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

  
  

  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح
  

  . شهرستان خوانسار در استان اصفهان به دادگاه احضار شد» آانون نداي همبستگي«مسوول 
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در خوانسار با اعالم اين خبر، به » آانون نداي همبستگي«محمدعلي دادخواه، وآيل مدافع مسوول 

ي شوراي نگهبان در  موآلم با شكايت نماينده: گفت) ايسنا(ري دانشجويان ايران خبرنگار حقوقي خبرگزا
  . اين شهرستان و به اتهام توهين و نشر اآاذيب، به دادگاه عمومي خوانسار احضار شده است

اي از سوي اين آانون راجع به شوراي نگهبان قانون اساسي  اين شكايت به علت صدور بيانيه: وي افزود
  . استمطرح شده

  .ها حاضر شد امروز در دادسراي جرايم آارآنان دولت و رسانه» توسعه«ي  سردبير روزنامه
سجادي آه در غياب قلي شيخي، ) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

ضور ها ح  بازپرسي دادسراي آارآنان دولت و رسانه٦ ي  مديرمسوول اين روزنامه صبح امروز در شعبه
  .يافته بود، به سواالت بازپرس حسينيان پاسخ داد

اهللا،   شيخي است آه به دنبال شكايت انصار حزب از جمله اتهامات قلي» توهين«و » نشر اآاذيب«
  .عليه وي مطرح شده است

  .ي آينده موآول شد به دليل حضور نداشن وي به هفته“ توسعه”ي بازپرسي مديرمسوول  جلسه
حقوقي ايسنا اطالع يافت آه قرار است مصطفي ناصحي، مديرمسوول، صاحب امتياز چنين خبرنگار  هم

براي تفهيم اتهام در ) ١٩/٣/٨٣ شنبه  سه(صبح فردا » طبرستان«شده  ي توقيف و سردبير نشريه
 بازپرسي دادسراي جرايم ٣ ي  در شعبه» نقش بز در تخريب مزارع«اي تحت عنوان  خصوص چاپ مقاله

  .ها نزد بازپرس قدمي حضور يابد و رسانهآارآنان دولت 
نيز به دنبال شكايت اآبر » 90«ي ورزشي  ي احمدپور، مديرمسوول نشريه بنا به اين گزارش پرونده

غمخوار، مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس، به اتهام نشر اآاذيب، توهين و اهانت، در دستور آار 
  .ستيكي از شعب بازپرسي اين دادسرا قرار گرفته ا

  .عباس آاآاوند امروز پس از حضور در بازپرسي دادسراي جرايم آارآنان دولت، بازداشت شد
 6ي  عباس آاآاوند صبح امروز در شعبه) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
يب، تفهيم ها حاضر و نسبت به اتهام نشر اآاذ بازپرسي دادسراي ويژه جرايم آارآنان دولت و رسانه

  .شد
هاي اينترنتي متهم به نشر اآاذيب شده بود و پس از  اي در يكي از سايت آاآاوند به دليل انتشار مقاله

 ميليون توماني، بازداشت 10ي  ي امروز بازپرسي، به دليل عجز در پرداخت وثيقه تفهيم اتهام در جلسه
  .و راهي اوين شد

  .ي امداد است اآي وي در اين پرونده، آميتهآاآاوند پيش از اين عنوان آرده بود آه ش
  

  رهبر جمهوري اسالمي مسئول نهايي اختناق در ايران است: بان حقوق بشر سخنگوي سازمان ديده
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در گزارش امروز سازمان نظارت بر حقوق بشر، ضمن اشاره به اسناد و مدارک ): راديوفردا(فريبا مودت 

ود، آمده است که جمهوري اسالمي اقدامات سرکوبگرايانه خود را عليه منتقدين رژيم شدت موج
در ميان اين اقدامات از دستگيري هاي . بخشيده و منظما حقوق زندانيان سياسي را پايمال کرده است

خودسرانه، بازداشت هاي بدون محاکمه، شکنجه براي دريافت اطالعات، حبس هاي انفرادي طوالني 
هر چند که هنوز مقامات ايران واکنشي در . دت، و سوء رفتارهاي جسماني و رواني اشاره شده استم

اين مورد نشان نداده اند، اما منع اخير اعمال شکنجه از طرف رئيس قوه قضاييه، به عنوان نوعي اعتراف 
  . به وجود شکنجه در ايران تعبير شده است
 گزارش اين سازمان بر مبناي گفتگو با زندانيان سياسي سازمان نظارت بر حقوق بشر مي گويد که

در اين گزارش موارد . سابق، مخبرين جرايد و روزنامه نگاران، و فعاالن دانشجويي تهيه شده است
مستندي از ضرب و شتم، قرار دادن زندانيان در موقعيت جسماني ناراحت کننده به مدت طوالني، و 

سازمان نظارت بر حقوق بشر مي افزايد که انگشت شماري .  ديده مي شودآويزان کردن آنها از بازو يا پا
از قضات ايران که تنها به آيت اهللا خامنه اي پاسخگو هستند، توانسته اند که صداي مخالف را در 

جمهوري اسالمي خفه کنند، اما به گفته ژان پل مارتوز، سخنگوي سازمان نظارت بر حقوق بشر، اين 
  .منه اي است که مسئوليت نهايي اختناق در جمهوري اسالمي را بر عهده داردشخص آيت اهللا خا
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آنچه که ما در گزارش خود گفتيم، تنها مربوط به ): بان حقوق بشر سخنگوي سازمان ديده(ژان پل مارتوز 
مساله اين است که مسئوالن باالي جمهوري اسالمي واقعا . حکم هاي بسيار شديد قضات نيست

و ما واقعا فکر مي کنيم که مسئوالن . مه ريزي شده و با حساب بر ضد مخالفان خود دارندپيکاري برنا
مذهبي و رهبر، از دو سال پيش تا کنون، مستقيما مسئول اين پيکار بوده اند، تا مخالفان را سرکوب 

  . کنند و جنبش اصالح گرايانه اي را که در آن زمان پديدار شده بود در هم بشکنند
  
زارش اين سازمان سعيد مرتضوي، دادستان تهران و قاضي دادگاه مطبوعات را عامل تعطيل گ.: م.ف

بسياري از مطبوعات اصالح طلب در ايران عنوان مي کند، و مي گويد که مرتضوي در شماري از، به 
گفته اين سازمان، بازجويي هاي خشونت آميز دخالت داشته، و ظاهرا دستور شکنجه زندانيان را صادر 

در اين گزارش به تعداد کثير زندان هاي انفرادي اشاره شده، که عمدتا با مساحت دو متر . کرده است
 ساعت با نور شديد روشن هستند تا اراده زندانيان سياسي را در هم کوبيده، از آنها به زور 24مربع، 

 بان حقوق بشر گفته اند اين گونه زندانيان که اکنون رها شده اند، به سازمان ديده. اعتراف گرفته شود
سازمان . که حبس انفرادي بدترين نوع شکنجه جسمي و لفظي بوده است که تا کنون تجربه کرده اند

مي گويد که در حالي که در طول دو سال گذشته، انتقاد از دولت در کوچه و خيابان هاي ايران افزايش 
سازمان ديده بان حقوق .  خاموش شدنديافته است، اما روزنامه ها، سايت ها و اعتراض هاي قانوني

سه سال گفتگو ميان : بشر ضمن تقاضا از نماينده ويژه سازمان ملل براي ديدار از ايران، مي گويد
  .اتحاديه اروپا و ايران در مورد حقوق بشر، هيچگونه دستاوردي نداشته است

بايد خواستار آزادي . وشني بگذاردما معتقديم که اتحاديه اروپا بايد واقعا شاخص هاي ر: ژان پل مارتوز
بازگشايي رسانه هاي گروهي داراي انديشه هاي اصالح گرايانه را بخواهد و به . زندانيان سياسي شود

و همه اينها را به صورت شرط و شاخص در . روشني بايد درخواست کند که به شکنجه پايان داده شود
 تن در نداد، مطمئنا گفتگو با با ايران بر سر حقوق يعني اگر حکومت ايران به اين شروط. ميان بگذارد

اگر اتحاديه اروپا چنين کاري نکند، تمام قضيه فريبکاري و تقلبي بيش نخواهد بود . بشر بايد متوقف شود
  . و به محافظه کاران در ايران ياري خواهد داد تا وانمود کنند همه چيز به خوبي و خوشي مي گذرد

با شکست اصالح گرايان در انتخابات اخير مجلس، آينده :  حقوق بشر مي گويدسازمان ديده بان.: م.ف
اميد چنداني نمي رود که : ژان پل مارتوز، سخنگوي سازمان مي افزايد. چندان روشن نمي نمايد

  .مدافعين حقوق بشر در ايران بتوانند اوضاع را بهبود بخشند
اي امنيتي جمهوري اسالمي، در سرکوبي و ايذا ظرفيت دولت، قوه قضاييه، و نهاده: ژان پل مارتوز

ولي ما واقعا . چنان باال است که اکنون واقعا دشوار است که بتوان کاري انجام داد که به چشم بخورد
معتقد هستيم که در ايران آن چنان جرياني قوي به سود اصالحاتي که به مردمساالري و احترام به 

  .ز همين رو است که ما از خارج بايد به اين جريان ياري برسانيمحقوق بشر بيانجامد، وجود دارد، و ا
  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  »  آيلند سي« در   آشور صنعتي8   سران شود دستور آار اجالس  فردا برگزار مي8   گروه اجالس
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  ايالت» آيلند سي«در شهر (  شنبه سه) فردا   جهان  آشور صنعتي  هشت سران:  اعتماد الملل بين گروه
وگو   با يكديگر ديدار و گفت  جهان  مبتالبه  مسائل آيند تا در مورد مهمترين  مي  امريكا گردهم جورجياي

  .آنند
 با   مبارزه  و دستاوردهاي نه در خاورميا  اصالحاتي هاي ، پروژه  نفت  بازار جهاني ، وضع  در عراق بحران

 ،  ، انگليس ، ژاپن  امريكا، روسيه  آشورهاي  سران وگوهاي  گفت  چهار محور اصلي المللي  بين تروريسم
 و   مدير مرآز اقتصاد جهاني معاون»   چوفرين گنادي«.  است  اجالس  و آانادا در اين  ، ايتاليا ، آلمان فرانسه
 و امريكا   انگليس  پيشنهادي  قطعنامه  آه  معتقد است  رابطه  در اين  روسيه  علوم  آآادمي الملل  بين روابط
   در قطعنامه  چوفرين  گفته به.  است  را متقاعد نكرده  و آلمان ، فرانسه  روسيه ، آشورهاي  عراق درباره

   و واشنگتن  لندن آند آه  را ايفا مي  پوششي  نقش  ملل ، سازمان  دو آشور در مورد عراق  اين پيشنهادي
  . خواهند داد  نياز باشد انجام  آه  هر آنچه  آن در وراي
 قرار   بزرگ  خاورميانه  به  امريكا موسوم  پيشنهادي  طرح  در قالب  در خاورميانه  اصالحات  انجام موضوع
   نيز از جمله  نفت بهاي   افزايش اما مشكل. قرار گيرد مورد بررسي» 8  گروه «  در اجالس  بطور جدي است
 آشور   هشت  اجالس  دو و چند جانبه  خود را بر نشستهاي تواند سايه  مي  آه  است  مهمي مسائل
  آنندگان  و مصرف ، توليدآنندگان  بر رشد اقتصاد جهاني  افزايش  اين  اينكه بويژه.  آند  تحميل  جهان صنعتي

   از ذخاير نفتي  اگرچه آيلند، روسيه  سي  اجالس  ميهمانان ر مياند. دارد  تاثير فراواني  سوختي  ماده اين
   قيمت افزايش. شود  متضرر مي  نفت  جهاني  قيمتهاي  از افزايش ، اما همزمان  برخوردار است فراواني
  . خواهد شد  از خارج  وارداتش  قيمت  افزايش  منجر به  روسيه  براي نفت
   سران  ميان  اجالس  برگزاري  نيز در جريان  جهاني  تجارت  سازمان  موضوع اند آه  داده  احتمال  ناظران برخي

   اخير اين  تصميمات  آه يي  منفي  نتايج  در چارچوب  شود، بويژه  گذاشته  بحث  به آننده  شرآت آشورهاي
  .  است  گذاشته  روسيه  نوپا از جمله  با اقتصادي  و آشورهاي  توسعه  در حال  بر آشورهاي سازمان
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  ها در سوريه ممنوعيت فعاليت احزاب و جمعيت
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ها در  يك فعال حقوق بشر در سوريه از ممنوعيت فعاليت احزاب سياسي و جمعيت: خبرگزاري فارس
  .اين آشور خبر داد

