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المحاور:
امتالك دورة الوقود النوويةحقوق إيرانية نصت عليها المعاهدات الدوليةجهود غربية للدخول إلى مواقع إيرانية جديدةماهية القلق الخليجي من البرنامج اإليراني النوويخطوط حمراء غربية وإيرانيةعبد القادر فايز :السادة المشاهدين سالم هللا عليكم وأهال وسهال بكم إلى هذا اللقاء
الخاص مع الدكتور علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران ،دكتور أهال
وسهال بك على شاشة الجزيرة.
علي أكبر صالحي :بسم هللا الرحمن الرحيم ،أهال وسهال بكم أستاذ عبد القادر
والمشاهدين عبر قناة الجزيرة.
عبد القادر فايز :دكتور أبدأ معك حقيقة بأن هناك مفاوضات جديدة في فيينا بين إيران
وخمسة زائد واحد وتوصف هذه المفاوضات بأنها مفاوضات الحلول النهائية والحل
النهائي ما هي أهم المشاكل الفنية والملفات التي قد تشكل خالفا في قضايا الحل النهائي
بين إيران وخمسة زائد واحد والمفاوضات تبدأ اآلن في فيينا قد تطول مفاوضات
تصفها إيران بأنها شاقة ،ما هي الدواعي لكي توصف هذه المفاوضات بأنها شاقة
وطويلة وصعبة جداً؟
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مؤخراً يمثل خارطة طريق لحل قضية الملف النووي اإليراني عبر مراحل ثالث،

المرحلة األولى وهي فترة ستة شهور وهي تشمل إجراءات عملية معينة بينما ستدخل
المرحلة الثانية في نقاش التفاصيل تمهيداً للمرحلة الثالثة التي سيتحول فيها الملف
النووي اإليراني إلى ملف عادي وطبيعي حيث ترفع كل أشكال العقوبات المفروضة
ونحصل في إيران على كافة حقوقنا النووية المنصوص عليها في معاهدة الحد من
االنتشار النووي ولوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،اآلن بدأنا المرحلة األولى ونحن
نفذنا كل ما هو مطلوب منا والوكالة الدولية باعتبارها مرجع األساس جاءت إلى إيران
وأعلنت ذلك رسمياً ،كذلك الطرف المقابل وحتى اليوم قام بجزء من التزاماته عبر رفع
جزئي لبعض العقوبات ،الحمد هلل حتى اآلن تسير األمور بشكل جيد ،المحادثات التي
تجرى فينا والتي تمثل المرحلة الثانية ستدخل في التفاصيل ،بدون أدنى شك سيكون
هناك صعوبات ومشاكل فالقضية ليست سهلة لكن إذا ما توفرت اإلرادة الحقيقية
والصادقة لدى الطرفين فالحل سيكون سهالً ،نحن من طرفنا ندخل المفاوضات بإرادة
جدية وصادقة وشفافة ،لكننا وحتى اليوم لدينا شكوك بشأن إرادة األطراف األخرى
كونها ال تبدو متناسبة مع ما هو مطلوب فهم دائما ً يسعون لخلق ذرائع واهية ،من هذه
الزاوية نرى أن المشاكل والصعوبات ستكون حاضرة ،لكن القضية في أصلها ليست
مشكلة والمشاكل تتسلل عبر الجوانب السياسية فهذا الملف ولألسف بات ملفا سياسيا،
إذا ما تعاملنا مع هذا الملف على أنه ملف فني خاضع العتبارات قانونية تصبح المسألة
غاية في السهولة ،أقصد إذا ما جلس الخبراء الفنيون فسيجدون أنه من السهل التوصل
إلى نتائج وحلول ناجحة ،لكن حين يجلس السياسيون إلى الطاولة فإنهم يخلقون المشاكل
فهؤالء لديهم نظرة سياسية لألمور تجر معها الصعوبات خاصة وأن التوافق النووي
في جنيف يحتوي بنودا معينة بعضها قابل للتأويل كمثال فإن البند المتعلق بتطوير
وتنمية البرنامج النووي هو بند واضح جداً بالنسبة لنا حيث قمنا وفي إطار هذا البند
باإلعالن عن إنتاجنا جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي قبل قرابة شهر ونصف،
الطرف المقابل اعترض على هذه الخطوة وحين سألناهم عن السبب قالوا أنهم لم
يتوقعوا أن نقوم بذلك مع أن التوافق النووي في حنيف ال يعارض مثل هذه الخطوة،
هذا بند واضح للغاية وقابلوه بهذه الطريقة فما بالك ببنود أخرى هي أكثر قابلية للتأويل
وللتفسيرات المتناقضة ،لهذا أعتقد أن الصعوبات ستكون حاضرة في فيينا ،ال بد من

إرادة حقيقية وحسن نوايا ،هذا متوفر بالنسبة لنا ونأمل من األطراف األخرى استثمار
حسن النوايا اإليرانية.
