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

  
  جعه ملي فا-زلزاه بم

  
  پرچم بر افراشته کمک به بم  

  ويدا
 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنب دو- تريبون فمنيستي زنان

بازار غذا و پوشاک ,  گروه ياري و هما براي کمک رساني به زنان باردار و شيرده بم 22/3/83روز جمعه 
برنامه تغذيه مناسب زنان باردار درآمد حاصل از اين بازار صرف ادامه . وکارهاي دستي بر گزار کردند

  .مي شود) تخم مرغ وپنير ,شير ( وشيرده 
کيف و روميزي هاي , درسالن کوچک غرفه هاي متعددي از هنرهاي دستي از جمله شمع هاي متنوع 

هم چنين غرفه اي از کارهاي دستي زنان افغان و در غرفه اي ديگر انواع و اقسام ,با طرح هاي زيبا 
  .که هر کدام نماينده همدلي مردم آن شهر ها به هموطنان آسيب ديده بم بودندغذاهاي محلي 

, مادران و دختراني که دست دردست هم . بازاري که خريدار وفروشنده تنها در فکر مبادله محبت بودند
ما شما را , هنر ودانسته هاي خودرا خالصانه عرضه مي کردند تابه هم جنسان مصبيت زده خود بگويند 

  .اموش نکرديم و هم جنين در دفاع از لبخند کودکان آينده فر
سالن اجتماعات کوچکي که مخصوص يک مجتمع بود , محل بازار دور افتاده و جاي قابل دسترسي نبود

و بنظر مي رسيد که در روز جمعه کسي وقت خودش را براي پيدا کردن اين بازار صرف نمي کند اما , 
شخص نبود که براي راحت شدن از تهيه غذِا روز جمعه است يا براي کمک م, استقبال زنان بسيار بود 

  !رساني 
  

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
  

  همکاری اتمی ايران رضايتبخش نبوده است: برادعی
 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنب دو-بي بي سي 

، همکاری ايران با اين نهاد وابسته به سازمان محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی
سخنگوی کاخ سفيد نيز از ايران خواسته است در زمينه . ملل متحد را رضايتبخش ندانسته است

  .فعاليت های هسته ای خود اطالعات کامل و روشنی ارائه کند
نظور بررسی مديرکل آژانس بين المللی در سخنرانی افتتاحيه خود در جلسه شورای حکام که به م

نحوه همکاری ايران در ارايه گزارش فعاليت های هسته ای اين کشور در مقر آژانس در وين، پايتخت 
  . اتريش، تشکيل يافته خواستار آن شده است که اين مساله در خالل چند ماه آينده فيصله يابد

  
و هشداری به اين کشور اظهارات آقای برادعی به منزله انتقاد از گزارش های قبلی ايران به آژانس 

  .برای شفافيت بيشتر در آگاه ساختن آژانس از جزييات فعاليت های هسته ای خود است
سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه پيش نويس قطعنامه شديداللحنی را در مورد نحوه همکاری قبلی 

  .ايران با آژانس به اجالس شورای حکام تسليم کرده اند
 ايرانی قطعنامه پيشنهادی اروپاييان به شورای حکام آژانس را مورد انتقاد قرار از سوی ديگر يک مقام

  .داده و آنان را به عدم اجرای تعهدات خود متهم کرده است
مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته که مساله اصلی اين است که آيا ايران تمامی فعاليت 

  .ر گزارش های قبلی منعکس کرده است يا نههای خود در زمينه غنی سازی اورانيوم را د
  .اورانيوم غنی شده می تواند در ساخت بمب اتمی به کار رود

  .آقای برادعی از ايران خواسته است به گونه ای شفاف، سريع و فعاالنه با آژانس همکاری کند
لمللی خود همزمان اسکات مککلالن، سخنگوی دولت آمريکا، از ايران خواسته است به تعهدات بين ا

  .پايبند باشد و اطالعات کامل و شفافی درباره فعاليت های هسته ای خود ارائه کند
آمريکا جمهوری اسالمی را به تالش برای دستيابی به تسليحات هسته ای متهم کرده در حاليکه ايران 

  .اصرار دارد که برنامه های اتمی آن صرفا دارای هدف های غيرنظامی است
  اييانانتقاد از اروپ

در آستانه آغاز به کار اجالس شورای حکام، يک مقام شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی از 
  .پيش نويس قطعنامه پيشنهادی سه کشور اروپايی در اين مورد انتقاد کرده بود

حسين موسويان، دبير کميته سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی، در گفتگو با خبرگزاری 
 با اشاره به پيش نويس ارايه شده توسط آلمان، بريتانيا و فرانسه، که انتظار - ايسنا -ان دانشجويان اير

 ژوئن، شورای حکام به تصويب برسد، گفت که اگر در متن پيش 14می رود در اجالس روز دوشنبه، 
سل را نويس اصالحاتی صورت نگرفته باشد به منزله آن است که اروپاييان تعهد ماه فوريه خود در بروک

  .زير پا گذاشته اند
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با آژانس بين (اروپايی ها متعهد شدند در صورتی که همکاری ايران "آقای موسويان گفته است که 
در اجالس ماه (کامل باشد و موضوع جديدی کشف نشود در جهت بسته شدن پرونده ايران ) المللی
  ."تالش خواهند کرد) ژوتن

با سياست هايی که نظام در طول حدود اين نه ماه اجرا "ت که در عين حال، وی ابراز اطمينان کرده اس
  ."کرد، در شرايط فعلی ما در مرحله ای هستيم که تهديد شورای امنيت کامال برطرف شده است

اشاره عضو شورای عالی امنيت ملی به احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد 
  .است

رهای امضا کننده پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، از جمله براساس تعهداتی که کشو
ايران، بر عهده دارند، تخطی از شرايط اين پيمان می تواند باعث ارجاع موضوع به شورای امنيت 

سازمان ملل شود که ممکن است به اعمال تنبيه های سياسی و اقتصادی عليه کشور خاطی منجر 
  .شود

  آلودگی وارداتی
موسويان در اين گفتگو اظهار داشته است که گزارش قبلی محمد البرداعی، مدير کل آژانس بين آقای 

المللی انرژی اتمی، نشان می دهد که از نظر آژانس دو مساله فنی در مورد برنامه های ايران باقی 
  . و ديگری يافت شدن موارد آلودگی به اورانيوم غنی شدهp2يکی مساله سانتريفوژهای : است

ايران گفته است که علت يافت شدن آلودگی در نمونه برداری های بازرسان آژانس بين المللی انرژی 
  .اتمی اين بوده که برخی اقالم وارداتی توسط ايران آلوده بوده است

رفع ابهام در مورد آلودگی منوط "دبير کميته سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی گفته است که 
لثی است که آژانس در حال مذاکره با آنهاست و بايد آنها هم اجازه دهند از آنجا به همکاری کشور ثا

  ."نمونه برداری شود تا صحت ادعای ايران اثبات شود
  

ما اين قطعات آلوده را از داللی "وی منشا آلودگی را قطعات دست دوم سانتريفوژ دانسته و گفته است 
د آن دالل اين قطعات را از چه کشوری خريداری کرده از در دوبی خريداری کرده ايم و اينکه مشخص شو

  ."وظايف آژانس است
 ژوئن گفته است که تنها چند 14وی در مورد تصميم های احتمالی اجالس شورای حکام در اجالس روز 

مساله فنی باقی مانده و در حاليکه ايران پروتکل الحاقی را پذيرفته و در آن حدود بازرسی ها مشخص 
  .، قطعنامه شورای حکام نمی تواند اقدامات بيشتری را از جمهوری اسالمی مطالبه کندشده است

آقای موسويان تاکيد کرد که برای آژانس و جامعه جهانی مشخص شده است که ايران سالح هسته 
  . ای ندارد و هيچ برنامه ای را هم در اين مورد دنبال نمی کند

اگر قطعنامه به شکل پيش نويس "ی عالی امنيت ملی گفت که در مورد موضع اروپاييان، اين عضو شورا
موجود اروپايی ها تصويب شود به اين معناست که توافق نانوشته ای بين اروپا، آژانس و آمريکا در حال 

شکل ُگيری است که اين چند مساله ساده فنی باقی مانده را بزرگنمايی کنند تا دليلی باشد برای 
  ."دستور کار شورای حکام باقی بمانداينکه موضوع ايران در 
  توافق اروپا و آمريکا؟

وی دليل چنين توافقی را تالش برای وادار ساختن ايران به ادامه تعليق برنامه غنی سازی و خودداری 
  .از آغاز مجدد آن دانسته است

ر حاليکه ايران اعالم کرده است که برنامه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورده است د
مقامات ايرانی دستيابی به تکنولوژی غنی سازی را بخشی از حقوق ايران در چارچوب پيمان منع 

  .گسترش جنگ افزارهای هسته ای دانسته اند
  

ما با روسيه يک توافق اصولی داريم و آن "در مورد همکاری با روسيه، آقای موسويان گفته است که 
سته ای ايران اصوال صلح آميز باشد و در چارچوب معاهده هسته اينکه کليه فعاليت های استراتژيک ه

  ."ای، پادمان و پروتکل الحاقی انجام پذيرد و ايران با آژانس همکاری کند
وی با اعالم خطر در مورد سالح های هسته ای اسرائيل گفت که جمهوری اسالمی خواستار عاری 

  .سازی خاورميانه از کليه سالح های کشتار جمعی است
در ماه مارس سال جاری، شورای حکام آژانس بين المللی با تصويب قطعنامه ای که ازحمايت آمريکا 

برخوردار بود برنامه های هسته ای ايران را مورد انتقاد شديد قرار داد و اعالم کرد که اين کشور 
  .شفافيت الزم را در همکاری با آژانس نداشته است

نهادی اروپاييان به اجالس روز دوشنبه شورای حکام در مورد ايران در حاليکه پيس نويس قطعنامه پيش
  .نيز لحنی انتقادی دارد، احتمال می رود آمريکا نيز از آن حمايت کند

مقامات ايرانی ابراز اميدواری کرده اند که کشورهای غيرمتعهد عضو شورای حکام در صدد تعديل اين 
کثر اعضای شورای حکام به تدريج شکيبايی خود در پيش نويس برآيند هرچند به نظر می رسد که ا

مورد ايران را از دست می دهند و خواستار آن هستند که اين کشور گزارشی جامع و شفاف در مورد 
  .برنامه خود را تسليم شورا کند

 
  )بخش مربوط به ايران(متن آامل سخنراني البرادعي در نشست امروز شوراي حكام 
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دبيرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست امروز شوراي حكام بر ضرورت " محمد البرادعي" 
پايان بازرسي هاي ايران طي چند ماه آينده و بررسي ميزان دقيق اورانيوم غني شده موجود در ايران 

  . تاآيد آرد
  :ر مقدمه اي، در خصوص پرونده ايران گفتبه گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين البرادعي پس از ذآ

