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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ٠۶

  می شدن ايران،وات

 !دارد؟...  منطقه و ايران، ات منفی بر اوضاعتأثير چه خطرات و 
 ات منفی بر اوضاعتأثيرمی شدن ايران، چه خطرات و وه اتال من اين است کؤس. درود بر شما آقای رحمانی عزيز

می و روی وضعيت افغانستان می گذارد؟ با توجه به اين که افغانستان از سوی دو کشور ات منطقه و مخصوصاً ايران،

 امی اش رو شنيدم در مورد اين که ايران حتی زباله ھای اتای رئمن صحبت ھا. ستان محاصره شده استايران و پاک

اگر لطف کنيد به طور کلی مقاله ای پيرامون فعاليت ھای اتمی حکومت . ر نزديکی مرز با افغانستان دفن می کندد

  .اسالمی ايران و عوارض و عواقب آن برای سايت ما مقاله ای بنويسيد، خيلی خوشحال می شويم

 با مھر

   افغاستان-سايت اينترنتی راديو مژده، ھرات 

 

 دھای متقابلبا درو: بھرام رحمانی

آن ھا بر اين .  اتمی شدن ايران، يکی از مھم ترين آرزوھای سران و مقامات حکومت اسالمی ايران استۀمسأل

به ھمين دليل بخش اعظم . ی و جھانی اش بايستدئند که ايران اتمی با قدرت می تواند در مقابل رقبای منطقه اتصور

به عالوه زندگی و بھداشت .  خطرناک اختصاص داده اندۀاين عرصثروت ھا و منابع و درآمدھای کالن کشور را به 

  . مواجه کرده اندکيميائیعمومی بخشی از مردم ايران و محيط زيست را نيز با خطر آلودگی ھای زباله ھای اتمی و 

و بی فعاليت ھای اتمی حکومت اسالمی، اگر ضربات کوبنده ای به زيست و زندگی و معيشت اکثريت مردم ايران زده 

 ترين سطح خود رسيده اند نیکاری، گرانی و تورم و فقر و فالکت اقتصادی و به تبع فقر، آسيب ھای اجتماعی به بحرا

، به نفع مسأله ايران، به لحاظ اقتصادی و حتی نظامی با مخاطرات عديده ای مواجه شده است اما اين ۀو موقعيت جامع

 خليج فارس به انبار ۀاسرائيل و ھم چنين کشورھای حوز. ام شده است سالح تمۀبرخی کشورھا و شرکت ھای صادرکنند

ھم چنين برخی کشورھا از محاصره اقتصادی ايران، .  غربی تبديل شده اندۀسالح ھای مخرب دولت ھای پيشرفت

  ...ی به جيب زده اند مانند ترکيه، چين، روسيه ونسودھای کال

 ۀ آيت هللا روح هللا خمينی، ھنوز زنده است و جنگ خانمانسوز ھشت سال به دورانی برمی گردد کهمسألهريشه ھای اين 

 فرمانده سپاه پاسداران وقت، نامه ای به ئیدر ماه ھای آخر اين جنگ، محسن رضا. ايران و عراق در جريان بود

ند که ايران در اما ھمه می دان. خمينی می نويسد و در آن کمبودھای جبھه ھا و جنگ افزار را برای او توضيح می دھد

 ايران نمی توانست اين ليست بلندباالی فرمانده سپاه ۀآن روزھا، ھم به دليل خالی بودن خزانه اش و ھم به دليل محاصر
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 سازمان ملل متحد را ۵٩٨از اين رو، حکومت اسالمی ايران، در حال ضعف و زبونی و شکست قطعنامه . را تھيه کند

در واقع در . گام پذيرش آن با صدای بلند اعالم کرد که جام زھر را سر کشيده استبی خود نبود که خمينی ھن. پذيرفت

 به سال دوم جنگ و ھنگامی که نيروھای ايرانی خرمشھر را از اشغال نيروھای عراقی خارج کردند صدام حسين رسماً 

. ی ميز مذاکره بنشيندسازمان ملل اعالم کرد که حاضر است نيروھايش را به مرزھای قبل از جنگ عقب بکشد و پا

اما حکومت اسالمی و در . ند به ايران غرامت جنگی بپردازنداحتی برخی دولت ھای عربی اعالم کردند که حاضر

اين جنگ را به ... و» راه قدس از کربال می گذرد«، »جنگ جنگ تا پيروزی« چون ئیس آن، خمينی، با شعارھاآر

 سازمان ملل مبنی بر آتش بس ۀنجام از موضع درماندگی و شکست قطعناممدت شش سال ديگر ادامه داد تا اين که سرا

  . را پذيرفت

به . اما خمينی، اين بار جام زھری که سر کشيده بود انتقامش را به خونين ترين شکلی از زندانيان سياسی ايران گرفت

 اعدام شدند و آن ھا را مخفيانه در ، چندين ھزار زندانی در زندان ھای ايران١٣۶٧فرمان او، در بھار و تابستان سال 

خاوران ھای زيادی در . جاھای نامعلومی دفن کردند که يکی از آن ھا گورستان خاوران در نزديکی تھران است

  .سراسر ايران وجود دارند که ھنوز کشف نشده اند

د سالح اتمی افتاد به طوری به اين ترتيب، حکومت اسالمی ايران، از سال ھای پايانی جنگ ايران و عراق به فکر تولي

 ۀ فعاليت ھای اتمی مداوم و پيگير حکومت اسالمی، به يکی از مسايل مھم مورد مناقشۀمسأل اخير، سالکه در ده 

 ينحکومت اسالمی، ھم چنين در ا. اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللی اتمی، تبديل شده است

 خدماتی و بھداشت و درمان و ۀ بايد به عرص ايران را که قاعدتاً ۀ از سرمايه ھای جامعدالرسال ھا ده ھا ميليارد 

 ميليتاريسم و در جھت دست يابی به سالح ھای اتمی بر ۀآموزش و پرورش و اشتغال و غيره صرف می شد به عرص

  .باد داده است

قبل از .  قزاقستان برگزار شد-لماتی ادر ی حکومت اسالمی ايران، ئ ھسته ۀ بر سر برنامگفت و گودر روزھای اخير 

اين نيز شھرھای مختلفی چون تھران، پاريس، ژنو، استانبول، بغداد و مسکو ميزبان مذاکرات مقامات حکومت اسالمی 

  .لمان بودندا عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به عالوه ۵با مقامات اعضای 

 - ١٣٩١ حوت ٩ک بامداد چھارشنبه، ي ۀران و گروه پنج به عالويان اي مگزارش ھا حاکی است که روز دوم مذاکرات

 توافق کردند که مذاکرات کارشناسان گفت و گوافت و طرف ھای يان يلماتی قزاقستان پاا، در شھر ٢٠١٣ بروری ف٢٧

  .ه برگزار شودي در استانبول ترکچ مار١٨ و ١٧دو طرف در روزھای 

 سازی  تر پيشنھاد داده بود که در صورت دست کشيدن ايران از غنیقزاقستان پيشس جمھور ئينورسلطان نظربايف، ر

  .اورانيوم، ميزان اورانيوم الزم را از روسيه به ايران منتقل کند

ک کنفرانس يران در ي حکومت اسالمی اۀلی، سرپرست گروه ايرانی مذاکره کننديد جليان مذاکرات قزاقستان، سعيدر پا

ران در مذاکرات مسکو مطرح کرده بود، نسبت به يشنھاداتی که اي به پ۵+١پاسخ گروه «ت که خبری شرکت کرد و گف

ش برگزار شد، يلی، در مذاکرات مسکو که ھشت ماه پي جلۀبه گفت» .نانه تر بوديآن چه در قبل مطرح شده بود واقع ب

ھا را گفت و گواصول و اھداف «ک ارائه داد که يبه اعضای گروه پنج به عالوه » پنج محور«ران طرحی شامل يا

دبير شورای عالی امنيت ملی حکومت اسالمی، در » . آن را بررسی و به ما پاسخ دھد۵+١قرار بود «و » ن کردهييتع

بسته شدن فردو توجيھی ندارد و اين «: ی فردو در نزديکی قم گفتئ بسته شدن سايت ھسته ۀی دربارسؤالپاسخ به 

  ».ست ھم نداشته ا۵+١درخواست را 

 به ۵+١ پيشنھادی کشورھای ۀلمانيتور، جزئيات جديدی از بستا با پايگاه خبری گفت و گو، در ئیامريکايک ديپلمات 

ھای دو گفت و گوترين بحث  ، گفته است مھمئیامريکااين ديپلمات . لماتی قزاقستان را اعالم کرداايران در مذاکرات 
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 پيشنھادی ۀ سياست خارجی اتحاديه اروپا بستمسؤول که طی آن  روز سه شنبه بود۵+١روزه ايران با کشورھای 

  . ای را به طرف ايرانی ارائه داد تجديدنظر شده

 درصدی ايران، ٢٠سازی  ل فعاليت غنی و، طرف غربی کنترئیامريکا اين ديپلمات ۀ پيشنھادی، به گفتۀدر اين بست

ی و شفافيت بيش تر در فعاليت ھای ئ  ھای ھسته   پادمانردو، افزايشی فئ  سيسات ھستهأتعليق فعاليت ھای جاری در ت

  .بازرسی آژانس را خواستار شده بود

 پيشنھادی تجديد نظرشده، برخی از مطالباتی که در ماه مه گذشته ۀ، افزوده طرف غربی در بستئیامريکااين ديپلمات 

ن ديگر خواستار اين نيست که ايران تمامی به گفته وی طرف غربی اکنو. در بغداد مطرح کرده بود را تعديل کرده است

  .کند» متوقف، تعطيل و منتقل« درصد خود را ٢٠ذخائر اورانيوم 

دھد مقدار کافی از سوخت   قبلی به ايران اجازه میۀ پيشنھادی جديد، خالف بستۀ، بستئیامريکا اين ديپلمات ۀبه گفت

  .يد و ذخيره کند را تول، درصدی که برای مقاصد پزشکی الزم است٢٠ ۀشد غنی

سيسات فردو أ، ھم چنين گفته است طرح پيشنھادی جديد، خواستار تعليق فعاليت ھای غنی سازی در تئیامريکااين مقام 

از » ی در اين سايتئاز سرگيری فوری فعاليت ھای ھسته « ايران برای ئیمحدودسازی توانا. ـ و نه تعطيلی آن ـ است

  . مطرح کرده اند۵+١ورھای جمله خواسته ھای ديگری است که کش

 خواستار افزايش اقدامات نظارتی آژانس بين المللی برای اطمينان از شفافيت بيش تر ۵+١عالوه بر اين، کشورھای 

  .ی ايران شده اندئبرنامه ھسته 

ديپلمات  اين ۀطبق گفت.  ھا عليه تھران را لغو کند طرف غربی در مقابل اين مطالبات وعده داده است برخی از تحريم

 تحريم ھای نفتی يا مبادالت مالی را شامل نمی شود، بلکه ناظر به تحريم ھای ، کاھش تحريم ھا فعالً ئیامريکازن 

 اين مورد ۀ توضيحات بيش تر دربارۀوی از ارائ.  و اتحاديه اروپا وضع کرده اندامريکا ديگری است که ۀوضع شد

  .خودداری کرده است

اکبر واليتی، مشاور خامنه ای رھبر حکومت اسالمی اسالمی در امور بين الملل، در  علی در مقطع مذاکرات اخير

