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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -رژيم ايرانپروژه اتمي 

 
المللي انرژي اتمي در  خبرگزاري فرانسه به نقل از محمد البرادعي گزارش داد آه تحقيقات آژانس بين

يي را  ي هسته نشده در ليبي و ايران، وجود يك بازار سياه گسترده يي اعالم ي هسته خصوص برنامه
 .آشكار آرد

  ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18ه دوشنب
، اين خبرگزاري به نقل از محمد البرادعي، مديرآل آژانس )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آرد،  يي در سيدني صحبت مي هاي هسته المللي انرژي اتمي آه در آنفرانس مبارزه با توليد سالح بين
 تاآنون از طريق اين بازار تاييد 1993ي و راديو اآتيو از سال ي  مورد قاچاق مواد هسته630انجام : افزود

 . شده است
 . قطعا اين بازار غيرقانوني به دليل تقاضا، گسترش يافته است: وي افزود

تواند به سادگي  ي چندمليتي غيرقانوني مي اين آه يك شبكه: اين گزارش به نقل از البرادعي ادامه داد
ش را ادامه دهد، نشانگر ضعف سيستم آنترل صادراتي است آه اآنون وجود آغاز به آار آرده و فعاليت

 .دارد
اند و در بيشتر موارد اين آار  ها و افراد زيادي با اين شبكه همكاري آرده شرآت: مديرآل آژانس افزود
 .هاي مربوط انجام گرفته است بدون اطالع دولت

شده و يا پلوتونيوم داشته باشد،  آه اورانيوم غنيآشوري : خبرگزاري فرانسه ادامه داد، البرادعي گفت
ي سوخت  يي است و ممكن است آنترل چندمليتي بر چرخه هاي هسته يك آشور داراي برنامه سالح

 .يي راآتورهاي صلح آميز الزم باشد هسته
 

متعهدیم // هر معاهده ای باید ایران را از تسليحات هسته ای دور نگهدارد : سخنگوی کاخ سفيد
 سئله ایران را از راه دیپلماتيک حل کنيم م

  ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18دوشنبه 
در جمع خبرنگاران تاکيد کرد که هر معاهده ) دوشنبه (اسکات مک لالن سخنگوی کاخ سفيد امروز 

 . هسته ای با ایران باید این کشور را از توسعه تسليحات هسته ای دور نگه دارد 
مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ،وی گفت که با همپيمانان اروپایی در مورد به گزارش خبرگزاری 

 . توافقنامه اوليه با تهران در تماس بوده است 
جامعه جهانی مصمم است که اجازه ندهد ایران تسليحات هسته ای : سخنگوی کاخ سفيد ادعا کرد

ک صلح آميز دنبال کنيم و این همان چيزی توليد کند و ما متعهدیم که این مسئله را از راه های دیپلماتي
 . است که ما به آن ادامه می دهيم 

ما با دوستان اروپایی خود . من گزارشها را در مورد یک توافقنامه اوليه دیده ام : مک لالن در ادامه افزود 
 . ما تالشهای آنان را ارج می نهيم . که در این تالشها در گير بودند ، در تماس بوده ایم 

اواخر .  ما هنوز تالش می کنيم تا جزئيات بيشتری در مورد توافقنامه بدست آوریم : وی در ادامه گفت 
 . این هفته نتایج را خواهيم دید 

 بار از ایران خواست 5مک لالن در ادامه اشاره کرد که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 
 .  به حال تعليق درآورد همه فعاليت های غنی سازی و فرآوری خود را

شورا ضرب االجل ماه نوامبر را تعيين کرد و هم اکنون زمان آن است که ایران این : وی در پایان ادعا کرد 
 . فرصت را غنيمت شمرده و اطاعت کند 

  
 مسير مذاآره از ابتدا انحرافي بود  

 ٢٠٠۴ نوامبر  9 – ١٣٨٣ آبان 19شنبه سه : سرمقاله-جمهوری اسالمی
 م اهللا الرحمن الرحيم بس

 ساعت گفت وگوهاي فشرده به عقب نشيني هيئت ايراني منجر 20مذاآرات هسته اي پاريس پس از 
انگليس و , فرانسه ,  آشور شامل جمهوري اسالمي ايران 4نمايندگان , مطابق تفاهمات . شده است 

امات ارشد آشورهاي خود در آلمان قرار است نتايج مذاآرات و تفاهم مقدماتي آارشناسان را با مق
نكته اصلي اين است آه هيئت ايراني يكبار ديگر . آنرا اعالم نمايند, ميان بگذارند و درصورت پذيرش 

 . تعليق غني سازي را پذيرفته و اين بر خالف شعارهايي است آه تاآنون داده شده است 
 درصد وقت مذاآرات 90است آه سخنگوي هيئت مذاآره آننده ايراني براي مصرف داخلي تصريح آرده 

 محور از پيشنهادات ايران 8پيرامون پيشنهادهاي دهگانه جمهوري اسالمي ايران گفت وگو شده و 
معرفي آرد و از موفقيت هاي » طرف پيروز « طرف ايراني را , وي مطابق معمول . پذيرفته شده است 

 آشور با حمايت از پذيرش ايران در 3هيئت خود سخن ها گفت و از جمله خاطرنشان ساخت آه توافق 
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در صدر فهرست خواسته , سازمان تجارت جهاني و همچنين از سرگيري مذاآرات تجاري اروپا با ايران 
 . هاي جمهوري اسالمي ايران قرار داشته آه مورد پذيرش طرف اروپائي نيز قرار گرفته است 

ولي آگاهي از همين مفاد ,  منتشر نشده اگرچه جزئيات بيشتري درباره محورهاي مورد توافق طرفين
از بطن و متن ماجراي مذاآرات پاريس خبر مي , نيز باندازه آافي براي جمع بندي و تجزيه و تحليل قضايا 

چرا آه اگر ! دهد و ثابت مي آند آه توافقات پاريس هم از قماش تفاهمات تهران و بروآسل است 
 آشور با ايران و حمايت از پذيرش ايران در سازمان 3ري اين همفك, باالترين خواسته هاي طرف ايراني 

در واقع طرفهاي اروپائي باز هم آاله , تجارت جهاني و از سرگيري مذاآرات تجاري اروپا با ايران باشد 
گشادتري بر سر طرف ايراني گذاشته اند و حتي چنين وانمود آرده اند آه گويا از مواضع خود عقب 

ادعا آرده است آه گويا , خنگوي وزارت خارجه فرانسه در يك سياه بازي آشكار س! نشيني آرده اند
مذاآره آنندگان ايراني همچون شير مي غريده اند و موضع مي گرفته اند و حتما طرفهاي اروپائي هم 