و فعال در زمينه حقوق بشر روز به گزارش خبرگزاري فرانسه از دمشق، انور البني يك حقوقدان سوري 
دوشنبه اعالم آرد، حزب حاآم بعث در سوريه فعاليت آليه احزاب و جمعيتهايي راآه داراي شناسنامه 

  . قانوني نيستند، ممنوع اعالم آرد
وي در ادامه افزود، تصميم فرماندهي مرآزي حزب بعث سوريه براي ممنوعيت فعاليت حزبي يا 

اي تحت تعقيب قرار دادن اآثر مخالفان است و اين مساله به احزاب آرد سياسي يا فرهنگي به معن
  . اختصاص ندارد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  بيني زلزله در فاز صفر است پيشرفت علمي ايران در زمينه پيش
  2004 ژوئن 7 -1383  خرداد18دوشنبه 

  
لزله در فاز صفر است و بايد در سالهاي بيني ز ايران در زمينه پيش: جواهريان گفت: خبرگزاري فارس

  . نشانگرها تحقيق و مشاهده شود متمادي روي اين پيش
اصالح : به گزارش خبرگزاري فارس، رئيس موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران به شبكه خبر سيما گفت

ز مدت آاربرد هاي درا شود و فقط براي زلزله الوقوع استفاده نمي هاي قريب بيني زلزله درباره زلزله پيش
  . دارد

هايي است اما ساز  زلزله داراي عاليم و نشانه: بيني ساعت و روز وقوع زلزله گفت وي با رد امكان پيش
  . و آار آنها بسيار پيچيده است و نتيجه اين عاليم هميشه ثابت نيست

اه هم هنوز دانش بشر و هيچ مرجع و مرآز علمي به اين مرحله نرسيده و هيچ گ: جواهريان گفت
  . نخواهد رسيد آه زمان، مكان و بزرگي زلزله را پيش از وقوع اعالم آند

 سال قدمت دارد اما تا چند سال پيش فقط 40مطالعه درباره احتمال وقوع زلزله پيش از : وي توضيح داد
نگارها و  ها، لرزه بر مشاهدات زميني متمرآز بود، ولي در دهه اخير تيمهاي تحقيقاتي از ماهواره

  . آنند مشاهدات زميني استفاده مي
پيش : بيني زلزله ابراز خرسندي آرد و گفت هاي مردم نسبت به شايعات پيش وي از آگاهي

دهند نظير تغييرات ميدان مغناطيسي، گاز چاهها، تغيير  نشانگرهايي آه از وقوع يك زلزله خبر مي
گيري شوند،  بايد در سالهاي متمادي اندازه... هاي جوي، ابرناآي، نور، صدا، تغيير رفتار حيوانات و  پديده

  . اي صورت بگيرد مشاهدات زميني و ماهواره
توانند وقوع زلزله را  حتي با مشاهده پيش نشانگر هم مراآز علمي و تحقيقاتي نمي: وي تصريح آرد

در زمينه جواهريان درباره پيشرفتهاي علمي ايران . بيني آنند و آبروي خود را به خطر بيندازند پيش
اي نرسيده است آه زمان، مكان و بزرگي زلزله را پيش از  دانش بشري به مرحله:بيني زلزله گفت پيش

  . وقوع اعالم آند
دهد آه  رهيافتهاي علمي در ده سال اخير نشان مي: رئيس مرآز ژئوفيزيك دانشگاه تهران گفت

ند ولي اين عاليم بايد طي سالهاي هاي وقوع زلزله را نشان ده نشانگر توانند پيش ها مي ماهواره
  . گيري شوند مختلف در آن نقطه مشخص مشاهده و اندازه

اگر اين امكان وجود : جواهريان ادعاي ناسا درباره وقوع زلزله در تهران را غيرعلمي دانست و گفت
 چرا بيني آرد، اي پيش هاي ماهواره داشت آه زلزله را بدون مشاهدات زميني، فقط از طريق دريافت

اند، در حالي آه هر هفته در يك  بيني آرده ناسا و برخي موسسات تحقيقاتي فقط زلزله تهران را پيش
  . پيوندد  ريشتر به وقوع مي6نقطه از دنيا يك زلزله باالتر از 

اي بيش  اين اخبار شايعه: اي گفت وي با تاآيد بر لزوم مشاهدات زميني براي تكميل مشاهدات ماهواره
  . لت نبايد به آن توجه آنندنيست و م

يك : جواهريان درباره ادعاي يكي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف درباره ساعت وقوع زلزله گفت
نتيجه يك تحقيق علمي بايد به . رهيافت علمي براي ورود به جامعه بايد مراحل مختلفي را طي آند

و پس از تاييد مراجع ذيصالح در جامعه مراآز علمي ارايه و منتشر شود، سپس به صورت نظريه در آيد 
  . منتشر شود
  . رساني سريع صورت بگيرد بايد از طريق مراجع ذيصالح اعالم شود حتي اگر قرار است اطالع: وي افزود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  هموار شدن راه صدور قطعنامه اى تازه در قبال عراق  
  2004 ژوئن 7 -1383  خرداد18دوشنبه  -آلمان راديو 
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اياالت متحده و دولت موقت عراق، شب گذشته، با ارائه توضيحات آتبى درمورد همكاريهاى نظامى 
اين توضيحات در قالب نامه هائى . خود، راه را براى صدور قطعنامه اى تازه در قبال عراق، هموار آرده اند

راق و آالين پاول وزير خارجه اياالت متحده، در اختيار شوراى امنيت از سوى اياد عالوى، نخست وزير ع
  .سازمان ملل قرار داده شده است

  
 دولتهاى آمريكا، بريتانيا و عراق خواستار آن شده اند آه شوراى امنيت پيش از آغاز رسمى نشست 

 عراق، راى ، آه فردا شب خواهد بود، در مورد قطعنامهSea Islandهشت آشور صنعتى جهان در 
  .  گيرى آند

سر جونز پرى نماينده برتيانيا در سازمان ملل اظهار داشت آه متن تجديدنظر شده قطعنامه امروز جهت 
در اين متن قرار است آه مطالبات اصالحى عراقيها . بحث و مشورت به شوراى امنيت ارائه خواهد شد

  . و همچنين فرانسه، روسيه، چين و آلمان مد نظر قرار گيرد
البته منظور وى . يك ديپلمات غربى در مورد قطعنامه تازه اى در قبال عراق ميگويد، بايد اميد داشت

آسب اآثريت آرا در شوراى امنيت سازمان ملل نيست، بلكه اينكه صدور قطعنامه بر روند اوضاع در 
  . عراق تاثير بگذارد

 دو نامه از اياد عالوى، نخست وزير عراق سومين پيشنويس آمريكا براى صدور قطعنامه عراق به انضمام
به گفته جان نگروپونته نماينده اياالت . و آالين پاول، وزير خارجه آمريكا، قرار است آه رهگشا باشند

متحده در سازمان ملل، در اين دو نامه به مسئله حضور نيروهاى بين المللى در عراق تحت رهبرى 
يكى احترام به حاآميت عراق و ديگرى :  نكته توجه شده استآمريكا پرداخته شده و در آنها، به دو

  .همكارى مشترك
اين همكارى و شراآت ميان بغداد و واشنگتن، هماهنگى و مشاوره نزديك بين رهبرى نظامى آمريكا و 

در مورد اجراى عمليات حساس نيز . نهادهاى مدنى در سطوح ملى، منطقه اى و محلى را دربرميگيرد
ينه امنيتى عراق به رهبرى نخست وزير اين آشور و ميان فرماندهى ارتش آمريكا، اتفاق بايد بين آاب

البته نه در نامه ارسالى از عراق و نه در نامه وزير خارجه آمريكا اين مورد در نظر گرفته . نظر حاصل شود
  .شده است آه دولت حاآم و مستقل عراق، به انجام عملياتى تهاجمى، جواب منفى دهد

، نماينده فرانسه در سازمان خواهان اصالح آن Jan-Marc de La Sablièreقيقا اين نكته اى است آه و د
به عقيده وى، دولت عراق بايد از حقى واقعى براى اظهار نظر در مورد عمليات حساس برخوردار . است
  . شود

روهاى نظامى آمريكا، در نامه سه صحفه اى آالين پاول، وزير خارجه آمريكا همچنين آمده است آه ني
در پيوست قطعنامه عراق، . اين اجازه را دارند آه بداليل امنيتى شهروندان عراقى را به اسارت بگيرد

وظيفه حفظ جان و امينت آارآنان سازمان ملل در عراق به بريگادى متشكل از نيروهاى نظامى بين 
  . المللى محول شده است

ق، اين اجاره را دارد آه خواستار خروج نيروهاى اشغالگر طبق توافق بدست آمده، دولت موقت عرا
شود، البته تصميگيرى نهائى در اين مورد برعهده شوراى امنيت سازمان ملل خواهد بود آه در آن، دو 

  . قواى اشغالگر و برخوردار از حق وتو، يعنى آمريكا و بريتانيا حضور دارند
  

، يعنى حدود يك سال و نيم ديگر در عراق ٢٠٠۶ سال همچنين قرار است آه نيروهاى نظامى تا آغاز
مستقر بمانند، مشروط بر آنكه تا آن زمان فرايند ايجاد ساختار سياسى و حكومتى آشور، به اتمام 

  . رسيده باشد
  

هاي  اند در عمليات اي آه خبرگزاري آسوشيتدپرس آن را منتشر آرد، عراق و آمريكا قول داده در نامه
  .  ژوئن، با يكديگر همكاري آنند30مك به تامين امنيت عراق پس از انتقال قدرت در نظامي و براي آ
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اياد عالوي، نخست ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي را به شوراي امنيت ارسال  اي جداگانهه ي آمريكا، نامه وزير عراق و آالين پاول وزير امور خارجه

 ژوئن، به صورت 30ها با نيروهاي چندمليتي حاضر در اين آشور پس از  اند آه در آن روابط عراقي آرده
ي پيشنهادي آمريكا و انگليس  ي پيش نويس قطعنامه ها به عنوان ضميمه نامه.  ذآر شده است گسترده
اضر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل سرگرم بررسي آن ي عراق خواهد بود آه در حال ح درباره

  .هستند
ها تصويب شود و به نيروهاي چندمليتي اختيار  در اين قطعنامه، قرار است انتقال حاآميت به عراقي
  . داده شود آه براي تامين امنيت، در عراق باقي بمانند

آمك به مبارزه با مخالفان عراقي، عالوي و پاول، هر دو بر اهميت نيروهاي تحت رهبري آمريكا براي 
  . اند تاآيد آرده

) دوشنبه(چهارمين پيش نويس قطعنامه امروز : ي آمريكا در سازمان ملل گفت جان نگروپونته، نماينده
  .گيرد شود و در اختيار شوراي امنيت قرار مي آماده مي

ورد تجديدنظر قرار ي گذشته است آه پيش نويس قطعنامه م اين براي چهارمين بار طي دو هفته
ي  اي به گزارش اخضر ابراهيمي، نماينده شوراي امنيت قرار است بعدازظهر امروز، در جلسه. گيرد مي

  . دبيرآل سازمان ملل در عراق، گوش دهد
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ي پيشنهادي، ادامه  ي بحث بر سر قطعنامه جلسات شوراي امنيت درباره: نگروپونته در ادامه افزود
  . فردا بعدازظهر يا عصر، به راي گيري گذاشته خواهد شدخواهد يافت و احتماال 

اين در حالي است آه فرانسه، آلمان، الجزاير و ديگر آشورهاي عضو شوراي امنيت، اعالم آردند 
ي دولت جديد عراق با نيروهاي  خواهان انضمام يك بخش مهم به قطعنامه هستند و آن اشاره به رابطه

هاي تهاجمي حساس، حق وتو داشته  توانند در عمليات ها مي اقيچندمليتي است آه براساس آن عر
  .باشند

ها هستند، اياد عالوي چنين  در حالي آه اعضاي شوراي امنيت خواهان قايل شدن حق وتو براي عراقي
  . درخواستي نداشته است

قادر خواهند نهادهاي امنيتي جديد، نيروهاي چندمليتي و دولت عراق را : ي خود آورده است وي در نامه
هاي حساس به توافق  ي مسايل سياسي و امنيتي اصلي از جمله انجام عمليات ساخت تا درباره

  . برسند
هاي داراي حاآميت از جمله عراق و  از آنجاييكه اين مسايل براي دولت: عالوي در ادامه آورده است