من اظهارات خود . شما  جزئيات گزارش پيشرفت آار شفاف سازي آژانس  در ايران را دربرابر خود داريد 
  .را به چند مشاهدات اصلي محدود خواهم آرد 

ايران و حل در ابتدا ، اين آژانس پيشرفتهاي بي وقفه اي در زمينه درك ماهيت و دامنه برنامه هسته اي 
  .بيشترين ابعاد برنامه تبديل اورانيم ايران و فعاليتهاي غني سازي ليزري داشته است 

ايران با تمام قوا عمل به پروتكل الحاقي خود را ادامه داده است و در ماه مي بيانيه هاي اوليه اش را در 
 هاي مورد درخواست دست يافت با همكاري ايران ، اين آژانس به همه محل. اختيار اين آژانس قرار داد 

ما همچنين پيشرفتهايي درباره شفاف سازي تعليق غني سازي ايران و فعاليتهاي فرآوري مربوطه . 
هر چند اين تعليق هنور به علت توليد مستمر تجهيزات سانتريفوژ در برخي آارگاهها هنوز . داشته ايم 

  .جامع نيست 
، ران هنوز باز باقي مي ماننده هاي مختلف برنامه هسته اي ايدر حاليكه تعدادي از مسائل در مورد جنب

 2. سوال اساسي اين است آه آيا فعاليتهاي غني سازي اورانيوم ايران آامال شفاف سازي شده اند 
  . جنبه مربوط به اين سوال هنوز در حال بررسي هستند 

  
طح پايين مربوط مي شود آه در  جنبه اول به منبع ذرات آلودگي اورانيوم غني شده سطح باال و س-

اطالعاتي آه بوسيله ايران در . اماآن مختلف مربوط به غني سازي اورانيوم در ايران يافت شده اند 
براي حل اين )  درخواست شده بودند 2003اطالعاتي آه از ماه اگوست (  تهيه شده اند 2004آوريل 

به (ش خود را براي تهيه اطالعات تكميلي مربوطه ايران بايد تمام تال. موضوع پيچيده آافي نبوده اند 
 36 ، 235خصوص در مورد منبع اجزا مورد سوال و توضيحاتي در مورد وجود يك مجموعه از ذرات اورانيوم 

  ).درصدي در يك مكان ، به آار برد 
 شده حل مسئله آلودگي هر چند نيازمند همكاري آشورهاي ديگري آه اين تجهيزات آلوده از آنجا تهيه

من از اين آشور ها خواسته ام آه هر تالشي را براي آمك به ما براي حل اين . است مي باشد 
" من بايد توضيح دهم با توجه به اينكه در برخي از گزارشهاي ما مربوط به . موضوعات انجام دهند 

ذآر شد يا آشور هايي آه به شكلهاي مختلف در اين آار دست داشتند " آشور هاي تامين آننده 
اشاره اي به اين مطلب نشد آه معامالتي آه در اين زمينه انجام شده با اطالع و آگاهي آشورهاي 

  .مربوطه بوده است 
ما نيازمند آسب درك آامل تري ازدامنه تالشهاي ايران درزمينه صادرات ، ساخت و استفاده از :  ثانيا -

د ذآر آردم اين اطالعات باتوجه به برنامه همانطورآه درگزارش خو. هستيم P-2سانتريفوژهاي طرح 
 از سوي ايران تهيه شد بعد از تكرار در خواستها تغيير يافت و در برخي اوقات ضدو نقيض P-2سانتريفوژ 

  .اجازه دهيد آه توضيح دهم . بودند 
ان اطالع داد  ، اير2004در ژانويه .  نشد P-2 ايران، ذآري از برنامه سانتريفوژ 2003در بيانيه اآتبر سال 

 را از يك دالل خارجي دريافت آرده بود در همان زمان مقامات ايراني بيان داشتند آه P-2آه نقشه هاي 
 يا تجهيزات مربوط به آن از خارج دريافت نكرده است و همچنين اظهار داشتند P-2ايران هيچ سانتريفوژ 

  .بوده است ) R&D( فقط در مقياس آوچك براي تحقيقات و توسعه P-2آه برنامه 
به هر حال در ماه آوريل ايران به آژانس اطالع داد آه اين آشور در حقيقت تعدادي از اجزاي مربوط به 

 خود را وارد آرده بود و در اواخر ماه مي، ايران اعتراف آرد آه اين اجزا P2فعاليتهاي غني سازي 
ور تالش آرده بود آه هزاران مگنت  اين آش2002 بودند و در سال P2مگنتهاي مربوط به سانتريفوژ 

  . بدست آورد 
 بوسيله ايران تهيه P2در زمان صدور اين گزارش براي شما ، اطالعات تكميلي در مورد سانتريفوژهاي 

ما همچنين نمونه هاي محيطي مربوط به اين . مي شد آه هم اآنون ما آنها را بررسي مي آنيم 
  . حال حاضر در حال تحليل آنها هستيم مسئله را جمع آوري آرده ايم آه ما در 

 را بررسي و درك آنيم P2من اميدوارم آه اين اطالعات به ما آمك آند آه همه مسائل مربوط به برنامه 
 .  
  

واضح است اگر ايران در پي جلب اعتماد از جانب جامعه جهاني در مورد اينكه اين آشور تمام برنامه 
ي باشد اين الگوي تعهد از سوي ايران آمتر از حد رضايت هسته اي خود را فاش ساخته است ، م

با گذشت يكسال از دشواريهايي آه بازرسان با آنها روبرو بودند ايران نياز دارد آه فعال و آامال . است
  . شفاف باشد 

. تقريبا دو سال از زماني آه توجه آژانس به  برنامه هسته اي آشف شده ايران جلب شد ، مي گذرد
وع براي اعتبار و آامل بودن پروسه بازرسي اساسي است آه ما قادر باشيم اين مسائل را اين موض

ظرف چند ماه آينده ببنديم و تضمينهايي آه جامعه جهاني با فوريت در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران، 
 همكاري به عالوه. در اين زمينه همكاري آامل ايران اساسي است . به دنبال آن است را تهيه آنيم 

  . همه آشورهاي ديگر درگير نيز براي حل تعدادي از مسائل حل نشده آليدي است 
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  نامه هشدار سيد محمد خاتمي در وين بررسي مي شود : دبير اول يك آشور اروپايي
 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو

 اتمي اعالم آرد آه نامه سيد دبير اول نمايندگي يكي از آشورهاي اروپايي در آژانس بين المللي انرژي
  . محمد خاتمي هم اآنون در ميان نمايندگي هاي آشورهاي اروپايي در آژانس در حال بررسي است

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، اين عضو ارشد هيات ديپلماتيك يك آشور اروپايي حاضر در آژانس بين 
به وين ، درباره نامه رييس جمهور " مهر"امي المللي انرژي اتمي ، در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعز

آشورمان به آشورهاي اروپايي و اعتراض به اين آشورها براي ارائه پيش نويس قطع نامه اي غير 
متن نامه سيد محمد : منصفانه درباره برنامه هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسالمي، اظهار داشت

  .ر آژانس رسيده استخاتمي هم اآنون به هيئت سه آشور اروپايي د
، درباره " مهر"وي ضمن آنكه اعالم آرد يك نسخه از اين نامه را مطالعه آرده است، در پاسخ به خبرنگار 

نمي توان گفت اين نامه بر قطعنامه : تاثير اين نامه بر قطعنامه آشورهاي اروپايي اظهار داشت
  .قرار خواهد گرفت" مورد نظر"اآرات ، آشورهاي اروپا درباره ايران تاثير دارد ؛ اما حتما در مذ

اين ديپلمات ارشد غربي خاطر نشان آرد آه انگليس ، فرانسه و آلمان و نيز ديگر آشورهاي اروپايي در 
حال بررسي دقيق اين نامه  هستند و ديگر هيئت هاي اروپايي حاضر در آژانس نيز اين نامه را دريافت 

  .آرده اند
ه اين متن به طور آامال محدود  توزيع شده است و به همين دليل امكان گفت آ" مهر"وي به خبرنگار 

  .نقل بخش هايي از آن وجود ندارد 
وي تصريح آرد آه رييس جمهور ايران در اين نامه از آشورهاي اروپايي در خواست آرده است آه به 

  .تعهدات خود در برابر تهران جامه عمل بپوشانند
  

   ايراني همچنان مشغول مذاآره است جلسه رسمي تمام شده ؛ هيات
 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو

 به 18 تا 15با آنكه جلسه عصر امروز نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي از ساعت 
مسائل فني آژانس اختصاص داشت ، هيات ديپلماتيك جمهوري اسالمي از بعدازظهر امروز ، پشت 

  . فتگو با اعضاي چند آشور غربي پرداخته استدرهاي بسته ، به گ
به وين ، اين جلسات پيوسته تا لحظه ارسال اين خبر همچنان در " مهر"به گزارش خبرنگار اعزامي 

  .طبقه چهارم آژانس ادامه دارد و بعيد است تا ساعتي ديگر هم پايان پذيرد
 نام آشورهاي غربي آه در اين ديپلمات هاي ايراني شرآت آننده در اين جلسه ، بدون اشاره به

  .نشست حضور دارند ، صرفا اين نشست محرمانه  را ، فشرده ارزيابي مي آنند
  

  پيام جديد ايران به غرب ؛ هرگز غني سازي را رها نخواهيم آرد: موسويان
 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو
   

نيت ملي است آه در اآتبر گذشته دآتر حسين موسويان دبيرآميته سياست خارجي شوراي عالي ام
مسووليت مذاآرات آارشناسي گفتگوهاي سعدآباد را برعهده داشت و روز گذشته نيز براي حضور در 

نشست شوراي حكام راهي وين شد، قبل از سفر در گفتگوي مشروحي با خبرگزاري مهر تاآيد آرد آه 
اورانيوم براي مصارف صلح آميز را رها پيام جديد ايران به غرب اين است آه ايران هرگز غني سازي 

  :متن آامل اين گفتگو در پي مي آيد. نخواهد آرد
  

با توجه به توافق ايران با سه آشور اروپايي در اجالس سعدآباد و پايبندي تهران به تعهدات در : خبرنگار
پيش نويس قطعنامه آيا . برابر اين آشورها انتظار مي رفت اروپا در شوراي حكام به شيوه اي ديگر باشد

سه آشور اروپايي به تنهايي مهمترين دليل عدم پايبندي اروپا به تعهداتشان از جمله بيانيه تهران 
  نيست ؟ 

  
اگر بخواهيم منطقي و دور از احساسات ارزيابي آارشناسي داشته باشيم اروپا را نه : موسويان 

 محكوميت قرار دارد و نه مي شود به ميشود به عنوان عدم پايبندي به تعهدات خود مورد سرزنش و
  .عنوان اجراي آامل تعهدات ستود

اصلي ترين موضوعي آه اروپاييها در بيانيه تهران متعهد شدند حل و فصل موضوع هسته اي ايران در 
  .داخل آژانس بود و به معناي ديگر جلوگيري از ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت

