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کمالوندی:

ذخایر اورانیوم  ۲۰درصد ایران از  ۲۱۰کیلو عبور کرد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تسخیر سفارت آمریکا در  ۱۳آبان را انقالب دوم
خواند و اعالم کرد که ذخایر اورانیوم  ۲۰درصد کش��ور از  ۲۱۰کیلو عبور کرده و
تاکنون نیز  ۲۵کیلو اورانیوم  ۶۰درصد تولید شده است .به گزراش گروه سیاست
خارجی خبرگزاری فارس ،نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای کشور تحت
عنوان نمایشگاه در مسیر پیشرفت عصر روز چهارشنبه  ۱۲آبان ماه با حضور سید
محمد حسینی ،معاون پارلمانی رئیس جمهور ،بهروز کمالوندی معاون امور بین
الملل ،حقوقی و مجلس و س��خنگوی سازمان انرژی اتمی ،جمعی از نمایندگان
مجلس از جمله مجتبی ذوالنوری ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ،اساتید دانشگاهها ،جمعی از دانشجویان و بسیجیان و نیز با حضور فرزند
شهید فخری زاده و فرزند شهید علیمحمدی در مرکز شهید فخریزاده مجتمع
 ۱۳آبان سازمان بسیج دانشجویی( النه جاسوسی) افتتاح شد.وی با اشاره به سابقه
 ۴۰ساله در حوزه دیپلماتیک بین المللی افزود :سلطهای که آمریکا به دنبال آن
بود ،نه تنها امروز کنار رفته است بلکه روز به روز در حال افول است .آمریکا امروز
بیش از یک تصویر نیس��ت .مولفههای قدرت در این کشور ضعیفتر و کشوری
انقالبی مثل جمهوری اسالمی در این مولفهها قویتر شده است.کمالوندی بیان
کرد :کشورمان در مولفههای قدرت نرم دست برتر را دارد .قدرت کشوری که با
انگیزه ایمان در پی اهدافش است قابل مقایسه با کشوری که با هدف مادی کاری
را انجام میدهد نیست.سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :تسخیر النه
جاسوسی حرکتی علیه نظام سلطه بود .این سلطه نمادی بود که باید کنار میرفت.
امروز نمایشگاه دس��تاوردهای صنعت هستهای کشور نمونههایی از تالشهای
جوانان باانگیزه جهادی است که در این صنعت گاهی تا سه شیفت کار میکنند.
ما دس��تاوردها و توانمندیهایی داریم که در کشور دیگری وجود ندارد .متاسفانه
غالب ًا درباره غنی سازی و سانتریفیوژها صحبت شده است ،در حالی که در بخش
"غیر انرژی" دس��تاوردهای زیادی داریم.کمالوندی ادامه داد :دوترهها که قیمت
یک میلی گرم برخی از آنها به دهها هزار دالر میرسد و به ما نمیدادند و اکنون
 ۱۵۰ن��وع دوتره تولید میکنیم ،کیت غربالگری نوزادان تازه متولد ش��ده که از
طریق آن میتوان وجود بیش از  ۱۰۰نوع بیماری را تشخیص داد .رادیوداروهای

تش��خیصی و درمانی برای بیماریهای مختلف از جمله س��رطانها که از نظر
کیفیت با بهترینهای دنیا رقابت میکنند ،بهترین آب سنگین دنیا را داریم که در
پیشرفتهترین آزمایشگاه آمریکا آن را تأیید کردند ،در بحث لیزر و کاربردهای آن
در بهداشت و درمان ،صنعتی و حتی نظامی حرف برای گفتن داریم.
ذخایر اورانیوم  ۶۰درصد به  ۲۵کیلو رسید