شان تصميم  اآت استراتژيكي شر آمريكا مهم است، نياز است تا در چارچوب تفاهم دوجانبه، درباره
  . گيري آنند

ها براي رسيدن به توافق بر سر مسايل  پاول نيز قول داده است آه نيروهاي چندمليتي با عراقي
  . سياسي و امنيتي، در مسايل عمده همكاري خواهند آرد

شكيل ي امنيت ملي را آه در سطح وزرا ت اش آورده است آه وي رياست آميته ي نامه عالوي در ادامه
  . شود، برعهده خواهد داشت و آمريكا نيز در اين آميته حضور خواهد داشت مي

آند آه سياست  دولت انگليس درك مي: ي انگليس در سازمان ملل نيز گفت امير جونز پري، نماينده
  .ي وزيران نياز دارد برخورد با حمالت حساس، به آميته

م جديدي به قطعنامه افزوده شود و اختيار دولت عراق از سوي ديگر، فرانسه پيشنهاد داده است تا متم
هاي حساس،  بر نيروهاي عراقي ذآر شود و در قطعنامه قيد شود آه موافقت عراق براي انجام عمليات

  . نياز است
فرانسه در صورتي از قطعنامه حمايت : يك ديپلمات فرانسوي آه خواست نامش فاش نشود، گفت

  . ن گنجانده شودخواهد آرد آه متمم فوق در آ
اي  ها بايد در خود قطعنامه و در بند جداگانه محتواي نامه: ي الجزاير در سازمان ملل نيز گفت نماينده

  . گنجانده شود
ي خود از  عالوي در نامه. ي فرانسه هستند ها، آلمان، چين و برزيل نيز طرفدار نظريه ي ديپلمات به گفته

  .راي تصويب قطعنامه اقدام آندشوراي امنيت خواسته است تا اآنون ب
تا زماني آه ما قادر به تامين امنيت زميني، هوايي و دريايي خود نباشيم، : وي در اين نامه آورده است

  . المللي هستيم ي بين خواهان حمايت شوراي امنيت و جامعه
المللي تا زماني   بينگرداند؛ اما نيروهاي ، حاآميت آامل را به عراق باز مي قطعنامه: پاول نيز گفته است

  .آه دولت عراق احتياج داشته باشد، در آنجا باقي خواهند ماند
 و نوشتن قانون اساسي و برگزاري 2005در قطعنامه آمده است آه در پايان سال : پاول بيان داشت

  .انتخابات آزاد، نيروها از آنجا خارج خواهند شد
  

  يکي از رهبران سپاه بدر در بغداد ترور شد 
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يکي از رهبران سپاه بدر صبح امروز : سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق امروز اعالم کرد
  . دوشنبه در بغداد به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، محسن حکيم سخنگوي مجلس اعالي انقالب 
سرلشگر شاهر فيصل الشاهر ساعت هشت صبح در يکي از : المي عراق با اعالم اين مطلب افزود اس

  . خيابان هاي بغداد بدست افراد ناشناس کشته شد
  

  تحوالت عراق
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 - بغداد  کشته و زخمي شدن دو آمريکايي در نزديکي- انفجار يک انبار مهمات در مسجد جامع کوفه -
 ترور يک - خنثي شدن يک بمب ده کيلويي در اسکندريه -کشته شدن يکي از مسئوالن شهر کرکوک 

  عضو هيئت علماي مسلمين عراق 
 يک انبار 11:30به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در حوالي ظهر امروز ساعت 

د جامع کوفه که محل سخنرانيهاي هفتگي مهمات متعلق به شبه نظاميان طرفدار مقتدي صدر مسج
مقتدي صدر است را به لرزه در آورد که به گزارش شاهدان عيني تعداد زيادي آمبوالنس مجروحان اين 

  .انفجار را به بيمارستانها منتقل کردند
 ارتش امريکا امروز دوشنبه اعالم کرد در حمله به اردوگاه نيروهاي آمريکايي در نزديکي بغداد يک -

به گفته سخنگوي ارتش آمريکا، اين دو نظامي از . نظامي آمريکايي کشته و يک تن ديگر مجروح شد
  .پياده نظام آمريکا بودند13نيروهاي  لشکر 
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 تن رسيده 604گفتني است از زمان حمله آمريکا به عراق شمار تلفات نيروهاي آمريکايي به بيش از 
  .است

افراد نقابدار ناشناس امروز : وک به خبرگز اري فرانسه گفت تورهان يوسف فرمانده پليس شهر کرک-
 ساله از مسئوالن شهر کرکوک و يکي از شخصيتهاي برجسته حزب بعث در 45" شامل محي الدين"

سرحد قادر سرهنگ پليس عراق نيز .کوي الحسين را هدف هشت گلوله قرار دادند و وي را کشتند
 ساله در 28 ساله و باسل صالح 25ر عرب به نام ستار صالح اعالم کرد که صبح امروز اجساد دو براد

  .کوي العروبه در شرق کرکوک کشف شدند
از سوي ديگر يک منبع امنيتي در شرق حله نيز اعالم کرد افراد مسلح ناشناس صبح امروز يک افسر 

وه بر وي يک پليس عراق رابه هنگام عزيمت به محل کارش مورد حمله قرار دادند و وي را کشتند و عال
  .مهندس که براي يک شرکت برق در اين شهر کار مي کرد نيز در حمله اي جداگانه کشته شد

 کيلومتري جنوب بغداد اعالم کرد گروهي از افرا ناشناس 50 يک منبع پليس در شهر اسکندريه در -
 نبروهاي پليس بمبي ده کيلوگرمي از تي ان تي را در کنار منزل سيد فرقد القزويني کارگذاشتند که

اين منبع همچنين از کشته شدن يک افسر پليس و زخمي . عراق موفق شدند اين بمب را خنثي کنند
  .شدن راننده اش خبر داد

عضو هيئت علماي مسلمين اهل تسنن عراق روز شنبه هدف حمله افراد " شيخ خليل مشهداني " -
  .ناشناس در غرب بغداد قرار گرفت و ترور شد

سلسله ترورها متوقف : " ار فيضي سخنگوي اين حزب در يک کنفرانس مطبوعاتي گفتشيخ محمد بش
  ."نشده است و همچنان ادامه دارد

  
  هاي سياسي براي انحالل شبه نظاميان توافق دولت عراق با گروه
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براي انحالل گروه هاي شبه اياد عالوي نخست وزير دولت موقت عراق از توافق : خبرگزاري فارس

  .نظامي عراقي و ورود آنها به تشكيالت امنيتي عراق خبر داد
خوشحال هستم آه « :به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، عالوي روز دوشنبه در بيانيه اي اعالم آرد

ر اعالم آنم مذاآرات سراسري درباره ادغام نيروهاي شبه نظامي و نيروهاي مسلح عراق آه پيشت
  » .خارج از آنترل دولت بود، پايان يافته است

بيشتر اين احزاب در دولت .  حزب عمده سياسي اين آشور به عمل آمد 9اين توافق بين دولت عراق و 
  . جديد عراق حضور دارند

، اتحاديه )kdp(حزب دمكرات آردستان عراق: عالوي فهرست احزاب مزبور را به اين شرح اعالم آرد
، حزب اسالمي عراق، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و ارتش بدر )puk(ن عراقميهني آردستا
  به رهبر عالوي، آنگره ملي عراق ) ina( پيمان ملي عراق وابسته به آن،

)inc (عراق، حزب آمونيست عراق و حزب الدعوه... به رهبري احمد چلبي، حزب ا .  
هاي شورشي  گروه. در اين فهرست قرار نداردبنابراين گزارش ارتش المهدي به رهبري مقتدا صدر 

  . سني آه عليه نيروهاي آمريكايي نيز اعالم جنگ آرده اند در اين ليست اين گروه ها ديده نمي شوند
 منحل خواهند شد و يا به نيروهاي مسلح، پليس عراق 2005 درصد اين نيروها تا ژانويه 90عالوي گفت

د نشين مي پيوندند و يا اين آه زندگي غير نظامي خود را از و يا سرويس امنيتي عراق در مناطق آر
  . سر خواهند گرفت

  
  به زودي جيش المهدي منحل مي شود  : نخست وزير عراق 
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اياد عالوي نخست وزير عراق امروز از دستيابي به توافقاتي مبني بر انحالل جيش المهدي وابسته به 

  . در روحاني جوان عراقي خبر دادمقتدي ص
در اين توافق نامه مقرر : به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري العربيه، وي در ادامه افزود

 بيشتر اعضاي اين گروه به نيروهاي امنيتي عراق ملحق شوند و يا 2005شده است که با شروع سال 
  .به زندگي عادي خود برگردند

 بيشتر درباره اين خبر اشاره اي نکرد اما نخست وزير عراق پيشتر از حاضر شدن اين منبع به جزييات
  . قريب الوقوع مقتدي صدر روحاني جوان عراقي در دادگاه خبر داده بود

عالوي گفته بود مقتدي صدر روحاني شيعه عراقي به زودي براي تفهيم اتهامات خود درخصوص دست 
  . آيت اهللا خوئي حاضرخواهد شدداشتن درکشتن عبدالمجيد الخوئي نوه

  .وي قبال گفته بود دستگيري صدر به زودي صورت خواهد گرفت
ياد آوري مي شود مقتدي صدر سال گذشته پس ازفروپاشي حکومت ديکتاتورصدام رئيس جمهوري 

  .کرد" جيش المهدي"عراق اقدام به تشکيل ارتشي تحت عنوان 
اندن حمله نيروهاي اشغالگر آمريکايي به شهرهاي مقدس برخي اقدامات ناپخته  اين نيروها موجب کش

عراق بويژه کربال و نجف شد که دراين حمالت صدها نفر از شبه نظاميان صدر کشته و يا مجروح شدند 
  .وبه مردم عادي نيز خساراتي وارد شد
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رادر ارتش اشغالگر آمريکا براي سرکوب شبه نظاميان مقتدي صدر ظرف دو ماه گذشته مواضع آنها 
شهرهاي کربال و نجف و شهرک صدر مورد حمله قرار داده و شماري از مردم بيگناه عراق را نيز به خاک 

  .و خون کشيدند
  

   ژوئن يک فاجعه است  30خروج نيروهاي چند مليتي از عراق بعد از : عالوي 
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 ژوئن يعني زمان انتقال حاکميت 30 از عراق پس از خروج نيروهاي چند مليتي:نخست وزير عراق گفت
  .  به عراقيها يک فاجعه به شمار مي رود

: به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العربيه، اياد عالوي نخست وزيرعراق با اظهار اين مطلب افزود
زء نيروهاي چند ج)  تيرماه 10(  ژوئن30نيروهاي اشغالگر آمريکايي بعد از انتقال قدرت به عراقيها در 

  .مليتي خواهند بود
وي با اشاره به عدم شايستگي کافي نيروهاي عراقي براي بدست گرفتن امنيت اين کشورابرازعقيده 

عدم حضور نيروهاي اشغالگر درعراق يک فاجعه خواهد بود بنابراين حضورنيروهاي چند مليتي  :کرد
  .ضروري به نظر مي رسد

روزاختالفات ميان نيروهاي چند مليتي ونيروهاي اشغالگرموجود درعراق نخست وزير عراق با اشاره به ب
با تغيير و تحوالتي که شوراي امنيت انجام خواهد داد، نيروهاي چند مليتي درعراق براي ايجاد : گفت

  .امنيت و صلح و ثبات باقي خواهند ماند
اين نيروها با : ليتي درعراق گفتاياد عالوي در پايان درباره نحوه فعاليت و ماموريت  نيروهاي چند م

هماهنگي حکومت موقت عراق فعاليت خواهند کرد و هيچ گونه فعاليتي به صوريت يکجانبه نخواهند 
  . داشت 

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  همه گروه هاي سياسي عراق بايد از نظرات مرجعيت ديني تبعيت کنند :  احمد چلبي 

  2004 ژوئن 7 -1383 داد خر18دوشنبه 
احمد چلبي رئيس کنگره ملي عراق با حمايت از اظهارات آيت اهللا علي سيستاني مرجع بزرگ شيعه 

عراق درباره حکومت جديد اين کشور، آن را اساس و چارچوب فعاليت سياسي در مرحله پيش از 
  . رد مرجعيت ديني شدانتخابات اعالم کرده و خواستار حلقه زدن تمام نيروهاي سياسي عراق برگ

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامه القبس کويت، چلبي از بيانيه آيت اهللا 
  .سيستاني درباره تشکيل حکومت جديد و تعيين وظايف حکومت عراق تقدير کرد

