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 :ميز گرد رادیو فردا
 ای جمهوری اسالمی و واآنش جامعه جهانی های هسته  فعاليتیبررس

 
ای جمهوری  های هسته ميزگرد امشب رادیو فردا، اختصاص به بررسی برنامه: )رادیو فردا(فریدون زرنگار
ع گسترش هفته گذشته فشار بر روی جمهوری اسالمی برای امضای سند الحاقی به پيمان من. اسالمی دارد

در حالی که افکار عمومی منتظر تصميم آژانس بين المللی . ای، در سطح جهانی افزایش یافت های هسته سالح
ای به این آژانس،  ای ایران است، آلمان، بریتانيا، و فرانسه با ارائه قطعنامه انرژی اتمی درباره برنامه هسته

ای  های هسته  ثابت کردن نبودن در پی توليد سالح روزه به جمهوری اسالمی برای۵٠خواستار دادن مهلتی 
محمد البرادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، در دومين روز مذاکرات شورای حکام در پشت . شده اند

ایران باید همه فعاليت هایی را که در زمينه غنی کردن اورانيوم انجام می دهد، اعالم کند و : درهای بسته گفت
به نفع ایران و جامعه : او گفت.  خود را تحت نظارت سازمان بين المللی انرژی اتمی انجام دهدهمه اقدامات

محمد البرادعی، رئيس آژانس . بين المللی است که این مسئله بی هيچ تاخيری هرچه زودتر حل و فصل شود
مواد آلوده به اورانيوم بين المللی انرژی اتمی، از تهران خواسته است، فهرستی از همه تجهيزات وارداتی و 

خود را با ذکر کشور مبدا و تاریخ خرید آن، در اختيار این آژانس بگذارد تا بتوان توضيحات و توجيهات 
جمهوری اسالمی را در مورد وجود نشانه های اورانيوم غنی شده که در بعضی تاسيسات هسته ای ایران به 

های صلح آميز برنامه هسته  می همچنان بر روی هدفمقامات جمهوری اسال. دست آمده است را بررسی کرد
خواهند بدون  ورزند و با اشاره به فشار آمریکا، از آژانس بين المللی انرژی اتمی می ای خود اصرار می

 . سياسی کردن قضيه این موضوع را بررسی کند
 

جهانی به این برنامه ای جمهوری اسالمی و واکنش جامعه  موضوع ميزگرد امشب ما، بررسی برنامه هسته  
رئيس پيشين سازمان انرژی اتمی (دکتر علی اکبر اعتماد : ميهمانان برنامه امشب عبارتند از آقایان. است
). تحليلگر سياسی(، و دکتر مهران براتی )وزیر اطالعات در کابينه اميرعباس هویدا(، داریوش همایون )ایران

آقای دکتر اعتماد، اصوال با توجه به .  آقای دکتر اعتماد آغاز کنيماجازه بدهيد که برنامه امشب را با پرسشی از
ای ایران دارید، ایران در موقعيتی هست که بتواند به  های هسته ای و برنامه شناختی که شما از تجهيزات هسته

 ای دست بزند؟ های هسته توليد سالح
 

های  برای این که یک کشوری بتواند سالح: )رئيس پيشين سازمان انرژی اتمی ایران (دکتر علی اکبر اعتماد
اتمی توليد کند، باید به تکنولوژی اتمی کامال دست پيدا بکند و ایران در این راه است که مهار بکند تکنولوژی 

و این کار را دارند  اند  ها شروع کرده  ایرانی چند سال است  حاال این شروع کار است،  . را در ایران اتمی
. کنند های اتمی را دارند بهش دست پيدا می اند و تکنولوژی ختانه یواش یواش هم پيشرفت کردهخوشب. کنند می

تواند مصرف  ، هم این که می)برای توليد انرژی(ها هم مصرف به اصطالح غير نظامی دارد  این تکنولوژی
ها را مهار کردند، بعد  آید، یعنی بعد از این که همه تکنولوژی مصرف نظاميش آخر کار می. نظامی داشته باشد

. های اتمی هم دست به کار بشود یا نشود آن وقت ممکن است این انتخاب برای ایران پيش بياید که برای سالح
های  آن چيزی که برای ایران مهم است فعال، دسترسی به تکنولوژی. آن دیگر یک تصميم سياسی بعدی است

