
  )2007  فوریه 4 (١٣٨۵ بهمن  15ه یکشنب) 900(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

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

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا( و دولتهای بزرگرژیم ایران

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

  ايران تهديدي براي آمريكا و اسراييل است :  هيالري آلينتون
  )2007  فوریه 2 (١٣٨۵ بهمن  13ه جمع
 رياست جمهوري اعالم 2008آلينتون سناتور آمريكايي آه نامزدي خود را براي انتخابات  هيالري -مهر

ترين تهديد براي آمريكا و اسراييل  آرده است، در جمع اعضاي البي صهيونيستي ادعا آرد آه ايران بزرگ
  .    است

ود هيچ ش زماني آه با اين آشور برخورد مي«: به گزارش آسوشيتدپرس، آلينتون همچنين گفت
هيالري آلينتون آه در ضيافت شامي در منهتن نيويورك و ».توان از دستور آار خارج آرد اي را نمي گزينه

سياست «: آرد، گفت صحبت مي) ايپك(در جمع حاميان اعضاي آميتهء امور عمومي آمريكا اسراييل 
نبايد به اين آشور اجازهء توانيم و  ما نمي; آمريكا بايد در قبال ايران روشن و خالي از ابهام باشد

م با حمايت از اسراييل است به \اظهارات وي آه هميشه توا».اي بدهيم يابي به تسليحات هسته دست
ويژه در خصوص محكوميت برگزاري آنفرانس هولوآاست در تهران مورد استقبال و ستايش يك هزار و 

  .تند نفر از اعضاي ايپك قرار گرفت آه در سخنراني وي حضور داش700
ما نياز داريم با استفاده از تمامي ابزارها از جمله «: اي ايران گفت وي همچنين دربارهء مسالهء هسته

يابي ايران به ظرفيت  سياسي، اقتصادي و حتي تهديد به استفاده از زور و اقدام نظامي مانع از دست
  ».اي شويم هسته

هاي  ضد اسالمي آمك گروه_ضد ايراني و حتي هيالري آلينتون درصدد است تا با استفاده از اظهارات 
تري به رقيب وي يعني رودولف جولياني شهردار سابق نيويورك براي رياست  يهودي آه تمايل بيش

  .جمهوري دارند، را جلب آند
  
 مهم اري بسکای آمری فارس براجي در خلتيامن / ستي نرانی به دنبال جنگ با اواشنگتن : کای دفاع آمرریوز

  است 
  )2007  فوریه 2 (١٣٨۵ بهمن  13ه عجم

 رانی امروز در جمع خبرنگاران اعالم کرد که کشورش به دنبال جنگ با اکای دفاع آمرری وزتسي گرابرت
  . ستين
 خود ی امروز جمعه در کنفرانس مطبوعاتتسي مهر به نقل از شبکه الحره عراق، گی گزارش خبرگزاربه

  .ستي نرانی و تقابل با ایري درگی برایزی به دنبال برنامه راکیآمر: با خبرنگاران در واشنگتن گفت 
 روشن کرده و کای جمهور آمرسي نکته را رئنیا:  اضافه کرد رانی به جنگ با اکای آمرلی درباره عدم تمایو
 رانی جنگ با ای برایزی کنم که در حال برنامه ری آن را روشن مزي کرده و من ننيي آن را تبزي خارجه نریوز
  .ميستين
 ی اوهي به شني و همچنمي مقابله کنرانی تا درعراق با اقدامات اميما در تالش هست:  ادامه داد تسيگ
  .می داردي تاکزي  و برآن نمیري آن را بگی سازی و غنرانی ای هسته ای برنامه های جلوکيپلماتید
 یهدف از اعزام ناوها:  فارس گفت جي به خلییکای آمرمابري هواپی درباره اعزام ناوهاني همچنیو

 ی منتقل شود که برای به دوستان و دشمنان احتمالامي پنی است که که انی فارس اجي به خلمابريهواپ
  . استارمهمي فارس بسجي و ثبات خلتي امنکایآمر
  

 ها می را متوقف کند تحری سازی غنرانی اعالم کرد که اگر ای اهياني فرانسه در بی جمهوراستی رکاخ
  .  خواهد شد متوقفزين

  )2007  فوریه 2 (١٣٨۵ بهمن  13ه جمع
 شنهادي شده که اگر تهران با توجه به پیادآوری فرانسه ی جمهوراستی مهر، کاخ ری گزارش خبرگزاربه

 ومي اورانی سازی با توقف امور مربوط به غنی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدیمحمد البرادع
  . متوقف خواهد شدزي کشور ننی اهي بر علتيامن ی شورای ها میموافقت کند تحر

 نشست اجالس مجمع هي درحاشی البرادعشي شود که چند روز پی پس از آن منتشر مهياني بنیا
 می و اعمال تحررانی ای از سوی سازی بر توقف متقابل وهمزمان غنی مبنیشنهادياقتصاد در داووس پ

 نی اا و فرانسه قرار گرفت،  امهي روستی مورد حماادشنهي پنی ارائه کرد و اتي امنی شورایها از سو
  . رو به رو شده استکای آمرژهی گروهها به وی با مخالفت برختیحما

 1737 در سازمان ملل متحد اعالم کرد که بر اساس قطعنامه هي دائم روسندهینما" ني چورکیتالیو"
  . وجود داردتي امنیا شوری از سورانی ای هامی توقف تحرای امکان لغو و تي امنیشورا