مرتبا عقب نشيني آرده و دست , درست مانند شكارهاي بيچاره اي آه در جستجوي راه فرار بودند 
« تقريبا روشن است آه تا چه اندازه چنين اظهاراتي را بايستي به حساب ! ليم شده اندآخر هم تس

يك , براي جا انداختن اصل توافق گذاشت آه طرف ايراني بتواند آنرا در داخل آشور » مصرف تبليغاتي 
! ت پيروزي معرفي نمايد و حتي چنين وانمود آند آه طرفهاي اروپائي را سر جاي خودشان نشانده اس

با مردم در اين زمينه صادقانه سخن نمي گويند پاسخ , لكن مسئله اينست آه چرا مسئولين مذاآرات 
اما يك . در مقطع آنوني چيزي را در پرونده هسته اي ايران تغيير نمي دهد, اين سئوال هرچه باشد 

بوده و هرچه بيشتر زمان از ابتدا انحرافي , نكته را نمي توان آتمان آرد و آن اينكه مسير اين مذاآره 
 . انحراف آن بيشتر مشخص مي شود, مي گذرد 

انگليس و فرانسه ابتدا بعنوان ميانجي وارد ماجرا گرديده و در قبال حسن نيت جمهوري ,  آشور آلمان 3
اين تعهدات در مذاآرات بروآسل تكميل . تعهداتي را در تهران بصورت متقابل پذيرا شدند, اسالمي ايران 

لي بعدها با تعجب فراوان شاهد آن بوديم آه پيش نويس قطعنامه هاي ضدايراني شوراي حكام شد و
در جريان اجالس شهريور .  آشور تنظيم و ارائه شد3آژانس بين المللي انرژي اتمي توسط همين 

 بطور فرانسه و انگليس اعتراض آردند آه چرا آنها, ساير اعضاي اتحاديه اروپا به آلمان , شوراي حكام 
مستقيم در جريان مذاآرات و تفاهمات فيمابين قرار ندارند نتيجه اين اعتراض آن شد آه دور جديد 

انگليس و فرانسه ,  آشور آلمان 3اگرچه باز هم . توسط اتحاديه اروپا صورت مي گيرد, مذاآرات با ايران 
طب خود را اتحاديه اروپا و در اين مذاآرات نقش اصلي را ايفا مي آنند ولي طرف ايراني بايستي مخا

 .  آشور اروپائي بداند 35نماينده 
بدين ترتيب تدريجا انحراف عمده اي در مذاآرات بوجود آمد و در واقع طرف اصلي ما بجاي آنكه آژانس 

براي رفع و رجوع مسائل خود و تحميل , اتحاديه اروپا شد آه در آن واحد , بين المللي انرژي اتمي باشد 
بيشترين سواستفاده ممكن را , با دست بازتري وارد صحنه گرديد و در ميدان عمل , واه خود شرايط دلخ
اگرچه آمريكا در مذاآرات آنوني حضور ندارد ولي آامال روشن است آه ديدگاههاي واشنگتن . بعمل آورد

طول مذاآرات در , و حتي محدوديت هاي مورد نظر آمريكا دقيقا بعنوان چارچوب مورد قبول طرف اروپائي 
 . مورد توجه خاص قرار گرفته و مي گيرد

 :  آشور اروپائي و مشخصا انگليس محسوب مي شود آه 3اين يك فرصت طالئي براي 
 ـ انگليس نقش و جايگاه خود را بعنوان مجري سياستهاي واشنگتن در اروپا تثبيت نمايد و بتواند 1

ديكته « آرده و به دنبال خود بكشاند تا » رام « ا آشورهاي سرآش اروپائي از جمله آلمان و فرانسه ر
امتياز بگيرند و مشكالت خود با , را مطابق استانداردهاي انگليسي بنويسند و در عوض » آمريكائي 

 . آمريكا در جاهاي ديگر را حل آنند
تي براي به دنبال فرص,  ـ آلمان و فرانسه بويژه پس از انتخاب مجدد بوش به رياست جمهوري آمريكا 2

اين فرصت تاريخي را , مجموعه مذاآرات پاريس . ذوب آردن يخ ها در مناسبات فيمابين با آمريكا بوده اند
در اختيار فرانسه و آلمان قرار داده آه آنها از يكطرف به همگرائي با آمريكا جامه عمل بپوشانند و از 

را ناديده بگيرد چون در » ات جهاني قدرت مناسب« طرف ديگر به واشنگتن بفهانند آه نبايد نقش آنها در 
در واقع فرانسه و آلمان سعي دارند از اين فرصتهاي بادآورده و . زمينه هاي مختلف به وجود آنها نياز دارد

بهره گيري آنند و از , غيرمنتظره براي بازسازي نقش بشدت انكار شده خود در مناسبات جهاني قدرت 
حتي قابل , ن حضور و نقش فعال آنها چنين دستاوردي براي واشنگتن واشنگتن اعتراف بگيرند آه بدو

بسيار فراتر از تفاهم , موضوع امروز ما « : مقامات فرانسه اين روزها تصريح مي آنند آه . تصور هم نبود
با تهران است بلكه امروز اروپا توانسته است حرف و موضع خود را به آرسي بنشاند و ثابت آند آه 

 . » اني آنرا نبايستي ناديده گرفت جايگاه جه
آامال روشن , حتي اگر مقامات فرانسوي هم سعي در بزرگنمائي دستاوردهاي خود نداشته باشند 

بهره مضاعفي از اين شرايط , فرانسه و آلمان در اين زمينه , است آه اتحاديه اروپا و بويژه انگليس 
 بعنوان يك ملت و يك نظام مستقل از مناسبات ولي سئوال اصلي اينست آه ما. استثنائي برده اند

از اين وضعيت چه سودي عايدمان شده است به راستي ما از پذيرفتن پيشنهاد ورود به , جهاني قدرت 
رها آردن مذاآره با آژانس بين المللي انرژي اتمي و فرو غلتيدن در دام گسترده , اين مسير انحرافي 

 عضو و پذيرش ضرورت 35م مواجه شدن با آليت اتحاديه اروپا با  آشور اروپائي و سرانجا3شده توسط 
چه سودي برده ايم آه اينهمه تعهدات ,  عضو اتحاديه اروپا باشد 35تفاهم درحدي آه قابل قبول هر 

را براي , يكجانبه و تمكين به شرايطي آه جزو آثار و تبعات فرو غلتيدن در اين دام بزرگ تلقي مي شود 
 پذير جلوه مي دهيم خود اجتناب نا
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توافقات تهران را ناديده گرفتند و قطعنامه ضدايراني شوراي حكام را ,  آشور اروپائي 3از همان وقتي آه 
ما بايستي اين بازي را خاتمه مي داديم و به چيزي جز مذاآره با آژانس و فقط در , عليه ما تنظيم آردند 

