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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

قول مقامات جمهوري اسالمي براي برگزاري دادگاه پرونده قتل زهرا کاظمي با حضور سه نماينده از 
  دولت کانادا

  2003 اآتبر 22  –1382 مهر 30چهار شنبه ): راديو فردا(مريم احمدي 
يک هيات پارلماني کانادا که براي گفتگو در مورد نحوه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي به ايران 

 کانادايي به –مقامات ايراني قول داده اند دادگاه قتل اين خبرنگار ايراني : سفر کرده است، مي گويد
يم اقوامي از تورانتو گزارش مر. طور علني و شفاف و با حضور سه نماينده از دولت کانادا تشکيل شود

  : مي دهد
پس از سفر دو روزه يک هيات پارلماني کانادا به ايران براي رسيدگي به ): راديو فردا(مريم اقوامي 

وضعيت پرونده زهرا کاظمي در دادگاه، روزنامه هاي رسمي کانادا از مالقات اين هيات با نمايندگان 
مقامات ايران به درخواست :  در اين مورد مي نويسدToronto Starروزنامه . مجلس ايران خبر مي دهند

هيات پارلماني کانادا براي برگزاري يک دادگاه شفاف و علني در پي قتل زهرا کاظمي پاسخ مثبت داده 
، منتقد وزارت امور خارجه و Stockwell Dayاين روزنامه در پي يک تماس تلفني با استاکول دي . اند

معصومه ابتکار، معاون رئيس جمهور : تالف پارلمان کانادا، از وي نقل کرده استيکي از نمايندگان ائ
ايران، به اين هيات اطمينان بخشيده است که در دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي، سه 

سفير کانادا در ايران و نيز يک خبرنگار از رسانه هاي رسمي اين . نماينده اين کشور شرکت خواهند کرد
اين منتقد وزارت امور خارجه به . ور جزو افرادي هستند که مي توانند در جلسات دادگاه شرکت کنندکش

ساير خبرنگاران کانادايي نيز پس از دريافت رواديد ورود به ايران، قادر به : نقل از مقامات ايراني گفت
ي که قادر به شرکت در اين در حالي است که خبرنگاران کاناداي. شرکت در جلسات دادگاه خواهند بود

اولين جلسه دادگاه نبوده اند، هنوز در انتظار دريافت رواديد خود براي سفر به ايران و شرکت در جلسات 
  .دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي هستند

رتبه استاکول دي در مورد ديدار خود با مقامات ايراني و به ويژه معصومه ابتکار که از او به عنوان عالي 
ترين زن دولت جمهوري اسالمي و نيز معاون رئيس جمهور نام برده اند، در تماس تلفني خود از 

به طور کلي احساس بسيار مثبتي نسبت به پيشرفت امور دارم و اين : عربستان سعودي مي گويد
ميته اي اين هيات پارلماني اعضاي ک. روند مثبت بر خالف تصوري است که پيش از سفر به ايران داشتم

هستند که براي بررسي رابطه کانادا يا ملت هاي مسلمان به ايران، عربستان سعودي، و مصر سفر 
سفر دو روزه اين هيات به تهران براي بررسي علت مرگ زهرا کاظمي به طور خاص و نيز در . کرده اند

 هاي قانوني و کانادا تالش مي کند تا با شيوه. مورد وضعيت کلي حقوق بشر در ايران انجام شد
مسالمت آميز ايران را که بزرگترين شريک تجاري اين کشور در خاور ميانه است، وادار به پاسخگويي به 

  .علت شکنجه و قتل جنجال برانگيز زهرا کاظمي نمايد
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ايران همه اطالعات خود را به آژآنس تسليم آند  : البرادعي
  2003 اآتبر 22  –1382مهر  30چهار شنبه 

گيري پس از مذاآرات ديروز وزراي خارجه انگليس، آلمان و فرانسه در   محمد البرادعي در نخستين موضع
اي   هاي هسته  انتظار دارم آه ايران در روزهاي آينده اطالعات آامل تمام فعاليت: تهران اعالم آرد

  .  گذشته را در اختيار آژانس قرار دهد
 سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه ايران در به گزارش

اي خود را به همراه گزارش رسمي از آمادگي براي امضاي   هاي هسته  چند روز آينده اطالعات فعاليت
ر تهران از آن به عنوان الحاقي را در اختيار آژانس قرار دهد در مورد نتايج مذاآرات نشست ديروز د  پروتكل
هاي   بخشيدن به فعاليت  اي گذشته و نظم  آننده از افشاي همه جوانب برنامه هسته  اي دلگرم  نشانه

  . آينده ياد آرد
رود آه ايران تا   انتظار مي: اتمي نيز اعالم آرد  المللي انرژي  همچنين يك ديپلمات نزديك به آژانس بين

  .عات را به آژانس تسليم آنديكشنبه هفته آينده اين اطال
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هاي   الملل با بازرسي  هاي اتمي به جامعه بين  ايران با هدف اثبات در اختيار نداشتن سالح: وي افزود
پايان . سازي اورانيوم موافقت آرده است  هاي غني  اي خود و تعليق برنامه  هاي هسته  بيشتر از پايگاه

 پيام
  

 اآتبر 31مذاآرات تهران پايان آار نيست و بايد منتظر : اتمي گفتالمللي انرژي  سخنگوي آژانس بين
  . باشيم

  2003 اآتبر 22  –1382 مهر 30چهار شنبه 
المللي انرژي اتمي  مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ات تهران پايان مناقشات در خصوص وگو با راديو آلمان در پاسخ به اين سوال آه آيا مذاآر در گفت
سازي  آن چه براي ما مهم است و در اولويت قرار دارد، شفاف: يي ايران است؟ گفت هاي هسته برنامه
  . شود هاي اتمي ايران است آه نتايج آن در نوامبر مشخص مي برنامه

  . اين آشور هستيمهاي اتمي ايران و امضاي پروتكل از سوي  سازي برنامه ما منتظر شفاف: وي افزود
آميز  يي ايران صلح هاي هسته اساسا ما بايد قبل از اين آه اعالم آنيم، فعاليت: فلمينگ در ادامه گفت

 انتهاي پيام. است به اين نتيجه مهم دست يابيـم
  

  'آنها از پيشرفت اتمی ايران عصبی هستند': آيت اهللا خامنه ای
  2003تبر  اآ22  –1382 مهر 30چهار شنبه  -بي بي سي 

آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، در نخستين موضع گيری پس از پذيرش پروتکل الحاقی 
دارندگان علم و فناورى در جهان ، تالش می کنند کشورهاى ديگر همچنان مصرف : "توسط ايران، گفت

 جمله در فناورى کننده توليدات آنها باشند به همين علت از پيشرفت هاى علمی دانشمندان ايران از
  ."هسته اى ناراحت و عصبانی هستند

آقای خامنه ای در سخنان خود هيچ اشاره مستقيمی به پذيرش پروتکل الحاقی پيمان منع توليد سالح 
های اتمی توسط ايران نکرد اما از سخنان او چنين استنباط می شود که جمهوری اسالمی تنها به 

ضر به پذيرش همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی شده خاطر افزايش فشارهای بين المللی حا
  .است

 اکتبر در جمع 22به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی آيت اهللا خامنه اى که روز چهارشنبه 
آنها در ظاهر می گويند ايران نبايد به دنبال سالح : "گروهی از برگزيدگان علمی سخن می گفت افزود

حرف حقيقی شان اين است که ايران نبايد دانش و فناورى هسته اى داشته باشد هسته اى باشد اما 
  ."تا هميشه نيازمند فناوريهاى پيشرفته غرب بماند

بارها گفته ايم که ما اصوال سالح هسته اى نياز نداريم چرا که : "رهبر جمهوری اسالمی اظهار داشت
 نمی دانيم بلکه معتقديم اقتدار هر کشور به داشتن سالح کشتار جمعی را زمينه ساز قدرت و اقتدار

داشتن مجموعه انسانی قوى و برخوردار از علم و ايمان و ايستادگی وابسته است و ملت ايران چنين 
  ."هدفی را دنبال می کند

ادعاى : "آقای خامنه اى تالش برای جلوگيری از توليد سالح های اتمی را يک ادعا دانست و گفت
رمورد تالش براى جلوگيرى از توليد و تکثير سالح اتمی، مانند ادعاى يک قاچاقچی اينگونه کشورها د