بخواهد قطعنامه آيت اهللا سيستاني در بيانيه خود تاکيد کرده بود دولت جديد بايد از شوراي امنيت 
صريح اللحني صادر کند که بر انتقال کامل حاکميت به عراقي ها و حاکميت آنها بر تمام مسائل 

  سياسي ، اقتصادي و امنيتي و برچيدن تمام آثار اشغالگري در همه زمينه 
  .تاکيد کند

عد مقررآن وظيفه آماده سازي و تدارکات خوب براي انتخابات و اجرا و پايبندي به مو: چلبي تاکيد کرد
  .اصلي حکومت است و بدون آن مشکالت عراق حل نخواهد شد

وي نظرات آيت اهللا سيستاني را به عنوان چارچوب و استراتژي فعاليت سياسي در عراق در مرحله 
آينده اعالم کرد و از همه نيروهاي سياسي عراق خواست ضمن حلقه زدن پيرامون مرجعيت ديني از 

  .هللا سيستاني تبعيت کنندنظرات سياسي آيت ا
 

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  دهها ايراني مسلح در مرز عراق بازداشت شدند :وزارت دفاع اوآراين ادعا آرد
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 40وزارت دفاع اوآراين اعالم آرد نيروهاي اوآرايني مستقر در شرق عراق حدود : خبرگزاري فارس
 سعي در ورود غيرقانوني به اين آشور را داشتند با  را آه ،به ادعاي دولت آي يف ،ايراني مسلح 

  .تفنگ، آالشينكف، سالحهاي شكاري و مواد منفجره بازداشت آردند
اين ايرانيها « : اي افزود يف وزارت دفاع اوآراين روز دوشنبه در بيانيه  به گزارش خبرگزاري فرانسه از آي

از ورود » واسط«نشين  بوس روز شنبه در مرز استان شيعه  سه خودرو و سه مينيدر قالب يك آاروان با
    ».به عراق بازداشته شدند

هاي مهاجم عراقي براي  وزارت دفاع اوآراين در اين بيانيه ادعا آرد اين افراد قصد پيوستن به دسته
  . مبارزه عليه نيروهاي اشغالگر عراق را داشتند

هاي مصادره شده به پايگاه اوآرايني و ايرانيهاي بازداشت شده به پليس  الحافزايد س اين بيانيه مي
  . اند مرزي عراق سپرده شده

  
  براي مشارآت ايران در ايجاد ثبات در عراق

  سه آشور اروپايي به توصيه بوش به ايران نامه اي نوشتند: الوطن
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آلمان، انگليس و فرانسه به تازگي به توصيه رييس : الوطن نوشت"ودي روزنامه سع: خبرگزاري فارس

اي به ايران نوشتند و از تهران خواستند براي ايجاد ثبات در عراق، با آنها مشارآت  جمهوري آمريكا نامه
  .آند

الوطن در شماره امروز خود ادعا آرد، اين نامه در حالي ارسال شده است آه سيد محمد خاتمي رئيس 
هوري اسالمي ايران اظهار داشته است دولت بوش قرار دادي را آه ممكن بود درباره همكاري در جم

  . عرصه عراق بين واشنگتن و تهران بسته شود، از بين برد
فرانسه، انگليس و آلمان آه ماموريت برقراري تماس با ايران را : الوطن به نقل از منابع ديپلماتيك نوشت

ي با توصيه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا نامه اي مشترك به ايران فرستاده و بر عهده دارند به تازگ
در آن به اطالع مقامات ايران رسانده اند آه اين سه آشور مايلند يك گروه متشكل از ايران، اروپا و ديگر 

مات آشورهاي بزرگ را تشكيل دهند تا با همكاري يكديگر عالوه بر استقرار صلح و ثبات در عراق، مقد
  .  در اين آشور فراهم آنند2005الزم را براي برگزاري انتخابات سراسري سال 

به گفته اين منابع، آشورهاي اروپايي براين باورند آه در پيش گرفتن موضع مثبت از سوي ايران نسبت 
و ايران به عراق، عالوه بر آمك به استقرار امنيت و ثبات در اين آشور و منطقه باعث بهبود روابط اروپا 

  . نيز مي شود
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

     ايران يي  هسته  برخورد با پرونده  براي  غرب  گزينه سه
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   پرونده  معتقدند آه يي  و هسته  سياسي آارشناسان:   عبداللهي ، اسماعيل  اعتماد سياسي گروه
   روي  را پيش راه ، امريكا و اروپا سه  خواهد شد و در واقع  ختم  گزينه  سه  به  در نهايت ايران  يي هسته
  .  قرار خواهند داد  تهران دولت
   اتمي  انرژي المللي  بين  با آژانس  آامل  همكاري  در ازاي  خواهد شد آه  داده  امكان  ايران به:   اول گزينه

)NPT(يي  هسته  تسليحات  گسترش  منع ان پيم  به و پايبندي ) NPT(يي  هسته  توليد سوخت ، بتواند به  
  . يابد آميز خود دست  صلح هاي  نيروگاه  براي الزم

   سوق  توليد بمب  توانمندي  را به تواند ايران  و مي  است  بسيار خطرناك  گزينه از نظر امريكا و اروپا، اين
 دهد،  ادامه(  پلوتونيوم )  سنگين  آب  و برنامه  اورانيوم سازي  غني  برنامه  به ان اگر اير آنها معتقدند آه. دهد
  ، اين  گذشته از اين.  آند  مبادرت يي  هسته  يا مونتاژ سالح  ساخت  به  ممكن  زمان تواند در آمترين مي
   گزينه  اين اگر چه. آند  مي  فراهم  تهران  دولت  را براي  از خارج يي  هسته  تكنولوژي  وارد آردن  امكان گزينه

   از  برخي ، ليكن  است  ذآر شده  و دور از ذهن غيرمنطقي
   را در آشورهاي  از ايران ، ترس  گزينه  اين آنند و اعتقاد دارند آه  مي  دفاع  امريكا از آن آاران نو محافظه

 و   آرده  حاآم  فارس  خليج هاي نشين يخ و ش ، ترآيه  سعودي  عربستان  از جمله  منطقه  و غيرعرب عرب
  . بياورند روي( امريكا) خود تهديد  به(  ايران) تهديد   آنها از ترس  خواهد شد آه سبب
   همكاري  در ازاي شود، ولي  مي  محروم يي  هسته  توليد سوخت  از توان ، ايران  گزينه در اين:   دوم گزينه
   مواجه  نيز با مشكالتي  گزينه اين.  دهد  بوشهر را ادامه تواند پروژه ميNPT   و پيمان  اتمي  با آژانس آامل
تواند   و مي  داده نشان...(  و1،2،3بوشهر ) ديگر   بوشهرهاي  خود را به  عالقه ، ايران از نظر غرب.  است

 و   روسيه  وجود دارد آه  امكان  اين ليكن.  آند  تبديل  بمب  به  و در نهايت  پلوتونيوم  را به  نيروگاه  اين سوخت
   امريكا و اروپا از بين  نگراني ، زمينه  ترتيب  برسند و بدين  توافق  بوشهر به  سوخت  بازگرداندن  براي ايران

  . يابد  دست  اتمي  بمب تواند به  مي ، ايران  تكنيكي  لحاظ برود، اما به
   تهران  از دولت  ندارد و فقط  دسترسي يي  هسته يا سوخت بوشهر   به  ايران  گزينه در اين:   سوم گزينه

 و   اروپايي ها، اآثر آشورهاي  و روس  نيست گرايانه  واقع  گزينه اين.  آند  همكاري شود آه  مي خواسته
ا امريك. آنند  نمي  ترسيم  ايران يي  هسته  پرونده  را براي يي  آينده  چنين  حكام  شوراي  از اعضاي بسياري
   تهران  با دولت  توافق  به  اينكه رو نداردأ يكي  پيش  از دوراه  آند، بيش  را عملياتي  سوم  گزينه  اينكه براي

،   شود و ديگر اينكه  ايران يي  هسته هاي  فعاليت  آليه  آامل  توقف  خواهان  امتيازات  برخي برسد و در ازاي
   پيچيده  اوضاع دليل  نيز به  مساله  اين  آند آه  استفاده  ايران  عليهتر مانند آاربرد زور  تهاجمي  موضع از يك
  . پذير نيست  امريكا امكان  ديگر دولت هاي  و اولويت عراق
ها   امريكا، اروپا و روس ها براي  از ساير گزينه  بيش  دوم ، گزينه  فعلي  در مقطع رسد آه  نظر مي  به چنين

.   است  در ايران يي  هسته  بلندپروازانه هاي ، تاخير در برنامه  آن  مزيت نها آمترين آ زعم  دارد و به مطلوبيت
از نظر امريكا و .   است ها نيز مهم  گزينه  از اين  هر يك  به  تهران  واآنش  و نوع  ايران  داخلي  مسائل ليكن

 روند   اينكه يكي:  وجود دارد  دوم  گزينه  و بويژه  فوق هاي  گزينه  بر سر راه  در ايران  عمده اروپا، دو مشكل
 و ديگر   است  شده  حاآم طلبان  از اصالح  دلسردي  نوع  و يك  در آشور بسيار آند شده  سياسي اصالحات

   از آن  حاآي  جديدالبرادعي  و گزارش  گرفته  بيشتري  در آشور شتاب يي  هسته هاي ، روند فعاليت اينكه
،   اينكه  هستند، يعني  در ايران  فرآيند معكوس  امريكا و اروپا، خواستار يك  متحده اياالت.   است بوده

 بوشهر   و به  يافته  آاهش  ايران يي  هسته هاي  خود بگيرد و فعاليت  به  بيشتري  شتاب  سياسي اصالحات
   يك  خواهد آمد، تنها به ستد  به  چگونه آار ايران  و محافظه  حاآم  در فضاي  چيزي  چنين اينكه.  شود ختم
   شوراي  به  ايران  پرونده  از ارجاع با امتناع )  است  را برداشته  اول امريكا گام.  نياز دارد  بزرگ زني چانه
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(   البرادعي  جديد در گزارش  آشفيات رغم علي )  با ايران  همكاري و با تاآيد مجدد اروپا بر ادامه(  امنيت
  .  است  شده تقويت

  
   خرداد18: روزنامه های تهران

  2004 ژوئن 7 -1383  خرداد18دوشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های دوشنبه تهران انتشار بيانيه شورای همکاری های خليج فارس را که در آن ايران اشغالگر 
  .جزيره های سه گاه دهانه هرمز خوانده شده موضوع گزارش های و مصاحبه های خود قرار داده اند

شتر روزنامه های تهران از زبان کارشناسان نوشته اند که دولت بايد سياست جدی تری عليه بي
  .همسايگان جنوبی خود در پيش بگيرد

اشاره کرده و نوشته به نظر " حمله مسلحانه ناو امارات به لنج ايرانی"در گزارش اصلی خود، به شرق 
ون نفر می کوشد به پشتوانه رشد سرسام  ميلي۵/١می رسد، امارات عربی متحده با جمعيتی حدود 

آور اقتصادی، تجاری خود که آن را هم مديون انزوای نسبی ايران در عرصه تجارت بين الملل است بر 
  .جمهوری اسالمی ايران فشارهای بيش تری وارد کند

مردان  اظهار نظر کرده که اقدام نظامی اخير امارات می تواند زنگ خطری باشد تا دولتشرقنويسنده 
ايرانی با بازنگری در واکنش همواره نرم و انعطاف پذير خود، توان بالقوه نظامی و تأثير بسيار انبوه 

ايرانيان ثروتمند و بانفوذ مقيم امارات و تعامالت گسترده تجاری با اين کشور را در حفاظت از منافع ملی 
  .ايرانيان و حفظ تماميت ارضی ايران امروز به کار گيرند

خبر داده و " حمايت بی سابقه اعراب از ادعاهای امارات عليه ايران"در عنوا ن اصلی خود از ب يزد آفتا
از زبان پرويز ورجاوند نوشته شرايط عراق و اوضاع داخلی ايران برای امارات فرضت مناسبی به وجود 

  .آورده که به ايران فشار وارد کند
 گفته است اگر ايران نتواند در سطح بين اعتمادابراهيم يزدی وزير خارجه پيشين جمهوری اسالمی به 

  ، پناه  ايران  اتمی  فعاليت  چون  عناوينی  با طرح المللی  بين المللی دوستانی برای خود پيدا کند شرايط
  . خواهد بود ن ايرا ها عليه  اماراتی  واهی  و ادعاهای  عناصر القاعده  به دادن
 از زبان يکی از نمايندگان مجلس هفتم نوشته با توجه به مفتوح بودن پرونده هسته ای ايران، کيهان

