
 

 

دوهفته نامه لويس - ١ 

شماره ٩٧  فروردين-خرداد ١٣٨٣ 

مرور اخبار 
 

ايران 
پوتين: اجازه نمي دهيم در آژانس انرژي اتمي عليه ايران  

صحنه سازي شود 
ــال خـرازي وزيـر  والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه در ديدار با دكتركم

امور خارجه روابط دوكشور را بسيار عالي و مستحكم توصيف كرد. 
ــران در اولويـت سياسـي روسـيه قـرار دارد.  پوتين گفت: گسترش روابط با اي

پوتين اظهارداشت: همكاريهاي خوبي در تمام ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي 
ــامي ايـن زمينـه هـا گسـترش  و دفاعي ميان دوكشور وجود دارد و بايد در تم

يابد. 
ــه كشـورش خـود را متعـهد بـه اجـراي تعـهدات خـود در  وي با اشاره به اينك
ــن المللـي روسـيه در بسـياري از  نيروگاه بوشهر مي داند افزود: ديدگاههاي بي
زمينه ها با ايران مشابه است و از عراق و افغانستان به عنوان نمونه مي توان نام 

برد. 
پوتين با تاكيد بر لزوم افزايش رايزنيهاي ميان دوكشور افزود: روابط خوب با 
ايران به نفع امنيت ملي دوكشور و منطقه مي باشد و به هميــن دليـل بـه ايـران 

سفر خواهد كرد. 
رئيس جمهور روسيه با اظهارنگراني از حضور نيروهاي بيگانه در منطقه گفت: 

ـــاي فرامنطقــه اي بحــران در منطقــه را تشــديد مــي كنــد.  حضـور نيروه
وي با اظهار خرسندي از روابط فعال ايران با آژانس بيــن المللـي انـرژي اتمـي 

گفت: ما اجازه نمي دهيم عليــه ايـران شـايعه پـردازي و صحنـه سـازي شـود. 
خرازي نيز در اين ديدار با تشريح ابعاد مختلف روابط ميــان دو كشـور گفـت: 
ــه خواهـد  سند همكاري جامع ده ساله اقتصادي در سفر آتي شما به ايران مبادل

شد. 
وزيرخارجه افزود: حجم مبادالت تجاري دوكشور بيش از ٢ ميليارد دالر است 
و طرفين با اجراي تعهدات خود مي توانند اين روابط را متنوع و گســترده تـر 

سازند. 
خرازي گفت: نيروگاه بوشهر بايد به عنوان نمادهمكاريهاو يك اقدام اطمينــان 

ســـاز هـــرچـــــه ســــريعتر راه انــــدازي و آغــــاز بــــه كــــار كنــــد. 
وزير امورخارجه با تشريح فعاليتهاي هسته اي ايران و همكاري بــا آژانـس بيـن 
المللي انرژي اتمي گفــت: مـا اصـل را شـفافيت كـامل و ايسـتادگي برحقـوق 

ــاكنون نـيز از ايـن حقـوق در شـوراي حكـام دفـاع   مشروع خود مي دانيم و ت
كرده ايم. 

ــايد بـا اجمـاع  خرازي در خصوص درياي خزر گفت: رژيم حقوقي اين دريا ب
تعيين شود و همفكري ايران و روسيه تعيين كننده است. 

 

گزارشهاي مردمي بهترين روش پيش بيني زلزله است 
 

رئيس پژوهشكده سوانح طبيعي ايران گفــت : بـهترين روش بـراي پيـش بينـي 
ــي بـر تغيـيرات  زلزله وكاستن از خسارات آن، استفاده از گزارشهاي مردم مبن
ايجاد شده در عوامل محيطي منطقه است. محمود فاطمي عقدا روز چهارشــنبه 
در جلسه كار گروه آمادگي استان زنجان افزود: درك و اعــالم عاليـم توسـط 
ــنتي اسـت امـابدون  مردمي كه در كانون زلزله واقع شده اند اگر چه به طورس
ــت . وي ، بـا اشـاره بــه ايـن كـه هـم اكنـون  هزينه ، امكانات و تجهيزات اس
كشورهاي مختلفي در امر پيش بيني زلزلـه فعــاليت هـاي پژوهشـي انجـام مـي 
دهند، يادآورشد تجربه نشان داده است ، زلزله هاي به وقوع پيوسته در كشور 

آني و بدون پيش نشانگر نبوده اند. 
فاطمي باتأكيد بر اين كه اگر پيش نشانگرهاي زلزله به درستي تجزيه و تحليل 
شوند، به سيستم دقيق پيش بيني دست خواهيم يافت ، ادامــه داد:بـه دليـل ايـن 
ـــل ديـگري نـيز  كه اكثر پيش نشانگرها محيطي هستند، مي توانند بر اثر عوام

ايجـاد شوند. 
ــوادث  وي با تأكيد بر لزوم ارائه آموزش هاي الزم به مردم در مواقع وقوع ح
وسوانح طبيعي گفت: اگر به مردم اين آموزش هــا داده نشـود، برنامـه ريـزي 

هـاي انجـام شـده بـراي مديريـت بحـران بـا شكسـت مواجـــه خواهــد شــد. 
 