 حق هجمھوری اسالمی ايران ھمواره ب«: واکنش به پيشنھاد تعطيلی سايت فردو در قبال لغو تحريم صادرات طال گفت

  ». کند قانونی و مشروع خودش پافشاری کرده و می

ای در صحن علنی مجلس شورای اسالمی   مجلس با قرائت بيانيه ۀ نمايند٢۵٢، بروری ف٢۴ -  حوت ۶شنبه  در روز يک

 بر سر ميز ١+۵با گروه » مقررات آژانس«و » تی پی ان «ۀنام  ايرانی خواستند که در چارچوب عھدۀ کنند از تيم مذاکره

  .بنشيند

» امريکا ھای غيرمنطقی  و درخواست ھا   خواھی زياده«اند که از  اين نمايندگان از کشورھای روسيه و چين خواسته 

 پيمانان   و ھمامريکاپيشنھاد ما به عنوان نمايندگان ملت بزرگ ايران به «: در پايان اين بيانيه آمده است. پيروی نکنند

ر دھند و ييی امروز جمھوری اسالمی را بپذيرند و سياست تقابل را به تعامل تغئھای ھسته  غربی اين است که واقعيت 

  ».آميز ھرگز متوقف نخواھد شد ی ايران در چارچوب اھداف صلح ئ  د که قطار ھستهبدانن

المللی انرژی اتمی مدعی شد که  س مجلس نيز ضمن انتقاد به گزارش اخير مديرکل آژانس بين ئيعلی الريجانی ر

ی ئ  اده شده تا فضای رسانهمعلوم است از قبل به آن ھا د«بوده و » کليشه ای«عبارت آکيا آمانو، سرپرست آژانس اتمی، 

  ».آلوده کنند را در دنيا مه 

در واقع اين روند يک دھه مذاکرات . اين مذاکرات حدود ده سال است که جريان دارد و ھنوز به سرانجام نرسيده است

 سر  کالن را پشتۀاش دو مرحل  اتمی ۀحکومت اسالمی ايران با اعضای دايمی شورا امنيت سازمان ملل بر سر برنام
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 تا به بن بست رسيدن ١٣٨١ی حکومت اسالمی در سال ئسيسات ھسته أيکی از زمان فاش شدن ت: گذاشته است

  . تاکنون٨۴سازی توسط حکومت اسالمی از سال   غنی ۀ و دوم از آغاز دوبار١٣٨۴مذاکرات در اواخر سال 

حسن روحانی، علی الريجانی در حال : ند اين مذاکرات بودۀ سه نفر پيش برند تاکنون از سوی حکومت اسالمی ايران،

  .حاضر سعيد جليلی

گفت  سعدآباد از نتايج ۀلمان و فرانسه بودند که توافق ناما طرف مذاکره با حکومت اسالمی در سال ھای اوليه، بريتانيا، 

منيت سازمان ملل  عضو دائمی شورای ا۵ر يافت و طرف مذاکره با ايران، يياما سپس اين ترکيب تغ.  ھا بود  با آنو گو

 اصلی مذاکره کننده با ايران از ۀنمايند. لمان شدندابه ھمراه ) امريکا بريتانيا و   چين، فرانسه، متشکل از روسيه،(متحد 

  . سياست خارجی اتحاديه اروپا استمسؤول، »کاترين اشتون«سوی اين گروه نيز 

 کار آمدن یيران به توافقات نسبی رسيدند اما با رو پايانی رياست جمھوری محمد خاتمی، غرب و اۀدر واقع در دور

  .ر کرد و مواضع طرفيتن نسبت به ھمديگر خصمانه شديينژاد، وضعيت تغ محمود احمدی 

کننده با  ن کرده اين است که شش کشور مذاکره آ مھمی که حکومت اسالمی ايران بھره برداری خوبی از يکی از نکات

 کشورھای اين اختالف نظرھا، به ويژه ميان چھار کشور غربی با. ايران ھم نظر نيستند و سياست ھای متفاوتی دارند

اين دو کشور، روابط خوبی با حکومت اسالمی ايران دارند و در واقع چين بازارھای ايران را . روسيه و چين است

روسيه نيز بيش از چھل سال است که . تسخير کرده است عالقه ای به تحت فشار قرار دادن حکومت اسالمی ندارند

بنابراين، اين شش کشور، . ست منبع درآمد کالنی از اين منبع داردنيروگاه بوشھر را می سازد و ھنوز ھم تمام نکرده ا

  .يک ستراتژی واحد و يک سانی در مذاکره با مقامات حکومت اسالمی ندارند

 را نيز ئیدر طول اين مدت ده سال، آن ھا از يک سو با حکومت اسالمی مذاکره کرده اند و از سوی ديگری، تحريم ھا

 تحريمی، عليه ۀھا تاکنون شش قطعنامه، از جمله چھار قطعنامگفت و گواز زمان آغاز اين . ندعليه ايران به کار بسته ا

 ئی ھا  و بسياری ديگر از کشورھا نيز تحريمامريکا. ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است

  .يک جانبه يا چند جانبه ای را عليه ايران به کار گرفته اند

 می تأکيد سران حکومت اسالمی، به خصوص احمدی نژاد اين قطعنامه ھا را کاغذپاره می ناميد و ھمواره در حالی که

چون که قيمت ھر بشکه . شايد حق با احمدی نژاد بود. ی بر وضعيت اقتصادی ايران ندارندتأثيرکرد که اين تحريم ھا 

 حکومت درآمدھای کالنی داشت که می توانست ۀزان رسيده بود و خدالر ١۴٠ به دالر ٣٠نفت در بازارھای جھانی از 

 آن بر مردم با بی کارسازی ھای گسترده به دليل تأثير.  نمايد و به پيش براندتأمينماشين جنگی و دولتی خود را ھمواره 

اما اکنون خود . بحران صنايع و گرانی و تورم روزافزون کاالھای مورد نياز مردم بسيار سنگين و کمرشکن است

 درصد پروژه ھای ٧٠به گفته آن ھا، بيش از . ان حکومت اسالمی نيز به بحران ھای اقتصادی اقرار کرده اندسر

ی در چند ماه اخير ارزش پولی ايران سه به اقرار رفسنجان.  بحرانی ھستند درصد صنايع٨٠عمرانی دولت خوابيده و 

  .ن آمده استئيبرابر پا

در حالی که پاکستان، ھندوستان، اسرائيل و ھم دولت ھای . سالح اتمی داشته باشد ايران نبايد   غرب اين است کهۀبھان

 و فرانسه نه تنھا سالح اتمی دارند، بلکه توليد و توزيع ، برتانيا، روسيه، چينامريکا کننده با ايران به خصوص همذاکر

 .وشيما و ناکازاکی در ژاپن انداخت برای نخستين بار بمب اتمی را بر سر مردم ھيرامريکاخود حکومت . ھم می کنند

 و ديگر سالح ھای مخرب ئیاييمکيد مخالف توليد سالح ھای اتمی و به نظرم افکار عمومی مترقی جھان نه تنھا با

به عبارت ديگر، ھيچ دولتی در جھان نبايد حق . باشد، بلکه بر نابودی ھمه سالح ھای اتمی در جھان نيز پافشاری نمايد

  . و نگھداری سالح ھای اتمی را داشته باشدتوليد و فرورش 
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 مبنی بر اين که ايران به ساختن بمب اتمی نزديک می شود ھدف اصلی شان امريکاس ھمه أتبليغات غرب و در ر

 ۶٠ سال گذشته، تنھا با عربستان سعودی، قراردادھای تسليحاتی به حجم امريکا. فروش اسلحه به کشورھای منطقه است

  .عقد کرد مندالرميليارد 

، سخن گوی کاخ ٢٠١٢اوايل سال .  قرار داردامريکاست، در صدر معامالت نظامی با امريکاعربستان که متحد ديرين 

بنا بر اين قرارداد، .  با عربستان سعودی خبر داده بودامريکا ترين قراردادھای نظامی  سفيد از اجرای يکی از بزرگ

 اس به عربستان ١۵ين قطعاتی برای تقويت و نوسازی ھفتاد جنگنده اف  و ھم چن١۵ جديد اف ۀ فروند جت جنگند٨۴ 

   مھمات نظامی، قطعات يدکی جنگندهتأمين، اين قرارداد شامل امريکا ھای رسمی   مقامۀبه گفت. تحويل داده خواھد شد

 پتروکليھ فروند مند به خريد ھفتاد عربستان سعودی، ھم چنين عالقه . ھا، آموزش، نگھداری و تدارکات الزم است

  . آپاچی استۀجنگند

 پشتيبانی و ساليانه سه و نيم ميليارد امريکا ھزار فرصت شغلی در ۵٠ سخن گوی کاخ سفيد، اين قرارداد از ۀبنا به گفت

ھای آپاچی است   پترکوھلي و ١۵ جنگنده ھای اف ۀشرکت بوئينگ که توليدکنند.  به اقتصاد اين کشور کمک می کنددالر

 پشتيبانی می امريکا ايالت ۴۴ ھزار فرصت شغلی در ٧٧تر اعالم کرده بود قرارداد تسليحاتی با عربستان از نيز پيش 

  .کند

 خود را به نخستين نيروی منطقه ئی، نيروی ھوا٢٠٢٠ تا سال دالر ھا ميليارد  دولت عربستان قصد دارد با صرف ده

 فروند ھواپيمای جنگی است و زير ۴٠٠ر پرسنل و نزديک  ھزا١٨ عربستان سعودی، دارای ئینيروی ھوا. تبديل کند

  . ھا بنيان گذاری شده استئیامريکانظر 

.  سالح در خاورميانه بوده استۀ از خريداران عمد در سال ھای اخير، امارات متحده عربی نيز پس از عربستان،

 پيشرفته برای امارات به امضاء رسانده  سيستم ھای ضد موشکیتأمينی را برای دالر ميليارد ٣.۵، يک قرارداد امريکا

اين . ، در ھمسايگی ايران محسوب می شودامريکا تقويت فوری نظامی کشورھای متحد ۀاين اقدام بخشی از برنام. است

  . با برد کوتاه و متوسط در داخل و خارج از جو زمين ساخته شده استئیسيستم برای نابود کردن موشک ھا

 سال قطعات يدکی در ٣٠و » AN-2« موشک، دو سيستم رادار ٩۶ دو سيستم تاد را با ريکاامبر اساس اين قرارداد 

، با بستن قراردادی، اقدام به خريد تسليحات نظامی به ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٢بين سال ھای . دھد اختيار امارات قرار می 

ھای در  گ اسلحه در ميان کشوراين معامله امارات را سومين خريدار بزر.  کردامريکا از دالر ميليارد ١٧/٣ارزش 

 شامل تانک، توپخانه خودرو، خودروھای ئی ھا  موظف به تحويل اسلحهامريکادر اين قرارداد، . حال توسعه ساخت

ھای سطح به   ھای جنگی، موشک  ، موشک زمين به ھوا، کشتیھليکوپترزرھی، ھواپيماھای جنگی مافوق صوت، 

  .نده کشتی شد ھای ھدايت شو سطح و ضد کشتی و موشک

وزارت دفاع به دنبال کسب مجوز .  است١-  فروند ميراژ اف١۵ و ٢٠٠٠ فروند ميراژ ١٢ قطر، دارای ئینيروی ھوا

 AH-64D ،12 ھليکوپتر تھاجمی آپاچی مدل ٢۴ی به قطر است که شامل دالر ميليون ۶٠٠ ميليارد و ۶ ۀفروش بست

