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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلماتهايي آه نامي از آنها نبرد گزارش داد، آزمايشات نوترون پرانرژي 

ي دوگانه دارد؛ به علت آن آه تحت نظارت نيروي نظامي اين آشور انجام  در ايران آه استفاده) سريع(
  .يدهايي را بوجود آورده است تردگيرد، مي
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رود اين  گمان مي: ، اين خبرگزاري فرانسوي ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي نظامي در ايران  اند در يكي از پايگاه ي نوترون انجام شده ي توليد آننده ها آه به وسيله آزمايش
المللي انرژي  شود آه آژانس بين ده باشد؛ اين آزمايشات نوعي فناوري دوگانه را شامل ميانجام ش

تواند هر دو آاربرد نظامي و غيرنظامي را دارا  اتمي آنها را تحت نظر داشت، اما به علت آن آه مي
  . باشد؛ آژانس در بررسي آنها با مشكل روبرو بود

: ديپلمات نزديك به منابع جاسوسي معرفي آرد، ادعا آرداين گزارش به نقل از فردي آه وي را يك 
تلفيق وجود مولد نوترون در تاسيسات نظامي و انجام آزمايشات توليد نوترون پرانرژي و نه از نوع آم 

  . ي نظامي مشكوك است ي خوبي از يك برنامه انرژي نشانه
  (!) شامل باشداين آزمايشات ممكن است فلز برليوم را نيز : اين گزارش حاآي است

هاي آشكار دانشمندان  خبرگزاري فرانسه در ادامه به نقل از يك ديپلمات ديگر به گزارشهاي سخنراني
هاي بيرمنگهام در انگليس و دانشگاه  هاي پرانرژي و برليوم در دانشگاه ي نوترون يي ايران درباره هسته

  . فردوسي مشهد اشاره آرد
آزمايشات نوترون در پايگاهي نظامي در حوالي تهران در :  ادعا آرداين گزارش به نقل از ديپلمات اول
  . شود؛ اين پايگاه در نزديكي دانشگاه مالك اشتر قرار دارد ساختماني زيرزميني انجام مي

: المللي انرژي اتمي نوشت با اين حال خبرگزاري فرانسه به نقل از يك آارشناس نزديك به آژانس بين
  . آگاه استآژانس از اين فعاليت 

تواند سه آاربرد داشته باشد؛ بررسي راآتورهاي تحقيقاتي،  آزمايش نوترون سريع مي: وي ادامه داد
  . هاي انرژي براي توليد بمب اتمي بررسي هم جوشي و يا توليد بازتابنده

ت انجام هايي آه بدون ارايه مدرك و دليلي اصرار دارند هدف ايران در صور اين گزارش به نقل از ديپلمات
آژانس در تحقيقاتش محدود است؛ : باشد، ادامه داد هايي دو آاربرد اوليه ياد شده نمي چنين آزمايش

 تضمين اين مساله است آه تضمين آند يك آشور تمامي مواد NPTزيرا دستور آار آن براساس 
  . اش را اعالم آرده باشد يي هسته

ي  يندگان آشورمان و سه آشور اروپايي براي ادامهشود آه قرار است نما اين خبر در حالي منتشر مي
يي سعي دارند به  مخالفان دستيابي ايران به توان صلح آميز هسته. مذاآراتشان با يكديگر ديدار آنند

  . اي با منحرف آردن افكار عمومي مانع ايران در دستيابي به اين فناوري شوند هر وسيله
  

 !  خط قرمز را ديگر دستكاري نكنيد
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
و اتحاديه ) فرانسه و آلمان , انگليس (قرار است مذاآرات ايران با سه آشور اروپائي , دوشنبه , فردا 

نرژي اتمي آغاز  آبان شوراي حكام آژانس بين المللي ا29اروپا در چارچوب موافقتنامه پاريس و قطعنامه 
 . شود 

از هم اآنون درباره هدف اين مذاآرات اختالف نظرهاي عميقي ميان طرف ايراني و طرف اروپائي وجود 
اين اختالف عميق را به روشني ميتوان در ابراز . دارد آه دورنماي تيره و تاري براي آن ترسيم مي آند
طرف ايراني ميگويد حداآثر چند ماه و . ساس آردنظر طرفين درباره مدت زمان الزم براي اين مذاآرات اح

 ! طرف اروپائي ميگويد حداقل چند سال 
ترديدي نيست آه مذاآره درباره اينكه ايران بايد طبق مفاد پيمان منع توليد و گسترش سالح هاي اتمي 

به عنوان يك عمل آند و اروپا و آژانس نيز بايد طبق مفاد همين پيمان حقوق ايران را ) تي . پي . ان (
بلكه حتي چند ماه نيز طول , نه تنها به چند سال وقت نياز ندارد , آشور عضو اين پيمان رعايت آنند 

پيماني است آامال صريح آه تكليف همه مسائل را مشخص آرده و در هيچ موضوعي , اين . نمي آشد
بازرسان رسمي آژانس وضعيت آشوري آه طبق گزارش , بنابر اين . داراي آوچكترين ابهامي نيست 

آامال روشن , هيچ انحرافي از مسير فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ندارد , بين المللي انرژي اتمي 
با اينحال چرا . است و مذاآرات مربوط به پرونده چنين آشوري حداآثر ظرف چند روز بايد به پايان برسد

 چندسال طول بكشد , اروپائي ها مايل هستند اين مذاآرات 
اروپائي ها اآنون ميخواهند از آنچه در قطعنامه شوراي حكام گنجانده اند . آامال روشن است , جواب 

قطعنامه ميگويد . استفاده آنند و هدف اصلي خود را آه هدف مشترك اروپا و آمريكاست تحقق بخشند
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وپا ادامه دارد به حالت ايران بايد آليه فعاليت هاي مربوط به چرخه سوخت را تا زماني آه مذاآراتش با ار
هدف مشترك اروپا و آمريكا اينست آه ايران را از چرخه سوخت محروم آنند و ادامه . تعليق نگهدارد

زيرا اوال پاياني براي دوران مذاآرات متصور . مذاآرات تا چند سال ميتواند آنها را به اين هدف برساند
 ماه ديگر الحاقيه اي 6سال آينده يعني حداآثر تا نيست و ثانيا غربي ها طبق طرحي آه دارند در بهار 

اوال آشورهائي آه , به پيمان منع توليد و گسترش سالح هاي اتمي اضافه مي آنند آه براساس آن 
تاآنون به چرخه سوخت دست نيافته اند حق نخواهند داشت به طرف دستيابي به چرخه سوخت 

 . پيمان حق نخواهند داشت از آن خارج شوندحرآت آنند و ثانيا هيچيك از آشورهاي عضو اين 
رسما , اروپائي ها از هم اآنون با اعالم اينكه مذاآره با ايران چند سال طول خواهد آشيد , بنابر اين 

اعالم مي آنند آه درصدد محروم ساختن ايران از چرخه سوخت و محروم شدن از حق تصميم گيري 
قبل از آنكه راه اين حيله ,  اينحال ورود ما به اين مذاآرات با. تي هستند. پي . درباره خروج از ان 

 ! اروپائي ها را سد آنيم آيا اقدامي عاقالنه است 
اوال حق , هر آشوري آه عضو اين پيمان است , طبق پيمان منع توليد و گسترش سالح هاي اتمي 

انيا حق دارد به چرخه سوخت ث, دارد در مورد ادامه عضويت در آن و يا خارج شدن از آن تصميم بگيرد 
ثالثا آژانس بين المللي انرژي اتمي وظيفه دارد به آن آشور آمك آند تا به چرخه سوخت , دست يابد 

,  يا عدم امضا آن تصميم بگيرد 93 +2رابعا حق دارد در مورد امضا پروتكل الحاقي معروف به , برسد 
ف شود و به طرف ساخت سالح هاي هسته اي خامسا حق ندارد از مسير فعاليت هاي صلح آميز منحر

برود و سادسا آن دسته از آشورهاي عضو پيمان آه داراي سالح هاي هسته اي هستند بايد آنها را 
طبق گزارش رسمي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي تاآنون به وظايف خود , ايران . نابود آنند

خود در قبال ايران عمل نكرده يعني هيچ آمكي براي براساس پيمان عمل آرده ولي آژانس به وظايف 
رسيدن ايران به چرخه سوخت در اختيار ايران قرار نداده و آشورهاي داراي سالح هاي اتمي نيز به 

ايران , بنابراين . وظايف خود از جمله نابود ساختن سالح هاي اتمي آه در اختيار دارند عمل نكرده اند
ي آه با اروپا و آژانس دارد بر مسائل خالفي آه وجود دارد تكيه آند و در واقع بايد از اين پس در مذاآرات

مسئوالن ايراني اگر بخواهند به درستي درصدد , براين اساس . از موضع طلبكار به مذاآرات ادامه دهد
 استيفاي حقوق ملت باشند بايد به هيئت مذاآره آننده ايراني دستور دهند در مذاآرات آتي اين نكات

 . را دنبال آند
 ـ آژانس بين المللي انژري اتمي به وظايف قانوني خود در زمينه آمك به ايران به عنوان يكي از اعضا 1

 . اين آژانس براي دستيابي به چرخه سوخت عمل آند
به عنوان يكي از اعضاي باشگاه انرژي اتمي آه از چرخه سوخت برخوردار است شناخته ,  ـ ايران 2

 . اياي قانوني آن برخوردار گرددشود و از مز
 ـ آژانس بين المللي انرژي اتمي بي درنگ به وظايف قانوني خود در زمينه وادار ساختن آشورهاي 3

 . داراي سالح هاي اتمي به نابود آردن اين سالح ها عمل نمايد
ونيستي را  ـ آليه آشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي به آژانس آمك آنند تا رژيم صهي4

 . تي و نابود ساختن سالح هاي اتمي خود نمايد. پي . وادار به پذيرش مقررات پيمان ان 
آما .  عمل نخواهند آرد 4 و 3به بندهاي , روشن است آه آمريكا و اروپا چون زير بار قانون نمي روند 

ايران مربوط مي شود را  آه به حقوق 2 و 1اينكه به داليلي آه يادآور شديم حاضر نخواهند شد بندهاي 
هرقدر زمان مذاآراتي آه بر اصول و مباني . رسيدن به اين واقعيت ها به زمان زيادي نياز ندارد. اجرا آنند

هيئت ايراني ناچار ميشود بيشتر عقب نشيني نمايد و خط , صحيح استوار نيست بيشتر طول بكشد 
ديگر اصوال خط قرمزي ,  اين مذاآرات ادامه يابد بيم آن ميرود آه اگر. قرمز ما را باز هم دستكاري آند

, مذاآرات اين هفته را جدي بگيرند و حاضر نشوند بيش از اين , بنابر اين اعضا هيئت ايراني . باقي نماند
 . خط قرمز نظام را دستكاري آنند آه اگر چنين آنند ملت ايران آنها را نخواهد بخشيد

