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

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(ولتهای بزرگرژیم ایران و د

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

 ايران عامل بی ثباتی در منطقه است: رايس
  )2007 ژوئيه  31(1386  مرداد 9شنبه سه 
 روز سه شنبه در کنفرانس خبری خود به همراه احمد ابو  ارجه آمريکاکاندوليزا رايس، وزير امورخ:فردا
  . وزير امور خارجه مصر در شرم الشيخ، ايران را عامل ايجاد بی ثباتی در منطقه دانست الغيط

 در مرحله نخست سفر مشترک خود به خاورميانه، برای  کاندوليزا رايس و رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا
 و مقابله با نفوذ ايران در منطقه،  شورهای عرب در روند برقراری ثبات و امنيت درعراق مشارکت ک جلب

وارد مصر شده و در استراحتگاه شرم الشيخ با وزيران خارجه مصر، اردن، کشورهای عضو شورای 
  . همکاری خليج فارس و عربستان سعود ديدار کردند

 فروش ميلياردها دالر تسليحاتی نظامی به عربستان  عالوه بر آمريکا روز دوشنبه اعالم کرده بود که
 ميليارد دالر کمک نظامی خواهد ٣٠ ميليارد دالر و به اسراييل ١٣سعودی، طی ده سال آينده به مصر 

  .کرد
کمک های نظامی آمريکا به کشورهای خاورميانه برای جلب مشارکت آنها در «خانم رايس با رد اينکه 

ما برای مبارزه با تندروها در حال همکاری با . عمل مقابله به مثل نيستاين يک «:، گفت »عراق است
  ».اين کشورها هستيم

وزير امورخارجه آمريکا از کشورهای عرب خواست در روند برقراری ثبات در عراق مشارکت بيشتری 
  .داشته باشند

حمايت از  ن ديدار دربارهخانم رايس درباره ديدار خود با وزيران امورخارجه کشورهای عرب گفت ما در اي
  . آن بتوانند در صلح و امنيت زندگی کنند، گفت وگو کرديم  که مردم برقراری امنيت در عراق يکپارچه

نسبت به پيامدهای خروج زود هنگام نيروهای نظامی آمریکا از  رابرت گيتس نيز در این کنفرانس خبری
  .نطقه را با بی ثباتی مواجه کندعراق هشدار داد و گفت چنين اتفاقی می تواند سراسر م

 شورای همکاری خليج فارس که برای شرکت در  وزيران امورخارجه عربستان و کشورهای عضو
برای ديدار با وزيران  کنفرانس کشورهای عضو اتحاديه عرب در قاهره بسر می بردند روز دوشنبه

  .و دفاع آمريکا وارد شرم الشيخ شدند  امورخارجه
جه و دفاع آمريکا پس از مصر به عربستان سفر می کنند و آنگاه به طور جداگانه از وزيران امور خار

  .کشورها حاشيه خليج فارس و اسراييل ديدار خواهند کرد
   واکنش ايران به کمک های نظامی آمريکا به کشورهای منطقه

ورهای درباره کمک های نظامی آمريکا به کش  منوچهر متکی، وزير امورخارجه جمهوری اسالمی
هدف واشنگتن از اين اقدام ممانعت از ورشکستگی کمپانی « :همسايه ايران در بيانيه ای اعالم کرد

  ».سازی آمريکايی است های اسلحه 
تواند  ای هرگز نمی سياست های تشنج زا و وارداتی از سوی قدرت های فرامنطقه«:  افزود آقای متکی

  ».پيوندهای مستحکم مردم منطقه را تضعيف کند
در همين زمينه، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نيز در نشست هفتگی خود با 

آمريکايی ها همواره يک سياست را در منطقه مورد توجه قرار داده اند و آن ايجاد «: خبرنگاران گفته بود
ه ميان آنها و ترس و نگرانی در کشورهای منطقه و تالش برای مخدوش کردن مناسبات و روابط حسن

همچنين تالش برای ايجاد فرصت و زمينه ای جهت فروش تسليحات خود و اعمال صادرات آن به 
  ».کشورهای منطقه است

اين يک هدف عمده و اساسی است و در اين راستا طرح اتهامات « : آقای حسينی اضافه کرده بود
رس به آن نيازمند است صلح، ثبات، آنچه خليج فا. ساختگی را متوجه برخی کشورهای منطقه کرده اند

اين امری است که همواره مورد توجه . امنيت، حرکت به سوی شکوفايی و توسعه اقتصادی است
  ».کشورهای منطقه بوده و اصلی است که آمريکايی ها همواره به دنبال مخدوش کردن آن بوده اند

ور برای تقويت بنيه نظامی خود گفته  مصطفی نجار، وزير دفاع ايران، با اشاره به حق هر کش همچنين
ايران هيچگونه نگرانی از تقويت بنيه دفاعی کشورهای مسلمان، دوست و برادر خود ندارد و « :بود

  ».افزايش توان دفاعی آنان را بخشی از توان دفاعی جهان اسالم ارزيابی می کند
  

 طرح مجلس نمايندگان آمريکا برای افزايش فشار اقتصادی بر ايران
  )2007   اوت1(1386  مرداد 10شنبه چهار 
 طرح اعمال تحريم عليه شرکت های خارجی که در   ژوئيه٣١  مجلس نمايندگان روز سه شنبه:فردا

  .بخش انرژی ايران سرمايه گذاری کنند، را تصويب کرد
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سيد می  رای مخالف در مجلس نمايندگان آمريکا به تصويب ر۶ رای موافق در برابر ۴٠٨اين طرح که با 
سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز خود با مشکل جدی   برای جذب تواند تالش های ايران را

  .مواجه کند
بر اساس اين طرح دولت آمريکا موظف می شود که فهرستی از شرکت های خارجی که ميزان سرمايه 

اين فهرست به مقام . ه کندگذاری آنها در صنايع نفت و گاز ايران بيش از بيست ميليون دالر است، تهي
های محلی، ايالتی، شرکت های خصوصی و صندوق های بازنشستگی اين امکان را خواهد داد 

  .هرگونه سرمايه گذاری در شرکت های موجود در اين فهرست را ملغی کنند
رييس . در صورت قانون شدن اين طرح، فقط رييس جمهوری آمريکا قادر خواهد بود تا آن را لغو کند

جمهوری آمريکا بايست تاييد کند که ايران هيچ ارتباطی تروريسم بين المللی ندارد و يا توسعه برنامه 
  .هسته ای و موشکی خود را متوقف کرده است

 درباره تصويب اين طرح گفت هدف از اين طرح اين است که  برد شرمن سناتور دمکرات از ايالت کاليفرنيا
  . در نهايت رفتار دولتمردان ايران را تغيير داد و رفتار کمپانی های چند مليتی

 از حزب دمکرات، نيز در ٢٠٠٨سناتور باراک اوباما، کانديدای انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال 
بيانيه ای اعالم کرد اين طرح گام مهمی در راستای تالش برای جلوگيری از دستيابی ايران به سالح 

  .های هسته ای است
 طور گسترده بر سرمايه گذاری های صندوق های بازنشستگی آمريکا در شرکت های اين طرح به

  .خارجی اثر خواهد گذاشت
 تاکنون بيش از يکصد ميليارد دالر سرمايه گذاری ١٩٩٩طبق گزارش مرکز تحقيقات کنگره آمريکا از سال  

شل، آنی ايتاليا و خارجی در بخش انرژی ايران توسط شرکت هايی چون توتال فرانسه، رويال داچ 
  .انپکس ژاپن انجام شده است

معروف شد از دولت خواست تا » داماتو« و با تصويب اليحه ای که به ١٩٩۶کنگره آمريکا در سال  
شرکت هايی که بيش از بيست ميليون دالر در ايران و ليبی سرمايه گذاری می کنند را مورد تحريم قرار 

   .دهد
يی آمريکايی را از حضور در صنعت نفت ايران محروم کرد ولی برخی از اين تحريم ها گرچه شرکت ها 

  . شرکت های اروپايی و آسيايی به سرمايه گذاری در ايران پرداختند
کنفرانس خبری خود با جورج بوش گفته بود که  در اولين  نخست وزیر بریتانيا روز دوشنبه بروان گوردون

 در خصوص شدیدتر کردن تحریم ها توافق  بريتانيا و آمريکا  د و موثر واقع شده ان تحریم ها عليه ایران 
    .نظر دارند

 شورای امنيت سازمان ملل متحد که از ١٧۴٧ و ١٧٣٧جمهوری اسالمی تاکنون از اجرای قطعنامه های 
اين کشور می خواهد بخش بحث برانگيز فعاليت های هسته ای خود را متوقف کند، سرپيچی کرده 

  .است
  
 ی با بازرسی اتمی انرژی المللني و آژانس برانی ااني مورد توافق متهي طبق مدالی بازرس اولدور
 15 اراک آغاز شد و دور دوم آن در سفر کارشناسان آژانس به تهران در ني راکتور آب سنگساتيتاس

  . صورت خواهد گرفت  ) ی جوال6(مرداد 
  )2007 ژوئيه  30(1386  مرداد 8شنبه دو
 نفره بازرسان آژانس که از 3 ميت:  مطلب اعالم کرد نی اانيدر گفتگو با خبرنگار مهر، با ب مقام آگاه کی

 هفته در کی ی هسته اساتي تاسری از ساني روتیها ی کرده اند به منظور بازرسدی اراک بازدساتيتاس
  .   مانندی مرانیا
  ره نخواهند داشت  مذاکیرانی گروه صرفا بازرس هستند و با مسئوالن انی اعالم کرد ایو
 ها که ی همکاردی جدتهي دوم بازرسان در چارچوب مدالمي مقام آگاه در برنامه سفر تنی گفته ابه

 نی وجود ندارد و ای هسته اساتي از تاسدی ، بازدندی آیبه تهران م)  مرداد 15 (ندهیدوشنبه هفته آ
  .  خواهد پرداخت رانی ای هسته ای هاتيگروه صرفا به گفتگو با مسئوالن مرتبط با فعال