  
اوال پارسال با قطعنامه سپتامبر شوراي حكام، موضوع هسته اي ايران به معناي بايد توجه داشت آه 

واقعي يكي از موضوعات مهم بين المللي تلقي شد و نگراني بين المللي از آم وآيف فعاليتهاي 
هسته اي ايران زمينه اي را فراهم آرد آه آمريكا بتوانند ميدان داري آرده و ايران را به عنوان چالش 

امنيت منطقه و بين الملل معرفي آند تا موضوع را از دست شوراي حكام خارج و به شوراي جدي 
 ديپلماتيك -وقتي موضوعي در دستور آار شوراي امنيت قرار مي گيرد از نظر سياسي . امنيت بفرستد

  .و حقوقي بدين معناست آه تهديدي براي امنيت و صلح بين المللي تلقي شده است 
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آنها . اروپا تاآنون عليرغم همه فراز و نشيب ها به تعهدات خود پايبند بوده استبر اين اساس، 
دراجالس نوامبر فوق العاده فعال و مقتدرانه به ميدان آمدند، دراجالس مارس ضعيف عمل آردند تا 

 توافق ديگري با اروپا دراجالس بروآسل داشتيم آه در آن 2004اما در فوريه . رسيديم به اجالس ژوئن
توافق اعالم شد حداآثر تالش را به خرج خواهند داد تا پرونده ايران دراجالس ژوئن بسته شود، البته 

همچنين گزارش هاي . منوط به اينكه ايران همكاري آامل داشته وموضوع جديدي آشف نشود 
  .البرادعي مثبت و حاآي از همكاري آامل ايران با آژانس باشد

  
 درحال حاضر اروپا تهيه آرده است به همين شكل تصويب شود از نظر اگر پيش نويس قطعنامه اي آه

 دربروآسل زير پا گذاشته اند، مگر اينكه در اين قطعنامه، 2004ايران اروپا تعهدات خود را در فوريه 
  .اصالحاتي صورت گيرد آه ايران را درخصوص پايبندي اروپا به تعهداتش قانع آند

  
اآيد شده بود آه سه آشور اروپايي براي تسريع در خروج پرونده ايران از در بيانيه تهران ت:  خبرنگار

  دستور آار شوراي حكام تالش آنند ، چرا درحال حاضر از اين اقدام طفره مي روند؟
همينطوراست درتعهد ما و سه آشور دربيانيه تهران ذآر شده بود آه ما همكاريمان را با : موسويان

ابل اروپاييها هم حل و فصل پرونده ايران را تسريع آنند، اما با وجود آژانس سرعت ببخشيم و در مق
 مورد 670 ماه گذشته حدود 15اينكه ما در اين مقطع معتقديم همكاريهاي ايران سرعت يافته و در 

بازرسي را پذيرا بوده است ، در مقابل اروپايي ها و آژانس معتقدند آه هنوز برخي مسايل باقي مانده 
ازجمله اينكه . براين تا مسايل و ابهامات فني باقي مانده باشد نمي شود پرونده را بست است و بنا

مي گويند شما اظهارنامه پروتكل را چند هفته قبل داديد و راستي آزمايي اين اظهارنامه آه بيش از 
اين بحث فني و حقوقي است آه بين ما و آژانس و اروپا . هزارصفحه است چندماه طول مي آشد 

  .وجود دارد
  

آيا نبايد دربرابر اين . اما به هر حال شفاف شدن فعاليتهاي هسته اي ايران قابل انكار نيست : خبرنگار
  وضعيت جديد موضعي منطقي تر از طرف اروپا اتخاذ مي شد؟ 

  
ما معتقديم آه ابهامات فني در اين پروسه اي آه طي شده به حداقل . آامال درست است : موسويان
 طيف وسيعي از ابهامات و نگراني هاي بين المللي در مورد 2003در سپتامبر . يده استممكن رس

 مدير آل آژانس در گزارش خود اعالم 2004 ماه بعد در ژوئن 9فعاليتهاي هسته اي ايران وجود داشت و 
 و ديگري P2يكي . آرده است آه بيش از دو موضوع فني براي حل و فصل نهايي باقي نمانده است

 ماه 9يعني درحقيقت بعد از بيانيه تهران در آمتر از . ودگي آه اين پيشرفت بزرگي در آار استآل
  . ابهامات فني به دو مورد تقليل يافت

 90در اين دو مورد نيز بايد يادآور شد اولين بار آه نمونه برداري آردند طيف وسيعي از آلودگي ها از دو تا 
انس پي برده است آه منشاء آلودگي هاي آشف شده خارجي درصد مشاهده شد اما درحال حاضر آژ

 درصد ابهام وجود دارد آه رفع آن نيز به همكاري آشور ثالث مربوط 36بوده و تنها در يك مورد آلودگي 
  .مي شود

 آه به عنوان يك آشف جديد موجب افزايش حساسيتهاي بين المللي شد نيز همكاري P2درخصوص 
درصد ابهامات را برطرف آرده است و باقي ابهامات نيز با ادامه همكاريها برطرف  90ايران با آژانس حدود 

  .خواهد شد
در حال حاضر ما معتقديم آه اين ابهامات فني مي تواند در دبيرخانه آژانس دنبال شود و دليلي ندارد آه 

كام مي آيد آه پرونده آشورها وقتي در دستور آارشوراي ح. موضوع در دستور آار شوراي حكام بماند 
نگراني عمده در خصوص انحراف از فعاليتهاي صلح آميز هسته اي وجود داشته باشد و امروز با بيش از 

 بازرسي انجام شده آامال اطمينان داريم آه خود آژانس و اروپا مي دانند آه ايران نه سالح هسته 670
  .اي دارد و نه انحرافي از تعهداتش در آژانس انجام داده است 

  
ظاهرا عدم تعامل صحيح پاآستان با آژانس مانع تسريع حل ابهامات در خصوص آلودگي  : خبرنگار

  دستگاه هاي وارداتي شده است ، درست است ؟ 
ما نمي دانيم آشور ثالث چه آشوري بوده است، ما قطعات را از يك دالل در دبي خريديم و : موسويان

در گزارش البرادعي هم آمده  . يص دهد و با آن گفتگو آنداين وظيفه آژانس است آه آشور ثالث را تشخ
  .آه با آشور ثالث گفتگو شده اما همكاري مورد نظر آژانس از طرف اين آشور صورت نگرفته است

پيش نويس قطعنامه اي آه سه آشور اروپايي در نشست اخير تهيه آرده اند لحن مناسبي : خبرنگار
در اين مورد توضيح . ندهاي آن و اصالح برخي ديگر شده است ندارد و ايران خواستار حذف برخي ب

  .بفرماييد
اروپا دراين قطعنامه ازهمكاري ايران قدرداني آرده است و انجام راستي آزمايي هاي آژانس : موسويان 

درآنار آن از اينكه درانجام برخي بازرسي ها و همكاريها تاخير داشته . را در ايران به رسميت شناخته 
در گزارش .  ابراز تاسف آرده اند و خواستار آن شده اند اين همكاري بطور فعال و به موقع انجام شودايم

هاي البرادعي هم دقيقا همينطور است يعني از نظر آارشناسي پيش نويس قطعنامه سه آشور 
  .اروپايي تفاوت عمده اي با گزارش هاي البرادعي ندارد و تفاوت جزيي در همان چارچوب است
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ايراد عمده اي آه ما به قطعنامه داريم اين است آه مي گوييم تعليق داوطلبانه است و ما اينكار را براي 

فرصت داديم تا ثابت شود فعاليت غني سازي ما صلح آميز است . ايجاد اعتماد بين المللي انجام داديم 
اهيت و آم و آيف فعاليتهاي غني با انجام اين اقدامات م. و اين فعاليت ها تحت نظارت آژانس قرار گيرد

سازي ايران براي آژانس روشن شد و بنابراين چانه زني اروپايي ها براي گسترش دامنه تعليق و اينكه 
  . اصفهان هم شود آامال مغاير ان پي تي استUCfاين دامنه شامل تاسيسات آب سنگين اراك و 

  پيش نويس قطعنامه ذآر شده است؟تقاضا براي تعليق اين دو آارخانه صراحتا در: خبرنگار 
در عين حال توسط آژانس فراوري غني . در قطعنامه از ايران تفاضا شده است آه تعليق آامل را بپذيرد

سازي اصفهان هم جزو دامنه تعليق حساب شده و اروپاييها هم به اين استناد آرده اند آه تحقيق را 
اين است آه بنا نداريم تا ابد در مورد آم و آيف دامنه اما ما حرفمان . مطابق تعريف آژانس انجام دهيد

  .تعليق چانه زني آنيم بلكه يك مدتي را براي ايجاد اعتماد بين المللي به ابتكار خودمان انجام داديم 
  

با اين تفسير به نظر مي رسد مهمترين نكته اي آه بين ما و اروپا و آمريكا وجود دارد بحث : خبرنگار 
مساله اي آه گزارش هاي البرادعي هم به آن دامن زده . نيوم  و دامنه تعليق آن است غني سازي اورا

  . است
به گفته دآتر صالحي نماينده پيشين ايران در آژانس البرادعي قبل از ساخت آارخانه اصفهان محل 

محدوديتي احداث آن را ديده و از اهداف ايران در اين محل آگاه شده است و بعد از آن نيز ايران هيچ 
در عين . براي آژانس در خصوص بازديد از مراحل ساخت و بهره برداري اين تاسيسات ايجاد نكرده است 

حال بعد از اعالم آغاز بكار اين آارخانه در اوايل فروردين امسال توسط رييس سازمان انرژي اتمي 
د آه مشكلي در خصوص آشورمان عليرغم ابراز نگراني سه آشور اروپايي  سخنگوي آژانس اعالم آر
موضع گيري جديد آژانس . اين پروژه وجود ندارد و اين پروژه در دامنه تعليق غني سازي اورانيوم نيست 

  در اين خصوص به چه معناست؟
  

 اصفهان هم طبق تعريف آژانس در دامنه تعليق UCFدر گزارش آقاي البرادعي آمده است آه : موسويان
  . قرار مي گيرد

  ! آژانس قبال خالف اين اعالم آرده بودولي: خبرنگار
ما در بيانيه تهران توافق آرديم آه دامنه تعليق . اين موضوع را بايد از نظر فني توضيح بدهم: موسويان

" فعاليت هاي غني سازي" طبق تعريف آژانس صورت بگيرد همچنين درهمان بيانيه قيد شد آه آليه 
 بود آه در قطعنامه سپتامبر شوراي حكام آژانس تاآيد شد آليه اين در حالي. داوطلبانه به تعليق درآيد

  .تعليق شود" فعاليتهاي غني سازي و فعاليتهاي مرتبط با آن" 
  

در بخش دوم تعليق در قالب تعليق مورد نظر . آژانس در بخش اول تعليق را طبق بيانيه تهران تعريف آرد
ليق آامل براي جلب اعتماد آامل بين المللي در قطعنامه سپتامبر  و در سومين بخش به تعريف تع