  
 ساله به تكنولوژي ٥٠ ها بايد نگاهي  در مذاآرات با اروپايي: ي اتميالملل سازمان انرژ معاون امور بين

  يي در آشورمان داشته باشيم سرويس هسته
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دآتر سعيدي، معاون امور ) ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  بعد از ظهر در سومين جشنواره) شنبه(مان، آه امروز الملل سازمان انرژي اتمي آشور بين

گفت، ضمن اظهار  ي ادبيات دانشگاه تهران سخن مي دانشجويان بسيجي، شاهد و ايثارگر در دانشكده
ي  همانگونه آه آگاهي داريد، برنامه: خوشبختي از حضور دوباره در جمع بسيجيان اظهار داشت

اي معطوف به گذشته است و بر اساس نيازي آه آشور در  مهيي جمهوري اسالمي ايران، برنا هسته
يي را در  ي هسته آرد، برنامه هاي پيش از انقالب براي تامين انرژي مورد نيازش احساس مي سال

 . دستور آار قرار داد
يي نيز در  شود، دو واحد در بوشهر و دو واحد هسته طبق اين برنامه قرار مي: وي در ادامه افزود

ي  اندازي شود؛ به داليل مختلف همه ن اهواز و در آنار آن دو مرآز تحقيقاتي در اصفهان راهدارخوئي
شدند و دو آشور فرانسه و آلمان انتخاب  ها نمي آشورها قبل از انقالب حاضر به شرآت در اين پروژه

مي در شود؛ اما با مصادف شدن انقالب اسال شود و آار آغاز مي شوند، قراردادهايي منعقد مي مي
ماند و عليرغم تاآيد و درخواستي آه پس از انقالب از اين دو آشور به   اين دو پروژه راآد مي١٣٥٧  سال 

 . شوند ها نمي آيد، هيچ آدام حاضر به همكاري براي تكميل آن عمل مي
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يعني  سال آينده ٢٠  شود آه طبق آن بايد تا  ي تدوين مي ا پيش از انقالب برنامه: سعيدي ادامه داد
بعد از انقالب ما با رآودي . يي براي آشور تامين شود  هزار مگاوات برق هسته٢٣  ، ١٣٧٥   تا ١٣٥٥  

 پس از اتمام جنگ تحميلي واحد اول نيروگاه بوشهر با ٧٠  ي  چشم گير مواجه هستيم و از اوايل دهه
 اصفهان با چين قراردادي آشور روسيه و براي ايجاد مرآزي تحقيقاتي و فناوري براي تامين سوخت در

شود و عمال به دليل فشاري آه   اين قرارداد توسط چين ملقي مي٧٥  شود آه در سال  منعقد مي
شود و اين پروژه در ابتداي راه و در  آنند چين از همكاري با ما منصرف مي ها به چين وارد مي آمريكايي

 . گردد مراحل تحقيقات اوليه متوقف مي
 آشور تصميم ٧٦  نهايتا در اواخر سال : الملل سازمان انرژي اتمي هم چنين افزود معاون امور بين

گيرد تا مكالمات مقدماتي براي چند پروژه آغاز آند؛ اولين پروژه نيروگاه بوشهر است آه عليرغم  مي
ا ه  با روسيه منعقد شد و به داليل فني و مشكالت مديريتي از جانب روس١٣٧٤  قراردادي آه در سال 
شود و اين قرارداد در اختيار روسيه قرار  ي آن تنظيم مي  آه الحاقيه٧٧  شود تا سال  اين قرار انجام نمي

 . گيرد تا تكميل شود مي
 ٢  هايي آه ابتدا صورت گرفته بود ما را در وضعيت پيشرفت  برآوردها و بررسي: وي در ادامه گفت

ل تجهيزات مورد نياز به ايران نشد و نهايتا تمامي اين درصدي قرار داده بود؛ ولي آلمان حاضر به تحوي
 آغاز شد و ٧٧  آار به صورت جدي در سال . گشت تجهيزات بايد ساخته و با طراحي روسيه منطبق مي

هاي ساختماني انجام   درصد پيشرفت داشت، ساخت تجهيزات و عمليات٢  در حالي آه نيروگاه عمدتا 
ي بوشهر پيشرفت داشته و تجهيزات اصلي   درصد پروژه٧٨  فت آه توان گ گرفت و در حال حاضر مي

 . اند نيروگاه از جمله ژنراتورها و راآتور نصب شده
 

 ماه نيروگاه بوشهر ٧   تا ٦  اميدوارم تا سال آينده تست نيروگاه آغاز و پس از : سعيدي همچنين ادامه داد
اي  توان گفت آه مانع جدي  عبور آرده و االن ميما از مراحل سخت آار. برداري برسد ي بهره به مرحله
هاي آينده وجود ندارد و اميدواريم اين مساله در موعد معين خود انجام  اندازي اين نيروگاه در ماه براي راه

 . گيرد
 ٧٦  هايي آه در اين زمينه در سال  از ديگر برنامه: الملل سازمان انرژي اتمي هم چنين گفت معاون بين
يي عالوه بر واحد يكم نيروگاه   هزار مگاوات برق هسته٦٠٠٠  ر تدوين شد اين بود آه ما بايد براي آشو

ي اساسي  نكته( سال آينده و در آشورمان توليد آنيم و از ديگر سو ٢٠  بوشهر براي تامين انرژي در 
 آنم آه جمهوري اسالمي چون آشور ما آشوري مستقل است و قاطعانه عرض مي) همين جاست،
اش  يي هاي هسته ي خاآي است، تصميم گرفت تا سوخت نيروگاه ترين آشور بر روي آره ايران مستقل

يي  هاي هسته ها براي تامين سوخت نيروگاه ريزي را هم خود تامين آند و از همان زمان هم برنامه
 . آشور آغاز شد
ان در پي سالح اتمي است و ها آغاز شد آه اير از همان ابتدا تبليغات توسط رسانه: وي ادامه داد

اي آه در آشور تنظيم  در حالي آه برنامه. خواهد به آار برد سوخت اورانيوم را براي ساخت سالح مي
يي در آنار آن تامين سوخت براي اين نيروگاهها بود و   مگاوات برق هسته٧٠٠٠  شده بود، تامين 
 . داشته و نخواهد داشتاي براي ساخت سالح در دستور آار وجود ن هيچگونه برنامه

: يي است، گفت يي اساس و مبناي فناوري هسته سعيدي با بيان اينكه تكنولوژي سوخت هسته
يي باشد، در دنيا به عنوان آشوري داراي فناوري و  آشوري آه داراي تكنوولژي سوخت هسته

اشتن فناوري يا صرف داشتن يك يا چند نيروگاه اتمي به معناي د. شود يي تلقي مي تكنولوژي هسته
 . شود يي در دنيا تلقي نشده و نمي تكنولوژي هسته
يي  ي جنوبي داراي فناوري ساخت راآتورهاي قدرت هسته در حال حاضر آشور آره: وي ادامه داد

ها به اين آشور  يي به طور آامل نيست، چرا آه هيچگاه آمريكايي است؛ ولي داراي دانش هسته
يي را ندادند؛ البته آشوري  ي دارا بودن فناوري سوخت هسته رند، اجازهعليرغم اينكه آامال تسلط دا

ي جنوبي همواره تالش داشته تا به اين تكنولوژي دست يابد؛ ولي هميشه موانعي جدي بر  چون آره
ي جنوبي  ي آره سر راهش بوده و در همين گزارش اخير مديرآل آژانس انرژي اتمي نيز تخلفات عديده

 . وددر دستور آار ب
 

اش را  يي ي هسته ي جنوبي برنامه  سال پيش آه آره٢٠   يعني حدود ١٩٨٢  از سال : سعيدي افزود
يي يعني  آند، به دنبال اين بوده تا به شكلي فناوري هسته هاي اتمي آغاز مي براي ساخت نيروگاه
يابي آنها به يك ي دست ها اجازه يي را در آشور تحقق بخشد؛ ولي صرفا آمريكايي تامين سوخت هسته

يي را به آنان  ي دستيابي آامل به تكنولوژي سوخت هسته ي اين تكنولوژي را دادند و اجازه يا دو حلقه
ترين منابع طبيعي  ندادند؛ آشورهاي ديگري نيز چون استراليا در دنيا هستند آه با وجود دارا بودن غني 

 . ا ندادنديي ر ي داشتن فناوري سوخت هسته و نيروي انساني اجازه
يي  به تعبير ديگر تكنولوژي سوخت هسته:  انرژي اتمي آشورمان اظهار داشت الملل سازمان معاون بين

امروزه آامال در اختيار پنج آشور داراي سالح يعني آمريكا، روسيه، فرانسه، انگلستان و چين منحصر 
هاست و آلمان نيز  كايياش متعلق به آمري هاي توليد سوخت شده است؛ سپس ژاپن آه اآثر شرآت
خواهد به دنيا بقبوالند آه من هم بايد به اين تكنولوژي دست  همين طور و اخيرا برزيل با تمام توان مي

ي سياسي و فني به دنيا  يابم و آشور بعدي جمهوري اسالمي ايران است آه با تمام توان در عرصه
 . يي امري استراتژيك است ن سوخت هستهآند آه براي آشور مستقلي چون ايران دارا بود تفهيم مي
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چرا اين امر امري استراتژيك است؟ جواب اين مساله دقيقا در يكي از فرمايشات : وي هم چنين افزود
يي  هاي هسته مقام معظم رهبري آه حدود دو سه ماه پيش بوده و بياناتي بطور خاص پيرامون فعاليت

 . آشور آردند، وجود دارد
ي سوخت بود آه تاآنون  ها در خصوص چرخه ترين سخنراني ترين و فني م از دقيقآن سخنراني به نظر

 . در آشور انجام شده بود
آنم آه ايشان فرمودند جمهوري  اي از بيانات ايشان اشاره مي من تنها به نكته: سعيدي ادامه داد

 اينكه قصد دستيابي اش دارد و با توجه به ي سياسي اسالمي ايران با توجه به استقاللي آه در عرصه
خواهد آه  يي حرآت آند، مي خواهد به سمت سالح هسته به اين تكنولوژي به طور آامل را دارد و نمي

يي خودش باشد، چرا آه دارا بودن نيروگاههاي اتمي بدون در نظر گرفتن  ي سوخت هسته تامين آننده
 . هد آوردسوخت آن، جز وابستگي چيزي ديگري را براي آشور به ارمغان نخوا

يي از طريق  يي و توليد برق هسته ي هسته بنابراين ما ناچاريم اگر برنامه: وي هم چنين گفت
ها را هم در  دهيم، سوخت اين نيروگاه ي استراتژيك ايران، قرار مي هاي اتمي را در برنامه نيروگاه
سير سياستمداران و مجريان بنظر من عرايضي بسيار عالمانه و حكيمانه بود آه م. مان قرار دهيم برنامه