وضعيت عراق و همچنين مسائل منطقه ای، امارات بايد بداند که ند ايران در برابر زورگويی های آمريکا، 
  .شوروی سابق و اروپا کمر خم نکرد

   عرب های نشين  شيخ گفته است آمريکا از طريقآفتاب يزد  به  ظه کار مجلس محاف راد، نماينده امامی
اما اگر ايران در .  يابد  دست  خود در منطقه  اهداف  کند تا به  اينچنينی  را درگير مسائل قصد دارد تا ايران

  .مقابل آمريکا محکم بايستد اعراب جرات طرح چنين نظرياتی را نخواهند داشت
 و   در عراق  شيعيان  رسيدن  گفته است قدرتاعتمادبه     ششم  نماينده اصالح طلب مجلسجعفر گلباز،

  . فارس عليه ايران شده است  خليج  همکاری ، باعث واکنش شورای  تسنن  اهل  شدن  بازنده  نوعی به
" پريداولين فيوزی که " در سرمقاله خود استعفای رييس سازمان اطالعات مرکزی آمريکا را کيهان 

  .خوانده و نوشته رويارويی بزرگ و خيره کننده ای در راه است
 با تاکيد بر اين که ماشين جنگی آمريکا و سيستم جنگ افزاری کيهانمحمد ايمانی نويسنده سرمقاله 

آن با موتور و انرژی ای سرپاست که آن انرژی، هر روز، بيشتر از کنترل خارج می شود نوشته آمريکايی 
  .ل کشيدن ضامن انفجار بزرگ شده اند، با دموکراسی ای که به خاورميانه صادر کردندها خود عام

نيز در سرمقاله خود تغيير مديران سازمان اطالعات مرکزی آمريکا را نشانه آن جمهوری اسالمی 
دانسته که محبوبيت رييس جمهور آمريکا به شدت کاهش يافته و اميدی به انتخاب دوباره وی به 

  .هوری نيسترياست جم
تصميمات عجوالنه در عراق هم نشان می دهد که برنامه های جمهوری اسالمی به نظر سرمقاله 

  .جورج بوش در عراق کامال شکست خورده است
  .روزنامه های مختلف تهران مرگ رونالد ريگان را در صفحات اول خود منعکس کرده اند

گ رييس جمهوری پيشين آمريکا راز پرونده  در مقاله ای به قلم فرشاد محمودی نوشته با مرشرق
  . کنترا هم به گور رفت و به فراموشخانه تاريخ سپرده شد–ايران 

در حالی که روزنامه ها همچنان به گزارش هائی درباره زلزله و قابل پيش بينی نبودن آن ادامه می 
منطقه مازنداران را لرزانده و  خبر داده که صبح امروز بار ديگر زلزله ای بلده و کالردشت و کيهاندهند 

  .مردم را وحشت زده کرده است
 اداره هواشناسی با اشاره به توفان و رعد و برق های چند روز اخير اعالم داشت که کيهانبه نوشته 

گرچه زلزله ده روز پيش با توفان همراه بود اما زلزله ربطی به توفان و رعد و برق ندارد و مردم نگران 
  .نباشند
 در مقاله ای نوشته در اين روزها بسياری از مردم خود را به آن چه که از آن فاصله گرفته بودند، کيهان

آن هايی که از گناهان بزرگ خود دست کشيده اند و کسانی که حاال نماز خود را سر . نزديک کرده اند
  . کردند کم نيستندوقت می خوانند، زياد شده اند و کسانی که نماز خواندن را با يک نماز آيات شروع

دادگاه متهم به قتل همسر ناصرمحمدخانی عضو سابق تيم ملی فوتبال عنوان چند روزنامه صبح تهران 
  . با گفته های شهال، متهم به قتل، داغ شده بودشرقدادگاهی که به نوشته . است
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ا از وی به شهال زن جوانی که خود را عاشق فوتباليست سابق تيم ملی معرفی می کند و روزنامه ه
عنوان زن صيغه ای ناصر محمدخانی نام می برند در بازجوئی های اوليه خود به کشتن همسر قانونی 

  .معشوق خود اعتراف کرده بود
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی که مشروح دادگاه را در دو صفحه نقل کرده نوشته است که ايران

  .ی را همدست خود معرفی کندشهال اين بار در دادگاه کوشيد ناصر محمدخان
آن را چاپ کرده بود، خود را با شخصيت وقايع اتفاقيه شهال متهم به قتل در نامه ای که روز يکشنبه 

در رمان برباد رفته مقايسه کرده و از رييس دادگاه خواسته بود فيلم می خواهم زنده بمانم با " مالنی"
  .بازی جادوانه سوزان هايوارد را تماشا کند

 در پايان دادگاه ديروز ناصر محمدخانی ابراز داشت که به خاطر قتل همسر بی گناهش شرق نوشته به
از دادگاه تقاضای قصاص شهال را دارد و در همان زمان بين شهال و برادرش با خانواده مقتول درگيری 

  . صورت گرفت
  

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
  

 نفر روز بازرس آژانس بين المللي 664 تاکنون بيش از - 1380 بهمن ماه -دي  ميال2002از فوريه سال 
  . انرژي اتمي به کشورمان سفر کرده اند

  2004 ژوئن 7 -1383  خرداد18دوشنبه 
اين آمار در مقايسه با بازرسي هاي آژانس از ديگر : گفت " مهر"يک مقام آگاه با اعالم اين خبر به 

  . استکشورها ، رقمي بي سابقه 
حجم سفر بازرسان به جمهوري اسالمي به حدي باال بوده که حتي در برخي مقاطع بيش : وي افزود 

  .  نفر از بازرسان همزمان در حال بازديد از سايت هاي هسته اي کشورمان بوده اند5از 
تا . ردند آخرين گروه از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي جمعه شب تهران را به مقصد وين ترک ک

  . نشست آتي شوراي حکام ديگر هيچ گروه ديگري از آژانس به ايران سفري نخواهد داشت
  

، موسسه توليد راديوايزوتوپهاي ) TRR(راآتور تحقيقاتي تهران: مي افزايد " مهر"گزارش خبرنگار 
وسسه ، م) THL(، آزمايشگاه هاي چند منظوره جابربن حيان) MIXموسسه (يد و زينان , موليبدن

، راآتور ) BNPP(، شرآت آاالي الكتريك ، راآتور قدرت بوشهر) WHF(نگهداري مديريت پسمان 
، راآتور آب سنگين با قدرت ) LWSCR(، راآتور زير بحراني آب سبك ) MNSR(مينياتوري چشمه نوترون 

ه تبديل ، موسس) UCL(، آزمايشگاه شيمي اورانيوم ) FEL(، آزمايشگاه توليد سوخت ) HWSPR(صفر
، آارخانه آزمايشي ) FMP(، آارخانه توليد سوخت ) GSCR(، راآتور گرافيتي زيربحراني ) UCF(اورانيوم 

، انبار پسمانهاي راديواآتيو ، آارخانه ) FEP(، آارخانه غني سازي سوخت ) PFEP(غني سازي سوخت 
 موسسه سلول داغ براي توليد ،) IR-40(آزمايشي غني سازي ليزري اورانيوم ، راآتور تحقيقاتي ايران 

و نيز سايت انبار پسمان از جمله مراکز هسته اي ) HWPP(راديوايزوتوپها ، آارخانه توليد آب سنگين 
جمهوري اسالمي ايران هستند که در تهران ، بوشهر ، اصفهان ، نطنز، کرج ، لشکرآباد ، اراک و انارک 

  .مورد بازرسي آژانس قرار گرفته است
 

    2020 مگاوات برق هسته اي تا سال 7000 :آقازاده 
  2004 ژوئن 7 -1383  خرداد18دوشنبه 

  
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي ، سياست ": مهر"خبرگزاري 

در ششمين و آخرين بخش از گزارش . هسته اي ايران را کامال صلح آميز ، شفاف و مستقل مي داند
  . تهاي سازمان انرژي اتمي ايران ، مروري داريم بر اظهارات ويآشنايي با فعالي

 ششم مي سال - ارديبهشت سال گذشته 16، مهندس رضا آقازاده ، " مهر"به گزارش خبرگزاري 
  . در نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي ، اين اظهارات را مورد تاکيد قرار داد- 2003

  
با تاسيس مرکز اتمي ) شمسي1329( ميالدي 1950ط دهه وي با اشاره به اينکه ايران از اواس

دانشگاه تهران نخستين  قدم جدي را براي حرکت درمسير دانش هسته اي برداشت ،  بر عزم جدي 
  .ايران در طي مسير پرپيچ و خم استفاده صلح آميز از اين تکنولوژي تاکيد کرد

  
خنراني دو ضرورت و نيازمندي ايران را در رييس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي ايران در اين س

: زمينه انرژي هسته اي، توليد برق  و تامين سوخت  براي راه اندازي  نيروگاه ها خواند و تصريح کرد 
روند روبه رشد توسعه اقتصادي  و اجتماعي ايران  نيازمند  ايجاد يک استراتژي دراز مدت و تجديد نظر در 

  .ابع فسيلي کشور است روند استفاده بي رويه از من
  

 سال گذشته در 25  درصدي توليد برق در52/8 درصدي عرضه انرژي در برابر رشد 3/6وي متوسط رشد
 درصدي مصرف نيروگاه ها در اين دوره را شاهدي بر ضرورت چاره 8/8ايران، همچنين متوسط رشد 

  . انديشي براي نياز ايران به منبعي جايگزين براي سوخت فسيلي برشمرد 
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آقازاده در اين راستا به محدوديت منابع فسيلي و نياز کشور به بهره برداري ازاين منابع  درصنايع  

در صورت ادامه  روند  مصرف حامل هاي  انرژي  به صورت  :  تبديلي و بخش صادرات اشاره کرد و گفت 
مچنين برخي فرآورده هاي فعلي، تا چند دهه آتي ايران به عنوان يکي از وارد کنندگان نفت خام  و ه

  .مرتبط با آن تبديل خواهد شد 
  

 2020 مگاوات برق هسته اي را تا سال 7000وي  در اين سخنراني برنامه ايران براي دستيابي  به 
 ميليون 190 درصد ، به ميزان ساالنه 60يادآور شد و تاکيد کرد با تحقق اين امر با احتساب ضريب توليد 

 5ف نيروگاهي کشور صرفه جويي خواهد شد  که ارزش اقتصادي آن بيش از بشکه نفت خام درمصار
  .ميليارد دالر در سال برآورد مي شود

  
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين سختگيري هاي بين المللي زيست محيطي آغاز شده براي محدود 

ان به ميزان انرژي دستيابي اير: ساختن استفاده از سوخت هاي فسيلي را ياد آور شد  و تصريح کرد 
 تن ذرات 1150 هزار تن دي اکسيد کربن ، 157 ،  از توليد 2020هسته اي برنامه ريزي شده درسال 

  تن اکسيد نيتروژن که آلودگي شديد هوا را درپي دارد جلوگيري 50 تن گوگرد  و 130معلق در هوا، 
  .  خواهد کرد 

  
اف عالوه بر نيروگاه در دست ساخت بوشهر، ساخت جمهوري اسالمي ايران با اين اهد: وي اعالم  کرد

 مگاوات برق هسته اي را  به عنوان برنامه اصلي توسعه نيروگاههاي 6000نيروگاه هسته اي براي 
کشور تعيين کرده است و در اين زمينه ، تصميم و عزم ايران مبني بر ايجاد تنوع  در نيروگاههاي اتمي با 

ر طراحي و احداث  نيروگاههايي است که دانش آنها در ايران بوجود آمده توجه به توانمندي داخلي از نظ
  .است 

  
 که در حال حاضر در بوشهر در حال LWRما مصمميم که عالوه بر نيروگاهايي از نوع : آقازاده افزود 

 استفاده کنيم که CANDU و بويژه از نوع HWRساخت است از انواع ديگر نيروگاههاي اتمي از جمله 
  .يت توليد و ساخت آنها در داخل کشور فراهم تر استقابل

  
استفاده اين نوع نيروگاه اتمي، : وي درخصوص اراده ايران براي راه اندازي نيروگاه هاي آب سنگين افزود 

اين امکان را فراهم مي سازد که از اورانيوم طبيعي که از منابع داخلي ايران استحصال خواهد شد 
  .ه اي و استفاده از آن در نيروگاههاي مذکور استفاده شوددرجهت  توليد سوخت هست