 هم در قالب تعريف سوم UCFپرداخت و اقدامات اعتماد برانگيز اضافي را تعريف آرد  آه تعليق فعاليت 
  .مي گنجد

  آژانس چه زماني اين تعاريف را ارايه آرد ؟ : خبرنگار 
  بعد از بيانيه تهران : موسويان 

را توليد ) گاز مورد نياز براي غني سازي اورانيوم ( UF6 را فعال و UCFف ما با وجود اين تعري:  خبرنگار 
  آرديم ؟

ما چون متعهد به بيانيه تهران بوديم و بيانيه را قبول آرده بوديم تنها تعريف آژانس از جمله : موسويان 
ا چانه زني مي اما حاال آژانس و اروپ. بندي اين بيانيه را پذيرفتيم و بطور آامل هم به آن عمل آرديم

آنند آه تعليق غني سازي طبق تعريف آژانس در هر سه بخش باشد آه اين از موارد مورد اختالف ما 
  . است

  
با توجه به اينكه سه آشور اروپايي دربيانيه تهران متعهد شدند آه به انتقال فن آوري هسته : خبرنگار 

ي گسترش دامنه تعليق و تالششان براي اي و پيشرفت آن در ايران آمك آنند آيا درخواست شان برا
  توقف اين فرايند مغاير با بيانيه تهران نيست؟

سه آشور اروپايي . براي جواب دادن به سوال شما بايد به موضوع مهمي اشاره آنم :  موسويان 
انگليس ، فرانسه و آلمان از ابتداي بحث غني سازي در ايران در نامه اي آه ژوئن پارسال قبل از 

س سپتامبر به تهران نوشتند خواستار توقف فعاليت هاي غني سازي شدند و شرط همكاريهاي اجال
  .صلح آميز هسته اي با ايران را توقف غني سازي عنوان آردند

  
اروپاييها در گفتگوهاي سعدآباد نيز اصرار داشتند آه ايران غني سازي را بطور آامل متوقف آند و در 

. هاي فعاليت هاي هسته اي صلح آميز با ايران همكاري آامل داشته باشدمقابل اروپا در همه زمينه 
آنها همچنين در آن گفتگوها گفتند آه اگر ايران غني سازي را متوقف آند ، اروپا آماده است تعهد دهد 

 سال تامين خواهد آرد و حاضر است در زمينه گسترش 50آه سوخت نيروگاههاي هسته اي ايران را تا 
  .امروز هم اروپاييها همچنان اين پيشنهاد را مطرح مي آنند. گاههاي اتمي نيز همكاري آندساخت نيرو
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ما تا به امروز هيچ وقت با اروپايي ها در خصوص غني سازي اورانيوم به توافق و تفاهم نرسيده ايم 

  .ستبنابراين اگر آسي بگويد اروپاييها زير تعهدشان در بيانيه تهران زده اند حرف درستي ني
  

بله ولي سه آشور اروپايي در نهايت قبول آردند آه در مقابل تعليق غني سازي و نه توقف :  خبرنگار 
آن براي بسته شدن پرونده ايران تالش آنند و روند ارسال تكنولوژي به ايران را تسهيل نمايند و حاال 

  .دوباره بحث توقف را پيش آشيده اند
يانيه تهران آنها متعهد شدند مسائل ايران داخل آژانس حل و فصل شود در قالب ب! نه ببينيد:  موسويان 

. و درخصوص غني سازي گفتگوي درازمدتي را پيشنهاد آردند آه در قالب آن به تفاهم مشترك برسيم
اروپايي ها به ويژه در اجالس نوامبر شوراي حكام آه فضاي بين المللي به شدت عليه ايران آلوده بود، 

 در آنار روسيه و غيرمتعهدها تاثير بسزايي در انزواي آمريكا داشتند و توانستند مساله طبق تعهدشان
  .ارجاع ايران به شوراي امنيت را در نطفه خفه آنند

  
بنابراين اگر بخواهيم اروپاييها را سرزنش آنيم بايد منصف باشد و با تصورات نادرست نمي توان آنها را 

  .محكوم آرد 
اييها و از پيش نويسي آه تهيه آردند راضي نيستيم ولي اينكه آنها را متهم آنيم به ما از همكاري اروپ

  . اين آه تعهداتشان را در قالب بيانيه تهران زير پا گذاشتند آار درستي نيست
  

همانطور آه شما گفتيد با توجه به توافق فوريه در بروآسل آه اروپا در قبال همكاريهاي ايران : خبرنگار
ه است تالش آند پرونده ايران در اجالس ژوئن بسته شود در حالي آه علي رغم همه متعهد شد

همكاريها، آشورهاي اروپايي بهانه هايي از قبل ناآافي بودن همكاريها، باقي ماندن ابهامات، دير ارائه 
د شدن اظهارنامه و تاخير و اختالل در بازرسي ها در ماه مارس را مطرح مي آنند و به نظر مي رس

سعي دارند با هدف باز ماندن پرونده ايران براي دستيابي به اهدافشان از زير تعهداتشان شانه خالي 
  اينطور نيست؟. آنند

  .درست است اين از موارد اختالف نظر ما با اروپاست :  موسويان 
وديم آه زودتر بدهيم ما در زمان قانوني اظهار نامه به آژانس داريم آيا با اروپا قبال توافق آرده ب: خبرنگار

  يا آيا تاخير در انجام بازرسي ها در تعطيالت نوروز اختالل جدي در بازرسي ها ايجاد آرد؟
 هفته بود اما آژانس ادعا مي آند ، اين سه هفته بسيار مهم بوده است 3مدت تاخير فقط : موسويان 

مونه هاي برداشته شده چرا آه اگر بازرسي طي آن مدت صورت مي گرفت جواب آزمايشات بررسي ن
  .تا نشست ژوئن آماده مي شد

آيا با علم به اينكه نتيجه نمونه برداريها تا ژوئن آماده . ايران چه جوابي براي اين تاخير دارد: خبرنگار 
  نمي شود از ورود بازرسان ممانعت آرد؟

 نمي توانستيم در واقعيت اين بود آنها مي خواستند از مراآز خصوصي بازديد آنند و ما: موسويان 
درخصوص . اين واقعا مشكل بود. تعطيالت عيد آارگاه هاي خصوصي را موظف آنيم آه فعال باشند

آماده نشدن نتيجه بازرسيها اين حرفي درستي است آه نتايج آزمايشها به چند ماه زمان نياز دارد و ما 
تمرار بازرسي ها و نمونه برداريها هم اين را قبول داريم اما معتقديم ما هيچ محدوديت زماني براي اس

ايجاد نكرديم بلكه با گارد باز عمل آرديم تا آليه ابهامات آژانس برطرف شود، حتي اگر يك يا دو سال 
 سال ديگر آژانس در ايران بررسي هاي فني را دنبال آند به 100زيرا مطمئنيم اگر . ديگر زمان نياز باشد

. ز دايره صلح آميز فعاليتهاي هسته اي خارج شده نخواهد رسيدهيچ عنوان به اين نتيجه آه ايران ا
درعين حال معتقديم آه خواسته هاي قطعنامه هاي سپتامبر و نوامبر و مارس توسط ايران انجام شده 

ايران پروتكل را موقتا به اجرا در آورد، غني سازي را داوطلبانه تعليق آرد و اظهارنامه اش را طبق . است
بنابراين دليلي براي استمرار موضوع در دستور .  قبل از موعد قانوني به آژانس تحويل دادپروتكل يكماه

آار شوراي حكام وجود ندارد و ابهامات فني هر چه آه باشد در قالب آژانس و دبيرخانه مثل بقيه 
  . اين، منطق ما در جدل سياسي با اروپا و آژانس است. آشورها مي تواند دنبال شود

  اما متن قطعنامه سه آشور اروپايي و بندهاي مورد اعتراض ما چه شد؟: خبرنگار
  

يك فصل با . دراين باره بايد اول توضيح بدهم آه پرونده هسته اي ايران دو فصل داشت:  موسويان 
 باز شد و موجي از سوء ظن و نگراني بين المللي عليه ايران و خطر ارجاع ايران 2003قطعنامه سپتامبر 

امنيت ملي شكل گرفت اين فصل را با تدابير سياسي در قالب شوراي عالي امنيت ملي و به شوراي 
با تائيد مقام معظم رهبري بستيم و امروز آمريكا هم اگر بخواهد اين موضوع را دوباره مطرح آند در 

اين دستاورد بزرگي براي نظام جمهوري اسالمي ايران است و . انزواي صد درصد قرار خواهد گرفت
يتوان گفت وظيفه اصلي شوراي عالي امنيت ملي هم آه رفع تهديد از آشور است به خوبي انجام م

  . شد
  

خوشبختانه با سياستها و . اما فصل دوم آه مشتمل بر ابهامات فني و تكنيكي است هنوز باز است
گفته شد به تعاملي سازنده ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي دامنه اين ابهامات همانطور آه 
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حداقل ممكن رسيده است و به نظر من از نظر آارشناسي پرونده فني ايران ظرف چند ماه آينده به طور 
  .طبيعي بسته خواهد شد و آژانس، آمريكا و اروپا هم اين را مي دانند

 اما مسائل جزيي فني باقيمانده علي رغم اينكه مي تواند از طرح در شوراي حكام خارج شود اما مورد
سه آشور اروپايي سعي دارند با گروگان گرفتن مسائل جزيي . سوءاستفاده اروپا و آمريكا قرار مي گيرد

بندهاي قطعنامه . فني باقيمانده زمينه چانه زني بر سر وضعيت در غني سازي در ايران را فراهم آنند
ازي خواهد بود نه چند مهم نيست ما با آليت آن مخالفيم بنابراين چالش جديد ايران حتما بحث غني س

  .مساله جزيي فني باقيمانده 
البته براي روشن شدن افكارعمومي داخل آشور و رفع سوء تفاهم ها بايد بگويم آه خواست اروپاييها 

اين است آه ايران در قبال توقف غني سازي از همكاري آامل اروپا در آليه زمينه هاي صلح آميز هسته 
در حالي آه آمريكا . ا نمي گويد آه شما فعاليت هسته اي نداشته باشيد يعني اروپ. اي بهره مند شود

  .و اسرائيل خواستار عدم بهره مندي ايران از تكنولوژي هسته اي هستند
  

بر فرض قبول شرط اروپا توسط ايران، آشورهاي اروپايي تحت تاثير آمريكا تعهداتشان را به : خبرنگار
  يا خوست آمريكا را ناديده مي گيرند؟فراموشي نخواهند سپرد؟ آ

اروپا عمده نگرانيشان از غني سازي است و نگرانند آه ايران با دستيابي به اين تكنولوژي : موسويان 
آنها مي گويند چون غني سازي توجيه اقتصادي . هر لحظه آه اراده آند بتواند به بمب اتمي دست يابد