  ". استتي امنی دسامبر شورا23 مفاد قطعنامه یادآوری یاز نظر من سخنان البرادع: " افزود یو
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 ی آورده است که فرانسه از آن بخش از موضع جامعه جهانهياني بنی در ادامه ازهي کاخ الیدفترمطبوعات
  .کند ی متی است، حمای هسته احاتي به تسلرانی ایابیکه مخالف دست 

 نی اری نخست وزراکي از سخنان ژاک شی رسانه ای برداشت هاني همچنزهي کاخ الی مطبوعاتدفتر
 خاص ی دامن زدن به مناظره شرم آور در مسئله ای که برادي نامی شده افی تحرريکشور را تعاب

  .انجام شده است) رانی ایموضوع هسته ا(
  

  مي بشکندی با راکای آمریاجماع غرب به سرکردگ:ی رفسجانیهاشم
  )2007  فوریه 2 (١٣٨۵ بهمن  13ه جمع
 روز از دهه فجر در مرقد ني مصلحت نظام که در اولصي مجمع تشخسي گزارش خبرنگار مهر، رئبه
 خواهد ما را متفرق نشان یغرب م:  گفت اظهار داشتی سخن مرانی ای اسالمی جمهورانگذاريبن

 با امر جز نیه و با اتحاد خود سلطه غرب را بشکند و ا تواند همچون گذشتی امروز میامت اسالم. دهد
  . به ما لطمه بزندی و سنعهي شني تفرقه بمی بگذاردی و ما نبادی آی مسلمان بوجود نمیاتحاد کشورها

 ی تجربه نشان داده که اتحاد و تمرکز تمامرای زمی نقطه همچون گذشته متمرکز شوکی ی در رودیما با"
  ." ما خواهد شدیروزيث پ نقطه باعکی در روهاين
 شد و اگر دچار مي خواهروزي پمی ما متحد شدیوقت:  گفتني مصلحت نظام همچنصي مجمع تشخسيرئ

 آلت دست ی و سنعهي اختالف شمی بگذاردیما نبا.  خوردمي که شکست خواهمي بداندی بامیتفرقه شو
  . ما استفاده کنندهي موضوع  بر علني و از همرديدشمنان قرار گ

 هي اجماع غرب بر علی برای کشور را بهانه ای پرونده هسته اني همچنی رفسنجانی اهللا هاشمتیآ
 که از گذشته بدست ی و اتحاد و تجربه ایاري با هوشدیما با:  خواند و افزودرانی ای اسالمیجمهور
به دنبال آن  ضر در حال حاکای  آمررای زم،ي را بشکنکای آمری به سرگردگی غربی اجماع کشورهامیآورده ا

  . وارد کندرانی ای اسالمی را به جمهوریاست تا بتواند ضربه مهلک
 ممکن چه قی امروز در صدر برنامه خود به دنبال آن است تا بتواند به هر طرکایآمر:  خاطرنشان کردیو

 کشورمان، به ما ضربه وارد ی پرونده هسته اهي اجماع علای و ی و سنعهي شنيبوجود آوردن اختالف ب
 داي خود دست پاف که دشمن به اهدمی بگذاردی نباتيکند و ما همچون دوران انقالب و با کمک روحان

  .کند
  

هاي ايران،  ي همكاري سلطانيه گفت آه بازرسان آژانس در بازگشت به وين از نحوه اصغر دآتر علي
  .خرسند بودند بسيار
  )2007  فوریه 3 (١٣٨۵ بهمن  14ه شنب

اصغر سلطانيه،  ، دآتر علي)ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري نرژي هستهبه گزارش خبرنگار ا
المللي انرژي اتمي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين آه  بين ي دائم آشور ما در آژانس نماينده

 ي مجلس شوراي اسالمي مبني بر لغو اجراي پروتكل الحاقي، همچنان ايران به مصوبه چرا با توجه به
پروتكل  ها قبال نصب شده است آه اين دوربين: دهد، گفت هاي اضافي با آژانس ادامه مي كاريهم

  .الحاقي در حال اجرا بود
بسته است و ورودي و خروجي مشخصي  اف اصفهان يك مدار.سي.ي يو سيستم آارخانه: وي گفت

ان در زمان مقرر، مواد ندارد؛ چرا آه بازرس هاي آژانس دارد و از لحاظ حسابرسي نيازي به دوربين
  .آنند يي را حسابرسي و آنترل مي هسته

خواهد براساس آن اعتماد  است آه ايران مي ها در چهارچوب توافقي اين همكاري: وي خاطرنشان آرد
  .باشد سازي و همكاري شفاف را با آژانس داشته

هايي را در  نصب دوربينبازرسان آژانس قصد  ي گذشته سلطانيه در پاسخ به اين سؤال آه در هفته
، سه 2006ما به آژانس اعالم آرديم آه تا پايان : نداده است، گفت اند اما ايران اين اجازه را نطنز داشته

 آنيم؛ بازرسان آژانس دو روز پيش در ايران بودند و همچنين ناآارت، مسؤول نصب مي هزار سانتريفيوژ را
ي  وين از نحوه ز نطنز بازديد آرده است آه در بازگشت بهي آژانس، به ايران آمده و ا ايران و منطقه

  .اند هاي ايران، بسيار خرسند بوده همكاري
 سانتريفيوژ 3000اتمي با تاآيد بر اينكه ايران نصب  المللي انرژي ي دائم آشورمان در آژانس بين نماينده
هاي ديگر آار،  ي، بين نصب و ترماما به لحاظ تكنيك: آرده است، گفت  را به آژانس اعالم2006تا پايان 