  
رييس سازمان انرژي اتمي خودکفايي در زمينه توليد سوخت هسته اي را  دومين نياز اصلي  در برنامه 

توسعه هسته اي کشور خواند و پروژه هاي ايران در زمينه استحصال اورانيوم از منابع طبيعي در ساغند 
 اصفهان براي تبديل به UCF کيک زرد در اردکان و ادامه مسير اين فرآورده  درکارخانه يزد ، تبديل آن به

آنچه در نطنز در حال اجرا : هگزافلوريد، اورانيوم، اورانيوم فلزي  واکسيد اورانيوم را تشريح کرد و افزود
ست که از شدن  است تکميل واحد غني سازي اورانيوم براي توليد سوخت هسته اي نيروگاه هايي ا

  استفاده مي کنند و تمام  پروژه هاي مذکور با اطالع U-235 درصد 5اورانيوم با غناي کم حدودا  تا 
  .آژانس بين المللي انرژي اتمي و با نظارت آن اجرا مي شود 

  
  در اصفهان  و تاسيساتي در اراک  ZPPوي همچنين ازتالش ايران براي ساخت غالف سوخت ،  کارخانه 

  ليد آب سنگين براي تو
 نماينده دائم جمهوري 2002در ماه ژوئن  سال :   خبرداد  و افزود HWRمورد استفاده در نيروگاههاي 

اسالمي ايران نزد آژانس، فعال بودن ايران در زمينه هاي مختلف چرخه سوخت را به اطالع مسووالن 
  .ذيربط در آژانس رسانده است 

  
 به اطالع آژانس رسيد  و به تازگي آقاي 2002 رسما در سپتامبر فعاليت کارخانه غني سازي نطنز نيز

 بازديد UCFالبرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي و هيات همراه از اين کارخانه  و پروژه 
  .کردند

  
وي با تاکيد بر حق طبيعي ايران در بهره گيري از تکنولوژي هسته اي براي مصارف انرژي  و تکيه بر 

ت داخلي در اين زمينه ، اتکاء  بر قراردادهاي خارجي  براي تامين منابع سوخت نيروگاه ها را توليدا
در حال حاضر روسيه تنها متعهد به تامين سوخت هسته اي نيروگاه اتمي : ناکافي دانست و گفت

بوشهر است  و هيچ تعهدي نسبت به ارسال سوخت هسته اي به ساير نيروگاههايي که ايران مصمم 
ثانيا روسيه حتي در زمينه سوخت هسته اي نيروگاه اتمي بوشهر نيز . ه ساخت آنها است نداردب

متعهد به ارسال سوخت براي مدتي محدود و مشخصي است و به همين علت ما حتي در مورد نيروگاه 
امين اتمي بوشهر نيز پس از اتمام قرارداد با روس ها ملزم هستيم سوخت هسته اي را از ديگر منابع ت

  .کنيم 
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وي در جمع اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي بر محدوديت هاي غيرضروري اعمال شده  در زمينه  

تامين سوخت هسته اي مورد نياز ايران تاکيد کرد و يادآور شد بر اساس اين محدوديت ها ايران 
تهي شده  متعلق به خود و  تن اورانيوم 390 تن اورانيوم غني شده و 100نتوانسته است تا کنون حدود 

انبار شده  در شهر لينگن آلمان را جهت استفاده در نيروگاه بوشهر دريافت نمايد و آنها اجازه ندادند که 
  . اين مواد به کشور ديگري خارج از حريم اتحاديه اروپايي ،  مشخصا روسيه انتقال داده شود 

  
خني کامال بيهوده  و غير منطقي دانست و تصريح  وي شائبه پنهاني بودن پروژه هاي نطنز و اراک را س

اوال تاسيسات اراک که درزمينه توليد آب سنگين است  موضوع پادمان و مسووليت هاي  نظارتي : کرد 
آژانس نيست ،  ثانيا با وجود تاسيسات عظيم و تعدد برج هاي  بلند تقطير در طرح اراک و همچنين  

 ارتباطات جهاني، سخن از مخفي بودن فعاليت ها چندان نمي تواند وجود ماهواره ها،  رفت و آمدها و
  . مبناي منطقي و مستدل داشته باشد

  
  و موافقتنامه هاي  پادمان موظف بوده NPTوي همچنين با اشاره  به اينکه ايران  براساس معاهده 

ما در سپتامبر : ت   به داخل سايت نطنز ،  آژانس را مطلع نمايد گفUF6 روز قبل از بردن 180است 
 و قبل از هياهوهاي تبليغاتي محافل و رسانه هاي غربي، رسما آژانس را از وجود چنين 2002

تاسيساتي مطلع کرديم  و از مديرکل آژانس و  تيم بازرسي آن دعوت کرديم تا از اين کارخانه بازديد 
  . کنند 

  
ا پيش از انقالب اسالمي به ميلياردها دالر آقازاده با اشاره به  اينکه عالقمندي غربي ها ،  ايران ر

سرمايه گذاري در ساخت تاسيسات هسته اي از جمله مرکز تکنولوژي اصفهان  براي  ايجاد کارخانجات 
چرخه  سوخت هسته اي  توسط فرانسوي ها و انگليسي ها و همچنين نيروگاه اتمي بوشهر و غيره  

نهاد انستيتو تحقيقاتي استانفورد در قبل از انقالب اسالمي وادار کرده بود  و همچنين با اشاره  به پيش
در زمينه توليد بيست هزار مگاوات برق هسته اي در يک دوره بيست ساله،  مخالفت عملي غرب با 
پيشرفت هسته اي در ايران را  اقدامي سوال برانگيز خواند و استقبال جمهوري اسالمي ايران را  از 

علوم و تکنولوژي هسته اي خصوصا ساخت نيروگاه اتمي  و توليد سوخت هرگونه همکاري در زمينه 
  . هسته اي اعالم کرد 

  
  :متن کامل اين سخنان بدين شرح است

  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  حضار محترم، خانمها و آقايان
  

خن بسيار خرسندم که درجمعي فرهيخته به نمايندگي از کشورم جمهوري اسالمي ايران به ايراد س
کشوري که بدون شک از کهن ترين تمدنهاي بشري بوده و هم اکنون نيز منادي گفتگوي . مي پردازم

امروز دنيا بخصوص منطقه خاورميانه در شرايط بسيار . تمدنها و دعوت کننده به صلح جهاني است
 داده حساس و شکننده اي قرار گرفته و عقل گرايي و منطق جاي خود را به قدرت نمايي و زورگويي

  .بهر حال ما معتقديم که نهايتا حقيقت و عدالت حکمفرما خواهد شد. است
  

 ميالدي با تاسيس مرکز اتمي دانشگاه تهران اولين 1950جمهوري اسالمي ايران که از اواسط دهه 
قدم جدي را در اين زمينه برداشت، توسعه هسته اي خود را براساس ديدگاه صلح جويانه با استفاده از 

توسعه هسته اي در کشورم با فراز و نشيبهايي مواجه بوده و ليکن . علوم و فنون پيشرفته قرار داداين 
دولت و ملت ما مصمم است که با توجه به تاثير شگرف اين تکنولوژي در مولفه هاي علمي، اقتصادي و 

ير پرپيچ و خم اجتماعي و بطور کلي توسعه پايدار و عليرغم محدوديتهاي تحميلي، راه خود را در مس
  .استفاده صلح آميز از اين تکنولوژي باز نمايد

  
ابتدا اجازه مي خواهم ضرورت ها و نيازمنديهاي ايران را در توسعه هسته اي به استحضار شما 

  .نمايندگان محترم برسانم
  

طي سه دهه . اولين ضرورت و نيازمندي ايران در توسعه هسته اي، توليد برق هسته اي مي باشد
ته با توجه به روند روبه رشد توسعه اجتماعي و اقتصادي در ايران، استراتژي بهره برداري از منابع گذش

از يک طرف ارتقاء سطح زندگي  و برنامه هاي . فسيلي متاثر از دو عامل محدود کننده گشته است
نگي و بهبود شاخص هاي اقتصادي نيازمند تامين روند تقاضاي صعودي انرژي در کليه بخشهاي خا
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صنعتي داخلي مي باشد و از طرفي، اقتصاد ملي  وابسته به درآمدهاي نفتي است که رهايي از اين 
دو عامل متضاد، مستلزم ايجاد يک استراتژي دراز مدت و تجديدنظر در رونداستفاده بي رويه از منابع 

رژي کشورم آشنا دراينجا مايلم حضار محترم را با شمايي از وضعيت ان. فسيلي در کشور شده است
  .نماييم

  
 ميليون 9/932 ميليون نفر داراي 65در حال حاضر کشور جمهوري اسالمي ايران با جمعيتي معادل 

 تاکنون به طور 1977عرضه انرژي اوليه کشور از سال . بشکه معادل نفت خام عرصه انرژي اوليه است
ون بشکه معادل نفت خام در سال  ميلي9/180 درصد افزايش يافته و کل مصرف انرژي از 3/6متوسط 

 افزايش يافته 2001 ميليون بشکه نفت خام تا سال 7/661 درصد به 8/5 با متوسط رشد ساالنه 1977
 به 1977 ميليون کيلو وات ساعت در سال 19847در همين دوره نيز ميزان توليد برق از . است

لذا متوسط رشد ساالنه توليد . است ارتقاء يافته  2001 ميليون کيلو وات ساعت در سال 3/130082
  . درصد مي باشد52/8برق در طي سالهاي مذکور 

  
 نيز نيروگاههاي کشور جهت توليد برق مصرفي مورد نياز، مصرف خود را 2001 لغايت 1977طي سالهاي 

ميزان .  ميليون بشکه نفت خام افزايش داده اند7/225 ميليون بشکه معادل نفت خام به 6/29از 
  . درصد مي باشد که رقم بسيار بااليي است8/8رشد مصرف نيروگاهها در اين دوره متوسط 

  
جمهوري اسالمي ايران، باتوجه به مالحظات ذيل، نمي تواند صرفا به خاطر . حال بايد چاره اي انديشيد

  :داشتن منابع عظيم نفت و گاز تنها متکي به تامين انرژي خود از ميان سوخت هاي فسيلي باشد
 آنکه اين منابع محدود بوده و متعلق به نسل هاي آتي کشور نيز مي باشد، لذا استفاده بي رويه :اول

  .از آنها مجاز نيست
  

آنکه استفاده از اين منابع در صنايع تبديلي نظير پتروشيمي به مراتب ارزش افزوده بيشتري براي : دوم
  .کشور در پي دارد

  
ر به عنوان سوخت، به شدت ارز حاصل از صادرات نفت خام و آنکه مصرف اين منابع در داخل کشو: سوم

گفتني است در صورت ادامه روند مصرف حامل هاي انرژي . گاز طبيعي را تحت الشعاع قرار داده است
به صورت فعلي، تا چند دهه آتي ايران به عنوان يکي از وارد کنندگان نفت خام و برخي فرآورده هاي 

  . آمدمرتبط با آن نير در خواهد
  

آنکه دولت يارانه هاي پنهان زيادي بابت مصرف سوخت در داخل کشور مي پردازد که هزينه : چهارم
هاي فراواني به دولت تحميل نموده، بگونه ايکه در سيستم قيمت گذاري و در نهايت موضوع بسيار 

 درآمده و مهم در اين زمينه، مسائل زيست محيطي مي باشند که بصورت مسايل منطقه اي و جهاني
کشورها تا حدودي ملزم به اجرا و اعمال قوانين زيست محيطي در جهت بقاي کره زمين و محيط زيست 

  .آن مي باشند، خصوصا آنکه فعاليتهاي بين المللي در اين زمينه مدتهاست آغاز شده است
  

اخته و مجموعه داليل مذکوراتکاء سيستم عرضه انرژي کشور به سوختهاي فسيلي را غير منطقي س
استفاده کشور از تکنولوژي هاي جديد از جمله تکنولوژي هسته اي را در مقام مقايسه با سوختهاي 

  .فسيلي، رقابتي مي سازد
  

 سال 20به منظور تعيين سهم بهينه انواع نيروگاهها براي تامين انرژي الکتريکي مورد نياز کشور طي 
ه معروف ترين و کاربردي ترين مدل بهينه سازي  کWASPآينده نتايج استفاده از مدل برنامه ريزي 

 در سناريوي رشد حداقل سهم 2020سيستم عرضه انرژي الکتريکي است نشان مي دهد که تا سال 
 مگاوات و در سناريوي رشد 7000 مگاوات، در سناريوي رشد متوسط حدود 4000نيروگاههاي هسته اي 