جهان آه تكنولوژي غني سازي را ندارند و سوخت ندارد سوخت را بخريد مثل اآثر آشورهاي 
  . نيروگاههايشان را مي خرند

   آشور قابليت غني سازي دارند، درست است؟12ظاهرا : خبرنگار
ولي معلوم نيست آه واقعا درست باشد، اما به هر .  آشورهم گفته شده 40نه تا حدود : موسويان 

اما . ز خود را وارد مي آنند و اين يك واقعيت استحال اآثر آشورهاي دنيا سوخت هسته اي مورد نيا
 حقوق و محدوديتهاي متقابلي را براي آشورها از NPTما يك بحث اصولي داريم و آن اين است آه 

ما محدوديتها را براي بهره مندي آامل از حقوق پذيرفته ايم و غني سازي . جمله ايران قائل شده است
  .ي عضو استهم حق مشروع ايران و آليه آشورها

  
 نقض شده است و ما NPTاگر از آشورها خواسته شود آه از اين حق محروم شوند، در حقيقت پيمان 

  .اين تبعيض را به هيج عنوان نمي پذيريم
ما غني سازي را بخشي از توان تكنولوژيك ايران مي دانيم و به هيچ وجه حاضر نيستيم از آن چشم 

  .زني آنيمپوشي آنيم، يا حتي بر سر آن چانه 
  

 درصد مي توانيم اورانيوم را غني آنيم و 5/3  را پذيرفته ايم و در چارچوب آن تا NPTدر يك آالم معاهده 
 درصد غني سازي خواهيم آرد و در مقابل هيچ محدوديتي هم براي 5/3حتما بازهم دوباره تا سقف 

  .اين فعاليتها نمي پذيريم 
روپايي به عنوان آشورهاي برخوردار موظفند آه تكنولوژي   آشورهاي اNPTطبق معاهده :  خبرنگار

  هسته اي را در اختيار ايران قرار دهند بدون هيچ گونه پيش شرطي ،  درست است ؟
آامال درست است ، اما براي اينكه حرف غيرآارشناسي نزده باشم بايد تاآيد آنم آه ابتدا : موسويان 

ميز بودن فعاليتهاي هسته اي يك آشور را تاييد آند تا سپس آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد صلح آ
 آشورهاي NPTدر عين حال طبق . بقيه آشورها بتوانند همكاري صلح آميز با آن آشور داشته باشند 

  .برخوردار اجباري براي اين آار ندارند و تنها به همكاري تشويق شده اند
  

دتر اعالم آند فعاليتهاي هسته اي جمهوري ما در حال حاضر تالش مي آنيم تا آژانس هرچه زو
اسالمي ايران صلح آميز است و تنها از آن زمان به بعد است آه مي توان اروپا را بازخواست آرد آه حاال 

آه آژانس صلح آميز بودن فعاليتهايمان را تاييد آرده است چرا شما به تعهدتان طبق توافق اآتبر تهران 
  .عمل نمي آنيد
ته باشيد، آژانس هنوز صلح آميز بودن آامل فعاليتهاي هسته اي ايران را اعالم نكرده اما توجه داش

است ، اروپا با اين توجيه آه تنها چيزي آه مي تواند زمينه غيرصلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي را 
با تاييد فراهم آند غني سازي اورانيوم است مي گويد شما اين فعاليت را متوقف آنيد تا ما و آژانس 

صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي شما از همين حاال همكاري هاي گسترده مان را براي انتقال ساير 
  . انواع تكنولوژي هسته اي به ايران آغاز آنيم 

  
 درخصوص فعاليتهاي هسته اي ايران اعالم نظر آرده اند پاسخ ايران به اين G8به تازگي گروه :  خبرنگار

  نظرات چيست؟
 از ايران دعوت آرده است آه به تعهداتش در قبال پادمان و پروتكل پايبند باشد و G8گروه : ويان موس

اين در حاليست آه ما قبال به اين درخواست پاسخ مثبت داده ايم و پاسخ ما همچنان مثبت خواهد بود 
توقف آند آامال مغاير با اما در مقابل اين درخواست آه ايران به غني سازي ادامه ندهد و يا اينكه آن را م

  . حق همه آشورها را براي غني سازي به رسميت مي شناسدNPTدرخواست اول است چرا آه 
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اين تناقص در رفتار گروه جي هشت، وضعيتي است، آه از زمان پيروزي انقالب تاآنون همواره از سوي 
عوت مي آند به پيروي از غرب در مورد ايران مصداق داشته است چرا آه همواره از يك سو ما را د

معاهدات بين الملل و از طرف ديگر حقوق مشروع و شناخته شده ، بين المللي در قالب همان معاهده 
  .را براي ما به رسميت نمي شناسند

  
ايران از خواست ديگر هشت آشور صنعتي مبني بر دعوت به مبارزه با سالح آشتار جمعي استقبال 

روپا گفتيم آماده همكاري براي عاري سازي خاورميانه از سالحهاي ميكند و ما همانطور آه به ا
  .آشتارجمعي هستيم

  
آنچه بعد از مطرح شدن پرونده هسته اي ايران در شوراي حكام بسيار جلب توجه مي آرد : خبرنگار

اظهارنظرهاي آارشناسي ، مسووالن حكومتي ، نمايندگان مجلس و رسانه هاي خبري داخلي در اين 
تاثير اين گونه مباحث و اظهارنظرها را در روند پرونده هسته اي ايران تاآنون چطور ارزيابي . ود خصوص ب
  .مي آنيد 
من معتقدم در هر حال به هيچ عنوان نبايد موضوع هسته اي ايران سبب درگيريهاي داخلي : موسويان 

  . مساله هسته اي ما مساله داخلي نيست . يا جريانات داخلي آشور شود
ما بايد اين را تشخيص دهيم و بابت . ب فعال در مخالفت با غني سازي در ايران يكپارچه شده استغر

استمرار غني سازي ايران يك چالش جديد بين ما و غرب . اين مساله در داخل آشور به هم اتهام نزنيم
ر موردش تصميم و بين ما و آژانس خواهد بود و اين چيزي است آه ايران بايد بطور جدي بررسي آند ود

  .بگيرد
سوالي  آه در داخل آشور مطرح مي شود اين است آه اگر ما در آنار صرف انرژي براي به : خبرنگار

توافق رسيدن با اروپا بيشتر انرژيمان را صرف رايزني  با غيرمتعهدها ، روسيه و چين مي آرديم مي 
  يم؟توانستيم پشتوانه قويتري براي خود در شوراي حكام داشته باش

ما در همان سطح و آيفيتي آه با اروپا آار آرديم با همان جديت هم با روسيه و غيرمتعهدها : موسويان
ماهيچ عضوي از . همين طور با ژاپن و استراليا آه گاهي با آمريكا همراهي نشان مي دادند. آار آرديم

مكان طرح ديدگاههايمان با اين آشور شوراي حكام را از قلم نيانداختيم اما چون با آمريكا رابطه نداريم و ا
بطور مستقيم وجود ندارد، مذاآرات ما با اروپا سبب مي شود آه آمريكا به عنوان عضو تاثيرگذار در 

  .شوراي حكام درك بهتري از واقعيتها داشته باشد
  

طعنامه در نهايت اگر اين رايزنيها نتيجه ندهد و سه آشور اروپايي بدون اعمال تغيير در ق: خبرنگار
پيشنهاديشان بتواند آن را به تصويب برساند و به گفته شما بتوانند مسائل فني و جزيي باقيمانده را 
  براي چانه زني بر سر غني سازي به گروگان بگيرند، نظر شما در خصوص تغيير رويه ايران چيست؟

  
ود ما معتقديم آه اگر به همين شكل تصويب ش. به هر حال ما منتظرنهايي شدن قطعنامه مي مانيم

اروپاييها به تعهدشان در ماه فوريه در بروآسل عمل نكردند و مطمئنا اين مساله تاثير منفي بر استمرار 
  .روند گفتگوهاي ايران و اروپا در مباحث هسته اي خواهد داشت

  با آژانس چطور؟: خبرنگار 
 را ادامه خواهيم داد اما هيچ تعهدي ما با آژانس در چارچوب پادمان و پروتكل همكاريهايمان:  موسويان 

  .را فراتر از پادمان و پروتكل نخواهيم پذيرفت
  ! اگر مجلس تصميم ديگري در مورد پروتكل بگيرد چه؟: خبرنگار

  . مجلس عاليترين مرجع تصميم گيري آشور است و ما همه موظف به اطاعتيم: موسويان 
  

 .سپاسگزارم : خبرنگار 
 

  ي هيات آمريكا براي تغييرات تازه در مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي متن آامل پيشنهاد رسم
 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو
  

پيشنهاد آمريكا به شوراي حكام با عنوان پيشنهادي براي تحكيم موقعيت آژانس بين المللي انرژي 
  . اتمي يكي از هشت دستور آار اين نشست است 

عزامي خبرگزاري مهر به وين، متن آامل اين پيشنهاد آه از سوي نماينده به گزارش خبرنگار ا
  :آمريكارسما در آژانس به اين سازمان ارائه شده است به قرار زير است 

بوش در ماه فوريه هفت گام جديد براي آمك به مبارزه با توسعه و گسترش سالح هاي آشتار جمعي 
در فعاليت هايش بر ضد ) IACA(كيم موقعيت آژانس پيشنهاد آرد آه سه گام آن مستقيما به تح
  .گسترش سالح هاي اتمي مربوط مي شود

اولين پيشنهاد براي تحكيم موقعيت آژانس بين المللي انرژي اتمي ، تشويق آشورها به امضاي پروتكل 
ه براين ، عالو.  بود 2005الحاقي و استفاده از اين پروتكل براي تهيه تجهيزات هسته اي ومرتبط تا سال 

اول اينكه شوراي حكام آژانس بايد : دو پيشنهاد ديگر نيز ارايه داد آه مستقيما به آژانس مرتبط مي شد
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آميته ويژه اي را درباره پادمان پديد آورد تا سازماندهي توانايي آنترل و اجراي تعهدات عدم گسترش 
  .سالح هاي اتمي را توسعه دهد

  
آه در حال بررسي شدن هستند نبايد در شوراي حكام يا اين آميته دوم اينكه هيچ يك از آشورهايي 

  .ويژه عضو باشند
  

آمريكا درمتن ارائه شده به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم آرده است آه عالقه مند است آه 
  :نظرات غير رسمي ويژه اي را براي اجراي اين پيشنهاد ارايه آند

  
   آميته ويژه پادمان ها-الف 

  
اما منطقي است آه يك آميته . يته هاي آنوني آژانس براي بودجه و برنامه همكاريهاي فني استآم

اولين هدف اين آميته جديد و ويژه درباره پادمان ها ، در بر . نيز در ارتباط با پادمان ها تشكيل شود
سته اي گرفتن توانايي ها و اختيارات براي تشخيص ، بررسي و جلوگيري از گسترش سالح هاي ه

