای از مقامات آمریکی فرانسه، ی مهر و به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی انتقال تکنولوژلي دلزبهي ننی از اشي پی ازآنها مدتی ، برخی وکره شمالنياز مجموع پنج شرکت از چ
 . کامل واشنگتن قرار گرفتندمی مورد تحرگری را تحمل کرده بودند، بادیی مجازات هارانی به ازاتيو تجه
 ای بدون اشاره مشخص به موارد تخلف ی اهياني در بکای آمرحاتي معاون کنترل تسلملي سی کاندروز
 می اعالم کرد که هر پنج شرکت به مدت دو سال تحری کلیاني شرکتها ودر بنیام خالف مقررات ااقد

 در رانیحات اي نوامبر آغاز شده است و در قالب دستورالعمل کنترل تسل24 از می تحرنیخواهند بود و ا
 .  باشدی م2000سال 

 ی با شرکت های و فروشدی گونه خرچي هییکای آمری شود که شرکت های ها باعث ممی تحرنیا
 نی به ازي نیدی اجازه جدچيدرضمن ه.  با آنها منعقد نکنندزي را نی قراردادچيمذکور نداشته باشند و ه

 . شرکت ها داده نخواهد شد
از ) یکره شمال (ونگينيو چانگ وانگس) نيچ (ی، وا چونگ تا)نيچ( چن ی سوي شرکت با نام کسه
 . د شده بودنمی تحری تا حدودزي نشيپ
 ی شرکتییکای منابع آمری که به ادعانرالزي متالز و مییاي جنگياني لی بنامهاینيگرچی شرکت ددو
 .  اضافه شده اندی قبلیمی تحری هستند، به شرکت هایدولت
 مواد رانی آنها به ای کشورها که به ادعاگری دی شرکتهاهي علدي کاخ سفیمهای به ذکر است که تحرالزم

 مستقالنه یاستهاي فشاربرضد سیه دهند ،بر اساس طرح داماتو ودر راستا دوگانیبا کاربردها
 .   بوده استرانی ای اسالمیجمهور

  
  شد ري کرد، دستگی را دنبال موژيفی دستگاه سانتری که طرح ساخت تعدادیفرد:وزارت اطالعات

  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
 ،ی شرکت جعلکی و تحت عنوان ی قرارداد صورکیکه در  ی پرسنل وزارت اطالعات فردیاري هوشبا

 نمود تا تعهدات و توافقات کشور را خدشه دار ی را دنبال موژيفی دستگاه سانتریطرح ساخت تعداد
 .  شدري دستگد،ینما
 یاسي سی اعالم کردبه دنبال فشارهای وزارت اطالعات در خبری مهر، روابط عمومی گزارش خبرگزاربه

 اتهام نقض ی در راستاکای آمری پنهان از سوی طرح ها و ترفندهای برخیر و در اجراوارده به کشو
 ی برخیو از سی ، اقداماترانی ای اسالمی  و توافقات چندجانبه توسط جمهوری المللنيمعاهدات ب
 . استرفتهی کشور صورت پذی براینی خورده و سودجو با هدف تحقق اتهامات و بهانه آفربیافراد فر

 و یتي سوابق سوء امنیدارا"  ص -اصغر "  به نام ی فردري اخی های راستا همزمان با فضاسازني همدر
 طرح ساخت ،ی شرکت جعلکی و تحت عنوان ی قرارداد صورکی ، در گانگاني به نفع بیجاسوس
غ  نمود تا ضمن خدشه دار نمودن تعهدات و توافقات کشور، مبالی را دنبال موژيفی دستگاه سانتریتعداد
 .دی گردیی مراجع قضالی و تحوري پرسنل وزارت اطالعات دستگیاري که با هوشدی نمای کالهبرداریکالن

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  عراق گانی کشور همسای اجالس وزرایانی پاهيانيب

  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
 لی آرامش وثبات در عراق متن ذجادی عراق جهت اهی کشور همسای وزرایزنیا از دوروز گفتگو ورپس

 .  حاضران گذشتبی از تصویی نهاهيانيبعنوان ب
 و با هدف رانی ای اسالمی آمده است بنا به دعوت جمهورهياني بنی مهر، در ای گزارش خبر گزاربه

 کشور، اجالس نی در ای کنونیاد سخت اقتصطی و شرای از ناامنی بامردم عراق در رنج ناشیهمبستگ
 ی پادشاهران،ی ای اسالمی جمهور،ی اردن هاشمی مصر، پادشاهی عربی کشور جمهوریوزرا

 و با حضور تی دولت کوه،ی سوری عربی جمهوره،ي ترکی عراق، جمهوری جمهور،ی سعودتانعربس
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 محترم یوزرا. دین برگزار گرد در تهرا1383 آذر 11 و 10 خی سازمان ملل متحد در تاررکلي دبژهی وندهینما
 .دندي به توافق رسلی موارد ذراموني و گفتگو در اجالس پیزنیبعد از را

 
 ی قبلی صادره در نشستهای هاهياني سازمان ملل متحد و بتي امنی شورا1546 آنها بر قطعنامه -1

 ت،يحاکم بر ني و همچنخي در قاهره و شرم الشري اخی عراق از جمله نشستهاهی همسایکشورها
 ی به زندگیابي کشور در دستنی حق مردم اني و همچنی و وحدت ملی ارضتي تمام،یاسياستقالل س

 . نمودندديامن و با ثبات تاک
 نهي زمجادی ای که توسط سازمان ملل متحد و دولت موقت عراق در راستایی گامهای از تمام-2

 قی از طریاسي کشور در روند سنیا احزاب و اقشار جامعه ،ی عراقی گروههایمشارکت کامل تمام
 اتخاذ تي امنی شورا1546 براساس قطعنامه 2005 هی ماه ژانوانی قبل از پای انتخابات سراسریاجرا
 نموده و دي خصوص تاکنی سازمان ملل متحد در ایآنها بر نقش محور.  است استقبال نمودندشده
 نهي فراهم نمودن زمني مردم عراق و همچنقی تشوقی کمک به روند انتخابات از طری خود را برایآمادگ

 . سازمان ملل متحد و دولت موقت عراق ابراز داشتندی خار با همکارمي مقی هایمشارکت عراق
 و ني در چارچوب قوانی مرزها و تردد در نقاط مرزتي متقابل در خصوص امنی همکارتی بر ضرورت تقو-3

 . نمودنددي دو جانبه تاکیموافقتنامه ها
 ی براهی از نقل وانتقال سرمایري مبارزه با قاچاق کاال، اسلحه، مواد مخدر و جلوگی خود را براتیا حم-4

 . قرار دادنددي خود مورد تاکی مرزهاقی از طریستی تروریتهاي از فعالتیحما
 ،ی بشر دوستانه، کارگران و رانندگان خارجی و سازمانهااني نظامري غهي علیستی اقدامات ترور-5
 در عراق را محکوم نموده ی و هتک حرکت اماکن مذهبی المللني بی و سازمانهاکيپلماتی دیهايگندینما

 از یري و جلوگنترل کشورها با هدف کني بماي فیتي مبادله اطالعات امنراموني پی لزوم همکارنهيو در زم
 . نمودنددي و مخرب و اخاللگر از و به عراق تاکیستیتحرکات عناصر ترور

 موجود در عراق که در ی از جمله گروهها،یستی تروری گروههاتي دادن به حضور و فعالانی پا بر لزوم-6
 عراق و تي امنهي علیدی نموده و در حال حاضر تهدی همکارني صدام حستکاری جنامیگذشته با رژ

 مناسب و ري خواستار اتخاذ تدابنيآنها همچن:  کردنددي شوند، تاکی کشور محسوب منی اگانیهمسا
 . خصوص شدندنی در اهی همسای کشورهای دولت موقت عراق با همکاری از سویورف
 کشور به نی ای و گارد مرزسي پلزي عراق را جهت آموزش و تجههی همسای کشورهای آنها آمادگ-7

