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 چپاول ثروتهای مّلی با حّق اتمی
 واحدی. از دکتر ن

 

 ای در سمپوزيوم بين المللی ساالنهء هسته  مراغه–قنادی آقای (طبق گزارش سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی، 

 کيلومتری ١٨۵واقع در " زغند"، معدن اورانيوم ) و رئيس توليد سوخت هسته ای٢٠٠٣ بسال WNAای در لندن 

 به ن ُت1,550,000 است که جمعأ ظرفيتی برابر با )آنومالی( رگه، دارای دو کوير لوت، حاشيهء يزدشمال شرقی 

 می باشد قاسم سليمانیمدير عمليات معدن آقای . عمليات اين معدن در دودهنه صورت ميگيرد.  دارد%0,0533غلظت 

 برای مصرف ساالنه اردکاننيوم در همينطور از قرار کارخانهء استخراج اورا. که در انگليس آموزش ديده است

 کيک زرداز اين رو توليد .  سال می باشد١٧ تنها زغندلذا عمر معدن اورانيوم  .  سنگ آماده شده استنُت 120,000

با توجه به اينکه .  در سال می باشدنُت ٨٠که اورانيوم غنی نشده است تنها حدود ) ORE يا U3O8اکسيد اورانيوم (

 در صد غنی شده در سال خواهد بود مالحظه ميشود اين ٣ اورانيوم  ُتن٢٠٠ حدود بوشهرتور مصرف ساالنهء رآک

اما واضح است که با بدست آوردن اين مقدار . معدن به هيچوجه نمی تواند نياز سوخت حتی يک رآکتور را هم تأمين کند

 .را نمايش ميدهد و بهره برداری از آن زغند معدن ١شکل . اورانيوم ميتوان سالح اتمی ساخت

 نفر ١٢۵در حال حاضر ولی در آنجا .  نفر کارگر و متخصص کار کنند٢٣٣پيش بينی شده است که در اين معدن جمعأ 

 . نفر متخصص، که روسی هم در ميان آنها ديده ميشود، انجام وظيفه ميکنند٣٣کارگر و 
اتمی ايران دنياگير نشده بود، قيمت يک کيلو گرم از نظر مالی، بايد توجه داشت تا دوسال پيش که سرو صدای برنامهء 

ولی اکنون چون در خاور ميانه تب داشتن رآکتور اتمی باال گرفته، قيمت اورانيوم .  دوالر بود٢٠اورانيوم حدود 

 ).بنابر کيفيت معدن(  دوالر هر کيلو رسيده است٨٠ تا ۶٠استخراج شده نيز باال رفته و به 

 

 ندغ معدن ز١شکل 
 

زيرا رآکتورهای موجود در جهان هر سال نياز به تعويض بخشی از ميله های اورانيوم . اين مطلب اهميت بسزائی دارد

چنين افزايشی نه تنها قيمت خريد .  برابر فزونی می يابد۴ تا ٣سوخته شدهء خود دارند که به اين شکل قيمت آنها حاال به 

 .اتمی را باال می برد که مضافأ انرژی خورشيدی را در برابر انرژی اتمی با صرفه تر ميکندرآکتور و برق 

دارای غلظت کمی است، برای بدست آوردن ) همينطور معادن اورانيوم ديگری در ايران (زغنداما از آنجا که معدن 

 از اين رو حتی اگر ايران به رآکتور . دوالر هزينه نمود٢٠٠ تا ١۴٠يک کيلو گرم اورانيوم بايد در حال حاضر حدود 
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چه اورانيوم  و يا سوخت اتمی . اتمی برای توليد انرژی نياز داشته باشد، اين استخراج از نظر اقتصادی بی معنی است

استدالل غير وابسته بودن و يا خودکفائی . تهيه نمودازبکستان را می توان بسيار ارزان تر از کشورهای ديگری چون 

در ثانی جمهوری اسالمی در مورد . زيرا اوأل امروز هيچ کشوری در دنيا خود کفا نيست.  پوچی استمملکت حرف

گندم و گوشت، بنزين، مواد يدکی برای صنعت نفت، حتی لباس و پوشاک و چادر زنان ووووو سخت به کشورهای 

 .ديگر جهان وابسته است

، غنی کردن اورانيوم در نزديکی نطنز در )٣و٢شکلهای (به شهادت عکسهای هوائی تهيه شده بوسيلهء ماهواره ها

 .هشت متری زير زمين صورت ميگيرد

 

 
 

 محل غنی سازی در نطنز : ٢شکل 
 
 

 
 

 ساختمان زير زمينی در نطنز ، کارگاه غنی سازی اورانيوم با سانتريفوژ : ٣شکل 

 