یعنی ایران هم . برای هر کشوری این حق شناخته شده استاتمی هست که طبق تمام قراردادهای بين المللی 
 .تا اینجایش داستان این است. حق دارد مثل کشورهای دیگر به این تکنولوژی دست پيدا بکند

 

ای  های هسته ای خودش را برای توليد سالح اما در حال حاضر، ایران قدرت استفاده از تجهيزات هسته: ز .ف
 دارد؟

 

شما وقتی که تکنولوژی داشتيد، با این تکنولوژی همه کار . این امکان هميشه خواهد بود: ماددکتر علی اکبر اعت
 .می توانيد بکنيد

 

 ولی شما نظرتان این است که ایران این حق را دارد؟: ز .ف
 

فهمم این چه سئوالی  من نمی. مسلم است که یک مملکت مستقل حق همه نوع کاری دارد: دکتر علی اکبر اعتماد
یک مملکتی است مستقل و حق دارد نحوه دفاع خودش یا نحوه استفاده از تکنولوژیش را خودش تعيين ! ستا

تواند  ولی کسی نمی. شود بحث کرد کند، حاال این برای دیگران خوب است یا بد است، آن داستانی است که می
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 این کار را بکند یا ندارد، ایران حق بگوید که فرانسه حق دارد این کار را بکند یا حق ندارد، آمریکا حق دارد
خواهد هر جور منابعش را  یک مملکت مستقلی است و می. ایران حق همه چيز دارد... دارد این کار را بکند 

حاال ممکن است ما مخالف باشيم، بگویيم این کار . این حق را دارد. مصرف کند، به تکنولوژی دست پيدا کند
 .ت، ولی این حق را داردبدی است، آن داستان دیگری اس

 

ای باشد که به این کشور  تواند و حق دارد دارای آن تجهيزات هسته آقای همایون، از نظر شما ایران می: ز .ف
 اجازه دستيابی به سالح اتمی را بدهد؟

 

 داستان حق لزوما به معنی استفاده از آن حق): وزیر اطالعات در کابينه اميرعباس هویدا (داریوش همایون
ای  ایران در منطقه. تواند همه کار بکند، ولی باید مصالح خودش را در نظر بگيرد انسان آزاد است، می. نيست

قرار گرفته است بسيار حساس و آخرین چيزی که این منطقه الزم دارد، این است که کشورهای منطقه از حق 
همه حق دارند و اگر استفاده بکنند کویت هم بله، . ای بشوند حکم استفاده بکنند و همه مسلح به سالح های هسته

ضمنا ایران یک ویژگی دیگر دارد و آن این است که کشوری است . باالخره بمب اتمی از خودش خواهد داشت
ها، کشوری که در همه کار وامانده، درمانده، نه قانون دارد، نه   به قول انگليسFailedشکست خورده و 

گيرد، نه معلوم خواهد بود که انگشت چه کسی روی ماشه  ست که تصميم میحکومت معينی دارد، نه معلوم ا
کشوری است که خبرنگار زن کانادایی را که آمده است از تظاهرات مردم در ایران خبر تهيه . ای است هسته

یک . کشند کنند بدون این که هيچ گناهی کرده باشد و در دادگاه قاضی و دستيارانش او را می کند، دستگير می
دهند که به تسليحات اتمی برسد؟ و آیا  مانند و اجازه می نشينند و ساکت می همچنين کشوری آیا دیگران می

هایی هستند که آن سازمان به  سازمان انرژی اتمی بين المللی حق ندارد از کشورهایی که امضا کننده عهدنامه
ها مسائلی  های هسته ایشان یا نه؟ این عاليتموجب آن اصال تشکيل شد، بخواهد که نظارت او را بپذیرند بر ف

 .است که متاسفانه االن با منافع ملی ایران در تضاد بسيار آشکاری است
 

کنند که کشورهای دیگری هم هستند که این سالح ها را دارند، در  ولی آقای دکتر اعتماد مطرح می: ز .ف
 .نتواند داشته باشدنتيجه دليلی نيست که از نظر حقوق بين الملل کشور دیگری 

 