 تی نقش فعالتردر حمایفای و اتيدرخواست عراق با هدف کمک به دولت عراق در بازگرداندن ثبات و امن
 دو جانبه ی سازمان ملل متحد و موافقتنامه هاتي امنی شورایها براساس قطعنامه هاو کنترل مرز
 .ابراز داشتند

 نی و ثبات به اتي عراق به منظور بازگرداندن امنی و بازسازی مثبت توسعه اقتصادراتي آنها بر تاث-8
 عراق از ی بازساز تر در روندی نقش اساسیفای ای خود را برای قرار داده و آمادگديکشور مورد تاک

 داشتند و از راز ابهی همسای موجود در کشورهای هاتي و ظرفی منابع گسترده اقتصادیري بکارگقیطر
 . عراق استقبال کردندی های بدهی در خصوص بخشودگسیتعهدات باشگاه پار

 ی اسالمی گرم و سخاوتمندانه جمهوری و مهمان نوازی عالباتي خود را از ترتمانهي صمی آنها قدردان-9
 ی براهي کشور ترکری ابراز نموده و از دعوت وزد،ی اجالس گردني اولزي آمتي موفقی که موجب برگزاررانیا
 هی همسای کشورهایشنهاديآنها از ساز و کارها و اقدامات پ.  استقبال کردندندهی نشست آیزبانيم

 .افتی متخذه اطالع خواهند ماتي تصمیري گیعراق به منظور پ
  

 ع عراق گفت نمي توان منکر شد که خرابکاران از ايران به عراق اعزام مي شوند وزير دفا
   ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 

وزير دفاع عراق، حازم شعالن که به دعوت همتاي ايتاليي خود در رم به سر مي برد گفت با ايران 
وي . ور به عراق اعزام مي شونددشمني نداريم، ولي نمي توان منکر شد که خرابکاران از اين کش

بدون اشاره مستقيم به جمهوري اسالمي گفت تالش ما براي دستيابي به حکومتي دموکراتيک باعث 
. نگراني برخي از همسايگانمان است که سعي دارند با حمايت از خرابکاران در اين روند وقفه ايجاد کنند

اي همسايه که در تهران در جريان است، وزير دفاع عراق ابراز اميدواري کرد اجالسيه کشوره
تصميماتي جهت حمايت از روند بازسازي سياسي در عراق و استقرار ثبات و امنيت در اين کشور اتخاذ 

 . کند
وزير دفاع عراق، حازم شعالن که به دعوت همتاي ايتاليي خود در رم به سر ): راديو فردا(فريبا مودت 

ما با ايران دشمني نداريم، ولي نمي توان منکر شد که خرابکاران : فتمي برد، در ديدار با خبرنگاران گ
 . از اين کشور به عراق اعزام مي شوند

با : حازم شعالن، وزير دفاع موقت دولت عراق در گفتگو با خبرنگاران گفت): راديو فردا، رم(احمد رافت 
، ولي در اين رابطه به هرگونه وجود اين که شخصا معتقدم هنوز عراق آماده برگزاري انتخابات نيست

تصميمي از سوي دولت گردن خواهم گذاشت و سعي خواهم نمود در حد امکان امنيت الزم براي 
 حزب عراقي را که عمدتا 15ما نبايد تقاضاي : حازم شعالن افزود. برگزاري اين انتخابات را تامين کنم

براي آماده شدن جهت شرکت در انتخابات سني تباران را نمايندگي مي کنند و خواهان زمان بيشتري 
 . هستند ناديده بگيريم
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ما به هيچ : وزير دفاع عراق در گفتگو با خبرنگاران به نقش جمهوري اسالمي ايران نيز اشاره کرد و گفت
وجه اين کشور را دشمن خود به حساب نمي آوريم، هرچند که نمي توانيم منکر اين واقعيت شويم که 

حازم شعالن بدون . ين کشور به عراق وارد شده و دست به عمليات تروريستي زده اندخرابکاراني از ا
تالش ما براي دستيابي به حکومتي دموکراتيک باعث : اشاره مستقيم به جمهوري اسالمي ايران گفت

  .نگراني برخي از همسايگانمان است که سعي دارند با حمايت از خرابکاران در اين روند وقفه ايجاد کنند
وزير دفاع عراق ابراز اميدواري کرد اجالسيه کشورهاي همسايه که در تهران در جريان است، 

تصميماتي جهت حمايت از روند بازسازي سياسي در عراق و استقرار ثبات و امنيت در اين کشور اتخاذ 
 خصومت در مقابله با تروريسم و هرج و مرج نبايد از سوي همسايگان ما: شعالن در خاتمه افزود. کند

 .قبال آنها تلقي شود
 

 اختالف نظر ميان ايران و عراق در اجالس همسايگان عراق
  ٢٠٠۴ دسامبر 2 - ١٣٨٣ آذر ١2شنبه پنج:  شرق-فرشاد محمودى

همسايگان عراق در حال انتقال » اجالس وزراى آشور«مسئوالن تشريفات هيأت هاى شرآت آننده در 
اه مهرآباد تهران بودند اما وزرا پشت درهاى بسته تاالر شبستان چمدان هاى وزير آشورشان به فرودگ

در حالى آه قرار بود نخستين اجالس وزراى آشور همسايه هاى عراق ساعت . به نتيجه نمى رسيدند
وزراى .  به طول انجاميد١٩ دقيقه به وقت پايتخت ايران پايان بگيرد قرائت بيانيه اجالس تا ساعت ٣٠/١۴

رايزنى هاى در .  ماده به تصويب رساندند٩اجالس تهران سرانجام بيانيه اى در شرآت آننده در 
سعدآباد در دو طيف وزراى آشور عربستان، ترآيه و مصر با مواضعى نزديك به اياالت متحده آمريكا آه 

ين در ا. خارج از محل اجالس بودند و ايران و سوريه آه در تاالر شبستان استقرار داشتند در جريان بود
حين وزير آشور مصر آه از سالن شبستان خارج شد به خبرنگاران گفت آه هيأت عراقى بر سر يكى 

پيشتر اعالم شده بود آه . دو بند از قطعنامه حرف هايى دارند و احتمال تغيير برخى بندها وجود دارد
شنيده ها حكايت . د بند به تصويب رسي٩ بند منتشر مى شود اما قطعنامه پايانى در ٧بيانيه تهران در 

مى آرد آه اختالف در بيانيه بر سر موضوع حضور نيروهاى چندمليتى در عراق و زمان برگزارى انتخابات 
 نيمروز چهارشنبه آه لحظاتى خروج قهرآميز وزراى آشور ترآيه، مصر و وزير ٣مقارن ساعت .است

آه » رياض ابوآرآرى«.  تكذيب آردتوسعه اردن شايع شد وزير اردنى در حضور خبرنگاران اين موضوع را
از سالن شبستان خارج شده بود از داخل تاالر خبر داد و گفت آه قرار شده وزراى آشورهاى ايران و 

اين وضعيت تا . اين جلسه بدون حضور ديگر وزرا برگزار شد. عراق تنها با يكديگر به گفت وگو بنشينند
دقايقى پيش از اين وزير عراقى آه . بيانيه خبرى نشد عصر ادامه داشت اما باز هم از تصويب ۶ساعت 

گويى تصور مى آرد خروج وزراى آشور ترآيه، عربستان، آويت، اردن و مصر از سالن اجالس براى 
تصور مى شود از تاالر شبستان بيرون آمد و گفت آه تنها در چند بند بيانيه » قهر رئيسان«خبرنگاران 

 .رميم آن هستيماختالف است آه مشغول تعديل و ت
نيمروز ديروز در زمانى آه خبرنگاران منتظر اعالم پايان اجالس بودند با بروز اختالف ميان وزرا بر سر 

اجالس در سطح آارشناسان تشكيل شد تا وزراى آشور براى لحظاتى » نشست سعدآباد«قطعنامه 
دالواحد موسوى الرى وزير عب. استراحت به سوئيت هاى خود در طبقه فوقانى ساختمان حافظيه بروند