وی ادامه داد :باید بگویم پیشرفتهای این صنعت در چرخه سوخت هستهای از
مرحله اکتشاف ،استخراج  ،تبدیل  ،غنی سازی ،تولید سوخت تا مدیریت پسماند
و همچنین تس��لط بر انواع لیزر و فناوری کوانتوم چش��مگیر و معجزهوار است.
این صنعت بالنده و رو به جلو حرکت میکند .ما مدتی محدودیت داش��تیم ،اما
خوشبختانه با قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی دست و بالمان باز شد.
طبق قانون از ما  ۱۲۰کیلو  ۲۰درصد خواستند ،در حالیکه االن از  ۲۱۰کیلو عبور
کردهایم .تاکنون  ۲۵کیلو  ۶۰درصد تولید کردهایم که به استثنای کشورهای دارای
سالح هستهای هیچ کشوری قادر به تولید آن نیست.وی با اشاره به تاکید مقام
معظم رهبری بر هستهای به عنوان حوزه اقتدار ،گفت :ما هر چه در فناوریهای
پیش��رفته مثل هستهای ،نانو و  ...دستاورد و توانمندی داریم ،مثل سالح است و
بازدارندگی ایجاد میکند .در این صنعت ،کیفیت  ۲۰درصد از دیگر صنایع باالتر
است .یعنی باید  ۱۲۰درصد به آن اطمینان داشته باشید .به همین دلیل خواستند
آن را از ما بگیرند .اما اعتراف کردند که دیگر نمیتوانند .در این س��ازمان هر چه
اراده کنیم انجام میدهیم.کمالوندی گفت :به این جمع بندی میرسیم که اگر هر
کاری را بخواهیم انجام دهیم ،با لطف الهی شدنی است .تا وقتی به منشاء قدرت
الیتناهی ایمان داریم ،قوی هستیم و کسی حریف ما نمیشود .ما در سختترین
شرایط جلو میرویم .قطار انقالب در سالمت در حال پیشرفت و متکی به خون
شهدا است .دانشجویان هم همین راه را ادامه میدهند.
 مسئولیت مذاکرات برعهده وزارت امور خارجه است


بهروز کمالوندی ،معاون امور بین الملل ،حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی
ایران عصر روز چهارشنبه در حاشیه این مراسم ،در مصاحبه با خبرنگاران با تاکید
بر اینکه صنعت هستهای صنعت ریشه داری است ،اظهار داشت :به خاطر مسائل

مذاکراتی برجام به عقب رفتیم اما وقتی اراده شد رو به جلو برویم ،دیدید با چه
شتابی رو به جلو حرکت کردیم و تکالیفی که قانون مشخص کرده بود را بسیار
باالتر از انتظارات انجام دادیم .صنعت هستهای صنعت قوی است که مایه اقتدار،
افتخار و غرور کش��ور است .کشورهای استکباری االن اذعان کردهاند که دیگر
نمیتوانند این صنعت را از جمهوری اس�لامی ای��ران بگیرند .وی در خصوص
اهمیت و سطح صنعت هستهای گفت :این صنعت جلوتر از همه صنایع است و
میتواند آنها را به حرکت در آورد .کیفیت و استانداردهای آن بسیار باالتر از دیگر
صنایع است .وقتی در این صنعت تسلط دارید ،در حقیقت زمینه را برای کیفیت
باالی دیگر صنایع فراهم کردهاید .آنها میدانند این صنعت نقطه حس��اس و
کلیدی است ،لذا تالش میکنند جمهوری اسالمی را از یک مؤلفه مهم قدرت،
این چنین محروم کنند .موضوع هس��تهای را سیاس��ی کردهاند و اتهام میزنند
که دنبال سالح هس��تیم ،در حالی که خودشان سالح دارند و استفاده کردهاند.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی در خصوص روند مذاکرات هس��تهای گفت:
مسئولیت مذاکرات برعهده وزارت امور خارجه است و سازمان انرژی اتمی فقط
به موضوعات فنی ورود میکند .به زودی مذاکرات آغاز میشود اما تاکنون تاریخ
قطعی آن مشخص نشده است .وی تاکید کرد :ما یکی از بهترینهای دنیا در این
صنعت هستیم .ما در بخشهای مختلف انرژی ،پزشکی و بهداشت ،کشاورزی و
شیالت فعال هستیم .فقط در حوزه پزشکی بیش از یک میلیون نفر از هموطنان
از رادیوداروهای این صنعت استفاده میکنند .تولید برق هستهای را داریم .برای
تولید برق هستهای و تولید رادیوداروها در راکتورها ،سوخت هستهای نیاز داریم
که چرخه آن را از اکتش��اف و اس��تخراج و غنی سازی گرفته تا پسمانداری که
طی آن باید س��وخت مصرف شده به نحو مناس��بی نگهداری شود .ما امروز در
گداخت ،لیزر ،تولید دوتره ها و آب سنگین و کوانتوم پیشرفتهای بسیار زیادی
داریم .صنعت هستهای صنعت بسیار گستردهای است .صنعت هستهای ما قابل
مقایسه با دیگر صنایع هستهای در دنیا نیست .شاید کشورهای دیگر یک یا دو
بخش را داشته باشند ،اما ما در همه بخشها بدون کمک خارجی پیشرفتهای
چشمگیریداشتهایم.