. ما این جا فقط با حقوق بين الملل سر و کار نداریم، با واقعيات بين المللی هم سر و کار داریم: داریوش همایون
کنند؟ آیا قابل تصور است که چين، یا هند، یا  این کشورهای دیگر کدامند؟ آیا هيچ کدام تهدیدی متوجه ایران می

هند است و به ایران کاری ندارد، یا روسيه که اصال با ایران همسایه نيست و پاکستان که دائما چشمش نگران 
وقتی هم که همسایه بود، خيال حمله اتمی هيچ وقت به ایران نداشت، یا اسرائيل که هيچ کاری به ایران ندارد، 

ای  ما در این منطقهای بخواهد مسلح بشود، این ها ایران را تهدید بکنند؟  مگر این که ایران به سالح های هسته
ممکن است خطرات دیگری باشد، ولی کسی در فکر انداختن . که هستيم، از هيچ سویی تهدید اتمی نمی شویم

صدام حسين بود که او را هم نگذاشتند دست پيدا بکند و ما برای نخستين بار بعد . بمب اتمی روی ایران نيست
این است که اصال ضرورتی به دست یافتن به سالح .  سال، از مرز غربی خودمان آسوده هستيم٢٢٠٠از 
 .ای و به خطر انداختن مردم ایران نيست هسته

 

های دکتر اعتماد و آقای همایون که در حقيقت برخورد به برنامه  آقای دکتر براتی، با توجه به گفته: ز .ف
 برخورد همه جانبه با این ای ایران را از یک جنبه فنی و از یک جنبه سياسی مطرح کردند، اصوال یک هسته

 شود کرد؟ مسئله را چگونه می
 

کنم در این نباید شک کرد که در اصول حقوقی که برای یک  من فکر می): تحليلگر سياسی (دکتر مهران براتی
ولی تمام حقوق و استفاده از . تواند بالقوه وجود داشته باشد تعدای از ملل وجود دارد، برای دیگر ملل هم می

آن . گيرد ر یک فضای بين المللی، در یک فضای سياسی، و در یک فضای امنيت و منافع ملی انجام میحقوق د
 احمقانه است که کسی فکر بکند با استفاده از بمب اتمی، ٢١شود، در قرن  چه که مربوط به اسلحه اتمی می
دانيم که استفاده از  ما می.  ببردتواند فشار وارد بياورد و احتماال استفاده سياسی نسبت به همسایگان خودش می

. شود یها و از جمله آن کشوری که از این بمب استفاده کرده است، م ها نتایجش گریبانگير همه همسایه این بمب
 ی داشته باشد و این هم به زعم من در رابطه با کشورهای باید داشتن بمب اتمیبنابراین یک کاربرد سياس

 است که در دست احتماال بيشتر یا  دیگر نيست، یک اسلحهین یا روسيه یا جاهمسایه، تهدید از طرف پاکستا
کند که خيالشان از جانب فشار بيرون  ی می سرکوبگر در کشور ما، اصرار در داشتن این بمب اتمیآن نيروها
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 با آن  را در کشور حل بکنند یا حل نکنند وی بتوانند به اصطالح مسایل سياسیتر باشد، با دست بازتر راحت
 پيدا شد ی در ایران از زمانیحساسيت در مورد سالح اتم. حکومتشان را ادامه دهند  که مایلند،یسيستم و نظم

، به خصوص در بازار سياه، شایع شد یا این اطالع پخش شد که ایران مشغول پيدا یالملل که در صحن بين
 انجام دهد و یا مواد ی آزمایشیواند انفجارها تیها م  است که با کمک آنX مولد اشعه یکردن و خرید ابزارها

بعد از این اخبار و اطالعات بود که . شوند ی فعال می اتمیها ها کالهک  که به وسيله آنیمنفجره مخصوص
 دنبال این است که استعداد ی که ایران به احتمال بسيار قویحساسيت به وجود آمد و به زعم من این طور

 او ی، برایپتانسيل داشتن این استعداد و توانای.  بسازدیکند، بدون این که بمب اتم را پيدا بیساختن بمب اتم
 که به لحاظ ی و در فشاری بين المللی این که در داد و ستدهای، برای خواهد بود در صحنه سياسیا حربه
 . پيدا بکندی ایران و نظام حاکم است، دست بازتری رویسياس

