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

  

  ق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقو
  
  

ي برادرش را از سوي مسووالن مربوطه  نژاد، خواهر عزت ابراهيم نژاد، پيگيري پرونده افسانه ابراهيم
  .خواستار شد
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تيار اين در خرم آباد در اخ) ايسنا(در رونوشت وي آه با مراجعه به دفتر خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي برادرش  هاي مسووالني آه براي رسيدگي به پرونده خبرگزاري قرار گرفته، وي نسبت به عدم پيگيري
  . بودند، انتقاد آرده است قول مساعد داده

نژاد آسي بود آه تمام انديشه و شعرهايش حكايت از  ابراهيم«ي اين نوشته آمده است آه  در ادامه
  ».رددوستي و خداپرستي او دا انسان
نژاد، مراسمي در  به مناسبت سالگرد درگذشت عزت ابراهيم« چنين در اين رونوشت آورده شده آه  هم
  ».شود  تير ماه با حضور دانشجويان و فرهيختگان بر مزار او، واقع در شهرستان پلدختر برگزار مي18

  

  ران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايدولتها، نيروها، مواضع 
  

جمهوري اسالمي با فاش نکردن کامل و صريح فعاليتها و برنامه هاي هسته «: وزير امورخارجه بريتانيا
  » ای اش کمکي به خود نمي کند
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جک استراو وزير امورخارجه بريتانيا در آستانه سفر رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي به اسرائيل، در 

 اطمينان از اينکه کشورهاي عرب و مسلمان ديگر تهديدي براي اسرائيل نيستند، BBCگفت وگو با 
بعد از آن است که ما : چگونگي رسيدن به خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي اعالم کرد و گفت

. برداردمي توانيم فشار بيشتري بر اسرائيل وارد کنيم تا از برنامه هاي تسليحات هسته اي اش دست 
جمهوري اسالمي با فاش نکردن کامل و صريح : جک استراو در مورد برنامه هاي اتمي ايران گفت

  . فعاليتها و برنامه هايش در اين زمينه براي سازمان بين المللي انرژي اتمي کمکي به خود نمي کند
 به اسرائيل، وزير در آستانه سفر رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي): راديوفردا(بهمن باستاني 

چگونگي رسيدن به . خارجه بريتانيا هم درباره پرسشي که در برابر جهان است، اظهار نظر کرد
جک استراو وزير امور خارجه بريتانيا که با شبکه خبري . خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي

سليحات هسته اي اگر يک خاورميانه عاري از ت« : سخن مي گفت، اظهار داشتBBCانگليسي زبان 
مي خواهيد، نخست بايد مطمئن شويد از سوي کشورهاي عرب و مسلمان ديگر تهديدي متوجه 

بعد از آن است که ما مي توانيم فشار بيشتري بر اسرائيل وارد کنيم تا از برنامه هاي . اسرائيل نيست
اي دفاع از خود در برنامه هسته اي که به گفته آقاي استراو بر. تسليحات هسته ايش دست بردارد

  » .اسرائيل پياده مي شود
وزير امور خارجه بريتانيا در پاسخ به اين پرسش که آيا او به تضمينهاي ايران مبني بر اين تسليحات 

وزير خارجه بريتانيا » .هيچکس مطمئن نيست. مطمئن نيستم«: اتمي ندارد، معتقد است يا خير؟ گفت
ش نکردن کامل و صريح فعاليتها و برنامه هايش در اين زمينه براي جمهوري اسالمي ايران با فا«: افزود

  ». سازمان بين المللي انرژي اتمي کمکي به خود نمي کند
روابط لندن تهران در پي صدور قطعنامه ماه گذشته آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران به 

 فرانسه و آلمان تهيه شد و به گزارش قطعنامه اي که پيش نويس آن توسط بريتانيا،. سردي گراييد
آسوشيتدپرس، در آن ضمن انتقاد از جمهوري اسالمي از عدم شفافيت برنامه هاي هسته ايش، به 

  .حکومت ايران هشدار داده شد که فرصت کمي براي رد مستدل و مستند اتهام ها عليه خود دارد
  

   مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران
  

  اندازيم اى از دنيا به خطر مي منافع متجاوز به ملت ايران را در هر نقطه: در همدانخامنه اي 
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اگر آسى به ملت ما تعرض و تجاوز آند، ما منافع : اي فرمودند حضرت آيت اهللا خامنه: خبرگزاري فارس
  . خطر مى اندازيماى از دنيا آه باشد، به او را در هر نقطه
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اى با جنجال و بحث، مدتى را صرف اين آردند آه ثابت آنند توسعه سياسى بر توسعه اقتصادى  عده
اين اتالف وقت ملت است آه بحث آنيم آيا توسعه سياسى مقدم است يا توسعه . مقدم است
مردم و آنچه الزم است، آنچه مقدم است و آنچه بر گردن همه هست، رفع مشكالت . اقتصادى

اين آه ما بحثهاى سياسى و جنجالهاى روزمره را وارد زندگِى آارِى . پيشرفت دادن آشور است
حق مردم است آه از مسؤوالنشان . مسؤوالن و مردم بكنيم، هيچ آمكى به پيشرفت آشور نمى آند

ه پاسخگو آار و تالش و ابتكار و اقدام بموقع و رفتار مسؤوالنه بخواهند؛ و وظيفه مسؤوالن است آ
  . اين، ضلع اول است؛ اما آافى نيست. باشند و آنچه را آه وظيفه آنهاست، انجام دهند

  
اين ملت اراده آرده است روى پاى خود بايستد و به دسِت خود . ما مى خواهيم آشورمان را بسازيم

اين . آندآشورش را اداره آند و به سمت قله هاى افتخارى آه مناسب شأن اوست، با پاى خود حرآت 
  . ملت نمى خواهد پشت سر قدرتهاى بزرگ و با اشاره ى دست آنها حرآت آند

مسؤوالن بايد طورى حرآت و عمل آنند آه اين اعتماد ارزشمند را در دلهاى مردم حفظ آنند؛ اين 
با چنين پشتوانه . ايستادگى مردم، براى يك نظام و يك آشور، همه چيز است. اعتماد خيلى ارزش دارد

 در هر حدى -قدرت مردمِى عظيم است آه آشور و ملت مى تواند در مقابل هر قدرت و هر متجاوزى و 
  .  ايستادگى و متجاوز را از تجاوز پشيمان آند-آه باشد 

دشمنان اين آشور و اين ملت . ما روى منافع آشور و ملتمان با هيچ آس در دنيا معامله نمى آنيم
ن توجيه بتراشند، مى گويند نظام جمهورى اسالمى منافع ما را به براى اين آه براى دشمنِى خودشا

ما ملت ايران . آمريكايى ها مى گويند جمهورى اسالمى منافع ما را به خطر انداخته. خطر انداخته است
 چه منافع علمى، چه منافع طبيعى، -در چهارديوارى آشور خودمان، هر دستى آه به سمت منافع ما 

ما در .  به تجاوز دراز شود، بى درنگ آن را قطع خواهيم آرد- چه منافع فناورى چه منافع انسانى،
چهارديوارى آشورمان اجازه نمى دهيم منافع هيچ قدرتى بر منافع ملى ما ترجيح پيدا آند و مقدم 

و اما اگر دشمن، ُپررويى و تعرض و تجاوز آند، آن وقت ديگر تعرض ما به چهارديوارى آشورمان . شود
اى از دنيا آه   اگر آسى به ملت ما تعرض و تجاوز آند، ما منافع او را در هر نقطه. ود نخواهد شدمحد

  . باشد، به خطر مى اندازيم
  

  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
 دبيرشوراي امنيت روسيه به مقامات جمهوري اسالمي يادآور شد در شرايط سوء ظن بين المللي