  ."بزرگ است که خود را مسوول مبارزه با قاچاق می داند
  ارسال مدارک به آژانس بين المللی انرژی اتمی

ربوط به در عين حال علی اکبر صالحی نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی از ارائه مدارک م
  . سال گذشته به اين آژانس خبر داده است30فعاليت های اتمی ايران در 

ايران با وجود اينکه اعالم کرده پروتکل الحاقی را می پذيرد و برنامه های غنی سازی اورانيوم خود را نيز 
دارد تا متوقف می کند، طبق آخرين مصوبه شورای حکام آژانس، تنها تا پايان ماه اکتبر فرصت " فعال"

  .اثبات کند در حال توليد سالح های هسته ای نيست
  ايران چيزی را از دست نمی دهد: محمد خاتمی

پيشتر، محمد خاتمی، رييس جمهور، نيز در واکنش به پذيرش پروتکل الحاقی به پيمان منع توليد سالح 
بول شرايط بين المللی های اتمی گفت از آنجا که ايران در صدد توليد تسليحات هسته ای نبوده، با ق

  .چيزی را از دست نداده است
  . وی گفت که زمان امضای پروتکل هنوز تعيين نشده است و افزود که بررسی در اين زمينه ادامه دارد

  .الحاق رسمی ايران به پروتکل الحاقی مستلزم تصويب آن در مجلس است
  تبريک جبهه مشارکت به مردم ايران

ای در مورد پذيرش پروتکل الحاقی پيمان منع توليد  زب پارلمانی ايران بيانيه جبهه مشارآت، بزرگترين ح
  .سالح های اتمی صادر کرد و اين تحول را به مردم ايران تبريک گفت

ها بحث و گفتگو، جمهوری اسالمی ايران با پذيرش  سرانجام پس از ماه : "در اين بيانيه آمده است
های فنی و علمی  دوستانه از تالش  جهانی و اثبات نيات صلح پروتكل الحاقی در جهت اعتمادسازی 

 مسؤولين نظام صورت گرفته  ما اين اقدام را آه با هماهنگی همه. ای خود، گام مهمی برداشت هسته 
  ."گوييم است، به همه ملت ايران تبريك می 
ر و تلخ و شيرين، چراغی  آموزی از اين تجربه دشوا مطمئنا عبرت: "اين حزب در بيانيه خود آورده است

های آينده حكومت خواهد بود، ما اين تصميم را نه بهترين تصميم و نه در بهترين  گيری  فراروی تصميم 
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 گيری اجماع  آنيم بلكه آن را دفع شر بيشتر، به خصوص جلوگيری از شكل زمان ممكن ارزيابی می 
آنيم و با در نظر گرفتن شرايط داخلی و  جهانی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل تلقی می 

  ."دانيم اين تصميم را آه توانست بحرانی عظيم را از سر ملت ايران بگذارند؛ قابل تقدير می  جهانی، 
جبهه مشارکت نخستين حزب ايران است که با صدور بيانيه، به طور مستقيم به حمايت از پذيرش 

  .پروتکل پرداخته است
  'تاکثريت مجلس موافق اس'

اين پروتکل بايد "رجبعلی مزروعی، نميانده مجلس، نيز در گفتگو با خبرگزاری ايسنا گفته است که 
مسير قانونی خود را طی کند و قطعا در مجلس موافق و مخالف صحبت می کنند اما اکثريت مجلس با 

  ."آن موافق است
جريان مذاکرات دولت و وزيران در مورد نظرات مجلس، آقای مزروعی گفته است که نمايندگان مجلس در 

  ."اما اين کاری است که بايد انجام می شد"خارجه کشورهای اروپايی نبوده اند و افزوده است 
محسن صفايی فراهانی، ديگر نماينده مجلس نيز، ضمن اظهار اينکه مجلس در جريان مذاکرات نبوده، از 

اگر ايران پذيرفته که به قرارداد الحاقی "است تاخير در تصميم گيری در اين زمينه انتقاد کرده و گفته 
بپيوندد، خوب است، اما حق اين است که اگر می خواستيم اين کار را انجام دهيم، آن را در خردادماه 

  ."انجام می داديم
اعالم تصميم ايران واکنش های گوناگونی را در داخل کشور به همراه داشته در حاليکه قطعی به نظر 

 تصميم بدون رضايت و تاييد رهبری جمهوری اسالمی، به خصوص آيت اهللا خامنه ای، می رسد که اين
  .اتخاذ نشده است

آقای روحانی، دبير شورايعالی امنيت ملی و مسوول اصلی مذاکرات اخير در مورد برنامه های هسته 
ر  محافظه کار تلقی می شود که توسط رهب- هرچند معتدل -ای ايران، از جمله شخصيت های 

  .جمهوری اسالمی به اين مقام منصوب شده است
  ساير واکنش های داخلی

روزنامه های طرفدار دولت در شماره های روز چهارشنبه خود عموما تصميم مقامات را مورد تقدير قرار 
دادند در حاليکه روزنامه جمهوری اسالمی، از نشريات محافظه کار، به انعکاس ديدگاه مخالفان اين 

  .رت کردندتصميم مباد
عملکرد ايران طی ماه "ماشا اهللا شمس الواعظين، دبيرکل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، گفته است 

  ."های اخير در برخورد با انرژی هسته ای حايز مديريت ماهرانه بوده است
 حسن آفريده، رييس کميسيون انرژی مجلس، نيز نتايج مذاکرات تهران را تحولی مثبت ارزيابی کرده و

مذاکرات تهران نشان می دهد اتحاديه اروپا از آمريکا جدا شده و اجماع جهانی عليه ايران "گفته است 
  ."شکسته می شود

همچنين فياض زاهد، رييس دفتر مطالعات استراتژيک حزب همبستگی، با اظهار اينکه از ابتدا معلوم بود 
خالفان امضای پروتکل انتقاد کرده و گفته که جمهوری اسالمی پروتکل الحاقی را امضا خواهد کرد، از م

  ."بايد اين اقدام دولت و حکومت را مورد تقدير قرار داد"است که 
هنوز هم منطقی ترين و "در مقابل، حسين شريعتمداری، مدير مسوول روزنامه کيهان، گفته است 

فزارهای هسته ای عادالنه ترين راه، نپذيرفتن پروتکل الحاقی و خروج از پيمان منع گسترش جنگ ا
  ."است

آقای شريعتمداری در مورد مذاکرات تهران اظهار نظر کرده که وزيران خارجه سه کشور اروپايی برای 
بهترين دليل بر صحت اين نظر اين است که اين سه "تحميل نظرات آمريکا به ايران آمدند و افزوده است 

عنامه غيرقانونی و قرون وسطايی شورای حکام وزير دقيقا همان چيزی را از ما مطالبه کردند که در قط
  ."آمده بود) آژانس بين المللی انرژی اتمی(

  .وی پيش بينی کرده است که اتحاديه اروپا در برابر تصميم ايران به تعهدات خود عمل نخواهد کرد
همچنين، گزارش شده است که بسيج دانشجويی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی با صدور 

  .نيه ای نتيجه مذاکرات تهران را موجب تعجب و ناباوری دانسته استبيا
اين گروه با صدور بيانيه ای تصميم مقامات دولتی را مورد انتقاد قرار داده و به آنان هشدار داده که 

مبادا با در نظر نگرفتن منافع ملی عملی را مرتکب شوند که ننگ آن در تاريخ ماندگار شده و همواره "
  ."عن و نفرين اين ملت قرار گيرندمورد ل

  
 ! زيربار اين ننگ نرويد

   ٢٠٠٣ اکتبر ٢٢ – ١٣٨٢ مهر ٣٠چهارشنبه : سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

در جريان سفر هفته گذشته شان , حضرت آيت اهللا خامنه ای, جمله ای پرمعنی از رهبر معظم انقالب
در گوش های مردم ,  دانشگاهيان و دانشجويان دانشگاه های استان زنجانبه زنجان و در ديدار

ايشان ضمن تشريح . آشورمان طنين انداز است آه اوال بسيار ماندگار است و ثانيا سرنوشت ساز
مطامع آمريكا و بويژه زياده خواهی های دولتمردان آاخ سفيد در زمينه فعاليتهای هسته ای جمهوری 