(  مرداد 29 و آژانس که قرار است  رانی در خصوص دور سوم  مذاکرات مقامات اني مقام آگاه همچننیا
  .  مذاکرات مانند دو دور قبل خواهد بود نیسطح ا: در تهران برگزار شود گفت )  اوت 20

 یمعاون امور پادمان ها " نوننی هایاول "ی به سرپرستنی و آژانس در دو دور در تهران و ورانی امذاکرات
 ی در هفته هاتي امنی عالی شوراريمعاون دب " یديجواد وع"  و ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمد
  . برگزار شد )  مرداد2 و ري ت21 (رياخ
 ی انرژی المللني کل آژانس بری مدی  و محمد البرادعی ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الریعل
 و آژانس در رانی ااني مانده می بر سر امکان حل ابهامات باقنی در وی در مذاکراترماهيل ت اویاتم

 ی هسته اضوع تهران به عنوان راهکار موی که از سوشنهادي پنیا . دندي دو ماهه به توافق رسیفرصت
 استي س سوالنا مسئولری با خاوی دور مذاکرات وني مطرح شده بود ، در سومیجانی الری از سورانیا

 اساس مقرر شد نیبر ا.  قرار گرفت ني مورد توافق طرفزي ن5+1 گروه ندهی اروپا و نماهی اتحادیخارج
  . شود فی در دو ماه تعرنس و آژارانی حل ابهامات  در مذاکرات مسئوالن ای برادی جدی اتهيمدال

  

www.iran-archive.com 



 15المللي انرژي اتمي  ين تخصصي آژانس ب-بازرسان فني « :يك مقام مسوول به خبرنگار ايسنا خبر داد
يي ايران نظم دهد،  مرداد، براي آار بر روي متوني آه به قوانين و مقررات بازرسي از تاسيسات هسته

  » .شوند وارد ايران مي
  )2007 ژوئيه  28(1386  مرداد 6شنبه 

در دور « : داديي خبرگزاري دانشجويان ايران، ادامه گو با خبرنگار انرژي هسته و اين مقام مسوول در گفت
اول مذاآرات ايران و آژانس درتهران توافق شد تا اوايل اوت، با حضور آارشناسان آژانس و سازمان انرژي 

سازي نظنز در چارچوب پادمان  ها در تاسيسات غني ها و نظارت اتمي ايران درباره چگونگي بازرسي
  » .جامع نهايي شود

گيرد آه بازرسان  در حالي صورت مي)  اوت6( مرداد 15 به گزارش ايسنا، سفر بازرسان فني آژانس در
  . آژانس قرار است هشت مرداد از تاسيسات رآآتور آب سنگين اراك بازيد آنند

ي اينكه  در گذشته بين اپراتور در ايران و بازرسان آژانس درباره« :اين مقام مسوول در ادامه توضيح داد
. شد يا از آدام اتاق بازرسي شود يا نشود و غيره، بحث ميمثال چند بار در سال بازرسي صورت گيرد و 
ها بر آن اساس انجام  ها در چارچوب پادمان جامع، بازرسي بعد از تعيين نحوه برخورد با چگونگي بازرسي

  » .گيرد مي
 سال است آه چارچوبي مشخص در نحوه برخورد براي بازرسي و نظارت 30رآآتور تهران « :وي گفت

 حاضر با توجه به حساسيت نطنز اين تاسيسات در الويت قرار گرفته است و قرار است در در حال. دارد
ها از تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان  ها و نظارت ي برخورد پادماني براي بازرسي هاي بعدي نحوه گام

  » .يي ايران هم تنظيم شود و ديگر تاسيسات هسته
  . و طرف ايران و آژانس خوب و مفيد دانستاين مقام مسوول اين مساله را براي هر د

هاي خارج از  يي به درخواست ها از تاسيسات هسته تعيين نحوه برخورد بازرسي «: وي خاطرنشان آرد
  » .آند دهد و آژانس را ملزم به رعايت چارچوب تعهدات آشور مذآور مي پادمان جامع آژانس خاتمه مي

شود آه براي هميشه  ها از تاسيسات يكبار انجام مي ازرسيتعيين نحوه برخورد در ب« :وي ادامه داد
  » .قابل اجرا است

اين مقام مسوول با اشاره به اختالف نظر مسووالن ايران و آژانس درباره آسب اطالع از موارد مشخص 
ها  براي اينكه ديگر اين بحث« :شود، گفت هاي اخير محمد البرادعي نيز ديده مي فني آه درگزارش

 Safeguard(  در چارچوب پادمان جامع به طور آلي يرد، نحوه برخورد در چگونگي انجام بازرسيصورت نگ
Approach (يي آشور  ي آن نحوه برخورد با هر يك از تاسيسات هسته شود و ضميمه تعريف مي

)Facility Attachment (شود تعيين مي. «  
ها براساس معيارهاي پادمان نظم  رسيي باز  برخورد با پادمان جامع به نحوه نحوه« :وي افزود

  » .دهد مي
به گزارش ايسنا، سفر بازرسان فني آژانس به ايران اجراي دومين توافق از توافقات دور اول مذاآرات 

  . و آژانس در تهران است ايران 
ش هاي آژانس گزار هاي وين و آشنا با عمليات همچنين خبرگزاري رويتر پيش از اين به نقل از ديپلمات

.  بازرس پيشنهادي آژانس را منصوب آند10داد آه ايران همچنين موافقت آرده است، پنج بازرس از 
  . ايران همچنين با نهايي آردن ترتيبات براي نظارت بهبود يافته آژانس از نطنز موافقت آرده است

   
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 نه رسيدناو هواپيمابر آمريکا به منطقه خاورميا

  )2007   اوت1(1386  مرداد 10شنبه چهار 
 اوت، اعالم کرد که ناو هواپيمابر اينترپرايز که در تاريخ ١نيروی دريايی آمريکا روز چهارشنبه، :رادیو فردا

دهم ژوئيه عازم خليج فارس شده بود، به منطقه عملياتی پايگاه پنجم نيروی دريايی آمريکا رسيده 
  .است

اينترپرايز، که مجهز به هواپيماهای جنگی، زيردريايی، موشک های هدايت شونده و ناو هواپيمابر 
اين ناو هم اکنون به . کشتی های جنگی است، از کانال سوئز گذشته و به دريای سرخ رسيده است

  .سمت آب های خليج فارس در حرکت است
رت نمايی آمريکا در منطقه خليج با آنکه گفته می شود اعزام اين ناو هواپيمابر به منطقه بخشی از قد

 اما جان ِگی افسر  فارس به منظور آمادگی برای رويارويی با برنامه هسته ای بحث انگيز ايران است،
نيروی دريايی آمريکا از پايگاه پنجم نيروی دريايی اين کشور در بحرين، اعزام اين ناو را يک روند عادی 

  .ناميده است
در اين لحظه، تنها ناو هواپيمابر در «آقای گی گزارش داده که اينترپرايز،  به نقل از رويترخبرگزاری 

  ».سراسر منطقه زير مسئوليت پايگاه پنجم نيروی دريايی آمريکا است
    کاهش حضور آمريکا در خليج فارس

دو ناو هواپيمابر آمريکا که برای فرستان پيامی به ايران، ماه ها در منطقه خليج فارس مستقر شده 
    .ودند، اين منطقه را ترک کرده اندب
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نيميتس، يکی از دو ناو هواپيمابری که پيشتر در منطقه خليج فارس مستقر شده بودند، در اواسط ماه 
اين دو ناو اکنون در پايگاه هفتم نيروی دريايی آمريکا در اقيانوس . ژوئيه اين منطقه را ترک کرده است

  .آرام مستقر هستند
با اين حال دنيس . هيچ ناو هواپيمابری در منطقه خليج فارس وجود نداشته استدست کم يک هفته، 

 گفته است که پايگاه آمريکا، در اين آسوشيتدپرسگارسيا فرمانده نيروی دريايی آمريکا در منامه به 
توانايی ما هيچ کاهشی نداشته «مدت به اندازه کافی از توان دريايی و هوايی برخوردار بوده است و 

  ».تاس
دريادار دانيل هالووی، فرمانده ناو اينترپرايز گفته است که نيروی دريايی آمريکا در راستای حفظ امنيت و 

  .ثبات منطقه عمل خواهد کرد
با آنکه جان گی افسر نيروی دريايی آمريکا گفته است که احتمال از سرگيری عمليات از سوی ناوهای  

در خليج فارس بسيار کم ) زار تن پرسنل و تفنگدار دريايی ه١۵با روی هم رفته (استنيز و نيميتس 
  .است اما با اين وجود او افزود نمی توان درباره عمليات آينده پيشاپيش سخن گفت

اگر تغيير چشمگيری در ثبات و امنيت . حوادث جهانی در اين باره تعيين کننده است«: به گفته وی
  ».جود در منطقه نيز تجديد نظر به عمل خواهد آمدمنطقه رخ دهد، احتماال در تعداد ناوهای مو

پنتاگون وزارت دفاع آمريکا، ماه گذشته اعالم کرد که تصميمی به افزايش توان دريايی آمريکا در منطقه 
  . يک جايگزينی معمولی است ندارد و اعزام اين ناو هواپيمابر فقط

نظامی نيز در کشورهای ديگر حوزه خليج  هزار نيروی ۴٠اياالت متحده آمريکا به جز عراق، در حدود 
  .فارس از جمله کويت، قطر، بحرين و امارات متحده عربی دارد

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  از دولت عراق ی اعراب سنیخروج حزب اصل

  )2007   اوت1(1386  مرداد 10شنبه چهار 
 ری نخست وز،ی مالکی دولت نوری ائتالفنهيکاب عراق اعالم کرد که از اني سنی اصلائتالف:بی بی سی

 .  شودی کشور خارج منیا
 کشور که شش نی در ای اعراب سنیاسي گروه سنی اوت، جبهه توافق عراق، مهمتر1 چهارشنبه، روز
 ی دولت نوری خود از سوی در دولت عراق دارد، گفت که در اعتراض به برآورده نشدن خواست هاریوز