آشور ايران با حضور در جمع خبرنگاران گفت آنهايى آه چشم به ذخاير منطقه دوخته اند با هر حرآت 
بنا بر گفته رئيس اجالس وزراى همسايگان عراق آه به . ايران در راستاى ثبات اين منطقه مخالفند

ان از اين اجالس مى خواست آن سمت آسانسورهاى ساختمان حافظيه در حرآت بود آنچه آه تهر
است آه برادران عراقى تمام موارد را مطرح آنند و ايران نيز تمامى مسائل را در رابطه با عراق به 

 .صورت شفاف و روشن اعالم آند
وزير آشور ايران مرزهاى طوالنى ايران با عراق را تا آنجا آه به تهران مربوط مى شود امن خواند و گفت 

. م ظرفيت هاى نظامى، انتظامى و امنيتى مان براى آنترل مرزها استفاده مى آنيمآه ما از تما
موسوى الرى در حالى از امنيت مرزها و تالش ايران در اين باره سخن مى گفت آه پيش از آن معاون 

نخست وزير عراق آه مهمان ناخوانده اجالس سعدآباد بود خطاب به الرى از وى خواسته بود دولت ايران 
 .ايد براى اينكه افراد مسلح نتوانند از مرزها عبور آنند تالش بيشترى آندب

گفته بود آه اين عراق » ابراهيم جعفرى«ميزبان اجالس يعنى وزير آشور ايران در پاسخ به اين گفته 
الرى در پاسخ به اظهارات نه چندان خوشايند . است آه بايد براى مبارزه با تروريسم تالش بيشترى آند

مان عالى رتبه شيعه آه نزديك به دو دهه در زمان حكومت صدام حسين مهمان جمهورى اسالمى مه
بود گفته بود آه هيچ چيز نمى تواند حضور گروه هاى تروريستى در عراق را آه با حكومت صدام حسين 

ها پس ايران بار.همكارى مى آردند و عليه مردم عراق و همسايگان دست به جنايت زدند را توجيه آند
از سقوط صدام حسين خواستار روشن شدن تكليف تروريست هايى شده آه در خاك عراق عليه 

رسيدگى نكردن به اين درخواست تهران و گفته هاى ابراهيم . جمهورى اسالمى فعاليت مى آنند
جعفرى در روز دوم اجالس سعدآباد به نظر مى رسيد موجب دلخورى ميزبان ايرانى شده است چنانكه 

خى از حاضران در تاالر شبستان از گفت وگوى معاون نخست وزير عراق و رئيس اجالس وزرا با تعبير بر
 .ياد آردند» مشاجره«
 وزرا به حضور رئيس جمهور رفتند• 

ساعت يازده نيمروز ديروز وزراى آشور همسايه عراق، جمهورى مصر و نماينده سازمان ملل جهت ديدار 
خاتمى در اين ديدار اظهار اميدوارى آرده بود آه نتايج .  نزد وى رفتندبا محمد خاتمى رئيس جمهور،
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محمد خاتمى در اين ديدارها گفت آه امروز .اجالس سعدآباد براى ملت عراق منشاء خير و برآت شود
عبدالواحد موسوى الرى آه . عراق آزاد شده و مى خواهد جايگاه خود را در جامعه جهانى به دست آورد

س سعدآباد را به عهده داشت در اين ديدار گزارشى از مذاآرات خود با همتايانش از رياست اجال
 .آشورهاى عراق، مصر، آويت، اردن، عربستان، ترآيه، سوريه و نماينده سازمان ملل ارائه آرد

 پايان اجالس سعدآباد• 
نجام رضايت اما اجالس دو روزه وزراى آشور همسايگان عراق آه در شمال تهران برگزار شد سرا

وزير آشور ايران آه مى گفت مسائل عراق به طور .بخشى براى ميزبان ايرانى و ميهمانان داشته است
در لحظات پايانى اجالس سعدآباد از همه اعضا آه آمك آردند مسير تنظيم » دقيق، بررسى شده«

از دشوارى ها در گفته هاى الرى حكايت . بيانيه مسير درستى باشد به ويژه هيات عراقى تشكر آرد
سخنان عبدالواحد موسوى الرى آه گفته هاى ميزبان محترم را . نهايى شدن بيانيه سعدآباد داشت

تداعى مى آرد به گونه اى در دلجويى از عراقى هايى بود آه با ناديده گرفتن پروتكل هاى تشريفاتى 
ته رئيس اجالس بيانيه اى آه بنا بر گف.داشتند» معاون نخست وزير«در اجالسى آه در سطح وزرا بود 

شاهزاده نايف بن عبدالعزيز وزير .منتشر شد اجماع نظر همه آسانى است آه در تهران حضور داشتند
آشور عربستان نيز آه خسته به نظر مى رسيد و در هنگام حضور در البى ساختمان حافظيه جواب 

 آنندگان اين آنفرانس را به محمد خبرنگاران را نمى داد در پايان اجالس سپاس و قدر شناسى شرآت
 .خاتمى رئيس جمهور ايران ابالغ آرد

براساس بيانيه پايانى اجالس سعدآباد ترآيه آه به همراه ايران تنها آشور غيرعرب حاضر در اجالس 
وزير .هاى مربوط به عراق است ميزبان نشست دوم وزراى همسايگان سرزمين هزار و يك شب شد

نكه تهران با ميزبانى آشورش موافقت آرده تشكر آرد و قرار شد تا با هماهنگى آشور ترآيه هم از اي
وزراى آشور عراق و ترآيه و دبيرخانه اجالس آه در تهران مستقر است آارهاى عملياتى برگزارى 

بنابر گفته وزير آشور ترآيه اقدامات عملياتى شدن . نشست آتى وزرا به طور مشترك انجام شود
هنگامى آه نماينده ويژه آوفى عنان دبيرآل . ت تهران در ترآيه گرفته خواهد شدتصميم هاى نشس

سازمان ملل متحد پايان اجالس تهران را آه موفقيت آميز خوانده بود تبريك گفت چمدان بسيارى از وزرا 
. وندبه فرودگاه مهرآباد تهران انتقال داده شده بود تا همتايان آقاى موسوى الرى عازم آشورهايشان ش
اجالس سعدآباد به غير از نتايجى آه محمد خاتمى اميدوار است براى عراق داشته باشد موفقيت 

آنجا آه با برگزارى نشست وزراى آشور آه به پيشنهاد و ميزبانى ايران . هايى نيز براى تهران داشت
 اجالس سعدآباد در عين حال. انجام شد نقش تهران در ثبات عراق مورد توجه جامعه جهانى قرار گرفت

اين فرصت را نيز فراهم آرد تا با گردهمايى آشورهاى منطقه فرصتى هر چند اندك براى مرور روابط 
حضور وزير آشور مصر آه دومين عضو آابينه حسنى مبارك است آه طى يك . دوجانبه نيز فراهم شود

و تهران تا چه حد در منطقه سال گذشته به ايران مى آيد نيز گوياى اين واقعيت است آه روابط قاهره 
ناآرام خاورميانه مورد نياز است هر چند آه وزير مصرى ترجيح داد در غياب ديپلمات ها سخنى درباره 

  .ازسرگيرى روابط دوجانبه دست آم در ميان خبرنگاران به ميان نياورد
  
  را کنار بگذارند کيپلماتی تعارفات دگانیهمسا:  امور خارجه عراق ریوز

  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١به چهارشن
 عراق را بنا به درخواست دولت موقت گانی کشور همسای کنفرانس وزرای امور خارجه عراق برگزارریوز

 ی برای اقدامات عملکيپلماتی و دیاسي کشورها خواست با کنارگذاشتن تعارفات سنیاعالم کرد و از ا
 . کمک به حل مشکالت عراق انجام دهند