  روسيه توانائي تکميل نيروگاه اتمي بوشهر را نخواهد داشت 
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دار با يحجت االسالم حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت جمهوري اسالمي، روز دوشنبه پس از د
 ي اتميران به معاهده منع گسترش سالحهايه گفت حکومت ايت روسي امنير شورايوانف، دبيگور ايا
، يد بنا به گزارش منابع روسيد ورزي تاکي اتمي از تکنولوژيران در بهره برداري بر حق ايبند است، وليپا

ان جمهوري اسالمي و آژانس بين المللي انرژي اتمي برسر يهدف سفر ايوانف، رفع بحراني است که م
ا يتانير امورخارجه برير وزي اخوم پديد آمده است و با موضعي اوراني سازي برنامه غنيرياعالم از سرگ

 گفته است ي اسالميوانف احتماال به مقامات جمهوري نوشتند که ايمنابع روس. ق تر شده استيعم
  .  بوشهر را نخواهد داشتيروگاه هسته ايل ني تکميه توانائيران، روسيه ايدر جو سوء ظن عل
ري اسالمي روز دوشنبه امروز بار ديگر بر دبير شوراي عالي امنيت جمهو): راديو فردا(گلناز اسفندياري 

آقاي روحاني اين گفته را . پايبندي حکومت ايران به پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي تاکيد کرد
وي همچنين از حق ايران در . پس از ديدار با ايگور ايوانف، دبير شوراي امنيت روسيه در تهران مطرح کرد

  .  آميز هسته اي دفاع کردبهره بره مندي از فن آوريهاي صلح
به گفته منابع وابسته به رسانه هاي گروهي روسيه در تهران، هدف اصلي ): راديو فردا(عليرضا طاهري 

ايگور ايوانف از سفر به ايران، رفع بحراني است که در ارتباط جمهوري اسالمي با آژانس بين المللي 
يهاي اخير جک استرا، وزير خارجه بريتانيا در قبال اين بحران با موضع گير. انرژي اتمي پديد آمده است

  . جمهوري اسالمي عمق بيشتري يافته است
  

در حالي که تهران مي گويد سه کشور اروپايي، آلمان، بريتانيا و فرانسه به تعهداتشان در همکاريهاي 
ن شکوه کرده اند که هسته اي با ايران وفا نکرده اند، شماري از مسئوالن بلندپايه دولت بريتانيا از اي

سياست آشتي جويانه آنها در برابر جمهوري اسالمي نتيجه اي به بار نياورده است و از همين روي 
وزيران خارجه سه کشور اروپايي ياد شده پاييز گذشته براي جلوگيري از ارجاع پرونده . دلسرد شده اند

لل متحد به دعوت همکار برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت سازمان م
ايرانيشان کمال خرازي به تهران سفر کرده اند و با امضاي پيماني متعهد شده اند که اگر جمهوري 

اسالمي اجراي برنامه غني سازي اورانيوم را متوقف کند و بر پايه پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش 
يسات هسته اي ايران سرزده بازديد سالحهاي هسته اي به بازرسان بين المللي اجازه دهد از تاس

کنند، جلوي ارجاع پرونده جمهوري اسالمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را خواهند گرفت و به 
  . همکاري با ايران در زمينه فن آوريهاي صلح آميز هسته اي خواهند پرداخت
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جمهوري . هم کرده انداکنون دو طرف اروپايي و جمهوري اسالمي يکديگر را صريحا به عهدشکني مت
اسالمي با ايراد اتهام عهدشکني به سه وزير خارجه يادشده، سه وزير معروف به سه تفنگدار اروپايي، 

دستگاههايي که براي غني سازي . مونتاژ قطعات دستگاههاي سانتريفيوژ را از سر گرفته است
 سلطه محافظه کاران است، در مجلس شوراي اسالمي نيز که اکنون زير. اورانيوم به کار مي روند

  . زمزمه عدم تصويب امضاي ايران در پاي قرارداد الحاقي برخواسته است
همين بحران بي گمان بزرگترين سد راه همکاري روسيه با ايران براي بهره برداري از نيروگاه هسته اي 

 2006 و در سال عمليات احداث اين نيروگاه قرار است سال آينده ميالدي به پايان رسد. بوشهر است
ايگور ايوانف بي : منابع وابسته به رسانه هاي گروهي روسيه مي گويند. بهره برداري از آن آغاز شود

گمان به حسن روحاني، طرف اصلي ايراني در مذاکرات هسته اي يادآور شده است که روسيه در جو 
وانايي تکميل نيروگاه سوء ظن جامعه بين المللي به جمهوري اسالمي و برنامه هاي هسته ايش ت

  . هسته اي بوشهر را نخواهد داشت
ايگور ايوانف در سفر به تهران همزمان ديدارش با حسن روحاني، کمال خرازي، وزير خارجه و غالمعلي 

حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسالمي و گفتگو در زمينه مشکالت هسته اي ايران درباره آينده خزر 
جمهوري اسالمي و روسيه بر سر نظام حقوقي درياي خزر با يکديگر اختالف . نيز مذاکراتي انجام داد

  .عميق دارند
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  مقاومت را ادامه دهيد ،دولت موقت غير مشروع است  :مقتدا صدر خطاب به ملت عراق 
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  . را غير قانوني خواندرهبرمبارز عراق دولت موقت
با آساني آه با نيروهاي تحت : روحاني عراقي گفت" مقتدا صدر" ,به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  .صلح نخواهم آرد, آنند  فرماندهي آمريكا همكاري مي

نخست   "اياد اعالوي "تنها چند ساعت پس از دعوت " مقتدا صدر"بيانيه  , BBCبه گزارش شبكه خبري 
  .انتشار يافت, راق از شبه نظاميان اين آشور براي خلع سالح و آتش بسوزير ع

آنيم دولت آنوني عراق غير   اعالم مي: در بيانيه خود تصريح آرد " صدر" ,به گزارش اين شبكه خبري
ما خواستار استقالل آامل و تعيين دولت مشروع از طريق : وي افزود. قانوني و غير مشروع است

  .هستيم انتخابات مستقل 
  .مشخص هنوز نيست" صدر"علت تغيير موضع , به گزارش اين خبرگزاري

بر تشكيل حزب سياسي و شرآت در انتخابات آتي عراق تاآيد " صدر"است آه پيش از اين   اين درحالي
  .آرده بود

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  گذاري در عراق  بازداشت دو ايراني به اتهام تالش براي بمب

 2004 ژوئيه 5 -1383  تير15به دو شن
هاي عراقي امروز دو ايراني را آه  خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس ادعا آرد مقام: خبرگزاري فارس

شود درصدد انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مجتمعي مسكوني در شرق بغداد بودند،  گفته مي
  .بازداشت آردند

" طالبيه" عراق امروز اعالم آرد اين دو ايراني در منطقه سخنگوي وزارت آشور" عدنان عبدالرحمان"
  . هنگامي آه سعي داشتند در داخل يك خودرو بمب گذاري آنند، بازداشت شدند

عبدالرحمان گفت اين اولين بار است آه نيروهاي عراقي مبارزان خارجي را در اين آشور بازداشت 
  . آنند مي
رجي و افراطيون مذهبي مي هاي اخير را مبارزان خا اريگذ هاي عراقي عامل بسياري از بمب مقام
  . اين مقام عراقي به جزئيات بيشتر در مورد هدف اين افراد اشاره اي نكرد. دانند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  روزنامه های صبح امروز تهران 

 2004 ژوئيه 5 -1383  تير15دو شنبه  -بي بي سي 
  

ی صبح امروز تهران همجنان به بحث ها و گزارش های خود درباره محاکمه صدام حسين و روزنامه ها
  .ادعاهای خسارت ايران از دوران رياست جمهوری او ادامه داده اند