 . خارج کندنهي جبهه را از کابنی عضو ارانیدر نظر دارد وز ر،ی نخست وز،یمالک
 دارند، هفته گذشته هشدار داده تی عراق در آن عضواني سنی توافق عراق، که سه حزب اصلجبهه

 دولت به سرعت نکهی دارد مگر ای را در دست بررسانيعي شی به رهبری ائتالفنهيبود که خروج از کاب
 .ده کند گروه را برآورنی ایخواست ها

 ی نهادهای برخی و پاکسازعهي شی شبه نظامی در انحالل گروه هاعی جبهه توافق تسریسخنگو
 از جمله ی دولتی در استخدام های ساالرستهی اصل شاتی گروه ها را در کنار رعانی اانی از نفوذیتيامن

 .  خود از دولت عنوان کرده بودیخواست ها
 جبهه توافق عراق بوده ی خواست هاگری از دزيه دولت ن عمدی هایري گمي در تصمشتري بمشارکت

 .است
 دارند و تی دولت عضواتي در هر،ی معاون نخست وز،ی عضو جبهه توافق، از جمله سالم الزوبعشش

 هم مواجه است، ی عمده ای های را، که با دشواری مالکی تواند دولت آقای منهيخروج آنان از کاب
 . کندیاسي بحران سکیگرفتار 

 عراق که از رهبران جبهه توافق است ی جمهورسیي از معاونان ریکی ،ی حال، طارق الهاشمني عرد
 . درآوردقي سمت را به حالت تعلنی خود در اتيدرنظر ندارد فعال

 . خود ادامه خواهند دادتي هم به فعال- پارلمان عراق - ندگانی جبهه در مجلس نمانی ایاعضا
 ی قبلیاعتراضها

 ی جلسات پارلمان که در اعتراض به برکناری پنج هفته امی جبهه توافق به تحرندگانیا گذشته نمماه
 . مجلس آغاز شده بود خاتمه دادنداستی جبهه، از ری از اعضا،یمحمود مشهدان

 وابسته به ندگانی از نمایکی متهم شده بود که به محافظان خود دستور داده است تا ی مشهدانیآقا
 استی به رعهي شندهی نماکی سمت برکنار و نی هم از الي دلنيروب کنند و به هم را مضانيعيائتالف ش

 .مجلس انتخاب شد
 . مجلس بازگشتاستی بعدا به سمت ری مشهدانمحمود
 مجلس ی کرس275 از ی کرس44 درصد آرا و 15 حدود 2005 سال ی توافق در انتخابات پارلمانجبهه
 انيعي شی به رهبری در دولت ائتالفی اصلی از شرکایکیورد و  عراق را به دست آ- پارلمان - ندگانینما

 . شودیمحسوب م
 در گری دی دو جناح اصلی کرس54 کردستان با ی و گروه همبستگی کرس115 با انيعي بزرگ شائتالف

 . دهندی مليپارلمان را تشک
ه از مشارکت در  گرونی ای خودداری به معننهي کرده است که خروج از کابدي جبهه توافق تاکیسخنگو

 .ستي عراق نیاسي سیندهایفرآ
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 مخالف دولت اني از شورشتی مظنون به حمایاسي سی هاتي فعالی به جای تندرو سنی هاگروه
 عراق یاسي در صحنه س،ی اعراب سنندهی ادامه حضور جبهه توافق، به عنوان نماجه،يهستند و در نت

 . داردی اژهی وتياهم
 یشتري تالش بی مالکی خواستار آن هستند که دولت نورزي نییکایآمر که مقامات ی در حالن،يهمچن
 ی کشور صورت دهد، قطع همکارنی ای اعراب سنتي اقلی و جلب همکاری تفاهم ملشبردي پیبرا

  . شودی مری بر نخست وزیشتريجبهه توافق با دولت باعث وارد شدن فشار ب
  

آردستان سند استراتژيكي  ي و حزب دموآراترييسان دو حزب اصلي آردستان عراق يعني اتحاد ميهن
  .را در راستاي تشكيل رهبري مشترك ميان دو حزب امضا آردند

  )2007 ژوئيه  28(1386  مرداد 6شنبه 
جالل طالباني، رهبر حزب : االوسط نوشته است الشرق (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 اين آشور و مسعود بارزاني، رهبر حزب دموآرات آردستان جمهور اتحاد ميهني آردستان عراق و رييس

استراتژيك براي تشكيل رهبري مشترك ميان دو حزب در آنفرانسي  عراق بعد از امضاي سند
ي استراتژيك به زودي اعالم خواهد  سليمانيه اعالم آردند آه متن اين توافقنامه مطبوعاتي در استان

  .شد
گامي مهم در راستاي تحكيم دو حزب اصلي  توافقنامه استراتژيكاين : جالل طالباني تصريح آرد

دادن نقش احزاب ديگر آردستان عراق نيست بلكه  آردستان عراق است و در راستاي به حاشيه قرار
  .بخشد احزاب آردستان عراق را تحكيم مي بر عكس اين توافقنامه جايگاه و روابط

اوضاع سياسي آنوني عراق و نيز روابط دو  بررسيما در اين نشست مشترك به : طالباني افزود
  .ي عراق با آشورهاي همجوار پرداختيم جانبه

  .اي در قلب ما و مسعود بارزاني دارد ويژه آرآوك جايگاه: ي آرآوك تصريح آرد وي در خصوص مساله
  .انفجار در شهر آرآوك را محكوم آرد  آميز و وي در عين حال هر گونه عمليات خشونت

در حال حاضر مشارآت حزب اسالمي عراق  روها آه يس جمهور عراق درخصوص تشكيل جبهه ميانهري
رو گام  هاي سني در اين جبهه ميانه اسالمي و گروه مشارآت حزب: نيز در اين جبهه مطرح است، گفت

  .امنيتي عراق خواهد بود مهمي در جهت حل بسياري از مشكالت
آردستان به شهر آرآوك در جهت تامين امنيت  هاي مرگ ايي از پيشبارزاني نيز درخصوص اعزام نيروه

ي  اعزام خواهند شد همان نيروهاي گارد حمايتي منطقه نيروهايي آه به آرآوك: در اين منطقه گفت
توانند  آيند و اين نيروها مي نيروهاي مسلح عراق به حساب مي آردستان عراق هستند آه بخشي از

  .در صورت ضرورت اعزام شوند اي از آشور به هر نقطه
عراق ابراز اميدواري آرد آه پيروزي حزب عدالت و  ي حمله احتمالي ترآيه عليه آردستان بارزاني درباره

  .دوستانه و حسن همجواري شود توسعه در ترآيه منجر به تحكيم روابط
ه بغداد در صورتي آه از بعد از بازگشت طالباني ب :روها گفت ي مشارآت در جبهه ميانه بارزاني درباره

  .رو دعوت شود جواب مثبت خواهم داد ميانه من براي مشارآت در اين جبهه
  .آلمان در آردستان عراق شد رييس جمهور عراق هم چنين خواستار حضور گسترده
 ما خواستار روابط ديپلماتيك و: سليمانيه تصريح آرد جالل طالباني در ديدار با رييس حزب سبز آلمان در

  .آردستان عراق هستيم اقتصادي و فرهنگي آلمان با
ي توافق در خصوص به   از تصميم جبهه الحره ي وگو با شبكه از سوي ديگر رييس جمهور عراق در گفت
  .عراق انتقاد آرد حالت تعليق در آوردن عضويتش در پارلمان

  .مل آننددر قبال دولت ع هاي خود اعضاي جبهه توافق بايد به مسووليت: وي گفت
هاي خود را به صورت يادداشتي به شوراي  درخواست ي توافق بايد برادران ما در جبهه: وي تصريح آرد

  .قرار گيرد سياسي ملي تقديم آنند تا مورد بررسي
ي توافق در پارلمان از نظر ما قابل قبول  جبهه به حالت تعليق درآوردن عضويت: وي خاطرنشان آرد

  .نيست
ها  جبهه توافق عراق را به تعطيل ساختن تالش ولت نوري المالكي، نخست وزير عراق نيزدر عين حال د

  .در جهت تحقق آشتي ملي در عراق متهم آرد
از همان ابتدا سعي در تعطيل ساختن روند  ي توافق جبهه: علي دباغ، سخنگوي دولت اظهار داشت

  .ر مانع تراشي آرده استسياسي آشو سياسي داشته است و از اين رو همواره در مسير
  

 نی دولت عراق درقبال اري اخیري اهل سنت عراق امروز جمعه به موضعگتي اقلندهی التوافق نماجبهه
  . جبهه واکنش نشان داد

  )2007 ژوئيه  28(1386  مرداد 6شنبه 
 جبهه نیا" : اعالم کردی اهياني فرانسه، جبهه التوافق در بی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 را که از نظر سالم یی هاتي دولت  و سخنان خالف واقع و اهانت در آن به شخصیاظهارات سخنگو
  ." کندی شناخته شده هستند، به شدت محکوم میبودن و اتخاذ مواضع مل

 ی اظهارات ابراز شگفتنی در ادی زبان آشکار تهدیري از به کارگنيجبهه التوافق همچن: " افزودهياني بنیا
  ." کندیم
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 آن به اقدامات تنش دی دولت و تهدمی از جبهه التوافق به سبب ادامه تحرروزی دولت عراق دیسخنگو
  . مردم عراق استانی خواند که به زی خطرناکیی به شدت انتقاد کرد و آن را ماجراجوشتري بیزا

 آن ی درخواست ها هفته مهلت داد بهکی ی المالکی التوافق چهارشنبه سوم مرداد به دولت نورجبهه
 در تي اقلوني فراکسنی ای که دولت عراق به درخواست های کرد در صورتدیپاسخ مثبت دهد و تهد