اگرچه اين خطاي عمدي مخاطبين اروپائي را . ديم چارچوب مقوالت صرفا فني ـ تخصصي رضايت نمي دا
تن داديم و در آنجا نيز آنها گام دوم براي فريب ما را برداشتند ولي , دريافتيم ولي به مذاآرات بروآسل 

 آشور اروپائي هم باز هشيار 3حتي پس از تنظيم پيش نويس قطعنامه دوم ضدايراني توسط اين 
واقعيت اينست آه ما از ! ل بر هشياري ما به چشم نمي خوردنشديم و حتي امروز هم شواهدي دا

اين بازي بدفرجام را رها آنيم آه نهايتي , همين جا بايستي احساس نگراني آنيم و از همين مرحله 
يك , اينكه ايران باز هم تعليق را بپذيرد . جز وداع دائمي با فناوري غني سازي اورانيوم نخواهد داشت 

 . ي اگر تعيين مدت آن در اختيار خود ايران باشدخطاي بزرگ است حت
آيا اين يك گمانه زني مبتني بر بدبيني و ساده انديشي و سطحي نگري است يا برواقعيت هاي عيني 

به ما مي دهد و ثابت , و ملموسي استوار است پاسخ اين سئوال را اظهارات موذيانه محمد البرادعي 
و غيرقابل اعتمادي هستند آه به چيزي آمتر از آنار » فه اي شيادان حر« مي آند آه مخاطبين ما 

گذاشتن دائمي فناوري هسته اي نمي انديشند ولي سعي دارند اين هدف را قدم به قدم با در پيش 
 . به جلو ببرند و محقق سازند» سياست گام به گام « گرفتن يك 

: و نتايج مذاآرات ايران و اروپا مي گويد محمدالبرادعي در تازه ترين اظهاراتش پس از آگاهي از محتوا 
مي تواند ظرف چند ماه به , هر آشوري آه به اورانيوم غني شده و پلوتونيوم دسترسي داشته باشد 

وي با تشكيك در حق آشورها براي دستيابي به فناوري غني سازي . سالح هسته اي دست يابد
به , غني سازي اورانيوم يا پلوتونيوم سروآار داشته تابحال هر آشوري آه با برنامه : اورانيوم مي گويد 

بنابر اين بايد يك نظارت چند . يك آشور توليد آننده پنهان سالحهاي هسته اي تبديل شده است 
يك آشور داراي . مليتي بر چرخه سوخت هسته اي براي راآتورهاي آشورها وجود داشته باشد

 . ه قادر به توليد سالح خواهد شدظرف چند ما, پلوتونيوم و اورانيوم غني شده 
اين سخنان دقيقا در شرايطي گفته مي شود آه هيئت ايراني شرايط تحميلي اتحاديه اروپا درمورد 
تعليق را پذيرفته اما حتي همين توافق يكطرفه آه به زيان ايران و به نفع غرب است نيز قرار است 

اين درحالي است .  گرفتن هاي بعدي هموار شودپيشاپيش بي ارزش معرفي گردد تا زمينه براي امتياز
هيچ آشور ديگري بجز ايران تا اين اندازه , آه در طول تاريخ موجوديت سازمان بين المللي انرژي اتمي 

بازرسان آژانس در طول يكسال و نيم , بنابر گزارشات رسمي . در زير نظارت بازرسان آژانس نبوده است 
از تاسيسات هسته اي صلح آميز ايران بازديد داشته اند و در واقع در هر روز , اخير حدود يكهزار نفر روز 

 .  نفر بازرس آژانس در ايران بوده اند 3بطور متوسط 
اين بدان معني است آه موضوع فعاليت هسته اي ايران توسط جنايتكاراني آه تنها جنايت اتمي جهان 

اديه اروپا هم در اين بازيهاي ظاهري فقط در تكاپوي مورد سئوال قرار گرفته و اتح, را مرتكب شده اند 
درك اين واقعيت تلخ به ما مي فهماند آه اين مسير مذاآره از اول . منافع مقطعي خود مي باشد

انحرافي بوده و ايران از همان ابتدا نبايستي پا در اين دام گسترده مي گذاشت و امروز هم يگانه راه 
زيرا بيم آن ,  اين مسير مذاآره و امتيازدادنهاي يكجانبه پيشروي نكنيم در, حل اينست آه بيش از اين 

, امروز مي توان توافقي را آه هنوز قطعي نشده . مي رود آه فردا راه بازگشتي براي آن متصور نباشد
 . آان لم يكن اعالم نمود ولي فردا براي اين آار دير است 

نند آه فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي ايران تماما مي دا, در واقع تمامي آنها آه بايد بدانند 
, اگرچه آنها در اين زمينه به قطعيت رسيده اند . قرار دارد» ان پي تي « صلح آميز و در چارچوب مقررات 

ولي با بهانه جوئي و باج طلبي سعي دارند حق طبيعي ما در راه استفاده از فناوري هسته اي را از 
به ابزارهاي مورد نياز خود براي اعمال فشار و حتي مجوزي ,  آنند و از اين رهگذر بنيان و بكلي انكار

دقيقا به همين دليل است آه يگانه راهكار ممكن . براي مقابله با جمهوري اسالمي ايران مي انديشند
 . براي ما بي اعتنائي به تهديدهاي غرب و فعال نمودن چرخه سوخت هسته اي است 

  
 سالح آشتار جمعي از آنجايي مطرح شد آه آمريكا در پي ايجاد اجماعي جهاني بحث: صالحي گفت
ي دنياست؛ ولي آنقدر  يي ايران برآمد؛ هر چند آه آمريكا قدرت نخست و يكجانبه ي هسته عليه برنامه

 . هايي الزم را مهيا ساخته و اجماع جهاني ايجاد نماند عقل و خرد دارد آه در چنين مواردي زمينه
 ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18نبه دوش

دآتر علي اآبر صالحي، ) ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي انرژي اتمي و استاد دانشگاه آه در دومين نشست  ي پيشين آشورمان در آژانس بين نماينده

ي  اراده“يي ايران با عنوان  ي هسته وندهي خبري در نگاهي به تحوالت پر انجمن اسالمي دانشكده
هاي  خوشبختانه در بحث محور شرارت در رده: گفت، افزود سخن مي“  يا تسليمNPTسياسي؛ خروج از 

نخست قرار نداشتيم و در اين خصوص افغانستان و عراق پيش قدم بودند؛ اآنون هم آه آمريكا تاآتيك 
د بسياري از آارشناسان بر ادعايشان مبني بر اشتباه در آن اش را بازنگري مي پياده ساختن استراتژي

ي الهي بود آه نخست عراق مدنظر  جا به جايي ايران و عراق تاآيد دارند؛ به هر حال اين از الطاف خفيه
 . بود