 در اولين روز از سفر رييس جمهوری سوريه به ايران، که در عين حال ديروز به ايرانبه نوشته روزنامه 
  .  هم رفت، پرونده عراق روی ميز گفتگوها بوده استديدار رهبر جمهوری اسالمی

 نوشته سفر بشار اسد در موقعيت کنونی نشاندهنده نزديکی ميان دو کشور و عزم وقايع اتفاقيه
  .تهران و دمشق برای حل مشکالت است
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، که همچنان محاکمه صدام حسين را نمايشی می خواند، در سرمقاله جمهوری اسالمیروزنامه 
 در اين محاکمه موضوع جنگ عراق عليه ايران، همدستی با سران دولت های آمريکا و اروپا خود نوشته

برای جنايات عليه ملت های عراق و ايران و همدستی با سران کشورهای عربی برای ارتکاب جنايت 
  .عليه ملت ايران در بين اتهامات رييس جمهوری سابق عراق نيست

س شورای اسالمی خواستار تالش جدی مسئوالن وزارت خارجه  نوشته سپاه پاسداران و مجلکيهان
  .برای مطرح شدن بزرگترين جنايت صدام عليه ملت ايران در دادگاه وی شدند

اظهار نظرهای چند روز گذشته مقامات و کارشناسان ايرانی درباره ادعاهای ايران عليه صدام حسين در 
حكيم از اعضای دولت موقت عراق گفته است  سيدمحسن کيهانحالی صورت می گيرد که به نوشته 

  .هنوز از سوی ايران اقامه دعوا عليه صدام نشده است
 همچنين مصاحبه هوشيار زيباری وزير خارجه دولت موقت عراق را با بی بی سی پر اهميت کيهان

نند، ديده که گفته است بارها از آشورهای همسايه مان خواسته ايم آه آنترل مرزهايشان را تشديد آ
  .اما اقدام چندانی در اين باره انجام شده است

 در سرمقاله خود اين سئوال را مطرح کرده که چه حقی به ما اجازه می دهد که خود را مرکز آفتاب يزد
خوبی های عالم بدانيم و ديگران را الگوی فساد بشماريم و خود را انقالبی ترين مردم جهان بدانيم و 

  .لت دست قدرتمندان فرض کنيمسران کشورهای ديگر را آ
   برای  الزم  اقدامات  بررسی  از سپاه پاسداران اعالم کرده که در حال  سردار باقرزادهشرقبه نوشته 

 از   جهان  مختلف  در کشورهای  ايران  اسالمی ها و مراکز فرهنگی  در سفارتخانه   گمنام  شهدای دفن
  .  است  و لندن  هامبورگ جمله

 يکی از سرداران سپاه با اشاره به دفن تعدادی از کشته شدگان بريتانيائی جنگ کيهانبه نوشته 
جهانی دوم در سفارت تابستانی بريتانيا در تهران گفته است تقاضای ما هم مشابه دولت انگلستان و 

  .اقدامی بر اساس يك روش جاری و بر مبنای عرف و حقوق بين الملل است
شود که سال گذشته طرح مشابهی از سوی شهرداری تهران برای دفن اين طرح در حالی مطرح می 

  .شهدای گمنام در ميدان های تهران با مخالفت روبرو و منتفی شد
در سالگرد حمله موشکی رزمناو آمريکايی به هواپيمای ارباس ايران، که مقدمه پايان جنگ هشت ساله 

کيل قربانيان اعالم کرده که اين پرونده از نظر ايران و عراق شد، به نوشته روزنامه های صبح امروز و
 هزار دالر غرامت های خود را دريافت ٣٠٠ مسافر آن بر مبنای نفری ٢٩۴حقوقی پايان گرفته و تمامی 

  .کرده اند
 خبر داده اند که مجلس هفتم، که محافظه کاران در جمهوريت و روزنامه جديد  اتفاقيه وقايع ،شرق

طلبان مجلس ششم را که در  های اصالح ولين ماههای فعاليت خود، يکی از طرحآن اکثريت دارند، در ا
مورد تساوی ديه زنان و مردان تنظيم شده بود رد کرد و به جای آن طرحی را به تصويب رساند که 

  .محافظه کاران در دوران حضورشان در مجلس پنجم آن را تهيه کرده بودند
شجويی هجدهم تير، يکی از مسئوالن انجمن اسالمی سه روز مانده به سالگرد تظاهرات دان

دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اعالم کرده است که چون با برگزاری اين مراسم در 
دانشگاه ها مخالفت شده کوششی در پيش است تا از آن جا که برگزاری تجمع و تحصن در مکان های 

  .ال در حسينيه ارشاد برپا شودسربسته نياز به مجوز ندارد، مراسم امس
  

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

  يك روز در بم
 2004 ژوئيه 5 -1383  تير15دو شنبه  -شرق:سام فرزانه

  
  آدم اول؛ تلخك• 

در ميدان فرماندارى، آه پس از زلزله تا ساخته شدن . براى بار چندم است آه بعد از زلزله به بم آمده ام
 هاى فعال در بم NGO شهر بود، منتظر خسرو منصوريان مدير يكى از آانكس ها پذيراى چادرهاى مردم

زير .  ها با استاندار آرمان برويمNGOقرار است با هم به محل برگزارى جلسه گفت وگوى . ايستاده ام
آنار يك واآسى آه سيگار . پس به زير سايه آمياب درختى آمدم. آفتاب مى ايستادم مخم داغ مى آرد

پا برهنه است و آبله . دندان هايش مثل خانه هاى شهر مخروبه هستند.  ايستمهم مى فروخت مى
براى رفع بى آارى بد .با هم آه دست مى دهيم انگار به پوست اسب عرق آرده دست زده ام. رو

آار و آاسبى در . از نرماشير، دهى در نزديكى بم، آمده است. نيست آه از او درباره آار و بارش بپرسم
  . زده بهتر از روستاى خودشان استبم مصيبت 

  
بعد بدون آنكه به او اصرار آنم از اسرار آار هم برايم مى . اول مى گويد آه در آار سيگار و واآس است

با او قرار زمان . مى چسبد به من آه بگو چه مى خواهى» .ترياك، گرد، بنگ و شراب هم داريم«: گويد
خور نشود آه راز مگويش را به من گفته است، به او آدامس براى آنكه زياد دل. بازگشت را مى گذارم

وقتى مى خواهد يكى از آدامس ها را . يكى به دهان مى گذارم. طعم اوآاليپتوس دارد. تعارف مى آنم
دو . دستم دوباره به چرم اسب مى خورد» .حاال نون و نمك هم را خورديم«: از دستم بگيرد، مى گويد

  . مزه آدامس به دهانش سرازير مى شود. زندسه تا گاز به آدامسش مى 
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برمى گردد رو به جويى آه ميدان فرماندارى را دور مى زند، آدامس را با آب . با نگرانى نگاهم مى آند
انگار نمى . دندان هاى ويرانش را نشانم مى دهد» ...تلخه، تلخه، تلخه«: دهان به جو تف مى آند

. مى گويم آه نگران نباشد من هم از آنها مى خورم. نگران استنگاهش . تواند جلوى دهانش را بگيرد
باز دستم به چرم اسب . يكى ديگر مى خواهد تا مطمئن شود آه همه آدامس ها يك مزه مى دهند

  . دو تا گاز نزده آدامس را تف مى آند. مى خورد
  

از آب جو به . مى آندتف . از آب درون جو برمى دارد دهانش را مى شويد. پابرهنه تا دم جو مى رود
آدامس را از دهانم در مى آورم و با جعبه اش به » تو از اينها مى خورى؟«: مى پرسد. صورتش مى زند

فكر مى آنم آه اين چه چيزى است آه اين مواد فروش از خوردنش ابا . داخل سطل زباله مى اندازم
  .دارد