الوروف:

«نشست دموکراسی» آمریکا در راستای تفکر ارباب و رعیتی است

وزیر امور خارجه روسیه قصد آمریکا برای برگزاری نشست دموکراسی را ایجاد تفرقه
در جهان و پیش��برد اهداف ارباب و رعیتی توصیف کرد .به گزارش گروه بینالملل
خبرگزاری فارس« ،سرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه نشست دموکراسی به
میزبانی آمریکا را محکوم و هدف آن را دودستگی در جهان توصیف کرد.به نوشته
وبگاه وزارت امور خارجه روسیه ،الوروف در مصاحبهای گفت« :آنها (آمریکاییها)
ایده برگزاری نشست دموکراسی را پیش میبرند .این نشست ماه دسامبر و به دعوت
جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده برگزار میشود .مطمئن ًا ما در این نشست دعوت
نیستیم و چین نیز در لیست مدعوین دیده نمیشود».وزیر امور خارجه روسیه افزود:
«برخی از شرکای ما در گوش ما میگویند که از آنها خواسته شده [برای این نشست]
آماده ش��وند .هنگامی که از آنها پرسیده شد قرار است چهکاری در آنجا انجام شود
پاسخ دادند قرار است سخنرانی آنالین انجام شود و در پایان بیانیهای منتشر شود .وقتی
پرسیدیم آیا میتوانیم آن را ببینیم؟ قول دادند که متعاقب ًا آن را به نمایش میگذارند.
بنابراین آنچه اینجا شاهد هستیم نظام ارباب و رعیتی است».الوروف در ادامه گفت:
«نشست دموکراسی هدف تقسیم کشورها به "دموکراتیک" و "غیر دموکراتیک" را
دنبال میکند .بهعالوه ،کشورهای دعوت شده به من گفتهاند همین کشورها نیز از

نظر دموکراتیک بودن به "کام ً
ال" و "بهصورت مشروط" تقسیم شدهاند».او همچنین
گفت« :فکر میکنم آمریکاییها میخواهند بزرگترین تجمع ممکن را شکل دهند تا
نشان دهند جنبش به رهبری آمریکا دنبالهروهای زیادی دارد .یقین دارم تالش خواهد
شد تا با برخی شرکا و متحدان راهبردی ما ارتباط برقرار کنند اما امیدوارم آنها بهجای
مش��ارکت در یک نشستی جعلی و غیر رسمی به تعهدات خود در دیگر چارچوبها
پایبند بمانند».کاخ سفید چندی پیش در بیانیهای اعالم کرده است که بایدن نهم و
دهم ماه آینده میالدی میزبان نشست مجازی دموکراسی خواهد بود.آمریکا در حالی
قصد برگزاری چنین نشستی را دارد که به گفته کارشناسان بینالمللی و حتی مقامات
ارشد داخل این کشور ،دموکراسی آمریکایی در حال افول است.اوج افول دموکراسی
آمریکایی سال گذشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور نمایان شد.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا پس از شکست در انتخابات ادعای تقلب
گسترده را مطرح کرد و در نهایت همزمان با تأیید پیروزی بایدن در کنگره آمریکا،
هواداران ترامپ به این محل حمله کردند.از سوی دیگر ،آمریکا و متحدانش به بهانه
برقراری آزادی و دموکراسی غربی ،بیست سال افغانستان را تحت اشغال درآورده و در
پایان ضمن اذعان به عدم توانایی در رسیدن به این هدف ،خروج ناشیانه و سراسیمه