3
امتالك دورة الوقود النووية
عبد القادر فايز :دكتور يعني هناك حديث أميركي واضح بأن أي حل نهائي للبرنامج
النووي اإليراني ،للملف النووي اإليراني يتطلب تفكيك بعض أجزاء من المنشآت
النووية اإليرانية أو تعطيل لبعض الفعاليات واألنشطة النووية في إيران ،هذا حديث
أميركي بدأنا نسمعه اليوم قبل هذه المفاوضات ،أنتم في إيران هل مستعدون لطرح مثل
هذه القضايا على طاولة المفاوضات ،ماذا تقولون؟
علي أكبر صالحي :إذا ما أردنا أن نقدم تعريفا ً حول معنى برنامج النووي اإليراني
السلمي فأول ما يبرز هو بناء المفاعالت النووية ونحن قمنا بذلك ،ولدينا اليوم محطة
بوشهر النووية ونتباحث مع الروس بشأن بناء محطات نووية جديدة ،ثانيا ً ال بد من
تأمين الوقود لعمل هذه المحطات النووية وهذا يعني امتالك دورة الوقود النووية وهنا
يبرز أهم عنصر وهو تخصيب اليورانيوم وحن نقوم بهذا النوع من التخصيب وال
يوجد أي نية إليقاف تخصيب اليورانيوم على األراضي اإليرانية .ما نحتاجه اليوم هو
يورانيوم مخصب بنسبة  %5ونحن نقوم بذلك وبوتيرة أسرع من ذي قبل ألن أجهزة
ً
طواعية
الطرد المركزي التي كانت تخصب اليورانيوم بنسبة  % 27وبعد تعليق إنتاجه
ال تزال تدور اليوم لتخصيب اليورانيوم بنسبة  %5ما يعني أن إنتاج اليورانيوم
المخصب بنسب قليلة يسير بشكل أسرع وبمقدار أكبر .ثالثا ً لم نوقف ولن نوقف أي
أنشطة نووية تتعلق باكتشاف اليورانيوم الخام وتحويله إلى قضبان وقود نووي ،كذلك
إنتاج أقراص اليورانيوم المخصب ال يزال مستمراً ،لم نوقف أي نشاط نووي ،وليكن
واضحا للجميع بأننا لن نوقف أي نشاطات ولن نعطل أي أجزاء من برنامجنا النووي.
عبد القادر فايز :دكتور سؤال دقيق حقيقة في هذا الموضوع ..أراك  ،المقصد بالكالم
األميركي يبدو أنه مفاعل أراك بالدرجة األولى ،أنتم قبل فترة من الوقت قلتم بأن إيران
مستعدة إلجراء بعض التعديالت على التصاميم الفنية الخاصة في مفاعل أراك لكي
يصبح هذا المفاعل مناسبا لتبديد قلق جميع األطراف.