 . آشور را در اين خصوص آامال تبيين و آشكار آرد
اگر آشوري . امروز هم دقيقا همين استدالل حاآم و ساري جاري است: سعيدي در ادامه اظهار داشت
يي از استخراج سنگ معدن و  يي باشد، بايد فرآيند توليد سوخت هسته بخواهد داراي تكنولوژي هسته

 UF6 و تبديل آن به UF4 و تبديل آن به AUCبه پودر اورانيوم يا همان آيك زرد و تبديل آن به تبديل آن 
 . ي بعد غني سازي اين مواد اوليه اقدام نمايد بعنوان فرآيند فرآوري اورانيوم و در مرحله

در برخي آشورها فاز نخست يعني : الملل سازمان انرژي اتمي آشورمان هم چنين گفت معاون بين
هاي توليد سوخت برابر با وابستگي در يك آشور  فقدان يك فرآيند توليد سوخت يا فقدان يكي از حلقه

 به اورانيوم UF6ي بعدي آن آه غني سازي و تبديل   وجود دارد، ولي حلقهUF6است از سنگ معدن به 
يا دو فرآيند، آشوري را به شود مفقود است؛ چرا؟ به خاطر اينكه دارا بودن اين دو فاز   درصد مي٥   تا ٣/٥  

 . آند يي به دنيا معرفي مي عنوان آشوري هسته
ها به معناي وابستگي است و بنابراين فقدان يك فرآيند  نداشتن هر يك از حلقه: وي هم چنين افزود

هاي توليد سوخت برابر با وابستگي در يك آشور است، همانگونه  توليد سوخت يا فقدان يكي از حلقه
 . ي جنوبي شاهديم هآه در آر

 سال گذشته ٧  ترين تصميماتي آه در جمهوري اسالمي ايران طي  يكي از حكيمانه: سعيدي ادامه داد
از همان ابتدا . يي را در آشورمان ايجاد نماييم گرفته شد، اين بود آه بايد فرآيند توليد سوخت هسته

ر ما بخواهيم در اين زمينه حرآت هم مقام معظم رهبري عنايت خاصي به اين مطلب داشتند آه اگ
صنايع مونتاژ درد هميشگي آشور ما در قبل و بعد . آنيم بايد به صورت اساسي و زير بنايي حرآت آنيم

 . از انقالب بوده است
 

يي حرآت آنيم، بايد اين را به صورت آامل  ي تكنولوژي هسته اگر ما بخواهيم در جاده: وي اظهار داشت
 UCFي  يي پروژه اين ما به اين سمت حرآت آرديم و در فاز اول توليد سوخت هستهداشته باشيم، بنابر

يي ايران  ي هسته  در برنامه٧٧   و ٧٦  هاي  يا همان تاسيسات فرآوري اورانيوم از همان ابتدا يعني سال
 . ي منظمي آغاز شد قرار گرفت و با يك برنامه

تيد آه در دنيا به دليل پيشرفته بودن توليد شما مستحضر هس: سعيدي در ادامه هم چنين افزود
 بسيار بااليي آه اين تكنولوژي دارد، شما ناچاريد به دليل اينكه اين Safetyيي داشتن  سوخت هسته

 آن درست اجرا شود تا آسيبي به آسي وارد نكند، حداقل با آشوري Safetyپروژه درست اجرا شود و 
ش بوجود آورده و داراي آن است و توانمندي انتقال آن را نيز متصل شويد آه آن تكنولوژي را در آشور

هاي امروزي دنيا اين اتفاق را شاهد هستيد آه در ابتداي امر آمريكا و روسيه  ي مدل دارد؛ شما در همه
شوند و در نهايت چين و آشورهاي ديگر  آنند، سپس انگلستان و فرانسه به آنها ملحق مي آغاز مي

 . اند ي جنوبي و برزيل همگي اين فناوري را از آشوري ديگر گرفته آانادا، استراليا، آرهچون ژاپن، آلمان، 
بينيد  شما به جز آمريكا و روسيه مي: المللي سازمان انرژي اتمي آشور همچنين ادامه داد معاون بين

ژاپن از آمريكا، شود، در چين از روسيه، در  آه در انگلستان و فرانسه اين تكنولوژي از آمريكا منتقل مي
ي آشورها براي  شود، يعني همه در آلمان از انگلستان و فرانسه، در استراليا از انگلستان منتقل مي

 . اند يي منشا و مبداي داشته دستيابي به تكنولوژي سوخت هسته
 داد  اصفهان با آشور چين قرارUCFما از همان زماني آه آغاز آرديم، يعني آغار فعاليت : وي ادامه داد

ي حساس و پيشرفته را   حاضر نشدند اين پروژه١٣٧٥  بسته شده اما همانگونه آه عرض آردم آنها در 
ها اين بود آه اگر بخواهيم به سمت  هاي ما در همان سال يكي از دغدعه. در آشورمان ايجاد آنند

 عمال UCFي  يي يعني پروژه يي حرآت آنيم، بدون فاز اول توليد سوخت هسته تكنولوژي هسته
توانيد غني سازي را انجام   را نداشته باشيد نميUF6ي اوليه  نخواهيم توانست؛ يعني تا شما ماده

 . معناست  بيUF6دهيد؛ ممكن است تاسيسات غني سازي را ايجاد آنيد ولي اين آار بدون 
 

نتوانيد آنرا غني  را توليد آنيد ولي وقتي UF6ي  ممكن است شما بتوانيد ماده: سعيدي در ادامه افزود
ي   شما را غني سازي آنند، پس بنابراين مادهUF6سازي نماييد، هيچ جاي دنيا حاضر نخواهند شد، 
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يي منسجم هر دو مرحله را به  بنابراين ناچار بوديم براي ايجاد برنامه. جهت انبار شود شما بايد بي
 . موازات هم به پيش بريم، آن هم بدون مهندس يا مشاورين خارجي

ها حاضر به   عليرغم اينكه چيني٧٧  اين آار در سال : الملل سازمان انرژي اتمي ادامه داد معاون بين
 در داخل آشور توسط همين جوانان خودمان محقق شد و آارهاي ساخت UCFهمكاري نشدند با پروژه 

 اين فرآيند را معموال يي دنياست و هاي هسته ترين پروژه تجهيزات آن عليرغم اينكه اين پروژه از پيشرفته
يي را آه  دهند، ما اين فرآيند را به طور آامل در آشور به وجود آورديم و پروژه آشورها ناقص انجام مي

 آارهاي ٧٧   به طور جدي آغاز شد، از ٧٢  دادند از سال   ساله به ما تحويل مي١١  ها بايد  چيني
ها آامل   و ساخت تجهيزات انجام شد، طراحي مطالعات جدي٧٩  مطالعاتي مقدماتي انجام شد و از 

ها و هم برخي از افراد داخلي در عيد امسال اين  گشت و به لطف خداوند در عين ناباوري هم خارجي
 . اندازي شد ه پروژه را

شد آه آشور ما اين توانمندي را داشته باشد  ها باورشان نمي خيلي: سعيدي در ادامه اظهار داشت
ترين بخش اين تكنولوژي بود و در بخش ساخت تجهيزات آه  بخش طراحي آه مهمآه هم بتواند در 

طلبيد و استانداردهاي خاص خود را دارد شكل  تجهيزتي بسيار باال با استانداردهاي پيشرفته را مي
 درصد اين قطعات در داخل آشور و توسط صنايع داخلي چه خصوصي و چه دولتي و بخش ٩٠  گرفت و 
 درصد اين تجهيزات را از خارج ١٠  انرژي اتمي ساخته شد و اين در حالي بود آه ما تنها يي توسط  عمده

 . وارد آرديم
 ١٠٠  اندازي شود، هم در داخل آشور  يي دوباره بخواهد در آشور راه چنانچه اآنون پروژه: وي تاآيد آرد

ان و نصابان داخلي درصد طراحي خواهد شد، هم تجهيزات آن ساخته خواهد شد و هم توسط متخصص
آنم آه در هيچكدام از  ي عزيزان عرض مي من با زرس قاطع خدمت همه. اندازي خواهد شد نصب و راه

يي ما غير از نيروگاه بوشهر آه با روسيه طرف قرار داد هستيم و آارشناسان روسي  هاي هسته پروژه
ايم و اساسا آنها هم   نظر نگرفتههايمان در در بوشهر حضور دارند، هيچ متخصص خارجي را براي پروژه

 . اند ها نشده يك روز حاضر به همكاري با ما در اين پروژه
ها بود، در اوايل  يي در طول اين سال هاي هسته ترين پروژه  آه از مهمUCFي  به هر حال پروژه: وي افزود

. ها انجام دادند ه بچهاندازي رسيد و اين آار ارزشمند و شبانه روزي بود آ ي راه  به مرحله٨٣  سال 
هاي صنعتي ما بودند و در عين گمنامي جذب شدند و  هاي اول تا دهم دانشگاه هايي آه عمدتا رتبه بچه

 ٢٧   تا ٢٥  هايشان فرمودند، متوسط سن آنها بين  همانگونه آه آقاي آقازاده هم در يكي از سخنراني
 تا ٢٥  شان بين  ما حضور دارند، متوسط سنيي آه امروز در آشور  سال است؛ يعني دانشمندان هسته

 .  سال است و اين از افتخارات جمهوري اسالمي ايران است٢٧  
 روز ١٤  اندازي اين پروژه  راه: الملل سازمان انرژي اتمي آشور همچنين گفت به گزارش ايسنا، معاون بين

 را UF6ي  دادماه ما توانستيم مادهانجاميد و تا خر ها دو ماه به طول مي طول آشيد آه در فرآيند چيني
براي اولين بار در آشور چه قبل و چه بعد از انقالب و به دست متخصصان داخلي توليد نمايم، اين جزء 

ها آار با ريسك همراه است و آافي است تنها  افتخارات جمهوري اسالمي ايران است؛ در اين پروژه
، بنابراين شما در اين ميدان به نيروهايي نياز داريد آه هم نشت مواد اورانيوم زندگي شما را از بين ببرد
 . پذير باشند و توآل به خدا نمايند تحصيل آرده، هم شجاع و هم رزمنده و ريسك

 
به موازات همين پروژه، . ي بعد به انجام غني سازي نياز داشتيم ما در مرحله: سعيدي در ادامه گفت

ها در دنياست؛ در دنياي امروز به  ترين پروژه ه هم يكي از پيشرفتهاين پروژ. سازي آغاز شد ي غني پروژه
 UCFي  اين را هم بگويم آه امروزه در دنيا پروژه. جز پنج آشور داراي سالح از اين پروژه برخوردار نيست