  .شود می ) شاھين دريا(ی ھاوک  سھليکوپتر ٢٢و ) شاھين سياه( بلک ھاوک ھليکوپتر

در .  خود را به روز کرد١- ی با فرانسه، ميراژھای افدالر ميليون ١٣٠ قطر با امضای قراردادی  عالوه بر اين موارد،

 موشک ضدکشتی ۀ ھای گشت زنی ويتا ـ کالس با آخرين نسخ  قطر درصدد تجھيز قايقئیآخرين اقدام، نيروی دريا

مبلغ اين قرارداد .  سازد  از اين سالح، افزايش چشم گيری در شعاع عمل را نمايان میآخرين نسخه. اکسولت است

  .تاکنون اعالم نشده است

اين .  به عمان خبر داددالر ميليارد ٣/۵، از فروش احتمالی تسليحات نظامی به ارزش امريکا، وزارت دفاع ٢٠١١سال 

 و تجھيزات مربوطه، قطعات يدکی، آموزش و ۵٠/۵٢ بالک ١۶- قرارداد شامل فروش ھجده فروند ھواپيمای اف
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، عمان که با ١٩٩٣در سال .  عمان می شدئی نيروی ھوائی تواناۀپشتيبانی لجستيکی بود و باعث افزايش قابل مالحظ

 درصد بودجه کشور را صرف خريد ٣٠، معادل دالر ميليارد ١/۵رو بود، ه  کسری بودجه روبدالر ميليون ٧٨٠

  .تسليحات کرد

ی از دالر ميليون ٨۶ ھرمز با ايران مشارکت دارد، به دنبال خريد بسته ۀالوه بر اين، عمان که در کنترل تنگع

  . خود را ارتقاء دھدF-16 موشک سايدويندر است تا از اين طريق ناوگان ھواپيماھای جنگنده ۵۵ست که شامل امريکا

 خبر داد دالر ميليارد ٢/۴جنگ افزارھا به کويت به ارزش  نيز از طرح کنگره برای فروش ، اخيراً امريکاوزارت دفاع 

اين تجھيزات نظامی به .  رادار خواھد بود۴ سکوی پرتاب موشک و ٢٠ فروند موشک پاتريوت پيشرفته، ۶٠که شامل 

  . خريداری کرده است٢٠١٠ تا ٢٠٠٧ موشکی پاتريوتی افزوده خواھد شد که کويت بين سال ھای ٣۵٠

کوپتر و يل امکان شليک شان از ھ که٢ موشک ھلفاير ٣٠٠ی دالر ميليون ۴٩ تواند مھمات  کويت، ھم چنين می

  .فروش اين مھمات در انتظار تصويب کنگره است. ھواپيماھای بدون سرنشين وجود دارد را خريداری کند

ه و به باالترين ، سه برابر شد٢٠١١ به کشورھای ديگر در سال ئیامريکا فروش تسليحات امريکا  ۀگزارش کنگر به 

  . ميزان در تاريخ اين کشور رسيده است

 ھستند، يکی از داليل رشد چشم گير امريکا خليج فارس که متحده  ۀفروش بيش از پيش اسلحه به برخی کشورھای حوز

ن احتمال  اتمی ايران و باال گرفت از برنامه  نگرانی امريکا  گزارش کنگره.  اعالم شدامريکاميزان فروش اسلحه از سوی 

  .ی دانسته استئ  ترين دليل فروش باالی اسلحه به متحدان منطقه   نظامی به جمھوری اسالمی را از مھم حمله

 ٣٠٠ ميليارد و ۶۶  ميالدی، مجموعاً ٢٠١١ در سال امريکا ۀاياالت متحد» نيويورک تايمز«بر پايه گزارش روزنامه 

  . دھد را نشان می» رشدی فوق العاده «٢٠١٠يسه با سال  سالح فروخته است که اين رقم در مقادالرميليون 

به گزارش .  تسليحات خريداری کرده استدالر ميليون ٨٠۴ ميالدی بالغ بر ٢٠١٢جمھوری آذربايجان، در سال 

 ٢٠١٢ مرکز تجزيه و تحليل تجارت بين المللی تسليحات، آذربايجان در سال ۀخبرگزاری آپا، بر اساس گزارش ساالن

 اين مرکز تحقيقاتی، آذربايجان در ۀبه گفت.  اسلحه و تجھيزات نظامی در دنيا بوده استۀ عمدۀمين واردکنند١٨ميالدی 

  . سالح خريداری کرده استدالر ميليون ٨٠۴ ميالدی ٢٠١٢سال 

افغانستان نيز ، کانادا، آذربايجان، دانمارک و امريکاانگلستان، ايتاليا، ژاپن، نروژ، امارات عربی متحده، اياالت متحده 

  . کشور نخست در فھرست بزرگ ترين واردکنندگان اسلحه قرار دارند٢٠جزو 

 نظامی فدرال روسيه در يک - س سرويس ھمکاری فناوری ئي، الکساندر فومين، ر»نووستی«به گزارش خبرگزاری 

 روسيه در ۀاسلحبر اساس محاسبات اوليه، ارزش صادرات :  دولتی در خصوص قراردادھای دفاعی کشور گفتجلسۀ

 درصد ١١١/٨ھای ما با  اين امر بدان معناست که برنامه.  رسيده استدالر ميليارد ١۵/١۶ به مبلغی برابر ٢٠١٢سال 

 بوده دالر ميليارد ١٣/٢ برابر ٢٠١١اين در حالی است که به گزارش روسيه، فروش اسلحه در سال . تحقق يافته است

  . کافی بودامريکا عنوان دومين صادرکننده سالح در جھان بعد از است، مبلغی که برائ حفظ جايگاھش به

م يدو و ن. ار سازمان ملل قرار دھنديستند آمار بودجه نظامی خود را در اختيچ وجه حاضر نيبرخی دولت ھا، به ھ

  .ت می كندياا، كفين دنيرنشي فقداً يجاد حداقل ھای سواد و بھداشت در مناطق شدي جھان، برای ایدرصد از بودجه نظام

سال . ن تجارت سودآور جھان امروز را به خود اختصاص داده استيسوداگری اسلحه، بعد از تجارت مواد مخدر، دوم

 ٥٠عنی حدود ينه ھای نظامی اختصاص داده اند، ي را به ھزدالرارد يلي م٧٣٨گذشته دولت ھای جھان مجموعا ھزار و 

  .٢٠٠١ش تر از بودجه نظامی جھان در سال يدرصد ب
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طی از سوی سازمان ملل متحد اعالم يررسمی اسلحه را شامل نمی شود، در شراين رقم ھنگفت، كه تازه تجارت غيا

شده است كه تعداد قابل توجھی از كشورھای جھان آمار رسمی بودجه نظامی خود را به سازمان ملل متحد اعالم نمی 

  .كنند

م ي، اگر بودجه ای كم تر از دو و ن»مطالعات صلح استكھلم«مللی ن اليتوی بي انست٢٠١٢ن بنا به گزارش سال يھم چن

 صرف مبارزه با بی سوادی و ارتقای استانداردھای بھداشت و درمان در دالرارد يلي م٤٠عنی ساالنه ين مبلغ يدرصد ا

شه يا ريامی دندوار بود كه فقر مطلق در تمي سال می توان ام١٠ا شود، پس از گذشت حدود ين دنيرنشي فقداً يمناطق شد

  .ا از حداقلی از سواد و بھداشت برخوردار باشندي مردم دنۀكن شده و ھم

ب شركت ھای اسلحه سازی و واسطه گران آن كرده يب، تجارت پررونق اسلحه، سودھای سرشاری را نصين ترتيبه ا

ی و آوارگی نبوده؛ راني جز مرگ، شكنجه، ويزین تجارت برای مردم جھان، چياست، در حالی كه ارمغان رونق ا

ادی از انسان ھا، شكنجه، نقض جدی حقوق بشر، خشونت ھای جنسی و يتجارتی كه موجب كشته و زخمی شدن شمار ز

  .شده است»  سرباز-كودك «رانسانی يده غيظھور پد

ن ا به عنواي جنگ و مناقشه در سراسر دن٣٠ش از ي ھزار كودك در ب٣٠٠ر، حدود ي اخۀسف، در دھيونيبه گزارش 

 ھستند كه بعضی از آن ھا افريقات كودكان سرباز در يمی از جمعيش تر از نيان بين مياز ا. سرباز به كار گرفته شده اند

له ھا به صف جنگندگان يا با انواع حيا ربوده شده يا توسط خانواده فروخته شده اند، يل فقر يتنھا ھفت سال دارند و به دل

  .رنديد انواع سوء استفاده ھا قرار می گوسته اند و موريگروه ھای مختلف پ

عنی ياست؛ يد ناخالص داخلی دني درصد حجم كل تول٥/٢نه ھای نظامی در سراسر جھان معادل يھم اكنون، مجموع ھز

 ٢٠١٢ن براساس گزارش سال يھم چن.  می شوددالر ٢٤٩ن بودجه بندی شوم، ساالنه ين از ايسھم ھر شھروند كره زم

 نسبت به رقم مشابه در سال ٢٠١١سال (ر ي سال اخ١٠ن رقم در طول يژوھش ھای صلح استكھلم، ان المللی پيسسه بؤم

  . درصد رشد كرده است٥٠حدود ) ٢٠٠١

ارد يلي م٧٣٤كای شمالی يمرا، در دالرارد يلي م٣٤ معادل افريقاافته در قاره ينه نظامی اختصاص ي، ھز٢٠١١در سال 

 دالرارد يلي م٤٠٧ و در اروپا دالرارد يلي م٣٦٤ه يانوسيا و اقي، در آسدالرارد يلي م٧٣كای مركزی و جنوبی يمرا، دالر

 درصد رشد ٦/٨نه نظامی را نسبت به سال قبل با يزان رشد ھزين ميش تري بافريقا ۀان قارين ميبرآورد می شود كه در ا

  .به خود اختصاص داده است

ه ي سال گذشته، مبارزه جھانی عل١٠ه نظامی كشورھا طی  درصدی مجموع بودج٥٠ش حدود يل اصلی افزايكی از دالي

مبر به برج ھای دوقلوی سازمان تجارت جھانی در  سپت١١ستی ياعالم شده كه به دنبال حمالت ترور» سميترور«

كا اختصاص دارد كه صرف يمران حمالت، به كشور يز نظامی به دنبال اين بودجه تجھيباالتر. كا صورت گرفتيمرا

نه به يكا ھزيمرا برای دولت دالرون يلي تر٢/١ش از ي به افغانستان و عراق شد؛ حمله ای كه تا به امروز، ب نظامیۀحمل

ز به دنبال يان ھای اقتصادی گسترده ای نين حمالت زيی، ادالرارد يلي م١٢٠٠نه ين ھزيعالوه بر ا. دنبال داشته است

ھای انسانی به واسطه كشته و زخمی و آواره شدن شمار ه ين رفتن سرمايرساخت ھا، از بيب زيداشته كه شامل تخر

ه گذاری خارجی و لطمه به ين رفتن سرماي اقتصادی، از بۀت ھای روزمريادی از انسان ھا، اختالل در فعاليز

گر، جالب ياز طرف د. زان آن ھا ندارندين درستی از ميسم می شود؛ كه كارشناسان ھنوز تخميدرآمدھای ناشی از تور

ن سھم يش تريب بيس و فرانسه، به ترتيه، انگلين، روسيكا، چيمراعنی يت يت كه پنج عضو دائمی شورای امنتوجه اس