 
ي ايران در طول دو سال و اندي گذشته با غرب در خور تقدير  دآتر صالحي با اشاره به اين آه مقابله

مان به  اين آه دو سال و اندي عليرغم خواست آمريكا مقاومت آرده و از ارجاع پرونده:  داداست، ادامه
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گويند اگر ما ريگي در آفش  حال برخي مي. شوراي امنيت جلوگيري نموديم امر در خور ستايشي است
 نداشتيم چه هراسي از حضور در شوراي امنيت وجود داشت؟ پاسخ اين افراد را چنين بايد داد آه

 . ي ما اصال به شكل امروزي نبود وضعيت دو سال گذشته
 

به هر حال دو سال گذشته ما در جايگاه يك متهم قرار داشتيم و اتهامات بسياري : وي همچنين افزود
شد و افكار عمومي آامال عليه ما بود؛ اگر در آن زمان  آه علي الظاهر درست هم بود بر ما وارد مي

بوديم و هيچ آس نيز  مان را شاهد مي آنيم ؛ اجماع جهاني عليهتوانستيم درست دفاع  نمي
 . توانست از ما دفاعي به عمل آورد نمي

 
در حال حاضر : اين استاد دانشگاه با اشاره به اين آه جايگاه امروز ما با ديروز بسيار تفاوت آرده گفت

و ايراد تكنيكي نداريم و در اند آه ما هيچ مشكل فني  المللي رسما و صريحا اعالم آرده محاآم بين
ي ايران اين مساله شاه بيت است؛ اخيرا هم آه آقاي البرادعي اعالم آرد آه تا به امروز  ي پرونده قضيه

 . ايم هاي غيرصلح آميز در ايران نيافته شاهدي بر فعاليت
 

 مسير از هر در اين: صالحي در تشريح عملكرد نظام براي مقابله با فشارها در اين مدت اظهار داشت
آرديم،  شد استفاده آرديم؛ هر چند آه در مواردي آنگونه آه بايد و شايد عمل مي اهرمي آه مي

از اين گونه موارد يكي بحث امضاي پروتكل بود، برخي اوقات اين . نكرديم؛ ولي در نهايت موفق شديم
ه هنوز سهراب نمرده گردد ولي خوشبختان گونه موارد مصداق شعر نوش دارو بعد از مرگ سهراب مي

هايي چون عدم  در آل ما با استفاده از ابزارهاي موجود تعامالت و تشكيل جنبش. بود و نجات نيز يافت
 . تعهد در اين عرصه عمل نموديم

 
المللي انرژي اتمي در خصوص علل ورود  ي پيشين آشورمان در آژانس بين به گزارش ايسنا، نماينده

ابتدا توجه داشته باشيد آه ما نيز به اروپا، : يي ايران افزود ي هسته هي مسال ها به عرصه اروپايي
اي بين اين دو مفهوم وجود دارد؛ اعضاي  گوييم و نه اروپاي متحد، تفاوت ماهوي جدي ي اروپا مي اتحاديه
. دي اروپا تنها اتحاد مرزي دارند و همچون اياالت متحده از حاآميت متحد ملي برخوردار نيستن اتحاديه

حتي برخي از اين آشورها خاطرات تاريخي ناخوشايندي از يكديگر دارند و قدرت يابي ديگري را تا 
 . تابند؛ از اين رو به صورت ذاتي در پي خلع سالح جهاني هستند حدودي بر نمي

 
يي تبعيض آميز است؛   هم نهفته است، ولي اين معاهده معاهدهNPTاين مساله در خود : وي ادامه داد

يي  به هر حال اين مساله. يي برخوردار باشند و مابقي خير توانند از سالح هسته  آشور مي5ا آه چر
 تمام آشورها اعم از اين پنج آشور نيز بايد آرام آرام به سوي NPTولي طبق . اند است آه اعضا پذيرفته

از جمله خود خلع سالح پيش روند و جهاني بدون سالح را بسازند آه متاسفانه بسياري آشورها 
در اين چارچوب هر قدر هم آه فرياد بزنيد صدايتان آن قدر . آنند آمريكا از اين قانون تخطي آرده و مي

 . ها حرآت دهد تعهدي رسا نيست آه جهان را در خصوص اين بي
 

شان  ها در پي تثبيت موقعيت سياسي از سويي اروپايي: به گزارش ايسنا، صالحي همچنين ادامه داد
پيش از جنگ عراق آه تا حدي از صحنه رانده شده بودند پس از آن و با يكجانبه گرايي اياالت . بودند

ي مذاآرات  المل بودند آه براي مقابله با اين روند به صحنه هاي بين متحده آامال در حال محو از صحنه
ري از وقوع بحران توان جلوگي دليل ديگر دخالت و ورود اروپا در اين صحنه را مي. ايران وارد شدند

 . اي دانست آه عواقب آن برايشان قابل پيش بيني نبود المللي بين
 

خواهم بگويم قدرت ايران از غرب بيشتر است آه  در اين خصوص نمي: اين استاد دانشگاه در ادامه گفت
يران اين سخني نامعقول خواهد بود؛ ولي قابل توجه است آه چنان چه آنها قدرت زدن مشت را دارند، ا

. آورد ها افراد را از پا در مي دانند آه گاهي اوقات برخي سيلي هم توانايي زدن سيلي را دارد و همه مي
ورزند؛ وگرنه آنها  به هر حال چون ابعاد برخورد با ايران بر آنان روشن نيست از هر اقدام خاصي امتناع مي

 زواياي برخورد با ايران را روشن آنند توانستند عاشق چشم و ابروي ما نيستند؛ مطمئن باشيد اگر مي
 . از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند آرد

 
اش بود؛ نه  اشتباه نخست اروپا در اين صحنه نقض تعهدات: ي اشتباهات اروپا گفت وي همچنين درباره

دانستيم و ساده نگر باشيم؛ بلكه توقع چنين برخوردي را از آشورهاي اروپايي به  اين آه ما نمي
ي اروپايي نداشتيم؛ چرا آه در يك اتحاديه قوانين  ص به عنوان اعضاي يك اتحاديه به عنوان اتحاديهخصو

يي حاآم است و نقض تعهد به معنا و به قيمت بر باد رفتن حيثيت آن اتحاديه تمام  و قواعد بين اتحاديه
ين مدني حاآم بر غرب و اروپا ظاهرا قواعد و قوان. آنها در برخورد با ما نقض صريح تعهد نمودند. شود مي

شود و در چنين مواردي نه تنها خطوط  تنها با خودشان صادق است و در تعامل با سايرين آمرنگ مي
 . دهند قرمزي را قائل نيستند آه هر چه بخواهند انجام مي
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المللي انرژي اتمي  ي پيشين آشورمان در آژانس بين به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، نماينده
ي آمريكا قرار  اشتباه ديگر اروپا اين بود آه ما دريافتيم اروپا نيز به ميزان ساير آشورها تحت هيمنه: افزود