آن   آژانس قاعدتا از مراحل آار و زمان دارد؛ در عين حال وقتي شروع به تزريق گاز آنيم، تفاوتهايي وجود
  .مطلع خواهد بود
  .شود و زير نظر بازرسان است گزارش داده مي همه مراحل آار به آقاي البرادعي: وي تاآيد آرد

اف اصفهان افزايش . سي.آيا ميزان توليد يو  خبرنگاري آه از وي پرسيدسلطانيه در پاسخ به سؤال
 UF6  تن250تا به حال : نطنز استفاده شده است؟ گفت خواهد يافت و آيا از محصوالت اين مرآز در

  .توليد شده است
  .استفاده شود، زير نظر آژانس خواهد بود يي اين مرآز هر گرمي آه از مواد هسته: وي گفت
يي آه قرار است رييس جمهور آن  خوش هسته نيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري با اشاره به خبرسلطا

  .زمان مقرر آن را اعالم خواهد آرد رييس جمهور خودشان در: را اعالم آند گفت
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توانيم خبرنگاران را به نطنز ببريم و  ما مي: داشت وي در پاسخ به سؤال يك خبرنگار انگليسي، اظهار
مان برده تا  يي توانيم متخصصان انگليسي را به مراآز هسته عين حال مي  به آنها نشان دهيم؛ درآنجا را

  .آنند از آنجا بازديد
العملي نسبت  پاسخ به اين سوال آه ايران چه عكس المللي انرژي اتمي در  دائم در آژانس بين نماينده

بعد از اينكه اسراييل، :  گفت شته است،رژيم صهيونيستي دا يي از سوي به اعالم داشتن سالح هسته
اعالم آرد، اين مسئله به عنوان يك نگراني جدي در نيويورك در سازمان  اش را توانمندي تسليحاتي
اي نگراني خود را از اين مسئله اعالم آرديم؛ اين مسئله در دستور  ما نيز طي نامه ملل، مطرح شد و

صفحه،  50اي اين موضوع بررسي شد؛ ايران در آن جلسه در  قرار گرفته است و در جلسه" نم"گروه  آار
منتشر آرد؛ همچنين  اي از سوي اسراييل در ميان اعضا هاي هسته مدارآي را در تاييد داشتن سالح

  .اين موضوع در آنفرانس ساالنه آژانس نيز يكي از دستوارت آار است
اصفهان و (يي ايران   به تاسيسات هستهاگر سلطانيه در پاسخ به سوال خبرنگاري آه از وي پرسيد،

در حال حاضر در اين مرآز : راديواآتيويته چقدر خواهد بود؟ گفت اي صورت گيرد، خطر مواد ، حمله)نطنز
 تصويب شد، هرگونه 1990اي آه به ابتكار ايران در  است؛ براساس قطعنامه توليد شده UF6  تن250

 ي آژانس است و يت نقض منشور ملل متحد و اساسنامهتاسيسات اتمي در حال خاص و فعال حمله به
  .پذيرد بالفاصله اقدام شوراي امنيت عليه اين اقدام را مي

المللي است، بلكه تهديد به حمله نيز  بين نه تنها حمله به تاسيسات اتمي نقض قوانين: وي گفت
  .باشد المللي مي خالف قوانين بين

آند؛ اما  احتماال صورت گيرد، قاعدتا آلودگي ايجاد مي اي  حملهاگر: سلطانيه در عين حال تصريح آرد
  .باشد اصفهان قرار دارد، اورانيوم طبيعي است و خطرناك نمي اف.سي.يي آه در يو مواد هسته
آلودگي احتمالي، بسيار مشكل است؛ با اين حال  بايد تصريح آرد آه جمع آردن هرگونه: وي ادامه داد

امري تقبيح شده در دنيا است؛ البته در تاريخ وجود دارد آه   تاسيسات اتميحمله و تهديد حمله به
عراق حمله آرد و اسراييل تنها آشوري است آه اين حريم را شكسته  اسراييل به تاسيسات اتمي

  .است
آيا ايران راه آره شمالي را خواهد پيمود واينكه  وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري ژاپني آه از وي پرسيد

هيچ همكاري بين ايران : يي وجود دارد؟ گفت هايي در زمينه هسته همكاري يا بين ايران و آره شمالي،آ
آنيم؛ شما  يي در اين خصوص را تكذيب مي وجود ندارد و ما هرگونه همكاري هسته و آره شمالي

گرفته   صورتها يي ايران، توسط ايراني بوديد آه تمام فعاليتهاي اين مرآز و ساير مراآز هسته شاهد
آشوري را بايد در  ها نداريم؛ در عين حال معتقدم فعاليت هر است و ما نيازي به آسي در اين فعاليت

  .نيست چهارچوب وضعيت خاص خودش ببينيم؛ ايران با آره شمالي قابل مقايسه
و يا يي را براي آشور  ايران، هرگونه سالح هسته بنيانگذار انقالب اسالمي: سلطانيه يادآور شد

  .آشورهاي ديگر، محكوم آرده است
توانم بگويم، همان چيزي  آنچه آه من مي: آن، گفت با اشاره به ابتكار البرادعي و پاسخ ايران به وي

اين ابتكار مطرح آردند؛ در عين حال ايران همواره از هر نوع ابتكار  است آه آقاي الريجاني در پاسخ به
  .آند يي استقبال مي آميز مسئله هسته مسالمت براي حل