 درصد از تجارت جھانی اسلحه را در سال ٦٠ن پنج كشور در مجموع ين ايھم چن. ا را دارندينه ھای نظامی دنياز ھز

ن يش تريی در سال گذشته، بدالرارد يلي م٧١١نظامی كا با بودجه يمراان آن ھا، ي از آن خود كرده اند كه در م٢٠١١

  .ا را به خود اختصاص داده استيبودجه نظامی دن
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نه تجارت يچ آماری در زمينه ھای نظامی دولت ھا بوده و ھين رقم ھا تنھا درباره بودجه ھا و ھزين حال، ايدر ع

ر در جنگ يان درگيی شبه نظامی و شورشنی اسلحه و فروش انواع سالح ھای سبك به گروه ھايرزميرقانونی و زيغ

، به تجارت ئیافريقانه ھای نظامی در كشورھای يبه طور خاص، بخش بزرگی از ھز. ستيھای داخلی، در دست ن

رقانونی سالح ھای ين بازارھا برای تجارت غي، از جمله مھم ترافريقا. ررسمی سالح اختصاص دارديرقانونی و غيغ

ن قاره يا به ايبا از تمامی مراكز اسلحه سازی دنيسالح ھای سبك تقر. به شمار می رودن يز سالح ھای سنگيسبك و ن

، رقمی در حدود افريقامت در يرقانونی اسلحه ھای سبك و ارزان قين زده می شود كه تجارت غيتخم. فرستاده می شود

ق ين دقين تجارت مانع از تخمينی بودن اير زميت زيماھ.  را در ھر سال به خود اختصاص می دھددالرارد يليك مي

  .ن بخش می شودي صرف شده در اۀنيھز

ری ھرچه يگيزات نظامی با قدرت و پي تجھۀدكننديد و تجارت اسلحه سبب شده شركت ھای توليسود سرشار ناشی از تول

روز بحران ن شركت ھا، حتی در سال ھای بيا. ن المللی شوندي سازمان ھای بۀت ھای صلح طلبانيش تر مانع از فعاليب

، ھم چنان از بازار جھانی خوبی برخوردار بوده اند و قدرت اقتصادی بزرگ ) تاكنون٢٠٠٨از سال (ا ياقتصادی در دن

اری از دولت ھا محسوب می يحاتی و نظامی بسيری ھای تسليم گيگذار بر تصمتأثير آن ھا از جمله عوامل ۀپشت پرد

  .شود

 نظامی را به ۀن بودجيش تريال گذشته به سازمان ملل اعالم كرده اند، ببر اساس گزارش كشورھا و آماری كه در س

، دالرارد يلي م٧/٦٢، انگلستان دالرارد يلي م٩/٧١ه ي، روسدالرارد يلي م١٤٣ن ي، چدالرارد يلي م٧١١كا با يمراب يترت

، دالرارد يلي م٥/٤٨سعودی ، عربستان دالرارد يلي م٩/٤٨، ھند دالرارد يلي م٣/٥٩، ژاپن دالرارد يلي م٥/٦٢فرانسه 

  . داشته انددالرارد يلي م٤/٣٥ل ي و برزدالرارد يلي م٧/٤٦لمان ا

بودجه ھای نظامی و اطالعاتی و جاسوسی دولت ھا، به ويژه دولت ھای مستبدی چون ايران، ھمواره مخفی نگاه داشته 

 يا به نوعی به رسانه ھای درز داده می  از آن ھا در بودجه ھای ساالنه مطرح می گردد وئیمی شوند و فقط گوشه ھا

  .شود

، بودجه ١٣٨٩ پيشنھادی دولت برای سال ۀ ھای اعتبارات نظامی ايران، مندرج در بودج برای مثال، در سر فصل

در نظر گرفته شده ) دالر ميليارد ھجدهمعادل ( ميليارد تومان ١٨.٠٠٠نيروھای مسلح ايران برای سال آينده در حدود 

 ميليارد تومان برای ارتش در نظر گرفته شده و برابر اين مقدار نيز برای نيروھای انتظامی ٢٣٠٠ن رقم از اي. بود

 .منظور شده است

ھا و پرداخت   تقسيم اعتبارات بر مبنای تعداد کادرۀتعداد پرسنل ثابت نيروھای انتظامی، تقريبا برابر ارتش و نشان دھند

  .فاعی و نظامی استحقوق و دست مزد به جای خريد ادوات د

 ميليارد تومان بيش از دو برابر ارتش اعتبار در اختيار دارد حال ٥٣٠٠در مقايسه با ارتش، سپاه پاسداران با دريافت 

اعتبارات سپاه پاسداران نيز مانند ارتش عمدتا صرف پرداخت . ھای ثابت سپاه از ارتش کم تر است  کادرۀآن که شمار

ميزان پرداخت حقوق و مزايا در ارتش و سپاه، .  ھای واقعی نظامی آن ھا  باال بردن ظرفيتحقوق و مزايا می شود و نه

  .دو به يک به نفع سپاه پاسداران است

 نظامی ۀ دھد ھزينه اقدام يک جانب  نشان میئیامريکايک گزارش جديد منتشرشده از سوی تعدادی از کارشناسان 

  . ھزينه برای اقتصاد جھانی به ھمراه داشته باشددالرميليارد  ١٧٠٠ عليه ايران ممکن است تا سقف امريکا

 ھای اقتصادی ناشی از  در گزارشی با برآورد ميزان ھزينه) FAS(» امريکافدراسيون دانشمندان « نفره از ٩تی أھي

 تا دالر ميليارد ۶۴ترين حالت از   عليه ايران نوشته است که اين ھزينه در کم امريکااقدامات احتمالی تحريمی يا نظامی 

  . خسارت به ھمراه داشته باشد در نوسان استدالر ميليارد ١٧٠٠ترين سناريو که ممکن است تا  بيش 
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ی ايران به ئ  با برنامه ھسته امريکادر اين گزارش با برشمردن سناريوھای محتمل برای برخوردھای احتمالی 

المللی نفت ايران اشاره شده   ھرمز و ممانعت از فروش بين  ايران، بلوکه کردن تنگهئی چون محاصره دريائیسناريوھا

 برآورد شده دالر ميليارد ٣٢۵ کرد اقتصاد جھانی  که طبق اين سناريوھا که اقدام نظامی در آن مطرح نيست ھزينه

  .است

 ١٧٠٠ا  ت٧٠٠در سناريوھای ديگر، بمباران ايران و حمله نظامی مطرح است که ھزينه آن برای اقتصاد جھانی از 

  . برآورد شده استدالرميليارد 

ھر گونه حمله به ايران ممکن است قيمت «: گويد ، استاد اقتصاد دانشگاه جورج تاون در اين باره می»پاول سوليوان«

» .تواند اقتصاد اياالت متحده را به يک دوره رکورد ديگر ببرد  می مسأله باال ببرد که اين دالر ٢۵٠نفت را تا مرز 

  )منتشر شده است» شبکه اطالع رسانی افغانستان«ين گزارش، در کامل ا(

ی مجھز شود چه خطراتی منطقه و افغانستان را تھديد ئدر رابطه با اين که اگر حکومت اسالمی ايران به سالح ھسته 

ند اما آن چه که روشن است دولت ھای قدرت م. خواھد کرد از ھم اکنون نمی توان در اين مورد موضع گيری کرد

دست يابی اين حکومت به اين سالح مخرب بسيار . غربی، عالقه ندارند حکومت اسالمی ايران، سالح اتمی داشته باشد

 سالح ھای اتمی، حکومت اسالمی را تحريم کردند ۀچرا که دولت ھای اصلی دارنده و توليدکنند. سخت تر است

وگاه ھای اتمی چندان ساده نمی باشد و عمدتا برخی بنابراين، دست يابی حکومت اسالمی به مواد و ابزارھای نير

به خصوص مدت ھاست .  به دست حکومت اسالمی می رسدئیامکانات از طريق برخی واسطه ھا با ھزينه ھای باال

که ويران گری تحريم ھای اقتصادی بر مردم ايران اثبات شده است کم تر کسی در ايران، عالقه دارد که حکومت 

.  تحريم ھای بيش تر و يا جنگی خانمانسوز ببردۀ ھای موجود خود، کشور را زير فشارھای خردکننداسالمی با سياست

 حتی تصورش ؟گذشته از اين، فرض کنيم اگر حکومت اسالمی ايران مجھز به سالح اتمی شود چه اتقاقی خواھد افتاد

در چنين روندی احتمال اين که . له کنند به ايران حمامريکاچرا که احتمال دارد اسرائيل و . ھم نگران کننده است

اگر . حکومت اسالمی از سالح ھای مخرب خود استفاده کند و اسرائيل را با موشک ھای دوربرد خود بزند بعيد نيست

 محدود نخواھد ماند و بسياری از کشورھای منطقه از امريکاچنين جنگی آغاز شود ابعاد آن تنھا به ايران و اسرائيل و 

نستان را نيز وارد اين محدود جنگی خواھد کرد و يک فاجعه عظيم و بزرگی برای کل مردم منطقه به جمله افغا

  .خصوص ايران به بار خواھد آورد

 ۀ در اين مورد دربارمسألهاما يک . در رابطه با دفن زباله ھای اتمی حکومت اسالمی نيز اظھارات مختلفی مطرح است

ی صدق می کند اين است که آن ھا سعی می کنند در کشور خود، اين زباله ھا را به  کشورھای دارنده زباله ھای اتمۀھم

از اين . دور از چشم مردم و مخفيانه در جاھای معينی دفن کنند و از سوی ديگر، آن ھا را به کشورھای فقير انتقال دھند

تان زباله ھای اتمی خود را در  و ھم پاکسامريکارو، يک بحث درباره افغانستان اين است که کشورھای انگليس و 

از اين رو، دور از انتظار نيست که حکومت اسالمی نيز زباله ھای اتمی اش را .  ھلمند افغانستان دفن می کنندواليت

  .اما مدرک مستندی در اين باره وجود ندارد. در استان سيستان و بلوچستان و در مرزھای افغانستان دفن کند

 ملی حفاظت از محيط ۀس برنامه ريزی ادارئيکابل، به نقل از محمدکاظم ھمايون ر» بحھشت ص« غيردولتی ۀروزنام

 در فرصتی مناسب زباله ھای اتمی خود را در  زيست افغانستان نوشته بود پاکستان در زمان حاکميت گروه طالبان،

ی اتمی برای آن که به انسان ھا و دفن زباله ھا: وی، افزود.  ھای ھلمند و قندھار جنوب افغانستان دفن کرده استواليت

 نياز دارد اما پاکستان از اختصاص چنين مبلغی برای دفن اصولی زباله دالرمحيط زيست آسيب نرساند، به ميلياردھا 

وزير کنونی آموزش و پرورش » فاروق وردک«اين در حالی است که چھار سال پيش . ھای اتمی ناتوان است

س جمھور ئيدر آن زمان حامد کرزی ر. ی پاکستان در اين کشور را مطرح کرده بودافغانستان، دفن زباله ھای اتم
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ھمايون افزود ھنوز .  علمی و فنی بررسی و تحقيق کندۀ اين موضوع به گونۀتی را موظف کرد تا دربارأافغانستان ھي

 موضوع دفن زباله ھای اتمی پاکستان در جنوب افغانستان از طريق رسانه ھا ۀت موظف دربارأنتايج تحقيقات ھي