استكبار به تدريج خواسته های خود را افزايش داد و , در اين ماجرای پرهياهو «: مودندفر, اسالمی ايران
اخيرا اعالم آرد ملت ايران اصوال نبايد فناوری هسته ای داشته باشد آه اينگونه حوادث نشان ميدهد 

  . »آمريكا به هيچ چيز آمتر از بازگشت دوباره به ايران قانع نيست
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برای همه آسانی آه با تاريخ قرن اخير بويژه از آودتای آمريكائی , ريكا به ايرانمفهوم بازگشت دوباره آم
يعنی دولت , در يك جمله. آامال روشن و قابل درك است,  آشنائی دارند1357 بهمن 22 مرداد تا 28

. ودآمريكا قيم ملت ايران باشد و حكومت ايران با اراده دولتمردان آمريكائی و طبق خواست آنها اداره ش
استقالل اين آشور آه به بهای سنگين خون شهدا و فداآاری جانبازان و مقاومت , به عبارت روشن تر

به فروش برود و از نظام جمهوری اسالمی ايران يا , مجاهدان با پيروزی انقالب اسالمی بدست آمده
  . چيزی باقی نماند و يا اگر ميماند فقط نام و عنوانی برروی آاغذ باشد

تحت سلطه و اراده » آژانس بين المللی انرژی اتمی« واقعيت را نيز مورد توجه قرار دهيم آه اگر اين
آمريكا به هيچ چيز آمتر از « مفهوم اين جمله آه , در ماجرای تعامل ما با اين آژانس , آمريكا قرار دارد

 از طريق بهانه تراشی اين خواهد بود آه آمريكا درصدد است» بازگشت دوباره به ايران قانع نخواهد شد 
راه را برای بازگشت , هائی آه در ماجرای فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی ايران می نمايد 

اروپائی ها در واقع نقش دالل را بازی می آنند و ابزاری برای , در اين ماجرا . دوباره به ايران هموار سازد
  . تحقق خواسته های آمريكا هستند

آقای آمال خرازی در اظهاراتش بعد از . ه سراغ آنچه ديروز در تهران رخ داد ميرويم ب, با اين مقدمه 
ضمن اعالم رضايت از اين مذاآرات گفت ما بر روی , انگليس و فرانسه , گفتگو با وزرای خارجه آلمان 

ا از آن جك استراو وزير امورخارجه انگليس نيز با لحنی آه نوعی استهز. عزت وامنيت خود تاآيد آرديم 
ورود ايران را به جمع آشورهای امضا آننده پروتكل الحاقی از هم اآنون « : فهميده ميشد گفت
اين « : وی با پرروئی بيشتری درحاليكه ژست قيم مابانه ای نيز گرفته بود گفت . »خوشامد می گوئيم

المی ايران را بيش از عزت و استقالل جمهوری اس, سفر بگونه ای انجام شد آه بتوانيم احترام متقابل 
  . »پيش نگهداريم

حداقل اين , با اين جمالت آه از وزرای خارجه آشورمان و انگليس آورديم هرقدر خوشبينانه برخورد آنيم 
نكته به روشنی فهميده ميشود آه ما برای حفظ عزت و امنيت و استقالل آشورمان دچار مشكل بوديم 

 داده اند آه اگر ما گوش به فرمان آنها باشيم و قطعنامه قرون غربی ها به ما قول, و در اين مذاآرات 
شگفتا آه ! آنها عزت و امنيت و استقالل ما را تضمين خواهند آرد, وسطائی شورای حكام را بپذيريم 

ملت ايران برای رهائی از استعمار غرب و سلطه آمريكا انقالب آرد و بيش از دو دهه به همه ملتهای 
خواهيد عزت و امنيت و استقالل داشته باشيد بايد در برابر زياده خواهی های غربی جهان گفت اگر مي

و حاال مسئوالن مابه اين نتيجه رسيده اند آه برای حفظ عزت و امنيت و , ها بويژه آمريكا بايستيد 
  ! استقالل همين ملت به مجوز آمريكا و انگليس و فرانسه و آلمان نيازمنديم

انگليس و فرانسه بعد از مذاآرات ,  لحن استعماری بيانيه مشترك وزرای خارجه آلمان از اين تحقيرآميزتر
دولت « برای دولت ايران تعيين تكليف نموده و تصريح آرده اند » قيم « تهران است آه در آن به مثابه 

ب را آغاز ايران با دريافت توضيحات ضروری تصميم گرفته است آه پروتكل الحاقی را امضا و فرايند تصوي
به همكاری با آژانس , به عنوان تاييدی برحسن نيت خود , دولت ايران تا پيش از تصويب پروتكل . آند

بدتر و زشت تر آنكه در اين بيانيه با عباراتی آه گوئی وزرای . » مطابق با اين پروتكل ادامه خواهد داد 
 درصدد فريب دادن آنها از طريق بازی با مردم ايران را بچه های نابالغی فرض آرده و, خارجه سه آشور 

حق دارد انرژی , دولت ايران درحالی آه در چارچوب نظام عدم گسترش « : الفاظ هستند ادامه داده اند 
داوطلبانه تصميم گرفته است همه فعاليت های غنی , هسته ای را برای اهداف صلح آميز توسعه دهد 

البته اين لطف را هم . » تعليق نمايد ,  آه آژانس تعريف مينمايد سازی اورانيوم و بازفراوری را به صورتی
به محض اينكه نگرانی های بين المللی از « در حق ملتی آه آنها خود را قيم او ميدانند فرموده اند آه 

ايران ميتواند انتظار داشته باشد آه بطور آسان تری , جمله نگرانی های سه آشور آامال برطرف شود 
  . » ی مدرن و اقالم ديگری در حوزه های مختلف دست يابد به فناور

نگرانی آمريكا چه وقت برطرف . يعنی نگرانی آمريكا» نگرانی های بين المللی « روشن است آه 
وعده های وزرای سه , بنابر اين . خواهد شد وقتی آه نظام جمهوری اسالمی وجود نداشته باشد

و باز هم شگفتا آه هيچكس نمی .  يخ نوشته شده باشدآشور اروپائی مثل حواله ايست آه روی
پرسد جامعه بين المللی از ايران نگران است يا از اروپای وحشی و آمريكای وحشی تر آه نه زير بار 

تعهدات مربوط به ممنوعيت سالح های آشتار جمعی و اتمی ميروند و نه از بمباران اتمی هيروشيما و 
دست و پای بره را .  سالح های ممنوعه برای آشتار مردم عراق ابائی دارندناآازاآی و استفاده از انواع

  ! می بندند آه مبادا گرگ را بخورد
ملت ايران ترديدی ندارد آه امضا پروتكل الحاقی يك ننگ ابدی است و از مسئوالن آشور ميخواهد زير 

نايستند آنها تا نابودی جمهوری اسالمی و بار اين ننگ نروند و بدانند آه اگر امروز در برابر آمريكا و اروپا 
اآنون باتمام وجود آماده حمايت از مسئوالن , ملت ايران . بازگشت مجدد به ايران پيش خواهند رفت 

برای ايستادگی در مقابل زياده خواهی ها و مداخالت بيگانگان است و اطمينان دارد آه مسئوالن زير بار 
مه های ترآمانچای و گلستان ندارد نخواهند رفت و نفرين نسل ننگ الحاقيه آه دست آمی از عهدنا
  . های بعدی را برای خود نخواهند خريد

  
  ) يادداشت روز کيهان(نقطه پايان آجاست 

   ٢٠٠٣ اکتبر ٢٢ – ١٣٨٢ مهر ٣٠ چهارشنبه -حسين شريعتمداري 
كا، در هماهنگی آامل با آن ديروز، وزرای خارجه انگليس، فرانسه و آلمان آه به گفته وزارت خارجه آمري

 همانگونه آه -آشور و به منظور تحميل خواسته های غيرقانونی آمريكا و متحدانش به ايران آمده بودند
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به آشورهای خويش بازگشتند تا گزارش مأموريت ! »دست پر« با -وزيرخارجه آلمان آرزو آرده بود
 را با ذوق زدگی برای اراذل و اوباش موفقيت آميز خود و ساده لوحی برخی از مسئوالن آشورمان

