مته سخىراوی علیاكبر صالحی
معاين رييس جمهًر ي رييس سازمان اورژي اتمی ايران،
در پىجاٌ ي سًميه وشست ساالوٍ كىفراوس عمًمی
آژاوس بيهالمللی اورژي اتمی ()IAEA
ييه اتريش

ثٙبْ خذا
خب٘ٓ سييغ،
جبي ثؼي خٛؿٛلتي اػت و ٝدس پٙجب ٚ ٜػٔٛيٗ ٘ـؼت وٙفشا٘غ ػٕٔٛي آطا٘غ ثيٗإِّّي ا٘شطي اتٕي ؿشوت
ٔيو .ٓٙدػت اػشاسآٔيض ػش٘ٛؿت پغ اص ٌزؿت ٞفت ػبَ ثبس ديٍش ٔشا دس ٔمبْ ٔ ٚؼِٚٛيتي ديٍش ث ٝايٗ ؿٟش
صيجب  ٚايٗ ػبصٔبٖ ثيٗإِّّي ٔؼظٓ ثبصٌشدا٘ذ ٜاػت .ايٗ ثبصٌـت يميٙبً ثب ٔؼِٚٛيتي ثضسي ٕٞشا ٜاػت  ٚث ٝؿٕب
لٔ َٛيد ٓٞو ٗٔ ٝثب سٚحيٝاي اِٟبْ ٌشفت ٝاص فضبي ٚيٗ  ٚآٔيخت ٝثب ديذٌبٞي ٘ ٛثبصٌـتٝإْٝ٘ٛ٘ .اي ص٘ذ ٜاص
ايٗ سا دس تالؽٞبي دؿٛاس ٔٗ ثشاي تؼٟيُ ثبصديذ اص سآوتٛس تحميمبتي آة ػٍٙيٗ اسان  ٚثٟجٛد الذأبت اجشاي
پبدٔبٖ دس ٘ظٙض ٔالحظٔ ٝيوٙيذ.
خب٘ٓ سييغ ،ثب ايٗ پيؾ دسآٔذ ٔبيّٓ فشكت سا ٔغت ٓٙؿٕشد ٚ ٜا٘تخبة جٙبثؼبِي سا ث ٝػٕت سيبػت ايٗ ٘ـؼت
ثئب٘ٙذ تجشيه ثٍٛيٓ .ثئب٘ٙذ صيشا و ٝدس تبالسي جذيذ ثشٌضاس ٔيؿٛد ٔ ٚب ٕٞچٙيٗ د ٚسخذاد سا ؿبٞذ ٞؼتيٓ.
٘خؼت ٔشاػٓ تٛديغ ٔذيشوّي ثضسي و ٝآطا٘غ سا تشن ٔيٌٛيذ ،دوتش اِجشادػي ؤ ٝيشاثي ثضسي سا ثجب
ٔيٌزاسد  ٚدٔٚيٗ سخذاد خٛؽآٔذٌٛيي ثٔ ٝذيشوُ جذيذ ،ػفيش آٔب٘ ٛوٚ ٝػذٜاؽ سا ثشاي ث ٝوبسٌيشي يه
ديذٌب ٜسٚؿٗ ٔجتٙي ثش ا٘لبف  ٚػذاِت تٛاْ ثب تؼٟذي اػتٛاس ثشاي پيـجشد اػتفبد ٜكّحآٔيض اص فٗ آٚسي
ٞؼتٝيي دس ثيٗ وـٛسٞبي ػضٕٞ ٛشا ٜداسد.