  
  آدم دوم؛ هيپوتاموس• 

يك اسب آبى پالستيكى بود آه . بزرگ شيرين جهان پور آشنا شدمبا هيپوتاموس در حياط خانه مادر
رنگش بنفش بود تا ديدمش برايش اسم . آنار باغچه خانه مادربزرگ شيرين روى زمين افتاده بود

شيرين براى . معلوم بود آه چندان اسباب بازى مورد عالقه شيرين نيست. هيپوتاموس: گذاشتم
. آالس سوم را تمام آرده است. با يك اسب آبى بازى نمى آندخودش خانمى شده بود و معلوم بود 

اما امسال معدلش نوزده شده است با يك مميز و . هرسال با معدل بيست به آالس بعدى مى رفت
همين امسال آه پدرش مرده بود او معدلش از . چند تا عدد آه معلوم بود هيچ وقت به انتها نمى رسد

  .هميشه پائين تر آمده بود
  
 منصوريان آمده ايم خانه آنها تا اگر منصوريان تشخيص داد مستحق هستند مقررى ماهانه اى با

براى اينكه آارها درست شود بايد چهار عكس از شيرين . يكصد هزار تومان در ماه. برايشان در نظر بگيرد
 خانم شده .شيرين بايد روبه روى دوربين مى نشست. همان روز يا فردايش.  مى بردندNGOرا به محل

  .بود
  

قبل از اينكه هيپوتاموس را ببينيم همه با هم در آانكسى آه دايى شيرين براى خود دست و پا آرده 
مى گويند آه همه خواهر و برادرها بعد از زلزله دور هم در حياط خانه مادر جمع . است مى نشينيم

حاال وجب . ه ها و دار و نداربا خان. يكى شوهر، يكى پسر و يكى همسر از دست داده است. شده اند
شيرين و مادرش ته حياط آنار دستشويى وسايل زندگى را آه از . به وجب خانه آانكسى ساخته اند
  .زير آوار بيرون آورده اند آوه آرده اند

  
در آار . حاال در راه آهن مشغول است. دايى دانشجو بوده است. چادرى از آنها محافظت مى آند

شيرين آه . دايى ديگر هم آن طرف تر آانكسى دارد. واده اش آمك مى آندساخت آانكس به خان
مادر بزرگ از اينكه بچه ها دور و . آنها هم خانه دار مى شوند. عكس هايش را ببرد وضع بهتر مى شود

پا درد هم دارد آه قرار مى . هرچند آه غم يتيمى نوه اش را در دل دارد. برش هستند ناراضى نيست
  .يزيوتراپى درستش آندشود برود ف

  
اما مى . مى خواهم هيپوتاموس را بردارم. از خانه آه مى رويم همه خاله و دايى ها خوشحال هستند

از خيال تنها چيزى آه از فاجعه زلزله پنجم دى بم قصد به يادگار بردن . ترسم دل آودك با آن باشد
  . ور در آن آوير داغ تاب آورده بوداما هنوز به آن اسب آبى فكر مى آنم آه چط. داشتم مى گذرم

  
  آدم سوم؛ ابوذر• 

بعد هم به . اولين بار آه ابوذر را مى بينم روى هوا بلند شده است و با پا به دوستى لگد مى پراند
از آن پسرهايى است آه در يك آن مى تواند جماعتى را با . شايد هفت ساله باشد. دوستى ديگر

  . بازى هستند او لگد مى پراند و تخمه مى شكندهمه در حال . آارهايش آسى آند
سعيد چشم هاى سبز . از سعيد پسر سلطنت سنجرى خواسته ام تا دور و اطراف را به من نشان دهد

مادرش سلطنت با پدرش و چهار برادر و خواهر و مادربزرگ در دو آانكس . شيطانى دارد اما آرام است
ر خنك مى شود ديگرى گرما دارد و براى خواب شب خوب يكى از دو آانكس با آول. زندگى مى آنند

قبًال مستاجر . شوهر سلطنت جوشكار است و آارش با ساختن آانكس ها سكه شده است. است
سعيد مرا مى برد تا اطراف را . بودند و حاال بايد در اين آانكس ها منتظر باشند تا ببينند چه مى شود

  .ببينم
  

بازى غريبى، چيزى . به غير از ابوذر آه لگد مى پراند. ند بازى مى آنندزير سقف سه سوله، بچه ها دار
با توپ بسكتبال به دروازه هاى گل آوچك با دست گل . بين هندبال، فوتبال و بسكتبال بازى مى آنند

خانم از طرف يك . دخترى هجده ساله درون دروازه است آه همه او را خانم صدا مى آنند. مى زنند
 بمى است و چون توپ ديگرى ندارند همين توپ NGOاين . تى آمده تا با بچه ها بازى آندنهاد غير دول
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از يكى از مربيان آه مى پرسم چرا براى بازى بسكتبال يك حلقه . ها را در اختيار بچه ها قرار داده اند
يزات دست و پا نمى آنند، مى گويد آه اينجا موقتى است و بايد بعدًا در جاى اصلى خود از تجه

نگران دست هاشان . زير سوله ديگر چند آودك با توپ بسكتبال واليبال بازى مى آنند. استفاده آنند
  .اما سرگرمى آنها مهم تر است. هستم

نمى دانم جيبش چه گنجايشى دارد آه هر چه . ابوذر از جيب آوچك تى شرت زردش تخمه در مى آورد
  . مان زلزله آجا بوده استمى پرسم آه ز. از آن بر مى دارد آم نمى شود

  
  . خونه بى بى ام در بروات• 
  پدر و مادرت چه؟• 
  .مردند. خونه بودند• 

مدام به . با برادرش در آانكس خاله اش زندگى مى آنند. به همين سادگى از مرگ پدر و مادر مى گويد
 گويد آه يكى مى آن قدر دروغ مى. دروغ مى گويد آه فالنى برادر، پسر خاله يا پسر عمه اش هستند

نه بچه «: ديگرى» .همه اش فحش مى دهد«: دخترى شكايت مى آند. گويد او بچه بدى است
  . نفهميدم چه جور بچه اى است» .خوبيه

ميان . بدنه فلزى دارد آه بازتاب آفتاب بر آن چشم آزار است. آانكس آنها هم مثل بقيه آانكس ها است
  .پنبه استاليه هاى فلز پر از پشم شيشه و چوب 

  
  آدم چهارم؛ تنها در خانه• 
زلزله آمده . روى آاشى نوشته بودند و آاشى را باالى خانه نصب آرده بودند» نصر من اهللا و فتح قريب«

خانواده دآترى آه در آن خانه ساآن . آنچه باقى مانده بود همان يك آاشى بود. بود و خانه ريخته بود
 با چند نخل و حياط خانه در اختيار خانواده ديگرى مى گذارند آه بودند به تهران مى روند و آاشى را

  . چادرشان را در حياط خانه آنها علم آرده اند
  

اين . درست زير دريچه آولر آه از پنجره چادر به درون فوت مى آند. آاشى را به ديوار چادر تكيه داده اند
حاال چرا از خانه دآتر و چرا از خانه خودشان نه را . نه دآتريادگار از خا. آاشى را به يادگار نگه داشته اند

  . شايد هم اميد به پيروزى فورى آنها را به نگهدارى آاشى فيروزه اى ترغيب آرده است. نمى دانيم
بقيه در آرمان خانه گرفته . تنها عضو خانواده رحيم نژاد است آه در بم و درون چادر مانده است» وحيد«
برادرش در جهاد آار مى آند و او . اد بنا است و هر هفته يكى دو روزى به آرمان مى رودپدرش است. اند

تنها در چادر مانده تا از يكى دو قلم جنسى آه در چادر دارند . هم خانواده اش را به آرمان برده است
 آه آولر. يكى شان همان آولر است آه در دل آوير آمى هوا را قابل تحمل مى آند. مراقبت آند