فرمانده نيروي انتظامي: 
حوزه اجتماعي آسيب پذيرترين بخش جامعه است 

 
ــگزار شـهروندان  فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اين كه ناجا خود را خدمت

مي داند گفت: نيروي انتظامي به هيچ وجه وارد جريانهاي سياسي نخواهد شد.  
ــاقر قاليبـاف در جمـع اعضـاي هيـات علمـي و  به گزارش ايسنا، سردار محمدب
دانشجويان دانشگاه فردوسي مشــهد افـزود: كسـي مخـالف سياسـت و سياسـي 
بودن نيست، ولي سياست زدگي قطعا مصلحت امروز و فرداي كشور ما نبــوده 
ــته انـد بـا  و نيست؛ همانگونه كه در هيچ يك از كشورهاي پيشرفته دنيا نتوانس
اقدام سياسي معضالت و مشكالت جامعه را چه در ســطح ملـي و چـه در سـطح 

محلي حل كنند.  
ــه  وي آسيب پذيرترين بخش جامعه امروز را حوزه اجتماعي دانست و بر توج
به فرهنگ مولد غيرمصرفي تاكيد كرد و خطاب به دانشجويان گفت: دانشجو 
بايد مددكار و راهنماي جامعه بوده و در براي دستگاههاي دولتي نقش تصميـم 

سازي نيز داشته باشد.  
ــاره بـه نقـش دانشـگاه در جـهت بخشـي بـه سـازمان هـاي  سردار قاليباف با اش
ــاعي نقـش  غيردولتي گفت: دانشجو و دانشگاه بايد در حوزه آسيب هاي اجتم

پيشگيرانه و دفاع اجتماعي داشته باشند. 
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شماره ٩٧  فروردين-خرداد ١٣٨٣ 

ارمنستان 
روبرت كوچاريان وزير نفت ايران را به حضور پذيرفت 

در مالقات آقاي روبرت كوچاريان رئيس جمــهور ارمنسـتان و هيـأتي 
ــران بـه ارمنسـتان  كه برياست آقاي بيژن زنگنه وزير نفت جمهوري اسالمي اي
سفر نموده بود مسائل مربوط به روابــط ارمنـي – ايرانـي تحـت بررسـي قـرار 

گرفته است. 
ــرارداد اساسـي احـداث خـط لولـه گاز ايـران – ارمنسـتان در  امروز ق
ــوده  ايروان به امضاء خواهد رسيد. آقاي بيژن زنگنه وزير نفت ايران اشاره نم
ــه طرفيـن  است كه قرادادي كه به امضاء خواهد رسيد نتيجه تالش هاي پيگران
ــالي روابـط سياسـي دو كشـور  مي باشد. طرفين گفتگو طي مالقات به سطح ع

ارمنستان و ايران نيز اشاره نموده اند.  
آقاي روبرت كوچاريــان بـا مـهم ارزيـابي نمـودن همكـاري در زمينـه 
ــي آن  انرژي چنين گفته است كه نقش انرژي در روابط دوجانبه ارمني – ايران
نيروي محركه اي مي باشد كه مــي توانـد بسـياري از زمينـه هـا را نـيز بدنبـال 

داشته باشد. 
بر اساس سخنان رئيس جمهور ارمنستان، عميق تر نمودن همكــاري در 
زمينه انرژي از نظر محوري مهم مي باشد و ارمنستان نسبت به اجراي موفقيــت 

آميز اين طرح عالقمند مي باشد.   
ــداث خـط لولـه گاز ايـران – ارمنسـتان  طرفين اشاره نموده اند كه اح
حجم روابط اقتصادي دو كشور را دو برابر خواهد كــرد و در روابـط نـه تنـها 
ارمني – ايراني بلكه پيشرفت همكاريهاي منطقــه اي نـيز نقـش مـهمي خواهـد 

داشت. 
مالقات وزير نفت و گاز جمهوري اسالمي ايران با وزير امور 

خارجه 
  در روز ١٤مـاه مـه وارتـان اسـكانيان وزيـر امـور خارجـه جمــهوري 
ارمنستان آقاي بيژن نامدار زنگنه وزير نفت و گاز جمهوري اســالمي ايـران را 

به حضور پذيرفت. 
  وارتان اسكانيان ضمن خوش آمد گويي به ميهمان خود عقد قرارداد 
احداث خط لوله گاز ايران –ارمنســتان را مـهم دانسـت.بنـا بـه ارزيـابي وزيـر 
ــم بـراي تمـامي منطقـه  امورخارجه ارمنستان اين مورد هم براي دو كشور و ه
مهم مي باشد.وي قيد نمود كه طرف ارمني از همان روز اول استقالل خود نيز 
ــده  حضور ايران را در منطقه مهم دانسته است زيرا كه آن در نقش متعادل كنن