علي أكبر صالحي :هم يدعون أن مفاعل أراك ينتج البلوتونيوم وكون البلوتونيوم
يستخدم إلنتاج أسلحة نووية فإنهم يتهمون إيران بأن مفاعل أراك ربما سيكون جزءا
من تحركات غير سلمية لبرنامجها النووي في حال قررت السير في هذا الطريق ،ردا
على هذا نقدم جوابا ً علميا ً وفنياً ،أوال ليس كل بلوتونيوم قابل لالستخدام في إنتاج أسلحة
نووية وهم يعرفون ذلك ،فإنتاج هذا النوع من األسلحة يحتاج إلى بلوتونيوم نقي وما
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ينتجه مفاعل أراك هو بلوتونيوم معين ال يتمتع بهذه النقاوة المطلوبة إلنتاج أسلحة
نووية ،هذا يؤكد أن كالمهم بشأن مفاعل أراك هو مجرد إدعاءات غير صحيحة ،لكن
وكونهم يريدون التالعب بالرأي العام عبر وسائل إعالمهم وهم متفقون في هذا المجال
فإننا نقول اليوم بأننا مستعدون إلجراء تعديالت فنية داخل مفاعل أراك لكن دون أي
تغيير لماهية هذا المفاعل باعتباره مفاعل لألبحاث يعمل بالماء الثقيل ،هذه التعديالت
ستسمح بتخفيض إنتاج البلوتونيوم من  17كيلو غرامات سنويا ً وهي النسبة المتعارف
عليها إلى أقل من كيلوغرامين في العام ،ذلك بهدف تقديم ضمانات أكثر لكل من لديه
قلق بشأن مفاعل أراك ،فضال عن وضع الرأي العام العالمي واإلقليمي في حقيقة ما
يجري بشأن هذا المفاعل.
حقوق إيرانية نصت عليها المعاهدات الدولية
عبد القادر فايز :دكتور نستطيع اآلن أن نفهم بأن قضية تفكيك منشآت نووية إيرانية
اآلن موجودة على األرض وتعطيل ألنشطة نووية سواء في أراك او ناتانز أو فوردو
وتفكيك بعض أجزاء البرنامج النووي اإليراني الحالي التي تقول إيران بأن هذا برنامج
سلمي إلنتاج الطاقة هل هو خط أحمر إيراني في المفاوضات ؟
علي أكبر صالحي :قلنا أكثر من مرة بأننا لن نتنازل بالمطلق عن أي من حقوقنا التي
جاءت في معاهدة الحد من انتشار النووي لكن وبموازاة ذلك نلتزم بكل تعهداتنا التي
تطالبنا بها بنود المعاهدة وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،تخصيب اليورانيوم هو
حق لنا ونسبة التخصيب كذلك هي من حقنا فضالً عن طريقة التخصيب ،كل هذه
حقوق لنا نصت عليها المعاهدات الدولية في إطار برنامج نووي سلمي ،من حقنا
امتالك دورة الوقود النووي ،وهذا ال يمكن التنازل عنه ،لذلك فليطمئنوا بأن تخصيب

اليورانيوم سيستمر وبناء المفاعالت النووية سيستمر وأنشطتنا داخل مفاعل أراك
ستستمر ،ليطمئنوا لن نوقف عمليات البحث واكتشاف اليورانيوم الخام وإنتاج قضبان
الوقود النووي ،كل هذا سيستمر لن نوقف ونفكك أو نعطل أي أجزاء من برنامجنا
النووي ،لكن فيما يخص نسبة التخصيب اليورانيوم فإننا التزمنا طواعية بنسبة ال
تتجاوز  %5وهذا التزام مستمرون به ألننا لسنا بحاجة إلى يورانيوم مخصب بنسبة
أكثر من  %5وتخصيب اليورانيوم بنسبة  % 27قمنا به بعد أن طلبنا سابقا ً من الوكالة
الدولية تأمين هذا اليورانيوم الذي كنا نشتريه من األرجنتين ،يومها وضعوا شروطا
كانت تهدف للمس بسيادتنا الوطنية لهذا عقدنا العزم وبدأنا العمل وفي نهاية المطاف
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استطعنا أن نخصب اليورانيوم بنسبة  % 27ذاتيا ً وبخبرات محلية ،لدينا من هذا
اليورانيوم عالي التخصيب ما يكفينا لخمس سنوات ولسنا بحاجة لتخصيب اليورانيوم
بنسبة  % 27ومفاعل طهران لألبحاث الذي يعمل بهذا النوع من اليورانيوم مستمر في
العمل.