آمادگی ایران دربرابر دزدیهای
سامانیافتهآمریکاییها

روزنامهصبحايران

اما و اگرهای حضور چینیها
در طرح نهضت ملی مسکن

یادداشت

از این کشور را رقم زدند.با این حال بایدن چندی پیش در اینباره مدعی شده است:
«میخواهم به همه یادآوری کنم چطور به اینجا رسیدیم و منافع آمریکا در افغانستان
چیست .ما تقریب ًا  ۲۰سال پیش به افغانستان رفتیم ،با اهدافی مشخص که عبارت بود
از دستگیر کردن آنهایی که  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱به ما حمله کردند و حصول اطمینان از
اینکه القاعده نمیتواند از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حمله مجدد به ما استفاده
کند».او در ادامه ادعاهای خود گفت« :مأموریت ما در افغانس��تان هیچگاه قرار نبود
ملتسازی باشد .مأموریت ما هیچگاه قرار نبود ایجاد یک دموکراسی تمرکزیافته و
یکپارچه باشد».روز چهارشنبه «ران پال» نماینده سابق کنگره آمریکا به شبکه روسی
«راشا تودی» گفت نتایج یک نظرسنجی جدید که نشان داده سایر کشورها تحت
تأثیر دموکراسی و خدمات بهداشت و درمانی آمریکا قرار نگرفتهاند و آن را تحسین
نمیکنند ،تعجبآور نیس��ت زیرا ایاالت متحده بنگاهمدار ( )corporatistشده و
آزادی بس��یار کمی دارد.نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو از  ۱۶اقتصاد پیشرفته
نشان داد که این باور عمومی وجود دارد که سیستم بهداشت و درمان ایاالت متحده
کمتر از حد متوس��ط یا کام ً
ال بد اس��ت ،و در همین حال تنها  ٪۱۷شرکتکنندگان
معتقدند «دموکراسی آمریکایی» الگوی خوبی برای سایر کشورها است.

حض��ور آمری��کا
در سراس��ر دنیا و
در منطق��ه برای
دزدی اس��ت و
کاری غیر از این
ن��دارد .آمریکایی
ها دزد فرهن��گ ،دزد ثروت ها ،دزد ایمان
و اعتقادها و دزد استقالل ملت ها هستند،
آنها دزدی س��امان یافته و نهادینه ش��ده
ای را دنب��ال م��ی کنند و تنه��ا جایی که
اهداف آنها محقق نمی ش��ود در تقابل با
جمهوری اس�لامی ،نهضت ها و جمعیت
هایی اس��ت که از فرهنگ اس�لام ناب و
انقالب اسالمی تأثیر می پذیرند .فرزندان
ملت با ش��ناخت عمیق و دقیق از دشمن
در مقابل آنها می ایس��تند و امروز این پیام
مقاومت ،س��ربلندی و ایستادگی مردم ما
را به آمریکا و همه نظام س��لطه و جهانی
منتق��ل می کنند .آمریکا طی اقدامی یک
نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود
در آب های دریای عمان مصادره و با انتقال
محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن
را به س��وی مقصدی نامعلوم هدایت کرد.
همزمان دالورمردان نیروی دریایی س��پاه
با اجرای عملیات هلی برن بر روی عرشه
نفتکش آن را به تصرف خود درآوردند و آن
را بسوی آب های سرزمینی ایران هدایت
کردند .ستگاه دیپلماس��ی و وزارت خارجه
بعد حقوقی و سیاس��ی موضوع را پیگیری
خواهد کرد و توان نظامی و دفاعی کشور
ما در خلیج ف��ارس و دریای عمان نیز به
شکلی است که آمریکا همواره ناکام خواهند
ماند .ما در جنگ همه جانبه ای هستیم که
دش��من از هر امکانی برای ضربه زدن به
منافع ما اس��تفاده می کند و ما نیز خود را
برای مقابل��ه و دفاع جانانه آماده کرده ایم.
آمریکا باید بداند که زمان بزن دررو گذشته
و ایران اسالمی در باالترین سطح آمادگی
دفاعی است.اقدام انجام گرفته نشان دهنده
اوج آمادگی ،اقتدار و عزت آفرینی نیروهای
مسلح ،سپاه پاسداران و به خصوص نیروی
دریایی است که همیش��ه پاسدار عزت و
اقتدار ایران اسالمی در جزایر ،دریاها و نقاط
دور دست بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