رفتيم و هر   هر چه با زمان پيش ميديگر اشتباه آنها اين بود آه. دارد و در حد مقابله با آمريكا نيست
شد؛ به عبارتي هر  تر مي گشت رفتار آنها با ما منفي تر مي قدر آه گزارش آژانس نسبت به ما مثبت

ها باعث  شد اين اشتباه اروپايي تر مي شد و تقابل آنان نيز گسترده مقدار آه برائت ما بيشتر حاصل مي
 .  به اروپا از دست بدهندشان را نسبت شد مسووالن ما اعتماد اوليه

 
استفاده از ابزارهاي : هاي ايران در اين صحنه گفت دآتر صالحي در بر شماري نقاط قوت سياست

هايي داشتند و رفع نگراني آنها  ي آشورهاي ذي اثر و آنها آه نگراني اثرگذار البي و مذاآرات با آليه
 و آوردن آنان به ميدان تعامالت 77 گروه هاي جمعي چون جنبش عدم تعهد و به آارگيري ايجاد حرآت

گسترده با روسيه، چين و هند، ايجاد وحدت در داخل آشور و محور ساختن شوراي امنيت ملي در اين 
هاي گسترده و عظيمي آه در بعد فني و تكنيكي مساله و همچنين  زمينه و سرانجام آارشناسي
 . هاي ايران در اين ميدان بوده است استگيرد، از جمله نقاط قوت سي سياسي انجام گرفت و مي

 
: اين استاد دانشگاه با طرح سوالي مبني بر اين آه در اين ميان آمريكا به دنبال چيست؟ اظهار داشت

ي نخست در  تواند باشد؛ نكته بايد ديد اهداف آمريكا از سيطره بر ايران و دشمني چنين آشكاري چه مي
ي نظامي آمريكا، در جهان روسيه است و تا زماني آه  يب عمدهرق. اين زمينه چيره شدن بر رقباست

اوضاع اين گونه باشد آمريكا خواب راحتي نخواهد داشت بايد به نوعي روسيه را تضعيف نمايد و چنانچه 
 . ايران در اختيار آمريكا قرار گيرد روسيه خود به خود تضعيف خواهد شد

 
ي اروپا، آشورهاي آسياي جنوب شرقي و چين از   اتحاديهاز سويي ديگر: دآتر صالحي در ادامه افزود

اش فائق آيد؟ آليد  تواند بر رقباي قدرتمند اقتصادي رقباي اقتصادي جدي آمريكا هستند، او چگونه مي
 درصد نفت جهان است چنانچه 80راه حل آمريكا براي اين معضل تسلط بر . اين مساله اهرم نفت است

ختيار داشته باشد با توجه به سلطه بر بسياري از آشورهاي نفتي از جمله آمريكا ايران را نيز در ا
 درصد منابع نفتي جهان را در اختيار خواهد داشت؛ در اين صورت ديگر چه آسي 80 تا 75عراق، 
 تواند رقيب او شود؟ مگر بدون نفت رقابت ممكن است؟  مي

 
از ديگر داليل آمريكا، مقابله با : تمي ادامه دادالمللي انرژي ا ي پيشين آشورمان در آژانس بين نماينده

دانند اگر با  خوانندش است؛ آنها مي منبع مبارزه با ظلم و فساد و سلطه گري آه آنها راديكاليسم مي
ي بزرگ  دليل ديگر بحث خاورميانه. گردد ايران در اين راستا مقابله آنند اين جريان از منبع خشك مي

ون ايران تحقق چنين طرحي بدون در نظر داشتن ايران، امكان پذير نخواهد دانند آه بد است؛ همه مي
 . بود و در نهايت هدف ديگر جلوگيري از تبديل ايران به قدرتي بالمنازع در منطقه است

 
تر از سالح است  وي با تاآيد بر اين مطلب آه پيشرفت علمي و در اختيار داشتن علم، بسيار با اهميت

انند چنانچه ايران از اين بحران عبور آند شتاب توليد علم در آشور چندين برابر خواهد د آنها مي: افزود
 . دهند تابند؛ شاهديم آه هر تعهدي را براي آناره گذاردن توليد علم به ما مي شد آه آنها اين را بر نمي

 
مقاصد اروپا نيز در خصوص : ، دآتر صالحي در ادامه گفت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي ديگري آه آنها طرح  مساله. بايد بگوييم آنها هم مخالف تبديل ايران به قدرتي بالمنازع هستند
يي را خواهد داشت و  يي بالقوه توانايي توليد بمب هسته آنند اين است آه معتقدند ايران هسته مي

يان اروپا و آمريكا هماهنگي در اهداف آيند؛ تا اينجا م لذا با نيت سنجي آه آامال نامعقول است پيش مي
خواهد ايران به آمريكا واگذار شود، از اينجا  وجود دارد؛ ولي بحث ديگري نيز هست و آن اين آه اروپا نمي

 . اروپا بيشتر در پي تعامل است تا تقابل. شود شكاف ميان اروپا و آمريكا آغاز مي
 

يي ايران  هاي هسته ي فعاليت ه هر گونه بحثي دربارهپيش از اينك: اين استاد دانشگاه هم چنين افزود
 را مطرح نمود آه با آن موافقت نشد آه البته اخيرا در NSGمطرح شود، ايران تقاضاي عضويت در آلوپ 

ي  يي از مذاآرات صداي اتحاديه پس از گذشت پاره. ها شاهد ذآر اين مطلب هم بوديم مطالب اروپايي
گويند و در اين خصوص اختالفاتي ميان آنها   آشور به نيابت از ما سخن مياروپا درآمد آه چرا اين سه

ي  هاي داخلي، اتحاديه وجود داشت؛ در راستاي هماهنگ ساختن مواضع و پس از انجام برخي رايزني
اروپا به جاي سه آشور در برابر ايران قرار گرفت و سه آشور به عنوان نمايندگان اين اتحاديه در مذاآره 

يران پذيرفته شدند، عقالنيتي هم آه در مذاآرات اخير شاهد آن هستيم، به علت اين تغيير و طبعا با ا
 .  است اعمال نظر ساير اعضاي اتحاديه

 
آردند و  تاآنون روسيه و چين در حالت تحير و سرگشتگي سير مي: وي در ارتباط با روسيه و چين گفت

نند و هم از طرف ديگر؛ اما ديگر روسيه و چين نيز بيدار با بندبازي سعي داشتند هم از ما استفاده آ
اي است آه پيش از اين ذآر آن  ي مباحث اقتصادي، نظامي و سياسي اند و اين بيداري به واسطه شده
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تري را اتخاذ  االن شاهديم آه اين دو آشور نيز از وضعيت سابق خارج شده و مواضع محكم. رفت
 . برند  مثبت است، هر چند آه تاحدي هنوز هم در تحير به سر مياي نمايند آه اين خود نشانه مي