عبد القادر فايز :دكتور قضية أجهزة الطرد المركزية والجيل الجديد من هذه األجهزة
التي أعلنت إيران أنها أنتجته قبل فترة هل تعتقد بأن هذا الجيل الجديد من أجهزة الطرد
المركزي قد يكون حاجزا أو مانعا في المفاوضات مثالً التي ستجري فينا أم أنها هذه
قضية حُلت أصالً؟
علي أكبر صالحي :هذه القضية تم تجاوزها في التوافق األخير الموقع بين الجانبين في
جنيف ،صحيح أنهم اعترضوا عليها لكننا أثبتنا أن اعتراضاتهم غير دقيقة وال أساس
لها  ،هذا الجيل من أجهزة الطرد المركزي الذي أنتجناه حديثا ً خضع للسياق المعمول
به فقد قمنا وعند مرحلة معينة بإبالغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل تفاصيله وهذا ما
فعلناه سابقاً ،نحن نعمل منذ سنوات على إنتاج هذا الجيل المتطور من أجهزة الطرد
المركزي وهم يعرفون ذلك جيداً إذ ال يمكن إنتاج جيل جديد من أجهزة الطرد
المركزي هكذا بين ليلة وضحاها ،من طرفنا سنواصل أبحاثنا في هذا المجال في إطار
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الدولية للطاقة الذرية.
جهود غربية للدخول إلى مواقع إيرانية جديدة
عبد القادر فايز :دكتور في هذا االتفاق األخير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدخل إلى
مواقع جديدة أردغان ساغان األشقراباد أو حتى قضايا جديدة في إيران مثل تخصيب
الليزر وأشعة الليزر ،هل يمكن أن نشهد فيما بعد اتفاقا ثالثا مثالً يسمح لمفتشي الوكالة
بالدخول إلى موقع بارشين وهو موقع عسكري وليس موقعا نوويا ونحن نعلم ذلك ولكن
هناك بعض األقوال في الغرب بأنه شهد بعض التجارب الغير تقليدية ،ممكن أن
تسمحوا لمفتشي الوكالة فيما بعد بالدخول إلى هذا الموقع ،هل لديكم شروطا قبل أن
يدخل المفتشون إلى موقع بارشين العسكري؟
علي أكبر صالحي :لقد فتشوا بارشين سابقا ً وإذا ما كنت أتذكر جيداً جرى ذلك في
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العامين  2772و  2772حيث دخلوا إلى بارشين مرتين في إطار البروتوكول
اإلضافي ،لقد زاروا بارشين واخذوا عينات من ذلك الموقع وأجروا اختباراتهم
وخرجوا بنتيجة أن موقع بارشين لم يشهد أي تجارب نووية ،لكن لألسف وبعد أن أجبنا
على كل أسئلة الوكالة الدولية عندما كان السيد الريجاني مسؤوالً عن الملف ومن بعده
السيد جليلي اليوم تعود مثل هذه اإلدعاءات لواجهة األحداث ،بالمناسبة ليس للوكالة أي
سؤال بشأن برنامجنا النووي بل هناك أسئلة بشأن ما يُعرف بملف األبحاث القائمة على
اإلدعاءات وهي عبارة عن اتهامات ال أساس لها بأن إيران تقوم بتجارب إلنتاج
رؤوس نووية يمكن نصبها على صواريخ ،أو أبحاث بشأن التفجيرات النووية ،هذه
مجموعة من اإلدعاءات الواهية تشبه ما اتهمونا به عندما كنت أمثل إيران لدى الوكالة
بشأن أننا نخصب اليورانيوم بنسبة  % 57ويومها أوضحنا لهم بأن األمر يتعلق بمعدات
نووية ملوثة استوردناها من الخارج ،اليوم يتهموننا بالسعي إلى إنتاج رؤوس نووية.