را ايفا مي كند.. 
  آقاي زنگنه وزير نفت و گاز جمــهوري اسـالمي ايـران ضمـن ابـراز 
تشكر خود از بابت پذيرايي گرم بعمل آمده  اظهار داشت كــه مذاكراتـي كـه 
سالها ادامه داشت با تالشهاي  دو طرف با موفقيت همراه شدزيرا كه آنها اراده 
ــه وزيـر نفـت و گاز ايـران  سياسي مورد لزوم را از خود نشان دادند.بنا به گفت

قرارداد منعقد شـده سـمبل اسـتحكام دوسـتي كشـورهاي منطقـه بحسـاب مـي 
ــش  ايد.وي ضمن ابراز اين سخن كه مردمان دو كشور در تاريخ مناسبات خوي
ــاي  هـرگز هيـچ مشـگلي را نداشـته انـد ابـراز اطمينـان نمـود كـه همكـاري ه
ــيز بـه توسـعه مسـتمر رو بـه  افزايـش خـود ادامـه  ارمنستان-ايران در آينده ن

خواهند داد.  طرفين در جريان مالقات همچنين وضعيت فعلي  بازار بين المللي  
نفت و گاز را مورد بررسي قرار دادند. 

 

تا ١ ژانويه سال ٢٠٠٧ و بمدت ٢٠ سال 
ــه در تـاريخ ١٣ مـي در ايـروان  خبرگزاري آرماينفو اطالع ميدهد ك
ــت. آقـاي  قرارداد در مورد ارسال گاز طبيعي ايراني به ارمنستان امضا شده اس
ركنالدين جوادي رئيس شــركت ملـي صـادرات گاز ايـران و آقـاي هواكيـم 
هوانسيان مدير كل نيروگاه حرارتي ايروان بعنوان افراد حقوقي سند را امضــا 

كردهاند.  
ــران  بگفته آقاي آرمن موسيسيان وزير انرژي كشورمان، ارمنستان و اي
ــه گاز را احـداث نمـايند و تـا ١ ژانويـه سـال  قصد دارند طي دو سال خط لول
ــايند. ايـران موظـف ميشـود سـاالنه  ٢٠٠٧ آن را براي بهرهبرداري تحويل نم
حداقل ١,١ ميليارد متر مكعب گاز طبيعــي بـه ارمنسـتان ارسـال نمـايد. طـرف 

ارمني براي گاز صادراتي از طريق صدور برق بازپرداخت خواهد كرد.  
بنابر ارزيابيهاي مقدماتي قيمت احداق بخش ارمنــي خـط لولـه گاز از 
ــتر بـالغ بـر ١٠٠-٩٦ ميليـون دالر خواهـد  مغري تا ايروان با طول ١٠٠ كيلوم
بود. قيمت بخش ايراني با طول ٤١ كيلومتر بالغ بر ١٢٠ ميليــون دالر خواهـد 
ــابع  بود. هر طرف خودش قسمت كشور خود را احداث خواهد نمود. وزير من
تأمين مالي قسمت ارمني خط لوله و قيمت ارســال گاز ايرانـي بـه ارمنسـتان را 
بعلت اسرار تجاري ذكر نكرد. آقاي بيژن نامدار زنگنه وزير نفت و گاز ايـران 
ــرارداد حضـور داشـت، خاطرنشـان كـرد كـه قـرارداد  كه در مراسم امضاي ق
ــران طـي ايـن مـدت تـا ٣٦ ميليـارد مـتر  بمدت ٢٠ سال منعقد شده است و اي

مكعب گاز طبيعي به ارمنستان ارسال خواهد نمود.  
خبرگزاري آرماينفو اطالع ميدهد كــه ارمنسـتان طـرح احـداث خـط 
لوله گاز ايران- ارمنستان را بعنــوان آلترنـاتيو بـراي نـيروگاه اتمـي ارمنسـتان 
ــد. بگفتـه آقـاي آرمـن موسيسـيان وزيـر انـرژي ارمنسـتان در  ارزيابي نميكن
ــرايط متقـابالً سـومند ميتواننـد  احداث خط لوله گاز كشورهاي ثالث نيز با ش
شركت كنند. آقاي آرمــن موسيسـيان گفـت: ”از ايـن لحـاظ ارمنسـتان بـراي 
همكاري از جمله با اوكريان نيز باز است كه اخيرًا جــهت شـركت در احـداث 
خط لوله گاز ايران- ارمنستان اعالم آمادگي كــرده بـود“. وزيـر در رابطـه بـا 
آمادگي اتحاديه اروپا جهت اختصــاص ١٠٠ ميليـون دالر بـه ارمنسـتان بـراي 
بستن نيروگاه اتمي ارمنستان و استفاده اين مبلغ براي احــداث خـط لولـه گاز، 
گفت كه ”اين شرايط براي ارمنستان سودمند نيستند“. خاطرنشان ميكنيم كــه 
ــي ارمنسـتان  قبالً وزير ارمني گفته بود كه براي تعويض قدرتهاي نيروگاه اتم

پيدا نمودن ١ ميليارد دالر الزم است.  
 