 
شان  تر بر مواضع اين دو امروز از هر زماني قوي:  ادامه داد77 ي جنبش عدم تعهد و گروه  صالحي درباره
اين رسايي و يا پافشاري به خاطر دلسوزي . دارند آنند و آنها را رساتر از گذشته بيان مي پافشاري مي

ي  بينند آه ايران با وجود تمامي اقداماتي آه براي شفاف سازي از اجازه ا نيست، بلكه آنها ميبراي م
بازرسي تا صدور فتوا و نظر از جانب باالترين مقام آشور انجام داده است، باز هم مباحثي در خصوص 

اين روند اند آه اگر  ارجاع به شوراي امنيت و برخي فشارها برايش مطرح است، آنها متوجه شده
خوابد، آمااينكه در خصوص مصر شاهد آغاز  ي آنها نيز مي بخواهد ادامه يابد، قطعا اين شتر در خانه

 . مسايلي هستيم
 

بايد : يي آشورمان گفت ي هسته ي وضعيت پرونده ي حال و آينده اين استاد دانشگاه در ادامه درباره
 باقي نمانده است و امسال در بهار اين بازنگري NPTتوجه داشته باشيم آه چند ماه ديگر تا بازنگري در 

 با اعمال نظرهاي جديد NPTآنم آه  آيد و من احساس مي به نظر مي.  سال اعمال خواهد شد5 پس از 
 . آيد  امروز خواهد بود و چنين مدعايي از اظهارات اخير بوش و البرادعي بر ميNPTتبعيض آميزتر از 

 
 5 هايي جديد نيز مطرح خواهند شد؛ مبني بر اينكه  بندي گري جديد تقسيمقطعا در بازن: وي ادامه داد
اند،  ي سوخت دست يافته يي آه چون گذشته هيچ، آنهايي آه به چرخه ي سالح هسته آشور دارنده

نيمه برخوردار و باقي آشورها نيز ديگر نبايد آاري بكنند، مگر جمعي و نه به صورت فردي؛ از اين رو پس 
تر و تبعيض آميز تر گردد؛ در اين شرايط ما بايد به دنيا بفهمانيم  ري ممكن است وضعيت پيچيدهاز بازنگ

،  از سويي نيز بايد تا پيش از بازنگري. اي غير قابل بازگشت قرار دارد ي سوخت ما در نقطه آه چرخه
 . ريزي نماييم آشورهاي هم فكر را جمع آرده و استراتژي واحدي را پي

 
المللي انرژي اتمي در ارتباط با مذاآرات  ي پيشين آشورمان در آژانس بين يسنا، نمانيدهبه گزارش ا

ي اخير ندارم  البته بنده اطالع دقيقي از مذاآرات انجام شده: ي آن اظهار اشت اخيرا ايران و اروپا و آينده
و به نتايجي هاي تكنولوژيك مباحث مطرح شده است  ولي ظاهرا توافقاتي حاصل شده و در چارچوب

 . اش است ي سوخت ي چرخه اند آه ماحصل آن بقاي ايران بر مساله هم رسيده
 

وي هم چنين در خصوص اينكه آيا پذيرش تعليق مدت دار به معناي عقب نشيني خواهد بود اظهار 
. به هر حال اينگونه نبود آه ما معصوم باشيم و هيچگونه اشتباهي را مترآب نشده باشيم، خير: داشت

در مواردي ما خالف آرده و سپس به آن اعتراف نموده و بازگشتيم، حال آيا نام اين عقب نشيني 
يي در آشور مطرح  است؟ با چنين امري ما از موضع اتهام دور شديم؛ آن روزها آه تازه بحث هسته

خواندند؛ .. .اي در خصوص پروتكل نمودم آه بسياري بر ما تاختند و ما را خيانتكار و  شد، بنده مصابحه
امروز همان آساني آه . مان ثابت شده است آرديم و اآنون بر امت ها عبور مي ولي ما بايد از آن گردنه
 . آنند گرفتند، بحث ايستادگي را مطرح مي ديروز بر ما خرده مي

 
ست ام، اگر االن بايستيم، همه چيز را به د من قبال هم گفته: اين استاد دانشگاه هم چنين ادامه داد

ي اصلي  توجه داشته باشيد آه نكته. آوريم و اگر اآنون وا دهيم، همه چيز از دست خواهد رفت مي
خواهند چنين شود، چرا آه در آن  تبديل ايران در منطقه به قدرت است و نه بحث غني سازي؛ آنها نمي

رخي موارد بهتر صورت بسياري از مشكالت ما حل خواهد شد، به نظر بنده، ايستادن و از دست دادن ب
ممكن است در اين رابطه . بنده اصوال آدم اميدواري هستم. از وادادن و از دست دادن همه چيز است

ها يا اروپا  اگر روزي قرار باشد غربي. مسايلي وجود داشته باشد، ولي آنقدر هم قضيه حاد نيست
آه راهي جز برخورد با ما وجود ندارد، اي براي مقابله با ايران داشته باشند و به اين نتيجه برسند  برنامه

 . ايم تر از االن نبوده تر از اآنون و ما قوي ها ضعيف مطمئن باشيد آه هيچگاه از ابتدا تاآنون غربي
 

يي با توجه به وجود  ي لزوم دستيابي به فناوري هسته به گزارش ايسنا، صالحي هم چنين درباره
يار گسترده است و من امروز با واشنگتن پست تنها اين بحث بس: هاي فسيلي در آشور گفت سوخت
يي براي  نه تنها بر اساس آمار و ارقام استفاده از فناوري هسته.  مصابحه آردم5/2 ي اين مبحث  درباره

ي اورانيوم سوخت است، ولي نفت را در  ما به صرفه است، آه توجه داشته باشيد تنها مورد استفاده
 قرار داد؛ در ضمن هر قدر هم نفت آشف شود، منبعي تمام  مورد استفادهتوان  خيلي آارهاي ديگر مي

از سويي نيز همه چيز بحث به صرفه بودن اقتصادي نيست، بحث علمي و نهادينه شدن . شدني است
 . اين تكنولوژي در داخل نيز بسيار براي ما حايز اهميت است

 
ظهارات اخير البرادعي و دخالت آژانس در دآتر صالحي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص ا

ي   حقوقي است و ورودش به عرصه-آژانس نهادي فني : مذاآرات سياسي ايران و اروپا اظهار داشت
من از اظهارات البرادعي اطالع . رساند سياسي هم به حيثيت آژانس و هم به اعتبار آن آسيب مي