  . روشن است ديوار روبه روى چادر مثل بادبان آشتى سندباد بحرى باد مى آند
  

سر . همين آولرها هستند آه بايد او و بمى هاى ديگر را از گرماى خرماپز مرداد ماه بم نجات دهد
گاهى آه تو چادر نشسته ام، مى بينم سايه يكى «: بجنباند اين خنك آننده را از دست مى دهد

اگر هم نباشى وسايلت را . ازش آه بپرسى چه مى خواهى مى گويد يك ليوان آب. ستپشت در ا
همان روزهاى . حاال در خانه پاس مى دهد. روزهاى اول از آنها هم چيزهايى برده اند» .جمع مى آنند

ن هر چه هم آه باقى مانده بود را برداشتند و به آرما. اول بوده آه از خانه شان آلى وسيله برده اند
  .بردند

  
يك قليان هم دارد آه مى گويد رفقا از آن استفاده مى آنند و . براى سرگرمى راديو، تلفن و موتور دارد

مثل . با موتور چرخى آه بزند دلش باز مى شود. است» دود متنفر«است اساسًا از » ورزشكار«او آه 
درى آه در حياط دآتر علم آرده اند چا. اينكه در چادر را باز آند و به خيابان و اتومبيل ها نگاه آند

. محاسنى دارد آه اگر همين چادر را در حياط خانه خرابشان آار مى گذاشتند از آن محروم مى شدند
دومى همين آنار . اولى برق و تلفنى است آه از سيم هاى بى آس و آار خيابان به چادر آورده اند

مى موزائيك هاى خانه دآتر است آه وقتى سو. خيابان بودن و تماشاى رفت و آمد و زندگى است
خانه خودشان بين چند مخروبه . بادهاى آويرى مى وزند از به هوا رفتن بيشتر خاك جلوگيرى مى آند

  . ديگر گير آرده است
  

 ٢٣فقط . براى غذا پختن يك تلفن به آرمان مى زند و از مادرش مى پرسد آه چطور چه غذايى را بپزد
سه ماهى پس از زلزله در جهاد آار آرده و حاال منتظر . خوانده و سربازى رفتهحسابدارى . سال دارد

گفت آه براى آار . است آه از بانك ملى به او جواب بدهند آيا در امتحان ورودى قبول شده است يا خير
رها دنبال اين جور آا. به آار دفترى عالقه دارم«: در بانك تقاضانامه اى پر آرده و امتحانى داده است

حاال تنها در چادر نشسته تا اوضاع و احوال زمانه » .سرباز آه بودم يك پادگان را مى چرخاندم. هستم
  .بچرخاندش

  
  آدم پنجم؛ حجار• 
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براى آنها آه مرده اند . نه براى شيرين آه براى جان هاى شيرين چو خرماى مردم بم سنگ مى تراشد
احمد «اسمش. حجار است و از شوش تهران آمده است. و زنده اى دارند تا سنگى بر گورشان بگذارد

آرام . مصاحبه برايش عجيب نيست. از دى ماه به اين سو آلى مصاحبه آرده است. است» رضايى
مرغى غزل خوان برحاشيه سنگ و گلى آه از باالى سنگ گلپرهايش را تا ابديت : آارش را مى آند

  . ضى از سنگ ها چند نام دارند با يك نام خانوادگىبع. روى نام عزيزى بياندازد آه در خاك خفته است
  
  بعد از آنكه به بم آمدى ديگر به تهران نرفتى؟ •

  . از همين فرودگاه بم با هواپيما مى روم با هواپيما برمى گردم. هر بيست روز يك بار تهران مى روم
  بليت هواپيما به بم چقدر قيمت دارد؟•

  . اندر هر مسير سى و دو هزار و صد توم
  مگر اينجا سنگ تراش نيست آه شما را از تهران آورده اند؟•

  . آارشان ضعيف است. آار ما را ندارند
  آار را به بمى ها ياد مى دهى؟•
  .آار خود ماست. آنها نمى توانند. نه
  چقدر در اين ماه ها آار آرده اى؟•

  .چهار ميليونى شده است
  اختى؟اگر تهران بودى در اين مدت چقدر پول مى س•

  .من روزى هجده ساعت آار مى آنم. اينجا آار بيشتر است. يك ونيم
  با پولى آه در آوردى مى توانى در تهران يك مغازه بخرى؟•
آنجا هم قيمت مغازه گران . بايد مغازه سنگ تراشى يا در جاده بهشت زهرا باشد يا در شوش. نه

  . است
  
  آجا مى خوابى؟•

  .تو چادر
  دند؟از آى دنبال شما آم•

  .اول آرمان رفتم بعد آمدم بم. از همان هفته اول
  مغازه براى آه هست؟•

او هم سنگ را . براى هر سنگ من پول خودم را مى گيرم. من براى صاحب مغازه آار مى آنم. بمى ها
  . مى فروشد

  براى هر سنگ چقدر پول مى گيرى؟•
  . دارند، هم خط، هم عكس طرفبيست هزار تومانى ها هم مرغ. بين هزار تا بيست هزار تومان

  متن ها از چه آسى است؟•
مى نويسند . اما همه دوست دارند آه بنويسند قوم و خويششان در زلزله مرده است. از ما و خودشان

  .در اثر زلزله
  قبرهاى گروهى چه؟•

دند چون آسانى آه در روزهاى اول دفن ش. آنها آه از روز چهارم به بعد دفن شده اند سنگ مى خرند
  .معلوم نيست آه آجا هستند و چه آسانى هستند

  سنگ ها از آجا مى آيند؟•
  .اصفهان

  تا آى اينجا هستى؟•
  .تا دو هفته ديگر

  در زلزله هاى ديگر هم حضور داشتى؟•
من آن زمان در سنگ تراشى تهران بودم و مردم مى آمدند تهران سنگ مى خريدند . در رودبار هم بودم

  .و مى بردند
  مصاحبه هايى آه انجام داده بودى هم اين طور بود؟بقيه •

  .با چندتا سئوال احساسى. اآثرًا همين ها را پرسيدند
  احساساتى آه نمى شوى؟•

  .فكر آن يك دفعه آل خانواده رفته اند يك پسر پنج ساله باقى مانده است. تهران نه اما اينجا آره
  ند؟اصوًال سنگ تراش ها از مرگ مردم احساساتى مى شو•

  .خب شغلمان اين است. دل داريم. آره خوب ما هم آدميم
  .شما هم مثل پزشك ها آن قدر مرگ ديده ايد آه نبايد متاثر بشويد•

  .اما گاهى تحت تاثير قرار مى گيريم. نمى گويم آه ما زار زار گريه مى آنيم
  اينجا چه چيز عجيبى مردم روى سنگ قبرها مى آنند؟•

اما در تهران من همه جور سنگى .  آه به آنها بگوييم چه روى سنگ بنويسندبيشتر از ما مى خواهند
يا حتى براى مرغ و خروس و گربه هم سنگ . مردم از خوشى: مثًال براى يكى نوشته بودم. ساختم
  . تراشيدم
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  آدم ششم؛صورتگر بم• 
ان از دست رفته خود جايى آه مردم عكس عزيز. توى يكى از خيابان هاى بم دنياى ديجيتال را مى بينم

  . را روى پس زمينه اى از غروب چاپ مى آنند و آن را پرس آرده داخل جيب و آيف پول مى گذارند
  
در آنجا . از پيش از زلزله يك آتليه عكس ديجيتال در بم راه انداخته است. بمى است» هاله عصارى«

بعد روى پس زمينه .  رنگ مى آندعكس هاى شكسته، سياه و سفيد و آوچك را گرفته، آنها را ترميم و
سرش آن قدر شلوغ . اى از غروب و الله زار و گاهى هم ارگ بم قرار مى دهد و آنها را چاپ مى آند

  . است آه براى گفت وگويى آوتاه بايد آلى منتظر راه انداختن آار مشترى ها باشيم
دنياى .  چاپ آننديكى از مشترى ها مى خواهد آه عكس خودش را آنار عكس خواهرش با هم

