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نامه دانشجویان دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر خطاب به فعالین هسته ای

ام  بانوی ادب ،حضرت  از  پرورش یافتگان مکتب علوی، چه زیبا ادب را 
البنین سالم اهلل علیها آموخته اند و چه ادبی باالتر از ادای شکر، و چه شکری 
باالتر از تشکر و قدردانی از اراده هایی که با ایستادگی و تالش، حق هسته ایران 

را در جهان به اثبات رساندند.
به مناسبت 20 فروردین روز ملی فناوری هسته فرصت را مغتنم شمردیم 
و بر اساس وظیفه و باری که بر دوشمان احساس نمودیم تشکر خود را که در 
برابر زحمات، سختی ها، خطرات و مشکالت این راه، متوجه عزیزان زحمتکش 
و فعالین عرصه هسته ای همچون کاهی است در برابر کوه، به این عزیزان ابراز 
نمودیم. در این میان جای خالی شهدای هسته ای را احساس نمودیم؛ آنان که 
در راه استقالل و عزت و تعالی جامعه اسالمی ایران عزیز با اهدای خون خود، 

طبق گفته مقام عظمای والیت به نظام و انقالب آبرو بخشیدند.
جایشان خالی است اما راهشان مملو از جوانانی است که به تاسی از آنان 
پای جای پای آنان قرار داده اند و نخواهند گذاشت خال آنان در عرصه علمی 

احساس شود.
ما دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن ابراز تشکر دوباره به پاس 
زحمات شبانه روزانه تالش گران عرصه هسته ای، اعالم می داریم تا پای جان، 
آن  ای  هسته  دستاوردهای  بخصوص  و  ایران  اسالمی  جمهوری  منافع  حافظ 
خواهیم بود و به هیچ وجه اجازه عقب نشینی از این دستاوردها را نخواهیم داد.
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بخشی از سخنان دکتر جلیلی، دکتر عباسی و پدر شهید احمدی روشن

شهدای هسته ای با خدا معامله »برد-برد« کردند
پدرشهیداحمدیروشن

خانواده  اینکه  بیان  با  احمدی روشن  شهید  پدر 
گفت:  کردند  برد«  ـ  »برد  معامله  خدا  با  هسته ای  شهدای 

احساس  استکبار  که  کرد  کاری  نباید 
کند می تواند بین مردم ایران دو دستگی 

ایجاد کند.
رحیم احمدی روشن پدر شهید 
هسته ای کشورمان که در برنامه جشن 
و  یافت  حضور  دانشگاه  در  هسته ای 
گفت : ما هرگاه به جمع جوانان دانشجو 
را  ما  و  دارند  لطف  ما  به  آنها  می آییم 

شرمنده خود می کنند.
با  احمدی روشن  شهید  پدر 
بیان اینکه مصطفی به هیچ قشر خاصی 
ایران  مردم  به همه  بلکه  نیست  متعلق 
معظم  رهبر  وقتی  افزود:  دارد  تعلق 
انقالب برای دلجویی به منزل ما تشریف 
آنجا  ما«  »مصطفای  فرمودند  و  آورده 
همه  به  متعلق  مصطفی  که  شد  مسلم 

مردم ایران است.
افتخار  یک  را  موضوع  این  وی 

اینکه تشیع سرخ  بیان  با  بسیار بزرگ برای خود دانست و 
علوی و فرهنگ آن بر مردم ایران حاکم است تصریح کرد: 
اگر فقط یک مصطفی در راه خدا داده ام این باعث سرافرازی 
با خدا یک تجارت بود و  بنده حقیر است و این معامله ما 
همه خانواده شهدای هسته ای با خدا معامله کردند و این در 

واقع معامله ای »برد ـ برد« محسوب می شود.
احمدی روشن با تأکید بر اینکه ملت ایران هیچگاه 
زیر بار استکبار نرفته و نخواهد رفت، یادآور شد: کاری نکنید 
که استکبار خوشحال شود و احساس کند می تواند روزنه  و 
ایجاد کند که سرنوشت مصر و  ایران  دو دستگی در مردم 
از ما  آنها  باید کاری کنیم که  لذا  بیاورد  بر سر ما  را  لیبی 

مأیوس شوند و بدانیم که استکبار با ما سر اخوت ندارد.
دکترفریدونعباسی

 همه باید به دستاوردهای 35 ساله هسته ای احترام 
بگذارند .