را به آمريكا ! اگر چه قبل از آنكه فرستادگان اتحاديه اروپا خبر اين موفقيت. ساآن آاخ سفيد بازگو آنند
برسانند، آاخ سفيد از اقدام موفقيت آميز وزرای خارجه سه آشور فرانسه، انگليس و آلمان ابراز 

  .دانسته بودخوشوقتی آرده و آنان را درخور تقدير 
 به مفاد بيانيه مشترك ايران، انگليس، فرانسه و آلمان آه در پايان نشست ديروز - هرچند گذرا-مروري

انتشار يافت، آمترين ترديدی باقی نمی گذارد آه آمريكا و متحدانش در تحميل نظر و خواسته های 
طی آرده اند، اگر ! ا با موفقيتغيرقانونی و قرون وسطايی خود به جمهوری اسالمی ايران، اولين گام ر

باشد و مسئوالن محترم » بيانيه«چه هنوز اين اميدواری وجود دارد آه توافق ديروز، در حد و اندازه يك 
  .آشورمان دست از ساده انديشی بردارند و توطئه مشترك آمريكا و البی صهيونيستی را ناآام بگذارند

ن اسالمی را مخدوش آرده است، اشاره به چند نكته ضروری به درباره بيانيه ديروز آه عزت و اقتدار ايرا
  .نظر می رسد

براساس مفاد اين بيانيه، جمهوری اسالمی ايران يكی از اصلی ترين خواسته های غيرقانونی آمريكا -1
را به صورت عملی پذيرفته است و در مقابل تن » توقف چرخه غنی سازی اورانيوم«و متحدانش، يعنی 

به بيان ديگر، وزرای خارجه . ن درخواست زورگويانه، فقط يك وعده توخالی دريافت آرده استدادن به اي
سه آشور اروپايی در مقابل تعليق چرخه غنی سازی اورانيوم آه يك اقدام عملی از جانب ايران است، 

شود، وعده داده اند آه اگر نگرانی های بين المللی نسبت به فعاليت های هسته ای ايران، برطرف 
  !آنها برای پيشبرد اهداف صلح آميز هسته ای به ايران آمك خواهند آرد

دبير محترم شورای عالی امنيت ملی آشورمان آه در دلسوزی و صداقت ايشان ترديدی نيست، طی -2
بوده و اين ! »داوطلبانه«از سوی ايران، » تعليق چرخه غنی سازی اورانيوم«مصاحبه ای اعالم آرد، 

آه بايد گفت؛ اوًال؛ آنچه برای آمريكا و !  بيانيه مشترك نيز مورد تأآيد قرار گرفته استنكته در متن
متحدانش حائز اهميت است، تن دادن ايران به خواسته غيرمنطقی و غيرقانونی آنهاست آه اين 

ند در بيانيه چه نقشی می توا» داوطلبانه«خواسته غيرقانونی در عمل تحقق يافته است بنابراين واژه 
  .داشته باشد

استفاده شده ولی رسانه ها و محافل خارجی برخالف آنچه، » داوطلبانه«ثانيًا؛ اگر چه در بيانيه از واژه 
ما را دلخوش آرده است، از اين اقدام جمهوری اسالمی ايران با عنوان پذيرش پيشنهاد اصلی شورای 

د، دلخوشی برخی از مسئوالن محترم حكام آژانس بين المللی ياد آرده و می آنند، آه نشان می ده
  .نظام فقط يك توهم و ساده انگاری است

ثالثًا؛ بعد از آن همه تهديد و رجزخوانی آمريكا، صهيونيست ها و اتحاديه اروپا، چگونه می توان انتظار 
  !داشت آه افكار عمومی در ايران و جهان، داوطلبانه بودن اين اقدام را باور آنند؟

سه آشور انگليس، فرانسه و آلمان در صدور قطعنامه غيرقانونی و قرون وسطايی  در حالی آه -3
شورای حكام عليه جمهوری اسالمی ايران، نقش اصلی و محوری داشته اند و در اين قطعنامه بديهی 

ترين و ابتدايی ترين اصول و قوانين تعريف شده بين المللی نقض شده است، با آدام منطق و عقل 
وقتی اتحاديه اروپا تعهدات رسمي، قانونی و . ن به وعده های اتحاديه اروپا اعتماد آردسليم می توا

الزام آور خود را ناديده می گيرد و همه ضوابط و اصول بين المللی را زير پا می گذارد، چگونه انتظار داريم 
ندارد، عمل آنند؟ به وعده های مبهم و آلی آه از نظر حقوقي، ارزشی بيشتر از يك تعارف ديپلماتيك 

مگر اتحاديه اروپا به تعهدات قبلی خود عمل آرده است آه به وعده های تعريف نشده آنونی پای بند 
  !باشد؟

 مذاآراتی آه به منظور حل و فصل مناقشات صورت می پذيرد در همه جای دنيا اصول و ضوابط تعريف -4
اسب در امتياز دادن ها و امتيازگرفتن ها از شده ای دارد آه حفظ توازن در تصميم گيری ها و رعايت تن

بنابراين بايد پرسيد آه در آجای دنيا و براساس آدام عرف پذيرفته شده، يك طرف . جمله آنهاست
می پذيرد و در برابر اين اقدام عملی از طرف مقابل، فقط » عملي«مذاآره، خواسته حريف را به صورت 
  !يك وعده توخالی دريافت می آند؟

خود، تعليق چرخه غنی » حسن نيت«روز اعالم شد آه جمهوری اسالمی ايران برای نشان دادن  دي-5
سازی اورانيوم را پذيرفته است و اين، در حالی است آه آمريكا و متحدانش عليه جمهوری اسالمی 

ن نشان داد«دست به اقدامات غيرقانونی زده و به زورگويی و باج خواهی متوسل شده اند، بنابراين، 
وظيفه آنهاست، نه جمهوری اسالمی ايران و بديهی است وقتی ايران اسالمی اعالم می » حسن نيت

آند آه برای نشان دادن حسن نيت خود، چرخه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درمی آورد، 
متحدانش را  به طور تلويحي، تهديدها و باج خواهی آمريكا و - حداقل-مفهوم ديگر اين اقدام آن است آه

  !!و منطقی تلقی آرده است! قانوني
 در تمامی سيستم های حقوقی دنيا و از جمله در حقوق بين الملل، اين اصل حقوقی پذيرفته شده -6

در . است آه ارائه دليل برعهده مدعی است و نه آسی آه عليه او ادعا و يا اتهامی مطرح شده است
به بيان . مورد تأييد قرار گرفته است» البينه علی المدعي«وان قوانين حقوقی اسالم نيز، اين اصل با عن

ديگر، وقتی يك شخصيت حقيقی و يا حقوقی را به انجام عمل غيرقانونی متهم می آنند، ارائه دليل 
برای اثبات اتهام برعهده آسی است آه اتهام زده و نه آسی آه مورد اتهام قرار گرفته، چرا آه در غير 

ن هر آس را به ارتكاب هر جرمی متهم آرد و به جای ارائه دليل برای اثبات اتهام، از اين صورت می توا
  ...و اين، يعنی قانون جنگل! ارائه آند» بّينه«متهم درخواست آرد آه برای اثبات بی گناهی خود دليل و 
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متهم آرده اند آمريكا و متحدانش ايران اسالمی را بدون ارائه دليل به تالش برای توليد سالح هسته ای 
جمهوری اسالمی ايران را ! و با اعالم اينكه، نسبت به فعاليت صلح آميز هسته ای ايران ترديد دارند

و ! تحت فشار قرار داده و اصرار دارند آه برای اثبات صلح آميز بودن چرخه هسته ای خود دليل بياورد
بنابراين، انتظار .  و سندی ارائه دهندحال آنكه آمريكا و متحدانش بايد برای اثبات ادعای خود، دليل

منطقی و قانونی آن بود آه اتحاديه اروپا برای اثبات حسن نيت خود، از تهديد و فشار و توسل به 
  ...اقدامات غيرقانونی عليه جمهوری اسالمی ايران دست بردارد ولی متأسفانه