خب٘ٓ سئيغ،
اطٕيٙبٖ داسْ و ٝثب ٞذايت خشدٔٙذا٘ ٚ ٝسيبػت تٛإ٘ٙذا٘ ٝؿٕب  ٚثب ٔـبسوت اسصؿٕٙذ ؿشوت وٙٙذٌبٖ اص جّٕٝ
ٞيبت اػضأي جٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ،ايٗ وٙفشا٘غ اص ٔٛفميت وبُٔ دس پشداختٗ ثٛٔ ٝضٛػبتي ظشيف ٟٓٔ ٚ
چٛٔ ٖٛاسد صيش ثٟش ٜخٛاٞذ ثٛد:

 حك ا٘ىبس ٘بپزيش اػتفبد ٜاص ا٘شطي ٞؼتٝيي  ٚدا٘ؾ ٔشثٛطٝ؛ استمبء كّح  ٚأٙيت ثيٗإِّّي ثب جؼتجٛي ساٜٞب  ٚسٚؽٞبيي ثشاي سٞبيي جٟبٖ اص تؼّيحبت وـتبس جٕؼي؛ اجشاي جٟب٘ـٕ٘ َٛظبْ پبدٔبٖ جبٔغ ثذِ ٖٚطٕ ٝصدٖ ث ٝحمٛق ديٍشاٖ  ٚيب اػٕبَ تجؼيض؛ حفظ تٛاصٖ حؼبع ثيٗ ٔؼئِٛيتٞبي تٛػؼ ٝاي آطا٘غ ثب فؼبِيتٟبي ساػتي آصٔبيي آٖ؛ ػذْ ٚجٛد يه ػٙذ اِضاْ آٚس حمٛلي ٔزاوش ٜؿذ ٜثيٗ إِّّي دس خلٛف تضٕيٗ ػشض ٝػٛخت ٞؼت ٝاي؛ تضؼيف اػتمالَ آطا٘غ اص طشيك ٔذاخالت ٘بٚاسد  ٚفـبسٞبي ػيبػي ثش دثيشخب٘ ٝآٖ  ٚثش وبس حشف ٝاي  ٚغيشجب٘جذاسا٘ ٝاؽ دس ٔغبيشت ثب ثٙذ ٞفتٓ اػبػٙبٔ ٝآطا٘غ؛
ػال ٜٚثش آٖ خب٘ٓ سئيغ اجبص ٜثذٞيذ ٔشاتت تمذيش ٚيظ ٜخٛد سا ث ٝدوتش اِجشادػي ثخبطش ػخٙشا٘ي جبٔغ ٚ
آٔٛص٘ذ ٜايـبٖ اثشاص داسْ  ٚثشايـبٖ آسصٚي ٔٛفميت ٕ٘بيٓ.
خب٘ٓ سئيغ ،حضبس ٔحتشْ،
ثذ٘جبَ خبتٕ ٝج ًٙجٟب٘ي دٔ ٚ ْٚتؼبلجب فبجؼِٛٛٞ ٝوبػت اتٕي دس ٞيشٚؿيٕب ٘ ٚبوبصاوي ،ا٘شطي ٞؼتٝيي  ٚفٗ
آٚسي ٔشثٛطٕٛٞ ٝاس ٜدس ٘مط ٝثشخٛسد ثشآٔذ ٜاص دٚ ٚيظٌي ؿبخق لشاس ٌشفتٙذ ،يىي دس صٔي ٝٙتٛػؼ ٝفٗ آٚسي
ٞؼتٝيي  ٚديٍشي دس حٛصٙٔ ٜبلـبت ٔٙطم ٝاي  ٚجٟب٘ي .يميٙب ثؼيبس آٔٛص٘ذ ٜاػت ؤ ٝالحظٔ ٝيؿٛد سلبثت
ٞؼتٝيي ثب ٞذف اػتيالي يىجب٘ج ٝثش جٟبٖ ٞيچ دػتأٚسدي ث ٝغيش اص دٟٞب ػبَ ج ًٙػشد ثذ ؿٍ ٖٛثٕٞ ٝشاٜ
٘ذاؿت .دسػيٗ حبَ ٔبي ٝدِؼشدي ثيـتش آٖ اػت و ٝػّيشغٓ غيجت ظبٞشي آثبس ج ًٙػشد ،تٕبيالت لذست
ٔذاسا٘ ٚ ٝاػتىجبسي ٛٙٞص ث ٝسٚؿٙي ٔـبٞذٔ ٜي ؿٛد ٛٙٞ ٚص آثبس ػٕيمي سا ثب خٛد ثٕٞ ٝشأ ٜيآٚسد.