  .منعکس نشده است

زباله ھای اتمی خود را در خاك افغانستان دفن  دولت افغانستان، اعالم كرده است در صورتی كه ثابت شود كه كشوری

البته در اين مورد عالوه بر پاکستان، نام . سطح بين المللی پيگيری خواھد كرد كرده است، افغانستان اين موضوع را در

  . و انگليس و ايران نيز برده شده استامريکا یدولت ھا

روگاه اتمی يی نئ بين المللی، حکومت اسالمی موظف است پس مانده ھا و زباله ھای ھسته ۀن شديتدوۀ براساس برنام

اما به دليل اين که بخش اعظم فعاليت ھای اتمی . منی دفن کنديارھای ايمطابق استانداردھای جھانی و معرا بوشھر 

 مخفيانه صورت می گيرد ھيچ کس نمی داند که زباله ھای خطرناک را چگونه در چه حکومت اسالمی ايران، کامالً 

  .بنابراين، ھيچ کنترلی بر اين فعاليت خطرناک و مضر حکومت اسالمی وجود ندارد. نقاطی از کشور دفن می کنند

ن زباله ھا از ي اۀنده ھميدر آ«: روگاه ھای سازمان انرژی اتمی كشور، ادعا کرده استيداری معاونت نكارشناس پسمان

  ! ؟».چ نگرانی از نظر دفن آن وجود ندارديست بررسی و كنترل می شوند و ھيط زيمنی و محينظر ا

ا برمی گردد كه يبوشھر دوباره به درروگاه اتمی ي، قسمتی از آب استفاده شده در نمسؤولبرای مثال، بنا به اقرار ھمين 

  ا چگونه انجام می شود؟ يمنی از نظر كنترل بھداشتی آب بازگشتی به درين ايز روشن نيست موازين مرحله نيدر ا

حتی جمع آوری زباله ھای معمولی و پس مانده ھای بيمارستانی که خطرناک و عفونی ھستند بر اساس موازين بھداشتی 

 ٩ش از ي ھزار تن و در سال ب٣٠با يدھند كه در ھر روز تقر  ھای آماری در ايران نشان می  تهافي. صورت نمی گيرد

برای مثال، روزانه . افت استين مواد قابل بازيآوری می شود كه قسمت اعظم ا ون تن زباله در كشور جمع يليم

ستم مواد زائد می ينی وارد سختي تن نان خشك به عنوان مواد دورر١٨٢۵٠٠ نان خشك و ساالنه  ۀ تن زبال۵٠٠٠

  . ھای متعدد به عمل آورد توان از آن استفاده  آوری شود، می  شود كه اگر به طور جداگانه جمع 

با . و موجود در آن ھا بستگی تام دارديواكتيزان مواد راديكسان نبوده به نوع و مي اتمی ۀان ھای زباليخطرات و ز

 - الف: شوند بندی می  م ين گونه مواد، آن ھا به سه گروه تقسيبخشی ا ان يت زيو و خاصيواكتيتوجه به مقدار مواد راد

 ھای   زباله- و متوسط؛ و جيواكتي ھای اتمی دارای مواد راد  زباله- و قوی؛ بيواكتي دارای مواد رادی ھای اتم زباله

 . فيو ضعيواكتياتمی دارای مواد راد

زباله . ار قوی استيند كه بسيآ وجود می ه ی بئ  ھای ھسته  روگاهي در نو قوی عموماً يواكتيزباله ھای دارای مواد راد

ن در زمان ي ھای سوخت و ھم چن لهيابی از مي ھای اتمی ھنگام باز روگاهيز در نيو متوسط نيواكتيھای دارای مواد راد 

 تمامی اماكنی كه ف دريو ضعيواكتيھای اتمی دارای مواد راد زباله . د عناصر سوخت اتمی حاصل می شونديتول

  . نديآ قاتی و پزشكی به دست می يو سروكار داشته باشد مانند البراتورھای تحقيواكتيانسان، به نحوی با اشعه راد

مدت زمان . جاد اختالل در ژن ھا، ھستنديھای سرطانی و ا ماری يب:  ھای اتمی  ھای ناشی از زباله بين آسيمھم تر

  . ون سال متفاوت استيلين مي چنده تاين چند ثاني ھا ب خطر زباله

ا آتی آن ھا چشم يتوان از خواص آنی و   آن ھا جزء گروه موادی ھستند كه به سادگی نمی ۀ و پس ماندکيميائیمواد 

 فلزات و مواد - ٢ مواد آلی؛ -١: شوند بندی می   خطرناك در چھار گروه اصلی طبقه کيميائیھای  ش تر زباله يب. ديپوش

  .  مواد قابل انفجار-۴ مواد قابل احتراق؛ و -٣دھا و بازھا؛ ي ھا، اس كمعدنی شامل نم

 آوری شده و پس از انبار كردن اگر جامد باشند، با مخازن و  ی جمعئ ژه ي در مخازن وءن گونه مواد خطرناک ابتدايا

 ھای جمع  ا شبكهيخازن م. ابنديژه انتقال می يله پمپاژ به درون خودروھای مجھز به عالئم ويع به وسيدر حالت ما
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ن گونه يم دست با ايتماس مستق. رنديگ د قرار می ياری از موارد مھر و موم شده و تحت كنترل شديآوری مواد در بس 

  .ده استي ممنوع اعالم گردداً يمواد در ھمه مراحل شد

 از از دفع کم تر محتمل آن ی، سال ھای متمادی مورد مطالعه قرار گرفته است و توجه کلیئ محل دفع زباله ھای ھسته 

 قرار ئی ھا را دوباره در سنگ ھا ھا در اقيانوس و يا در زير کالھک ھای يخ قطبی به اين سو جلب شد که بايستی زباله

ھا مناسب است، زيرا شانس بھتری دارد که ھزاران سال دست  محل ھای سنگی دفع زباله .  اند داد که از آن جا آمده

ی آن ھا به سطح تشعشع قابل ئ  ھا و در نتيجه واپاشی ھسته سازی زباله  و فرصت الزم برای عايق نخورده باقی بماند 

 .قبول را فراھم آورد

 ئیاين مواد نه تنھا مواد غذا. ھر ساله مقادير زيادی مواد زايد خطرناک توليد می شود که به راستی موجب نگرانی است

مواد زايد .  را که انسان به آن ھا متکی است، به شدت تھديد می کندئیوم ھاو آب و ھوا را آلوده می کند، بلکه زيست ب

. ی استئاما خطرناک ترين زباله ھا، زباله ھای ھسته . ھستند... خطرناک شامل رنگ ھای روغنی، تينر، ضد يخ و

 در تمام طول عمر اشکال اين مواد در اين است که در حال عادی غيرقابل تجزيه بوده و عمر بسيار طوالنی دارند و

خود، پرتوھای مخرب و مضری را از خود متصاعد می کنند که برای انسان و ديگر موجودات و محيط زيست 

 .خطرناک ھستند

 مشکالت جبران ناپذيری را در سطح جامعه اگر مقررات بھداشتی زيست محيطی به طور کامل رعايت نشود قطعاً 

صورت گرفته است عدم توجه به جمع ) WHO(وسط سازمان جھانی بھداشت ای که ت  کند؛ بر اساس مطالعه  ايجاد می

تكنيك جمع آوری، حمل و نقل .  نوع مشکل زيست محيطی را در جامعه به وجود آورده است٣٢آوری و دفع مواد زائد، 

 ھا در علوم و   ھای شھری با توجه به قدمت تاريخی، اھميت ويژه بھداشتی، اقتصادی و عليرغم ھمه موفقيت و دفع زباله

ازدياد جمعيت و توسعه صنايع و نيز رابطه مستقيم آن ھا با افزونی . تكنولوژی از پيشرفت چندانی برخوردار نيست

صورت   ھای شھری و صنعتی مسائل بغرنجی را به وجود آورده كه ھم اكنون در بعضی از شھرھای كشورما به زباله

حال حاضر امر جمع آوری و حمل اين مواد در بسياری از شھرھای در .  شود  ھای زيست محيطی مطرح می بحران

افزايش .  ھای بسيار قديمی برخوردار است صورت غير بھداشتی انجام شده و در بسياری از موارد از تكنيك كشور به 

ره گيری غير  ھای حمل و نقل زباله و نيز كمبود داوطلبان كار در اين حرفه از يك سو و بھ بھای ماشين آالت و ھزينه

 مھم بھداشتی از سوی ديگر، ھمواره بر اين مسألهاصولی از بازيافت مواد زائد و عدم آگاھی و توجه مردم به اين 

   ھای خطرناك از طريق انتشار مگس، موش و ديگر حيوانات موذی، مشكالت زباله شيوع بيماری. افزايد مشکل می 

 از طريق استفاده غير صحيح از كودھای ئی ھای غذا ر زنجيرهھای بيمارستانی، ورود سموم و فلزات سنگين د

ای است كه ضرورت توجه به آن از   مسألهكمپوست و نيز اشاعه آلودگی در محيط توسط كارگران شاغل در اين حرفه 

 با بنابراين، اھميت بھداشتی و اقتصادی دفع بھداشتی زباله.  شود خوبی احساس می ريزی صحيح به طريق يك برنامه 

از جمله مطالبی » جھان سوم«ھای دفع در كشور ما و ساير كشورھای به اصطالح  توجه به نوع مواد و ويژگی روش

  .گيرد است كه در اين مقاله مورد بحث قرار می 

 شوند تا بعد سوزانده  ھا يا در خاک دفن شده يا بيش تر در طبيعت، در مناطقی نزديک شھرھا، انبار می  در ايران زباله

ھمه اين راه ھا برای محيط زيست خطرناک است و باعث فرسايش خاک، آلودگی ھوا، زشت کردن طبيعت و . شوند

  . خطرناک ھستندهمھم تر از ھمه برای ھمه موجودات زند.  شود نامناسب شدن محيط طبيعی برای حيات وحش می

 می کنند که ھزينه ساالنه جمع آوری آن برای ھم اکنون تنھا در تھران، روزانه بيش تر از ھفت ھزار تن زباله توليد

د مى کند و يد كربن توليی دی اكسئاين زباله مقادير زيادی گاز گلخانه .  ميليارد تومان است٥٠شھرداری تھران، حدود 

  .رابه از آن خارج می شود كه سبب آلودگی آب ھای زير زمينی و خاك استيحجم زيادی ش
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د می ي تن زباله تول١٠٠٠ك بالغ بر يز ھر يز نيراز و تبرياصفھان، ش  شھرھای تن و در١۵٠٠در شھر مشھد حدود 

ای و راھکاری در اين مورد  سراسر كشور از روند روبه رشدی برخوردار بوده و کم ترين چاره  د درين توليا. شود 

  .ارائه نشده است

اگر . زباله ھر سال بيش تر گسترش يابدھم زمان افزايش جمعيت و ازدياد توليد زباله باعث می شود محل ھای دفن 

د كه اراضی اطراف شھرھا پر از زباله شده و محلی يادی طول نخواھد كشين روال ادامه يابد، مدت زيد زباله با ھميتول

  .برای دفن زباله باقی نخواھد ماند

اد سال ھا باعث آلودگى و ن موياری از مواد موجود در زباله مدت ھا طول می کشد و ايعت در مورد بسيبازگشت به طب

. ن باقی می ماننديومی صدھا سال روی زمينيژه آلوميوه شه و قوطی ھاى فلزی و بيش. ست می شونديط زيب به محيآس