 آشور وجود دارد و جمهوري اسالمي ايران هشتمين آشور داراي ٧  ي آامل تنها در  به صورت چرخه
 .  در دنيا شناخته شده استUCFمل ي آا چرخه

 با فرآيندي پيچيده مواجه هستيم، در غني سازي UCFي  اگر ما در پروژه: وي در ادامه اظهار داشت
ها در غني سازي  ي اين دانش هاي مهندسي سروآار داريد و همه هايي از تمام رشته شما با پيچيدگي

يي آن هم نه براي چند روز و چند هفته و چند  ر پيشرفتهي بسيا انجام چنين پروژه. با يكديگر تالقي دارند
ماه آه براي چند سال آار بسيار شگفتي بود آه به لطف خداوند ما توانستيم براي اولين بار در سال 

 .  به وجود آورده و مراحل غني سازي را انجام دهيم١٣٨٠  
ي از استخراج سنگ معدن تا ي ي سوخت ما با توليد سوخت هسته فرآيند چرخه: وي همچنين افزود

 درصد با اين فرآيند تكميل شد و اآنون آشورها به طور مسلم از آشورهايي است آه ٣/٥  غني سازي 
رود؛ اين تنها ادعا و شعار  يي در دنيا به شمار مي يي و دانش سوخت هسته داراي توليد سوخت هسته

 گرفته، آشور ما هم به عنوان آشوري هاي دقيق و فني آه توسط آژانس صورت ما نيست، با بازرسي
شود، اين  داراي توانمندي غني سازي و هم توانمندي توليد مواد اوليه در دنياي امروز محسوب مي

باشد و  يي رخ داده و افتخاري براي آشور مي اتفاقي است آه در آشور ما و در بخش سوخت هسته
 . ي مختلف درگير آن هستندها همه از مقام معظم رهبري، رياست جمهوري تا دستگاه

يا : آنند يي معموال يك راه از دو راه را انتخاب مي در دنيا در فرآيند تكنولوژي هسته: سعيدي ادامه داد
يا مسير دوم ايجاد . يي و راآتورهاي قدرت آب سبك آه ما اين مرحله را طي آرديم توليد سوخت هسته

 رآآتورهاي تحقيقاتي و رآآتورهاي قدرت آب سنگين مجتمع آب سنگين، توليد آب سنگين و در آنار آن
ي مختلف آه امروز هم آشورها به  اين دو، دو تكنولوژي آامال متفاوت از هم هستند و با دو حوزه. است

 . آنند ها معموال يك مسير را انتخاب مي هاي آن دليل پيشرفته بودن هر يك از اين دو مسير و هزينه
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هايي آه عرض شد ما در آشورمان ناچار بوديم دو مسير را با هم طي  به دليل محدوديت: وي افزود
آنيم، چون واقعيت امر و ابتداي مسير براي ما آامال تيره و تار بود و تصويري مبهم در ذهن داشتيم آه 
 . به دليل فقدان مشاور خارجي براي روشن ساختن اين مسير ناچار بوديم دو مسير را با هم طي آنيم

ما مسير اول را جلو رفتيم و به لطف خداوند : الملل سازمان انرژي اتمي در ادامه اظهار داشت معاون بين
محقق شد؛ مسير دوم را هم به موازات مسير اول آغاز آرديم، يعني طراحي، ساخت و ايجاد يك 

در آنار  و PHWRيي استراتژيك براي راآتورهاي  مجتمع آب سنگين آه بتواند آب سنگين را به عنوان ماده
 مگاواتي آب سنگين و سپس طراحي راآتورهاي ٤٠  آن طراحي و ساخت ابتدا راآتوري تحقيقاتي و 

 مگاواتي را آه بسيار استراتژيك ٤٠  قدرت آب سنگين؛ به تعبير ديگر شما ديگر يك راآتور تحقيقاتي 
رت آب سنگين را هم است را بتوانيد طراحي آنيد و بسازيد، به راحتي خواهيد توانست يك راآتور قد

 . ها نيست ي چنداني بين اين تكنولوژي بسازيد؛ فاصله
، ٧٦  هاي  ها از همان سال رغم پيچيدگي مضاعف تكنولوژي آب سنگين، طراحي علي: سعيدي ادامه داد

اندازي   آغاز شد و آار ساخت و سفارش تجهيزات انجام شد آه در ابتداي سال جاري ما مراحل راه٧٧  
 سال ٩   تا ٧  ي آب سنگين در دنيا بين  معموال پروژه. ختلف توليد آب سنگين را شروع آرديمفازهاي م
هاي بسيار، با  هاي آاري داده شد، اين آار با مشقت هاي گروه  آه ابالغ٧٨  آشد؛ ما از سال  طول مي

ءاهللا طي دو ماه شا اندازي را آغاز آرديم و ان لطف خداوند و تالش متخصصان، در سال جاري مراحل راه
 . رسد، اين هم باز از افتخارات جمهوري اسالمي ايران است برداري آامل مي آينده اين پروژه به بهره

هايي از طراحي راآتور تحقيقاتي نيز تمام شده،  بخش: به گزارش ايسنا، سعيدي همچنين گفت
ني هم آغاز شده و سفارش ساخت تجهيزات آن به ميزان زيادي داده و ساخته شده، آار ساختما

ي مشكل  اميدواريم آه ظرف دو سال آينده اين پروژه را هم به بهره برداري برسانيم، چون عمده
راآتورهاي تحقيقاتي در بخش طراحي آن است آه به لطف خداوند اين بخش به طور آامل انجام شده 

 . برداري است و بهرهاندازي  ي ساخت تجهيزات هستيم آه سپس نصب و بعدا راه و اآنون در مرحله
اما .  سال گذشته بود٧ يي ما در  ي هسته اي از برنامه آنچه ذآر شد، خالصه: وي در ادامه اظهار داشت

ايم؛ در  ي تثبيت آن قرار گرفته يي در آشور عبور آرده و در مرحله هاي هسته ي ايجاد برنامه االن از مرحله
ها در انتقال و خريد تجهيزات مواجهه بوديم آه هر  تي ايجاد با مشكالت فني از قبيل محرومي مرحله
ي ايجاد از ديگر مشكالت ما اين بود آه  در مرحله. يي بود آه به لطف خداوند حل شد شان پروژه آدام
 طراحي و نصب  هاي توانمندي ساخت، ها در داخل آشور باور نداشتند آه همين جوانان دانشگاه خيلي
 . را دارندها  اندازي اين پروژه و راه

يي جداگانه بود؛ چرا آه  توان چنين آرد، خود پروژه تفهيم اين نكته آه با اين جوانان مي: وي ادامه داد
شد و اگر ما موفق  يي سنگين بايد پاي اين جريان گذاشته مي اين اعتماد ايجاد شود؛ چون هزينه

ايمان و باور به اين . شديم ها هم مي هاي داخلي موجب تمسخر خارجي شديم، عالوه بر مالمت نمي
آرديم و سوم مديريت  آه ما آن را لمس مي) عج(توانند با عنايات خداوند و امام زمان  آه جوانان ما مي

 . ها با سالمت بسيار مهم بودند اين پروژه
من به : ها گفت ي برخي اظهارات در خصوص مخفي آاري يا پنهان آاري آشور در اين عرصه وي درباره
گويم آه در  ام مي ها چه در مسايل فني و چه حقوقي حضور داشته سي آه از ابتداي اين پروژهعنوان آ

ي آژانس، ما هيچ تخلفي   و اساسنامهNPTالمللي،  ها از نظر مقررات بين مورد هيچ آدام از اين پروژه
ه به معناي اي شد آنيد آه اگر اشاره ايم، به همين جهت شما در گزارشات مديرآل مالحظه مي نداشته

ها موفق شده بودند آه تقصيري را از ما بگيرند و آن را ثابت  اگر اين. شود و نه تقصير قصور تلقي مي
 . داشتند نماييد، قطعا بدانيد آه به اين راحتي است از سر ما نمي

 البته از نظر سياسي،: الملل سازمان انرژي اتمي افزود به گزارش خبرگزاري دانشجويان، معاون بين
ها تالش آردند تا به نحوي تقصيرات ايران را جا بيندازند و اثبات آنند، ولي از نظر حقوقي و مطابق  خيلي

 . يي نشده است با استانداردهاي آژانس به هيچ وجه آشور ما مرتكب تقصير يا نقض معاهده
ها را از نظر  هما ناچار بوديم براي اين آه مديريتي صحيح اعمال شود، اين پروژ: وي در ادامه گفت

آنند، چه برسد به آشور  شان را علني نمي يي هاي هسته تبليغاتي علني نكنيم؛ هيچ جاي دنيا پروژه
ها زماني علني شدند آه ما از مشكالت اصلي عبور آرده  عمال اين پروژه. ما آه دشمنان بسياري دارد

ها توسط منافقين تا  م يكي از آنبوديم و ديگر مانعي جدي سر راهمان قرار نداشت و لذا پس از اعال
 . ها هستيم برداري آن ها به مراحلي رسيده آه ما در مراحل بهره آنون اين پروژه

ترين  پس در اين جريان چند عامل داخلي دخيل بودند، يكي اتكا به خداوند آه مهم: سعيدي ادامه داد
ام معظم رهبري نقش مطلب بود، دوم مديريتي صحيحي بود آه در آشور اعمال شد؛ شخص مق

. هاي پايين آه هر يك در جايگاه خويش نقشي را ايفا آردند اساسي در اين مطلب داشتند و مديريت
اي  ها، به گونه سوم باور داشتن به نيروهاي جوان و چهارم مديريت حفاظتي و فني هر يك از اين پروژه

 . اين مساله اطالع يافتندآه حتي بسياري از مسووالن پس از تبليغاتي شدن اين جريان از 
ي حقوقي  پس از پشت سر گذاردن مشكالت و پس از يك سال و نيم آار فشرده: وي همچنين افزود
ي ما به حالت عادي برگشته، مرهون آار  ايم آه پرونده ي تثبيت در زماني قرار گرفته اآنون و در مرحله

توانيم  ه و ما با سالمت بيشتري ميي ما عادي شد اآنون پرونده. مضاعف در چند جبهه بوده است
ي  يي آه در اين مرحله وجود دارد اين آه ما بايد برنامه مان را دنبال آنيم، نكته يي ي هسته برنامه
ي سطوح تبيين نماييم؛ به عنوان  ي قطعي براي همه و در همه مان را به عنوان برنامه يي هسته
 . يي استراتژيك براي آينده آشور برنامه
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اين راه هم بايد متوجه باشيم آه در آنار : اتمي آشورمان ادامه دادالمللي سازمان انرژي   بينمعاون
 سال گذشته ٢٥ يي ما در آشور صنايعي رشد آرد و جواناني رشد آردند آه در  تكنولوژي هسته