 

 یا  آه گفتند برخورد با برنامه هستهی همایون و براتی آقایر نظر گرفتن صحبتها دآتر اعتماد با دیآقا: ز. ف 
 با در نظر گرفتن اوضاع ایران، منطقه و موقعيت حکومت صورت بگيرد و شما آه مطرح یایران بایست

  مطرح شده را دری سياسی دست پيدا آند، چرا شما فاآتورهایآردید این حق ایران است آه به این تكنولوژ
  دهيد؟ی خودتان مورد توجه قرار نمیارزیاب

 

شما سئوالتان . من این را نگفتم. اوال بنده عرض آنم آه من نگفتم ایران باید این آار را بكند یا نكند: دآتر اعتماد
 ایران از ی آنچه آه برای این حق را دارد، ولیاین بود آه ایران این حق را دارد؟ گفتم بله مثل هر آشور مستقل

 دیگر یها ی یا تكنولوژی اتمیحاال این تكنولوژ.  استی به تكنولوژی مطرح و مهم است، دستيابیر ملنظ
.  عقب باشد، در هر صورت ما هم عقب خواهيم بودیما باید بدانيم آه مادام آه آشور ما از نظر تكنولوژ. است

 بشود، ی اتمیدر زمينه تكنولوژ در ایران ی مطرح است، من هر پيشرفتی اتمیحاال چون این مسئله تكنولوژ
خواهد بمب  ی هم نگفته آه میآس. این پيشرفت مفهومش این نيست آه ایران برود بمب بسازد. شوم یخوشحال م

آند آه بمب بسازد،  ی دست پيدا آرد، این امكان را پيدا میگویند آه اگر ایران به تكنولوژ یغربيها م. بسازد
 ایران را یگویم آه تمام نيرنگ غربيها این است آه جلو یمن م.  است این دیگر قصاص قبل از جنایتیول

 دست پيدا یما باید به این تكنولوژ.  دست پيدا نكند و ما این را نباید قبول آنيمیبگيرند آه ایران به این تكنولوژ
 است، آن اصال فعال یآن داستان اصال دیگر. خواهيم یخواهيم یا نم یآنيم و بعد هم بنشينيم ببينيم ما بمب م

 . مطرح نيست
 

 ایران را در رابطه با اینكه ایران ی غرب و بویژه فشار آمریكا بر روی شما گزارش آشورهاییعن: ز. ف 
 دانيد؟ یقادر است به این سالحها دست پيدا آند، درست نم

 

 قادر نيست و االن در راه گویند، در آن شك نداشته باشيد آه ایران االن ینه آنها مسلما غلط م: دآتر اعتماد
 آه شما داشته باشيد آه دليل یگویم هر تكنولوژ یمن م. رود ی است و دارد پيش می اتمی به تكنولوژیدستياب

 است یكجور ی، یك تكنولوژی است، مثل هر تكنولوژییك تكنولوژ. خواهيد بروید بمب بسازید یشود شما م ینم
 ی اینكه یك روزی، برای دست پيدا آنیيدند آه تو نباید به این تكنولوژحاال چرا اینها یقه ایران را چسب. دیگر

 بنده  دیگر بكند، آن را  هم ممكن است ایران یك آاریخوب بله یك روز  .یممكن است تو با این بمب بساز
نها  آ .ساختن بمب نيست  خواهند جلویش را بگيرند، ی را آه می و چيز  نيامده  و آن روز هم هنوز دانم ینم
 این را قبول یاز لحاظ مل.  دست پيدا آند و من این را قبول ندارمیگویند اصال ایران نباید به این تكنولوژ یم

این را .  دیگر خوشحال شوندی اینكه آشورهای بياید اختيار خودش را از دست بدهد، برایندارم آه یك مملكت
 .بنده قبول ندارم

 

 ی اتمی اعتماد و با توجه به اینكه به هر حال غرب برنامه های آقایه ها همایون، با توجه به گفتیآقا: ز. ف 
آند آه در حقيقت این  ی مطرح می اسالمیآرد و جمهور یآرد و تایيد م یایران پيش از انقالب را قبول م