برجام مبنای مذاکره برای سایر موضوعات است!

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی اس��ت اگرچه اولویت ،بازگشت متقابل به برجام است ،اما این توافق به
عنوان مبنایی برای بحث درباره سایر مطالبات واشنگتن قرار خواهد گرفت.به گزارش مهر ،ند پرایس سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا ،در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا «سیاست دولت بایدن ،طوالنیتر و مستحکمتر کردن
توافق با ایران است»؛ مدعی شد :همیشه گفتهایم که در نخستین قدم ،خواهان آن هستیم که برنامه هستهای
ایران یک بار دیگر مهار ش��ود .برای همین اس��ت که بیش از هر چیز ،روی تصمیم گیری درباره این موضوع
متمرکز هستیم که آیا بازگشت متقابل به تعهدات امکان پذیر هست.پرایس در ادامه ادعاهای تکراری خود افزود:
اگر موفق به بازگشت متقابل به تعهدات شویم؛ بعداً از برجام نه تنها به عنوان مبنایی برای مذاکره درباب استحکام
و طوالنیتر کردن توافق ،بلکه برای گذاشتن سایر موضوعات نگران کننده روی میز و صحبت درباره آنها به
روش��ی مؤثر و کارآمد اس��تفاده میکنیم .موضوعاتی که نه تنها دغدغه واشنگتن ،بلکه مایه نگرانی متحدان و
شرکای منطقهای ما نیز هستند.پرایس این ادعا را در حالی مطرح میکند که ایران بارها از آزمایشهای موشکی
که ماهیتی کام ً
ال دفاعی دارد؛ به عنوان خط قرمز خود یاد کرده که درباره آن به هیچ عنوان مصالحه نمیکند.
ً
ادعاهایی هم که درباره رفتار منطقهای ایران وجود دارد؛ از سوی آنهایی مطرح میشود که اصوال فرسنگها دور
از این منطقه زندگی میکنند و دنبال ماجراجوییهای مداخله جویانه هستند.ایران اخیراً با آغاز مذاکرات با هدف
لغو تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی ،در روز  ۸آذرماه در وین ،موافقت کرده است حال آنکه تاکید میکند که
هدف مذاکره ،حرف زدن محض نیست؛ بلکه حصول توافقی ملموس و احترام به منافع متقابل است.