هايي آه توان  هايي عظيم جهاني را دارند و شرآت ي پروژه نظير بودند؛ جواناني آه توانايي اداره بي
 . ي بزرگ را دارندها مقابله با شرآت

 را داشتيم، امروز UF6 و UF4اگر ما تا ديروز آرزوي ديدن رنگ و شكل : چنين اظهار داشت سعيدي هم
ها ديگر به صورت يك  شود و در مشت جوانان ما قرار دارد و آن اين مواد به صورت انبوه در آشور توليد مي

ن به بعد مضاعف خواهد شد و به صورت تصاعدي قطعا اين رشد از اي. نگرند اسباب بازي به اين مواد مي
يي خواهند بود آه قطعا ظرف پنج  پيشرفت خواهد آرد و هر آدام از نيروهاي جوان ما به شكل زاينده

يي در آشورمان خواهيم   نيروي متخصص و ارزشمند هسته٥٠٠٠  تا ٤٥٠٠ سال آينده ما قريب به 
 . اده آنيم؛ اين هم از افتخارات جمهوري اسالمي استتوانيم در هر جايي از آنان استف داشت آه مي
مان را از نظر تكنولوژيك و تبليغاتي به آار بريم تا  ي تثبيت ما بايد تمام تالش در مرحله: وي ادامه داد

 . شاءاهللا اين تكنولوژي را در داخل شكل دهيم و به صورت همه جانبه تثبيت نماييم ان
مان داريم و در  ي سوم آه فراروي مرحله: اتمي آشور اظهار داشتالملل سازمان انرژي  معاون بين

 مگاوات ٧٠٠٠ ما نبايد به همان . مذاآرات با اروپا بايد لحاظ بكنيم، رشد و گسترش اين تكنولوژي است
ما به طور قطع و يقين با اين . ي جمهوري اسالمي ايران است ي اوليه بسنده آنيم؛ اين مقدار در برنامه

يي آه در آشور ايجاد شده، تامين برق از طريق انرژي  ايم و اين پايه  آه به دست آوردهتكنولوژي
 .  سال آينده در اين زمينه باشد٥٠ هاي ما در  يي بايد حداقل از برنامه هسته

ها نبايد به   ساله را بنگريم؛ ما در مذاآره با اروپايي٢٠ انداز  ما نبايد صرفا چشم: سعيدي ادامه داد
پذيرد آه سر ميز مذاآره با ما حضور   سال مي١٥ ي آوچك بسنده آنيم، چرا امروز اروپا بعد از چيزها

داشته باشند و بدون پيش شرط مذاآره بكند؛ يعني مذاآرات انتقادي از محور مذاآرات حذف و بر سر 
 . آنند؛ اين پيشرفتي براي مديريت آالن آشور است هاي ايران با او مذاآره مي داشته
مان را جمع آنيم، اوال فكر نكنيم مذاآرات  هايمان حواس ما بايد در خصوص داشته: چنين افزود  هموي

ها، مذاآراتي بسيار سخت خواهد بود؛ چرا  ي ما با اروپايي مذاآرات آينده. راحت و آساني در پيش داريم
يي در آشورمان در  ه ساله به تكنولوژي هست٥٠ ها چون گذشته است؛ ما بايد نگاهي  آه استراتژي آن

ها داشته باشيم؛ عالوه بر اين آه بايد تكنولوژي ساخت نيروگاه را حفظ بكنيم،  مذاآرات با اروپايي
خواهند آه ما به اين تكنولوژي  ها مي ها را هم بايد حفظ آنيم و البته آن تكنولوژي تامين آننده نيروگاه

 . نرسيم
اند بايد تالش آنيم آه در  ر خط نخست اين مذاآراتهمه به خصوص آساني آه د: سعيدي ادامه داد
مان را از آشورهاي اروپايي و دنيا بگيريم موفق شويم؛ آه اگر در  خواهيم حق اين مرحله آه مي
هاي پرافتخار براي  ي چهارم انقالب ما يكي از دهه مان موفق شويم، قطعا دهه يي ديپلماسي هسته

آنند  يي از گيتي آه زندگي مي مان خواهد شد آه در هر نقطه ي جوانان جمهوري اسالمي ايران و همه
 . با افتخار اوال خود را يك مسلمان و سپس يك ايراني بنامند

 
  .نخستين سنگ اورانيوم ایران سال آینده استخراج می شود:مهندس رضا آقازاده

  ٢٠٠۴ دسامبر 10 - ١٣٨٣ آذر 20ه جمع
غربی ها نمی خواهند ایران به چرخه : ایران ، گفت رئيس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی 

سوخت هسته ای دست یابد و سياستشان همواره این بوده است که ما در تکنولوژی اتمی هميشه 
 . به آنان وابسته باشيم
اروپا و امریکا مشکلی برای اینکه در : تصریح کرد "  رضا آقازاده"، مهندس " مهر"به گزارش خبرگزاری 

 وارد   ایران  اسالمی گاه ایجاد کنند ندارند ؛ مشکل آنان این است که نمی خواهند جمهوریایران نيرو
 هسته ای دارند ، آنان می خواهند ما هميشه محتاجشان باشيم   سوخت کشورهایی شود که  چرخه

 مثل   پایی ارو  در کشورهای  ایران  نيروگاههای ، پيش از انقالب نيز طوری برنامه ریزی شده بود تا سوخت
 .  توليد شود فرانسه

 
های هسته ای ایران که تا پيش از این ادامه داشت   برنامه  اسالمی  انقالب  از پيروزی پس :  وی گفت
 .   شدیم  مواجه  زمينه  شدید در این  معلق ماند و ما با تحریم چند سال

   الزمه اش داشتن چرخه  ای  هسته  انرژی  فناوری رئيس سازمان انرژی اتمی با تاکيد براینکه توسعه
تازمانی که :  و این فناوری در کشورهای اندکی در دنيا وجود دارد ،افزود   هسته ای است سوخت
 .  نخواهد شد  معرفی ای  هسته  وارد نشود دارنده توان  چرخه  این  به کشوری

نی اورانيوم  و عمليات آقازاده با تشریح  روند دستيابی به سوخت هسته ای ، به وجود منابع غ
 شد ؛  این منابع پيش از انقالب در یزد یافت: اکتشافی آن پيش از انقالب و پس از آن اشاره کرد و گفت 

   مناطق  درحال شناسایی  ای تحت عنوان واحد اکتشاف  مجموعه  اتمی  انرژی درحال حاضر در سازمان
 .  است   اورانيوم حاوی

  است  متر حفر شده4   متر و عمق300   طول  به  در یزد دو حفره  اورانيوم  سنگ اج استخر  برای : وی افزود 
برای .   شود   وارد و از تونل دیگر سنگ معدن استخراج  می  انسانی  و نيروی  از آنها  تجهيزات  از یکی که

 .این حفاری ها با چين قرار دادی منعقد شده است 
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   اورانيوم  سنگ  نخستين  آینده اواخر سال: سازمان انرژی اتمی افزود ، رئيس " مهر"به گزارش خبرگزاری 
 زرد توليد   کيک  از آن پس از پاکسازی  که   خواهد شد  یزد استخراج  از چاهها و معادن  ایران  به متعلق

  . خواهد شد
   کار تبدیل م می شود و   انجا  و بندرعباس  سازی اورانيوم  در اردکان عمده عمليات خالص: آقازاده افزود 

  .   خواهد گرفت  صورت  اصفهانUCF    به گاز نيز در کارخانه اورانيوم
شبکه چهار سيما گفتگو می کرد ، هگزا فلوراید اورانيوم ، اکسيد " پرتو"وی که با برنامه تلویزیونی 

   اوليه  ماده ستفاده می شود و را موادی اعالم کرد که برای آغاز غنی سازی ا  فلزی  و یا اورانيوم اورانيوم
    سنگين  آب اکتورهای  ر  از  استفاده  و برای  هگزا فلوراید است  سانتریفيوژ یا دیفيوژن  روش  به  سازی غنی

   .   است  الزم  فلزی  ليزری نيز اورانيوم  سازی درغنی: وی افزود .  کاربرد دارد   اکسيد اورانيوم
   شده  بينی  پيش  مواد اوليه  این  اصفهانUCF    با اشاره به اینکه در کارخانه  اتمی  انرژی  سازمان رئيس
   اسالمی  جمهوری  به  کشوری  هيچ  اینکه  علت به :    و تجهيزات آن بسيار حساس است گفت است
 . فلوئور صادر نمی کرد ، خودمان کارخانه آن را در اصفهان ساختيم ایران

ه از توان متخصصان داخلی  و دانشجویان نخبه کشور در ساخت کارخانه های وی با اشاره به استفاد
 اصفهان    کارخانه  الزم  انرژی اتمی  با استفاده از توان این متخصصان تجهيزات سازمان: هسته ای گفت 

 UF6ا توليد ب.   توليد شد  " 3.یو .  آ "  بار در این کارخانه    کرد ونخستين  آماده  نصب  و برای را طراحی
   زرد برای  کيک  تن37   مجوز تبدیل  هسته ای شده ایم و سپس از آژانس  دانش مطمئن شدیم صاحب

 .  همه را حيرت زده کرد  گرفتيم که  شش مواد یو اف
 هزار 19تمام  : گفت   با اشاره به تعجب دنيا از موفقيت ایران در رسيدن به چنين موفقيتی ،  وی

  .   است  توليد شده های هسته ای در ایران از کارخانه مورد ني تجهيزات
  نود و شش 238   چهار درصد و اورانيوم235   اورانيوم  یعنی  اورانيوم  سازی غنی:  گفت  مهندس آقازاده

 شود که با حساسيت بسيار   می  سانتریفيوژ استفاده  از دستگاه های   کار  شود و برای این درصد غنی
   . چرخد   هزار دور می انيهباال در هر ث

 با اشاره به اینکه متوسط سن دانشمندان ایرانی که در ساخت این تجهيزات مشغول بوده اند  آقازاده
 .بيست و پنج سال است ، گفت آژانس به پيشرفته بودن فناوری ایران اذعان کرده است 

 با سانتریفيوژ در   اورانيوم  سازی یغن:وی سپس به ادامه روند غنی سازی اورانيوم اشاره کرد و افزود 
   غنی  جدا و اکسيد اورانيوم  پس از دستيابی  فلوئور از اورانيوم نطنز انجام می شود که در این مرحله

   .  شود   توليد می  شده سازی
در این مرحله قرصهایی توليد می شود که به اندازه یک بند انگشت : رئيس سازمان انرزی اتمی افزود 

 را   سوخت های  از قرص ها ميله ای   قرار گيرد که مجموعه   زیرکونيوم  از فلز  غالفی ت و باید داخلاس
 .تشکيل می دهد