خواهد بر  ی دارد آه بخصوص آمریكا می شود، بيشتر جنبه سياسی وارد می اسالمی آه به جمهوریفشارهای
تواند درست باشد، با توجه به اینكه غرب در  ی نمی اسالمی جمهوریبه نظر شما این ادعا. ان وارد آندایر

  ایران بود؟ی اتمیها ببپيش از انقالب هوادار برنامه
 

 صلح آميز ی به منظورهای با گسترش این تكنولوژیدهد آه غرب هيچ مخالفت یاین نشان م: داریوش همایون
 فرانسه یا یاصال صنایع اتم. آند ی را هم می از آشورها هم است و این همكاری با بسياریندارد و آماده همكار
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 یاین درست نيست، انرژ. توانند بایستند ی پایشان نمی نداشته باشند، روی خارجیآمریكا، اینها اگر مشتریها
 ی رسيدن به نيازهایرا است بی ندارند، راه حل معقولی دیگر از آشورها آه منابع دیگری در بسياریا هسته

 اینكه از ی است، برایا  هستهی بدست آوردن سالحهای دارد آه ایران در پی غرب دالیل محكمیول. خودشان
 مختلفش را تهيه آردند، اینها فهميدند و بهترین دليلش هم همين است آه مقاومت یاین طرف وآن طرف ابزارها

 پنهان آردن ندارد، اگر ی برایاگر ایران چيز. یا  هستهینرژ ای سازمان بين المللیآنند در برابر بازرس یم
 یتواند اجازه دهد آه اینها هروقت خواستند بيایند و بازرس ی می ندارد، به راحتیا ایران خيال ساختن بمب هسته

ال ا ترساندن دیگران و اگر آار بر دست امثی برای سياسیخواهند به منظورها یاینطور نيست، آنها م. آنند
اینها دنبال این آار هستند و موضوع این هم نيست آه هر .  استفاده از این سالح هستندا بيفتد، حتیفسنجانر

ما نشنيده بودیم آه در هيروشيما صدها هزار نفر با تلفن آشته شده .  استی مساوی با هر تكنولوژیتكنولوژ
 ی ندارد، برایص قبل از جنایت هم باز معنآنند و قصا یآنند، آاربردهایشان فرق م یباشند، تكنولوژیها فرق م

 به دست ینباید اجازه داد آه سرنوشت یك ملت. اینكه پاره از جنایات نباید اصال اتفاق بيفتند آه بعد قصاص شوند
 ی هم باشد و ایران را یك هدف بالقوه حمالت نظامی بيفتد آه این رژیم مسلح به بمب اتمییك همچين رژیم
 . جه به صال ح ایران نيستآنند، این به هيچ و

 

 ی دارای نيست، ولیگویند این رژیم مردم یشود آه م ی مانند پاآستان هم میاین بحث درمورد رژیم: ز. ف 
 .  استی اتمیسالحها

 

 هم رژیم ی دارید، بله شوروی درمورد دیكتاتوری فرق دارد، شما یك بحثینه مردم: داریوش همایون
 یا  اینكه تكليف مملكت معلوم نبود و یك عدهیمورد هم به آار نرفت، برا اصال یك ی داشت ولیدیكتاتور

موضوع این است آه در ایران، قانون و . قدرت را در دست داشتند، چين به هيچ وجه دموآراتيك نيست
توانيد اعالم آنيد امروز آه قدرت امروز در ایران دست آيست؟ آدام قانون اجرا  یحكومت وجود ندارد، شما م

زنند؟ در چنين  ی آن گوشه نيستند آه رابطه ایران و انگليس را هرروز به هم میشود؟ آیا یك گروه مخف یم
 ی آه نه حكومتش معلوم است و نه قانونش، شما با یك ابهام بزرگ سرو آار دارید، موضوع دموآراسیآشور
 .نيست

 

 شما برخورد آرد آه مسئله قصاص قبل یها  به گفتهی همایون به نحوی آقایها  دآتر اعتماد، گفتهیآقا: ز. ف 
  دارید؟یدر این مورد جواب. یاز جنایت و تكنولوژ

 