ديجيتال اين امكان را داده آه با طبيعى ترين شكل ممكن خاطرات نداشته اى را مردم براى خود 
البته با تمام آارهايى .  تومان براى مردم خرج بر مى داردA4 ۴۵٠٠چاپ يك عكس روى آاغذ . بسازند

ه است آه از آنجا بايد اقساط روزى نزديك پنجاه هزار تومان فروش مغاز. آه روى عكس انجام مى دهند
  . بعد از زلزله تمام دستگاه هاى مغازه غارت شده است. آامپيوترها و چاپگرها را بپردازند

  
  آدم هفتم؛فرزند دلبندش• 

آن قدر عجله و آار بوده آه . آرامگاه فاطمه اميرى پور و فرزند دلبندش: روى قبرى نوشته شده است
در سرتاسر قبرستان . از اين قبرها آم نيستند. ادر در خاك گذاشته اندفرزندان را همان طور در آغوش م

بخش زلزله . همه فرزندان دلبند در آغوش يا در آنار مادر و پدرشان خوابيده اند. بم پر از اين قبرها است
طح مردم بايد قبرهاى عزيزانشان را پنجاه سانتى باال بياورند تا هم س. قبرستان بم بايد تغييراتى بكند

  . ديواره اى آنجا آشيده شده آه بايد همه هم قد آن شوند. ديواره آنار قبرستان شود
  

با . حاال آه قبرستان مثل روزهاى اول زلزله بروبيايى ندارد نوبت به بنايى و زيباسازى آن رسيده است
: تهران نيايددعا مى آند آه چنان زلزله اى در . مجيد ذوالفقارى راننده تاآسى به قبرستان رفته ايم

اينجا خانه ها باغى بود اما در تهران اگر زلزله بيايد با آن خانه هاى چسبيده به هم ديگر هيچ چيز نمى «
  ».با اين شايعاتى آه هست دل ما مى لرزد. ماند

  
  آدم هشتم؛ جورج بوش• 

 از برخى. عروس اصليت بمى دارد. براى مراسم عقد و عروسى يكى از اقوام به آرمان رفته ام
دايى پدر عروس معلم بازنشسته اى است آه در بم بوده و خانه اش . بستگانشان در بم فوت آرده اند

از خرابى . با عاقد آه پيرمردى روحانى است درددل مى آند. خنده رو و دردمند است. خراب شده است
.  ازدواج هستندعروس و داماد مشغول امضاى هزار و يك شرط و شروط. زلزله و وضع مردم بم مى گويد

عروس به آار . روحانى خطبه عقد مى خواند. امضاها آه تمام مى شود درددل ها هم تمام مى شود
  .شرعًا عروس و داماد شدند. دايى پدر عروس هم همينطور. همه لبخند دارند. گل و گالب است

  
 دعايى آه مى خواند هر. روحانى از همه مى خواهد دست ها را به آسمان بلند آرده و با او دعا آنند

  :همه يك آمين بلند مى گويند
خدايا همه . خدايا اين دو جوان را به مكه مكرمه مشرف بفرما. خدايا اين دو جوان را عاقبت به خير بفرما

  .... جوان ها را به راه راست هدايت فرما
به غير از خودش . تخدايا آمريكا، انگليس و همه آفار را از عراق بيرون بفرس: آخرين دعايش اين بود
  . آسى آمين نگفت

 .از آن روز مدام فكر مى آنم آه آيا مرد روحانى براى مردم بم هم دعا آرد يا نه؟ يادم نمى آيد
  
  

  گوناگون
  

  مديريت بحران هسته اي
  گفت وگو با سيدحسين موسويان دبير آميته روابط خارجي شوراي امنيت ملي

 2004يه  ژوئ6 -1383  تير16 سه شنبه -همشهري 
  

ايران، در ماه هاي اخير، تجربه ديپلماسي قابل توجهي را در چالش با جامعه جهاني، به ويژه آژانس 
ادعاهاي آژانس انرژي . انرژي اتمي از سرگذرانده و به موفقيت هاي قابل توجهي نيز نايل شده است
غيرمستقيم آمريكا در اتمي در مورد استفاده غيرمجاز ايران از انرژي هسته اي و نقش مستقيم و 

همچنين اسناد و مدارك ايران براي . پيشبرد مذاآرات آژانس با ايران، به خوبي قابل لمس است
دستيابي به تكنولوژي صلح آميز هسته  اي، خود گوياي اين واقيعت است آه ايران درصدد است با 

 صرفه و هنگفت هسته اي تالش دانشمندان جوان خود، همچون هر آشور توسعه يافته ديگري انرژي با
  .را به مجموعه انرژي هاي قابل دسترسي خود اضافه آند
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به منظور آشنايي با مديريت بحران هسته اي آشور با سيدحسين موسويان، دبيرآميته روابط خارجي 
شوراي امنيت ملي ايران و سخنگوي هيات ايراني در گفت وگو با آژانس انرژي اتمي، گفت وگو آرده ايم 

  . مي خوانيد۶ن آن را در صفحه آه مت
براي اين . اجازه بدهيد آه يك بحث صريح و باز در مورد مديريت بحران هسته اي آشور داشته باشيم* 

  آيا آماده ايد همه واقعيتها را بگوييد؟. منظور الزم است آه مسائل را از ابتدا مورد بحث قرار دهيم
. البته آنچه آه قابل گفتن باشد را مي گويم. ي موافقمبا يك بحث صريح و باز در مورد مسئله هسته ا-

مسائل مهم سياسي هر آشور، . بپذيريد مي توان دروغ نگفت، اما نمي توان همه حقايق را برمال آرد
  .اسراري دارد آه سالها بعد فاش مي شود

: ستدو سئوال مطرح ا. يكي از مسائل مهم بحران هسته اي بحث شوراي امنيت سازمان ملل است*
چقدر اين بحث جدي بود و ثانيا چه خطراتي داشت؟ زيرا اخيرا در بعضي از سايتهاي خبر : اوال

تحليلهايي ديده مي شود آه معتقدند ارجاع موضوع به شوراي امنيت بهتر از طي روند ماه هاي گذشته 
  .البته اين حرف را پوشيده و غيرمستقيم مطرح مي آنند. بوده است

 قطعنامه اي صادر شد و از ايران خواسته شد گزارش آاملي از فعاليتهاي گذشته و ٢٠٠٣ در سپتامبر -
جاري هسته اي ارائه آند و پروتكل را بدون قيد و شرط پذيرفته و تصويب آند و غني سازي و فعاليتهاي 

  .مرتبط با آن را به تعليق درآورد
الم مي نمود آه قادر به درستي اگر ايران قطعنامه را رد مي آرد، آژنس براساس مقررات خود اع

آزمايش صلح آميز بودن فعاليتهاي ايران نيست و لذا طبق مقررات آژانس موضوع به طور اتوماتيك به 
اما اگر ايران قطعنامه را هم مي پذيرفت، تضميني براي عدم ارجاع . شوراي امنيت ارجاع مي شد
وجود پذيرش قطعنامه، به قصورات ايران نسبت زيرا مي توانستند حتي با . موضوع به شوراي امنيت نبود

 و پادمان اشاره آرده و تحت عنوان عدم پاي بندي ايران به معاهده آن را به شوراي NPTبه اجراي معاده 
همانطور آه ليبي با وجودي آه تمام خواسته هاي آمريكا و انگليس را پذيرفت، اما . امنيت ارجاع دهند

اما ابتكار ايران در آار با سه آشور اروپايي و بيانيه .  شوراي امنيت بشودنتوانست مانع ارجاع مسئله به
تهران باعث شد آه از تهديد آني براي ارجاع به شوراي امنيت جلوگيري شده و مسئله در داخل آژانس 