  . مگاوات خواهد بود11000ته اي معادل باالي کليه شاخص هاي اقتصادي کشور، سهم برق هس
  

با توجه به مطالب مذکور، جمهوري اسالمي ايران سناريوي رشد متوسط مولفه هاي اقتصادي کشور و 
 مگاوات برق هسته اي عالوه بر نيروگاه در دست ساخت بوشهر را به عنوان برنامه اصلي 6000ساخت 

  .تتوسعه نيروگاههاي هسته اي کشور تعيين نموده اس
  

نکته مهم در اين زمينه، تصميم و عزم ايران مبني بر ايجاد تنوع در نيروگاههاي اتمي و توجه به 
  .توانمندي داخلي از نظر طراحي و احداث نيروگاههايي است که دانش آنها در ايران بودجود آمده است

  
 در حال ساخت مي  که در حال حاضر در بوشهرLWRما مصمم هستيم که عالوه بر نيروگاهايي از نوع 

 استفاده کنيم که قابليت CANDU و بويژه از نوع HWRباشد از انواع ديگر نيروگاههاي اتمي از جمله 
  .توليد و ساخت آنها بصورت داخلي فراهم تر است
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استفاده از نيروگاههاي اتمي آب سنگين اين امکان را فراهم مي سازد که از اورانيوم طبيعي که از 
ران استحصال خواهد گرديد براي توليد سوخت هسته اي و استفاده آن در نيروگاههاي منابع داخلي اي

  .مذکور استفاده شود
  

 و راکتورهاي HWRبدون ترديد عزم راسخ جمهوري اسالمي ايران بر توسعه تکنولوژي نيروگاههاي 
مند گرديم و يا تحقيقاتي ما را بر آن خواهد داشت که يا از دانش کشورهاي صاحب اين فن آوري بهره 
نظارت دائمي . خود با اتکاء به نيروي انساني متخصص و منابع داخلي به چنين دانشي دست يابيم

  .آژانس موجب رفع ابهاماتي خواهد شد که امروزه از ناحيه برخي کشورها مطرح مي گردد
  

 اي در کشور  مگاوات ظرفيت برق هسته7000در صورتيکه برنامه ساخت نيروگاههاي هسته اي و توليد 
 ميليون بشکه نفت 190 درصد، به ميزان ساالنه 60 محقق گردد، با احتساب ضريب توليد 2020تا سال 

 5خام در مصارف نيروگاهي کشور صرفه جويي به عمل خواهد آمد که ارزش اقتصادي آن بيش از 
 هزار تن 157 از توليد ضمنا از لحاظ اجتماعي و زيست محيطي نيز. ميليارد دالر در سال برآورد مي گردد

 تن اکسيد نيتروژن ممانعت به عمل 50تن گوگرد و 130 تن ذرات معلق در هوا، 1150دي اکسيد کربن، 
قدر مسلم آن است که در صورتيکه ضريب توليد بيش از مقدار منظور شده باشد، صرفه . خواهد آمد

  .از مقادير مذکور خواهد بودهاي اقتصادي و زيست محيطي ساخت نيروگاه هسته اي به مراتب بيش 
  

. دومين نياز اصلي در برنامه توسعه هسته اي ايران، خودکفايي در زمينه توليد سوخت هسته اي است
تصميم به ساخت انواع نيروگاههاي اتمي که تمام تحت نظارت آژانس انجام خواهد شد ما را ملزم مي 

  .ماييمسازد که در زمينه توليد انواع سوخت هسته اي فعاليت ن
  

روشن است که براي توليد سوخت هسته اي مي بايست مراحل فرآوري سنگ معدن اورانيوم، تبديل 
پروژه ساغند يزد نمايش عيني فعاليت ايران در زمينه استحصال اورانيوم از منابع . اورانيوم اجرا گردد

ستخراج کرده و سپس  متري ا350تاسيسات موجود در اين کارخانه، اورانيوم را از عمق . طبيعي است
. در منطقه اردکان يزد پس از اعمال فرايندهاي مختلف شيميايي و فيزيکي به کيک زرد تبديل مي کند

 انجام مي گردد، تبديل کيک زرد به هگزافلوريد، اورانيوم، اورانيوم UCFآنچه در اصفهان تحت عنوان پروژه 
سوخت هسته اي نيروگاهها و راکتورهاي اتمي که اين دو ترکيبات اصلي . فلزي  واکسيد اورانيوم است

  .مي باشند
  

UF6لذا آنچه در نطنز در حال انجام است تکميل . خوارک اصلي کارخانه غني سازي در نطنز مي باشد
واحد غني سازي اورانيوم براي توليد سوخت هسته اي نيروگاههايي است که از اورانيوم با غناي کم 

تمامي پروژه هاي مذکور با اطالع آژانس بين المللي انرژي . ده مي کنند  استفاU-235 درصد 5حدودا تا 
 در اصفهان در حال ساخت ZPPبراي توليد غالف سوخت، کارخانه . اتمي و با نظارت آن انجام مي گردد

 مي HWRبوده و از آنجاييکه مصمم به ساخت انواع نيروگاههاي اتمي خصوصا از نوع آب سنگين 
تي در اراک براي توليد آب سنگين مورد لزوم براي استفاده در اين نيروگاهها در حال باشيم، لذا تاسيسا
  .احداث مي باشد

  
 نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران نزد آژانس فعال بودن کشورم در زمينه 2002در ماه ژوئن سال 

 سازي نطنز نيز کارخانه غني. هاي مختلف چرخه سوخت را به اطالع مسوولين ذيربط در آژانس رساند
 مورد بازديد آقاي دکتر UCF به اطالع آژانس رسيد و اخيرا نيز به همراه پروژه 2002رسما در سپتامبر 

  .البرادعي و هيات همراه وي قرار گرفت
  

کارشناسان اتمي مي دانند که حجم سوخت هسته اي مورد نياز براي نيروگاههايي با ظرفيت کل 
 ميالدي از منابع 2020 و ما ملزم به برنامه ريزي بلند مدت براي تامين آن تا  مگاوات بسيار زياد بوده7000

  .داخلي مي باشيم
  

. برخي محافل سياسي و رسانه اي برنامه هسته اي ايران را جاه طلبانه و غير اقتصادي خوانده اند
ي را که مي منتقدين بايد به طور مستدل روشن سازند چه چيزي جاه طلبانه است؟ آيا مي توان کشور

 مگاوات برق هسته اي توليد کرده و خود به تامين سوخت آن مبادرت 7000خواهد تحت نظارت آژانس 
و اگر گفته شود . اگر اين چنين است دهها کشور جهان جاه طلب مي باشند. نمايد جاه طلب ناميد

فرانسه، انگلستان، فعاليتهاي مذکور غير اقتصادي است پس بايد گفت کشورهايي مثل آمريکا، روسيه، 
آلمان، چين، ژاپن، هند، کانادا، پاکستان، آرژانتين که عمال تمامي مراحل چرخه سوخت هسته اي را در 

  .مقياس صنعتي و يا نيمه صنعتي در اختيار دارند کاري غير اقتصادي انجام داده اند
  

. يحات هسته اي استيا اينکه گفته مي شود برنامه غني سازي اورانيوم ايران در جهت ساخت تسل
 کشور جهان کار غني سازي اورانيوم در مقياس صنعتي و يا نيمه 12بايد گفت اوال هم اکنون بيش از 

آيا مي توان گفت تمامي اين کشورهاي در راستاي ساخت سالح هسته . صنعتي را انجام مي دهند
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يک به معني ساخت اي عمل مي کنند؟ آيا پيشرفت در علم شيمي و يا علم ميکروبشناسي و ژنت
  سالحهاي شيميايي و يا ميکروبي است؟

  
بعضااعالم مي کنند که با توجه به اينکه روسيه متعهد به تامين سوخت هسته اي سرمايه گذاري مي 

اوال روسيه تنها متعهد به تامين سوخت هسته اي نيروگاه اتمي بوشهر بوده و : در جواب بايد گفت. کند
سوخت هسته اي و ساير نيروگاههايي که ايران مصمم به ساخت هيچ تعهدي نسبت به ارسال 

ثالثا روسيه حتي در زمينه سوخت هسته اي نيروگاه اتمي بوشهر نيز متعهد به ارسال . آنهاست ندارد
سوخت براي مدتي محدود و مشخصي است و بدين لحاظ ما حتي در مورد نيروگاه اتمي بوشهر نيز 

  .ملزم به تامين سوخت هسته اي از منابع ديگر مي باشيمپس از اتمام قرارداد با روسها 
  
  

اوال . شائبه پنهاني بودن پروژه هاي نطنز و اراک، به داليل زير، سخني کامال بيهوده و غير منطقي است
تاسيسات اراک که درزمينه توليد آب سنگين است موضوع پادمان و مسووليتهاي نظارتي آژانس نيم 

 براي اعالم آن نداريم، ثانيا با وجود تاسيسات عظيم و تعدد برجهاي بلند تقطير باشد، لذا وظيفه قانوني
در طرح اراک و همچنين وجود ماهواره ها، رفت و آمدها و ارتباطات جهاني، سخن از مخفي بودن 

 و NPTثالثا براساس معاهده . فعاليتها چندان نمي تواند مبناي منطقي و مستدل داشته باشد
  به داخل سايت نطنز، UF6 روز قبل از بردن 180ي پادمانمان با آژانس، ما موظف بوديم موافقتنامه ها

آژانس را مطلع نماييم ما قبل از آن هيچ وظيفه قانوني براي اعالم آن نداشتيم، ولي با اينحال در 
 چنين  و قبل از هياهوهاي تبليغاتي محافل و رسانه هاي غربي، رسما آژانس را از وجود2002سپتامبر 

با وجود اينکه از نظر قانوني الزامي نبود ولي از مديرکل آژانس و تيم بازرسي . تاسيساتي مطلح کرديم
لذا پنهان کاري در کار نبوده و بنا نيست هيچ . آن دعوت به عمل آورديم تا از کارخانه نطنز بازديد نمايند

  .خفي گردد باشد از ديد بين المللي مNPTگونه فعاليتي که موضوع معاهده 
  

در اينجا الزم مي دانم اشاره اي هر چند کوتاه به همکاري في ما بين ايران و آژانس و سياست ايران در 
  .زمينه معاهدات و پادمانهاي هسته اي بنمايم

  
فلسفه وجودي، اهداف و مسووليتهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي که همانا توسعه کاربردهاي صلح 

 جهان و جلوگيري از کاربردهاي غير صلح آميز آن مي باشد، از همان ابتدا مورد آميز انرژي اتمي در
پذيرش ايران قرار گرفت و اين کشور به عنوان يکي از اولين اعضا با تصويب اساسنامه آژانس در سال 

 به مناسبات و همکاريهاي بين کشور ما و آژانس از ابتداي آغاز فعاليت آن تا.  به عضويت آن در آمد1958
  .امروز از سطح خوبي برخوردار بوده است و اميدواريم که اين روابط بين طرفين بيش از پيش توسعه يابد

  
در خصوص پادمانها نيز کشور ما از جمله کشورهايي بوده است که تعهدات بين المللي مربوطه را در 

 3با آژانس به موجب ماده ، موافقتنامه جامعه پادمان را 1973ايران در سال . اين خصوص پذيرفته است
NPT امضا کرد و مطابق آن فعاليتها و تاسيسات هسته اي خود را تحت نظارت و بازرسي آژانس قرار 
موافقتنامه مذکور را با ) Subsidiary Arrangement( آئين نامه اجرايي 1974همين طور در سال . داد

. ما در زمينه فعاليتهاي هسته اي استاين اقدامات نشان دهنده شفافيت کشور . آژانس امضاء نمود
کشور ما با اينکه تقريبا تمامي اسناد بين المللي الزام آور در زمينه عدم اشاعه سالحهاي هسته اي و 

 پيش بيني NPT 4خلع سالح را امضا و تصويب نموده، ليکن و متاسفانه از حق مسلم خود که در ماده 
  .ي اتمي، محروم گرديده يا نتوانسه کامال برخوردار گرددشده يعني حق استفاده صلح جويانه از انرژ

  
در پاسخ . بعضا گفته مي شود که ايران از شفافيت کافي در زمينه فعاليتهاي هسته اي برخوردار نيست

بايد گفت که شفافيت هسته اي مولفه ها و معيارهايي دارد که در معاهدات بين المللي و تصميمات 
از نظر اين معاهدات و تصميمات کشوري که به . اتمي مشخص شده استآژانس بين المللي انرژي 