ها اطالع دارند یا آس دیگر اطالع دارد، اینها  ینه من جوابم فقط در یك جمله است، اینكه آمریكای: دآتر اعتماد
گفتند آه اطالعات  یق حمله آنند، همه م ها قبل از اینكه به عرای اینكه آمریكاییرا هيچ آدام را قبول ندارم برا

آنند، بعداز چند ماه آه در عراق مستقر شدند، هيچ چيز پيدا  یآنند، آنجا فالن آار را م یدقيق است، اینجا فالن م
 آه در یحاال این اطالعات. دادند، همه دروغ بوده ی آه قبل تحویل ما میشود تمام اطالعات ینكردند، پس معلوم م

حاال این را .  است، یك مقداریش تبليغاتیدهند، یك مقداریش دروغ است، یك مقداریش جوساز ی ممورد ایران
گيرد،  یگویم آه بچه اگر در مدرسه جدول ضرب یاد م ی من میما اصال با آمریكا آار نداریم، ول بگذاریم آنار،

 . ملت ایرانی برایدگشود زن یاینكه نم. این ممكن است یك روز بمب بسازد، پس نگذاریم یاد بگيرد
 

 به پيمان منع یخواهد آه سند الحاق ی از ایران می اتمی انرژی، آژانس بين المللی دآتر براتیآقا: ز. ف 
 آیا به نظر شما درست است آه ایران این سند را امضا آند؟.  را امضا آندی اتمیگسترش سالحها

 

 ی منع گسترش سالحهایاین نامش است پروتكل الحاق تهيه شده آه یدرسطح بين الملل یك پروتكل: یدآتر برات
 را ی آشور بمب اتمی به هر حال جامعه بين الملل به هر حال به این فكر افتاد آه یك تعدادی و از یك زمانیاتم

 بسيار خطرناك است، بویژه روز به ی و استفاده از این سالح در سطح جهانیدارند و گسترش این تكنولوژ
 وجود ی آه در آنها نظام دموآراتيك وجود ندارد و آنترل دموآراتيك یا اصوال آنترلییروز تعداد آشورها

 آه نماینده ی اآبر صالحی را امضا نكرده و آاقایایران هنوز پروتكل الحاق.  شودیندارد، روز به روز بيشتر م
تا گرچه این پروتكل را گویند آه ما موق ی هستند، ایشان می اتمی انرژی در آژانس بين المللی اسالمیجمهور

 آه بازرسان آژانس خواستار دیدار یآنيم از این طریق آه مراآز یامضا نكردیم، اما این را در ایران اجرا م
آنيم و به همين  ی می تلقیدانيم و مراآز غير اتم ی نمی شدند، آنها را ما جزء مراآز اتمیاز آن و نمونه بردار

 .  و اینجا ها را ببينندگذاریم آه اینها بروند یدليل هم م



www.d-homayoun.info                                                       ی و واآنش جامعه جهانیبررسی فعاليت های هسته ای جمهوری اسالم  5

 

  ایران اعتماد آرد؟یا شود به برنامه هسته یحال اگر ایران این سند را امضا آرد، م: ز. ف 
 

 هرجا خواستند بروند و آنترل یا  هر لحظهی اتمیآه نمایندگان آژانس انرژ هست این پروتكل جزء: یدآتر برات
 . است در این جهت آه ایران نتواند این آار را انجام دهد یآنند و به همين دليل امضا آردن این پروتكل گام

 

آه   از ایران خاتمه بدهدیتواند به این ترس و بدبين ی ایران می از سوی سند الحاقی همایون امضایآقا: ز. ف 
  توليد آند؟ی اتمیخواهد سالحها یایران م

 

خواهند  یدليل هم آنها نم د داد و به همين افزایش خواهیاسالم یجمهور را بر فشار نه برعكس :داریوش همایون
 . بگيرندیزیر این فشار بروند، پيش از آنكه امتيازات

 

 چيست؟ اگر ایران این سند ی سند پروتكل الحاقی امضای دآتر اعتماد نظر شما در این مورد، یعنیآقا: ز. ف 
 د؟ را آه االن هست را خاتمه بدهیا  تواند االن این مسئلهیرا امضا آند، م

 