ي ايران به آژانس، اعمال فشار  براي برگرداندن پرونده دنيا و افكار عمومي جهان بايد: سلطانيه تاآيد آرد
  .مذاآره حل شود آند تا اين مسئله از طريق

در سه : زياد ايران با آژانس، خاطرنشان آرد هاي بسيار وي در پاسخ به سؤالي با اشاره به همكاري
  .اندازه با آژانس همكاري آند و شفافيت داشته باشد شته، به ياد ندارم آه آشوري تا ايندهه گذ
داند؛ براين اساس است آه بر  انكار مي ايران موضوعش حق است و آن را غيرقابل: گفت سلطانيه

ات دهيم؛ چرا آه معتقديم اين اقدام پادمان، ادامه مي ها حتي خارج از چهارچوب سازي ي شفاف ادامه
  .آند آمك مي هاي دشمنان، به خنثي آردن توطئه
ي  رئيس آميته"و " ي عرب اتحاديه"، "77گروه "، "نم تروئيكاي"پيام سفر نمايندگان : وي خاطرنشان آرد

يي ايران و تحت نظارت  هاي هسته آميز بودن فعاليت است آه صلح اين" مشورتي پادمان شوراي حكام
  به واقع خودشان ببينند و افكار عمومي دنيا به طور واقعي شاهدها را فعاليت آژانس بودن اين

  .آميز ايران باشد هاي صلح فعاليت
يي دريغ ندارد؛ در عين حال  هاي هسته ابهامات در فعاليت ايران از هيچ تالشي در زدودن: وي تاآيد آرد
  .دهد اش ادامه مي يي هسته هاي صلح آميز آه به فعاليت

يك گنجايش طراحي : در اصفهان، گفت" 6.اف.يو" سلطانيه با اشاره به ميزان توليدبه گزارش ايسنا، 
  .شود مي داريم آه انجام"6.اف.يو"شده براي توليد 

آميز و  يي ايران صلح هاي هسته فعاليت: اتمي، تاآيد آرد المللي انرژي ي دائم ايران در آژانس بين نماينده
  .ژانس استاستانداردهاي آ با باالترين ايمني و

. از روسيه خريداري شده است، آيا در اطراف يو هايي آه وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه موشك
ها ربطي به اين مكان داشته  آنم اين موشك من فكر نمي : است، گفت اف اصفهان، مستقر شده. سي
  .باشند

نمايندگان تروئيكاي نم، رييس توجه به حضور  چنين پيش از اين در سخناني مقدماتي با سلطانيه هم
حكام و رييس آميته مشورتي پادمان شوراي حكام اظهار  ، نماينده اتحاديه عرب در شوراي77گروه 
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شود و اميدواريم تا فرصتي باشد آه اين نمايندگان  ايران انجام مي اين بازديد به درخواست: داشت
  .اصفهان را ببينندUCF در خودشان مراحل آار

هاي  مصمم است پيام صلح آميز بودن فعاليت ايم ايران در آژانس با بيان اينكه ايراننماينده د
  .يابد يي ايران ادامه مي هاي صلح آميز هسته فعاليت :اش را ارايه دهد تصريح آرد يي هسته

هاي خود  تي و آژانس تمام نظارت.پي.مقررات ان ايران متعهد به تعهداتش طبق قوانين و: وي افزود
  .دهد جمله اصفهان را به طور مستمر انجام مي يي ايران از هاي هسته ره فعاليتدربا

اش  يي هاي هسته آشور درباره فعاليت اين بازديد حداآثر شفافيتي است آه يك: سلطانيه گفت
  .تواند داشته باشد مي

هاي صلح آميز  ليتعمومي دنيا توجه بسياري به فعا نماينده دايم ايران در آژانس با بيان اينكه افكار
تواند به افكار عمومي دنيا آمك آند تا نسبت به  ها مي شفاف سازي يي ايران دارند گفت آه اين هسته

يي ايران به آنها رسيده است و آنچه امروز به دنيا ارسال  هاي هسته فعاليت اطالعاتي آه درباره
  . جانبدارانه بوده است يا خيرقضاوت آنند و ببينند آه آيا اطالعات داده شده به آنها شود مي

چنين در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به نصب دو دوربين  ايسنا، سلطانيه هم به گزارش خبرنگار
و از  ها نيست از لحاظ فني هيچ ضرورتي به نصب اين دوربين: اظهار داشت UF6 در مرحله توليد آژانس

سيستمي  اصفهان مشخص و UCF سيستم. شود يهاي اضافي با آژانس قلمداد م طرف ايران همكاري
  .ها وجود ندارد بسته است و هيچ لزومي بر نصب اين دوربين

هاي آژانس بر آنها  ي انبار پلمب آرده است و دوربين بدنه را به UF6 هاي ايران حتي آپسول: وي گفت
  .نظارت دارند

توليد  UF6  تن250اصفهان  UCF به حال درتا: اتمي گفت المللي انرژي نماينده دايم ايران در آژانس بين
  .شده است

هاي ايمني آژانس  اصفهان مطابق استاندارد UCF از لحاظ ايمني تمام تاسيسات: وي خاطر نشان آرد
ما به خاطر ايمني اين مرآز دو ساختمان مجزا براي . شوند مي ها مو به مو اجرا است و اين استاندارد

  .اد راديواآتيو از مواد غير راديواآتيو جدا شوندمو ايم تا اين آار تهيه آرده
هاي آژانس در چارچوب پادمان چرا اين  خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه با وجود نظارت سلطانيه در پاسخ به