مجموعه  در  دیروز  عصر  که  هسته ای  برنامه جشن 
رئیس سابق  عباسی  فریدون  برگزار شد،  دانشگاه  تاالرهای 
برنامه هسته ای  گفت:  و  پرداخت  به سخنرانی  اتمی  انرژی 
ایران به جریان خاصی انحصار ندارد و همه کسانی که انقالب 
از دفاع  به پیروزی رساندند و در مقابل کشور  را در کشور 
کردند و چنین مردمی که تثبیت نظام اسالمی را به ارمغان 
آوردند در فعالیت هسته ای نقش داشتند و یکی از کسانی که 

در این زمینه تالش جدی کرد، آقای هاشمی بود.
وی در ادامه افزود: پس از تالش های هاشمی برنامه 
ایران شکل گرفت و برنامه ریزی برای تحصیالت  هسته ای 

در  اکنون  که  دانشجویانی  شد،  انجام   60 دهه  در  عالی 
 60 دهه  برنامه ریزی  محصول  می کنند  تحصیل  دانشگاه ها 
برنامه هسته ای  نیروهای جوان در آن زمان شروع  هستند. 
را رقم زدند در سال 76 و در دولت بعد وقتی خاتمی رئیس 
جمهور اسبق با ثبات سیاسی که حاصل تالش مردم بود و 
انتخاب مناسب در آن زمان یعنی استفاده از تالش های آقازاده 
که تجربه 12 سال فعالیت را داشت، تحول چشمگیری در 

صنعت هسته ای به وجود آمد.
ما  اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  سابق  رئیس 
باید از تالش مدیران قدردانی کنیم، ابراز داشت: به واسطه 
12 سال مدیریت آقازاده فعالیت هسته ای ارتقاء چشمگیری 
پیدا کرد که سعی کردن با اتهام زنی به جمهوری اسالمی این 
حرکت را به خاموشی بسپارند. به واسطه عزم و همت اساسی 
با لشکر پرشوری از دانشجویان و اضافه شدن خون تازه به 
بدنه هستی  شاهد رشد در این زمینه بودیم با وجود اینکه 
بضاعت علمی و مالی ما کم بود اما در سال 84 با تعداد زیاد 
و چشمگیر دانشمندان باعث تثبیت نظام ما شد و مسئول 

دیگری در این زمینه به کشور اضافه شد.
کشور  پیشرفت های  در  همه  اینکه  بیان  با  عباسی 
به اندازه خود در زمینه فعالیت هسته ای تأثیرگذار بوده اند، 
سال   35 دستاوردهای  به  که  می خواهم  ازهمه  من  گفت: 
این  در  باید  بگذارند؛  احترام  آن  به  و  کنند  توجه  گذشته 

زمینه اجازه دهیم حرف های مختلف در جامعه شنیده شود 
تا بتوانیم برآیند مثبت در جامعه داشته باشیم و اجازه دهیم 
مانند فعالیت هسته ای که همه با سلیقه های مختلف دور 
انجام  سازنده  کار  و  شدیم  جمع  هم 
دادیم تا پیروز شویم... همه ما در حال 
از  تنش  که  کنیم  تالش  باید  حاضر 
جامعه دور شود، اگر هم اختالف سلیقه 
داریم از الگوهای موفق استفاده کنیم و 
فعالیت  از  قدردانی  الگوی موفق  همین 
ایران  مردم  تمام  است.  کشور  هسته ای 
اگر  و  داشته  موفقیت  از  را  خود  سهم 
ما تالش کنیم جامعه علمی را درجهت 
پیشرفت کشور ارتقاء دهیم و استعدادها 
را آزاد کنیم، باعث می شود دشمنان از 
تحریم هایشان پیشیمان شوند. امیدوارم 
عرصه  به  خود  با  را  شور  علمی  جامعه 

فناوری بیاورد.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی 
ابراز داشت: من در خرداد سال 90 در 
معظم  مقام  به  را  گزارش جمله ای  یک 
رهبری نوشتم مبنی بر اینکه برای اینکه 
اداره کنیم ما همه سالیق را در  موضوع هسته ای کشور را 
تأکید  ایشان  زمینه  این  در  که  داریم  نیاز  نظام  چارچوب 
کردند باید با وجود اختالفات مشکالت را حل کنیم و همه 