 عدد سانتريفوژ در نظر گرفته شده بود که حاال به فضائی ٣٠٠٠ محوطه ای برای گنجانيدن ٢٠٠۴تا سال ر اينجا د

 البرادعیطبق گزارش .  هزار دستگاه را در خود جا بدهد۵٠متر وسعت داده شده  که می تواند ١٠٠ متر در ١٠٠حدود 

تانی هستند،  و همينطور نوع ساخته شده در اروپا نصب  که پاکسP2 و سانتريفوژ ، P1در اين زير زمين سانتريفوژ 

 . شده است
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، اسير جنگی در Zippeزيپ بطور کّلی دستگاه سانتريفوژ، برای غنی کردن اورانيوم، ابتدا بوسيلهء يک آلمانی به نام 

 ديفوزيون امريکائيها برای کار خود از دستگاه ديگری بنام.  ساخته شده استسانتيريفوژ زيپشوروی و به نام 

Difusionآزاد و به امريکا رفت اين دستگاه تکميل شد و مورد استفادهء شرکت زيپ ها که بعد.  استفاده ميکرده اند 

 پاکستانی ناگهان از امريکا به آنجا رفت عبدالقادرخاناين همان شرکتی است که .  در هلند قرار گرفتUrencoيورنکو

ّدتی نقشه های سانتريفوژ اين شرکت را دزديده و با خود به پاکستان برد که پس و مشغول کار گرديد و از قرار پس از م

به مدد اين دستگاه ها . گرديد) نوع پاکستانی (P2 و P1از دادن تغييرات کوچکی در آنها مشهور به سانتريفوژ 

يران پول هنگفتی بدست  در پاکستان بمب اتمی ساخت و بعالوه با فروش آنها به ليبی و کره شمالی و اعبدالقادرخان

 . آورد

در .  دور می چرخد١٠٠٠آلومينيومی است و در ثانيه ) بخش چرخنده اش(آن روتور  دستگاهی است که P1سانتريفوژ 

 ١۵٠٠ دارای روتوری است که از آلياژ فوالد، با کربن بسيار کم، و نيکل ساخته شده و در ثانيه P2حاليکه سانتريفوژ 

از اين جهت خطر .  سخت و دارای قابليت شکل گيری خوب و هادی مناسبی از نظر گرماستاين آلياژ. دور می زند

 . داردP1 در صد بازده بهتری نسبت به سانتريفوژ ۶٠خراب شدنش بسيار کم و 

 " داود آقاجانی" به رياست آقای  " کاال الکتريک" اما اين سرمايه گذاری هنگفت و مخفيانه در ايران، که شرکتی بنام 

دو اشکال بزرگ بهمراه آورده ) کسی که ضمنأ رئيس اجرائی پروژهء آب سنگين اراک نيز می باشد(رپوش آن است س

اّول اينکه بودجهء محرمانه ميلياردها دوالری هرگز نمی تواند بوسيلهء مردم، يعنی ساالر حاکميت کشور، مورد . است

عدم وجود حکومت قانون است، قانونی که بقول همين حضرات مطلبی که نه تنها نشانهء . مميزی و بازجوئی قرار بگيرد

وضع شده تا استقالل و حاکميت مردم را تأمين و عدالت را در مملکت برقرار سازد، بلکه بيان چپاول ثروتهای مّلی 

ايران بدست دزدانی است که با جنايت و تجاوز به حقوق مّلت بر مسند دولت نشسته است و ادعای حراست از حقوق 

آنجا که هيچ کس نمی داند بودجهء کشور صرف چه کاری ميشود ظلم و استبداد "  ميگويد،  هانا ارنت. مردم را دارد
 ".  خانه ميکند

دّوم در هر کار و پروژهء بزرگ مملکتی الزم است نه تنها به آن از ديد اقتصادی بلکه مضافأ و بخصوص از زاويهء 

اما وقتی پروژه ای پنهانی صورت . اسان کشور بطور انتقادی برخورد نمودعلمی و فنی و با کمک متخصصين و کارشن

ميگيرد، چون افراد زبده و ماهر و بی طرف مورد مشورت قرار نمی گيرند، نواقص و معايب آن نيز نمی تواند ديده 

 .اين نواقص و معايب در زير تشريح ميشوند. شود

اطالعات زيادی در بارهء معادن و به کمک فرانسويها  رضا نيازمندو فعاليتهای اکبر اعتماد در دوران  -١

 نقطهء مملکت يعنی يزد، اصفهان، ١٠طبق اين اطالعات رگه های اورانيوم در . وجود داشتاورانيوم ايران 

خراسان، آذربايجان، سيستان، بلوچستان، هرمزگان، بندرعباس، بندر لنگه، کرانه های خليج فارس کشف شده 