  . خواهد زدمی فراتر ازتحری جبهه دست به اقداماتنیپارلمان عراق پاسخ ندهد، ا
لتوافق  جبهه ای از اعضای الحره برخی در گفتگو با شبکه خبرزي عراق نی جمهورسي حال، رئني همدر
  .  مسلح متهم کردی و گروه هااني از شورشتی کشور را به حمانی اهل سنت اتي اقلندهینما

 جبهه به خروج از دولت منتخب نی ادیاز موضع جبهه التوافق اهل سنت عراق و تهد"  یجالل طالبان"
 عراق هيح عل جبهه را به دست بردن به سالنی ای از اعضای انتقاد و برخی المالکی نوراستیعراق به ر

  . متهم کرداني از شورشتی و حمایو دولت المالک
  

 در حمالت مختلف از ی عراق34 شدن ی و کشته و زخمییکای آمراني نظامی نفر از سو16 یريدستگ
  .  رودی تحوالت عراق تاکنون به شمار منیمهمتر
  )2007 ژوئيه  28(1386  مرداد 6شنبه 

 امروز اتي عملانی اعالم کرد که در جرکای ارتش آمرترز،ی رویگزار مهر به نقل از خبری گزارش خبرگزاربه
 کشور نی در شبکه القاعده در اتی فرد مظنون به عضو16در مناطق مختلف مرکز و شمال عراق ) شنبه(

  .را بازداشت کرده است
ق در شر" عقبه ابن نافع "داني شده در می بمب گذاری دستگاه خودروکی از انفجار زي عراق نسيپل

  . شدگری نفر د22 شدن یبغداد خبر داد که سبب کشته شدن چهار نفر و زخم
 سي گذاشت و پلی برجای چهار زخمزي بغداد نی گلوله خمپاره به محله العامل در جنوب غرباصابت

 کی در جنوب بغداد، هی به محمودهيوسفی منطقه ی بمب در جاده ارتباطکیبر اثر انفجار : عراق اعالم کرد
  . شدندی زخمگری کشته و سه نفر دیراقسرباز ع

  
 هي تجاوز علی برای کشور هرگز به سکو و مکاننی کرد که ادي عراق امروز شنبه تاکری وزنخست
  .  نخواهد شدلی تبدگانیهمسا
  )2007 ژوئيه  28(1386  مرداد 6شنبه 

 در ی مراسمانی جر دری المالکی، نور)کونا (تی کوی رسمی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 بکوشند و شی وحدت خوتی تقوی از همه اقشار ملت عراق خواست تا در راستانيشهر بغداد همچن

  . حفاظت از کشور فراموش کنندی را برایاختالفات جزئ
 به شکست ی جبهه برانی جبهه التوافق و اتهامات وارده به اري درسخنان خود به مطالبات اخیو

  .راق نپرداخت در عیاسيکشاندن روند س
  . به کشور وجود نداردیکتاتوری بازگشت دوباره دی برایی کرد که جادي تاکی المالکینور
  

 عراق،درباره نهي جلسات کابمی جبهه التوافق در ادامه تحرکردی از رودی با انتقاد شدی المالکی نوردولت
 .اق هشدار داد ملت عری اهل تسنن براتي اقلندهی نمای خطرناک اقدامات تنش زایامدهايپ

  )2007 ژوئيه  27(1386  مرداد 5ه جمع
 دولت عراق امروز از جبهه التوافق ی فرانسه، سخنگوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 به شدت انتقاد کرد و شتري بی آن به اقدامات تنش زادی دولت و تهدمی به سبب ادامه تحری سنهيالعراق
 . مردم عراق استانیاند که به ز خوی خطرناکییآن را ماجراجو

 
 آن ی هفته مهلت داد به درخواست هاکی ی المالکی التوافق چهارشنبه سوم مرداد به دولت نورجبهه

 در تي اقلوني فراکسنی ای که دولت عراق به درخواست های کرد در صورتدیپاسخ مثبت دهد و تهد
 . خواهد زدمیتر ازتحر فرای جبهه دست به اقداماتنیپارلمان عراق پاسخ ندهد، ا

 . کرده اندمی عراق را تحرنهي جبهه التوافق از ژوئن گذشته، جلسات کابری وزشش
 جبهه التوافق ومواضع آن عالوه بر ی اهيانيب:  گفت ی اهياني دولت عراق در بی الدباغ سخنگویعل
 در یر مانع تراش جبهه دنی اکردی است که نشان دهنده روی تخلفات متعددرندهي آن، دربرگیدهایتهد

 . و متوقف کردن آن استیاسيبرابر روند س
 که ی کند در حالی مهم متهم مني قواننی در تدویجبهه التوافق، دولت را به ناتوان:  کرد دي تاکالدباغ

 جبهه نی بر عهده مجلس است نه دولت و ای قانونگذارتی نکته را فراموش کرده است که مامورنیا
 . مختل کرده استزي پارلمان را نتیالتوافق است که مامور

 ی عراق با برخیاسي سی گروه های برخی در اشاره به همکاری المالکی دولت نوریسخنگو
 دولت و تي است و مختل کردن فعالدهی فای و فشارها، بدی تهداستيس:  گفت ی خارجیکشورها

 ما به ی را براکپارچهین و  امیني و دل بستن به خارج از مرزها، سرزمیاسي و روند سندگانیمجلس نما
 .ارمغان نخواهد آورد

 انی داشته باشد که به زی خطرناکیامدهاي  ممکن است پیاسي سی هاییماجراجو:  کرد دي تاکدباغ
 و ی گله منداستي سقی افراد فرصت طلب است که از طری عراق و تنها به سود برخفیمردم شر
 . دهندی مشی خود را افزای هاییدارا فهی آن طاای و فهی طانی به نام اییمظلوم نما
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 کرده با في توصتي رفتن اقلهي اهل تسنن به بهانه آنچه انزوا و به حاشتي اقلندهی التوافق نماجبهه
 آورده بود، اما روز قي در پارلمان عراق، حضور خود در جلسات آن را به حال تعلی کرس44داشتن 

 . دهدی مانیجلسات پارلمان پا می جبهه اعالم کرد به تحرنی اري ت28پنجشنبه 
 می جبهه به تحرنیا:  در پارلمان عراق دارد، گفت ی کرس44 جبهه التوافق که ی عبداهللا  سخنگوميسل

 . کندیشرکت م) ري ت28( داده است و در نشست پنجشنبهانی پاندگانیجلسات مجلس نما
ت دولت عراق را به بهانه صدور  در پارلمان، جلساتي اقلوني فراکسنی التوافق به عنوان بزرگترجبهه

 جبهه که به دست داشتن در قتل فرزندان مثال نی وابسته به اری وزکی بازداشت ی براییحکم قضا
 ی الهاشمد پارلمان عراق، اسعندهی نمایمثال االلوس(  مجلس عراق متهم استندگانی از نمایااللوس

 متهم کرده 2005قتل دو فرزندش در سال  فرهنگ عراق عضو جبهه التوافق را به دست داشتن در ریوز
 . کرده استمیتحر)  دانسته است یاست جبهه التوافق اتهامات وارده را ساختگ

 از ییکای روزنامه آمرکی که ردي گی صورت می جبهه التوافق در حالکردی از روی دولت مالکدی شدانتقاد
 یآن در برابر دولت منتخب نور ی دولت بوش از عربستان به سبب موضع منفدی شدیتیخشم و نارضا

 .  مسلح در عراق پرده برداشتی از گروه هاتی و حمایالمالک
 گزارش به شمار ني را منتشر کرده است که در نوع خود اولی روز گذشته گزارشمزی تاورکیوي نروزنامه

بال  را از عربستان به سبب موضع آن در قییکای مسئوالن آمردی گزارش خشم شدنی رود که در ایم
 .دهد ی نشان می مسلح سنی از گروه های مالتی حمازي عراق و نری نخست وزی المالکیدولت نور

 نی و شمار اندی آی شوند، از عربستان می از مردان مسلح که وارد عراق میمين:  روزنامه افزودنیا
 افراد به عراق نیا از ورود یري جلوگی برای اقدامچي رسد و عربستان هی نفر م80 تا 60افراد در ماه به 

 . دهدیانجام نم
 ی گفته است که عربستان کشورهاتی در کوکای سابق آمرري سفمي گزارش، ادوارد گاننی ابراساس

 . کرده استقی تشوی مسلح سنی از گروه های مالتی فارس را به حماجي منطقه خلیعرب
 یبستان از مخالفان نور عری مالتی دال بر حمای کرده است که شواهدحی تصرییکای مسئول آمرنیا

 . استدهی دیالمالک
 ی مسلح و مخالفان دولت منتخب نوری کشور از گروه هانی اتی دخالت عربستان در عراق وحمایافشا
 بارها در ،ییکای آمری که مقامهاردي گی صورت مییکای روزنامه معتبر آمرکی ی از سوی در حالیالمالک
 متهم اق مسلح در عری از گروه هاتی را به حمارانیا ی اسالمی واساس، جمهورهی پای بیادعاها

 در عراق است که پس از دور دوم مذاکرات کای آمرري کروکر سفانی مورد آن اظهارات رانیکرده است و آخر
  . را تکرار کردییکای آمری در بغداد، اتهامات مقامهارانی اري سفی قمیبا حسن کاظم

  
  ي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه ها

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007   اوت2(1386  مرداد 11شنبه پنج :فردا
هاى علوم پزشكى حاآى از  ارگان رسمی دولت ، آخرين تحقيقات دانشگاه،  ایرانبه نوشته روزنامه 

  .  سال است٢٠ به ۴٠آاهش سن سكته قلبى از 
 ٧٠ تا ۴٠در گذشته سكته قلبى بيشتر در سنين «: ستایران به نقل از دآتر ايرج خسرونيا نوشته ا

  » . سال آاهش يافته است۶٠ تا ٢٠سال شايع بود اما اآنون اين آمار به 
به نوشته این .  عنوان اصلی خود را به سهميه بندی گازوئيل اختصاص داده استاعتمادروزنامه 
گازوئيل به زودي کارتي و در صورتي آن گونه که تعدادي از نمايندگان مجلس خبر مي دهند « روزنامه 