خب٘ٓ سئيغ،

ٔتبػفبٍ٘ٙٞ ٝبٔي و ٝوـٛس ٔتجٛع ٔٗ ثب ؿٟبٔت  ٚتمشيجب دػت تٟٙب چٙيٗ فضبي اػتىجبسي سا ث ٝچبِؾ وـيذ،
آٟ٘ب ث ٝايٗ ػجبست غيش ٔٙطمي ٔتٛػُ ؿذ٘ذ ،آٟ٘ب ٔٙبفغ ّٔي خٛد سا حفظ ٔي وٙٙذٌٛ .يي آٟ٘ب تٟٙب وـٛسٞبيي
دس جٟبٖ ٞؼتٙذ و ٝكبحت حمي ٚيظٞ ٜؼتٙذ تب ثتٛا٘ٙذ اص ٔٙبفغ ّٔي ػخٗ ثٍٛيٙذ .آٟ٘ب ثب چٙيٗ ثٟب٘ ٝاي ثٝ
ٞضاساٖ فشػ ًٙدٚستش اص خبن وـٛس خٛد پب ٌزاؿت ،ٝتؼّيحبت دٞـتٙبن ِٙٛٞ ٚبن سا دس ٔٙطم ٝاي ٕٞب٘ٙذ
خّيج فبسع ا٘جبؿت ٝػبختٙذ ،دس حبِيوٚ ٝلتي وـٛسي ٕٞب٘ٙذ وـٛس ٔتجٛع ٔٗ دس پي اػٕبَ حمٛق حبوٕيتي
خٛيؾ ثشآٔذ ،ثي ؿشٔب٘ ٝآ٘شا ٔشدٚد ؿٕشد٘ذ.

ٌٛيب ايٗ ٘يض وبفي ٘يؼت  ٚػال ٜٚثش آٖ ٔب ث ٝطٛس ٔذا ْٚث ٝحّٕ ٝث ٝتبػيؼبت ٞؼتٝيي ٔبٖ تٟذيذ ٔي ؿٛيٓ.
ايٗ ثشافشاختٗ تٟذيذ ٞيچ ثٕشي ث ٝغيش اص افضٚدٖ ثش ػضْ  ٚاتحبد ّٔت ثضسي ايشاٖ ٘ذاسدّٔ .تي و ٝلبطؼب٘ ٝدس
ثشاثش تٕبٔي س٘جٞبي ٘بؿي اص ج ًٙتحٕيّي  ٚتحشيٓٞبي غيش ػبدال٘ ٝايؼتبدٌي وشد ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ يه ّٔت لٛي
دس ٔٙطم ٝظبٞش ؿذ ٜاػتٔ .ب دس ٔيبٖ ٔؼذٚد ّٔتٞبيي لشاس داسيٓ وٛٔ ٝفك ث ٝپشتبة ٔبٛٞاس ٜؿذ ٜا٘ذٔ .ب
ٕٞچٙيٗ دس صٔش ٜپيـٍبٔبٖ ؿجي ٝػبصي حيٛا٘بت ،ؿجيٝػبصي ٌٛػفٙذٌ ،ب ٚ ٚثض لشاس داسيٓٔ .ب داساي ثيـتشيٗ
ؿٕبس دا٘ـجٛيبٖ دس ٔميبع كذ ثٞ ٝضاس ٘ؼجت جٕؼيت وـٛس ٞؼتيٓ  ٚستجٔ ٝب دس ثيٗ ّٔتٞبي ٔؼّٕبٖ اص
حيث ؿٕبسٌبٖ ا٘تـبس وتبة لبثُ دػتيبثي ٘يؼت .چٙيٗ ّٔتي ثيذاس  ٚآٌب ٜدس حبِيوٞ ٝش تٟذيذ سا جذي ٔي
اٍ٘بسد ،دس ػيٗ حبَ ث ٝتٛإ٘ٙذي خٛيؾ دس دفبع اص خٛد اػتٕبد داسد .آٔبدٌي ٔب اص دفبع غيش ٘ظبٔي ػٕٔٛي تب
يه دفبع ٘ظبٔي ٌؼتشدٌ ،ٜؼتشؽ يبفت ٝاػت.