 به ناگهان عالقه به اين ١٩٨٨بر مبنای اين اطالعات از سال . از اين رگه ها مرغوب نبودنداما هيچکدام . بود

که بهره  )يزد(زغندمعدن يکی . به ويژه جمهوری اسالمی به دو معدن عالقه نشان داد. معادن سخت باال گرفت

 که رگه های آن بندر عباسمعدن ديگری ، و  ممکن ميشود متری زير زمين٣۵٠ گيری از آن ابتدا درعمق

برداشت ساالنه اورانيوم توانائی  نُت ٣٠حدود  معدن بندر عباس و نُت ٨٠ زغندمعدن  اما .ی استروی زمين

 رفسنجانیبنابر اين عّلت عالقمندی حکومت به استخراج اورانيوم، آنهم بطور پنهانی، در دوران سلطهء . دارد

به نظر ميآيد که حاکمان ايران اسالمی عمق . علوم نيست، مخاتمیو بعد خيلی زيادتر در دوران فرمانروائی 
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 می شيفتهء کلمهء اتمدر رابطه با بمب و ابر قدرت شدن مملکت،  ،تنهابلکه . ندنمطالب فنی را درک نمی ک

 .باشند

در آن سال جمهوری اسالمی در سطح باالی .  آغاز شده است١٩٨۴روابط پنهانی ايران با چين از سال  -٢

اين تصميم با توجه به اينکه . ی گيرد اصفهان را بزرگترين مرکز فعاليتهای هسته ای خود بکندمملکت تصميم م

بخصوص که دکتر . قرارداد ساختن رآکتور بوشهر با آلمانيها لغو شده بود، تعجب آور است١٩٨١در سال 

 به مملکت وارد ، مدير حقوقی سازمان انرژی اتمی ايران خسارات هنگفتی را که با اين عملخواجوی برديا

، برای صفويهشايد شهر اصفهان به دليل پدران رژيم آخونديسم،  . خواهد شد، به دولت وقت گوشزد کرده بود

 . بود، تجديد کنندشاه سلطان حسينآنها اهميت دارد و ميخواهند عظمت گذشته را، که پايان آن 

در آن زمان محّلی را در نظر ،  اصفهان، بيرون از شهرضا        به هرحال دولت در حوالی ده 

 کيلو وات نصب کنند که از جريان ٢٧ميگيرد و قرار ميشود که چينيها در آنجا رآکتور کوچکی به قدرت 

اين کار تحقيقاتی را چه کسی در آن سالهای ناامنی و جّو جنگی .  آن برای کار تحقيقاتی استفاده شودنوترون

به ويژه بايد توجه کرد که در آن زمان دسته دسته دانشمندان . سر سفرهء آخوندها گذاشته بود معلوم نيست

 طبق قرار ديگری چين متعهد ١٩٩٠چند سال بعد يعنی در سال . ايرانی به خارج از کشور فرار ميکردند

 بفروشد و ايرانيان پلوتونيوم مگاواتی برای توليد ٢٧ميشود به ايران و در محّلی که در باال ذکر شد رآکتوری 

امريکائيها با عکسهای هوائی که می گيرند، از اينکار مطلع ميشوند و البد به چين . ای اينکار تعليم دهدرا بر

در همين منطقه .  نا تمام متوقف ميشود١٩٩١فشار وارد ميکنند به نحويکه کار اين رآکتور در اواخر سال 

وم با کمک شرکتهای آلمانی، انگليسی و  و کار برد آن در غنی کردن اوراني فلورايجاد کارخانه ای برای توليد

 .افکاريکه در خلوت شکل گرفته اند تا مصون از انتقاد باشند.  ميالدی آغاز شده است٩٠روسی در دههء 

يعنی بجای اينکه با شرکت .  رابطهء ايران و روسيه در خفا ابعاد گسترده ای بخود ميگيرد١٩٩۵در سال  -٣

 و چندين ميليارد ارز مملکت را بدون پايان کار گرفته بود تماس گرفته  را ساخته بود بوشهرزيمنس که رآکتور

 مگاواتی برای ١٠٠٠در معاهده دو رآکتور .  قرار داد بسته ميشودبوشهرشود، با روسيه برای تکميل رآکتور 

 Balakovo" باالکوو" اين رآکتور نظير رآکتور .  می باشدVVER-1000 خريده ميشود که از نوع بوشهر

افقی اين رآکتور طول بيشتری دارد تا  از آنجا که ژنراتور. يه است که اخيرأ دچار صانحه شده استروس

که نشانهء مرغوب بودن جنس آلمانی ( مگاواتی که قرار بود زيمنس در بوشهر نصب کند ١٢٠٠رآکتور 