  .ايجاد اين آميته نياز به تغيير قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي ندارد . است
  

آميته پيشنهادي آمريكا نه نياز به دبيرخانه براي مديريت روز به روز عملكرد بخش پادمان ها دارد و نه 
  . بدنه اي اجرايي را در شوراي حكام طلب مي آند

  
مرآز سياست گذاري نخواهد بود ، ضمنا آار گروه مشاور درباره اجراي عالوه براين، آميته پادمانها 

  .را دو برابر نخواهد آرد و جايگزين آن نخواهد شد) SAGSI(پادمان ها 
  

اين آميته ويژه ، درباره صادرات تجهيزات و تكنولوژي هسته اي ومسائل مربوط تصميم گيري يا سياست 
  . وعات به شوراي حكام گزارش خواهد دادگذاري نخواهد آرد، اما درباره اين موض

ما درآماده ايم آه درباره زمان آار آميته ازايده . آار آميته شورا مي توانند طوالني يا آوتاه مدت باشد
  .هاي شما بهره ببريم 

  
   بندهاي پيشنهادي براي دستور آار آميته ويژه-ب 
  

  : آميته بايد 
  
اي موجود از سوي مراجع غير دولتي ، به ويژه عملكرد شبكه  تدابيري را براي رويارويي با تهديده-1

  .هايي مثل شبكه عبدالقادرخان بيانديشد
  

در اين راستا بايد ارزيابي آند آه روش ها و تكنولوژي پادمان آنوني چطور مي تواند براي رويارويي با 
مه هاي پنهان ايران و ليبي و در اين راه از برنا. تهديدهايي ناشي از فعاالن غير دولتي گسترش پيدا آند

  .شبكه هاي مخفيانه بايد درس گرفت
  

تدابير مناسب را براي برخورد منبع وهمچنين دريافت آننده تجهيزات و تكنولوژي از بازار سياه بررسي 
  .آند 

  
الزم اختيارات قانوني مربوط به پادمان ها و استفاده از آنها براي تاثيرگذاري بيشتر و تغييرات و اصالحات 

  .را ارزيابي نمايد 
  
 بررسي آند آه آيا با وجود چالش هايي آه با توسعه هاي اخير صورت گرفته است ، الزم است -2

  .توانايي و اختيارات آژانس توسعه يابد
  

بر اين اساس مقرارت اساسنامه آژانس، توافقنامه هاي جامع پادمان ها و پروتكل الحاقي را بازبيني آند 
آيا آژانس تمام اختيارات خود براي بررسي مواد هسته اي يا فعاليت هاي ذآر نشده تا تعيين شود 

  .هسته اي را مورد استفاده قرار داده است يا نه
  

 را مبني بر اختيار آژانس براي بررسي ويژه تحت پادمان ها با توجه 1992تصميم شوراي حكام در سال 
  .ر شرايط خاص روي دهد را دوباره بررسي آند به مكان هاي ذآر نشده و اينكه اين اتفاق فقط د

  
  .بازبيني آند آه آيا فعاليت ها و آيتم هاي اضافي تكنولوژي تحت پروتكل الحاقي بايد گزارش شود يا نه
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استفاده وسيع تر از بازرسي هاي ويژه را در آشورهايي آه پروتكل الحاقي را امضا نكرده اند بازبيني 
  .آند 

  
  .تري را در مورد مواد خاصي همچون آيك زرد در نظر بگيردآنترل و گزارش بيش

  
  :   نقش آژانس را در برابر سازمانهاي ديگربازبيني آند ، براي مثال -3
  

 منافعي را براي آژآنس در نظر NSGبه منظور به دست آوردن اطالعات درباره صادرات از آشورهاي 
  .بگيرد

  
 براي حمايت آشورها در توسعه آنترل صادرات در نظر استفاده از صندوق امنيت هسته اي آژانس را

  .بگيرد 
  

منافعي همچون شفافيت فزاينده را براي استفاده از تخصص گروهي تكنولوژيست در رويارويي با 
  . مسائلي مثل چرخه سوخت هسته اي در نظر بگيرد 

  
اي مخفي مي تواند به آژانس در مورد مسايل مربوط به تكنولوژي سانتريفوژ و شناسايي برنامه ه

  .مشاوره دهد 
  
  . هماهنگ آردن اهداف تمام مناطق براي تسريع پذيرش پروتكل الحاقي-4
  
  . آشف ديگر نظريات براي دستيابي به بررسيها و تحليل هاي بيشتر-5
  
 مطالعه تدابيري آه آژانس و اعضاي آن بايد براي تقويت روند بازبيني پروژه هاي همكاري فني به آار -6
يرند تا اطمينان يابند آه چنين پروژه هايي به استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي منجر شود و بگ

  :  همچنين اجراي تعهدات پادمان ، براي مثال 
تدابيري را بيانديشد آه بخش هاي همكاري فني بتوانند با آمك آنها از تخصص آارشناسان پادمان 

  . استفاده آنندTCوژي بدست آمده تحت برنامه  آژانس براي ارزيابي تجهيزات و تكنول
شرايط جامعي براي مقررات همكاري فني مثل بررسي هاي حمل و نقل ، بررسي هاي مبدا و مقصد ،  

  .مخاطبان و غيره در نظر بگيرند 
  
   عضويت درشوراي حكام و آميته ويژه -ج

ود و از اين آشور خواسته معموال آم پيش مي آيد آه آشوري موضوع تصميم گيري شوراي حكام ش
ما معتقديم آه چنين آشورهايي نبايد در شوراي حكام يا آميته . شود آه اجراي پادمان ها را تغيير دهد

آنهايي آه قوانين را . همگرايي آژانس به اين اصل ساده  بستگي دارد . ويژه پادمان ها باشند 
  . واقع شوندشكستند ، نبايد براي الزام آردن قانون ها مورد اعتماد

به زبان ساده ، ما پيشنهاد مي آنيم آه آشورها بر يك اصل توافق آنند آه اگر زماني درآينده، به دليل 
نقض پادمان ها، مورد بررسي قرار گرفتند و در همين حال عضو شوراي حكام يا آميته ويژه هم بودند ، 

د حق چنين آشورهايي را براي صحبت و البته اين بن. (عضويت خود را در شورا يا آميته تعليق نمايند
  ).دفاع ازخود در طول نشستهاي شورا انكار نمي آند 

ما معتقديم آه اين سياست نبايد براي آشورهايي آه از لحاظ فني دچار عدم اطاعت هستند ، بكار 
 ماهه 18براي مثال، آشور هايي آه درالزم االجرا آردن توافق نامه هاي پادمان در يكدوره . گرفته شود 

تي مشخص شده ، يا دررعايت ضرب االجل هاي ارايه اطالعات تحت توافقنامه . پي .  ان 3آه در بند 
  .پادمان ضعف دارند 

ما عالقه منديم همه گروههاي منطقه اي را نه فقط براي سرويس در شوراي حكام و آميته ويژه 
ن سرويسي را نمي پذيرند ، در تشويق آنيم ، بلكه از همه مي خواهيم آه آشورهايي را آه چني

  . شوراي حكام قبول ننمايند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو -اخبار عراق از راديو فردا
  چشم انداز محاکمه چهار سرباز بريتانيايي به اتهام بدرفتاري با زندانيان عراقي

  امان فاطمه 
بريتانيا چهار تن از سربازان مامور در عراق را به اتهام بدرفتاري با زندانيان عراقي به دادگاه نظامي مي 

دادستان کل بريتانيا روز دوشنبه در اعالميه اي، خبر تشکيل دادگاه نظامي براي سربازان آن کشور . برد
  .نام متهمان نظامي اعالم نشده است. را منتشر کرد
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  والت عراق در روز دوشنبهآخرين تح
سه تن از : پنج تن از قربانيان را خارجيان تشکيل مي دهند.  تن در انفجار بمب در بغداد کشته شدند13

پنج کرد عراقي که در استخدام ارتش تازه تاسيس . کارکنان جنرال الکتريک و دو مقاطعه کار امنيتي
. اي آنان در آتش ناشي از انفجار سوختعراق بودند، در انفجار خودروي شان کشته شدندو جسده

اين دو تن روز دوشنبه در عراق ربوده شدند و از . دوش شهروند ترکيه نيز در عراق ربوده شدند
هشت شهروند ترک که پيشتر توسط آدمربايان در عراق ربوده . سرنوشت آنان خبري در دست نيست

ر تن از سربازان مامور در عراق را به اتهام بريتانيا چها. شده بودند، در چند روز گذشته آزاد شدند
  .بدرفتاري با زندانيان عراقي در دادگاه محاکمه مي کند

  پنج خارجي در ميان کشته شدگان انفجار صبح امروز در بغداد
  فريدون زرنگار 

نخست وزير دولت انتقالي عراق گفت که پنج خارجي شاغل در بخش انرژي، جزو کشته شدگان انفجار 
يک . وي افزود که سه خارجي ديگر نيز به شدت زخمي شدند. روز يک بمب در مرکز بغداد بودندصبح ام

انفجار بمب کارگذاري شده در يک . مسئول ديگر عراقي خبر داد که قربانيان خارجي اتباع فرانسه بودند
وهاي پس از وقوع انفجار، عده اي عراقي به دور خودر. خودرو، به مرگ دست کم هفت تن انجاميد

  .منهدم شده جمع شدند و ضمن سردادن شعارهاي ضد آمريکايي، با چوب بر روي خودروها کوفتند
   زنداني عراقي توسط نيروهاي ائتالف500چشم انداز آزادي هزار و 

  پيمان پژمان 
  زنداني ديگر در سراسر عراق را500نيروهاي ائتالف گفتند که تا زمان انتقال قدرت به عراقيان، هزار و 

طبق کنوانسيون هاي ژنو، اين زندانيان پس از آزادي بايد به دولت عراق تحويل داده . آزاد خواهند کرد
مقامات آمريکايي گفتند که تا اوايل ماه ميالدي آينده بين چهار هزار تا پنج هزار زنداني در دست . شوند

  .سربازان ائتالف باقي خواهند ماند
  اق در نشست امروز سازمان کنفرانس اسالميمذاکره در مورد انتقال حاکميت عر

  فريدون زرنگار، بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه 
 کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمي، امروز در 57نشست وزيران امور خارجه و ديپلمات هاي ارشد از 

 جمهوري رئيس. استانبول ترکيه با سخنان احمد نجدت سزر، رئيس جمهوري اين کشور، آغاز به کار کرد
ترکيه گفت که بدون حل بحران فلسطينيان و اسرائيل، طرح آمريکا براي خاورميانه محکوم به شکست 

پيش بيني . قرار است امروز در اين نشست، موضوع انتقال قدرت در عراق کانون مذاآرات باشد. است
ن قبرس نيز از ديگر مي شود که گفتگو درباره بحران بين فلسطينيان و اسرائيل و آينده بخش ترک نشي

  .موضوعات اين کنفرانس سه روزه باشد
دولت انتقالي براي آرام ساختن اوضاع در عراق به هر تالشي که الزم باشد : رئيس جمهوري عراق