اضافي   اين به خاطر حسن نيت ايران و همكاري: دوربين هم چنان در اين محل نصب است؟ گفت دو
  .ايران است

هاي اضافي با آژانس را لغو  اش به شوراي امنيت همكاري يي هسته ران پس از ارسال گزارش پروندهاي
 ها در المللي انرژي اتمي اين همكاري به اظهار نظر نماينده دايم ايران در آژانس بين آرد؛ با اين وجود بنا

  .شود مي  انجاماصفهان UCF در UF6 مواردي از جمله نصب دو دوربين آژانس در مرحله توليد
هاي اين  اصفهان و توضيحاتي درباره فعاليت UCF هاي مرآز در ابتداي اين مراسم فيلمي از فعاليت

اصفهان به حاضرين در اين مرآز خير  UCF مدير عامل هم چنين مهندس صولت سنا،. سايت ارايه شد
  .مقدم گفت

د آارخانه فرآوري اورانيوم اصفهان به عنوان ارايه ش هاي اين مرآز در بخشي از فيلمي آه درباره فعاليت
دست توليد سوخت، بومي بودن اين طرح با توجه به حداآثر  پلي ميان صنايع باالدست و پايين

در مراحل طراحي ساخت و اجرا، مرآزيت طرح در چرخه سوخت، افزايش  گيري از امكانات داخلي بهره
به ساختار انحصاري تجهيزات و آنترل آيفي آنها اعالم آارخانه داخلي با توجه  200 هاي بيش از قابليت
  .شد

UCF  واحد توليد و 60ها  زيربناي مجموعه ساختمان  هزار متر مربع120 هكتار و 60اصفهان با مساحت 
تجهيزات اين آارخانه به دست متخصصان داخلي ساخته شده  اآثر. باشد  هزار دستگاه تجهيزات مي15

  .است
همراه نمايندگان شوراي حكام آژانس براي بازديد وارد   ايسنا، پس از آن خبرنگاران بهبه گزارش خبرنگار

  .اصفهان شدند UCF سايت اصلي
  

 ی زرد تا سوخت هسته اکياف اصفهان ؛ از ک.یس.ویکارخانه 
  )2007  فوریه 3 (١٣٨۵ بهمن  14ه شنب

اف اصفهان، .یس.وی یته ا هسساتي تاسییمحصول نها"  زردکيک: "یاسي گروه س- مهر یخبرگزار
 ماده پس از انجام نی شود و در واقع ای استفاده می هسته ای سوخت رآکتورهاهي تهیعمومآ برا
 . شودی بکار برده می سوختی هالهي استفاده در می شده و برالی تبدUO2 به ییپردازش ها

 ی اما کارآمد برادهيچيپ ی برق روشدي تولی برایا  هستهی مهر، استفاده از انرژی گزارش خبرگزاربه
 یروگاههاي در نیا  هستهی از انرژیبردار  بهره ی برایبطور کل.  بشر استازي مورد نی انرژنيتام

 که شود ی استفاده میا  هستهی شده به عنوان سوخت در راکتورهای غنومي از عنصر اوران،یا هسته
 .  استستهی الکتری انرژروگاه،يماحصل عملکرد ن

 بشر ازي مورد نی انرژني تامی اما کارامد برادهيچي پی برق روشدي تولی برایا  هستهیرژ از اناستفاده
 ی غنومي از عنصر اوران،یا  هستهیها روگاهي در نیا  هستهی از انرژیبردار  بهرهی برایبه طور کل. است

 ینرژ اروگاه،ي نرد که ماحصل عملکشود ی استفاده میا  هستهیشده به عنوان سوخت در راکتورها
 ی در راکتورهایعي به صورت طبشود ی که از معادن استخراج موميعنصر اوران.  استستهیالکتر
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 ی عال برادهی اطی مختلف به شرای آن را به روشهادی منظور باني و به همستي قابل استفاده نها روگاهين
 .قرار گرفتن درون راکتور آماده کرد

 ومياوران
 عنصر نیا. است ٩٢   آن یو عدد اتم U   است که نماد آن یجدول تناوب ییايمي از عناصر شیکی ومياوران
 و ی فلزن،ي سنگ،یا  به نقرهلی مادي بوده و به رنگ سفگراديدرجه سانت ۴۵٠   ذوب هزار و ی دمایدارا
 زي طال و نقره نوه،ي جلي قبز ای از عناصری حتعتي آن در طبی است و به رغم تصور عام، فراوانويواکتیراد
 ومي اورانداری مهم و پازوتوپی مختلف از جمله دو ایزوتوپهای ای داراعتي در طبوميعنصر اوران.  استشتريب
 . است ٢٣٨   وميو اوران ٢٣۵  

 یباني به منظور پشت1353 اصفهان در سال ی سوخت هسته ادي و تولقاتي گزارش مهر، مرکز تحقبه
 متخصص در ی انسانیروي و آموزش نتي تربني کشور و همچنی هسته ایروگاههاي از نی و فنیعلم

 نخست کار یدر سالها. دی گردسي تاسرانی ای اتمی سازمان انرژی شده از سونييارتباط با اهداف تع
 ی هسته ای و ساخت راکتورهای طراحی در تکنولوژی توانمندجادیمرکز سه برنامه پنج ساله با هدف ا