 در اين معاهده آمده .آن را دراز تر کنندطول روسها مجبور ميشوند ساختمان رآکتور را تغيير دهند و ) است

و يک ) شايد برای نصب در طبس(VVER-440است که روسها دو عدد رآکتور برق کوچکتری از نوع 

کارخانهء غنی کردن يک  اورانيوم طبيعی و ُتن ٢٠٠٠و ) برای اصفهان( مگاواتی۵٠ تا ٣٠رآکتور تحقيقی 

به اين . ينکار با ايرانيان همکاری کنند نفر متخصص روسی در ا٣٠٠٠اورانيوم نيز به ايران بفروشند و حدود 

 در صد از برق الزم ٢٠ با غرور اعالم ميکند که ما ميخواهيم ١٩٩٧ در سال آقازادهغالمرضا  دليل حاال آقای

، وربنيشاامروز با همهء پنهان کاريها معلوم شده است که پروژهء . خود را از نيروگاه های اتمی بدست آوريم

.  متر زير زمين، برای چه کاری است٨٠ و همای در حوالی اين شهر در دهی به اسم يعنی ساختن کارخانه ا

بخصوص معدن ( قزاقستان و ازبکستان که کارشناسان ايرانی و روسی سخت فّعال هستند و به همادر منطقهء 

بخاطر وجود معادن اورانيوم سرشار و مرغوب نزديک می باشد، در سطح وسيعی غنی کردن ) خراسان

 . نيوم و احيانأ تهيهء بمب برنامه ريزی شده استاورا
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به وضوح معلوم است که در بندرعباس نه بخاطر معدن ناچيز اورانيومش بلکه بخاطر آب خليج فارس،  -۴

درست به اين دليل نيز کشورهای ساحلی خليج .  داير خواهد شدRecyclingکارخانهء تجديد ميله های سوخت 

ا اگر چنين کارخانه ای در آنجا افتتاح شود مانند کارخانهء تجديد ميله زير. فارس سخت مضطرب می باشند

 در انگليس آب دريا را چنان آلوده ميکند که Sellafield لديسالف در فرانسه و La Hague الهاگهای سوخت 

فارس بسياری از جانواران دريائی تلف خواهند شد و اين بزرگترين مصيبتی است که می تواند گريبانگير خليج 

 .شود که حيات آدميان اين منطقه را تضمين ميکند

امروز با سرمايه گذاريهای هنگفتی در شهرها و دهات ايران چون ابوموسی، علی آباد، اراک، بندرعباس،  -۵

بناب، بوشهر، دامغان، دورود، اصفهان، فسا، هما، کرج، لويزان، منظريه، مشهد، پارچين، قزوين، زغند، تبا 

و غنی کردن اورانيوم و ايجاد ) در دامغان(ه های موشک سازی و توليد سالح شيميائیووووووو، در رشت

در اين .  درآمده است، کشور به يک قلعه ای از نظر حکومت تسخير ناپذير،پلوتونيومامکاناتی برای توليد 

گذاری سرمايهء  چنين اعمالی به معنیدر جمع ولی بايد گفت .  مليون نفر ايرانی زندانی شده اند٨٠قلعه ولی 

تنها . زيرا نامعقول و نامطلوب و بی تناسب برای مّلت ايران است. اند خواهد مراکد و بی ثمراست که بزرگی 

حسن اين سرمايه گذاری دالليهای کالنی است که حضرات گرفته اند و اعوان و انصاری که حاال بصورت 

 . ميکند برای ماندن رژيم سينه چاک تازه به دوران رسيده هاقشر 

 

ی ايران تنها به خاطر چپاول ثروتهای مّلی ايران، خواه نيروی انسانی و خواه به نظر ميآيد که انقالب اسالم: نتيجه 

چه قبل از آن هر پروژهء بزرگی از طريق مناقصه بعدهء شرکتهای خارجی و يا . معادن ايران صورت گرفته است

امروز دو . بسياری از شرکتهای چپاولگر بين المللی شده بودموضوعی که سبب نارضايتی . داخلی واگذار ميشد

 را بروی هر مقاطعه کاری که بيشتر رشوه و داللی وازهدر" یاتمحّق "و ديگری " محرمانه"کلمهء مرموز يکی 

 شرکت ايرانی و غير ايرانی ٢۵ محّلل همهء کارها .بدهد باز می کند و کسی هم لزومی ندارد حساب پس بدهد

 تابحال چندين ميليارد دوالر مفت و مجانی حق کارسازی گرفته اند و در تمام کشورهای جهان حضور هستند که

 .  برای خارجيها بوجود آورده اندالبیدارند و در ايران شبکهء 

 . شهر وندان هيچ کشوری اين چنين در تاراج زادگاه خود سهيم و مصر نيستند
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