خب٘ٓ سئيغ،
ٔب ّٔتي كّح دٚػت ٞؼتيٓ .اجبص ٜدٞيذ و ٝث ٝيه ضشة إِثُ فبسػي اؿبسٕ٘ ٜبيٓ ؤ ٝي ٌٛيذ « :حتي يه
دؿٕٗ ٘يض صيبد اػت»ٔ .ب اػتمبد داسيٓ ٌفت  ٚؿٛٙد ٔ ٚزاوشات غيش ٔـشٚط وّيذ حُ  ٚفلُ ٔٙبلـبت اػت.
ٔزاوشات ٔجتٙي ثش پيؾ ؿشط سا ٜث ٝجبيي ٘خٛاٞذ ثشد ،صيشا ٔؼبدَ ٘تيجٌ ٝيشي پيـبپيؾ اػتٔ .ب ٕٛٞاس ٜثب

ٌفتبسي سٚؿٗ اػالْ وشدٜايٓ و ٝاػتفبد ٜغيشكّح آٔيض اص ا٘شطي ٞؼتٝيي سا حشاْ ٔي دا٘يٓ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ اػت
و ٝثش يىپبسچٍي پيٕبٖ ػذْ اؿبػ ٚ ٝخّغ ػالح ٞؼتٝيي پبفـبسي ٔي ٕ٘بييٓ.

اص آ٘جب و ٝخبٚسٔيب٘ ٝدس صٔش ٜساٞجشديتشيٗ ٔٙبطك جٟبٖ لشاس داسد ،جبٔؼ ٝجٟب٘ي فشاخٛاٖ ٘خؼتيٗ ثبس ػبَ
 4791ايشاٖ سا ثٙٔ ٝظٛس ايجبد ٔٙطم ٝػبسي اص تؼّيحبت ٞؼتٝيي دسخبٚسٔيب٘ ٝؿبٞذ ثٛد ٜاػت ( ػٙذ ػبصٔبٖ
ُّٔ ٔتحذ ثـٕبس A/Res 3263 XXIX ٜسا ثجيٙيذ) دس ٕٞيٗ حبَ اػشائيُ تٟٙب غيش ػض ٛپيٕبٖ ػذْ اؿبػٝ
اػت و ٝتبو ٖٛٙدس ايٗ صٔيٕٞ ٝٙىبسي ٘ذاؿت ٝاػت .ايٗ سطيٓ ثب پـت وشدٖ ث ٝافىبس ػٕٔٛي جٟبٖ  ٚأتٙبع اص
حتي اجبص ٜث ٝآطا٘غ ثشاي ثبصسػي اصتبػيؼبت ٞؼتٝيياؽ ،ث ٝطٛس ٔؼتٕش ث ٝايٗ فشاخٛاٖ ٔ ٟٓجبٔؼ ٝثيٗ
إِّّي ثشاي كّح  ٚأٙيت ثي اػتٙبيي ٕ٘ٛد ٜاػت .ايٗ ديذٌبٔ ٜتىجشا٘ ٝلطؼب ػٛدٔٙذ ٘جٛد ٚ ٜث ٝاحتٕبَ فشاٚاٖ
ث ٝيه پبسادايٓ ٍ٘شاٖ وٙٙذ ٜتٛاْ ثب پيبٔذٞبي غيش ٔٙتظش ٜدسٔٙطمٙٔ ٝجش خٛاٞذ ؿذ.