  . »که شرايط مهيا باشد سهميه بندي خواهد شد
 را تائيد کرده وبه از قول کمال دانشيار ، ر ی يس کميسيون انرژي مجلس سهميه بندی گازوئيلاعتماد 

نقل از محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شورای اسالمی نيز نوشته است که با توجه به آثار سهميه 
  . بندی بنزین بهتر است که گازوئيل نيز سهميه بندی شود

 در گزارشی از گرانی مسکن در فصل نقل و انتقاالت تابستانی خبر داده و و اعتماد ملیروزنامه 
هاي  گردند، با قيمت دي آه در موعد تمديد قرارداد منزلشان به دنبال سرپناهي مناسب مينوشته افرا

  . سر به فلك آشيده و غيرمنطقي مواجهند
 هاي  ن دولت ورود سرمايه  ترين دليل گراني مسكن به قول مسووال به نوشته این روزنامه، اگر اصلي

سكن و شهرسازي به عواملي چون آمبود سيمان، سرگردان در اين بازار باشد، يا اگر به قول وزير م
 ها و  د و عوارض شهرداري ربط داشته باشد، يا حتي نظر آارشناسان اقتصادي در خصوص نقش وام فوال
 تواند باري از  هاي خصوصي را در اين امر دخيل بدانيم ، بازهم هيچ آدام نمي  هاي اعطايي بانك  بهره

ل و با توجه به تعطيلي مدارس و افزايش نقل و انتقال مجبور به تمديد دوش آنهايي بردارد آه در اين فص
   .قراردادشان هستند 

در تعيين سقف پذيرش » تأمين اجتماعي   غير قانوني سازمان «  اقداماز  خراسان روزنامه
  . شدگان براي پزشكان خبر داده است بيمه

ده ند،  ها و شواهد امر نشان مي ارشيك نماينده مجلس گفته است که گزبه نوشته این روزنامه، 
بيمه تأمين اجتماعي ، براي پزشكان عمومي و متخصص در پذيرش بيمار سقف تعيين آرده است، به 
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به گفته آقای شهریاری عضو کميسيون بهداشت مجلس ، وی نامه تعيين سقف پذيرش بيمار را با 
  . است ديده» به شخصه « دفترچه بيمه تأمين اجتماعي ، 

 نوشته که انتقاد مشاوران رسانه ای محمود احمدی نژاد ، پس از جمهوری اسالمیروزنامه 
رگزاری رسمی ایرنا؛ رسانه های تحت اختيار دولت نيز مطبوعات منتقد ، متوجه صدا و سيما و خب

  . رسيده است
فعاليت هاي عمراني دولت «: به نوشته این روزنامه، مشاور رسانه ای ر ی یس جمهوری گفته است

  » .نهم در رسانه ملي انعكاس خوبي نداشته است 
و هيات دولت را رصد مهدی کلهر پيشنهاد کرده تا دولت تمام مسير سفرهاي استاني احمدی نژاد 

  .  دقيقه اي در اختيار صدا و سيما قرار دهد30آرده و در قالب برنامه اي 
  .  خبرهای اعدام ها در شهرهای مشهد و تهران را منعکس کرده استکيهانروزنامه 

این .  تن تحت عنوان اراذل و اوباش در مشهد اعدام شدند7  به نوشته این روزنامه روز چهارشنبه
 از اعدام دو نفر نيز طی روز گذشته در محوطه زندان زاهدان خبر داده و در خصوص اتهام آنان روزنامه

  . است» در راستاي اجراي حدود الهي، خصوصًا حد محاربه و افساد في االرض«نوشته که این اعدام ها 
 به اتهام در خبری دیگر نوشته که بامداد امروز پنج شنبه نيز مجيد آاووسي و حسين آاووسيکيهان 

ترور حسن مقدس معاون دادستان تهران در در خيابان احمد قصير مقابل دادسراي ارشاد به دار آويخته 
  . خواهند شد

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ایران 

  )2007   اوت1(1386  مرداد 10شنبه چهار :رادیو فردا
ی آاهش تعداد شوراهای عالی  خبر داد که دولت قصد دارد در راستاجمهوری اسالمیروزنامه 

  .آشور، شورای پول و اعتبار را نيز حذف آند
 ۴ تصميم ادغام شوراها در جلسه ای به رياست معاون اول ریيس جمهوری و  به نوشته این روزنامه 

 شورای است که ٣٨نفر به انتخاب آقای احمدی نژاد اجرايی شود و شورای پول و اعتبار نيز یکی از 
  .می شوداحتماال حذف 

 از اجرای طرح امنيت اخالقی در بيمارستان ها خبر داده و نوشته اداره اماکن نيروی اعتمادروزنامه 
  .انتظامی طرح ارتقای امنيت اخالقی و اجتماعی را در بيمارستان ها به اجرا گذاشته است

اي تخصصی وارد مامورانی از اداره اماکن در بيمارستان هاي خصوصی و حتي اتاق ه«به نوشته اعتماد
شده اند و به پرسنل گفته اند حين کار بايد حجاب کامل را رعايت کنند و لباس های مناسب بپوشند و 

  ».از آرايش صورت خودداری کنند
 از محاکمه مدیران یکی از شرکت های وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسالمی در  کيهانروزنامه

  .ه استمجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی خبر داد
 دادگاه تجديد نظر مستقر در مجتمع قضايی ويژه امور اقتصادی، متهمان ۶٩به نوشته این روزنامه،شعبه 

  .وابسته به صنايع دفاع را به رد مال، جزای نقدی و حبس تعزيری محكوم آرد» ايز ايران«پرونده شرآت 
  .ا ذکر نکرده استاین روزنامه جزیيات بيشتری در خصوص اتهام مدیران این شرکت دولتی ر

 تن دیگر در تهران به اتهام خرید و فروش جک های یک ٨کيهان در خبر دیگری از دستگيری یک یهودی و 
  .ميليون دالری خبر داده است ولی اسم این یهودی دستگير شده را ذکر نکرده است

ور خبر داده  درصدى بيمارى ماالريا درمناطق سيل زده جنوب شرق کش٢۵ از افزايش رسالتروزنامه 
  .است

به نوشته این روزنامه،حسينعلى شهريارى عضوکميسيون بهداشت ودرمان کشوربا اعالم نبود آب 
 درصدى بيمارى ماالريا 25 درصد روستاهاى مناطق سيل زده نسبت به افزايش51آشاميدنى سالم در

  .دراين مناطق هشدارداد
اهاى اين منطقه که دچارسيل ناشى از  درصد روست۵١به گفته آقای شهریاری حسينعلى شهريارى 

توفان گونو شدهاند اکنون به آب آشاميدنى سالم دسترسى ندارند واين امرسالمت بيش از 
  .هزارنفرازساکنان اين مناطق را به خطرانداخته است300

  . نفر از مردم سيل زده این مناطق به ماالریا مبتال شده اند٢۵٠٠رسالت نوشته که تاکنون 
 کيوان انصاری دبير اسبق انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه   از برگزاری دادگاه دومرقشروزنامه 
 دادگاه عمومی تهران ١٠۵٩ مرداد در شعبه ١٠ خبر داده و نوشته این دادگاه روز چهارشنبه  اميرکبير

  .برگزار مي شود
ی پيش از اين از سوی  که آقای انصار به نوشته این روزنامه نعمت احمدی وکيل مدافع انصاری گفته

 سال و نيم حبس ۴ دادگاه انقالب به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مقامات به ۶شعبه 
  .تعزيری محکوم شده و دادگاه دوم برخی دیگر از اتهامات این فعال دانشجویی را بررسی می کند

 همچنان در زندان به سر می  بازداشت شرق از قول وکيل کيوان انصاری نوشته که وی ماه ها پس از
  .برد

از قول »  هزار واحد مسكونی در شهرتهران٢٠٠احتكار « ، در گزارشی با عنوانهمشهریروزنامه 
مشكل مسكن در تهران متمايز از ساير شهرها، « ریيس آانون آاردانهای فنی ساختمان نوشته
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» عدهای محتكر و تاثير گذار در بازار مسكن«مهدي مؤذن مالکان و سرمایه گذاران بخش مسکن را  
و چنانچه شرايطي  هزار واحد مسكوني خالي در تهران وجود دارد ٣٠٠ تا ٢٠٠حدود « خوانده و گفته

فراهم گردد آه افراد ناگزير به عرضه شوند، در ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا و تعديل قيمت مسكن 
  ».نقش بسزايي خواهد داشت

 هشدار محمدجواد الريجانی به مقامات کشور در مورد اعمال تحریم های جدید بر عليه اعتمادروزنامه 
  .ایران را مورد توجه قرار داده است

به نوشته این روزنامه، معاون سابق وزارت خارجه گفته اين يک خوش خيالی است که مقامات جمهوری 
  .اسالمی فکر کنند که قطعنامه بعدی ديگری صادر نمي شود

اگر در «اعتماد به نقل از جواد الریجانی در مورد تاثير مذاکره با امریکا بر پرونده هسته ای نيز نوشته
به تدريج کشورهايی که با ما مناقشه دارند، مخالفت آنها را کاهش می دهيم و مذاکرات موفق شويم 

  ».ممکن است روزی برسد که کل مشکل حل شود
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ایران 
  )2007 ژوئيه  31(1386  مرداد 9شنبه سه :رادیو فردا
 به حكم دادگاه ١٣٠هواپيمای سی ، از اعتراض خانواده های جانباختگان سانحه  اعتماد ملیروزنامه

 در ١٣٠ -جمعی از خانواده ها و اوليای دم شهدای پرونده سقوط هواپيمای سی «خبر داده و نوشته
پی تبرئه هشت متهم اين پرونده، صبح روز گذشته مقابل سازمان قضايی نيروهای مسلح تجمع 