  
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
آشورهاي عرب، مسلمان و غربي در اقدامي جهت افزايش سطح اصالحات اقتصادي و سياسي در 

 . اآش گردهم آمدنددر مر) شنبه(خاورميانه، امروز 
  ٢٠٠۴ دسامبر 11 - ١٣٨٣ آذر 21ه شنب

به نقل از خبرگزاري رويتر، اين اجالس يك روزه آه به نام ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آمريكا “ ي بزرگ خاورميانه”نام گذاري شده است، امري در راستاي طرح “ نشستي براي آينده”

  . شود محسوب مي
ي  لي است آه برگزاري اين نشست از سوي بسياري از مردم در خاورميانه بيانگر سلطهاين در حا

  . امپرياليستي آمريكا يا نوعي فضولي از سوي اين آشور قلمداد شده است
ي برگزاري اين نشست  زماني آه ايده: ي اين اجالس گفت ي آمريكا درباره آالين پاول، وزير امور خارجه

، آمريكا بار ديگر در حال ديكته آردن دستورات خود به جهان است اما آمريكا اي گفتند مطرح شد عده
  . تمايل دارد آشورها در چارچوب راه خود مدرنيزه و اصالح شوند

هر آس بايد مدل خود و قدم خود را : وگو با خبرنگاران ادعا آرد وي در راه پرواز به مراآش در گفت
ينجاييم تا به آشورها آمك آنيم تا از آنها حمايت مالي و طراحي آند، به همين دليل است آه ما ا

  . آنيم سياسي مي
 تن از مردم 500از سوي ديگر خالد سوفياني، فعال حقوق بشر اهل مراآش آه شب گذشته به همراه 
اين نشست : مراآش در خارج از پارلمان اين آشور به يك مخالفت صلح آميز دست زد، گفت

شود تجاوز نظامي آمريكا به  دليلي آه اين نشست به صورت قانوني برگزار ميامپرياليستي است، تنها 
  . جهان عرب و مسلمانان است

 اول خود آاريكاتور يك سرباز آمريكايي را در لباس  ي اقتصاد مراآش در صفحه در همين راستا روزنامه
ن دراز آشيده نشان آامل نظامي چاپ آرده آه يك مسلسل سبك را به روي مرد عربي آه بر روي زمي

  . رفته است
اميدوارم بتوانيم به درك درستي از ضرورت انجام : گويد اين سرباز به نقل از پاول به جهان عرب مي

  ! ي آفريقاي شمالي برسيم اصالحات و مدرنيزه شدن در قسمت وسيعي از خارويمانه و منطقه
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 شرآت 8يي به همراه اعضاي گروه يي و آسيا  آشور عربي، آفريقايي، خاورميانه20در اين نشست 
  . آنند مي

  . اند وزراي دارايي از جمله جان اسنو، وزير خزانه داري آمريكا نيز به پايتخت مراآش پرواز آرده
اين در حالي است آه اقدامات امنيتي در اين شهر افزايش يافته و نيروهاي پليس در جاي جاي آن 

  . ها و ميادين اصلي ممنوع آرده است  خيابانها را در مستقر شده و پليس پارك اتومبيل
ي مراآش  آالين پاول آه به همراه محمد بنيسا، وزير امور خارجه: خبرگزاري فرانسه نيز در اين باره آورد

رياست مشترك اين نشست را به عهده دارد، گفت برگزاري اين نشست به معناي موفقيت در برابر 
  . رگزاري اين نشست مخالفت آردندي ب آساني است آه در ابتدا با ايده

ي  خواهيم درباره ما مي. ها ماست ي تالش ترين نتيجه آنم اين نشست حساس من فكر مي: وي افزود
ي مدني به روشي صحبت آنيم آه تاآنون  اصالحات و مدرنيزه شده سياست و اقتصاد و آموزش جامعه

  . اش بحث نشده است درباره
  داد  انی در مغرب به کار خود پاانهيحات خاورم اصالی بررسیکنفرانس منطقه ا

 که صبح امروز با حضور سران ی شمالیقای وآفرانهي اصالحات درخاورمی بررسی منطقه اکنفرانس
 بعد از 1 درمغرب برگزار شده بود ساعتی شمالیقای و آفریکشورعرب20و  جهان یهشت کشور صنعت

   .افتی انی پاچینویظهر به وقت گر
  یسي کنفرانس محمد بن عنی اانیدرپا    فرانسه،یخبرگزار    مهر به نقل ازیگزار گزارش خبربه

 کایامورخارجه آمر   ی مستعفری پاول وزني مشترک با کالیکنفرانس مطبوعات  کی مغرب دررامورخارجهیوز 
   .   نشست را درجمع خبرنگاران اعالم کردندنی اجینتا
 ی هاشهی خواستارمقابله با علل و رانهياصالحات درخاورم   ی بررسی پاول درکنفرانس منطقه انيکال
   .  کرده اند، شدجادی استهایترور    کهیدي و نا اماسی
 اسی ی هاشهی وردعللی قاتل ما باوني بردن افراطني از بیبرا  :  آورشدادی کای خارجه آمریرمستعفی وزنیا

   . ميابيگربیکدی یبا همکار کرده اند، جادی به نفع خود استهایترور    را کهیديوناام
 ای وکي اصالحات دمکراتجادی اوهيو جدال برسرش    بحثیهم اکنون ما فرصت مناسب برا:  افزودیو

 بعد ازآن ای ردي صورت گیاسي ازاصالحات سشي پدی بایاقتصاد   اصالحات  ميني تا ببمیشناختن آن ندار
   .   ادامه داردیستیترور   داتی که تهدیدرحال
 مرحله کیانتخابات عراق :  گفتندهی آهی ژانویعراق درس   یپاول درمورد مساله انتخابات سراسر نيکال

 ی بررسی کنفرانس منطقه ای برگزارني همچنکای آمریامورخارجه مستعف  ریوز  . سرنوشت ساز است
 کی رشد، در جهان عرب برگزای دمکراسجادیا  ی را که درچارچوب تالش براانهياصالحات درخاورم

   . کردفي توصزي آمتي و موفقیخیدارتارید
 نشست را نی شود و ایبرگزارم) مغرب ( کشورنی اداردری دني است که نخستارمهميبس:  گفتیو
شرکت کنندگان توافق : دی گوی مکای آمری امور خارجه مستعفریوز .  کردی تلقزي آمتي وموفقیخیتار

    .ردي صورت گیکردند که اصالحات در داخل هرکشور
 و نقش زنان یسوادي مطرح شده خصوصا در مرود مبارزه با بی از اصالحات آغاز شده و طرحهاپاول

 بکارگرفته شده جهت ی تالشهاتي در انتظار موفقتواندياصالحات نم: کرد   دهياستقبال کرد و ابراز عق
   . صلح بماندجادیا
 زتالشي و نني خودگردان فلسطتالي تشکاستی انتخابات ری بکارگرفته شده جهت برگزاری تالشهایو

   . را ستود انهيصلح در خاورم  روند یريبه منظور ازسرگ
منطقه      کنفرانسانیامروزشنبه درپا    مغربرامورخارجهی وزیسي مهر، محمد بن عی گزارش خبرگزاربه
 را  کنفرانس نشست دوم خودنیا:  درمغرب گفت ی شمالیقای و آفرانهيدر خاورم  اصالحات ی بررسیا

   . کرده استشنهادي کنفرانس را پنیا  یزباني منی کند و بحری برگزار م2005در سال 
 درمغرب ضمن اعالم انهي اصالحات خارومی بررسی کنفرانس منطقه اانی درپای کنفرانس خبرکی دریو
:  گفت یو.  استی آن دائمرخانهي ندارد درعوض دبییکنفرانس  راهکارو ابزار اجرا  نیا:  مطلب افزودنیا

 کرده اما شنهادي پامه درمنندهی را سال آانهياصالحات درخاورم  کنفرانس ني دومی برگزاریزباني منیبحر
   . نکردی آن اشاره ای زمان برگزارربهی وزنیا
 گروه هشت ی صنعتی به همراه کشورهای شمالیقای و افرانهي کشور خاورم20 یی خارجه و دارارانیوز

   .راکش گردهم آمدند م  تختیامروز در رباط پا
 و ی عربی در کشورهای واجتماعی واقتصادیاسي اصالحات سجادی به ابي کنفرانس با هدف ترغنیا

   . بزرگ برگزار شد انهي طرح خاورمیعنی کای آمرزيجدال برانگ  و درچارچوب طرح یاسالم
 امانت داران است عراق دردست :   امورخارجه موقت عراق اظهارداشتری وزیباریارزي حال هوشنيدرهم
   .  کندیحرکت م  خود حي صحريودرمس

 یشمال   یقای و آفرانهي اصالحات در خاورمی بررسی امورخارجه موقت عراق درکنفرانس منطقه اریوز
 ندهیآ   ی و انتخابات سرنوست ساز براافتیعراق به اهداف خودش دست خواهد   :  آورشدادی حال نيدرع
   . نخواهد شد غرق درهرج و مرج  کشورمهم است اما عراق نیا
 یقای و آفرانهيخاورم    اصالحات دری بررسیکنفرانس منطقه ا    شرکت کننده درندگانینما    خطاب بهیو

   . میدار   ازي شما نیباني و پشتتیما به حما: کرد  یادآوری درمغرب یشمال
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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  ضاع همچنان مغشوش عراقاو

  ٢٠٠۴ دسامبر 11 - ١٣٨٣ آذر 21ه شنب:بی بی سی
 عراقى آه از ساآنان شهر جنگ زده فلوجه بودند، امروز شنبه، براى بازگشت به ۵٠٠٠بيش از 

در پالآاردهاى پارچه اى . شهرشان آه هم اآنون در تصاحب ارتش آمريكاست، دست به تظاهرات زدند
در طى “ .مردان ما را از زندان آمريكائيان آزاد آنيد”: ى آردند، نوشته شده بودآه آنان با خود حمل م

حمله چند هفته اى ارتش آمريكا به شهر فلوجه بيش از دويست هزار نفر از ساآنان آنجا مجبور به 
 . خروج از شهر خود شده اند

 آه هنوز ميان اين در حالى است آه شاهدان عينى خبر از درگيرى هاى پراآنده اى مى دهند
در روزهاى گذشته مبارزان ديگرى به شهر وارد شده اند و . شورشيان و نيروهاى آمريكايى رخ مى دهد

سربازان آمريكايى و نيروهاى . بنا بر اين مى توان انتظار احتمال توسعه درگيرى هاى ديگرى را داشت
 .  آنترل خو دارندارتش عراق از ماه نوامبر سال جارى ميالدى، شهر فلوجه را در تحت

در حالى آه به تاريخ اعالم شده انتخابات در اين آشور، يعنى . اوضاع عراق همچنان مغشوش است
ماه ژانويه، نزديك مى شويم، براى اولين بار خبر آشته شدن يك نامزد نمايندگى مجلس اين آشور 