 دنيا ی بدهم، و آن این است آه آشورهای براتی آقایها  در مورد گفتهیاول من باید یك توضيحات: دآتر اعتماد
 ی اتمی آمریكا، فرانسه، چين و روسيه، اینها آشورهاییك گروه مثل آشورها:  سه گروه هستندیاز لحاظ اتم

وسط این .  آه هيچی آفریقاییندارند، مثال آشورهاهستند و یك گروه دیگر هستند آه آنها اصال با این قضيه آار 
 هستند مثل هند، پاآستان، ایران، مصر، برزیل، اسرائيل، این آشورها هستند آه یدو گروه، یك گروه آشورهای

 آه عرض آردم، قسمت یاین آشورهای.  دست پيدا آنند یا نكنندیمهم هستند از لحاظ اینكه اینها به سالح اتم
 را امضا نكردند، اصال در آنترل آژانس نيستند، هند ی اتمیارداد منع گسترش سالحها قریاعظمشان حت

ایران این قرارداد را امضا آرده و با آژانس هم ارتباط دارد و . نيست، اسرائيل نيست، پاآستان نيست
منع گسترش گوید آه چرا شما در قرارداد  یبنابراین اصال هيچ آس به آنها نم. مامورینش رفت و آمد دارند

ایران آه هست، آمدند . سازند یآنند، آنها هم بمب خودشان را م ی نيستيد، اینها آار خوشان را می اتمیسالحها
 آه من ی گروه وسطی را هيچيك از آن آشورهایاین قرارداد الحاق.  را امضا آنیگویند این قرارداد الحاق یم

 به نظر ی قوم نيستم، ولیدانم، من آه در مغز زعما ید، من نمایران این را قبول آند یا نكن. گفتم، امضا نكردند
 .من ایران صالحش نيست به این آار تن بدهد اصال

 

 . دانيدی شما این را بهانه مییعن: ز. ف 
 

 . فشار آوردن به ایران است و گرفتن امتياز از ایرانیاین فقط برا. بينم یمسلما بهانه م: دآتر اعتماد
 

 .ی دآتر براتیآقا. آنم حاال در دو یا سه جمله چکيده نظر خودتان را بفرمایيد یخواهش م: ز. ف 
 

 آه االن پيش آمده، آليه سران نظام یاالن زمان آن رسيده آه در رابطه با همين مسئله مشكل: یدآتر برات
 آه یآنند، بخصوص آسان ی آه به عنوان اصالح طلبان این نظام فعاليت می، بخصوص آسانی اسالمیجمهور

 آنها باید به این فكر یبينند، حت ینگران آینده همين نظام هستند و در چهارچوب همين نظام منافع خودشان را م
 آه در آن گرفتار شده بيرون بياورند، این پروتكل را امضا آنند یبيفتند آه هرچه زودتر ایران را از این دایره ا

، امكان به گار گرفتن آن را ی و اقتصادی آنند و به لحاظ سياس را منعی هميشه، استفاده بمب اتمیو یك بار برا
 . ندهند

 

 زده است آه گرفته دنيا و ی شده است، بلوفی خطرناآی بسياری وارد بازی اسالمیجمهور: داریوش همایون
 خواست ی را در این زمينه بگيرد، باید از رهبران اسالمی اسالمی پيشرفت جمهوریدنيا مصمم است آه جلو

 اینكه با مسلح شدن به برای تقویت خودشان ی آه دارند برایهای  منافع مردم ایران را مقدم بشمارند بر نقشهآه
 .  در داخل بيفزایند و موقعيتشان را در خارج محكم آنندی سرآوبگربر ای هستهسالح 

 

آس   هيچ اتمی  بمبیندر ثا  نه ساختن بمب،   است،ی به تكنولوژی دستياب مسئله ایران مسئله: دآتر اعتماد
تر  دهند آه با شما درست یسازد آه مصرف آند و بزند، بمب اتم مثل یك آارت آردیت است آه به شما م ینم

 فعال یدانم، ول ی است یا نه، بنده نمیصحبت آنند و به شما احترام بگذارند، حاال دولت ایران دنبال بمب اتم
 .دانم این چرا باید مخالفت دنيا را برانگيزد ی و من نم استی اتمی به تكنولوژیمسئله ایران دستياب

Link to origial article 
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