خب٘ٓ سئيغ،
جٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ثش اػبع اك َٛاػالٔي خٛد ،اػتمبدات ٌ ٚشايؾ ثـشدٚػتبٕ٘ٛٞ ٝاس ٜداؿتٗ تؼّيحبت
وـتبس جٕؼي سا ٔحى ْٛوشد ٜاػت.
دس ٘تيج ،ٝوـٛس ٔتجٛع ٔٗ اص ٍٙٞبْ تىٛيٗ آطا٘غ ثيٗ إِّّي ا٘شطي اتٕي ٕٛٞاس ٜاستجبطبت لٛي  ٚفؼبَ خٛد سا
ثب ايٗ ػبصٔبٖ حفظ وشد ٚ ٜدس يه ٔمطغ صٔب٘ي ثب اجشاي داٚطّجب٘ ٝپشٚتىُ اِحبلي ثشاي د ٚػبَ ٘ ٚيٓ ،كشفب ثٝ
ٔٙظٛس ٘ـبٖ دادٖ ؿفبفيت راتي  ٚسٚح ٕٞىبسي فشاتش اص تؼٟذات خٛد ػُٕ وشد .دس حبِيو ٝثب وٕبَ تبػف ايٗ
الذاْ ٔثجت ايشاٖ ثب پبػخ ٚاسٛٔ ٝ٘ٚاج ٝؿذٔ .ذتي ثؼذ ايشاٖ  ٚآطا٘غ دسٔٛسد يه ثش٘بٔ ٝػُٕ ثشاي تٙظيٓ يه
جذ َٚصٔب٘ي ثٙٔ ٝظٛس پبيبٖ ثخـيذٖ ث ٝتحميمبت آطا٘غ دس ثبس ٜفؼبِيتٞبي ٞؼتٝيي ايشاٖ ثب ٞذف ػبدي
ػبختٗ اجشاي پبدٔبٖ دس وـٛس ٔتجٛع ٔٗ ث ٝسٚاَ ٔؼٕ ،َٛث ٝتٛافك سػيذ٘ذٔ .ب ٛٙٞص أيذٚاسيٓ آطا٘غ سٚي
حشفؾ ثبيؼتذ  ٚتؼٟذاتؾ ثٛٔ ٝجت ثٙذ پبيب٘ي ػٙذ  INFCIRC/711سا ث ٝاجشا دسآٚسد .چٙب٘چٛٔ ٝضٛع ثٝ

سٚاَ ٔؼٕ َٛدسآيذ ،آٌٖب ٜجٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ثشاي پبػخٍٛيي ث ٝػٛاالت ،دسكٛست ٚجٛد ٕٞ ٚب٘ٙذ ديٍش
وـٛسٞبي ػض ٚ ٛدس چبسچٛة ٔٛافمتٙبٔ ٝپبدٔبٖ خٛيؾ دس ٔٛلؼيتي ثٟتش لشاس خٛاٞذ ٌشفت .جٕٟٛسي اػالٔي
ايشاٖ ٞيچ ٌ ٝ٘ٛسفتبس ٔؼتثٙي وٙٙذ ٜسا ٕ٘ي پزيشد.