  . پيگيري شود
  مي شد؟اگر پرونده ايران هم مثل ليبي به شوراي امنيت مي رفت چه . به مسئله ليبي اشاره آرديد*
تمام تجهيزات هسته اي خود را : ثانيًا.  اعتراف آردNPTليبي به عدم پاي بندي خود به معاهده : اوًال-

ليبي در طول يك دهه دچار تحريم شد و . براي خروج از تحريم تن به سازش داد: ثالثًا. تحويل آمريكا داد
 شد آه تمام برنامه هاي هسته اي ليبي متعهد. فشارهاي تحريم ليبي را وادار به پذيرش مسئله آرد

اينها همه نشانگر خطرات ارجاع موضوع . خود را آنار بگذارد و حتي موشكهاي خود را تحويل آمريكا دهد
ايران اصرار . اما در مورد ايران آامال متفاوت است. به شوراي امنيت و تحريمهاي شوراي امنيت است

ه، نقض نكرده، به سمت ساخت سالح هاي هسته اي  پاي بند بودNPTداشته و دارد آه به معاهده 
ايران اصرار داشته و دارد آه مايل است و مصمم است توان صلح آميز هسته اي . انحراف نداشته است

  . را حفظ آند
  اگر موضوع به شوراي امنيت مي رفت چه مي شد؟*
  . وده استاول اين آه نشانگر اين بود آه ايران به معاهدات بين المللي پاي بند نب-

دوم اين آه توان هسته اي ايران به عنوان تهديد براي صلح و امنيت منطقه و بين المللي مطرح مي 
  ! شد

 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، ٢٠٠٣ديگر اين آه تمام خواسته هاي قطعنامه سپتامبر 
  . در قطعنامه سازمان ملل تكرار مي شد

 قطعنامه سازمان ملل مي توانست ايران را از فعاليتهاي هسته اي چهارم اينكه سرپيچي از اجراي
محروم آند و پنجم اينكه در صورت عدم پيروي از چنين مصوبه اي نيز هيچ اطميناني وجود نداشت آه 

 منشور سازمان ملل، استفاده از ٧ايران را تحريم نكنند و يا به بهانه تهديد امنيت بين المللي، طبق بند 
  . ايران را مشروع اعالم آنندزور عليه 

مي توانست موضوع ايران تا رسيدن به اين . البته اين مراحل در يك جلسه تصميم گيري نمي شد
چنين . مرحله حتي تا دو سال هم در دستور آار شوراي امنيت بماند و قطعنامه هاي متعدد صادر شود

ه شدت تحت تاثير قرار مي داد و آاهش مي وضعي عالوه بر خطرات فوق الذآر، روابط ايران با جهان را ب
اصوال آشوري آه مجرم . چنين اوضاعي مسلما بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي تاثير منفي داشت. داد

اين افتخاري نيست آه بعضي به . يا متهم باشد، روي ميز شوراي امنيت سازمان ملل قرار مي گيرد
  . راحتي از آن سخن مي گويند

ه مديريت بحران هسته اي اين است آه همه امتيازها را داده و هيچ امتيازي يك ايراد اساسي ب*
  نگرفته است؟ و لذا بيانيه تهران را مغاير منافع ملي آشور مي دانند، آيا اين طور است؟

اين دو مطلب را عالي ترين مقامات . در بيانيه تهران با امضاء پروتكل و تعليق غني سازي موافقت شد-
لذا حقيقت اين است آه در بيانيه تهران در مقابل اين دو . بيانيه تهران اعالم آرده بودندآشور قبل از 

  .مطلب از قبل اعالم شده، تعهداتي را اروپايي ها دادند
ايراد اساسي دوم به روند سياستهاي هسته اي اين است آه اروپايي ها به تعهداتشان عمل نكردند *

  ...و با ما بازي آردند
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تعهد اروپايي ها حل و فصل مسئله هسته اي ايران در داخل آژانس و عدم ارجاع موضوع به  مهمترين -
  .شوراي امنيت بود آه به اين تعهد خود تا به امروز عمل آرده اند

آنها قول داده بودند آه در زمينه تكنولوژي صلح آميز هسته اي همكاري آنند آه تا به امروز هيچ آاري * 
  .نكرده اند

بيانيه تهران بر اين است آه با همكاري شفاف ايران با آژانس پس از رفع آليه ابهامات درمورد  مبناي -
هنوز . فعاليت هاي هسته اي ايران اروپا نيز با ايران در زمينه تكنولوژي صلح آميز همكاري داشته باشد

 صلح آميز بودن اگر اين ابهامات باقيمانده رفع شد، آژانس نيز ماهيت. دو ابهام باقي مانده است
فعاليتهاي هسته اي ايران را اعالم آرد و بعد اروپايي ها همكاري نكردند، مي توان با قاطعيت گفت آه 

  .به اين بخش از تعهد خود در بيانيه تهران پاي بند نبوده اند
  پس بيانيه تهران را نقض نكرده اند؟*
  .   اين بيانيه هنوز هم معتبر استاگر بيانيه تهران را دقيق بخوانيد تاييد خواهيد آرد آه -
خود شما هم اعالم آرديد آه اروپايي ها به . اما همه آشور از خلف وعده اروپايي ها حرف مي زنند*

  ...تعهدشان عمل نكردند
آنها قول داده بودند آه .  من اعالم آردم اروپايي ها به تعهد خود در قبال توافق در بروآسل عمل نكردند-

  .  تالش آنند آه پرونده بسته شوددر اجالس ژوئن
  دليل آنها براي عدم تالش چيست؟*
 مي گويند آژانس همكاري آامل ايران را تأييد نكرده، هنوز ابهامات باقي مانده و مسائل آامًال حل -

  . بايد ابهامات رفع شود تا پرونده بسته شود. نشده است
   هسته اي چه خاصيتي داشته است؟پس بيانيه تهران و اين روند همكاري ها و سياستهاي*
  :  با صدور قطعنامه ، وضعيتي براي ايران پيش آمد آه خالصه آن از اين قرار است٢٠٠٣ در سپتامبر -
 نگراني هاي گسترده بين المللي در مورد غيرصلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران و مخفي -١

 عنوان چالشي براي صلح و امنيت جهاني تلقي مي آاريهاي هسته اي  ايران؛ به نحوي آه ايران را به
  .آردند

  . شبهه اساسي در مورد عدم پاي بندي ايران به معاهده و نقض معاهده توسط ايران-٢
 شبهه وسيع در مورد انحراف به سمت ساخت سالح هسته اي؛ به نحوي آه مكرر مدعي مي -٣

  . رسي پيدا مي آند ماه ديگر ايران به بمب هسته اي دست۶شدند آه مثال تا 
  . طيف وسيع ابهامات و سئواالت آژانس آه ليست بسيار وسيعي بود-۴

  :  ماه همكاري،  قطعنامه آژانس در اجالس ژوئن نشان مي دهد آه٨اما با 
  . مورد تقليل يافته است٢ابهامات مهم به : اوًال
ي حتي طرح ارجاع موضوع به ، هيچ زمينه اي برا٢٠٠۴ و مارس ٢٠٠٣برخالف اجالسهاي نوامبر: ثانيًا

  .شوراي امنيت سازمان ملل وجود ندارد و آمريكا آامًال درمورد اين خواسته سياسي منزوي شده است
در حالي . هيچ ادعايي حتي در سخنراني هاي اعضا در مورد انحراف به سمت سالح مطرح نشد: ثالثًا

  .آه در اجالسهاي قبلي از محورهاي اساسي بحث همين مورد بود
 به عنوان آشف جديد موجب جنجال بين المللي و بي P2برخالف اجالس مارس آه مساله : رابعًا

  .اعتمادي شد، در اجالس جهاني هيچ ادعايي در مورد مخفي آاري و آشف مسأله جديد مطرح نيست
ه مقررات آه در قطعنامه هاي قبلي بدان اشاره شده بود، ديگر در اين قطعنامه تكرار نشد: خامسًا
  .است