 و ستي موقت عراق بی مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، مجلس ملیخبرگزار گزارش به
 . کشور آغاز کردنی امور خارجه اری وزیباری زاري هوشضاحي جلسه خود را با استنيششم

 ی با معارضان و مقاومت عراقی ملی و دعوت دولت به گفتگوی ملی درباره آشتی جلسه سواالتنی ادر
 . مطرح شدخي الشرشرميوعات مورد بحث در نشست اخ موضقتيدر خارج و حق

 نکهی درباره ایضي و ضد ونقی متعددریرسانه ها تصاو:  موقت گفتی مجلس ملسي رئی المالکجواد
 مسائل را نی ادی امور خارجه باری و چگونه گفتگو خواهد کرد، منتشر کرده اند لذا وزیدولت با چه کسان

 . پاسخ دهد ندگانی دهد وبه سواالت مختلف نماحيتوض
 ی برایروزي درمصر برگزار شد باعث تحقق پراي را که اخخي جلسه کنفرانس شرم الشنی در ایباریز

 .عراق و ملت آن خواند
 معارض ی با گروه های کنفرانس آشتی برگزاری برانی اجالس با درخواست بحرنی در ای گفته وبه

  .میمخالفت کرد
 کمک کنند اگر فشی خواسته است به آن کشور در انجام وظاهی همسایدولت از کشورها:  افزود یو
 . از عراق خارج شوند یتي چند ملاني خواهند که نظامیم
 فلوجه محکوم شد هرچند هدف از اتي زور در عملهی روی بیري ، بکارگخي در شرم الشیباری گفته زبه
 شرکت کنندگان در ی ملیآشت بود درباره یستی تروری نبود بلکه گروه هااني نظامري غاتي عملنیا

 . کردند دي در آن تاکی عراقی با ضرورت توسعه دامنه مشارکت همه گروه هاخينشست شرم الش
 معارض در اردن ی هاتي تن از شخص35 ای 25 عراق با تنها ری نخست وزی عالوادی ، ایباری گفته زبه

 .د بود و نه کنفرانس خواهداری مساله به صورت دنیگفتگو خواهد کرد و ا
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 وخي با معارضان اعم از شداری دنی که با انجام ای هرگونه بهانه را از کسانمي خواهیما م:  افزود یباریز
 دولت در قبال عراق موافقت دگاهی  هر کس با دمیري کنند بگی رد می و رهبران بعثینی دیعشائر علما

 .  کردميکند ما با او تعامل خواه
 گانی کشور همساینشست وزرا:  عراق در تهران گفت گانیر همسا کشوی درباره نشست وزرایباریز

 . شودیعراق بنا به درخواست دولت عراق برگزار م
 عراق می هماهنگ اعتقاد نداری هاهياني و تکرار بکيپلماتی و دیاسي به تعارفات سگریما د:  گفتیو

ها و تعامل مثبت  و توقف  مساله کنترل مرزی برایتي امنی و نشست های عملرياکنون به عمل و تداب
 . داردازي نهی وسوررانی اژهی دولت ها بونی رسانه ها اکیتحر

 
 سران دو حزب آرد عراق براي شرآت در انتخابات توافق آردند 

  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
 .رهبران دو حزب سياسي آرد عراق، براي انتخابات عراق اعالم همبستگي آردند

، رهبر حزب دموآرات آردستان عراق، ضمن تاآيد "مسعود بارزاني"الملل ايلنا،   رويس بينبه گزارش س
، رهبر حزب اتحاديه ميهني "جالل طالباني"با , بر اجراي انتخابات عراق در موعد مقرر، اعالم آرد

 .اند  آردستان عراق، در خصوص ارائه فهرستي واحد براي انتخابات عراق به توافق رسيده
ما تمامي تالشمان را براي نجات انتخابات : چنين اعالم آرد  ارش پايگاه اينترنتي محيط، وي همبه گز

 .عراق و برقراري دموآراسي در اين آشور انجام خواهيم داد
 حزب سياسي در عراق خواستار تعويق اجراي انتخابات در عراق 15اين درحالي است آه اخيرا 

 .اند  شده
براي اجراي انتخابات بدون هرج و مرج در عراق نياز به زمان دارند تا بر اوضاع : اند   حزب اعالم آرده15اين 

 .ها در عراق تسلط پيدا آنند  بحراني و ناامني
، مرجع تقليد شيعيان عراق، نيز با تاخير انتخابات در "آيت اهللا علي سيستاني"اين درحالي است آه 
  .عراق ابراز مخالفت آرد

  
 يكي از اعضاي حزب الدعوه عراق ترور شد 

  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
 .دهند  خبري از ترور يكي از اعضاي حزب الدعوه اسالمي عراق در بعقوبه خبر مي  منابع
را به هنگام خروج از " عبداالمير حسين"الملل ايلنا، افراد مسلح ناشناس   گزارش سرويس بين  به

 .عقوبه مورد هدف قرار داده و آشتنددر ب, منزلش
اين درحالي است آه در انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در جاده , به گزارش پايگاه اينترنتي محيط

 .پنج سرباز آمريكايي زخمي شدند, منتهي به فرودگاه بغداد
ايي زخمي يك سرباز آمريك, نيز در پي حمله يك فرد مسلح به سوي يك دستگاه تانك" بيجي"در شهر 

 .شد
 تن ديگر 18هفت عراقي آشته و , چنين در پي انفجار يك خودروي بمبگذاري شده ديگر  دراين شهر هم
  .زخمي شدند

  
  منطقه محکوم کرد طی را به سو استفاده از شرارانی اگری بار ددی زیاب: زمان

  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
 و منطقه و طی را به سوء استفاده از شرارانی اانهي در خاورمییکای آمریروهاي فرمانده ندی زی جان ابژنرال
 .  در عراق و افغانستان کرد کای آمریريدرگ
 گفته انهي در خاورمکای فرمانده آمردی زی مهر و به نقل از روزنامه زمان، ژنرال جان ابی گزارش خبرگزاربه

 ی می در عراق و افغانستان  سعکای آمریظام نیري از زمان درگرانی کشورها از جمله ایاست که برخ
 . سوء استفاده کنندطیکنند که از شرا

 بار دی کشورها بانیا:  اظهار داشتی تودی اس اوی ییکای با روزنامه آمری اختصاصی در گفتگودی زیاب
 .  کرده، فکر کنندجادی در منطقه اکای که آمریطی از استفاده کردن از شراشي پگرید
 در عراق و کای که سربازان آمری نگران است در حالکای کنگره آمرنی سوال که آنیه ا در پاسخ بیو

 کشورها نیا:  کنند، اظهار داشتی از فرصت استفاده می و کره شمالرانی هستند، اريافغانستان درگ
 .  دانندی موضوع را منی کنند و همه اجي در جهان بسگری دی از کشورهاشي توانند سربازان خود را بیم

 به کای آمریروهاي مورد که ننی در اهاي جلوه دادن نگرانتي  با کم اهمشي پی چنددی زی است ابیگفتن
 ی و کشورهارانی را ندارند ، به اگری اماکن دی پاسخ به چالشهاییشدت در عراق گرفتار شده اند و توانا

 . رندي را دست کم نگکای آمرییای و دریی هشدار داد که توان هواگرید
 دی دولت ملت شما هرگز نباکی ی ممانعت و بازدارندگیبرا:  فرانسه گفت ی در گفتگو با خبرگزاریو

  . دیري را دست کم بگکای آمریی و هواییایتوان در
 مسئله موجب خواهد نی ما اقدام کنند اهي رفتار آشکار علکی بخواهند در هايرانیاگر ا:  ادعا کرد دی زیاب

  .میري آنها به کار گهي خود را علیی و هواییای دریرويشد ما ن
  می داری قدرت باورنکردنکیما :  شد ی سخنانش مدعانی پاددری زیاب
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر11:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه :بی بی سی 

 پس از انتشار قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی روزنامه های صبح امروز تهران، دو روز
اتمی، همچنان موضوع فعاليت های هسته ای ايران و توافق های به دست آمده را در صدر اخبار خود 