  ».آردند
 در اين تجمع گفته  گاران جان باخته در این سانحهبه نوشته این روزنامه، پدر عليرضا افشار یکی از خبرن

اعتراض ما در اين تجمع به تبرئه متهمان اين پرونده نبود زيرا هشت متهم معرفی شده از نظر ما، «است
  ».متهمان حاشيه ای پرونده هستند و ما معتقديم آسان ديگری در بروز اين حادثه مقصر بودند

ناميدن » کوتوله« نسبت به  انه ای محمود احمدی نژاد عذرخواهی مشاور رسخراسانروزنامه 
  . را مورد توجه قرار داده است نمایندگان مجلس و منتقدان دولت

به نوشته این روزنامه در پی اعتراض نمایندگان مجلس به اظهاران مهدی کلهر مشاور ریيس جمهوری 
 گرانی نجومی گوجه فرنگی در اسالمی که منتقدان دولت و نمایندگان مجلس را به خاطر اعتراض به

  نا آگاهانه   را   سياسی آوتوله های    اصطالح «زمستان گذشته کوتوله ناميد وی طی نامه اعالم کرده 
  ».برده است   آار   به   مجلس   از   خارج   افرادی   برای 

ر بيرون از مجلس مشاور رسانه ای احمدی نژاد در عين حال گفته که منظورش از کوتوله منقدان دولت د
  .بوده است

  از   درخارج   گوجه فرنگی   آمبود   همچون   آوچكی   و   گذرا   مسئله   نبايد«وی خطاب به حداد عادل نوشته
  ».اساسی تلقی شود   و   مهم   مسائل   فصل 

 خبر داد که با سهميه بندی بنزين در آشور قاچاق سوخت معكوس شده و  جمهوری اسالمیروزنامه
  .خبرها حاآی از آن است آه قاچاق بنزين از آشورهای عراق،امارات و آويت به ايران رونق گرفته است

جمهوری اسالمی نوشت . به نوشته این روزنامه اآنون بنزين از افغانستان به ايران قاچاق می شود
 سوپر است آه  ليتری حلبی پلمپ آرده از نوع١٨بنزين های وارداتی از مرز افغانستان در گالن های 

  . به بنزين های روسی شهرت يافته است  هزار تومان به فروش می رسد که١٠ تا ٨بين 
 مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انظامی نوشته در مدت سه ماهه   از قول فرماندهاعتمادروزنامه 

 هزار نفر را ١٣  ، و هزار نفر در کل کشور نيز تذکر داده٢٢١ به  اجرای طرح مبارزه با بدحجابی این نيرو
  .دستگير کرده است

در حالی که ریيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروی انتظامي  :این روزنامه در عين حال نوشت
ناميده، محمد ساالرکيا، معاون دادستان تهران » زنان خيابانی«زنانی را که تذکر دریافت کرده اند 

اه سهوی از سوی مقام عالی رتبه نيروی انتظامی دانسته را يک اشتب» زنان خيابانی«استفاده از لفظ 
آمار مورد اشاره سردار روزبهانی مربوط به زنان خيابانی نيست بلکه آنها افرادی بودند که «:و گفته است

  ».پوشش نامناسب داشتند
يت کميسيون امن« از پرواز اشياى نورانى در آسمان تهران خبر داده و نوشته است که رسالتروزنامه 

  ».ملى مجلس در حال پيگيرى موضوع است
پنج بامداد روز  جمعه شب، پنجم مرداد ماه و ساعت ٢٣ الی ٢١به نوشته این روزنامه دربين ساعت 

شنبه، ششم مرداد، پرواز اشياى نورانى در آسمان شرق تهران باعث جلب توجه شهروندان تهرانى 
  . و پارک ها رفتند  ان به باالى پشت بامشد به طورى که جهت رويت بهتر، بسيارى از شهروند

رسالت به نقل از عضو کميسيون سياست خارجى مجلس از مسئوالن امنيتى کشور درخواست کرده 
  . ماهيت اشياى نورانى را که در فضاى آسمان ایران حرکت مى کنند، روشن شود که 

انى طى روزهاى گذشته گزارشاتى درمورد مشاهده اشياى نور«:حشمت اهللا فالحت پيشه گفته است
درتهران داشته ايم و تالش خواهيم کرد در کميسيون امنيت در اين خصوص و با حضور مسئوالن، اخبار 

  ».مربوطه و گزارش هاى الزم را اخذ کنيم
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 درصد متكديانى آه از فروردين ماه تا تيرماه ١٢ « ارگان رسمی دولت خبر داده که  ایرانروزنامه
  ».يالت ديپلم و باالتر از ديپلم دارنددستگير شده اند، تحص

از ابتداى «:این روزنامه به نقل از ابراهيم رضوانى، مدير آل امور اجتماعى استاندارى تهران نوشته است
 ۴٣٧ متكدى، پس از دستگيرى، پذيرش شده اند، که يکهزار و ٧۶۵ تا پايان تيرماه، يك هزار و ٨۶سال 

  ».دى زن و مابقى دختر و پسر بچه بوده اند متك٢٩٢نفر از اين متكديان، مرد، 
 به نقل از مدير عامل سازمان آتش نشانی تهران خبر داده که آتش نشانی پايتخت در  سرمایهروزنامه

  . قرار گرفته است مرز زمينگير شدن
 درصد ۵٠سهميه بنزين باقی مانده برای «:به نوشته این روزنامه، محمدرضا حاجی بيگی گفته است

ی آتش نشانی تنها تا آخر هفته آفاف نياز آنها را می دهد و اين در حالی است آه تا آنون خودروها
  ».قول های مسووالن در خصوص سهميه ويژه اين خودروها عملی نشده است

درصد ناوگان سازمان آتش نشاني را خودروهای سبک   ۵٠« به گفته مدیر عامل آتش نشانی تهران 
حل نشدن مساله بنزين، اين خودروها در ايستگاه ها زمينگير می تشكيل می دهند آه در صورت 

  ».شوند
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران 
  )2007 ژوئيه  30(1386  مرداد 8شنبه دو:فردا

 خبر داد که نمايندگان مجلس از تصويب اليحه دوفوريتی دولت برای تمديد آزمايشی  اعتمادروزنامه
داری کردند و به اين ترتيب دادگاه ها از امروز هيچ قانون مجازاتی را که به آن قانون مجازات اسالمی خود
  .استناد کنند، در اختيار ندارند

به نوشته این روزنامه، روزگذشته دولت طي اليحه دوفوريتی از مجلس خواست تا قانون مجازات 
  .با اين اليحه مخالفت کردنداسالمی را برای يک دوره پنج ساله ديگر تمديد کند اما نمايندگان مجلس 

قانون مجازات اسالمی تا روز گذشته اعتبار قانونی داشت اما از امروز مهلت اجرای پنج ساله آن به 
  .پايان رسيده است

 تاکنون سه بار و هر بار به مدت پنج سال به صورت آزمايشی ١٣٧١اين قانون از سال «اعتماد نوشت 
  ».لسه علني روز گذشته حاضر به تصويب دوباره آن نشدندتمديد شده است اما نمايندگان در ج

انتقاد از برنامه «گفتگویی با نمایندگان اصناف را منعکس کرده و به نقل از آنان نوشت که شرق روزنامه 
  ».های دولت در زمينه اصناف ممنوع است

 اخير ميان نمايندگان  اين کليدی ترين جمله ای به شمار می آيد که طی دو هفته به نوشته این روزنامه
  .شورای اصناف کشور رد و بدل شده است

اصناف تا يک ماه پيش محور گفتار خود را به مقابله با سياست های اقتصادی دولت و «شرق نوشت که 
انتقاد از دستگاه های زيرمجموعه آن اختصاص داده بودند ولی به ناگاه چرخش عجيبی در تفکرات 

  .آمده است، چه اکنون ستايش دولت جايگزين نقد شده استمجموعه صنفی کشور به وجود 
وزارت بازرگانی به « این روزنامه در خصوص دالیل این تغيير ناگهانی به نقل از نمایندگان اصناف نوشت

  ».همراهان صنفی خود هشدار داده که قدری گفتار خود را تعديل کنند
  .  نوجوانان کشور خبر داده است از رشد زيرزمينی رفتارهای پرخطر بينهمشهریروزنامه 

ربابه قادری، سرپرست مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان به این روزنامه گفته است که بررسی نحوه 
  .ارتکاب جرایم نشان می دهد نوجوانان امروز خشن تر و عصبی تر شده اند

و نوشت که همشهری از قول کارشناسان نسبت به بروز رفتارهای پرخطر در جوانان هشدار داده 
  .مسئوالن کشور اقدامی جدی برای مهار و کاهش این رفتارها در نسل جوان صورت نداده اند

در صورت ادامه بی توجهی به خواسته های نسل جوان بروز رفتارهای پرخطر در «این روزنامه تاکيد کرده
  ».این نسل طی سال های آتی وخيم تر خواهد شد

  .و کنسرت محمد رضا شجریان در تهران خبر داده است از احتمال لغاعتماد ملیروزنامه 
 اداره اماآن به خاطر تامين امنيت اين  به نوشته این روزنامه، خانه موسيقی ایران اعالم کرده است که

 ميليون تومان آرده آه اين خواسته با مخالفت گروه اجرایی کنسرت ۵آنسرت، تقاضای دريافت شبی 
  .ه شده استخواننده پر آوازه ایران مواج

سرهنگ مهدی احمدی ریيس اطالع رسانی نيروی انتظامی با تایيد درخواست پول از سوی نيروی 
ما با شجريان مشكلی نداريم، فقط چند موضوع است آه «انتظامی به روزنامه اعتماد ملی گفته

 شامل مواردی اين موضوعات. دوستان بايد از طريق مراجعه به اداره خدمات انتظامي تاالر پيگيری آنند
  ».همچون بحث ترافيک و تامين امنيت آنسرت است

خبر داده که دریافت کنندگان وام از » صندوق زیان اقتصادی« در یادداشتی با عنوانسرمایهروزنامه 
  . تومان ضرر کرده اند۴۵٠حساب ذخيره ارزی به ازای هر یک یورو 