اشد آه بايد ببنيم آن چارچوب چيست؛ تا حدي دقيقي ندارم، شايد ايشان در چارچوبي سخن گفتته ب
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شان عمل آنند و   آقاي البرادعي شناخت دارم، ايشان خيلي دقت دارند تا در چارچوب وظايف آه من از
؛ چرا آه عواقب آن براي خود آژانس غير قابل  متوجه اين هست آه پايش را خارج از آن چارچوب نگذارد

 . ارزيابي خواهد بود
المللي از  روي هم رفته بايد واقعيت دنيا را هم بپذيريم؛ به هر حال موسسات بين: فزودوي هم چنين ا

آند،  اش را از آمريكا اخذ مي  درصد بودجه25 اي  نفوذ آشورهاي قدرتمند، تاثير پذيراند، وقتي موسسه
 درصد 80 آشورهاي اروپاي غربي و آمريكا نيز . نمايد قطعا نفوذي هم به همراه آن مقدار اخذ مي

آنند؛ از اين رو نفوذي  دهند و طبعا براي خودشان حق آب و خاك تصور مي ي آژانس را مي بودجه
توان گفت آه مسووالن آژانس سعي دارند از اين  سياسي و نامرئي بر آژانس سايه افكنده است و مي

 . امر مصون بمانند
 . تطرف اس آژانس بايد ثابت نمايد آه حاآمي بي: صالحي تاآيد آرد

هاي  به گزارش ايسنا، اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا در خصوص مشوق
هاي قبلي اروپا آه  ام آه مشوق من پيش از اين نيز اعالم آرده: مطروحه از جانب اروپا براي ايران گفت

 شما پولي را در به آن صورت مشوق نبود و مباحثي چون راآتور تحقيقاتي آب سنگين، گويا از جيب
آورند و به خود شما بعنوان امتياز بدهند، حال اميدوارم در بازنگري مذاآرات اخير اين مساله اصالح شده 

 . باشد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  به شهر فلوجه کایحمله گسترده ارتش آمر: صبح امروز آغاز شد
  ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18دوشنبه 

 تن از شب گذشته به شهر فلوجه حمله کردند به 200 که به استعداد دو هزار و ییکای آمریروهاين
 هي و از ناحدي به فرمان کاخ سفاتي شهر حمله نکردند بلکه دستور عملنیفرمان دولت موقت عراق به ا

 .  در عراق صادر شده استکای آمرريجان نگروپونته سف
 دو تن ندی گویمنابع مطلع در دولت موقت عراق م:  ظهر امروز ازجنوب بغداد گزارش داد"مهر"خبرنگار

 نخست ی عالوادی صبح امروزدر اعتراض به عملکرد دولت موقت و بخصوص شخص ایازمقامات عراق
 . دفاع عراق از مقام خود استعفا داده اندری موقت وحازم شعالن وزریوز

 عراق یتي امنیروهاي به نکی ازمحافل نزدیکیدولت موقت عراق به  یتي ازمقامات امنیعي الربموفق
 . شده استکای سرکوبگرانه آمریاستهاي کارگذار سیگفته است متاسفانه عالو

 ده سندربلوک ی و ا16 ، اف 18 جنگنده اف یماهاي بار هواپ27 از شي ازصبح امروزتاکنون بگری دیازسو
 . شهر فلوجه را بمباران کردندی و غربی شرقی نواح بخصوص دری مواضع مختلفکای ارتش آمریدو

 دستگاه خودرو ستي وبکصدی شده بود با ی مدعروزی عضوبرجسته القاعده که دی ابومعصب الزرقاوگروه
 بمب زي رود فرات نی بر روی اصلی پل های است وبر روییکای آمریروهاي ازنییرای آماده پذیانتحار
 . استافتادهي نی اتفاقني داد که همچ کرده است عمال در عمل نشانیگذار
 ی براکای ارتش آمریی هوایروي دفاع عراق با مقامات ارشد نری گزارش خبرنگار ما، حازم شعالن وزبه

 موقت ی جمهورسي رئاوري الیدارقاضی دنی اانی کرده و درجرداری دی فلوجه و رمادهي بمباران علدیدورجد
 . کرده استدیازد بتی کوهی جابرگاهی در پاتیعراق از کو

 از عراق آمارکشته دهيبراساس گزارش رس . ستي در دست نیدارهنوزگزارشی دنی مذاکرات اازمتن
 . تن گزارش شده است11 اني نظامري در فلوجه و غییکای آمریروي تاکنون سه نییکایشدگان آمر

 گروه یروهاين و ی بعثیروهاي نني بی آب و برق و تلفن شهر قطع است و ارتباط مخابراتنيهمچن
 ارتش ني سنگاتي آماده عملزي نی شهر رمادستي حاکیلي تکمیگزارشها. قطع شده است یالزرقاو
 .است ) نزیمار (کای آمرییای تفنگداران درژهی بوکایآمر
 قناصه به شکار ی تفنگ هالهي اندازان بوسري چند روز گذشته تک تی رسد طی گزارش می شهررماداز

 . در آمدندی گلوله ها از پاني با همییکای تن از سربازان آمر11 از شياختند که ب  پردییکایسربازان آمر
گفته .  قرارگرفته استیی نوبت هدف حمله هوا27 شهر امروز نی استي گزارشها از فلوجه حاکنیآخر
 . مرتبا بر فراز آسمان فلوجه درحال پروازندیی شناسایماهاي شود دونمونه از هواپیم
 اني مدافع و شبه نظامیابی جنگال به ردستمي و سی مخابراتی هاگنالي با پخش سییکای آمریروهاين

 . پردازندیمسلح در فلوجه م
 

  کنند ی کشور شرکت منی اندهی در انتخابات آیپنج حزب عراق
  ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18دوشنبه 

 شرکت در انتخابات یور برا کشنی حزب ا5 ونظارت بر انتخابات عراق با درخواست یی اجرای عالاتيه
 . برگزار شود ، موافقت کرد) ید (ندهی آهیعراق که قرار است ماه ژانو

 و نظارت بر انتخابات عراق با یی اجرای عالاتي ، هتی کویبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 کرده است ، مید تقاتي هنی کشور به انی مشارکت در انتخابات ای که برایمدارک پنج حزب عراق

 .موافقت کرد
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 و نظارت بر انتخابات یی اجرای عالاتيه:  گفت تی کوی درگفتگو با خبرگزاراتي هنی ای سخنگواری ادیفر
 را ی عراقگری شش حزب دی درخواست هازي کرده است و امروز ندیي را تای حزب عراق5اسناد و مدارک 

 . خواهد کردی شرکت در انتخابات بررسیبرا
 مشارکت در ی خود برای درخواست هامی شروع به تقدیاسي سی هاانی گروه ها و جری و گفتهبه