 جنبش، در روز جمعه، او آه از اعضاى جنبش حزب اهللا بوده،  بنا به گزارش اين. پخش شده است
ديروز، پيش از قربانى شدن نامه تهديد آميزى را مبنى بر لزوم شرآت نكردن در انتخابات، دريافت آرده 

امروز نيز گزارشاتى درباره بروز درگيرى هاى خونين ميان شورشيان و نيروهاى آمريكايى و ارتش . بود
 . عراق رسيده است

 نفر نامزد انتخاباتى مجلس اين ٢٢٨ در ميان فهرست اسامى نام ستار جبار، عضو جنبش حزب اهللا،
.  آشور بود، آه از طرف اتحاديه جديد احزاب شيعه، پيمان متحده عراق، معرفى و منتشر شده است
جبار و دو تن ديگر از اعضاى جنبش حزب اهللا در پنجشنبه شب در شمال بغداد، توسط موتورسواران 

 . م همراه در اين حادثه به سختى مجروح شدنفر چهار. مسلح به قتل رسيدند
بنا به گزارش شاهدان عينى، . درگيرى ها و بروز انفجارات در گوشه و آنار اين آشور همچنان ادامه دارد

امروز، شنبه، انفجار يك اتومبيل حاوى بمب در شهر موصل منجر به آشته شدن يك غير نظامىعراقى 
يك روحانى در نزديكى خانه اش مورد اصابت رگبارگلوله هاى در بغداد، بنا به اطالع پليس، . گشت

شب گذشته نيز در حمله به يك ايستگاه پليس در شمال بغداد، دو آارمند آنجا آشته . مرگبار قرار گرفت
 . و دو تن ديگر مجروح گشتند

ر يك گزارش ديگرى از طرف پرستاران يك بيمارستان حاآى از تحويل داده شدن پنج مجروح است آه د
در جمعه شب پرتاب نارنجك به يك .  اتوبوس حامل آارمندان اداره فرهنگ مورد حمله قرار گرفته بودند

در شهر بعقوبه در صبح امروز شنبه، سى نفر . اتومبيل منجر به آشته شدن راننده آن گرديده است
ن آشور آه با  اين دستگيرى ها بعد از حمله شب گذشته به يك مقر پليس اي. عراقى دستگير شدند

 . پرتاب نارنجك و بمب همراه بود، صورت گرفته است
اين درحالى است آه بعد از گذشت يكماه دوباره صدور نفت از مناطق شمالى عراق از سر گرفته شده 

روزانه . شاه لوله اصلى نفت در اين منطقه بر اثر اقدامات شورشيان در انفجار آن، آسيب ديده بود. است
دولت عراق اعالم آرده است .  پانصد هزار بشكه نفت خام در اين لوله نفتى جارى شودمى بايد حدود

آه بر اثر حمالت پياپى به لوله هاى نفتى از طرف شورشيان در فاصله ميان ماه اوت و اآتبر امسال، 
  .يعنى به مدت سه ماه، پنج ميليارد يورو از درآمد ممكن خود را از دست داده است

  
 ها در نظر دارد  درصد را براي مستقل56 درصد براي احزاب و 44اهللا سيستاني،  اتي آيتفهرست انتخاب

  ٢٠٠۴ دسامبر 11 - ١٣٨٣ آذر 21ه شنب
 درصد براي 44اهللا سيستاني مرجع بلندپايه شيعيان عراق  در فهرست انتخاباتي آيت: خبرگزاري فارس

 . ست درصد براي افراد مستقل در نظر گرفته شده ا56احزاب و 
ها در  نسبت اوليه سهم هر يك از احزاب و جريان«: روزنامه آويتي القبس به نقل از منابع آگاه نوشت

 درصد براي مجلس اعالي انقالب 12اهللا سيستاني به اين شرح است آه  فهرست انتخاباتي آيت
اهيم جعفري، الدعوه به رهبري ابر  درصد براي حزب10اسالمي عراق به رهبري سيد عبدالعزيز حكيم، 

 درصد براي حزب تنظيم عراق به رهبري هاشم الموسوي و در صورت شرآت جريان صدر در انتخابات، 8
 » . درصد براي جريان صدر در نظر گرفته شده است14

 . شود هاي مستقل يا احزاب آوچك توزيع مي  درصد باقي مانده نيز در بين گروه56بر پايه اين گزارش، 
هاي اختصاص داده شده براي هر حزب يا  حال به وجود اختالف نظر در خصوص نسبتاين منابع در عين 

 . جريان داخل اين فهرست و قرار گرفتن اسامي در آن تاآيد دارند
  

 آنند هاي عراق در انتخابات سراسري اين آشور شرآت مي آمونيست
  ٢٠٠۴ دسامبر 11 - ١٣٨٣ آذر 21ه شنب

 نامزد، آمادگي خود را براي 257قي با ارائه فهرستي متشكل از هاي عرا  آمونيست :خبرگزاري فارس
 .شرآت در انتخابات سراسري در اين آشور اعالم آردند

حزب خلق «: گفت" المدي"حميد مجيد موسي دبير حزب آمونيست عراق امروز در مصاحبه با روزنامه 
 » .آرده استهاي مختلف ارائه  عراق فهرستي متشكل از افراد با اعتقادات و قوميت
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هاي  وزير فرهنگ عراق است آه نماينده آمونيست" مفيد الجزايري"وي افزود يكي از اين نامزدها 
 . رود عراقي در دولت موقت عراق به شمار مي

موسي با اشاره به اينكه مذاآرات درخصوص ائتالف حزب آمونيست با احزاب غيرمذهبي و آردهاي 
هر يك « :از نامزدهاي پيشنهادي به شكست انجاميده است، افزودعراق جهت تهيه فهرستي بلندباالتر 

 » .از احزاب عراقي ترجيح ميدهند فهرستي جداگانه ارائه آنند
 تاسيس شد و 1930حزب آمونيست عراق قديمي ترين حزب سياسي در اين آشور است آه در سال 

 اما با روي آارآمدن حزب در همان زمان به يكي از احزاب متنفذ سياسي در جهان عرب تبديل گشت
 . بعث و گسترش ايدئولوژي سوسياليسم در جهان اين حزب به تدريج ضعيف شد

 . فهرست نامزدهاي حزب آمونيست دومين فهرست اصلي است آه براي انتخابات ارائه مي شود
 اولين فهرست را شيعيان با حمايت آيت اهللا علي سيستاني از مراجع عظام شيعه ارائه آردند آه

 . شود  نامزد مي228شامل 
 نماينده 275 ژانويه برگزار خواهد شد 30مردم عراق قرار است در انتخابات سراسري در اين آشور آه 

مجلس ملي خود را انتخاب آنند آه اين مجلس اولين مجلس منتخب عراق در نيم قرن گذشته 
 . محسوب مي شود

وين آند آه در صورت تصويب در همه پرسي در اين مجلس قرار است قانون اساسي دائمي عراق را تد
 .  دسامبر سال آينده فراهم خواهد آورد15سراسر عراق، زمينه را براي برگزاري انتخابات ديگر در 

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر21:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ دسامبر 11 - ١٣٨٣ آذر 21ه شنب:بی بی سی

ه های اول هفته تهران به دنبال حدود يک هفته سکوت بار ديگر به گزارش های مربوط به مذاکرات روزنام
هسته ای ايران و اروپا بازگشته و به اظهار نظر درباره آن پرداخته اند، واکنش ها نسبت به تنش در 

سخ گوئی به جلسه سخنرانی رييس جمهور در دانشگاه تهران، طرح رفراندوم تغيير قانون اساسی و پا
اتهاماتی که درباره دخالت ايران در انتخابات عراق منتشر شده است از جمله ديگر خبرهای روزنامه 

  .های امروز تهران است
نزديک شدن تاريخ برگزاری اجالس تازه ايران و اروپا برای ادامه گفتگوهای هسته ای بار ديگر اين پرونده 

  . را در روزنامه های صبح تهران گشوده است
 گزارش داده که مذاکرات راهبردی ايران و اروپا را که براساس توافقنامه پاريس از ايرانروزنامه 

چهارشنبه اين هفته آغاز خواهد شد همچنان حسن روحانی سرپرستی می کند در حالی که سه وزير 
  . ندهم از سوی هيات دولت برای رياست کميته های اقتصادی، سياسی و هسته ای برگزيده شده ا

 از کمال خراری، وزير خارجه، اسحاق جهانگيری، وزير اقتصاد و غالمرضا آقازاده، سرپرست همشهری
سازمان انرژی اتمی به عنوان مسئوالن کميته های امنيتی، اقتصادی و هسته ای در گفتگو با اروپا نام 

  . برده است
خالفت های خود به توافق های به م" ايران چند ماه و اروپا چند سال" با عنوان جمهوری اسالمی

  .هسته ای ادامه داده است
 نوشته در حالی که کمتر از دو ماه ديگر به موعد انتخابات عراق باقی مانده، رسانه های جهانی شرق

  .از زبان های مختلف ايران را به عنوان عامل اصلی دخالت در اين انتخابات به دنيا نشان می دهند
دخالت های "خنان پادشاه اردن و رييس جمهور موقت عراق در مورد  با نقل سهمبستگیروزنامه 
در امور داخلی عراق و اعزام نفرات برای خرابکاری در کار انتخابات آن کشور، نظريات معاون رييس " ايران

جمهور عراق ابراهيم جعفری و رييس مجلس اعالی شيعيان آن کشور را نقل کرده است که ضمن رد 
  .  دخالت های ايران گفته اند سنی و شيعيه در عراق برادروار در کنار هم هستندادعاهای مربوط به

 سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز چنين سخنانی را در آستانه انتخابات رياست شرقبه نوشته 
جمهوری عراق نادرست خوانده و به سياست جمهوری اسالمی در حمايت از برگزاری انتخابات آرام و 

  .تاکيد کرده استآزاد در عراق 
روزنامه های صبح امروز به انعکاس نظريات مختلف درباره ديدار روز شانزده آذر رييس جمهور و 

  . دانشجويان و حوادثی پرداخته اند که در حاشيه آن رخ داد
کردند، چقدر به " هو" از قول محمدعلی ابطحی مشاور رييس جمهور نوشته آنها که خاتمی را ايران

  ير شدن تماميت خواهان کمک کردند؟ و چقدر به رشد دموکراسی؟ تقويت و فراگ
 ابطحی تاکيد کرده از اين که وقتی خاتمی به دانشگاه رفت، مثل ديگر مقاماتی همشهریبه نوشته 

عليرغم تحمل اين همه . که به دانشگاه می روند، جلسه اش با آرامش کامل برگزار نشد، خوشحالم
  . راسم خوشحال بودسختی ها آقای خاتمی هم از م