جاری دولت توليدکنندگان را موظف کرده است تا به به نوشته این روزنامه با تغيير ارز مبنا در مبادالت ت
دليل مشكل خود در انتقال دالر در بازار جهاني ملزم به استفاده از يورو آرد و اآنون آه سررسيد 

 تومان ١٢۵٠ تومان گشايش اعتبار شده به ٨٠٠بازپرداخت وام ها رسيده يورويی آه با قيمت حدود 
بهره و شش درصد جريمهء تاخير بازپرداخت وام با بهره حدود افزايش يافته و با احتساب شش درصد 

  . درصد بايد برگشت شود آه از عهده هيچ توليدآننده ای برنمی آيد١٠٠
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 در سرمقاله امروز خود را به پخش دو هفته قبل اعترافات تلویزیونی هاله اسفندیاری و  کيهانروزنامه
  . خوانندگان خود معنا کرده استکيان تاجبخش اختصاص داده و این برنامه را برای

درحالی که در برنامه پخش شده هيچ یک از افراد یاد شده در خصوص اتهامات خودت سخنی نگفتند 
برنامه به اسم دموآراسی به دليل نوع خاصی از تدوين آه در آن به آار رفته بود، « این روزنامه نوشت 

در واقع اگر آسی پيش زمينه قبلی نداشت، به . ردماجرا را به نحو خطی برای بيننده خود روايت نمی آ
دشواری می توانست دريابد درمجموع در حال ديدن يک افشاگری است يا يک فيلم مستند تلويزيونی و 

اين افراد آه گاه و بيگاه در ميانه برنامه ظاهر می شوند آارشناسانی خبره و درحال اظهارنظر درباره 
  »!انی آه برنامه جاسوسی و براندازی خود را تشريح می آنند؟حوزه تخصصی خود هستند يا جاسوس

 را به عنوان عامل انقالب مخملی معرفی -»ان جی اوها« -کيهان در عين حال سازمان های غير دولتی
  .کرده و حزب جبهه مشارکت را متهم کرده که در تدارک انقالب مخملی در ایران است

  .حزب اصالح طلب را خبر داده استاین روزنامه تلویحا از برخورد با این 
  
  

  گوناگون
  

 ژوئيه 29المللي انرژي اتمي در  است با پنجاهمين سالگرد تاسيس آژانس بين برابر) يكشنبه(فردا 
  .اي از نقش اين آژانس قدرداني آرده است دبيرآل سازمان ملل به همين مناسبت طي بيانيه .1957
   http://www.iaea.org  :منبع

  )2007 ژوئيه  28(1386 داد  مر6شنبه 
از خبرگزاري آويت، دفتر اطالع رساني بان آي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

المللي انرژي اتمي  طي پنجاه سال گذشته آژانس بين: اعالم آرد اي مون، دبيرآل سازمان ملل در بيانيه
هاي  يي و عدم گسترش سالح ق امنيت هستهي تحق فعاليتش در زمينه همواره در راستاي گسترش

  .است آشتار جمعي عمل آرده
عمل به تعهداتش در قبال تحكيم اصل امنيت  المللي انرژي اتمي و بان آي مون از نقش آژانس بين

  .جهاني تقدير آرد يي در راستاي برقراري امنيت و صلح هسته
المللي انرژي  هاي مهم آژانس بين ها و تالش فعاليت در اين بيانيه دبيرآل سازمان ملل هم چنين از

  .اتمي و آارمندانش تقدير آرد
  .هايش همواره موفق عمل آند مسووليت وي ابراز اميدواري آرد آه آژانس در عملكرد و

  بودجه آمبود
در يك گزارشي آه از سوي آارشناسان  : نوشت-چاپ عربستان-ي الوطن  از سوي ديگر روزنامه

شده، آمده است، محمد البرادعي، مديرآل آژانس  ي اروپا تهيه ان نظامي در اتحاديهيي و ناظر هسته
ي جاري به بررسي   ژوييه9درهاي بسته با اعضاي آژانس در  المللي انرژي اتمي در نشست پشت بين
  .به آژانس پرداخته است هاي مالي فوري ي حمايت ارايه

 ميليون يورو تا قبل از پايان 7/1اتمي نيازمند بيش از  رژيالمللي ان البرادعي اظهار داشت آه آژانس بين
العاده است تا بازرسان  ي فوق  به عنوان يك بودجه2008تا آغاز سال   ميليون يورو2/2سال جاري و 
  .ي شمالي عمل آنند خود در برخي آشورها و در راس آن آره بتوانند به نقش

اند  هاي خود را پرداخت نكرده آژانس سهميه ي ودجهبر اساس اين گزارش آشورهاي شرآت آننده در ب
  .آيد امنيت آن به حساب مي آه اين مساله خطري عليه عملكرد آژانس و

ي نابودي  شده و آمده است آژانس در آستانه در اين گزارش نسبت به فروپاشي آژانس هشدار داده
  .است

يي   هزار سالح هسته28يي  ي هستهآشورها به موجب اين گزارش بر اساس آمارهاي رسمي در ميان
آن اين آشورها در آنار برخي آشورهاي ديگر داراي   آشور جهان متمرآز شده است آه عالوه بر9در 

  .يي قابل استفاده است شده هستند آه در ساخت سالح هسته  تن پلوتونيوم و اورانيوم غني1800
 تاآنون به نقش نظارتي خود 1957ي  وييهژ 29 آژانس از زمان تاسيسش در: در اين گزارش آمده است

البته نقش آژانس در سالهاي . يي پرداخته است انرژي هسته ي مسالمت آميز از در راستاي استفاده
  .يي آاهش يافته است هاي سري مواد هسته تجارت اخير به علت عمليات فروش و

 نيروگاه آه در حال 30ر آنار يي د نيروگاه هسته 437در حال حاضر : در اين گزارش عنوان شده است
 نيروگاه جديد طي سالهاي آينده نيز وجود 256هاي احداث  طرح احداث هستند، وجود دارد در حالي آه

  .دارد
يي نظارت داشته باشد و از طريق بودجه  هسته بر اساس اين گزارش آژانس بايد بر تمام تاسيسات

  .اش ادامه دهد هاي ساليانه بازرسياست به   ميليون يورو283اش آه بالغ بر  ساليانه
  آژانس معرفي

مرآز جهاني همكاري  (International Aatomic Energy Agency -IAEA) المللي انرژي اتمي آژانس بين
 آشور به عنوان نهادي مستقل اما مرتبط 18  با توافق 1957 سال  اين آژانس در. ي اتمي است در عرصه

هاي عضو و شرآاي متعدد خود براي ارتقاء  اين آژانس با دولت. تشكيل شد با سازمان ملل متحد
 تشكيل. آند اي همكاري و آار مي هاي هسته آميز بودن تكنولوژي سالمت، امنيت و صلح بخشيدن به
وقت آمريكا در   آيزنهاور، رييس جمهور1953 المللي انرژي اتمي به تبع سخناني بود آه در  آژانس بين
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پيشنهاد داد آه يك نهاد  در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح آرد و»  صلحاتم براي« آنفرانس 
  .هاي اتمي تشكيل شود المللي براي آنترل سالح بين

اتمي در اختيار داشت و حتي تنها آشوري بود آه  اين پيشنهاد زماني مطرح شد آه آمريكا خود سالح
شدت در مسير دستيابي به اين سالح آشورهاي ديگر نيز به  از آن استفاده آرده بود، ضمن اينكه

  .ها به اين سالح دسترسي پيدا آرده بوند آن آردند و حتي برخي از حرآت مي
هاي اوليه پس از تشكيل  در سال) ايسنا(دانشجويان ايران  الملل خبرگزاري به گزارش دفتر مطالعات بين

ي عمل  ه طوري آه عمال جامهالمللي تغيير زيادي آرده بود ب بين آژانس، فضاي سياسي و تكنيكي
اساسنامه آژانس بر سه اصل . پذير نبود اساسنامه آژانس به لحاظ سياسي امكان پوشاندن به اصول

  سالمت-2 يي   تاييد صلح آميز بودن و امنيت هسته-1 : مهم قرار دارد آه عبارتند از اساسي و
  .اي  انتقال تكنولوژي هسته-3 يي  هسته

ي آنترل سالحهاي  آمريكا مذاآراتي درباره ، شوروي و1962 شكي آوبا در سال اما پس از بحران مو
المللي آمك شايان توجهي نمود  اقدامات آژانس در عرصه بين يي آغاز آردند آه به موثرتر شدن هسته

  .آژانس در جنگ سرد به مانند سازمان ملل تابع اراده دو ابرقدرت بود ولي با اين حال فعاليت
اي  هاي آن در چارچوب جداگانه و عمال فعاليت ن آژانس از سازمان ملل مستقل است و رسمااگر چه اي
براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل سند  هاي آن گيرد اما مصوبات و گزارش صورت مي

  .هاي الزم بپردازند ها به تصويب قطعنامه بر اساس آن توانند شوند آه مي معتبري محسوب مي
، )سوييس( يي آژانس در ژنو  ادارات مرتبط و منطقه .ي آژانس در وين پايتخت اتريش قرار دارد نهدبيرخا

 آارمند و 2200 ي آژانس حدود  دبيرخانه. قرار دارند) ژاپن(و توآيو ) آانادا) ، تورنتو)اياالت متحده( نيويورك 
هاي  برنامه ها و ي بودجه ربارهتصميم گيري د. باشند  آشور جهان مي90 اي دارد آه از  حرفه متخصص

ي اعضا  از همه ي حكام و آنفرانس عمومي آه متشكل  نفره35 آژانس مبتني بر تصميمات شوراي 
ي معمول  بودجه. هاي داوطلبانه آمك ي معمول آن و منابع مالي آژانس عبارتند از بودجه. باشد است مي