 . در دوشنبه گذشته کرده اندداهایانتخابات عراق پس از آغاز ثبت نام از کاند
 ماه انی از دوشنبه گذشته شروع و تا پاندهی شرکت در انتخابات آی براداهای ثبت نام از کانداتيعمل
 .افتی خواهد  ادامهیالدي میجار
 ورود در انتخابات موافقت شده است ی که  با درخواستشان برای حزب5 از کی هر اری ادی گفته فربه

 کرده اند که شامل حزب الدعوه مهي ضمی شهروند عراق500 یدرخواست خود را با امضا
 به تیهور جمهور ، حزب تجمع به خاطر جمسي معاون رئی جعفرمي ابراهاستیبه ر)  اسالمگرا(یاسالم

 لتي، حزب فض) براليل( محمود جواد استی، حزب تجمع وسط به ر) گرایمل( رعد مولود مخلصاستیر
 ی مدرسی اهللا محمد تقتی حزب آندهیکه نما) اسالمگرا (ی الجابریسي عمی نداستی به ریاسالم
 .است

 ی به رهبریهني مهی و حزب اتحادی مسعود بارزانی دفاتر حزب دمکرات کردستان به رهبرگری دی سواز
 راهکار مناسب جادی عراق و اهی انتخابات ماه ژانوی برای کنونی های آمادگی بررسی برایجالل طالبان

 . دادندلي نشست تشکلي انتخابات در شهر اربنی مشارکت شهروندان کردستان در ایبرا
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

 آبان 18:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر  8 – ١٣٨٣ آبان 18دوشنبه  -بی بی سی 

روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خبری با احتياط از توافق های ايران و سه کشور اروپايی 
در مذاکرات هسته ای پاريس خبر داده و با عنوان هايی مانند توافق موقت، توافقی که بايد در پايتخت 

 از نتيجه مذاکرات طوالنی هسته ای ايران با فرانسه، بريتانيا و آلمان خبر داده اند و ها به تصويب برسد،
در گزارش های ديگر خود، درخواست رييس جمهوری از استادان دانشگاه علم و صنعت برای پايان دادن 

  . به اعتراض های خود و رفتن به سر کالس های درس را مهم دانسته اند
 اساس توافق های به دست آمده، ايران تا زمان دستيابی به يک توافق جامع با  خبر داده که برجام جم

  . طرف های اروپايی، غنی سازی اورانيوم و فعاليت های مرتبط با آن را متوقف می کند
به نوشته اين روزنامه، ديپلمات ها گفته اند در توافقنامه نهايی ايران در مقابل دريافت تضمين ها و کمک 

 پذيرفته است که هر گونه فعاليتی را که حتی به صورت بالقوه شائبه فعاليت های تسليحاتی اروپاييان
  . هسته ای را به وجود بياورد، متوقف کند

 در مطلبی اعتراض آميز نوشته است که هيات مذاکره کننده ايران جمهوری اسالمیروزنامه 
ا پذيرفت اما اعالم کرد زمان تعليق بايد درخواست سه کشور اروپايی برای تعليق غنی سازی اورانيوم ر

  . در اختيار ايران باشد
 ساعت مذاکره سخت و پيچيده را درحالی به ٢٢ مذاکره کنندگان ايرانی و اروپايی همشهریبه نوشته 

پايان رساندند که گويا هيچکدام از طرفين اجازه امضای سندی را نداشت و فقط يک متن راکه به صورت 
  .  بر آن توافق کردند روز گذشته با خود به پايتخت هايشان بردندموقت و غيررسمی

همين روزنامه در مقاله ای به شدت با توافق های به دست آمده در پاريس مخالفت کرده و نوشته 
است که تنها دستاورد اين مذاکره طوالنی و غيرمفيد اين است که غنی سازی بعنوان يک حق قانونی 

  .بال آن وعده های شيرينی از سوی اروپايی ها داده شوداز ما سلب گردد و در ق
اما واقعيت اين است که اين وعده شيرين و دست نيافتنی اروپايی ها :  هشدار می دهدهمشهری

  . نمی تواند منجر به رسيدن ايران به حق خود باشد
گير جمهوری تحليلگر اين روزنامه در تاييد نظر خود نوشته است که مقامات عالی رتبه و تصميم 

اسالمی بارها اعالم کرده اند که اگر پذيرش تعليق، ضرورت تلقی شود بايد وعده هايی با جدول 
  . زمانبندی دقيق و کوتاه مدت از سوی اروپا ارايه شود تا دور تسلسل گفتگوها با اروپا پايان يابد

ماده شدن طرحی داده اند که در همين زمينه، روزنامه های تهران به نقل از يک نماينده مجلس خبر از آ
  . توليد سالح های هسته ای را در کشور ممنوع اعالم می دارد

 سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس گفته اين طرح اقدامی ناپخته و همبستگیبه نوشته 
غيرضروری است و از آن می توان برداشت کرد که گويی در کشور کسانی به دنبال ساخت سالح های 

 از زوايه ديگری جمهوری اسالمیبه دنبال استفاده غيرصلح آميز هستند، اما روزنامه هسته ای و يا 
اين طرح را خيانت به کشور دانسته و نوشته است که در حاليکه هند و پاکستان و اسرائيل در منطقه 

  . ما سالح های هسته ای دارند، دليلی ندارد ما خود را از آن محروم کنيم
, که از همين روست که اگر طراحان و امضا کنندگان اين طرح آنرا متوقف نکنند اين روزنامه می نويسد 

اقدامشان خيانت به ملت است و بايد محاکمه و از مجلس اخراج شوند و ملت به آنها گوشمالی خواهد 
  .داد

 و  خبر داده که بعد از مالقات وزير علوم و کميته تحقيق درباره حادثه روز سه شنبه دانشگاه علمشرق
صنعت بود که محمد خاتمی، رييس جمهوری، ضمن ابراز تاسف شديد از آن حادثه گفت که عالوه بر 
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بررسی و مجازات متخلفان در صدد ريشه کنی اين قبيل حوادث خواهد بود و از محمد تقی صالحی، 
به رييس معترض دانشگاه، خواست برای کمک به آرامش دانشگاه ها و جلوگيری از سوء استفاده ها 

  . سر کار خود باز گردد
نامه يازده اقتصاد دان ايران درباره برنامه های آينده اقتصادی کشور و هشدار نسبت به تفکرهای 

 ١٣تمرکزگرايانه خطرناک در بعضی از سياستمداران، خبری درباره استفاده شهرداری تهران از کودکان 
 ايران از تقاضای خسارت از آن کشور از ساله برای نظافت شهر و درخواست سفير عراق برای انصراف

  .جمله ديگر خبرهای امروز صبح روزنامه های تهران است
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