 نظر آيت اهللا مکارم شيرازی را نقل کرده که گفته است کاری که با خاتمی جمهوری اسالمیروزنامه 
  .کردند همه جا مايه تنفر و انزجار شد

 از بازديد خانه و دفتر رييس جبهه مشارکت در قم خبر داده و نوشته يکی ديگر از همکاران ايرانروزنامه 
  .ده استاين دفتر دستگير ش
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 از قول هادی قابل، رييس جبهه مشارکت قم نوشته هفته گذشته در غياب ما عده ای به خانه شرق
مان ريخته و اشيائی در آن جاسازی کردند که بعد از بازگشت به مقامات انتظامی خبر داده شد که 

زرسی به خانه ام آمدند اقدامی انجام ندادند تا ديروز که مامورانی از سوی دادگاه ويژه روحانيت برای با
و اسنادی و کيس های کاميپوتری پيدا کردند که من از وجود آنها خبری نداشتم و به همين ترتيب هم 

  .به آن ها تذکر دادم و اظهار نامه امضا کردم
 از واکنش مخالف حاتم قادری و عليرضا رجائی نسبت به طرح رفراندوم تغيير قانون اساسی که شرق

ی عده ای از دانشجويان در يک سايت اينترنتی مطرح شده خبر داده و در عين حال نامه به تازگی از سو
ای را چاپ کرده که علی افشاری و بقيه نمايندگان دانشجويان نوشته و در آن به سعيد حجاريان و ساير 

  . منقدان عمل خود پاسخ داده اند
اصالح طلبان و جبهه "ها پرسيده اند  آن را چاپ کرده آنشرقدر بخشی از اين نامه دانشجويان که 

حال چگونه است که در اين شرايط . مشارکت بارها در ساليان گذشته روش رفراندوم را مطرح کرده اند
با آن مخالفت می ورزند؟ آيا حمايت از فراخوان رفراندوم متضمن پرداخت هزينه است يا دعوت به شرکت 

  "از هاشمی رفسنجانی در تحليل آخر؟در انتخابات رياست جمهوری و حمايت تلويحی 
سعيد حجاريان در پيامی به مناسبت شانزده آذر به مخالفت با طرح رفراندوم تغيير قانون اساسی 
اين . پرداخته و آن را با خيال پردازی های يک چهره تلويزيونی خارج از کشور قابل مقايسه دانسته بود

  .رح رفراندوم روبرو شده استاقدام آقای حجاريان با انتقاد امضاکنندگان ط
  

   آذر٢٠:  ايرانیهفته نامه ها
  ٢٠٠۴ دسامبر 10 - ١٣٨٣ آذر 20ه جمع:بی بی سی

واکنش دانشجويان به حضور خاتمی در دانشگاه، پرونده هسته ای ايران، تشکيل اولين گروه عمليات 
مهمترين مطالب هفته انتحاری در تهران، برداشت از حساب ذخيره ارزی و انتخابات رياست جمهوری 

  .نامه های چاپ تهران است
 ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی، سخنان دوشنبه گذشته محمد خاتمی رئيس ايران جمعه

جمهوری در جمع دانشجويان را بررسی کرده و نوشته، رئيس جمهوری ايران که همواره تشويق، 
داشت نقد صريح آنها را بشنود، اما آقای حمايت و رای دانشجويان را ديده بود گويی اين بار انتظار ن

خاتمی که نقدهايی بر او وارد است تا امروز به مخالف و موافق اجازه داده بی محابا از او انتقاد کنند و از 
  .او جواب بخواهند اما وی تا به حال هيچ نگفته و در آخرين روزها هم هيچ نخواهد گفت

 ايران باز از سخنان شيرين خود گفت اما گويی اين بار رئيس جمهور انديشمند: " نوشتهايران جمعه
ديگر خريداری زيادی برای حرف های او نبود، سيد فاطمی باز هم ترجيح داد که موضوعات را باز نکند و 

در نقش رئيس شورای عالی امنيت ملی ايران به خوبی وظيفه خود را ايفا کرد زيرا او مثال بارز اين 
  ".» پرده بر افتد نه تو مانی و نه منگر« ضرب المثل است که 

و " آشوبگران مدعی اصالح طلبی" از دانشجويان منتقد خاتمی در دانشگاه تهران با عنوان يالثارات
  .نام برده که به خاتمی و نظام اهانت کرده اند" وابسته به جريان های ضد انقالب"

نتشر شده، ابراز اميدوار کرده است  که يک روز پيش از حضور آقای خاتمی در دانشگاه ماميد جوان
آقای خاتمی در آخرين فرصت ناگفته های خود را با دانشجويان در ميان بگذارد و حرف های هميشگی 

  .را تکرار نکند
با گذشت چند هفته از توافق هسته ای ايران، اين موضوع همچنان بحث محافل سياسی در ايران 

  .است
امه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی را پايان تمام فعاليت  نتيجه صريح و روشن قطعناميد جوان

  .های مربوط به غنی سازی اورانيوم توصيف کرده است
درست است که :  به نقل از حسين موسويان، سخنگوی هيات مذاکره کننده ايرانی نوشتهاميد جوان

ا رابطه خوب با اروپا و اکثريت آنه. مردم چرخه سوخت می خواهند اما خواست های ديگری هم دارند
  . تعامل با دنيا را می خواهند

خواست مردم اين نيست که ما تنها دانش هسته ای داشته باشيم و به : "به گفته آقای موسويان
  . "خاطر آن کشور را به ورطه جنگ، تحريم، درگيری و مقابله با دنيا بکشانيم

: ته ای را با اهميت توصيف کرده و نوشته حرکت های سياسی داخلی در روند پرونده هسايران جمعه
همه جريانات سياسی کشور می دانند که اين موضوع با بسياری از مسائل آينده کشور گره خورده 

است و هر چه تفاهم و گفتگو با جنجال کمتری همراه باشد تيم مذاکره کننده از قدرت چانه زنی 
  .باالتری برخوردار خواهد بود

ما در حال حاضر بايد اعتماد جلب کنيم و در : شناس مسائل سياسی نيز گفتهپيروز مجتهدزاده کار
شرايط فعلی دنيا به ما اعتماد نمی کند بنابر اين بايد از نگاه احساساتی و سطحی دوری کنيم و به 

تدريج ياد بگيريم که در چنين موارد حساسی کار را به متخصصان آن بسپاريم زيرا در سياست و روابط 
  .ملل تصميمات احساسی جايگاهی نداردبين ال

چاپ کرده " شهادت طلبانه" عکس هايی از شکل گيری اولين گروه داوطلبان عمليات انتحاری، يالثارات
  .که پنج شنبه هفته گذشته در بهشت زهرای تهران اعالم موجويت کرد

 در باره علت آن به نقل از يالثاراتدر ميان عکس ها زنان و مردانی چهره خود را با چفيه پوشانده اند و 
اين افراد سرمايه های امت اسالم برای ضربه زدن : "سخنگوی اين گروه که نامش را ذکر نکرده نوشته
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به کفر جهانی هستند و نبايد با افشای هويتشان پيش از اين که ضربات کاری بر دشمنان اسالم و 
  ."مسلمين وارد کنند، امنيت آنها به خطر بيفتد

 هزار داوطلب برای عمليات انتحاری ثبت نام کرده اند و اين گروه بر ٢۵، تاکنون يالثاراتبه نوشته 
  .اساس ضوابطی از ميان آنها انتخاب شده است

 از نشريات منسوب به جناح محافظه کار، برداشت از حساب ذخيره ارزی را مغاير با نسيم البرز و جام
  .اهداف تشکيل اين حساب عنوان کرده اند

استفاده از حساب ذخيره ارزی چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس برای هزينه های : "نوشته جام
جاری قابل قبول نيست و دولت بايد بودجه را به گونه ای اولويت بندی کند که مجلس مجبور نشود برای 

  ."امور ضروری از اين حساب برداشت کند
 امور ضروری مانند پرداخت پرداخت بدهی ، اين روش درستی نيست که دولت بودجهجامبه نوشته 

های خود به سازمان های بيمه ای و يا پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کميته امداد را در 
اليحه بودجه مورد توجه قرار ندهد و نمايندگان مجلس مجبور شوند اين موارد را از حساب ذخيره ارزی 

  .جبران کنند
مجلس نبايد به خود اجازه دهند در هر زمان که احساس می کنند در  نيز نوشته، دولت و نسيم البرز

پيشبرد امور جاری کشور با تنگنا مواجه شده اند به سهل ترين روش تامين منبع مالی روی آورده و از 
  .حساب ذخيره ارزی بهره گيرند

 در نقش فرمانده  در سرمقاله اين شماره، جناح راست را به پادگانی تشيبه کرده که در آن افرادیصدا
اين فرماندهان به تازگی با کارشکنی و مخالفت "و سربازهای پياده و سواره قابل تشخيص هستند اما 

سربازان رو به رو شده اند و اميدوارند که بتوانند از دامنه اختالفات در ميان سربازان بکاهند و نيروی الزم 
  ."آينده رياست جمهوری بسيج کنندرا برای رويارويی جدی با اصالح طلبان در انتخابات 

باشد می تواند پيروزی راست ها را ) اين جناح(اگر چنين توانی در رهبران : " افزودهصداسرمقاله نويس 
  ."در انتخابات آينده تضمين کند

، اختالفات اساسی در ميان جناح راست وجود دارد و گاه دامنه اختالفات در ميان آنها صدابه نوشته 
می گيرد که به نظر می رسد فرماندهان، اسير جوسازی های سربازان می شوند و چنان باال 

برای رسيدن به  اختالفاتی اساسی در ميان آنها بروز می کند که سبب می شود فرماندهان پادگان، 
  .مقام رياست جمهوری با يکديگر در بيفتند

دوم خرداد تکرار : " طلبان نوشته به نقل از مصطفی معين، نامزد احتمالی بخشی از اصالحاميد جوان
نمی شود چون ما شرايط جديدی داريم، االن مردم در مرحله قهر هستند و اگر ادامه پيدا کند برای نظام 

  ."و انقالب خطر دارد
متاسفانه نا اميدی مردم در : " به نقل از بهزاد نبوی عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نوشتهصدا

، برخی از مردم و حتی نخبگان را به اين نتيجه رسانده که تحقق خواسته ها در اثربخش بودن آرايشان
  . "چارچوب قانون اساسی ممکن نيست و اين نتيجه گيری حتی برای پنج درصد مردم خطرناک است

 به نمايندگان مجلس توصيه کرده ضمن پرهيز از درگيری های جناحی و سياسی که به نسيم البرز
زوی دوم خردادی هاست، با عمل به وعده هايشان، مردم را به شرکت در انتخابات عقيده نويسنده، آر

  .تشويق کنند
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