آیتاهلل خاتمی:

دولتسرعتشرابرایحلمشکالتمعیشتیبیشترکند

خطیب جمعه تهران با اش��اره به ضربه نیروی دریایی س��پاه پاس��داران به ارتش آمریکا در دزدی نفت ایران در
دریای عمان گفت :این حرکت ،حرکت تحقیر آمریکا بود و نشان داد که آمریکا و ارتش آمریکا در خانه عنکبوتی
سید احمد خاتمی ،امام جمعه مو ّقت تهران در خطبههای نمازجمعه تهران با
نشستهاند .به گزارش فارس ،آیتاهلل ّ
«بر» را تقویت نظام دینی دانست و گفت :امام صادق
مصادیق
از
یکی
قوی»
البر و ال ّت
ّ
اشاره به آیه «تعاونوا علی ّ
علیهالسالم میفرماید کسی که والیت والی عدل را تقویت کند و کمک کند تا بتواند کشور را اداره کند در حققت
«بر» را ،کمک به مسئوالن در ایجاد
در گس��ترش اطاعت از خداوند کوشیده است .وی یکی دیگر از مصادیق ّ
امنیت دانست و گفت :امنیت از نان شب هم واجبتر است و قرآن میفرماید اولین زیرساخت جامعه اسالمی
امنیت اس��ت.خاتمی افزود :کاری که مردم ایران در دهه  ۶۰انجام دادند و داعش��یهای وطنی یعنی س��ازمان
«بر» است .خطیب جمعه تهران ،تضعیف نظام
جهنمی منافقین را به دستگاههای امنیتی معرفی کردند مصداق ّ
اسالمی را یکی از مصادیق «تعاون علیاالثم» دانست و گفت :دومین مصداق «اثم» ،پخش شایعات است که
در فضای مجازی برخی به آن دامن میدهند؛ هر دروغی را منتش��ر میکنند و کس��ی هم نیست جلویشان را
بگیرد.خاتمی تصریح کرد :پخش شایعات افرادی که شایعه میسازند حرام است .کسی که این شایعات را پخش
کند نهتنها معاونت در «اثم» کرده بلکه در حکم دروغگو اس��ت.وی ،چراغ س��بز نشان دادن به دشمن ،امیدوار
کردن آنها و همکاری رسانهای با دشمنان را از مصادیق اثم عنوان کرد.خاتمی در خطبه دوم نمازجمعه تهران
با اشاره به یوماهلل  ۱۳آبان گفت :پرونده آمریکا در ایران و جهان اسالم بسیار سیاه و ننگین است.وی با اشاره به
خباثتهای آمریکا علیه ملّت ایران گفت :اگر کسی دست آمریکا را در حمله صدام به ایران نبیند ،کودن سیاسی
اس��ت .س��ه روز قبل از حمله ،برژنسکی با صدام دیدار داشته است.خاتمی ،دزدی نفت ایران توسط آمریکا طی
روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت :این چهره آمریکاست؛ مردم به این دلیل مرگ بر آمریکا میگویند.
به صراحت میگویم نفرت از آمریکا یعنی مصداق کفر به طاغوت و یعنی تبری که جزو واجبات دین اس��ت.
بنابراین جای خرده گرفتن نیست که شعار مرگ بر آمریکا شعار مقدس ملّت ایران است.خطیب جمعه تهران ادامه
داد :آمریکاییها مدام برای مذاکره با ایران بیتابی میکنند .ما تصمیم خودمان را گرفتهایم .شما مردد هستید.
ملت ایران و مس��ئوالن ایران تصمیمشان را گرفتهاند؛ مذاکرهای میخواهند که خروجی آن لغو همه تحریمها
باشد .برجام را شما بهم زدهاید .مذاکره فرسایشی را ایران اسالمی نمیپذیرد.وی ادامه داد :شنیدنی است برخی
کشورهای شریک جرم آمریکا که در پیمانشکنی آمریکا نازکتر از گل نگفتهاند مدام با زبان تهدید میگویند
ایران باید مجدداً این کار را بکند و آن کار را نکند .شما چکارهاید که اینطور دستور میدهید؟ دوران این حرفها
گذشته است و نخ نما شده است .زبان تهدید ،زبان سخن گفتن با ملّت ایران نیست.خاتمی تصریح کرد :ما در
مذاکره هیچ سردرگم نیستیم و ابهامی نداریم ،آنکه شکسته پیمانش را باید جبران کند.