عبد القادر فايز :لكي تزيدوا من العالقة الجيدة مع الوكالة وتزيلوا كل هذه اإلدعاءات
كما تصفها إيران أال يمكن أن تسمح إيران للمفتشين بالدخول إلى بارشين مرة ثالثة
مثالً؟
علي أكبر صالحي :كال ،حتى اآلن لم نسمح هكذا تفتيش ألننا ال نرى دواع منطقية

للقيام بذلك لكن القضية مطروحة للتفاوض وال نرى أي موانع لعدم الحوار بشأنها لكن
أن نتعهد بتقديم إجابات بهذا الخصوص فهذا غير وارد وغير مطروح على طاولة
النقاش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عبد القادر فايز :دكتور اآلن لديكم مشاريع ربما جديدة مع روسيا فيما يخص ربما
إطالق المرحلة الثانية في بوشهر هل يوجد نية إليران بأن تبني مفاعالت نووية جديدة
إلنتاج الطاقة بمساعدة روسيا في مناطق أخرى في إيران؟ هل هناك نية هل هناك
مشاريع حقيقية على األرض؟ جرى كالم مع الطرف الروسي في هذه القضية؟
علي أكبر صالحي :نعم ،نحن اآلن في حالة تفاوض مع الروس فكما تعلم لدينا
بروتوكول موقع مع الطرفين عام  1992عندما كان السيد هاشم رافسنجاني رئيسا
للبالد يقضي ببناء محطات نووية بقدرة  2777ميجاوات وهذا ال يشمل محطة بوشهر
النووية ،المحادثات بيننا تقدمت بشكل جيد ونأمل أن نوقع اتفاقية جديدة تعيد الحياة لهذا
البروتوكول لبناء أكثر من محطة نووية في إيران كما أننا نأمل بتشغيل المفاعل الثاني
داخل محطة بوشهر بالتعاون مع الروس في آذار مارس المقبل ،لدينا خطة بأن تكون
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أغلب المحطات النووية الجديدة قريبة من سواحل الخليج جنوب إيران وأخرى قرب
مياه بحر قزوين ،فهذا مهم جداً بالنسبة للمفاعالت التي تحتاج للتبريد لكن األولوية تبقى
لجنوب البالد قرب الخليج ألننا نريد التوأمة بين إنتاج الطاقة الكهرونووية والقيام
بتحلية المياه وصوالً إلى تحلية مليوني متر مكعب من المياه يوميا ً لتلبية احتياجات
جنوب البالد من المياه العذبة.
ماهية القلق الخليجي من البرنامج اإليراني النووي
عبد القادر فايز :يعني دكتور أنت قلت اآلن في كالمك بأن التمركز اإليراني سيكون
في جنوب إيران قرب المياه الخليجية فيما يخص أي مفاعالت نووية جديدة ،بعض
دول الخليج تتحدث عن قلق من البرنامج النووي اإليراني من المفاعالت النووية
القريبة من المياه المشتركة بين إيران وهذه الدول  ،هل لديكم برنامجا معينا في
المستقبل لطمأنة هذه الدول وهي جارة لكم يعني هناك قدر جغرافي بين إيران وهذه
الدول ال يمكن التنصل منه ،دول جارة إليران وإيران جارة لهذه الدول؟

علي أكبر صالحي :قبل أن نطمئن اآلخرين ال بد لنا من طمأنة المواطنين إذ ال يمكن لنا
بناء محطات نووية جديدة في جنوب البالد دون األخذ بعين االعتبار أن هناك مواطنين
إيرانيين يعيشون في تلك المناطق لهذا فالخطوة األولى تكون باعتماد أعلى معايير
السالمة كما فعلنا ذلك في محطة بوشهر الحالية ،فهي تعتبر من أكثر المحطات النووية
في العالم تحصينا وتنفيذاً لمعايير السالمة الدولية المنصوص عليها في لوائح الوكالة
الدولية للطاقة الذرية التي كانت حاضرة في كل جوانب العقد الذي وقعناه مع الروس
وأشرفت بشكل مباشر على اعتماد كافة إجراءات السالمة وتأمين المفاعل ،فهذه
المحطة جديدة وال قلق عليها ،هذا أوالً أما ثانيا ً فإن الدول الخليجية نفسها تذهب اآلن
كي تكون صاحبة محطات نووية ونحن نرحب بذلك ونقول إننا سعداء بأن تكون
اإلمارات دولة نووية ،وسمعنا بأن السعودية تريد ذلك والكويت ربما ،من طرفنا نرحب
بذلك ونقول إننا مستعدون لتقديم كل أشكال التعاون في هذا الخصوص من خالل
خبرتنا وتجربتنا خاصة في مجال نصب بعض األجهزة والمعدات والدراسات الخاصة
بسالمة هذه المفاعالت ،أنتهز الفرصة وأقترح على إخوتنا في دول "الخليج الفارسي" لمزيد من
مساحة الثقة والطمأنينة أقترح تشكيل تجمع مدني يضم خبراء ومهندسين نوويين
وخبراء في مجال سالمة البيئة بحيث يتكون من شخصيات إيرانية وأخرى خليجية،
بإمكان هؤالء بأن يأتوا إلى إيران ويزوروا محطة بوشهر النووية ويتجولوا فيها
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ويجلسوا معنا ويطرحوا أسئلتهم ومخاوفهم بشكل علمي وتخصصي  ،كذلك باإلمكان
عقد جلسات مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،نحن جادون ومستعدون لفعل
ذلك بهدف التعاون المشترك وتبديد مخاوف الجميع وفي حال نجحت الفكرة نحن
مستعدون لالرتقاء بها إلنشاء هيئة تسمى هيئة التعاون النووي المشترك بين الدول
المطلة على مياه "الخليج الفارسي" هذا لقطع الشك باليقين نهائيا ً.