مان، دسترسی به انواع فن آوری در بيانيه مشترك ديروز تأآيد شده است آه انگليس، فرانسه و آل-7
اتحاديه » اعتراف«صلح آميز را حق ايران می دانند و يكی از مسئوالن محترم از اين بند بيانيه با عنوان 

دانست آه به نفع » امتياز مهم«اروپا به حق ايران برای فعاليت اتمی صلح آميز ياد آرده و آن را يك 
  ! شده استجمهوری اسالمی در بيانيه ديروز گنجانده
 NPTچرا آه جمهوری اسالمی ايران يكی از اعضای معاهده ! در اين باره تنها می توان ابراز تعجب آرد

هيچيك از مواد اين معاهده به گونه ای تفسير « اين پيمان با صراحت آمده است؛ 4است و در ماده 
 تحقيقات، توليد و بهره نخواهد شد آه به حقوق غيرقابل انكار هر يك از اعضای پيمان برای توسعه

اين بهره گيری بدون هرگونه تبعيض . برداری از انرژی هسته ای با اهداف صلح جويانه، خللی وارد شود
  ». پيمان خواهد بود2 و 1و براساس مواد

، برخورداری از فعاليت هسته ای صلح NPT پيمان 4 و 2، 1همانگونه آه مالحظه می شود، مطابق مواد 
بنابراين سه آشور . و تأييد شده ايران است آه يكی از اعضای اين پيمان می باشدآميز، حق مسلم 

تازه ای به ايران نداده اند، بلكه، حق » امتياز«فرانسه، انگليس و آلمان در بيانيه ديروز خود، نه فقط هيچ 
جا زده ! »امتياز« را به عنوان يك NPTمسلم، شناخته شده و تأآيد شده قبلی ايران براساس معاهده 

و تازه آلی هم ! اند يعني، آنچه متعلق به خودمان بوده است را با زيرآی و رندی به خودمان فروخته اند
  !داده اند» امتياز«منت گذاشته اند آه به ايران 

 ديروز برخی از مسئوالن محترم آشورمان در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود آماآان بر غير قانونی -8
رای حكام تأآيد ورزيده و اعالم آردند آه آنچه در اين قطعنامه آمده است، مخصوصًا بودن قطعنامه شو

  . را بی ارزش می دانند و به آن تن نخواهند داد2003ضرب االجل پايان اآتبر 
مخالفت مسئوالن با قطعنامه قرون وسطايی شورای حكام آژانس بين الملل، اگر چه درخور تقدير است 

ته را ناديده گرفت آه تعليق چرخه غنی سازی اورانيوم يكی از بندهای مندرج در ولی نمی توان اين نك
قطعنامه مورد اشاره بوده و شورای حكام، مخصوصًا روی اين خواسته غيرقانونی خود اصرار داشته 

بنابراين، توافق ديروز ايران با فرستادگان سه آشور اروپايي، به مفهوم پذيرش بخشی از مفاد . است
مه غيرقانونی شورای حكام است و آمريكا و متحدانش با اعالم رضايت خود از اقدام ديروز جمهوری قطعنا

  !اسالمی ايران، ابراز اميدواری آرده اند آه آشورمان به ساير مفاد قطعنامه نيز تن بدهد
حالی آه  جمهوری اسالمی ايران در - ديروز-امروز«راديو آمريكا در تفسير خبری ديشب خود، اعالم آرد 

 روز از مهلت ضرب االجل شورای حكام باقی مانده است، چرخه غنی سازی اورانيوم خود را به حالت 10
همين راديو به اظهارنظر وزرای خارجه سه آشور اروپايی بعد از پايان نشست ديروز » .تعليق درآورد

  . تعهدات خود عمل آندسعدآباد اشاره آرده و از قول آنها ابراز اميدواری آرد آه ايران به ساير
آشورهای فرانسه، انگليس و آلمان «از ماده سوم بيانيه مشترك ديروز آمده است آه » ث« در بند -9

برای ارتقای امنيت و ثبات در منطقه از جمله ايجاد منطقه عاری از سالح های آشتارجمعی در 
  ».مكاری خواهند آردخاورميانه با جمهوری اسالمی ايران مطابق اهداف سازمان ملل متحد ه

يكی از مسئوالن محترم آشورمان، از اين بند در بيانيه ديروز با عنوان يك اقدام موفقيت آميز آه به نفع 
جمهوری اسالمی ايران در بيانيه گنجانده شده است، ياد آرد و اين در حالی است آه اوًال؛ تاآنون 

سالح آشتارجمعی رژيم اشغالگر قدس، نه فقط آمريكا و اتحاديه اروپا نسبت به زرادخانه هسته ای و 
آمترين اعتراضی نكرده اند، بلكه در مجهزآردن اسرائيل به تسليحات هسته ای و آشتارجمعی نقش 

محوری داشته و از آن حمايت نيز آرده و می آنند و در همان حال آشورهای اسالمی منطقه را از 
ل و تماميت ارضی خود بازداشته و اگر تسليحاتی مجهزشدن به تسليحات متعارف برای دفاع از استقال

نظير جنگنده بمب افكن به اين آشورها بفروشند، با دقت و قاطعيت دستورالعمل ناعادالنه ای با عنوان 
براساس اين . را به آنها تحميل می آنند» WEAPON DIPLOMACIديپلماسی تسليحاتی «

ری می آنند در بهره گيری از آنها نمی توانند ديدگاه دستورالعمل، آشورهايی آه اين تسليحات را خريدا
و نظر خود را داشته باشند، بلكه بايد ديپلماسی و سياست مورد نظر آمريكا و آشورهای اروپايی 

دقيقًا به همين علت است . فروشنده اين تسليحات را در بكارگيری تسليحات فروخته شده رعايت آنند
و اروپايی آه در اختيار برخی از آشورهای ثروتمند عربی است، عليه آه هيچگاه از تسليحات آمريكايی 

اسرائيل استفاده نمی شود و مستشاران نظامی آمريكا و اروپا با حضور و نظارت دائمی در اينگونه 
  .آشورها، سياست تسليحاتی خود را اعمال می آنند

ينه توزی و دشمنی ريشه دار خود ثانيًا؛ يك وعده مبهم و آلي، آن هم از سوی آشورهايی آه بارها آ
عليه جمهوری اسالمی ايران را به اثبات رسانده اند، چه ارزش و اهميتی دارد آه از آن با عنوان يك 

  !امتياز در بيانيه ديروز ياد می شود؟
 ديروز، دبير محترم شورای امنيت ملی تأآيد آرد آه هنوز موضوع پذيرش و امضای پروتكل مطرح -10

ه اتفاق افتاده، فقط يك توافق و صدور بيانيه مشترك براساس اين توافق است و از آنجا آه نيست و آنچ
مسئوالن محترم آشورمان بر ادامه فعاليت های صلح آميز هسته ای و مخصوصًا چرخه غنی سازی 
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د اورانيوم تأآيد ورزيده و اعالم آرده اند آه هرگز از اين خواسته قانونی و منطقی خود دست نخواهن
آشيد، بايد اميدوار بود آه با توجه به عهدشكنی های مكرر و نقض پی در پی قوانين بين المللی از 

 و نه وعده -سوی آمريكا و اتحاديه اروپا، روند مذاآرات ديروز بدون دسترسی به امتيازات واقعی و بنيادين
  . ادامه پيدا نكند-های مبهم و توخالي

ه همان اندازه آه از برخی گروه های سياسی سلب اعتماد آرده اند و مردم بارها نشان داده اند، ب-11
آنها را بی توجه به منافع ملی و غرق در آسب منفعت های شخصی و گروهی می دانند، از دلسوزی 

خطای «بنابراين می توان، بيانيه ديروز را يك . و سالمت مسئوالن بلندپايه نظام اطمينان آامل دارند
 نه يك خط سياسی و بايد اميدوار بود مسئوالن دلسوز و مؤمن نظام، با چشم بسته تلقی آرد و» بزرگ

در بستر توطئه آميزی آه آمريكا و متحدانش پيش پای جمهوری اسالمی ايران گسترانيده اند، گام بر 
  .نخواهند داشت

دور بيانيه مشترك توجه به اين نكته، مخصوصًا از آن روی حائز اهميت است آه ديروز، بالفاصله بعد از ص
ايران و سه آشور اروپايي، رسانه ها و محافل غربي، عمليات روانی پرحجمی را عليه جمهوری 