  دست خواهد زد
  ژان خاآزاد 

غازي ياور رئيس جمهوري عراق گفت همزمان با تدارک انتقال قدرت به مردم عراق در سي ام ژوئن، اين 
وي با اشاره به ترور دو تن از مسئوالن دولت انتقالي و انفجارهاي . شور دوران هولناکي را مي گذراندک

دولت انتقالي براي آرام ساختن اوضاع در عراق به هر تالشي که الزم باشد دست : اخير در بغداد گفت
  .خواهد زد

  نتقال حاکميتپيش بيني تشديد حمله هاي تروريستي به مسئوالن عراقي در آستانه ا
  نيما تمدن 

کولين پاول، وزيرامور خارجه آمريکا و کانداليزا رايس مشاور امنيت ملي اين کشور پيش بيني آردند 
در دو روز گذشته . حمله به مسئوالن دولت انتقالي عراق در آستانه انتقال حکومت در بغداد ادامه يابد

آقاي پاول در مصاحبه اي تلويزيوني . رور شدنددو مسئول بلند پايه دولت انتقالي عراق در بغداد ت
محافظت از همه مسئوالن دولت انتقالي عراق را امري مشکل ناميد اما در عين حال گفت ما از آنچه در 
توان داريم با کمک نيروهاي نظامي خود و نيروهاي امنيتي عراق براي شکست جنايتکاران در اين کشور 

ز سوء قصدها و بمب گذاريهاي روزهاي اخير در عراق را لرزان ساختن خانم رايس ني. بهره خواهيم گرفت
  .موقعيت و اراده دولت انتقالي عراق توصيف کرد

  
  سخنگوي مقتدي صدر در شهر آربال بازداشت شد 

 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو
 محلي را در شهر نيروهاي اشغالگر آمريكايي امروز دوشنبه احمد الحسيني سخنگو و رئيس شوراهاي

  . دستگير آردند ) درجنوب عراق (آربال 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويتزز، بازداشت الحسيني به دنبال حمله امروزنيروهاي 

  .اشغالگر آمريكايي به منزلش درشهر آربال صورت گرفت 
.  اقدام به دستگيري وي آردندبنابراين گزارش، نيروهاي آمريكايي پس از بازرسي منزل سخنگوي صدر،

اين درحالي است آه مقتدي صدر با نيروهاي ائتالف برسرخروج نيروهاي آمريكايي ازشهرهاي مقدس 
  .آربال و نجف به توافق رسيده بود
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اين اقدامات  درشرايطي صورت مي گيرد آه قيس الخزعلي يكي ديگر ازسخنگويان مقتدي صدر روحاني 
الم آرده بود آه صدر و طرفدارانش قصد دارند با تشكيل حزب سياسي جوان عراقي روز گذشته اع

  .درانتخابات آينده عراق شرآت آنند 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   خرداد25دوشنبه : روزنامه های تهران 

 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو -بي بي سي 
ا برپايی اجالس هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی، روزنامه های دوشنبه تهران همزمان ب

گزارش های اصلی خود را به گمانه زنی درباره اين اجالس اختصاص داده و راه های مختلفی را برای 
  .روبرو شدن ايران با تصميم اين اجالس پيشنهاد کرده اند

شته خود بر خروج ايران از پيمان  دو روزنامه صبح و عصر در ادامه روند گذکيهان و جمهوری اسالمی
  .تی و ناديده گرفتن تعهدات با سه کشور اروپائی در اجالس تهران اصرار کرده اند. پی. ان

ايران در يک قدمی قطع "  در عنوان بزرگ صفجه اول خود، کار را تمام ديده و خبر داده که کيهان
 محافظه کار مجلس است که گفته اند  گفته های چند نمايندهکيهانمستند . است" همکاری با آژانس

  . برای رد پيمان الحاقی آماده اند
 با اشاره به قطعنامه ای که احتمال داده می شود به تصويب اعضای هيات رييسه آزانس برسد شرق

نوشته اين نخستين بار است که اروپايی ها از کلمه توقف و خاتمه در توصيه برای عمليات غنی سازی 
  .ن استفاده می کنند که اين موضوع با واکنش ايران مواجه شده استو ساخت آب سنگي

گفتنی است که مقامات ايران از قبل اعالم کرده اند که فعاليت های اين تاسيسات در چارچوب معاهده 
  . طبق مقررات آژانس، دليلی برای توقف فعاليت آنها وجود ندارد. پادمان آژانس است

تی را مطرح کرده و . پی. گر استدالل هايی در مورد لزوم خروچ از پيمان ان در سرمقاله خود بار ديکيهان
با اشاره به تحوالت تازه در روابط ايران و آژانس بين المللی نوشته مسئوالن سياست خارجی برای 

و جلب حمايت جانبی در چالش هسته ای ايران به سراغ سه کشور اروپايی رفتند ولی اکنون » البی«
يانت اين سه کشور اروپايی آيا وقت آن نرسيده که تغيير گرايش بدهيم و از کشورهايی با مشاهده خ

  .نظير چين و روسيه و سران عدم تعهد بهره گيری کنيم
 بايد نمايندگان اصولگرای مجلس کيهانبه نظر حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در موسسه 

ان اعالم دارد که توافق های سعدآباد با وزيران خارجه پروتکل الحاقی را تصويب نکنند و تا آن زمان اير
  .بريتانيا، فرانسه و آلمان را لغو می کند و به آن ها پای بند نمی ماند

در سرمقاله خود نوشته تجربه تلخ يک ساله اخير پايان سراب اروپا را جمهوری اسالمی روزنامه 
ا را به وسيله ای برای معامله با آمريکا تبديل نشان داد و ثابت کرد که اتحاديه اروپا هر تفاهمی با م

  . خواهد کرد و می بينيم کرده است 
 تاکيد کرده که پايان سراب اروپا بايستی نقطه آغاز ديپلماسی فعال، جمهوری اسالمیسرمقاله 

روشن و مبتنی بر اصول ما باشد که ديگر با طناب پوسيده اروپائی ها به درون چاه نرويم، چون دقيقا 
  .مين سرنوشت انرژی اتمی عينا تکرار خواهد شده

 نوشته اگر چه ايران از فضای حاکم بر سومين اجالس هيات رييسه آژانس بين المللی همشهری
انرژی اتمی راضی نيست اما از سوی ديگر آنچه مشخص است آمريکا اين بار نيز قادر نخواهد بود پرونده 

  .اع کندايران را به شورای امنيت سازمان ملل ارج
 گفته است آمريکايی ها که تاکنون نتوانسته اند همشهریپيروز مجتهدزاده استاد دانشگاه به نوشته 

هيچ سند و مدرکی برای ادعاهای خود پيدا کنند سعی دارند که ايران را به واکنش های احساساتی 
  .وادارند
   به  در سير رسيدگی  مهمی قش ن  امروز محمد البرادعی  در گزارش اصلی خود نوشته اظهاراتاعتماد
   کند، سرنوشت  صحبت  و دوگانه  مبهم  موضع  از يک  گذشته  و اگر او همچون  خواهد داشت  ايران پرونده
  . خواهد بود  ايران  ای  هسته  در انتظار پرونده سختی

   به  و فرانسه ليس، انگ  کشور آلمان  سه  پيشنهادی  قطعنامه معتقدند کهاعتماد کارشناسان به نوشته 
 را   ايران های  و همکاری  خود، اقدامات  نيز در سخنرانی  و اگر البرادعی  است  شديداللحن حد کافی
   ترغيب  تهران  ای  هسته  پرونده  عليه  دادن  رای  شورا به  اين طرف  بی  از کشورهای  بگيرد، بسياری ناديده

  . خواهند شد 
سازی مواجه است   خود نوشته ديپلماسی ايران اکنون با شرايط سرنوشت در سرمقالهدنيای اقتصاد
گيری در   کشور عضو آژانس قرار دارد، که هرگونه تصميم٣۵ای ايران در حالی روی ميز  و پرونده هسته

  . باره فارغ از تبعات سياسی، روانی و حيثيتی آن بر اقتصاد و تکنولوژی ايران نيز تاثير خواهد گذاشت اين
 واکنش مهدی کروبی را به ادعای آيت اهللا مشکينی درباره به امضا رسيدن فهرست ايع اتفاقيهوق

نمايندگان مچلس هفتم توسط امام زمان، در صدر اخبار خود آورده و از زبان وی نوشته تناسبی ندارد که 
  .انتخاب مردم را به مسائل مقدس و آسمانی نسبت دهيم

 گفته است عجيب است که در يک دوره، انتخاب مردم را  اتفاقيهوقايعرييس سابق مجلس به نوشته 
هايی  چرا صحبت. دهند دانند و در يک دوره ديگر تا اين حد آن را مقدس جلوه می ناشی از غفلت می

  .شود که ممکن است چند وقت بعد ناچار به اصالح آن شوند مطرح می
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 های وی در نمازجمعه قم پرداخته و در  خبر داده که دفتر آيت اهللا مشکينی به اصالح گفتهشرق
تفسير سخنان وی اعالم کرده است که او با حسن ظنی که به انتخاب شدگان مجلس هفتم دارد آرزو 

  . کرده است که انتصاب آنها مورد رضايت آن حضرت قرار گرفته باشد
 اين چه تهمتی  موسوی تبريزی عضو مجلس خبرگان از آيت اهللا مشکينی پرسيدهآفتاب يزدبه نوشته 

  .است که به امام زمان زده می شود که موجب دلزدگی مردم از مذهب می شود
 خبر داده که خوش بين نماينده بافت گفته است حاال که امام زمان ما را مورد تائيد قرار داده رسالت

  .اند، اميدوارم نمايندگان هفتم در جهتی گام بردارند که شرمنده امام زمان نباشند
 خبر شرقلی که مجلس هفتم اين هفته بايد رسيدگی به کار اعتبارنامه نمايندگان را پايان دهد در حا

داده که مقداد نجف نژاد نماينده مستعفی بابلسر و فريدونکنار هم در کنار نمايندگان نشسته است و در 
  . انتظار تصويب اعتبار نامه خود به سر می برد

ن، بعد از آن که شورای نگهبان با ابطال چندين صندوق نامزد انتخاب مقداد نجف نژاد نامزد محافظه کارا
شده را کنار گذاشت و او را نماينده بابلسر و فريدونکنار خواند، در پاسخ به اغتشاشات دو روزه آن شهر 

  .اعالم داشت که از نمايندگی انصراف داده است
هايی برای در دستور کار  شود تالش ینژاد، کماکان در مجلس تردد دارد، و گفته م  نوشته نجفشرق

قرار گرفتن اعتبارنامه وی در حال انجام است حتی رئيس مجلس نيز درباره وضعيت وی پاسخ روشنی 
  .نداشت و گفت ايشان را به عنوان کارشناس قبول کنيد

  
  