نگاه داشته و از جانب مشاوران رهبر جمهوری اسالمی نوشته اند که توافق ها مطلوب نيست و از قول 
  .اش کرده اند که چاره ای جز قانع شدن به اين توافق ها نبوده استدبير شورای امنيت ملی ف

 علی اکبر واليتی، از مشاوران آيت اهللا خامنه ای، گفته است که اين امکان وجود شرقبه نوشته 
داشت که تاکتيک های مذاکره و نحوه برخورد با اروپاييان را به گونه ای تنظيم کرد که نتيجه بهتر از اين 

  . باشد
طق نوری، مشاور ديگر رهبر جمهوری اسالمی، تاکيد کرده که توافق های به دست آمده مطلوب نا

  . نيست
 حسن روحانی، سرپرست مذاکره گران هسته ای ايران، گفته ايراندر همين حال، به نوشته روزنامه 

 به بحران است که کسانی که در داخل خرده گيری می کنند به مفاد قطعنامه توجه ندارند که باالخره
  . هسته ای پايان داد و جهان را قانع کرد که خالفی از سوی ايران صورت نمی گيرد

 حسن روحانی گفته است امکانات ايران فعال در حد گفتگو با اروپاست و نسبت اروپا جام جمبه نوشته 
  . با امريکا مثل پيکان در مقايسه با بنز است

 امنيت ملی در حقيقت گوياترين ارزيابی مسئول پيگيری  نوشته اين بيان دبير شورای عالیجام جم
  . پرونده هسته ای ايران در قطعنامه مصوبه شورای حکام است

 به مخالفت خود با توافق ها ادامه داده و در سرمقاله امروز خود نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 
ه جنوبی را ديديم و هم  درصدی کر٧٧است در همين اجالس اخير آژانس، ناديده گرفتن غنی سازی 

  .آلت دست آمريکا بودن آژانس را
اين روزنامه ادامه داده است که مسئوالن پرونده اتمی ايران می توانستند از اهرم هايی مانند کره 

  . جنوبی برای وادار کردن آمريکا و اروپا و آژانس به عقب نشينی استفاده کنند اما نکردند
معه اروميه درباره بحران هسته ای خبر داده که از مسلمانان جهان  از اظهار نظر امام جآفتاب يزد

خواسته است اختيار انرژی هسته ای جهان را در اختيار يک فقيه قرار دهند چرا که، به نظر وی، اگر 
  انرژی اتمی را از ما بگيرند، ديگر مرده ايم و پرسيده مگر عراقی ها نمردند؟ 

د کرده ما تسليم قران هستيم همان قرانی که هزار و چهارصد  تاکي آفتاب يزدمالحسنی به نوشته
سال پيش گفته تالش کنيد عليه دشمنان خدا تا آخرين قدرت، تا با اين تالش انرژی اتمی را در اختيار 
بگيريم که کاش مسلمانان آن را اختراع می کردند اما مسلمانان خوابيدند و بعضی از آخوندهای تهی 

  .ردند تا ما را به اين روز انداختندمغز از شاه تعريف ک
  . برداشت از صندوق ذخيره ارزی موضوع اعالم نگرانی روزنامه هاست

 در سرمقاله خود نوشته کسانی به آينده فکر نمی کنند و از تاريخ درس نمی گيرند و روزهای شرق
 بود از آن برداشت سخت و اندوهبار را از ياد می برند چنان که با برداشت مکرر از صندوقی که قرار

  .نشود عمال حساب ارزی را برباد رفته کرده اند
 ميليون دالر از ٨٣۵، روزنامه ديگر صبح، در سرمقاله خود خبر داده که با وجود اختصاص دنيای اقتصاد

صندوق ذخيره ارزی برای واردات بنزين، هفته آينده وزارت نفت اليحه دوفوريتی تازه ای به مجلس می 
زه دريافت باز هم دالر بيشتری را برای خريد بنزين بگيرد چرا که معاون وزارت نفت اعالم دهد که اجا

 ٢٣داشته به دليل اتمام بودجه اوليه واردات بنزين در اواسط شهريورماه، و با توجه به مصرف روزی 
  .ميليون ليتر، موجودی بنزين کشور در پايان دی ماه تمام می شود

  . محبوبه عباس قلی زاده، روزنامه نگار زندانی، با قرار وثيقه آزاد شده استايرانبه نوشته روزنامه 
 نامه ای را به چاپ رسانده که روزبه ابراهيمی به روسای جمهوری و قوه قضاييه نوشته و همشهری

خبر داده که در سايت های اينتنرنتی آلت دست کسانی مانند بهزاد نبوی و مصطفی تاج زاده بوده و 
  . م فعاليت می کرده استعليه نظا

اين روزنامه نگار که هفته گذشته از زندان آزاد شد، در بخشی از اين نامه زندانی بودن خود در سلول 
انفرادی را تکذيب کرده و گفته با حمايت های جهانی که از وی به عمل آمد، پی برده کار زشتی انجام 

  .کرده اندمی داده و بازجويان با نهايت مهربانی با وی رفتار 
در حالی که به نوشته روزنامه های امروز صبح چند انجمن دانشگاهی اجازه برپايی مراسم شانزده آذر 
را دريافت نکرده اند، مسوول بسيج دانشجويی استان تهران در يک سخنرانی از بسيجی ها خواسته 

  .جمهور شرکت کننداست که در مراسم شانزده آذر فعال باشند و از جمله در جلسه سخنرانی رييس 
گمانه زنی درباره نامزدهای انتخابات رياست جمهوری و شرکت علی اکبر واليتی، مهدی کروبی، 

هاشمی رفسنجانی و مصطفی معين در آن، هشدار در مورد شيوع بيماری ايدز و اظهار نظر حسن 
ه های امروز صبح تهران روحانی درباره احتمال مذاکره ايران و آمريکا از جمله خبرهای مهم ديگر روزنام

  .است
  

  گوناگون
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 "تر، مسووليت مشترک ما  امن جهانى"

  ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
ها و  تهديدها، چالش" درباره  دبيرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه گزارشى" آميته بلند پايه : ايرنا

 . تغييرات جهان منتشر کرد
 ، تروريسم ،  باشد فقر، گرسنگى  سازمان ملل مى هاى ن گزارش از مهمتري اين گزارش که يکى

 .  جهان امروز برشمرده است  را از مهمترين تهديدهاى  داخلى ، ايدز و جنگهاى  کشتار جمعى سالحهاى
نام دارد با اشاره به خطر فزاينده تروريسم "  امن تر، مسووليت مشترک ما جهانى"اين گزارش که 
 کشور عضو سازمان ملل در چهار قاره جهان بيانگر ١٠ حمالت القاعده به بيش از افزايد ، درجهان مى

 .  عضو سازمان ملل و خود اين سازمان است تهديد کشورهاى
 چون  نخست وزير سابق تايلند بر عهده دارد ، افرادى" اناد پنيرااچون"در اين کميته که رياست آن را 

عمرو "وزير خارجه سابق چين و "  چن چيان چى"ه ، نخست وزير سابق روسي"  پريماکف يوگنى"
 . دبيرکل اتحاديه عرب عضويت دارند"  موسى

   خود اعالم کرده است که سازمان ملل را معضلى  علنى هاى براساس اين گزارش ، القاعده در بيانيه
 .  از دشمنان خود تعريف کرده است کند و آن را به عنوان يکى  مى  اهداف خود تلقى براى

 ارائه   و ميکربى ، راديواکتيو، شيميايى  را در زمينه کنترل مواد هسته اى هايى اين گزارش همچنين توصيه
 .  از اين تهديد شده است  به منظور جلوگيرى داده و خواستار تقويت بهداشت انسانى

ن نکرده است ،  به علل افزايش تروريسم در جها اى گزارش کميته بلندپايه دبيرکل سازمان ملل اشاره
 اين گزارش در جمع خبرنگاران مستقر در سازمان ملل و در  اما يک مقام بلندپايه سازمان ملل در معرفى