هاي داوطلبانه آه به  ها و آمك آمريكا و بودجهدالر   ميليون5/268 حدود 2004 و مقرر آژانس در سال 
.  ميليون دالر بوده است75/47شوند در اين سال حدود  مي صندوق همكاري فني آژانس واريز

هاي  هدايت و رهبري مدير آل و شش معاون مدير آل آه در راس دپارتمان ي آژانس متكي بر دبيرخانه
  .باشد مي آن قرار دارند،

 شش  دبيرخانه. مدير آلي آژانس را به عهده دارد  دآتر محمد البرادعي از مصر1997 از اول دسامبر 
 دپارتمان علوم -1 : ها عبارتند از اين دپارتمان. باشند معاونان مدير آل مي ها دپارتمان دارد آه رؤساي آن

ان انرژي دپارتم -4  دپارتمان نظارت و حفاظت -3  دپارتمان همكاري فني -2 يي  آاربردهاي هسته و
  . دپارتمان مديريت-6 يي   دپارتمان سالمت و امنيت هسته-5 يي  هسته

اي آشورها را براي تضمين  هاي هسته فعاليت طبق اساسنامه آژانس، اين سازمان نظارت و بازرسي از
امروزه بازرسان . هاي اتمي به آار نروند توليد سالح يي براي دهد آه مواد هسته اين امر صورت مي

 آشور تحت بازرسي و نظارت دارند، اما عليرغم اين 110 يي را در  هسته  تاسيسات800 نس بيش از آژا
يي آشورهايي آه  هاي هسته آژانس هيچگونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه نظارت و بازرسي،

ي  به وظيفه دندر راستاي تحقق بخشي. اند، ندارند نپيوسته (NPT) هاي اتمي معاهده منع تكثر سالح به
يي  هاي هسته سالح يي آشورها و ممانعت از ساخت هاي هسته اصلي آژانس آه نظارت بر فعاليت

 به 1970 شد آه در سال  تدوين (NPT) يي هاي هسته  معاهده منع تكثير سالح1968 است؛ در سال 
د معاهده در نظر ضامن اجراي موا آشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به عنوان. مرحله اجرا درآمد

  .گيرند مي
ريزي  هاي عضو به صورت مرتب و برنامه اجازه دولت براين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند آه با

يي و تاسيسات  هايي آه متعلق به مواد هسته آنند و بر مكان ها ديدن يي آن شده از تاسيسات هسته
 ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله اين بازرسان. داشته باشند باشند نظارت يي مي هسته
 يي را تحت آزمايش قرار آنند و نوع مصرف مواد هسته ها را بررسي مي مداربسته و پلمپ هاي دوربين
مربوطه و آژانس و  هاي خود را جداگانه به دولت ها گزارش بازرسان مزبور پس از انجام بازرسي. دهند مي

المللي  جهت اقدامات بين عمومي و شوراي امنيت سازمان مللدر صورت حاد شدن مساله به مجمع 
مجمع عمومي سازمان ملل آن را به  1996 ، حالتي دايمي يافت و در1995 در سال  NPT .دهند ارايه مي

در . آن را مفتوح گذاشت (CTBT) اي آزمايشهاي هسته تصويب رساند و براي امضاء معاهده منع جامع
  .اند را امضاء آرده NPT ي اسراييل، هند و پاآستان معاهده  جهان به جزحال حاضر تمامي آشورهاي

ي بازرسي از آنها را دهند، البته  آشورها به آن اجازه تواند بر تاسيساتي نظارت آند آه آژانس فقط مي
ي آشورها، آژانس اين حق را خواهد داشت آه هر وقت و هر  به وسيله NPT با امضاء پروتكل الحاقي به

  .نظرش در آشورها بازرسي به عمل آورد تاسيسات مد ان بخواهد اززم
 فعاالنه و موثر بوده است، اما 1992 عراق از سال  يي هاي هسته عليرغم اين آه نظارت آژانس بر فعاليت

ايشان بازرسي آند، آژانس  آژانس اجازه ندهند آه از تاسيسات هسته در موارد ديگر تا خود آشورها به
به عنوان مثال هند، اسراييل و پاآستان تاآنون به . نقض عدم تمايل آشورها نيست عمال زور وقادر به ا
را امضاء  NPT ي اند و حتي معاهده ه اي خود اجازه نداد براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته آژانس
هاي  نيز در سالها  عضويت باشند آه بيشترين  آشور جهان عضو آژانس مي137 در حال حاضر . اند نكرده
فواصل زماني چند سال فقط يك آشور به  ي تشكيل آژانس بوده است به طوري آه پس از آن با اوليه

  .عضويت اين سازمان درآمده است
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) آنفرانس عمومي ج) شوراي حكام ب) دارد الف آژانس بين المللي انرژي اتمي سه ارگان مرتبط با هم
  .دبيرخانه

 عضو است و جلسات آن 35 شورا متشكل از  دهد، اين ار تشكيل جلسه ميشوراي حكام ساالنه پنج ب
ي ماه سپتامبر قبل و بعد از  دو جلسه. شوند تشكيل مي هاي مارس، ژوين، سپتامبر و دسامبر در ماه
ي ماه دسامبر نيز سريعا بعد از  شوند و جلسه تشكيل مي ي آنفرانس عمومي ي ساالنه جلسه
ي  شوراي حكام در جلسات خود درباره. گردد آژانس تشكيل مي فنيي همكاري  ي آميته جلسه
هاي الزم را به  هاي عضويت، توصيه هاي آژانس، بودجه آژانس و درخواست برنامه هاي آژانس، گزارش

 هاي نظارت و بازرسي و استانداردهاي ايمني همچنين اين شورا توافقنامه.آند عمومي مي آنفرانس
آه آنفرانس  ساند و اختيار انتصاب مدير آل آژانس را دارد؛ البته در صورتير آژانس را به تصويب مي

مجريه و آنفرانس عمومي را  ي توان شوراي حكام را قوه در واقع مي. عمومي اين انتصاب را تاييد آند
  .ي مقننه آژانس دانست قوه

اصلي آنفرانس ي  وظيفه. دهد جلسه مي آنفرانس عمومي سالي يك بار در ماه سپتامبر تشكيل
. شوند از طرف شوراي حكام به آن ارجاع مي ي آژانس است آه ها و بودجه تصويب گزارش برنامه

هاي آژانس و موضوعات  ها و برنامه ي خط مشي درباره ي خود ي ساالنه آنفرانس عمومي در جلسه
تگو شوند به بحث و گف هاي عضو مطرح مي آل و دولت مختلفي آه توسط شوراي حكام، مدير

  .پردازد مي
  .آنفرانس سخنراني آوتاهي دارند هاي عضو هر ساله در جلسه هاي نمايندگي دولت هيات

مدير آل آژانس . گير آژانس است نهادهاي تصميم ها و مصوبات ي آژانس مسئول اجراي برنامه دبيرخانه
  .ودش ي چهار ساله انتخاب مي براي يك دوره مديريت دبيرخانه را به عهده دارد آه

يي  هاي هسته با بازرسي از برنامه 1991 هاي آژانس پس از جنگ خليج فارس در سال روند بازرسي
 شوراي حكام تصميم به ايجاد 1996 در اواخر سال . دارد احتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه

اين . ثرتر اقتدار آژانس گرفتدرباره برقراري يك ابزار قانوني براي اعمال مو يك آميته دايم براي مذاآره
به بحث  هاي دول عضو و آژانس ي متن پروتكل الحاقي براي تضمين هرچه بيشتر توافقنامه درباره آميته

طبق پروتكل الحاقي آه  . به تصويب شوراي حكام رسيد1997 ي  پرداخت آه نهايتا اين پروتكل در ماه مه
ي  آردن اطالعاتي براي آژانس درباره موظف به فراهمها  باشد، دولت  نيز مي93+2 موسوم به پروتكل 

يي و  توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته ايشان، تحقيق و ي سوخت هسته هاي چرخه تمامي جنبه
يي و  بلندمدت توسعه چرخه سوخت هسته هاي يي، طرح هاي هسته تمام تاسيسات و تكنولوژي

  .باشند ايشان مي ات هستهتاسيس ها و دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه
اي در ممانعت از توليد  هاي جدي آژانس هنوز با چالش هاي نظارتي، ي اين امكانات و فرصت با وجود همه
توان به دو دسته تقسيم  اين چالش را مي. آشورها مواجه است يي توسط هاي هسته و تكثير سالح

  :آرد
ي اين هستند آه آژانس از تاسيسات  گيري درباره تصميم هنوز اين مساله آه آشورها مرجع نهايي) اول

هاي مطمئن، آشكار و غيرمخفي از  يي بر سر راه بازرسي عمده يي آنها بازرسي آند، مانع هسته
براساس همين مانع است آه هند و پاآستان . باشد يي آشورها مي هسته هاي تاسيسات و فعاليت
شان را  يي س اجازه بازرسي از تاسيسات هستهدست يافتند و تاآنون به آژان يي به سالح هسته

  .اند نداده
يي به آشورها اجازه  هاي رايانه تكنولوژي توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع) دوم
تر پيگيري آنند آه اين امر موفقيت  را ناملموس يي خود هاي نظامي و هسته دهد آه برنامه مي

  .سازد يي آشورها مشكلتر مي هاي مربوط به نوع فعاليت هسته اقعيتو هاي آژانس را در يافتن بازرسي
هاي بزرگ  ي قدرت مقابل آشورها، اراده با اين حال در پس جدي يا غيرجدي عمل آردن آژانس در

آه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت درباره  دارد  خصوصا آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد وجود
در اين رابطه مثال بارز . ها در يك آشور ديگر دارد ناديده انگاشتن آن ك آشور واي ي هاي هسته فعاليت

 يي دارد، ي عظيم هسته با اينكه زرادخانه هاي آمريكا صهيونيستي است آه به دليل حمايت مورد رژيم
سرباز زده  يي ي منع تكثير سالحهاي هسته اما تاآنون از تن دادن به بازرسي و حتي امضاي معاهده

  .ستا
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