  .طی ھستنديست محين مشكالت زيكی امروزه يکی از بزرگ تريسه ھا و ظروف پالستيك

كی ھمراه يسه ھای پالستيك. ط باقی می مانندي در مح سال٣٠٠لونی حدود يسه ھای نايه است و كيرقابل تجزيك غيپالست

. زيان سبب مرگ آن ھا می شودده شدن آن ھا توسط آبيا در می آورند و بلعيباد ھمه جا پخش می شوند و گاه سر از در

د و جاد می كند كه باعث آلودگی ھوا می شويك ايدريد كلريلون موجود در زباله سوزانده شود، اسيك و نايچه پالستچنان

  .به انسان و ديگر موجودات آسيب می زند

ر حشرات و يد و تكثيكروب ھا و تولي رشد میدر عين حال، انباشته شدن زباله در اطراف شھرھا شرايط مساعدی برا

مگس كه ناقل انواع اسھال، حصبه، وبا و سل است و موش كه تكثر آن . ر موش ايجاد می کنديجانوران موذی نظ

د يط انسانی را تھديفوس و طاعون را اشاعه می دھد، در اثر انباشتگی زباله سالمت محياله دارد و تزان زبيبستگی به م

  .می كنند

وه در ي به علت داشتن سرب و جكيی و لوازم الكترونئوه يبعضی زباله ھای خانگی مثل انواع المپ ھای مھتابی و ج

ل ين و جاری كردن آن در فاضالب شھری به دليض خانگی روغن موتور ماشين تعويھم چن. ب خود خطرناكنديترك

. تر آب سالم را آلوده كنديون ليليك ميتر روغن موتور می تواند تا يك لي. وجود مواد سمی باعث آلودگی آب ھا می شود

ل داد تا يض روغنی ھا تحوي مجدد است و می توان آن را به تعوۀافت و استفادين روغن موتور قابل بازيدر حالی كه ا

  .شگاه دھنديل پاالي مجدد تحوۀيای تصفبر

مديريت زباله ھای شھری در ايران، ھمانند عرصه ھای ديگر بحرانی و بی تفاوتی و عدم توجه به بھداشت عمومی 

 که گروه گروه انسان ھا را اعدام می کند و ھرگونه اعتراضی را با گلوله جواب می دھد ئیسياست ھا. شھروندان است

ھنگامی که می بينيم ھر سال فقط در پايتخت نمايندگان خدا، ھزاران ! می جامعه، اھميت می دھد؟آيا به بھداشت عمو

شھر و اتمی بی معنی خواھد د ديگر بحث از مديريت زباله ھای انسان بر اثر آلودگی ھوا جان خود را از دست می دھن

  !شد

افت مواد ينه بازيچ برنامه ای در زمي ھنوز ھران،يست ايط زيست در سازمان محيط زيكی از كارشناسان محي ۀبه گفت

ن كارشناس، اگر چه مواد ي اۀبه گفت.  ھا وجود ندارد کمپيوترژه مواد سمی موجود در اجزاء سخت افزار ي به وكيالكترون

 شيجه ھنوز پيافت آن ھا به مراتب گران تر از دور انداختن آن ھاست و در نتي ھا وجود دارد ولی بازکمپيوترسمی در 

  .نه اتخاذ نشده استين زمينی ھای الزم در ايب

 به اين ترتيب، امروزه واقعا تنھا نگھداری زباله ھای اتمی به يک معضل بزرگ جوامع کشورھای پيشرفته جھان تبديل 

ن آن، مسؤوال مانند ايران، که جان آدميزاد ارزش ندارد چه برسد حاکمان و ئیدر چنين وضعيتی در کشورھا! شده است

به خصوص فعاليت ھای اتمی حکومت اسالمی، مخفيانه و خارج ! ھی به چگونگی دفن زباله ھای اتمی داشته باشند؟توج

از معيارھا و قوانين بين المللی انرژی اتمی صورت می گيرد کسی از ابعاد عوارض و عواقب مخرب آن ھا عليه مردم 
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ين المللی بر فعاليت ھای اتمی و مخرب حکومت اسالمی يعنی ھيچ نھاد داخلی و ب. و محيط زيست خبر چندانی ندارند

 ايران، ۀ نه تنھا برای جامعمسألهاين !  ھيچ معيار بين المللی علمی نيز در آن ھا مدنظر نمی باشدنطارتی ندارند و طبيعاً 

  .بلکه ھمسايه آن نيز خطرناک است

م را بھبود خواھد بخشيد در حالی که در ده ی استاندارد زندگی مردئست که با انرژی ھسته احکومت اسالمی، مدعی 

سال گذشته به دليل تحريم ھای اقتصادی ايران، کيفيت زندگی مردم ايران به شدت نزول کرده است و گرانی و تورم و 

 نيازھای تأمينحتی بسياری از مردم ايران، نگران . بی کاری برای اکثريت مردم ايران غيرقابل تحمل شده است

  . رو استه  و اسرائيل را روبامريکابه عالوه اين که ايران ھمواره با تھديد نظامی . تندروزمره خود ھس

ی است و در اين راه نيز ئاما واقعيت ھای حاکی از آن است که حکومت اسالمی به دنبال دست يابی به سالح ھسته 

 علوم ئیامريکا ۀسسؤ، م١٣٩١ جوزا ٦، »تابناک«به گزارش . حاضر به ھر ريسک اقتصادی و حتی نظامی شده است

اکنون ايران پتانسيل ساخت   گزارش جديد آژانس، تحليلی را منتشر کرده و مدعی شده که ھمۀالمللی، بر پاي و امنيت بين 

  .پنج بمب اتمی را دارد

ر  اين ادعا، وجود اين نکته در گزارش آژانس است که ايران دۀپاي: ضمن بيان اين خبر نوشت» رويترز«خبرگزاری 

  . ن خود را به طور چشم گيری افزايش داده استئي اخير، توليد اورانيوم با غنای پاۀسه ماھ

، تاکنون ٢٠٠٧ سازی خود در سال   ھای غنی ھم چنين در گزارش آژانس آمده است، ايران از زمان آغاز فعاليت

  .تر انتقال پيدا کرده است  غنای باال درصد توليد کرده که ميزانی از آن نيز به٥/٣ تن اورانيوم با غنای ٨/٦نزديک 

.  آژانس به آن اشاره شده بودبروری کيلوگرم، بيش از آن چيزی است که در گزارش ماه ف٧۵٠اين ميزان، نزديک 

سسه ؤاين م.  المللی نيز بر ھمين اساس گفته که توليد ماھانه ايران حدود سه برابر شده است سسه علوم و امنيت بينؤم

 سازی آن تا سطح   درصد، در صورتی که غنی٥/٣اين حجم کلی اورانيوم با غنای «: آورده استدر گزارش خود 

  ».ی کافی استئ مورد نياز برای ساخت سالح ادامه يابد، برای توليد بيش از پنج بمب ھسته 

ھای  ه المللی، ھم چنين آمده است، گويا ايران ھنوز در آزمايش دستگا سسه علوم و امنيت بين ؤدر گزارش م

تواند به پااليش سريع تر اورانيوم منجر شود ـ مشکل دارد؛ ھرچند در اين زمينه   تر ـ که می  سانتريفيوژھای پيشرفته

  . داشته استئیھا پيشرفت 

ی ايران، بار ديگر بر تعھد ئ المللی انرژی اتمی در گزارش سال گذشته خود، درباره برنامه ھسته  مديرکل آژانس بين 

  .  کرده استتأکيدمی برای مذاکره با آژانس برای حل موضوعات باقی مانده حکومت اسال

ی به ئ   که مواد ھستهئیسيسات، جاأ خارج از ت  مکان٩ی و ئ   سايت ھسته١٦ ايران وجود  تحت توافق نامه پادمان،... 

خاصی که توسط ايران در  ھای  با وجود آن که برخی از فعاليت. شود را اعالم کرده است طور معمول استفاده می 

 ھای شورای حکام و شورای امنيت، ھمان طور که در ادامه اشاره می  دھد با قطعنامه سيسات خود انجام می أبرخی از ت

ھای خارج   ھا و مکان  عدم انحراف مواد اعالم شده در اين سايتئیشود، در تضاد است آژانس ھم چنان به راستی آزما

 .ھدد  ھا ادامه می  از سايت

...  

سازی سانتريفيوژی است که برای   سازی سوخت يک کارخانه غنی   غنیۀکارخان:  کارخانه غنی سازی سوخت-١١

 ٢٠٠٧ درصد، ساخته شده و اولين بار در سال ٥ با غنای ٢٣٥ن نھايتا تا سطح اورانيوم ئيتوليد اورانيوم با غنای پا

بنا بر اطالعات .  تقسيم شده استBن توليد و و سالAن توليد واين کارخانه به دو بخش سال. آغاز به کار کرده است

 آبشار، طراحی شده و مجموعا ١٨ واحد ھريک شامل ٨ برای استقرار Aن توليد وطراحی که ايران ارائه کرده، سال

  . را ارائه دھدBن توليد وايران ھم چنان بايد اطالعات طراحی سال. گيرد  ھزار سانتريفيوژ در آن قرار می ٢٥
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 نصب A آبشار را به طور کامل در سالن توليد ٦١ گزارش شده، ايران ٢٠١٢مبر  نو١٠ھمان طور که در تاريخ . ١٢

ايران ھم چنين . اند  مورد از اين آبشارھا با ھگزافلورايد اورانيوم طبيعی تغذيه شده٥٤کرده، که ايران اعالم کرده است 

 آبشار ديگر تکميل شده و اين عمليات ٢٨ عمليات نصب اوليه برای .بخشی از يک آبشار ديگر را نيز نصب کرده است

  . ھستندIR-1 از نوع Aن توليد وتمام سانتريفيوژھای نصب شده در سال.  آبشار ديگر ادامه داشته است٢٨در 

را در ) PIV(زيکی  اقالم فئیآزما  راستی ۀ يک مرحل٢٠١٢مبر  نو١١ تا ٢٠١٢بر و اکت٢٠آژانس از تاريخ . ١٣

، از زمان آغاز به کار اين ٢٠١٢بر و اکت٢١سازی سوخت انجام داده و تائيد کرده است که مشابه گزارش   غنی ۀارخانک

 ٧٤٥١ کيلوگرم ھگزافلورايد اورانيوم طبيعی به آن تزريق شده و در مجموع ٨٥٦٤٤، ٢٠٠٧ بروریکارخانه در ف

ايران برآورد .  درصد، توليد شده است٥ با غنای ٢٣٥نيوم شده تا سطح اورا کيلوگرم ھگزافلورايد اورانيوم طبيعی غنی

 کيلوگرم ھگزافلورايد اورانيوم طبيعی به ١٥٧٦مجموعا  ، ٢٠١٢مبر  نو٩ تا ٢٠١٢بر و اکت٢٢کرده است که از تاريخ 

 غنای  با٢٣٥ شده تا سطح اورانيوم   کيلوگرم ھگزافلورايد اورانيوم غنی١٦٠آبشارھا تزريق کرده و در مجموع حدود 

 درصد از زمان آغاز توليد ٥ شده تا سطح   درصد توليد کرده، که اين مقدار، ميزان توليد ھگزافلورايد اورانيوم غنی٥

  . کيلوگرم رسانده است٧٦١١را به 

، و ھم چنين ديگر ٢٠٠٧ بروری سازی سوخت از ف ھای محيطی گرفته شده از کارخانه غنی بر اساس نمونه . ١٤