اسالمی ايران آغاز آرده و سعی در القای اين توهم دارند آه مسئوالن آشورمان در مقابل باج خواهی 
اين عمليات ! باال برده اندها و زورگويی های آمريكا و متحدانش، دست های خود را به عنوان تسليم 

 تبليغاتي، با هدف نااميد آردن مردم از سالمت نفس و روحيه انقالبی مسئوالن عالی -گسترده رواني
رتبه جمهوری اسالمی ايران و نهايتًا القای نااميدی و يأس در ميان ملت صورت می پذيرد و مقصود از آن 

مريكا برای مقابله با نظام اسالمی و الهی ايران جدا آردن مردم و مسئوالن است آه نقطه ايده آل آ
است و بايد توجه داشت آه اقدام ديروز، اگر چه يك خطای بزرگ و فاحش است ولی اعتماد مردم به 

 خطری از جانب آمريكا و - خدای نخواسته-مسئوالن بلندپايه نظام خدشه بردار نيست و به محض آنكه
ل و حاآميت آن باشد، توده های عظيم مردم آه بارها از متحدانش متوجه ايران اسالمی و استقال

آزمون وفاداری به اسالم و انقالب سربلند بيرون آمده اند، در ميدان روزهای بدحادثه حضوری حماسی 
  .خواهند داشت

 و باالخره، مسئوالن محترم نظام بايد روی غيرت دينی و شيفتگی و از خودگذشتگی مردم مسلمان -12
اير ملت های مسلمان حساب ويژه ای باز آنند و از تهديدهای آمريكا آه به قول امام آشورمان و س

اگر چنين باشد آه . آمترين هراسی به دل راه ندهند» هيچ غلطی نمی تواند بكند«) ره(راحلمان 
 انشاءاهللا چنين است، می توان و بايد انتظار داشت آه در مقابل زورگويی آمريكا، البی صهيونيست ها و
اتحاديه اروپا، با شجاعت و اتكال به خدا، ايستادگی آنند و روند ديروز را بگونه ای آه خواست دشمنان 

  .انشاءاهللا الرحمن. اسالم و ايران است ادامه ندهند
  

 استقبال کرد کاخ سفيد از تالشهای اروپا درمورد مسائل مربوط به منع سالحهای هسته ای در ايران
گزارش کاخ  - اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه اياالت متحدهدفتر برنامه های سايت 
 ایران:  اکتبر21سفيد، 

درباره موافقت ایران به قبول تقاضای بين المللی درمورد  در پاسخ به تقاضای خبرنگاران برای اظهارنظر
: تی کاخ سفيد گفت، منشی مطبوعاScott McClellan اسکات مک کليلن برنامه هسته ای این کشور،

 امور خارجه بریتانيا، فرانسه، و آلمان جهت دریافت تعهد به اجرای کامل مقررات ما از تالشهای وزرای"
IAEA پيمان منع توسعه سالحهای هسته ای از ایران بسيار استقبال می کنيم و." 

همکاری کامل بنماید، و  IAEA کرده و به اجرا بگذارد، با چنانچه ایران پروتکل الحاقی را امضا: "وی گفت
. پروسه پردازش اورانيوم پایان دهد، قدم مثبتی در راه درست خواهد بود به فعاليتهای غنی سازی و

 ".کامل ایران ضروری خواهد بود اکنون رعایت
 .وزیر امور خارجه و مقامات ارشد ایرانی در تهران اعالم کرد ایران بيانيه خود را پس از مالقات بين سه

 هسته ای بيشتری در جهت تقویت سيستم حفاظتی شامل اقدامات حفاظتی IAEA "وتکل الحاقیپر"
IAEA کشف فعاليتهای اعالم نشده از طریق بازرسيهای غير  و بهبود توانائيهای این سازمان برای

 .منتظره می باشد
دارد بلکه بيش از به اظهارات بيانيه رسمی بستگی ن اثبات ارزش موافقت امروز تنها: "مک کليلن گفت

و اشاره کرد که وزیر امور خارجه بریتانيای ." است بستگی دارد هر چيز به اجرای آنچه موافقت شده
 .نيز قبال چنين موضوعی را مطرح کرده بود Jack Straw کبير، جک استرا

تی در زمينه بود که جامعه بين المللی را به انجام اقداما مک کليلن اشاره کرد که این اول پرزیدنت بوش
ای توسط ایران تشویق کرد، و گفت ایاالت متحده در این زمينه با  مسئله توسعه سالحهای هسته

  .بوده است" نزدیک در ارتباط"اروپائيان 
اکتبر، در حين ادامه مالقات پرزیدنت بوش از آسيا و استراليا،  21مک کليلن بيانيه خود را در سنگاپور در 

 .کرد به مطبوعات ارائه
 

  ديپلماسی اتمی ايران؛ همکاری يا اتالف وقت؟
  2003 اآتبر 22  –1382 مهر 30چهار شنبه  -بي بي سي 

 اکتبر خود سرمقاله ای را تحت عنوان 22روزنامه بريتانيايی فايننشال تايمز در شماره روز چهارشنبه 
مللی انرژی اتمی که در به موضوع توافق ايران برای همکاری بيشتر با آژانس بين ال" ديپلماسی اتمی"

  .جريان سفر وزرای خارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه به تهران اعالم شد اختصاص داده است
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به نوشته اين روزنامه سفر وزرای خارجه سه کشور بريتانيا، فرانسه و آلمان به ايران بيهوده نبود چرا که 
ل الحاقی پيمان منع گسترش سالح های اتمی گفتگوهای آنها به تعهد دوگانه ايران داير بر امضای پروتک

برای پذيرش بازرسی های فشرده تر از تاسيسات اتمی و همچنين به حال تعليق درآوردن برنامه 
  .جنجالی غنی سازی اورانيوم اين کشور انجاميد

ادار چرا که هدف نهايی اين سه کشور اتحاديه اروپا و. اما اين تنها گام اول است: "اين روزنامه افزود
کردن ايران به کنار گذاشتن برنامه غنی سازی اورانيوم به طور کامل بود و نه فقط تعليق آن؛ اين آرزويی 

ايران همچنين حاضر نيست به دوره زمانی . است که تهران تمايلی به اطاعت از آن نشان نمی دهد
  ."معينی برای تعليق در برنامه غنی سازی اورانيوم تن در دهد

ممکن است يک روز يا يک "تعليق اين برنامه :  به نقل از يک مقام ارشد ايران می نويسداين روزنامه
  ."سال ادامه يابد، بستگی به ما دارد

پس ممکن است ايران تنها سعی داشته باشد با پاشيدن شن به چشمان : "فايننشال تايمز افزود
  ."ی از چشم جهانيان پنهان کندآژانس بين المللی انرژی اتمی، آمال های خود جهت ساخت بمب اتم

به نوشته اين روزنامه يکی از عواملی که همچنان مايه نگرانی است اين است که تهران هنوز وجود 
بقايای اورانيوم غنی شده را که بازرسان آژانس اتمی اخيرا در کارخانه ای در تهران کشف کردند به 

وار بر تجهيزات وارداتی آلوده به اورانيوم وارد تهران می گويد اين بقايا س. درستی توجيه نکرده است
  .ايران شده است، اما هنوز جزئياتی ارائه نکرده است

آژانس بين المللی انرژی اتمی مظنون است که اين بقايا ممکن است ناشی از آزمايش های مخفيانه "
ناقض پيمان منع غنی سازی اورانيوم به خودی خود . غنی سازی اورانيوم در داخل ايران بوده باشد

گسترش سالح های اتمی که ايران آن را امضا کرده نيست، اما غنی سازی اورانيوم در کارخانه ها يا در 
جريان آزمايش هايی که به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم نشده است می تواند ناقض اين پيمان 

  ."باشد
: سوء ظن نسبت به ايران وجود دارد و می نويسدبه نوشته اين روزنامه داليل کلی تری نيز برای ادامه 

چرا ايران درحالی که هنوز به منابع عظيم نفت و گاز دسترسی دارد در پی نيروی پيشرفته اتمی "
است؟ حتی اگر ايران قصد توليد الکتريسيته در نيروگاه های اتمی را داشته باشد، چرا در پی غنی 