باید به دولت کمک کنیم.
دکترسعیدجلیلی

دشمن  نظامی  گزینه  به  مقدس  دفاع  در  ما  ملت 
با دیکتاتوری رای مردم را  تودهنی زد/عده ای می خواستند 

نادیده بگیرند.
هدف  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
و  است  دیکتاتوری  با  مخالفت  دانشجویی  جنبش  اصلی 
دانشجو اجازه نمی دهد دیکتاتوری بخواهد جای جمهوریت 

را بگیرد.
مسائل  بحث  در  که  می رود  انتظار  دانشجویان  از 
کشور سواالت مشخصی داشته باشند و نسبت به روندهای 

جاری اطالعات و آگاهی های الزم را کسب کنند.
جلیلی ادامه داد: ما باید بدانیم که در کجا هستیم و 
به کجا می خواهیم برویم و پیشینه ما چه بوده و آینده چه 
خواهد شد و اگر به این سوال ها به خوبی جواب بدهیم خیلی 
از مشکالت ما حل می شود.اگر نتوانیم به آینده خودمان یک 
نگاه روشن داشته باشیم و اگر ندانیم چه پیشینه ای داریم و 
چه بر سر ما گذشته است کسانی خواهند بود که با توجه به 
خیانت هایی که به ملت ما کردند مدعی پیشرفت و دلسوز 
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وی خاطرنشان کرد:  اگر کوتاهی کنیم همان کسانی 
که از ابتدا از رژیم استبدادی دفاع می کردند مدعی حقوق بشر 

می شوند و کسانی که محکم ترین روابط 
آزادی  طرفدار  داشتند  شاه  رژیم  با  را 
روشنی  درک  آینده  از  می شوند.اگر 
نداشته باشیم و هدفمان مشخص نباشد 
این بی هدفی در خأل نمی ماند و کسان 
می کنند. برنامه ریزی  ما  برای  دیگری 

آرمان های  امروز  ما  دشمنان  اینکه 
خاطر  به  می گیرند  تمسخر  به  را  ملت 
و  اهداف  ها  با  می خواهند  که  است  این 

خواسته های آنها حرکت کنیم.
نماینده مقام معظم رهبری در 
داشت:  اظهار  ملی  امنیت  عالی  شورای 
این  ایران  افتخار حرکت دانشجویی در 
بوده است که به موقع پیش بینی کرده و 
به موقع هم اقدام کرده است و نگذاشته 
می خواهند  دشمنان  که  را  آنچه  که 
کسانی  هستیم  شاهد  شود.ما  محقق 
را در  دانشگاه حرکت دانشجویی  با  که 

و  بودند  آگاهی  دانشجویان  می کردند  دنبال  اخیر  قرن  نیم 
اجازه نمی دادند دشمنان به خواسته خود برسند و با ریختن 
خون خود فریاد آزادی خواهی سر دادند.هدف اصلی حرکت 
دانشجویی باید مقابله با دشمنان ملت باشد و باید به موقع 
تشخیص بدهد و عمل کند  آنچنان که در سال های گذشته 

در تسخیر النه جاسوسی و ... درست عمل کرده اند.
دانشجویان در سال های اخیر نیز در مقابل کسانی 
مقابل  اغتشاش در  و  اردوکشی خیابانی  با  که می خواستند 
اجازه  دادند  نشان  و  کردند  ایستادگی  بایستند  مردم  آرای 
نخواهند داد با دیکتاتوری کسانی بخواهند رأی مردم را زیر 
پا بگذارند چه سال 88 باشد و چه سال 92 و در همه این 

سال ها دانشجو مدافع آرای مردم است.
جلیلی با بیان اینکه هدف اصلی جنبش دانشجویی 
مخالفت با دیکتاتوری است، تصریح کرد: دانشجویان اجازه 
همین  و  شود  جمهوریت  جایگزین  دیکتاتوری  نمی دهند 
ارضی کشور هدف  تمامیت  امیرکبیر زمانی که  دانشجویان 
داشتند. عرصه  در  را  بیشترین حضور  گرفت  قرار  دشمنان 

ظرفیت های بزرگ دانشگاه در بحث هسته ای مشخص است 
فعالیت های  پیشبرد  در  بسزایی  نقش  دانشگاه  و  دانشجو  و 

هسته ای داشته است.
وی اضافه کرد: کسانی که امروز مدعی آزادی هستند 
و  دادند  انجام  ما  ملت  آزادی  علیه  را  اقدامات  سخت ترین 

دولت های  دهد  انجام  علمی  تحقیق  بخواهد  ملتی  اگر  آیا 
استکباری باید اینگونه به مقابله با آزادی آن ملت برخیزند.