سيسات منطبق با پرسش نامه اطالعات أ انجام شده، آژانس به اين نتيجه رسيده است که اين تئیآزما تی ھای راس فعاليت 

  . اند ارائه شده از سوی ايران، فعاليت کرده) DIQ(طراحی 

سيسات تحقيقات و توسعه و أ سازی آزمايشی سوخت يک ت کارخانه غنی: سازی آزمايشی سوخت کارخانه غنی . ١٥

سيسات أاين ت.  عملياتی شده است٢٠٠٣بر واست، که اولين بار در اکت) LEU(ن ئيم آزمايشی با غنای پاتوليد اورانيو

 آبشار را در خود جای دھد و به دو بخش تقسيم شده، که يکی از اين ٦ تواند  ن میون آبشار دارد که اين سالويک سال

 درصد طراحی شده ٢٠ با غنای ٢٣٥طح اورانيوم ن نھايتا تا سئي ھا برای توليد اورانيوم آزمايشی غنای پا بخش

  .طراحی شده است) ٥ و ٤، ٣، ٢آبشارھای (و بخش ديگر آن برای تحقيقات و توسعه ) ٦ و ١آبشارھای (

 در ٢٠١٢بر و تا اول اکت٢٠١٢مبر  سپت١٥که آژانس از تاريخ ) PIV(زيکی  اقالم فئیآزما بر اساس راستی . ١٦

 سوخت انجام داده، آژانس به اين نتيجه رسيده است که عملکرد کارخانه با وجود درصد سازی آزمايشی کارخانه غنی 

مبر  سپت١٥ده از سوی ايران در تاريخ سيساتی وجود دارد، مطابق با اطالعات ارائه شأخطای معمول که برای چنين ت

  .، بوده است٢٠١٢

ايران در حال تزريق ھگزافلورايد اورانيوم به  گزارش شد، ٢٠١٢مبر  نو٦ھمان طور که در تاريخ : وليدبخش ت. ١٧

  . ھا وجود دارد، بوده است  در آنIR-1 سانتريفيوژ ٣٢٥که مجموعا ) ٦ و ١آبشارھای (دو آبشار مرتبط به ھم 

 يعنی زمان ٢٠١٠ بروری گزارش شد، از ف٢٠١٢مبر  سپت١٥که، ھمان طور که در تاريخ آژانس تائيد کرده است . ١٨

 با ٢٣٥شده تا سطح اورانيوم   کيلوگرم از ھگزافلورايد اورانيوم غنی١١٩.٦سازی سوخت،  رخانه غنی آغاز به کار کا

 کيلوگرم ھگزافلورايد اورانيوم ١٢٩.١، و مجموعا   درصد به آبشارھای بخش توليد اين کارخانه تزريق شده٥غنای 

 سپتمبر ١٦رده کرده است که از تاريخ  برآوايران. درصد توليد شده است٢٠ با غنای ٢٣٥شده تا سطح اورانيوم  غنی

 ٥ با غنای ٢٣٥ کيلوگرم از ھگزافلورايد اورانيوم تبديل شده به اورانيوم ٥٧.٤، مجموعا ٢٠١٢مبر  نو١١ تا ٢٠١٢

 کيلوگرم از ٨.٢ سازی سوخت به آبشارھای بخش توليد تزريق شده و تقريبا   غنیۀدرصد توليد شده در کارخان

بنابراين ميزان توليد .  درصد توليد شده است٢٠ با غنای ٢٣٥نيوم غنی شده تا سطح اورانيوم ھگزافلورايد اورا

سازی آزمايشی سوخت از   غنی ۀ درصد در کارخان ٢٠ با غنای ٢٣٥شده تا سطح اورانيوم  ھگزافلورايد اورانيوم غنی 

  . کيلوگرم رسيده باشد١٣٧.٣ابتدای آغاز به کار آن، بايد به 
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از زمان گزارش قبلی مديرکل، ايران به صورت مداوم ھگزافلورايد اورانيوم را به : قيقات و توسعهبخش تح. ١٩

ھای تکی و برخی موارد نيز به آبشارھای   تزريق کرده، گاھی اوقات به ماشين IR-4 و IR-2mسانتريفيوژھای 

را که پيش از اين اعالم کرده بود ) IR-6s و IR-5 ،IR-6( نوع جديد سانتريفيوژھا ٣ايران ھنوز . کوچک يا بزرگ تر

  .ھا را دارد، نصب نکرده است قصد نصب آن

 کيلوگرم ھگزافلورايد اورانيوم ١٩٨.٦ حدود ، مجموعاً ٢٠١٢مبر  نو١١ تا تاريخ ٢٠١٢ست  آگ٢٢از تاريخ . ٢٠

نی به عنوان ئيی پاطبيعی به سانتريفيوژھای بخش تحقيقات و توسعه تزريق شده، اما ھيچ اورانيوم آزمايشی با غنا

  .توليدی از آن خارج نشده و آنچه به دست آمده، در پايان روند بازترکيب شده است

سازی آزمايشی سوخت و ديگر  ھای محيطی گرفته شده از کارخانه غنی   انجام شده بر روی نمونه بر اساس تحليل. ٢١

سيسات ھمان گونه کار کرده است که ايران در أه که ت انجام شده، آژانس به اين نتيجه رسيدئی آزما  ھای راستی فعاليت

  .پرسش نامه اطالعات طراحی عنوان کرده بود

سازی سوخت فردو بر اساس پرسش نامه اطالعات طراحی به  کارخانه غنی : سازی سوخت فردو کارخانه غنی . ٢٢

 شده تا سطح  رايد اورانيوم غنی سازی سانتريفيوژی برای توليد ھگزافلو ، يک کارخانه غنی٢٠١٢ جنوری ١٨تاريخ 

 درصد ٥ با غنای ٢٣٥شده تا سطح اورانيوم   درصد و توليد ھگزافلورايد اورانيوم غنی ٢٠ با غنای ٢٣٥اورانيوم 

 اختالف موجود ۀسيسات ارائه دھد، به خصوص در سايأھنوز الزم است ايران اطالعات بيشتری در مورد اين ت. است

سيسات أاين ت. سيسات داردأسيسات اعالم کرده و کاربری که اکنون اين تأن ايران برای اين تميان کاربری که پيش از اي

 تقسيم ٢ و واحد ١ آبشار دارد که اين آبشارھا به طور مساوی بين واحد ١٦ عملياتی شده، ٢٠١١که اولين بار در سال 

 IR-1ای نصب شده در اين کارخانه از نوع ھ تاکنون، تمام سانتريفيوژ.  سانتريفيوژ دارند٢٧٨٤ اند و مجموعا  شده

 ٥ با غنای ٢٣٥ايران ھم چنان بايد به اطالع آژانس برساند که کدام يک از اين آبشارھا برای توليد اورانيوم . ھستند

  . درصد٢٠ با غنای ٢٣٥شود و يا کداميک برای توليد اورانيوم  درصد استفاده می

 سازی سوخت فردو نصب کرده و به اين   سانتريفيوژ در کارخانه غنی٦٤٤ از زمان گزارش پيشين مديرکل، ايران. ٢٣

ھا  يک از آن   را به پايان رسانده که البته ھنوز به ھيچ ١ آبشار واحد ٨ترتيب ايران نصب سانتريفيوژھا در ھر 

 تای اين ٤ه بود، که  را نصب کرد٢ آبشار واحد ٨ايران پيش از اين ھم تمام . ھگزافلورايد اورانيوم تزريق نشده است

شده تا سطح اورانيوم  با ھگزافلورايد اورانيوم غنی ) اند که از دو مجموعه آبشارھای متصل به ھم تشکيل شده (آبشارھا 

ھا مورد آزمون خالء قرار گرفته و آماده تزريق ھگزافلورايد اورانيوم   تای آن٤اند و   درصد تغذيه شده٥ با غنای ٢٣٥

  .بودند

 يعنی از زمانی که تغذيه اولين مجموعه از دو آبشار ٢٠١١مبر  دس١٤ورد کرده است که بين تاريخ برآايران . ٢٤

 شده تا اورانيوم   کيلوگرم ھگزافلورايد اورانيوم غنی٦٩٣ ، مجموعاً ٢٠١٢مبر  نو١٠ به ھم آغاز شده، تا تاريخ متصل

 کيلوگرم ھگزافلورايد ٩٥.٥و تزريق شده و تقريبا  سازی سوخت فرد  درصد به آبشارھای کارخانه غنی ٥ با غنای ٢٣٥

 کيلوگرم از آن از روند توليد خارج شده و ٧٣.٧ درصد توليد شده، که ٢٠ با غنای ٢٣٥شده تا اورانيوم  اورانيوم غنی 

  . قرار گرفته استئیآزما توسط آژانس مورد راستی 

 سازی سوخت فردو، و ھم   غنیۀی گرفته شده در کارخانھای محيط بر اساس نتايج تحليل انجام شده بر روی نمونه . ٢٥

سيسات منطبق با پرسش نامه أ، آژانس به اين نتيجه رسيده است که اين تئیآزما چنين بر اساس ديگر اقدامات راستی 

  .اخير اطالعات فنی ارائه شده از سوی ايران فعاليت کرده است

 ١٠ از ايران در مورد اعالم اين کشور مبنی بر ساخت  ھايش آژانس ھم چنان منتظر است برای درخواست. ٢٦

.  ھا اتخاذ شده، پاسخی واقعی از ايران دريافت کند  مورد آن٥ سازی اورانيوم که تصميم ساخت  سيسات جديد غنیأت
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 مبنی بر به دست آوردن ٢٠١٠ بروری ف٧آژانس در برابر درخواستش از ايران در مورد اعالميه اين کشور در تاريخ 

در نتيجه عدم ھمکاری کامل ايران بر سر اين .  سازی ليزری نيز اطالعاتی دريافت نکرده است ناوری غنیف

   ھا گزارش دھد د کند و به طور کامل در مورد آنئيأتواند اين موارد را ت موضوعات، آژانس نمی 

ھای بازفرآوری خود شامل  ليت  ھای شورای حکام و شورای امنيت، ايران ملزم به تعليق فعا بر اساس قطعنامه. ٢٧

آژانس به نظارت خود بر استفاده . » ھای بازفرآوری ندارد فعاليت«ايران اعالم کرده است که . تحقيقات و توسعه است

 داده سيسات توليد مولبدينيوم، يودين، و راديو ايزوتوپ زنون ادامهأ ھای داغ در رآکتور تحقيقاتی تھران و و ت از سلول

 اطالعات طراحی در رآکتور تحقيقاتی ئیآزما  بازرسی و راستی ۀ، يک مرحل٢٠١٢مبر  نو١١در تاريخ آژانس . است

 ايزوتوپ سيسات توليد مولبدينيوم، يودين، و راديوأ اطالعات طراحی در تئی آزما تھران انجام داد، و يک مرحله راستی

سيسات توليد أر مورد رآکتور تحقيقاتی تھران، تآژانس تنھا د.  انجام داده است٢٠١٢مبر  نو١٢زنون ھم در تاريخ 

د کند که ھيچ ئيأتواند ت ھا دسترسی داشته، می  سيساتی که به آن أمولبدينيوم، يودين، و راديو ايزوتوپ زنون و ديگر ت

  .فعاليت بازفرآوری در ايران در جريان نيست

 ۵٣١ر نزديک به ھشت سال گذشته، حدود مھم تر از ھمه، بر اساس آمارھای منتشر شده حکومت اسالمی ايران د