تعهدات بين المللي خود در زمينه هسته اي عمل کرده، پايبندي خود را به شفافيت هسته اي اعالم 
و لزوما اطالعات مربوط به هر يک از تاسيسات هسته اي را در زمان مقرر و قانوني خود . نموده است

  .بايد اعالم نمايد
  

در اينجا توجه شما را به گزارش مهمي که توسط دبيرخانه آژانس پس از بازديدي که در فوريه سال 
 توسط هياتي عاليرتبه از مسوولين آژانس به سرپرستي آقاي جان جني کنز معاون مديرکل و 1992

  :رييس دپارتمان پادمان ازجمهوري اسالمي ايران صورت گرفت، جلب مي نمايم
  
 از تاسيسات موجود در شش محلي که از آنها بازديد به عمل آورد گوياي استفاده صلح جمع بندي تيم"

مسوولين ايراني همچنين آمادگي خود را در تمديد زمان . آميز از انرژي هسته اي در آنها مي باشد
ازديد از هر بازديدها به ميزاني که تيم بازديد کننده آژانس الزم بداند و همچنين انجام ترتيبات الزم براي ب

مکاني که آژانس عالقمند به ديدار از آنها براي روشن شدن ماهيت صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي 
  ."ايران ضروري باشد، بعمل آوردند
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الزمه اجراي پروتکل الحاقي، . سياست ايران در زمينه پروتکل الحاقي نيز روشن و منطقي است

. است) مجالس کشورها(ه، تصويب آن از سوي مراجع قانوني همانطور که در مقررات آن پيش بيني شد
کشور ما با قبول اين پروتکل مشکلي ندارد و به ديده مثبت به آن مي نگرد ولي قصد هم ندارد که مفاد 

حقوق بين الملل معاهدات هم هيچ . آن را بدون هيچ قيد و شرطي تصويب کرده و به اجرا در آورد
اما ملت ماو مراجع قانوني ما .  معاهده يا سند بين المللي نمي کندکشوري را مجبور به قبول يک

همواره اين سوال را مطرح مي کنند که چرا با وجود اينکه ايران معاهدات و پادمانهاي هسته اي گوناگون 
را امضا کرده، هرگونه همکاري را با آژانس انجام داده و گزارشات رسمي بازرسان آژانس نيز بر صلح 

دن فعاليتهاي هسته اي کشور من صحه گذاشته اند، بايد همچنان مورد خطاب و محدوديتهاي آميز بو
اما کشورهايي که عليرغم مسلح بودن به سالحهاي کشتار جمعي و تن . مختلف بين المللي قرار گيرد

  . از آزادي عمل برخوردار گشته و مورد بازخواست نيز قرار نگرفته اندNPTندادن به معاهداتي مثل 
  

  :بهتر است سخن را کوتاه و به چند نکته اشاره نمايم
  
 اعالم کردم، ايران در برنامه ريزي 2002 همانطور که در چهل و ششمين اجالس آژانس در سپتامبر -1

طبيعتا الزمه .  مگاوات برق هسته اي را در طول دو دهه گنجانيده است7000طوالني مدت خود سهم 
مه ريزي در زمينه هاي پيشرفته تکنولوژي هسته اي مثل چرخه سوخت چنين پروژه بزرگي وجود برنا

هسته اي، ايمني و پسمانداري است در اجراي اين تصميمات ابتدا دستانمان را سوي غرب داراز کرديم 
ما راه گفتگو را باز کرديم و . و از آنها براي انجام کار مشترک در زمينه هاي مذکور ياري طلبيديم

اما متاسفانه با بي . عي در اين رابطه که چرا انرژي هسته اي الزم داريم اعالم نموديماستداللهاي وسي
در اينجا شايد جالب باشد که گفته شود که کشور من براساس محدوديت . اعتنايي آنها روبرو شديم

 تن اورانيوم 390 تن اورانيوم غني شده و 100هاي غير ضروري اعمال شده تا کنون نتوانسته حدود 
تهي شده متعلق به خود و انبار شده در شهر لينگن آلمان را جهت استفاده در نيروگاه بوشهر دريافت 

آنها اجازه ندادند که اين مواد به کشور ديگري خارج از حريم اتحاديه اروپا، مشخصا روسيه انتقال . نمايد
. سوي خودکفايي رفتيمو وقتي از همکاري غرب نسبت به ايران مايوس گشتيم طبيعتا به . داده شود

لذا همزمان هم . در اين راستا الزم بود فعاليتهايمان را در همه زمينه ها و بطور موازي گسترش دهيم
 و هم روي غني سازي براي توليد سوخت HWRروي آب سنگين براي استفاده در نيروگاههاي 

خداوند را شاکريم که در . ود کار کرديم و نمي دانستيم در کدام شاخه موفق خواهيم بLWRنيروگاههاي 
هر دو موفق بوديم هم در توليد آب سنگين و هم در غني سازي و مصمم به ساخت نيروگاههاي اتمي 

  . مي باشيمLWRو  HWRخود از انواع 
  
 مخالفت برخي کشورها نسبت به توسعه صلح آميز هسته اي در ايران به بهانه هاي واهي آنهم -2

در صورتيکه همين کشورها نسبت به . ر قابل تامل و سوال برانگيز استپس از انقالب اسالمي بسيا
رشد سريع و بعضا بي رويه توسعه هسته اي ايران قبل از انقالب اسالمي نه تنها تن به سکوت داده 

برمبناي اين پيشنهادات و عالقمندي . اند بلکه اساسا و عمدتا خود آنها در اين توسعه نقش داشته اند
م وادار به ميلياردها دالر سرمايه گذاري در ساخت تاسيسات هسته اي از جمله مرکز غربيها کشور

تکنولوژي اصفهان جهت ايجاد کارخانجات چرخه  سوخت هسته اي توسط فرانسوي ها و انگليسي ها 
آيا مي توانيم اکنون تمام اين سرمايه گذاريها را ناديده . و همچنين نيروگاه اتمي بوشهر و غيره گرديد

پيشنهاد انستيتو تحقيقاتي استانفورد در قبل از انقالب اسالمي در زمينه . بگيريم و آنها را رها نماييم
توليد بيست هزار مگاوات برق هسته اي در طي يک دوره بيست ساله، انحصار قراردادهاي هسته اي 

يهاي غربي، تماما براي ساخت راکتورها و نيروگاههاي اتمي و توليد سوخت هسته اي در اختيار کمپان
سوال اساسي . نشانگر نفوذ غرب بر فعاليتهاي هسته اي ايران در قبل از انقالب اسالمي بوده است

من اين است که ما به کدام پيشنهاد و به کدام سياست غرب بايد گوش فرا دهيم؟ به پيشنهادي که 
ران تجويز نموده و خود آنها نيز  هزار مگاوات برق هسته اي براي اي20توسط محقيقن آمريکايي که باالي 

به اجراي آن دست زده اند و يا به پيشنهاد سياسي و مداخله جويانه اي که توسط سياسيون گفته 
من . مي شود که ايران از آنجايي که از نظر منابع نفت و گاز غني است نياز به نيروگاه هسته اي ندارد

ديگر که از نظر سوختهاي فسيلي غني هستند سوال مي کنم آيا همان پيشنهاد به بعضي کشورهاي 
  مثل آمريکا، روسيه، انگليس، مکزيک و کانادا و غيره داده مي شود؟

  
 و غيره CTBT ،BWC ،CWC و کنفوانسيونهاي مهم ديگر بين المللي مانند NPT ايران امضاء کننده -3

اري نموده و بطور افتخاري است و همواره عضوي وفادار و متعهد بوده و بر اجراي توافقات خود پافش
برخالف برخي .  را داشته استIAEAهمکاريهاي صادقانه با سازمانهاي بين المللي ذي ربط مانند 

کشورها که قلدرمابانه خود را از ديگران جدا مي دانند، کشور من بعنوان عضو تعداد زيادي از پروتکل ها 
اين ما نبوديم که . ها به عمل نياورده استو معاهده هاي بين المللي هرگز مانعي بر سر اجراي آن

هيروشيما و ناکازاکي را بمباران اتمي نموديم يا در جنگ بالکان، خليج فارس و جنگ اخير از اورانيوم 
اين ما نبوديم که عراق را مجهز به سالحهاي شيميايي کرديم که حتي . تهي شده استفاده کرديم 
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 سکوت محافل غربي را عليرغم شعارهاي فريبکارانه کنوني عليه مردم خود در حلبچه استفاده کند و
  .بهمراه داشته باشد

  
 گفته مي شود که ايران به دليل وجود همسايگاني که مسلح به سالحهاي هسته اي هستند، -4

در جواب مي گوييم، . چاره اي جز مجهز شدن به سالحهاي هسته اي براي ايمن نمودن خود ندارد
آيا سالحهاي هسته اي شوروي سابق . د سالحهاي هسته اي تامين نخواهد گرديدامنيت ايران با تولي

آيا عراق توانست امنيت خودش را با تسليحات شيميايي و . توانست از فروپاشي آن جلوگيري نمايد
بيولوژيکي تامين کند؟ آيا حادثه يازده سپتامبر ناشي از يک حمله هسته اي بود و آيا کشور آمريکا 

 توسل به تسليحات هسته اي خود از آن جلوگيري نمايد؟ ما بر پايه مواضع صريح رييس توانست با
جمهور کشورمان معتقديم سالح ما ايمان ما، منطق ما، و شايستگي ملت رشيد ايران است و کسي 

  .که به اين سالح معنوي مجهز است نيازمند سالحهاي مخرب نيست
  
ز، شفاف و مستقل محور اساسي سياست هسته اي ايران  همانطور که بيان گرديد شعار صلح آمي-5

لذا روند مستقل شدن در اخذ دانش هسته اي از محورهاي سياست هسته اي ايران به حساب . است
ملت ما مصمم است تا به دانشها و فنون پيشرفته از جمله علوم و تکنولوژي هسته اي مجهز . مي آيد

 و پادمانهاي هسته اي است مي پذيرد، NPT موضوع  را بر فعاليتهايي کهIAEAگردد و نظارت 
سالهاست که ملت ما زير بار بايد و نبايدهايي که خارج از قوانين معتبر بين المللي است و تنها 

براساس اصول . براساس سليقه و خواست برخي کشورهاي استعمار گر انشاء شده است نرفته است
 ندارد سليقه و خواست خود را به اجبار و زور و يا هرگونه و قوانين بين المللي هيچ کشوري در دنيا حق
يک کشور حق ندارد خود را متولي صلح کند، بلکه همه . ابزاري ديگر به کشورهاي مستقل تحميل کند

  .کشورها بايد منادي صلح باشند و در عين حال به آن پايبند بمانند
  
وژي هسته اي و در عين حال توسعه و انتقال  بدون شک ممانعت از استفاده غير صلح آميز از تکنول-6

صلح آميز آن به کشورهاي در حال توسعه، وظايف اصلي و اهداف اساسي آژانس مي باشند و بر اين 
 در مورد همه اعضاي آژانس تاکيد داشته و NPTاساس جمهوري اسالمي ايران، همواره بر اجراي کامل 

اما .   اين معاهده مهم نپيوسته اند اعالم نموده استانتقاد خود را همواره نسبت به اعضايي که به
 را به CTBT و  NPTاعمال سياستهاي دو گانه و تبعيض آميز از ناحيه برخي کشورها، عمال معاهدات 

 گام موثري در کنترل گسترش NPTبي ترديد معاهداتي مانند . چالش کشيده و کم اثر نموده است
يضات لحاظ شده و دو گانگي هاي اعمال شده، چشم انداز خلع تسليحات هسته اي بوده اند، اما تبع

  .سالح کامل هسته اي را بسيار تاريک و مبهم نموده است
  

کالم آخر اينکه فرصت را مغتنم شمرده و همچنانکه بارها اعالم کرده ايم، از تمامي کشورهايي که مي 
هيزات و ابزار آالت جانبي آنها توانند ما رادر جهت ساخت نيروگاههاي اتمي، سوخت هسته اي و تج

منادي گفتگوي تمدنها و صلح . کشور من کشور مستقلي است. دعوت به عمل مي آورم. ياري نمايند
مي خواهيم در تمامي علوم خصوصا علوم و فنون هسته اي متکي به خود باشيم و در . جهاني است

ما از هر نوع همکاري در تمامي . دعين حال از پيشرفتهاي کشورهاي ديگر غافل نبوده و نخواهيم بو
زمينه هاي علوم و تکنولوژي هسته اي خصوصا ساخت نيروگاه اتمي و توليد سوخت هسته اي 

  .استقبال مي کنيم
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