  : از سوي ديگر
  . در اجالس، اآثر قريب به اتفاق سخنرانان از ضرورت پايان يافتن پرونده سخن گفتند-١
  . در قطعنامه ذآر شد آه ظرف چند ماه آينده با همكاريهاي طرفين، پرونده بسته شود-٢
  . بسياري از آشورها، مواضعشان نسبت به گذشته تعديل شد-٣
، اعتراف آرد آه در P2 درمورد ادعاي عليه ايران راجع به تناقض گويي در بحث  آژانس به اشتباه خود-۴

  .تاريخ آ ژانس بي سابقه بود
لذا من قبًال هم گفتم اين قطعنامه نسبت به قطعنامه هاي قبلي مثبت تر بود و مهمتر اينكه نشان مي 

  .دهد آه مسأله هسته اي  ايران از حالت يك تهديد و بحران خارج شده است
شما خيلي قاطع از سياستهاي هسته اي دفاع مي آنيد؟ آيا به خاطر اين نيست آه مسئوليت اين * 

  سياست ها را جناب آقاي روحاني و دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي به عهده دارد؟ 
سياستهاي هسته اي در جمعي متشكل از عالي ترين مقامات آشور تصميم گيري مي شود و -

  .يك نهاد نيست، تصميم آل نظام استتصميم يك فرد يا 
پس چرا بعضي ها اينقد ر بي باآانه، سياستهاي هسته اي را به چالش آشيده و مخالفت مي * 

  آنند؟
بسياري مطلع نيستند آه اين تصميمات در عاليترين سطوح آشور و با حضور عالي ترين مقامات گرفته -

  .شده و پس از تأييد مقام رهبري اجرا مي شود
  دف اصلي اين سياستها چه بوده است؟ ه* 
  رفع تهديد ارجاع موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل : اوًال
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حفظ توانمندي صلح آميز هسته اي و ايجاد زمينه مساعد براي همكاري ساير آشورهابا جمهوري : ثانيًا
 در اين دو اسالمي ايران در زمينه تكنولوژي صلح آميز هسته اي آه سياستهاي هسته اي، بحمداهللا

  .تاآنون موفق بوده است» حفظ توانمندي هسته اي«و » رفع تهديد«هدف يعني 
  معتقديد مجلس بايد پروتكل را تصويب آند؟ * 
مجلس عالي ترين مرجع قانون گذاري آشور است و . آسي نمي تواند براي مجلس تعيين تكليف آند-

  .حفظ حرمت آن براي همه الزامي است
  ده مجلس بوديد به پروتكل رأي مثبت مي داريد؟ اگر شما نماين* 
  :رأي مثبت مي دادم مشروط بر اينكه-
 اجراي پروتكل متضمن تأمين حقوق حقه آامل ايران در بهره مندي از آليه تكنولوژي هاي صلح آميز -١

ف ما زيرا هد.  پرونده هسته اي ايران بسته شود-٣روابط آژانس با ايران عادي شود، -٢هسته اي شود، 
  .بايد تكنولوژي صلح آميز و جلب اعتماد جهاني باشد

  با پايان تعليق موافقيد؟ * 
  . تصميمي است آه نظام گرفته است، آن هم در عالي ترين سطوح-

  اين تصميم تأثير منفي بر روند هسته اي نخواهد گذاشت؟* 
د آه آل روند هسته اي را  نمي گويم آه هيچ تأثير منفي نخواهد داشت، اما دليل حقوقي وجود ندار-

. براي دنيا اجراي پروتكل مهم است و براي ما بهره مندي از تكنولوژي صلح آميز. تحت الشعاع قرار دهد
اين مساله اي آه مي توان با اروپا و شوراي حكام . مهمترين محورهاي بيانيه تهران هم همين است

  .راي ايران مسأله سازي آنندالبته ممكن است؛ مقاصد سياسي ب. همكاري را ادامه داد
شايع است آه آقاي روحاني براي مقاصد سياسي خاصي اين مسئوليت را پذيرفته است، آيا درست * 

  است؟ 
همه اعضا شوراي عالي امنيت ملي مستحضرند آه وزير محترم امور خارجه در جلسه شورا در محضر -

بپذيرد و آل اعضا شوراي عالي در موافقت مقام معظم رهبري پيشنهاد داد آه ايشان اين مسئوليت را 
  .با پيشنهاد وزير خارجه، اجماع داشتند، با اين وجود، ايشان نپذيرفت

اما با وجودي آه از . با اصرار اعضا به ويژه شخص رياست محترم جمهوري ايشان مسئوليت را پذيرفت
تصميمات را با تصويب عالي ترين طرف نظام، ايشان اختيار آامل داشته و دارد، از ابتداي پروسه، آليه 

  .مقامات و به ويژه پس از تأييد مقام معظم رهبري مدظله العالي انجام داده است
آيا مساله هسته اي به مبارزات انتخاباتي داخلي آشيده شده است؟ چون احساس مي شود * 

  .احتمالي نيستبعضي از مخالفتها با سياستهاي هسته اي، بي ارتباط به انگيزه هاي آانديداهاي 
اما اين واقعيتي است آه بعد از انقالب، هميشه بسياري از موضوعات .  در اين مورد نظري ندارم-

سياست خارجي به مسائل داخلي ما مرتبط شده است و شايد در مواردي هم مصالح ما در سياست 
ديگر هم البته اين وضعيت در بسياري از آشورهاي . خارجي قرباني مسائل داخلي شده باشد

  .مشاهده مي شود و مطلبي معمولي و رايج در دنياست
گفته مي شود آه آقاي البرادعي در سپتامبر يا اآتبر براي دور جديد آانديداي مديرآلي آژانس شود * 

وي نيازمند حمايت آمريكاست و لذا اگر پرونده ايران در اجالس ژوئن يا .تا در نوامبر مجددا انتخاب شود
اين را دليلي مي دانند آه پرونده .سته شود، آمريكايي ها از وي حمايت نخواهند آردحتي سپتامبر ب

ايران در اجالس ژوئن بسته نشود، چون براي البرادعي انتخاب مجدد اصل بود نه بسته  شدن پرونده 
. دسفرهاي اخير وي به آمريكا را نيز در راستاي جلب حمايت واشنگتن از آانديداتوريش مي دانن. ايران

  در اين مورد چه مي گوييد؟
  . در اين مورد بهتر است از خود آقاي البرادعي بپرسيد-

يكي از روحانيون اخيرا اعالم داشته آه آقاي دآتر روحاني سفري به بلژيك داشته و توافق نامه اي را * 
  با وزراي سه آشور به امضا  رسانده است؟ 

. ا تفاهمنامه با سه وزير اروپايي نداشته است آقاي دآتر روحاني سفري به بروآسل براي امض-
  .تفاهمنامه در سطح آارشناسان دو طرف امضا شد

منتهي اين عزيزان از يك حقيقت مهم مطلع نيستند و آن اينكه آليه سياستها و تصميمات مساله 
، معني لذا مورد انتقاد قراردادن يك فرد يا يك نهاد. هسته اي جمعي و در عالي ترين سطوح نظام است

  .ندارد، به ويژه اينكه بعضا اصل انتقادات هم براساس مطالبي باشد آه اصال واقعيت نداشته است
  راجع به آينده روند سياستهاي هسته اي خوشبين هستيد؟ * 
 ممكن است شكستن تعليق در يك مقطع آوتاه،  مشكالتي را درست آند، تا زماني آه ايران با آژانس -

 داشته باشد، مشكلي نخواهد بود، ولي بايد وضعيت ايران عادي بشود و همكاري شفاف و آامل
 اعتباري نخواهد NPTدر غير اين صورت . آشورها با ايران همكاري صلح آميز هسته اي داشته باشند

 .داشت
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