 ايران غوغا می ۀ تنھا از منبع فروش نفت درآمده داشته است با اين وجود گرانی و فقر و بی کاری در جامعدالرميليارد 

 نيازھای تأمينکند و بيش از ده ميليون نفر از نيروی کار آماده ايران، بی کار است و اکثريت مردم ايران، حتی از 

  .شان نيز در رنجندروانه 

اختصاص بودجه ھای کالن به عرصه ميليتاريسم و دزدی ھای کالن سران و مقامات حکومتی و نزديکان آن ھا که فقط 

 فيعنی حذ( ناقابل است افزون بر تحريم ھای اقتصادی ايران و ھدف مندسازی يارانه ھا دالريک رقم آن سه ميليارد 

  .و آسيب ھا و بحران ھای اجتماعی ناشی از آن در جامعه ايران ھستند، عوامل اصلی فقر )سوبسيدھای دولتی

در اين راستا، تحليل .  عليه ايران، در سطح منطقه نيز موضوعی قابل توجه استامريکاتحريم ھای وضع شده از سوی 

  .ان تبديل شده اندھا حاکی از آن است که روسيه و ترکيه از جنبه ھای مختلف به بزرگ ترين نفع برندگان از تحريم اير

 ھا توان اقتصاد ايران را برای تحصيل ارز از  ، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا، اين تحريم»مھرداد عمادی«به گفته 

 درصد درآمد ارزی ايران از ۴۵ تا ٣۵ شده بين  بر اساس آمار رسمی اعالم. صادرات انرژی بسيار کم کرده است

 .ستصادرات نفت و گاز کاھش پيدا کرده ا

بنا به .  اند  گذاشتهتأثير ھا به طور مستقيم روی زندگی مردم ايران  ھمه تحليل ھا و گزارشات نشان می دھند که تحريم

پردازند به خاطر حذف سازمان   که در حال حاضر مردم ايران می ئیھا  درصد ھزينه ۶٠تحليل کارشناسان اقتصادی، 

   درصد آن نتيجه مستقيم تحريم۴٠ کارشناسی از اقتصاد ايران است و  ريزی و در نتيجه حذف کار مديريت و برنامه

  .ھاست

حه بودجه سال يدولت در ال«:  کل کشور نوشت٩٢ بودجه ۀ اليحۀ، دربار١٣٩١ حوت ٩خبرگزاری حکومت فارس، 

کرده است که نی يش بي پدالرارد يلي م٣١ محاسبه و درآمد نفتی را حدود دالر ٩٥مت نفت در بودجه را ي کل کشور ق٩٢

.  نی کرده استيش بي ھزار بشکه نفت را پ٩٠٠ تنھا صادرات روزانه ٩٢د گفت دولت در بودجه سال ين اساس بايبرا

 ھزار بشکه ای نفت را در ٧٤٠ون يلي م٢ صادرات روزانه ٩١حه بودجه سال يدولت در ال: ن گزارش اضافه می کنديا

 ھزار بشکه صادرات نفت ٨٤٠ون يلي م١ حدود ٩٢حه بودجه سال يالد گفت در يط باين شراينظر گرفته بود که با ا

 ٢١٣٠زان ي نرخ ارز را به م٩٢حه بودجه سال يدولت در ال: ن گزارش اضافه می کندين ايھم چن.  دا می کنديکاھش پ

  .تومان در نظر گرفته است
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بررسی :  ، نوشت٢٠١٣ یبرور ف٢٧ برابر با ١٣٩١ حوت ٩چھارشنبه، خبرگزاری حکومتی مھر نيز در تاريخ 

 ۵٠٩ ھزار و ٢٩ دھد تراز عملياتی بودجه سال آينده بيش از   نشان می٩٢ھای بودجه ای در سال  درآمدھا و ھزينه

 ميليارد تومان از درآمدھايش ۵٠٩ ھزار و ٢٩ ھای دولت بيش از  به عبارت ديگر، ھزينه. ميليارد تومان منفی است

 ھزار ميليارد تومان کسری به مجلس شورای اسالمی تقديم شده ٣٠ نيز با حدود ٩١اليحه بودجه سال . بيش تر است

  .بود

که با ارز آزاد ھم » نيھرستپ«مت داروی ضدسرطان يق: ران، گفته استيس انجمن اقتصاد داروی ائيمھدی محمدزاده ر

ون يلي م١۶ماھانه . ق کندياه تزر بار در م۴د يماری که بايده و برای بيون تومان رسيلي م٤شود به ھر آمپول  وارد می 

: مھدی زاده، گفت. ده استيون تومان رسيليم ١١اس ھم به ھر دارو  مت برخی داروھای اميق. نه دارديتومان ھز

ماران کنار ين اعتبار را برای بيد ايدولت با. ستي برای دولت رقمی نئی ارز دارودالرارد يلي م٧/٢پرداخت ساالنه 

 برابر ھم ارز دارو ١٠ک ماه دارو کمبود داشته باشد اگر ماه بعد يرا حتی اگر يص دھند زيبگذارد و به موقع تخص

ابت به يمار مبتال به ديک بي: وی افزود. رنديک ماه می ميماران در ھمان يرا تعدادی از بيشود ز بدھند جبران نمی 

ن يت است که در ايفه حاکمين وظيدارد و ارد، شوخی نيمار می مين در بازار نباشد بياز دارد و اگر انسولين نيانسول

  . فه خود را انجام دھديت کند و وظمسؤولينه احساس يزم

 مثل ئیع کوپنی کاالھايب کرد که بر اساس آن، توزيات طرحی را تصويران جزئيمجلس ابنا به گزارش خبرگزاری ھا، 

شده است ھر سه ماه، بخشی از سبد در طرح مجلس، دولت موظف . زودی آغاز خواھد شد برنج، روغن و گوشت به 

کنند که  افت می ي کوپن درئی ھا ن طرح، خانوادهيبر اساس ا.  کندتأمينق کوپن ي خانوارھای کم درآمد را از طرئیغذا

  . ران باشنديستی ايا سازمان بھزيته امداد يتحت پوشش کم

ھای گوشتی در چند روز  مت فرآوردهي قش چند ھزار تومانیي، از افزا١٣٩١ دلو ٢٠خبرگزاری حکومتی فارس، جمعه 

 ھزار ٣۶لوگرم گوشت گوسفندی ران و دست يک کيمت يش تھران قين گزارش در منطقه تجريبنا به ا. ر خبر دادياخ

چه يمت گوشت گوساله ران و ماھين منطقه تھران قيدر ا.  ھزار تومان است٢٨ز يمت گوشت گوسفندی شقه نيتومان و ق

  .شود ی ھزار تومان عرضه م٣١

 تومان به شش ھزار و ٨٠٠ر با جھش از چھار ھزار و يمت مرغ طی چند روز اخين گزارش داده است قيفارس، ھم چن

ن در يا. شود  تومان عرضه می ٢٠٠مت شش ھزار و يز مرغ با قيدر منطقه جنوب تھران ن. ده استي تومان رس٣٠٠

ع مرغ ين از توزمسؤوال تومان بود و طی ھفته گذشته ٨٠٠ چھار ھزار و ئیلويمت مرغ کيحالی است که ھفته گذشته ق

  .مت خبر داده بودندي تومانی و کاھش ق١٠٠پنج ھزار و 

 از نفت و گاز خوابيده است نيازی چندانی به انرژی اتمی ندارد و ھدف حکومت ئیمھم تر از ھمه ايران بر روی دريا

 سال گذشته به دليل افزايش سرسام آور ٢٠در . می استاسالمی از فعاليت ھای اتمی اش دست يابی به سالح ھای ات

ی ئی از ايجاد نيروگاه ھای جديد ھسته ئ کشور دارای انرژی ھسته ٣١ کشور از مجموع ١٧مصرف انرژی در جھان، 

ی به ألمان، راپارلمان . ی خود را تعطيل کرده استئ نيروگاه ھسته ۴۴ سال پيش ھر ١۵ايتاليا . خودداری کرده اند

اسپانيا در يک زمان بندی چند ساله نيروگاھای .  داده است٢٠٢٣ی اين کشور تا سال ئلی ھمه نيروگاه ھای ھسته تعطي

از اين رو، سران حکومت اسالمی ايران، رياکارانه و عوامفريبانه می خواھند آن را يک دست ... ن کرده استييخود تع

.  ايران دارای منابع عظيم نفت و گاز و ھم چنين خورشيد استآن ھم در شرايطی که. آورد مھم جامعه ايران نشان دھند

ی نياز ندارد و از سوی ديگر، از نظر اقتصادی و تکنولوژيکی و ھم چنين ئبنابراين، ايران را يک سو به انرژی ھسته 

  . سالمت زيست محيطی مضر و خطرناک است
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، در فعاليت ھای »حق مسلم ماست«ی ئنرژی ھسته اين حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، با شعار عوامفريبانه ا

ی زمينی خود، بخش عظيم ثروت ھای جامعه را بر باد داده و اکثريت مردم ايران ئسيسات ھسته أ تۀزيرزمينی مجموع

در حالی که به گفته کارشناسان و دانشمندان انرژی، اگر .  مايحتاج روزانه شان نيز ناتوان کرده استتأمينرا حتی از 

. ان به بازسازی ھمين نيروگاه ھای برق خود اھميت می داد، می توانست برق مورد نياز جامعه ايران را توليد کنداير

بنابراين، سران و مقامات حکومت اسالمی، ھدف اصلی از اين ھمه بحران اقتصادی و امنيتی درست کردن برای 

ا اھداف شوم و خطرناکی دارند و آن ھم توليد بمب اتمی جامعه ايران، نمی تواند صرفا به توليد برق محدود باشد و قطع

حق اين است که . بنابراين توليد و فروش سالح ھای اتمی نه تنھا حق ايران نيست، بلکه حق ھيچ جامعه ای نيست. است

  .ھمه سالح ھای اتمی موجود نابود شوند و ھيچ دولتی ھم مجاز به توليد آن نباشد

می ايران، با حکومت ھای مذاکره کننده به توافق برسد و تحريم ھا تخفيف پيدا کند اين اما اگر فرض کنيم حکومت اسال

 مقيم ايران و ھمه  جويان و جوانان، شھروندان افغاندر چنين روندی کارگران، زنان، دانش.  به نفع مردم استمسأله

ظامی به ايران، بھتر و ھمه جانبه تر  نۀودی نسبی وضعيت اقتصادی شان و بی طرف شدن احتمال حملبمردم آزاده با بھ

 زمينه ۀزيرا حکومت اسالمی، در ھم. مبارزه طبقاتی خود را عليه کليت حکومت اسالمی، تعميق و گسترش خواھند داد

روز ه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی به حدی جنايت عليه اکثريت مردم ايران مرتکب شده است که روزب

به عالوه اين که اکثريت مردم ايران به اين نتيجه رسيده اند تا . تر می شوددليه حکومت زياد و زيانفرت و خشم آن ھا ع

تنھا با برکناری کليت اين حکومت، ! ن نخواھد رفتئياين حکومت جانی بر سر قدرت است آب خوش از گلوی شان پا

ن و برابر، سرنوشت آنيده جامعه شان را  آزاد و امئیمردم ايران و حتی منطقه نفس راحتی خواھند کشيد و در فضا

  ! به دست خودشان رقم خواھند زد و به ھرگونه ظلم و ستم و سرکوب و سانسور و استثمار پايان خواھند دادمستقيماً 

  ٢٠١٣ چ يکم مار-  ١٣٩١ حوتجمعه يازدھم 

 

 