 که ثمره ارزشمند آن راه دی گردیني بشي و پنی تدو مرتبط با چرخه سوختی بنا نهادن طرحهازيو ن
 .  باشدیم ی چرخه سوخت هسته ای فرآورکی مهم و استراتژساتي و تاسیقاتي چند راکتور تحقیانداز
 اف.یس.وی زرد محصول کارخانه کيک
 ومي اورانی شود در واقع خاک معدنیهم شناخته م)  Urania  (اي  که بنام اورانyellowcake ای زرد کيک

 نی اهيته.  شودی مهي آن تهی الزم از سنگ معدنی و پردازش هاهي مراحل تصفیاست که پس از ط
 . استومي سنگ معدن اورانهي از مراحل مختلف تصفیاني به بخش مدنيماده به منزله رس

 ی سوخت رآکتورهاهي تهی زرد عمومآ براکياف اصفهان است، ک.یس.وی یی زرد ، محصول نهاکيک
 لی  تبدUO2 به  یی ماده است که پس از انجام پردازشهانی شود، در واقع ایکار برده م بیهسته ا
 ی غنی تواند برای مني ماده همچننیا.   شودی بکار برده می سوختی هالهي استفاده در میشده برا

 یگال تواند چی صورت منی شود، چرا که در الی  تبدUF6  ای ومي اوراندی به گاز هگزا فلورالی تبدیساز
 .  دادشی را در آن افزا235 ومي اورانی هازوتوپیا
 نی ادي شود و تولی مهي دارند تهومي اورانیعي که معادن طبیی زرد در اغلب کشورهاکي هر صورت کدر

 .  شودی مدي ماده در جهان تولنی هزار تن از ا64 ندارد و بطور متوسط ساالنه یماده مشکل خاص
 ومي است که خلوص سنگ اورانی معادنی کشور دارانی ماده است، انی ا کنندگاندي از تولیکی کانادا

 پودر نی ادي بزرگ تولعی صنای مانند قزاقستان دارای کشورزي ناي رسد، در آسیدرصد هم م20آنها به 
 . استلوي هر کی دالر برا25 حدود یزي چی المللني بی پودر در بازارهانی امتيق. است
 یباني اجرا و پشت،ی طراحفهي متخصص و کارآمد وظیروهاي از نیريهره گ اکنون مرکز اصفهان با بهم

 نهي زمنی را بر عهده داشته و در ای مرتبط با چرخه سوخت هسته ایقاتي تحقیطرحها و پروژه ها
 . را سر لوحه کار خود قرار داده استیقاتي تحقی مراکز علمری با سایهمکار

  
   ها را داده است ني اجازه نصب دوربتهران : ترزی در گفتگو با رویرانی مقام ناشناس اکی

  )2007  فوریه 2 (١٣٨۵ بهمن  13ه جمع
 رانی اعالم کرد که انی ومي مقیپلماتهای دی در واکنش به اظهار نظرهایرانی مقام ناشناس ارشد اکی

  .  خود داده استی هسته اساتي ها را به بازرسان آژانس در تاسنياجازه نصب دورب
 ها ني امروز گفته است تهران اجازه نصب دوربیرانی مقام انی اترز،ی مهر به نقل از رویبرگزار گزارش خبه

  . در آنجا صورت خواهد گرفت، داده استی سوخت هسته ای سازی که توسعه غنیرا در مکان
 ی را براوژيفی هزار سانتر3 گزارش مربوط به نصب ني کرده است همچنی نامش خودداری که از افشااو
  . رد کردومي اورانی سازی در جهت غنی گامشیزااف

 نصب سه هزار رانی اعالم کردند که انی ناشناس در وی هاپلماتی به نقل از دی منابع خبرامروز
  . داده بود، را آغاز کرده استندهی خبر نصب آنها را در اشتري که تهران پیوژيفیسانتر

 ها امروز در در نطنز صورت گرفته است و ما بر نينصب دورب" گفته است که ترزی به رویرانی مقام انیا
 زي خود نی همکارنی و پادمانها به اهای و در چارچوب همکارمي کنی میاساس پادمانها با آژانس همکار

  . داد ميادامه خواه
 گذشته ی در حال انجام است و در روزهای به درستی ها و سامانه نظارتنينصب  دورب:  گفتیو

  . و آژانس وجود نداردرانی اني مسئله بنی در رابطه با ای شده و مشکلتیو تقیسامانه نظارت
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

   وستي پی اتمی انرژی المللنيقزاقستان به آژانس ب
  )2007  فوریه 2 (١٣٨۵ بهمن  13ه جمع

  .  رساندبی را به تصویم اتی انرژی المللني کشور به سازمان بنی قزاقستان پروتکل الحاق اپارلمان
 6 به پروتکل مصوب تی فرانسه، پارلمان قزاقستان در نهای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
  .  مثبت داد ی رای اتمی انرژی المللني کشور به آژانس بنی الحاق ای بران،ی ویالدي م2004 سال هیفور
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 ستمي سمي تحک،یا  آشکار هسته تي فعال پروتکلنی ابی هدف از تصودهي رسی اساس گزارش هابر
 استي ثبات سدي و تائیا  کشور بدون سالح هسته کی قزاقستان به عنوان گاهی جاتی تقو،ی جهانتيامن
  .  عنوان شده است،ی ا  کشور درعدم انتشار سالح هستهنیا
 کستاني تاجزستان،ي پنج کشور قزاقستان، ترکمنستان، قرقشي پی است که چندی درحالنیا

 نفر هستند، ونيلي م60 درحدود یتي و جمعلومترمربعي کونيلي م8/3 برابر با ی وسعتیوازبکستان که دارا
  . را در خاک خود ندهندی هسته احاتي توسعه تسلای و دی خرد،يمتعهد شدند تا اجازه تول