 ."  اخير شديدتر و بيشتر شده است  در سالهاى حمالت تروريستى: "پاسخ به سووال خبرنگار ايرنا گفت
  ، افراطى ، تحقير، فقر، سرکوب سياسى ميدى آکنده از ناا اين گزارش با اشاره به اينکه تروريسم در جوى

افزايد،  کند، مى  رشد مى  و اشغال خارجى اى  و نقض حقوق بشر و نيز در زمينه مناقشات منطقه گرى
 . برند تروريستها از ضعف کشورها در زمينه استقرار نظم و قانون سود مى

  هاى و ظرفيت) تطهير پول (  ضد پول شويى از کشورها فاقد قوانين اين گزارش با اشاره به اينکه بسيارى
 دارد و   قانونى  ترويستها ماهيتى هاى  از دارايى  افزايد، بسيارى  دربرخورد باتروريستها هستند، مى فنى
 .  آنها بسيار پيشرفت کرده است هاى شيوه

ت لکه دار کردن  در جه اين گزارش در عين حال عدم توافق کشورها را در زمينه تعريف تروريسم ، عاملى
 . تصوير سازمان ملل عنوان کرده است

 را  کميته بلندپايه دبيرکل سازمان ملل توصيه کرده است که اين سازمان و دبير کل آن بايد نقش رهبرى
 پايان دادن به اشغال ،  اين راهبرد بايد شامل تالش براى. در ترويج يک راهبرد جامع داشته باشند

، استقرار حکومت قانون و اصالحات دمکراتيک ،   و سياسى رويج حقوق اجتماعى ، ت کاهش فقر و بيکارى
 ضد   بهتر در همکارى  ازطريق آموزش و پرورش ، توسعه ابزارهاى  گرى  مقابله با افراطى تالش براى
 .  باشد  و تبادل اطالعات و کنترل مالى  انتظامى  نيروى هاى  در جهان از جمله در حوزه تروريستى

ها و عمليات آنان ، کنترل   از استخدام افراد توسط تروريست  جلوگيرى ن گزارش ايجاد توان دولتها براىاي
 به تروريسم در جهان دانست و   پاسخگويى هاى  را از ديگر شيوه مواد خطرناک و دفاع بهداشت عمومى

 در باره  نسيون جامعى سازمان ملل بايد سريعا مذاکرات خود را در زمينه کنوا مجمع عمومى: افزود
 . تعريف تروريسم ، تکميل کند

 در جهان به نقل از کارشناسان  اى گزارش کميته بلندپايه سازمان ملل در زمينه خطر تکثير سالح هسته
 در يک شهر بزرگ صورت گيرد، صدها هزار نفر و شايد تا بيش از يک ميليون  اگر يک حمله اتمى: افزود

 .  بگذارد  بر جاى  بين المللى يليون دالر خسارت بر بازرگانىنفر کشته و حداقل يک تر
، اشتغال و مسافرت حداقل   بين المللى اين گزارش تاکيد کرده است که صدمات اين حمله به بازرگانى

   فورى  از تکثير اين سالح بايد به عنوان اولويتى خواهد بود و جلوگيرى) هزار ميليارد دالر(يک تريليون دالر 
 .  بماند  باقى  امنيت دسته جمعى اىبر

 در ميان  اى تهديد تکثير سالح هسته: افزايد مى"  امن تر، مسووليت مشترک ما جهانى"گزارش 
 از  ، اين است که برخى ترين نگرانى نخستين و آنى. "شود  عضو به دو شکل مطرح مى کشورهاى

   به طور مخفيانه و غير قانونى اى  هسته منع تکثير سالح کشورها تحت پوشش عضويت در پيمان کنونى
 . گسترده به مرحله اجرا درآورند  را در مقياسى اى  هسته هاى برنامه

 که  اى  را با خارج شدن از اين پيمان در مرحله  تسليحاتى هاى آنها مواد و کارشناسان مورد نياز برنامه"
 ."آماده توليد سالح هستند به دست خواهند آورد

 ." است اى  کل قانون منع تکثير سالح هسته  احتمالى دوم و بلند مدت درباره تحليل و فروپاشى  نگرانى"
 هستند و   تحقيقاتى  و يا راکتورهاى اى  نيروگاه برق هسته  کشور داراى۶٠تقريبا در حال حاضر"

رت انتخاب،  هستند که آنان را قادر خواهد ساخت در صو  و علمى  ساختار صنعتى  کشور داراى۴٠حداقل
 ."  اين پيمان در کار نباشد توليد کنند  و اصولى  قانونى  که فشارهاى  را در صورتى اى سالح هسته

 که ١٩۶٣ در مقايسه با سال اى  است ، پيمان منع تکثير سالح هسته ، هم اکنون واقعى هر دو نگرانى"
 .  نيست  داشتند، ديگر پيمان کارآمدى اى  کشور زرادخانه هسته۴در آن فقط
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 ظهور  اى  کشور با سالح هسته٢۵ تا ١۵ دهه آينده بين   کرده است که طى دولت آمريکا پيش بينى"
   کشور داراى٨ فقط٢٠٠۴در سال .  کرده اند  کشور پيش بينى۵٠ديگران اين رقم را تا. خواهند کرد

 ."  بودند اى زرادخانه هسته
 که در آژانس بين  اى  قدرتمند منع تکثير سالح هستهقانون: اين گزارش در عين حال تاکيد کرده است

 تکثير   ميزان پيش بينى اى  يافته است به طور قابل مالحظه  و خود اين پيمان تجلى  اتمى  انرژى المللى
 . سالح را کند کرده است

 صرف نظر :افزايد ها و تغييرات مى گزارش کميته بلندپايه دبيرکل سازمان ملل در زمينه تهديدات ، چالش
 نيز در زمينه وجود   را به دست آورند يا نه ، خطرات بسيارى اى  سالح هسته  بيشترى از اينکه کشورهاى

 شده در   کيلوگرم اورانيوم غنى١٣٠٠امروزه .  و راديواکتيو وجود دارد اى  عظيم مواد هسته انبارهاى
 . کشور وجود دارد٢٧  تحقيقاتى راکتورهاى

   که اورانيوم بشدت غنى  از انبارهايى  شده به مراتب بيشتراست و بسيارى غنىکل دخاير اورانيوم 
 ٢٠٠کشورها آشکارا بيش از.  قرار دارد  در وضع نامناسبى شده در جهان در آن وجود دارد از نظر امنيتى

ند که دانشمندان به دفعات هشدار داده ا.  را در دهه گذشته تاييد کرده اند اى مورد قاچاق مواد هسته
 . توانند اين مواد را از بازار آزاد به دست بياورند  مى تروريستها به آسانى

يک تهديد متفاوت ديگر، تهديد : افزايد  مى اى  هسته هاى اين گزارش بااشاره به خطر فزاينده سالح
.   درهم شکننده است تا تخريب جمعى هايى است که بيشتر سالح)  تشعشعى ( اى  هسته سالحهاى

اين .  شده استفاده شود توان هم از پلوتونيوم و هم اورانيوم بشدت غنى ها مى  توليد اين سالحدر
 سراسر جهان مورد استفاده قرار   و صنعتى ها به مواد راديو اکتيو که در تاسيسات پزشکى سالح
د انفجار يک فقط مانن" کثيف " و بمب  اى  يک سالح هسته تاثيرات ويرانگر فورى.  است گيرد، متکى مى

آسيب بيشتر اين .  اين بمبها احتماال محدودتر خواهد بود  تاثيرات تشعشعى سالح متعارف است و حتى
 از   و ضرورت تخليه و پاک کردن آلودگى  عمومى  است که با نگرانى ها اختالل و صدمات اقتصادى سالح

 . منطقه آلوده ، وجود دارد
   و ميکربى  شيميايى هاى زمان ملل با اشاره به تهديد سالحاين گزارش کميته بلندپايه دبيرکل سا