  گوناگون
  

  تهران بر روي سه گسل واقع شده ، احتمال وقوع زلزله هميشه وجود دارد 
 2004 ژوئن 14 -1383خرداد   25ه شنبدو
  

 دهم ريشتري بم در پنجم دي ماه سال گذشته هشداري بود براي مديران و مسئوالن 3/6وقوع زلزله 
صحبت . آشور آه به تكاپو بيفتند و تدبيري براي مقابله با خسارات ناشي از ويرانگري زلزله بينديشند

 ها مدام به راهكارها و برنامه هاي ايمن سازي ها و بحث هاي زيادي مطرح گرديد و در بين اين گفتگو
اشاره شد و در نهايت با آرام شدن بحران زلزله بم، التهابات فروآش آرد و همه صحبت ها به دست 

  ... فراموشي سپرده شد اما
 آيلومتري تهران باعث گرديد 70وقوع زلزله اخير در شعاع "  مهر"به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري 

يگر موضوع زلزله و تبعات ناشي از وقوع احتمالي آن در تهران تشديد گردد ، به گونه اي آه بار د
زيرا واقعيتي آه نمي توان . مسئوالن و مديران شهري را بر آن داشت زلزله تهران را جدي تر بگيرند

ا نسبت به آن بي توجه بود واقع شدن تهران بر روي سه گسل زلزله خيز مي باشد ضمن اينكه ب
مراجعه به تاريخ وقوع زلزله هاي رخ داده در محدوده تهران نشان مي دهد آه بايستي همواره آمادگي 

  .مقابله با وقوع زلزله را در تهران داشت
گسل شمال تهران از لشگرك و سوهانك شروع شده و تا فرحزاد و حصارك و از آنجا به سوي غرب 

اوران ، تجريش، زعفرانيه ، الهيه و فرمانيه را در بر مي اين گسل در مسير خود ني. تهران امتداد دارد
  .گيرد

  
 گسل ري يا گسل جنوب تهران نيز آه پيش بيني مي شود خطرناآترين گسل آشور در صورت وقوع 

زلزله است از جاده خاوران شروع  و با گذر از دولت آباد و حرآت روي جاده آمربندي در حد نصاب آوره 
  . پايان مي يابدهاي آجرپزي چهاردانگه

گسل شرق تهران نيز با گذر از سرخه حصار و بزرگراه شهيد بابايي تا مجيديه و سيد خندان آشيده 
  .شده است

  
 اين سه گسل عمده در حالي شهر تهران را تهديد مي آند آه برخي محققان و پژوهشگران اظهار مي 

 درصد از ساختمانهاي تهران 15 تا 10آنند رعايت موارد مقاوم سازي در ساخت و ساز تنها در بين 
 ريشتري اآثر ساختمانها به خصوص سازه 8 تا 7رعايت شده است و پيش بيني مي شود در زلزله 

  .هاي بافت فرسوده شهر فرو بريزد
 هجري 272 هجري شمسي و اردبيل به سال 235گفته مي شود زلزله هاي دشت مغان در سال 

شته بزرگترين زلزله هاي ايران به لحاظ ميزان تلفات انساني بوده  هزار آ150 و 200شمسي به ترتيب با
هرچند به طور طبيعي در آن دوران ثبت اين زمين لرزه ها مقدور نبوده است اما حدس بر اين است . اند

  . ريشتر بوده است5/6آه بزرگي هر دوي انها باالتر از 
  

 ، آخرين زمين لرزه بزرگ تهران را مربوط رييس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
 سال پيش مي داند اما داده هايي آه براي تهران از نظر وقوع زلزله قابل استناد است 170به بيش از 

 پس از ميالد بر مي گردد  در عين حال 1830 و 1665 ، 958 ، 855، 743 سال قبل از ميالد و 300به 
  . ميالدي مي شود1830آخرين زلزله قوي تهران مربوط به سال 
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اما آنچه بايد بر آن تاآيد آرد اين است آه به  هر حال التهاب وقوع زلزله احتمالي در تهران بايد جاي 
خود را به آمادگي بيشتر براي مقابله يا آن دهد و مسووالن و برنامه ريزان آشور ، بويژه ستاد مديريت 

  .    ي دهند بحران بدون فوت وقت مردم را براي اين منظور يار
  ! زلزله تهران ؛ خروج پايتخت يا نوسازي بافت فرسوده ؟ 

 هيماليا و منطقه فعال زمين ساختي يكي از آشورهاي -ايران به دليل قرار گرفتن در نوار لرزه خيز آلپ 
 ريشتر و 5/7 زلزله شديد در مقياس 130با خطر باالي زلزله در جهان است آه در قرون گذشته بيش از 

 زلزله بزرگ بوده آه اين حوادث 20تنها در قرن بيستم آشور ايران شاهد . تر را تجربه آرده استبزرگ
 هزار نفر ، ويراني چندين شهر، دهكده و آسيب هاي اقتصادي فراوان شده 140باعث آشته شدن 

  . است
 و چين به ، ايران در آنار آشورهايي همچون مصر، هند"مهر"به گزارش خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري 

 ميليارد ريال خسارت به جهت بروز 1100عنوان يكي از چهار آشور بال خيز جهان آه هرساله بيش از 
مطابق بررسي هاي به عمل آمده در منطقه ري . حوادث طبيعي به آن وارد مي آيد شناخته شده است

 در منطقه تهران از نقطه  سال متغير بوده و با مروري آوتاه219 تا 10و تهران زمان بازگشت زلزله بين 
 آيلومتر در آوهپايه شمالي آن 60نظر زمين ساختي اين منطقه با وجود گسل شمال به طول بيش از 

و گسل )  آرج - آيلومتري شرق آالك شمال بزرگراه تهران2( از شرق دره لشگرك تا آبادي آاظم آباد 
در شرق تا آبيك در غرب و گسل  آيلومتر از جنوب غربي شاهرود 400 فشم با طول تقريبي -مشا

 5/18 آيلومتر و جنوب ري در محدوده قلعه نو با طول تقريبي 5/16شمال ري نزديكي عظيم آباد با طول 
حريم پيشنهادي براي احداث ساختمانها در اطراف آن هزار ( آيلومتر و وجود گسل هايي از نوع فشاري 
آه از مخرب ترين گسل هاست، شهر تهران را به ) متر هزار 8تا سه هزار متر و براي سازه هاي مهم تا 

  . ريشتر قرار داده است7شدت در معرض بروز زمين لرزه هايي با بزرگي نزديك به 
  

 ريشتر ويراني هاي 1/7 ميالدي با بزرگي 1830 مارس 27آخرين زمين لرزه در محدوده تهران مطابق با 
هنه تهران و شهرهاي اطراف آن آه دير يا زود زلزله اي فراواني به جاي گذاشته و از آن زمان تا آنون پ

اين در حالي است آه مطابق . سهمگين آن را به لرزش در خواهد آورد، زلزله اي به خود نديده است
 سال 150 درصد در هر 95پيش بيني سازمانها، موسسات و آارشناسان زلزله شناسي به احتمال 

 سال از 172هران دور از انتظار نخواهد بود و با توجه به سپري شدن رويداد يك زلزله ويرانگر در محدوده ت
  . آخرين زلزله منطقه تهران اين فاجعه هر لحظه پايتخت آشور را مورد تهديد قرار مي دهد

بحران ناشي از وقوع زلزله اي مهيب و خطرناك در تهران آه نزديك به يك ششم جمعيت آشور در اين 
ظ موقعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي به عنوان منطقه استراتژيك شهر ساآن هستند و به لحا

آشورمان محسوب مي شود ، وضعيت را به گونه اي ترسيم نموده آه اگر امروز شاهد اين اتفاق 
باشيم قطعا قادر نخواهيم بود براي مهار آن اقدامي صورت بدهيم و اين حادثه مي تواند يك فاجعه در 

بنابراين صاحب نظران امر پيرامون آاستن از خطرات و پيامدهاي ناشي .   شود تاريخ ايران و جهان تلقي
از وقوع احتمالي زلزله در تهران به ارايه پيشنهادات و نظريه هايي مي پردازند آه در جاي خود قابل تامل 

  .و تفكر و حتي اجرايي شدن است
ان فكر مسئوالن را به خود مشغول مي فرض اول آه همواره با وقوع زمين لرزه هايي در ساير مناطق اير

آارشناسان و متوليان امور اجرايي و ديگر دست اندرآاران امور . است" طرح انتقال پايتخت" سازد
آشوري اظهارات متفاوتي را در اين زمينه مطرح مي آنند آه طي آن برخي موافق و بعضي ديگر مخالف 

تعدادي از وزارتخانه ها و ديگر سازمانها و ارگانهاي موافقان طرح معتقدند با خروج . اين نظريه هستند
دولتي مي توان از تمرآز دستگاههاي اجرايي در تهران و در نهايت آاستن از حضور جمعيت ساآن در 

اين نقطه از آشور آاست ضمن اينكه آنها به حضور سفارتخانه ها و دفاتر بين المللي مستقر در تهران 
وارد ضروري انتقال پايتخت نگاه آرده و معتقدند با اين جابه جايي مي توان از نيز به عنوان يكي ديگر از م

از سوي ديگر منتقدان اين طرح بر اين باورند آه با اين . آسيبهاي جاني تا حدودي جلوگيري به عمل آورد
ان  ميليون سكنه است13 هزار ساآن شهر تهران و به قولي 500 ميليون و 7جابه جايي ها نمي توان به 

تهران آمك قابل توجهي نمود زيرا با خروج تعدادي از وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي فقط مسئوالن را 
  .نجات داده ايم در حالي آه هيچ تفاوتي بين شهروندان اعم از مسئول و غير مسئول وجود ندارد

خصوصي در مقابل فرض دوم نيز مقاوم سازي بافتهاي فرسوده تهران و ايمن سازي مكانهاي عمومي و 
زلزله است آه اگر همين امروز آار با جديت تمام آغاز شود و مشكالت مالي و ديگر موانع اجرايي بر سر 

 درصد بافت فرسوده شهر تهران زمان 65 سال براي نوسازي و مقاوم سازي 15راه قرار نگيرد حداقل 
زينه براي آاستن از خسارات مالي و در عين حال موافقان اين طرح معتقدند اين بهترين گ. نياز داريم

جاني ناشي از وقوع احتمالي زلزله تلقي مي شود آه اگر با تمام توان ملي آن را دنبال آنيم قطعا 
  .خواهيم توانست اين زمان را تقليل داده و آماده مقابله با زلزله باشيم

  
تهران آه در هر جاي دنيا امري به هر حال آنچه بايد بر آن تاآيد آرد اين است آه وقوع زلزله نه در 

بايد براي مقابله با آن آماده باشيم و راه هاي آاهش خسارات و تلفات را بررسي آنيم و . محتمل است 
فراموش نكنيم در صورت هر گونه آوتاهي در اين زمينه از سوي مردم و مسووالن،  آيندگان ما را 

  . نخواهند بخشيد 
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