خطوط حمراء غربية وإيرانية
7تجري وفق  +عبد القادر فايز :دكتور سؤال أخير ،المفاوضات بين إيران ودول 5
قاعدة الخطوط الحمراء يعني نحن نعلم بأن لدى إيران خطوطا حمراء وكذلك لدى
األطراف األخرى خطوطا حمراء ،السير بين هذه الخطوط الحمراء صعب وشاق

7+وربما يحتاج إلى وقت طويل ،أنت هل متفائل حقيقة بإنهاء هذا الملف مع دول 5
حتى لو بعد وقت طويل أم أنك تشعر بالتشاؤم ربما في جوانب معينة مع دول معينة؟
علي أكبر صالحي :أعتقد أن هذه القضية ستجد طريق الحل في نهاية المطاف ،ال شك
لدي في ذلك ،فليس هناك طريق أمام الغرب ونحن ال نرغب بسلك طريق المواجهة
معهم ،لدينا رغبة كبيرة لحل هذه القضية ،ال مجال أمام الغرب سوى التعامل مع
إيران ،فإيران ليست تلك الدولة التي يسهل مواجهتها  ،لقد ولى زمن التهديد والوعيد،
إيران اليوم دولة مقتدرة ولديها حكومة جاءت بإرادة الناس والشعب يقف خلف النظام
ولن يسمح ألحد بالتفريط بحقه النووي أو التنازل عنه  ،لهذا ال يوجد طريق أمامهم
سوى الجلوس مع إيران وحل القضية ،هناك من يكرر دائما ً بأن كل الخيارات على
الطاولة ،هذا كالم ال معنى له لو كانت هناك خيارات الستعملوها منذ زمن ،هم يعرفون
بأن إيران يمكنها الدفاع عن نفسها وبأنها تريد تجنب الشر عبر الحكمة والعقالنية ،
جلسنا مع األميركيين وحاورناهم ألننا نريد إكمال حجتنا لتعلم شعوب العالم أن إيران ال
تبحث عن المناكفات ،كل ما نريده هو حل هذه القضية عبر الحفاظ على حقوقنا ولن
نقبل بأقل من ذلك ،وال بد لألطراف األخرى من استثمار هذه الفرصة الذهبية ،في حال
أغلق هذا الباب فإيران ستكون قادرة على متابعة طريقها فلدينا إمكانيات كبيرة وشعب
شاب وطموح ودولة لها وزنها في المنطقة ،يعملون بل يعلمون تماما ً أن مفتاح حل
أزمات الشرق األوسط هو بيد إيران لهذا فإن التعامل مع إيران عبر الحوار سيكون في
مصلحتنا ومصلحة الغرب ومصلحة المنطقة ومصلحة المجتمع الدولي برمته ،ألن ذلك
سيدعم ويقوي معاهدة الحد من االنتشار النووي ،أنا متفائل والكالم عن خيارات أخرى
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هو كالم واهم ،لو كانت هذه الخيارات حاضرة على الطاولة الستخدمت منذ زمن بعيد.
عبد القادر فايز :في النهاية كل الشكر لك دكتور على إتاحة هذه الفرصة للجزيرة كي
تكون ضيفة عليكم ،كذلك كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة دمتم بخير
وفي أمان هللا.