ت درحالی که روسيه پيشنهاد کرده است سوخت مورد نياز سازی اورانيوم و فن آوری بازيافت آن اس
  "تنها راکتور اتمی درحال احداث در ايران را تامين کند و سوخت مصرف شده آن را بازپس بگيرد؟

اين روزنامه ضمن ابراز خرسندی از خط مشی که ايران حداقل در مقطع حاضر در پيش گرفته است می 
فند هوشمندانه ايران برای وقت کشی جهت تقويت مهارت های خود اما اين تنها می تواند تر: "نويسد

اما اين تاخيرها همچنين می تواند به طراحی واکنشی بهتر به . در زمينه ساخت بمب اتمی باشد
  ."برنامه های اتمی ايران کمک کند

واقعا عجيب است ": اين روزنامه همچنين به انتقاد از نحوه برخورد آمريکا با ايران می پردازد و می نويسد
که واشنگتن آماده است با کره شمالی، اين کشور صد درصد ياغی در امور اتمی، مذاکره کند اما از 

  ."هرگونه تماس واقعی با ايران که تنها يک مظنون اتمی است خودداری می کند
 

يک روزنامه موافقت جمهوري اسالمي با توقف غني سازي اورانيم و پيوستن به پروتکل الحاقي، از ديد 
  فرانسوي

 اآتبـر   22  –1382 مهـر    30 چهـار شـنبه      - راديـو فـردا      -، بر اسـاس ليبراسـيون     )پاريس(ميرعلي حسيني   
2003  

موافقت جمهوري اسالمي (در ميان روزنامه هاي صبح امروز، در حالي که فيگارو تنها به انتشار اين خبر 
قول خبرگزاري هاي رويتر و فرانس پرس اکتفا از ) با توقف غني سازي اورانيم و امضاي پروتکل الحاقي

جک استراو، يوشکا فيشر و : کرده است، ليبراسيون از قول نماينده ويژه اش در تهران مي نويسد
دومينيک دو ويلپن، پس از امضاي موافقت نامه پيشنهادي شان توسط مقامات ايراني، با حفظ 

ند تا خيلي سريع فرياد پيروزي بر نياورند، و به خونسردي و آرامش خود در حضور خبرنگاران، تالش کرد
اما به قول ليبراسيون، اين سه تفنگدار اروپايي، . جمالت کوتاه اميدوار کننده اي در اين زمينه اکتفا کنند

در خلوت نشاط پر هيجان خويش را مخفي نکردند، به طوري که دومينيک دو ويلپن، به عنوان يک تعهد 
  . دبي سابقه از آن نام بر

به نوشته اين روزنامه، جمهوري اسالمي در مواجهه با ضرب االجل صادر شده از سوي آژانس بين 
المللي انرژي اتمي تا پايان اکتبر امسال، سر انجام تصميم گرفت از موضع غير قانوني اش خارج شده و 

ا مذاکره بر مبناي نامه اين توافق به دنبال ساعت ه. در صف رعايت کنندگان قوانين بين المللي قرار گيرد
وزيران امور خارجه سه کشور مهم اتحاديه اروپا در پايان اوت امسال که محتواي آن علني نشده، به 

اما به گفته يک منبع مطلع، اين نامه به ويژه حاوي يک هشدار جدي به ايران در پيوند با . دست آمد
ام حجت آژانس بين المللي انرژي اتمي در خطرات جبران ناپذيري که متوجه آن مي شد بود، که با اتم

  . سپتامبر، تکميل شد12
در همين حال، يکي از محققين فرانسوي بنياد تحقيقات استراتژيک، در مصاحبه با روزنامه ليبراسيون 

نبايد به فورت فرياد پيروزي سر داد، چرا که کنترل تکنولوژي هسته اي ايران در دست محافظه : گفت
 اگر اصالح طلبان و ميانه روها که امضاء کننده اين توافق نامه هستند، از حمايت .کاران رژيم است
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محافظه کاران و سپاه پاسداران بهره مند نباشند، بايد بسيار با احتياط با تعهد جديد مقامات ايران 
  .وي افزود که شخصا نسبت به آن مشکوک است. برخورد کرد

اگر متن : ري اسالمي کتبا متعهد شده است، گفتاين محقق سپس در پاسخ به نکته که جمهو
ايران برنامه غني سازي : تعهدات امضاء شده را به دقت نگاه کنيد، در مي يابيد که در آن آمده است

اين تعليق تا کي ادامه خواهد داشت؟ ضمنا بايد در انتظار تصويب اين قانون . اورانيم را معلق مي سازد
اگر ديروز .  تا آن زمان جمهوري اسالمي شرايطي را تحميل خواهد کردبه نظر وي،. از سوي مجلس بود

مقامات ايراني، بر خالف هميشه، بر نکته حفظ اقتدار کشور اشاره اي نکردند، بدين دليل بود که وزيران 
  .امور خارجه سه کشور اروپاي در متن پيشنهادي خود با برشماري اين نکته، پيشدستي کرده بودند

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
در انفجار بمبي در فلوجه، شش سرباز آمريكايي زخمي شدند و يك خودروي متعلق به سربازان آمريكا 

  . در اين منطقه آسيب ديد
  2003 اآتبر 22  –1382 مهر 30چهار شنبه 

ي شاهدان در اثر  اري فرانسه، به گفتهبه نقل از خبرگز) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در فلوجه روي داد، چهار سرباز از اين خودرو به بيرون پرتاب ) چهارشنبه(اين انفجار آه صبح امروز 

  . شدند
هاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق حمله  هم چنين در شهر نجف، نيروهاي مقاومت به پايگاه

  .رنداشته استشود هيچ خسارتي در ب  مي آردند آه گفته
  . گفته شده آه اين حمله از سوي نيروها و افراد وفادار به حزب بعث صدام بوده است

ي جاري  هم زمان خالديه، واقع در غرب فلوجه، شاهد اعتراض مردم منطقه براي آزادي يك زن آه هفته
  . دستگير شد، بود

اند  از افسران سابق عراق حمله آردهي يكي  گويند آه سربازان آمريكايي به خانه تظاهرات آنندگان مي
  .و چون موفق به يافتن اين افسر نشدند، همسر و مادرش را همراه خود بردند

 انتهاي پيام. اند باره نكرده هاي آمريكايي هيچ اظهار نظري در اين مقام
  

رمر ابراز هاي عراقي براي شرآت در آنفرانس اهدا آنندگان در مادريد، پل ب همزمان با آماده شدن مقام
المللي  هاي مهمي بخصوص از جانب نهادهاي مالي بين اميدواري آرد آه در اين آنفرانس مشارآت

  .صورت گيرد
  2003 اآتبر 22  –1382 مهر 30چهار شنبه 

، به نقل از پايگاه اينترنتي ايج، پل برمر حاآم آمريكايي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنم آنفرانس موفقي در  فكر مي« : فيگارو گفت ي  با خبرگزاري فرانسه و روزنامهوگو  عراق در گفت

آنم  فكر مي. مادريد داشته باشيم و بتوانيم آشورهايي را آه خواهان مشارآت مهم هستند، پيدا آنيم
  ».المللي نيز مشارآت خوبي در اين زمينه داشته باشند نهادهاي مالي بين

  بانك. شده بسيار آمتر از تعداد مورد نياز براي بازسازي عراق بوده استهايي آه تاآنون داده  قول
اند آه اين   تخمين زده٢٠٠٦  ميليارد دالر تا سال ٣٦ ي بازسازي عراق را  جهاني و سازمان ملل، هزينه

  . ي آمريكا تصويب شود  ميليارد دالري است آه قرار است از سوي آنگره٣/٢٠ مبلغ عالوه بر 
رود مبلغ مشابهي از جانب   ميليارد دالري در اين ميان پيشرو است و انتظار مي٥/١ ول آمك ژاپن با ق
  .ي اروپا ارسال شود اتحاديه

المللي براي مشارآت در بازسازي عراق  بانك جهاني گفته است آه در نظر دارد دو صندوق اماني بين
  . ملل باشدي سازمان ايجاد آند آه يكي تحت مديريت بانك و ديگري برعهده