 سالح  و استقراریداری خرد،ي تولتي شرکت کننده موظف به ممنوعی قرارداد، کشورهانی ای امضابا
  .  خواهند شدانهي میاي درمنطقه آسی منفجره هسته ای دستگاه هاگری دای و اجزا آن و یهسته ا

  .  ممنوع نخواهد بودزي در اهداف صلح آمی هسته ای توافق، استفاده از انرژنی حال بر اساس انيدرع
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  ! يي براي پايان جنگ در عراق دارد  طرح ويژهجورج بوش: هنري آيسينجر اظهار داشت
  )2007  فوریه 2 (١٣٨۵ بهمن  13ه جمع

 هنري - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ريه ي اسبق آمريكا، از دولت بوش خواست تا آشورهاي همجوار عراق به ويژه سو آيسينجر وزير خارجه

  . و ايران را در حل بحران عراق مشارآت دهد
: اي را براي پايان جنگ در عراق دارد گفت آيسينجر درباره خبر مربوط به اينكه جورج بوش طرح محرمانه

من نيز آامال معتقدم بوش طرحي براي حل بحران عراق دارد؛ اما ما مدرآي نداريم آه نشان دهد جورج 
  . موافقت دو حزب دموآرات و جمهوريخواه آمريكا را جلب آندبوش قصد دارد در اين راستا 

 روابط خارجي مجلس سناي آمريكا از اين آشور خواست تا تالش  وي در اظهاراتش در برابر آميته
  . ديپلماتيكي را در خاورميانه به منظور تحقق ثبات در عراق صورت دهد

ي اعزام نيروهاي آمريكايي به عراق  قبال مسالهاش در  آاري ي اسبق آمريكا به رغم محافظه وزير خارجه
اعزام نيروهاي بيشتر به عراق چه بسا ممكن است منجر به برقراري ثبات و تشكيل دولت متحد : گفت

  . ملي شود
هاي تندرو توسط ايران  بزرگترين چالش آنوني در منطقه تشويق گروه"آيسينجر با بيان اين ادعا آه 

ي زيادي در ياري به آمريكا در حل بحران عراق ندارد؛ اما واشنگتن بايد ايران را  ايران انگيزه : گفت" است
  . راضي به مشارآت در حل اين بحران آند

ها آل منطقه را فرا  ي خشونت در صورت عدم حل بحران عراق، آودتا و دامنه: وي اظهار داشت
  . گيرد مي

ن صورت ممكن نيست نيروهاي ما از منطقه من مطمئم در اي: ي اسبق آمريكا اعالم آرد وزير خارجه
  . تواند بخشي از نيروهاي خود را از عراق خارج سازد نشيني آنند و آمريكا تنها مي عقب

وي در پاسخ به اين سوال آه آيا طرحي جايگزين براي رويارويي با چنين وضعيتي خطرناك در منطقه 
اند  ي مجلس سنا مشخص آرده ه روابط خارجهبله اهدافي آه برخي اعضاي آميت: وجود دارد يا نه گفت

  . آند، هماهنگ است با اهدافي آه جورج بوش براي اجراي آن تالش مي
  

   دهد اتي تواند ادامه حی مستقل نمکردستان : یطالبان
  )2007  فوریه 3 (١٣٨۵ بهمن  14ه شنب
 تواند به ی کشور نمنی کردستان مستقل در شمال اکی کرد که دي جمهور عراق تاکسي رئی طالبانجالل
  .  خود ادامه دهداتيح
 عراق و ی جمهورسي رئی جالل طالبانه،ي چاپ ترکنيوآناتولي مهر به نقل از روزنامه نی گزارش خبرگزاربه

 آن که ییاي جغرافتي است که کردستان مستقل به سبب موقعدهي عقنی کشور بر انیاز رهبران کرد ا
 تواند به ینم هی و سورهي ترکران،ی آن از جمله اگانیهمسا مخالفت ني است و همچنیمحصور درخشک

  . خود ادامه دهداتيح
 کشورها به ما حمله نی انکهی به انانيبا اطم:  کرد گفت ی مصاحبه مورکریوي نییکای که با مجله آمریو

بله ما  داد؟ مي صورت چگونه ادامه خواهنی ما خواهند بست در ای خود را به روینخواهند کرد، اما مرزها
  ". کرد؟مي اما چگونه آن را صادر خواهمینفت دار

 مسئله موافقت نی کرد که در صورت اعالم استقالل کردستان، عراق با اناني ابراز اطمني همچنیو
 مقاومت وجود نخواهد ی برای حمله خواهند کرد و توانزي نهی و سوررانی اه،ي ترکینخواهد کرد و کشورها

  .داشت
  

  کشته شدندکای آمرگری دیدو نظام/  گذاشت ی برجای کشته و زخم429 حمالت امروز عراق
  )2007  فوریه 3 (١٣٨۵ بهمن  14ه شنب
 ی زخمای نفر کشته 429 آن دستکم انی بود که در جریدی امروز شاهد خشونت و حمالت شدعراق

 .ادخبر د" االنبار" در استان ییکای آمری از کشته شدن دو نظامزي نکایشدند و ارتش آمر
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 بمب ی عراق اعالم کرد که هفت خودروسي پلترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 آن دستکم انیدر شمال عراق منفجر شد که در جر" کرکوک" شده و سه بمب امروز در شهریگذار