آنها همراه باسالح .  رو به افزايش هستند  نيز تهديدى  و ميکربى موادشيميايى: دهد درجهان ادامه مى
  ذرات شيميايى. گيرد ها مورد استفاده قرار مى  و با استفاده بالقوه در حمالت دردناک به توده اى هسته

 . جهان گسترده شده و به دست آوردن و تبديل آنها به سالح ، نسبتبا ساده استدر سراسر 
 بالقوه و   در جهان وجود دارد که هدفى  کارخانه توليدکننده مواد شيميايى۶٠٠٠در حال حاضر حدود 

ن  از کنوانسيو  شيميايى هاى  سالح  داراى کشورهاى. روند  تهيه اين مواد به شمار مى  براى فرصتهايى
   هزار تن مواد شيميايى٧٠ها عقب هستند و از  در زمينه انهدام اين سالح ممنوعيت سالح شيميايى

 تن را تاييد کرده است و با ۶٠٠ هزار و ٩، انهدام فقط اعالم شده سازمان ممنوعيت سالح شيميايى
ه آن توافق شده  که دربار٢٠١٢ تا ضرباالجل سال  حتى  شيميايى هاى ، هدف انهدام سالح روند کنونى

 . است ، تحقق نخواهد يافت
 پيدا شده است ، تاکيد   ميکربى هاى  سالح ها برخى  تروريست اين کميته بااشاره به اينکه در کارگاههاى

کرده است که خطر يک ميکرب سياه زخم که به صورت اسلحه درآمده باشد، اگر مرگبار تر از انفجار يک 
آن نيست ، فقط يک گرم ميکرب سياه زخم که به صورت اسلحه تبديل  نباشد، کمتر از  اى بمب هسته

 .  بگذارد  بر جاى  هزار تا يک ميليون نفر قربانى١٠٠ تواند بين  شده باشد مى
   براى  با صدمات گسترده اتفاق نيفتاده است ، علتى اى اينکه حمله: اين گزارش هشدار داده است

 .  است  فورى  جلوگيرى  براى  نيست ، بلکه فراخوانى خشنودى
 بر عدم   خود مبنى  جهان توصيه کرده است که به تعهدات قبلى اى  هسته اين گزارش به قدرتهاى
 . ها پايبند باشند  فاقد اين سالح  عليه کشورهاى اى استفاده از سالح هسته

د به حمله  امنيت خواسته است که در صورت تهدي کميته بلندپايه دبيرکل سازمان ملل از شوراى
  ، به سرعت اقدام دستجمعى  عليه يک کشور بدون سالح هسته اى اى  و يا وقوع چنين حمله اى هسته

 . به عمل آورد
   انبارهاى  توصيه کرده است که تمامى  شيميايى هاى  سالح  داراى اين گزارش همچنين به کشورهاى

 .  نابود کنند٢٠١٢ خود را در ضرباالجل مورد توافق سال   شيميايى هاى سالح
 بر گفت و   صلح خاورميانه و جنوب آسيا، آغازى  کرده است که تالشهاى اين گزارش ابراز اميدوارى

 . در اين مناطق باشد اى  خلع سالح هسته گوهاى
 کشور ۵۴ تاکنون حداقل در١٩٩٠دبيرکل سازمان ملل، فقر از سال" کميته بلندپايه "بر اساس گزارش 
. کنند  مى  ميليون نفر ازمردم اين مناطق در فقر شديد زندگى١٠٠ته و هم اکنون جهان افزايش ياف

 سل، ماالريا و ايدز از مهمترين تهديدات عصر حاضر   و نيز افزايش موارد بيماريهاى افزايش فقر و نابرابرى
 . ذکر شده است

ال توسعه ساليانه به  در ح  که درآمد سرانه کشورهاى  در حالى١٩٩٠بر اساس اين گزارش ، از سال
  کنند در برخى  مى  که در فقر شديد زندگى  درصد افزايش يافته است ، شمار مردمى٣طور متوسط

 .  ميليون نفر رسيده است١٠٠مناطق افزايش يافته و به بيش از
شود، تاکيد کرده   مى  ساليان اخير تلقى  سازمان ملل طى  از مهمترين گزارشهاى اين گزارش که يکى

 ١١ساليانه تقريبا. "  کشور جهان درآمد سرانه در اين دوره کاهش يافته است۵۴حداقل در: "تاس
 و يا هنگام وضع   و بيش از نيم ميليون زن در دوران باردارى  قابل پيشگيرى ميليون کودک بر اثر بيماريهاى
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 در   با افزايش نابرابرى فقير  از کشورهاى افزايش فقر در بسيارى." "دهند حمل، جان خود را از دست مى
 .  فقير همراه است  از کشورهاى  در بسيارى  درآمدى جهان و نابرابرى

 زير صحرا، طول   آفريقايى در کشورهاى: دهد اين گزارش با اشاره به فقر فزاينده در قاره آفريقا ادامه مى
 . است سال در حال حاضر کاهش يافته ۴۶ به ١٩٩٠ سال در سال۵٠عمر متوسط مردم از

 کودک پيش از سن ١٠٠ کمتر از يک نفر از هر  صنعتى  که در کشورهاى در حالى: افزايد اين گزارش مى
 کودک است و ١٠ زير صحرا، اين رقم يک نفر از هر  آفريقاى ميرند، دراغلب کشورهاى  مى پنج سالگى

 . دهد از دست مى جان خود را   کودک قبل از پنج سالگى۵ کشور اين منطقه يک کودک از هر١۴در
 زير صحرا   آفريقاى در کشورهاى) خط فقر( يک دالر   که با روزى اين گزارش با اشاره به اينکه تعداد افرادى

 که سوء تغذيه از دهه  دهد، در حالى  افزايش يافته است ، ادامه مى١٩٩٠کنند از سال  مى زندگى
 . فزايش يافته است در سراسر جهان کاهش يافت ، اين معضل در آفريقا ا١٩٩٠

 فلج اطفال، سل، ماالريا و ايدز در آفريقا  کميته بلندپايه دبيرکل سازمان ملل با اشاره به شيوع بيماريهاى
 ايدز  و بيمارى) ويروس ايدز" (  وى اى اچ" والدين خود به   ميليون کودک براثر ابتالى١١بيش از: افزايد مى

و "   وى اى اچ" به مشکل   پاسخگويى  اختصاص داده شده براى ىاگرچه منابع بين الملل. "شوند يتيم مى
 افزايش يافته ٢٠٠٢ ميليارد دالر در سال٨/٢ به حدود ١٩٩۶ ميليون دالر در سال٢۵٠ ايدز از حدود بيمارى

 ."  ميليارد دالر نياز است١٠ ساالنه بيش از  اين بيمارى  ريشه کنى است ، اما براى
 صورت  اى  قابل مالحظه هاى  سل در جهان پيشرفت نکه در زمينه کنترل بيمارىاين گزارش بااشاره به اي

شوند و دو ميليون نفر   مبتال مى  ميليون نفر به اين بيمارى۵/٨ساليانه بيش از: افزايد گرفته است ،مى
 ادامه   که روند کنونى  برآورد کرده است در صورتى سازمان بهداشت جهانى. "ميرند  مى براثر اين بيمارى

 ميليون نفر بر اثر اين ٣۶ مبتال خواهند شد و   يک ميليارد نفر به اين بيمارى٢٠٢٠داشته باشد،تا سال
   آفريقاى  از کشورها، بويژه در کشورهاى  بيانگر آن است که در بسيارى روند کنونى. " خواهند مرد بيمارى

 درحال توسعه و  رشد جمعيت در کشورهاى "."رود ، رو به وخامت مى زير صحرا، نبود امنيت مواد غذايى
 منابع نادر منجر شده و به از دست رفتن   بيشتر براى  به تقاضاى افزايش مصرف سرانه در جهان صنعتى