ها  ي بزرگ نفت در جهان است، اقتصاد اين آشور به دليل دهه اگر چه عراق داراي دومين ذخيره
ها و  ي درگيري اين شرايط با ادامه.  سال تحريم و جنگ آمريكا تقريبا نابود شده است١٣ ديكتاتوري، 

 انتهاي پيام.  آمريكايي رو به وخامت گذاشته است١٠٤ آشته شدن 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقوضاع اتحليل 
 

 هاي صبح تهران  تيتر روزنامه
  1382  مهر ماه30 چهارشنبه -خبرگزاري آار ايران -تهران

  ايران هشتاد و يكمين عضو پروتكل الحاقي/ آفتاب يزد
  اي   هاي هسته  توافق جمهوري اسالمي و جامعه بين الملل درباره فعاليت/ شرق
  گوييم  ان را خوش آمد ميورود اير: بريتانيا
  هاي ايران را پذيرفت ـ ايران پروتكل را پذيرفت   اروپا خواسته/ايران

  عبور از بحران
  اي ايران؛  هاي هسته  ها بر سر برنامه  آخرين چانه زني/ سياست روز

  اروپا در آستانه پذيرش شرايط تهران
   اتحاديه اروپا به ايران اطمينان داد/جوان
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  آنيم  ل را با مالحظاتي امضا ميپروتك: روحاني
  آباد  اي سعد  توافق هسته/ همشهري

  ايران چه داد، چه گرفت
   موضع رسمي ايران اعالم شد/ياس نو

  امضاي پروتكل تعليق غني سازي اورانيوم 
  توافق چشمگير ايران با سه آشور قدرتمند اروپايي در تهران؛/ خبر

  خروج ايران از بحران اتمي
   بزرگ امضاي/اعتماد

  ايران پروتكل را پذيرفت/ صداي عدالت
  آند   آبان امضا مي29 ايران پروتكل الحاقي را تا   : حسن روحاني/هم بستگي
  گويم  ورود ايران به جمع آشورهاي امضا آننده پروتكل را خوش آمد مي: جك استراو
   در گفت و گوهاي چهار جانبه/آار و آارگر

  اد سازي با آژانس هستيممصمم به ادامه روند اعتم: خرازي
  احترام ايران به جامعه جهاني/ توسعه

  حاال آمريكا به دنيا پاسخ دهد
   بيانيه نشست تهران/انتخاب

  عبور موفق از بحران
  : روحاني با تأآيد بر حل و فصل مشكالت با آژانس/نسيم صبا

  پروتكل الحاقي امضا خواهد شد
   انگليس، فرانسه و آلمان در تهران آمده است؛ در بيانيه مشترك وزيران خارجه/مردم ساالري

  آورد  ايران داوطلبانه غني سازي اورانيوم را به تعليق درمي
   توافق با وزراي اروپايي/رسالت

  حل مشكل يا آغاز يك بحران
  :هاي اصالحي و تربيتي  ها در برنامه  بختياري در دومين همايش نقش رؤساي زندان/ حمايت

  سياسي تعريف نشدهاز منظر حقوقي، جرم 
  مجرم سياسي نداريم

  حسن نيت خودمان را به دنيا نشان داديم: روحاني/ فرهنگ آشتي
  گويم  ورود ايران را به پروتكل خوش آمد مي: استراو

 پايان پيام
   

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 23  –1382 پنج شنبه اول آبان - روزنامه اعتماد – خسرو معتضد 

   شده  وارد عراق  عتبات  زيارت  براي  و با پاسپورت  روحاني  با لباس  را آه  ايراني  ديني  طلبه  ياد دارم به
   شد آه  داشتند و بعد ثابت  نگه  در زندان  ماه  يك  داشت  سرباز فراري  با يك  اسمي  تشابه بود، چون
   از پاي  تفنگ  لگد و قنداق  را نيز زير ضربات  شده ف توقي  اشخاص  و اغلب  نيست  مورد نظر ايشان شخص
 از   در يكي  خاطر دارم به.   است  شده  اشتباه شان  هويت  در تشخيص شدند آه  مي  و بعدا متوجه درآورده
   آنان پيش(  ،نقاش محمود ارژنگي )  دهد من  اجازه  خواستند آه  زندان ها از رييس  ها، سياسي زندان
   ورودمان  در اول  و چون ها بروي  سياسي  پيش تواني  تو مي  فقط  و گفت  مرا خواست  زندان رييس،  بروم
 اگر با   بودند آه  آرده  و تهديدمان  گرفته  صف  به  سوزان  جلو آفتاب ساعت  ما را نيم  زندان  آن به

   خواهند آرد، من  و چنين  چنان يم بگير  قرار داشتند تماس  زندان  طرف  در يك  آه  سياسي هاي زنداني
  ها، ناچار پيش  سياسي  پيش  بروي دهم  تو دستور مي  به  و او داد زد من  او آردم آميز به  حقارت نگاهي
   از آنها آه  و يكي آوردند نشستيم  مي هايشان  از خانه  غذا آه  سر سفره  از من بعد از استقبال.  آنها رفتم

اند؟ در   آرد استاد تو را چرا گرفته  سوال  بود از من  صدام  مخالف  از جناح  و بعضي  ارتش گويا سرهنگ
   فرار بود   مشغول  در جنگل  روباه  گفتم جواب

 تا  او گفت.   خر نيستي گفتند تو آه. گيرند خرها را مي:  ؟ گفت آني  آردند چرا فرار مي از او سوال
   سبب  همين  و به  در آار نيست  و آتابي  حساب  چون  شده  آنده  پوستم  خر نيستم  آنم  ثابت بخواهم

  يي  بهانه  و به  داشتم  با آنها اآراه  از تماس  آنها خنديدند و بعد از دو روز آه همه. اند مرا نيز گرفته
   شديم موفق اگر ما   گفت  من  بود به  آمده  خوشش  از من  آه  سرهنگ  همان  آنم  آنها را ترك خواستم مي

 در   شيري پرسيد چرا؟ گفتم.   ندارد ديگر در بغداد بمانم  امكان  نكنند گفتم  شما را اخراج دهيم دستور مي
 آرد   التماس  موش شير بيدار شد و او را گرفت.  آرد  مي  بازي  با دمش  بود موشي  رفته  خواب  به جنگل

   از نزديك از قضا روباهي.  او را رها آرد د شير با خنده ده  انجام  خدمتي شايد روزي. او را رها سازد
تو را :   آرد؟ شير گفت  خواهي  چه  با من  پرسيد قربان روباه.  شير پريد او را گرفت.  شد  وارد مي گاه آمين
  داد آه   خواهم  نشان  حوالي  را در اين  شما مرتعي  مرا رها سازيد به  گفت  التماس  به روباه.  خورد خواهم

   من شير گفت. توانيد از آنها چند عدد شكار آنيد  و هر روز مي  است  و چاق  فربه پر از گوسفندان
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  روباه.  آرد  تو را رها نخواهم  ندهي  نشان  من  را به ، تا گوسفندان باز است  حقه  خيلي  روباه ام شنيده
   برد  يي  تپه شير را باالي

  روباه.  را رها آرد  روباه پس.  بودند  چريدن  مشغول  زيادي  گوسفندان داد آه   او نشان  را به و مرتعي
   پيشنهادي  آرد و راه شير قبول.  برويد  دهم  مي  ارايه  فدوي  آه  راهي  از اين  بهتر است پيشنهاد آرد آه

   براي  تالشي  افتاد و تا خواست له ت  به  از اندآي  آرد، پس  بودند انتخاب  آار گذاشته  تله  در آن  را آه روباه
 آمد   بيرون  از سوراخي  موش  حين در اين.  پيچيدند  و پايش  دست  آامال به  تله هاي  خود آند، طناب آزادي
ها آرد و شير   طناب  جويدن  به  و شروع خورم  درد مي  به  من  آه  ديدي  ديد گفت  حال  شير را در آن و چون

   آه  جايي  گفت ؟ در جواب آني پرسيدند چرا فرار مي.  فرار نمود  به ير تا آزاد شد شروعش. را آزاد نمود
   از پيش  حكايت  نيز بعد از اين من.   نيست  ماندن  نمايد، جاي  آزادش  را گرفتار آند و موش  شيري روباه

  .  برگشتم  عادي  زندان  و به  رفتم آنها بيرون
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