 . شدندی زخمگری نفر د37چهار نفر کشته و 
شهر موصل در شمال " الوحده "انفجار بمب در محله  گزارش داد که زي قطر نرهی الجزیونیزی تلوشبکه

 شده در مرکز شهر ی بمب گذاری دستگاه خودروکی شدن سه نفر منجر شد و انفجار یعراق به زخم
 . گذاشتی برجای زخم9 کشته و کی زيدر جنوب بغداد ن" هیالمحمود"

 گذاشت و ی کشته برجاکی زين" خزنابات "ی افراد مسلح و ساکنان روستایري گزارش، درگنی اهیبرپا
 فرد مسلح 25 زي شهر کربال نیتي امنیروهايو ن. شدندی خمپاره زخمیچهار نفر بر اثر اصابت گلوله ها

 . کردندريرا دستگ
 حمالت مختلف در انی در جرروزی کشور دنی ای امروز اعالم کرد که دو نظامکای حال، ارتش آمرنيدرهم

 29 را کشته و ی خارجی چهار جنگجوییکای آمریروهايه اند و ندرغرب عراق کشته شد" االنبار"استان 
 . بازداشت کردندی و الرمادهي فلوجه، الطارمی را در شهرهاستیترور
 در منطقه ی شده در بازاری بمب گذاروني دستگاه کامکی که شمار تلفات انفجار ستي درحالنیا
  .افتی شیا افزی زخم245 کشته و 125 به زيدر مرکز بغداد ن" هیالصدر"
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  چهاردهم بهمن:  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007  فوریه 3 (١٣٨۵ بهمن  14ه شنب

بروز بحران در اتاق بازرگانی ايران بر سر موضوع رد صالحيت نامزدهای انتخابات ششمين :بی بی سی
ا و در گذشت پرويز ياحقی، آهنگساز و ويولن نواز برجسته ه های بازرگانی تهران و شهرستان دوره اتاق

ايرانی، از جمله موضوعاتی است که روزنامه های امروز ايران در صفحات نخست خود به آنها پرداخته 
  .اند

 با اشاره به موضع گيری وزير بازرگانی عليه رد صالحيتهای هيات شورای عالی نظارت سرمايهروزنامه 
های بازرگانی، پيش بينی کرده است که اگر روال موجود تغيير نکند و رد صالحيت ها به بر انتخابات اتاق 

قوت خود باقی باشند، علی نقی خاموشی، رييس کنونی اتاق بازرگانی ايران در همين سمت ابقا 
  .خواهد شد، چون نامزدهای باقی مانده، توان رقابت با وی را نخواهند داشت

ن ساعت کار جديد بانکها در آينده نزديک خبر داده و آورده است که محمود  امروز از تعيياعتماد ملی
احمدی نژاد، رييس جمهور ايران قانون بازگشايی ساعت کار بانک ها پيش از آغاز کار ساير ادارات و 

  .دستگاه های دولتی را به بانک مرکزی و وزارت اموراقتصاد و دارايی ابالغ کرده است
مه، بانک جهانی در گزارش جديد خود نسبت به آلودگی آبهای ايران هشدار داده و به نوشته همين روزنا

اين در حاليست که بر اساس گزارش اين روزنامه، مقامات مسئول ايرانی به تازگی اعالم کرده اند تا 
کنون هيچ مطالعه ای درباره ميزان آلودگی آب رودخانه ها در اين کشور انجام نشده اما سازمان محيط 

  .زيست در نظر دارد در آينده برنامه ای را به اين منظور ارايه بدهد
، از مشاهده دو شی ناشناس در روز گذشته در آسمان قزوين خبر داده و به نقل از آفتاب يزد

 در حاليکه می چرخيدند و در ١۴ تا ۵/١٢خبرگزاری فارس نوشته، اين دو جسم پرنده در فاصله ساعات 
  .ی کردند رويت شده انددو جهت مخالف حرکت م

 مطلب نخست خود را با عنوان دور تازه تخريب هاشمی، به انتقاد از آنچه تخريب اکبر کارگزاران
هاشمی رفسنجانی توسط يکی از مداحان معروف ايرانی به نام حاج منصور ارضی خوانده، اختصاص 

 داده که افشاگری هايی را او آقای هاشمی را به ترساندن مردم متهم کرده و وعده: داده و نوشته
  .درباره رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسالمی انجام می دهد

 روز ۴٠ از قول منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران گزارش داده است که اين کشور درفرهنگ آشتی
  .  است  ميليارد دالر قرارداد جديد بسته٣٣اخير 

ی که سخنران پيش از خطبه نماز جمعه اين هفته تهران ، آقای متک فرهنگ آشتیبر اساس گزارش
بوده، اين موضوع را برای تاکيد بر بی اثر دانستن آنچه وی جنگ روانی غرب و صدور قطعنامه برای 

  .انزوای ايران ناميده، عنوان کرده است
ای  خبر داده، محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، امروز همزمان با سفر سفرجهان اقتصاد

  .  به اين استان سفر می کندUCF به اصفهان برای بازديد از تاسيسات ٧٧ و گروه NAMتروييکای 
، قرار است آقای احمدی نژاد برای بازديد از برخی طرح های عمرانی جهان اقتصادبه گزارش خبرنگار 

ام سالگرد پيروزی به اصفهان برود اما با توجه به اين تقارن زمانی، انتظار می رود رييس جمهور در اي
  .انقالب اسالمی، اخبار خوش هسته ای را به اطالع مردم برساند
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