 محيط زيست   و دگرگونى  بيش از حد، جنگل زدايى  ، کمياب شدن آب، ماهيگيرى  مزروعى اراضى
 . دار خلق کرده است توسعه پاي  را براى هايى انجاميده و چالش

 ٩/٨ ميليارد نفر در حال حاضر به ٣/۶رود که جمعيت جهان از  انتظار مى: دهد اين گزارش ادامه مى
گيرد   صورت مى  اين رشد جمعيت در کشورهايى  افزايش يابد که تقريبا تمامى٢٠۵٠ميليارد نفر در سال

 امکان  ت بشدت در حال رشد، تنها هنگامى جذب آن دارند و تغذيه يک جمعي که کمترين امکانات را براى
 .  توسعه يابد  بتواند به طور قابل مالحظه و دائمى  کشاورزى هاى پذير خواهد بود که زمين

 از قاچاق مواد   تبهکار سازمان يافته بين المللى براساس گزارش کميته بلندپايه سازمان ملل باندهاى
 که از   مناطق سود عظيمى در برخى.  آورند  به دست مىا ميليارد دالر۵٠٠ ت٣٠٠مخدر ساليانه بين 

کند و به اين ترتيب   چندين کشور رقابت مى  با توليد ناخالص داخلى شود حتى اين فعاليت حاصل مى
 .  و حکومت قانون را مورد تهديد قرار داده است اقتدار کشورها، توسعه اقتصادى

   بين المللى کشورها و سازمانهاى:  تاکيد کرده است" امن تر ، مسئوليت مشترک ما جهانى" گزارش 
 واکنش نشان داده اند و   و فساد به کندى  تبهکار سازمان يافته بين المللى در قبال تهديد باندهاى

 .  بودن اين تهديد منتشر شده به ندرت به مرحله اجرا در آمده است  که درباره جدى هايى بيانيه
 و   ، تامين مالى  تروريستى  در زمينه ارتباط ميان گروههاى اى واهد فزايندهش: کند اين گزارش تاکيد مى

 . شود وجود دارد سود ترياک که عمدتا در افغانستان ديده مى
يک  )   تبهکار سازمان يافته فرامليتى باندهاى(  مختلف  هاى ارتباط ميان شبکه: افزايد اين گزارش مى

 صورت گرفته   فرعى هايى  بود که از طريق ايجاد شبکه١٩٩٠خصوصيت عمده اين سازمانها در دهه 
 . است

   دارند و بهترين راهبرد براى  مالى هايى برخالف تروريستها ، جنايتکاران انگيزه: دهد اين گزارش ادامه مى
 ۵٠٠ تبهکاران حدود باندهاى. " است  تبهکار از بين بردن توان آنها در زمينه پول شويى تضعيف سازمانهاى

 ، ٢٠٠٠در سال." "کنند  منابع اين رقم را سه برابر برآورد مى ميليارد دالر در سال درآمد دارند که برخى
با وجود کالن بودن اين مبلغ و نقش مهم .  شد  ميليارد دالر تا يک و نيم تريليون دالر پول شويى۵٠٠بين 

 ."  را تنظيم نکردند ى از کشورها قوانين پول شوي آن در جرايم سازمان يافته ، بسيارى
 صلح و   بزرگترين تهديدها براى  تبهکار سازمان يافته فرامليتى اين گزارش تاکيد کرده است باندهاى

   در تضعيف کشورها سهمى  و پول شويى فساد،تجارت غيرقانونى. روند  به شمار مى امنيت بين المللى
 . کند  را تضعيف مى اسىشود و دموکر  آنان مى بسزا داشته و مانع رشد اقتصادى

  هاى کميته بلندپايه دبيرکل سازمان ملل از قاچاق انسان بويژه قاچاق دختران و کودکان از ديگر زمينه
 ياد کرده و از تمام کشورها خواسته است تا قاطعانه در   تبهکار سازمان يافته فرامليتى فعاليت باندهاى

 . برابر اين گروهها بايستند
   مقابله با مهمترين تهديدات جهان امروز ارايه کرده است توصيه براى ١٠١اين گزارش 

  
آوفي عنان قرار است اولين طرح بازنگري در ساختار سازمان ملل را ارايه دهد آه در آن استفاده از 

 .حمالت پيشگيرانه با تصويب شوراي امنيت مورد حمايت قرار گرفته است
   ٢٠٠۴ دسامبر ١ - ١٣٨٣ آذر ١١چهارشنبه 
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ي اينديپندنت، آوفي عنان دبير آل  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
. گزارش مربوط به انجام تغييرات در سازمان ملل را تحويل دهد) پنجشنبه(سازمان ملل، قرار است فردا 
 .ه استرتبه تهيه شد  نفره متشكل از آارشناسان عالي16اين گزارش از سوي يك هيات 

 . عضو را بررسي آرده است24 پيشنهاد از جمله طرح گسترش شوراي امنيت به 101اين هيات 
ي شوراي امنيت مخالف بوده و در نهايت دو  ي گسترش يافته با اين حال، اعضاي هيات آشكارا با نمونه

 .نمونه را انتخاب آردند
توانند عضو  هايي آه مي  رقابت ميان دولتاند آه با ايجاد مقامات سازمان ملل اين موضوع را دريافته

 .ي اين مساله برسد شوراي امنيت گسترش يافته شوند، اين گزارش بعيد است آه به اجماع درباره
اگرچه در اين گزارش به طور ضمني از جنگ آمريكا عليه ترور انتقاد شده است؛ اما اين امر به رسميت 

ي سناريوهايي از جمله دستيابي  ازمند نگراني دربارهالمللي ني ي بين شناخته شده است آه جامعه
تواند استفاده از زور را  ها و آشورهاي غير مسوول به تسليحات آشتار جمعي است آه مي تروريست

 .توجيه و حمالت پيشگيرانه را تشديد آند
ل  در رواندا و نس1994ي سازمان ملل از جمله نسل آشي سال  هاي عمده در اين گزارش به شكست

دهد، آشتارها سريعا بايد  زمانيكه بازدارندگي جواب نمي: آشي بوسني اشاره شده و آمده است
متوقف شوند و از هر گونه بازگشت مجدد جنگ جلوگيري شود؛ اما اقدام نظامي بايد در آخرين مرحله 

 .صورت پذيرد
نظور جلوگيري از توليد يكي ديگر از پيشنهادات اصلي اين هيات، درخواست براي تقويت اقداماتي به م

 .يي يا تعليق ساخت هر گونه تاسيسات غني سازي يا پردازش مجدد است تسليحات هسته
ي سازمان ملل را در  پيشنهاد شده تا پيشينه" ساخت صلح"در اين گزارش همچنين ايجاد آميسيون 

 .بازسازي آشورها بعد از جنگ، بهبود بخشد
 .تعريف شده است" تروريسم"، در اين گزارش براي اولين بار در تاريخ سازمان ملل

ي تروريست به يك فرد  پيش از اين تالشها براي تعريف اين واژه با شكست مواجه بود؛ زيرا اطالق واژه
 .ممكن است براي فرد ديگر آزادي طلب محسوب شود

تن يا هرگونه اقدامي آه قصد آن آش: "در گزارش سازمان ملل، تروريسم اين طور تعريف شده است
هاي  ضربه زدن جدي به غير نظاميان باشد و هدف آن تهديد مردم يا مجبور ساختن دولت و سازمان

 ."المللي به انجام يا پرهيز از انجام آاري باشد بين
رسد آه دولت بوش با اين گزارش موافقت آند؛ اما هنوز مشخص نيست آه چه  اگر چه به نظر مي

 .دهد ان ميالعملي به پيشنهادات عنان نش عكس
شود آه شهرت اين سازمان به دليل  مقامات سازمان ملل معتقدند، اين گزارش در زماني منتشر مي

  .تر حد خود قرار دارد ي نفت در برابر غذاي سازمان ملل، در پايين ي برنامه رسوايي به وجود آمده درباره
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