خب٘ٓ سئيغ،
دس ايٙجب فشكت سا ٔغت ٓٙؿٕشد ٜتب ثشخي جٛا٘ت ؿبخق ثش٘بٔٞ ٝؼتٝيي ايشاٖ سا ػٛٙاٖ ٕ٘بيٓ:
 ظشفيت تِٛيذ سادي ٛايضٚتٛح ايشاٖ ثٙٔ ٝظٛس اػتفبد ٜدس وبسثشدٞبي ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي ث ٝػطح لبثُ تٛجٟيسػيذ ٜاػت .خٛؿجختبٍ٘ٙٞ ٝبٔي و ٝسآوتٛس آة ػٍٙيٗ اسان ٚاسد ػّٕيبت ؿٛد ،ايٗ ظشفيت ثؼيبس افضايؾ
خٛاٞذ يبفت .دس آٖ ٍٙٞبْ ثشاي ٔب ٔٛجت خشػٙذي خٛاٞذ ثٛد و ٝثباسائ ٝسادي ٛايضٚتٛحٞبي داسٚيي  ٚدسٔب٘ي دس
پبػخٍٛيي ث٘ ٝيبصٞبي ا٘ؼبٖدٚػتب٘ ٝوـٛسٞبي ثشادس ٕٞ ٚؼبئ ٝـبسوت داؿت ٝثبؿيٓ.
 جٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ثب دػتيبثي ث ٝتجبسة چـٍٕيش دس صٔي ٝٙفٗ آٚسي ٞؼتٝيي ثشاي ٔيضثب٘ي اص وبسٌبٟٞب ٚدٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي دس خلٛف وبسثشد ا٘شطي ٞؼتٝيي دس پضؿىي ،وـبٚسصي  ٚكٙؼت ،آٔبدٌي داسد .چٙيٗ
وبسٌبٟٞبيي ٔي تٛا٘ذ طي ٓٞيبسي ثب آطا٘غ ثيٗ إِّّي ا٘شطي اتٕي دس ػطٛح ٔٙطم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي ثشٌضاس
ٌشدد.
 ظشفيت تِٛيذ دس تبػيؼبت تجذيُ اٚسا٘ي )UCF( ْٛاكفٟبٖ ٘يض ث ٝػطح ؿبخلي سػيذ ٜاػت .ظشفيت ٔبصادتجذيُ ويه صسد ثٔ UF6 ٝي تٛا٘ذ دس كٛست دسخٛاػت ديٍش وـٛسٞب  ٚتحت ٘ظبست وبُٔ آطا٘غ دس اختيبس
آٟ٘ب لشاس ٌيشد.
خب٘ٓ سئيغ،

وـٛس ٔتجٛع ٔٗ ثش اػبع فٛايذ ا٘شطيٞبي تشويجي دس حبَ پيٍيشي يه ثش٘بٔ ٝثّٙذ ٔذت ثشاي ػبخت
٘يشٌٚبٜٞبي ٞؼتٝيي ثب تٛاٖ تِٛيذ ٔجٕٛػب ٍٔ 0555بٚات اِىتشيؼيت ٝطي د ٝٞآيٙذ ٜاػت .طجيؼتب چٙيٗ پشٚطٜ
چـٍٕيشي يه ثش٘بٔ ٝسيضي  ٕٝٞجب٘ج ٝپيـبپيؾ دس صٔيٞ ٝٙبي ٔختّف فٗ آٚسي ٞؼتٝيي اص لجيُ چشخٝ
ػٛخت ،ايٕٙي  ٚسٚؿٟبي ٔذيشيت پؼٕب٘ذ سا ؿبُٔ ٔي ؿٛد.
خب٘ٓ سئيغ،
دس خبتٕ ٝوالْٔ ،بيّٓ يه ثبس ديٍش ثيبٖ ٕ٘بيٓ ٔب ضٕٗ ايٙى ٝفؼبِيتٞبي خٛد سا دس حٛصٞ ٜبي ٔختّف اػتفبدٜ
كّحآٔيض اص ا٘شطي ٞؼتٝيي د٘جبَ ٔي ٕ٘بييٓٔ ،لٕٓ ٞؼتيٓ ثٕٞ ٝىبسي ٘ضديه خٛد ثب آطا٘غ ٔطبثك ثب
ٔٛافمتبٔ ٝپبدٔبٖ ادأ ٝدٞيٓ.
اص تٛج ٝؿٕب ٔتـىشْ».