شهدای هسته ای به ما درس آزادگی دادند و گفتند باید آزاد 

باشیم و برای این بحث هیچ کس نمی تواند مانع آزادی یک 
به آن  آزادی و رسیدن  این شهدا می دانستند  و  ملت شود 
هزینه دارد و هزینه آن را هم پرداختند.شهدای هسته ای ما 
می دانستند راهی که می روند پر از خطر است و ممکن است 
شهید شوند ولی با همه وجود برای دفاع از آزادی ملت به 

صحنه آمدند.
دارد  اهمیت  ما  برای  که  چیزی  آن  داد:  ادامه  وی 
پیوند جمهوریت و اسالمیت نظام است و ملت اجازه نمی دهد 
کسانی با دیکتاتوری بخواهند آرای مردم را وتو کنند. حاال 
در هر دوره ای که می خواهد باشد.آن چیزی که اهمیت دارد 
این است که اگر دانشگاه ها بخواهند تحقیقات علمی کنند در 
این مسیر نظام اسالمی مبتنی بر آرای مردم با تمام قدرت و 
تمام قد پشت سر این موضوع ایستاده است.دشمنان نگران 
این هستند که می بینند ملت با همبستگی حول ارزش های 
انقالب اسالمی شتابان به سوی یک پیشرفت بزرگ و تمدن 
اسالمی حرکت می کند.آنچه که موجب نگرانی دشمن است 
پیشرفت ملت و جمهوری اسالمی و رسیدن به تمدن اسالمی 

است و این بحث را مانع دیکتاتوری و استکبار می بینند.
و  تحجر  جریان  با  ما  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تحجر مدرنیته هستیم خاطرنشان کرد: کشورهایی که حتی 
آزادی  از  دم  امروز  نداشته اند  خود  تاریخ  در  انتخابات  یک 
از  حمایت  و  می زنند  انتخابات  در  تخلف  و  بشر  حقوق  و 

آنها  را همین مدرنیته متحجر و تحجر می کند و  تروریسم 
بگذارند  حراج  به  را  خود  نداشته  آبروی  حاضرند  و  آمدند 
قرار  هدف  مورد  را  ما  هسته ای  شهدای  آن  راستای  در  و 
کرده  بزرگ  کار  یک  ما  می دهند.ملت 
بلکه  امروز فقط مقاومت نکرده  است و 
دشمنان  لذا  است  کرده  هم  پیشرفت 
این پیشرفت ها و موفقیت ها  نمی توانند 
را ببینند و ما این پیشرفت ها را مدیون 
همین وحدت ملت و آرمان های بزرگ و 

هدف گذاری ها هستیم.
گامی  باید  اینکه  بیان  با  وی 
اگر  داشت:   اظهار  برداشت  بزرگ 
از گزینه نظامی  امروز دشمن  می بینید 
که  نیست  معنا  این  به  می زند  دم 
آینده  برای  را  گزینه  این  می خواهد 
بگذارد ولی چون توان و قدرت استفاده 
آن  حرف  فقط  ندارند  را  گزینه  این  از 
تنها  نه  که  داده  نشان  می زنند.ایران  را 
کرد  پیشرفت  می شود  آمریکا  بدون 
می توانند  هم  آمریکا  با  مبارزه  با  بلکه 
از  آنقدر  امروز  کنند.دشمنان  پیشرفت 
ما نگران شده اند که حتی یک تراکنش بانکی ملت هم برای 

آنها نگران کننده است.
نقش  می تواند  امروز  دانشگاه  اینکه  بیان  با  جلیلی 
حالل  که  علمی  تولید  با  گفت:  کند،  ایفا  را  خود  اساسی 
مشکالت مردم باشد و تولید علمی که دشمنان با آن مخالف 
باید پاسخ رفتارهای آنها را بدهند.دشمن بیشتر از  هستند 
که  هستند  این  نگران  باشد  سانتریوفیوژ  یک  نگران  اینکه 
چرا شهدای بزرگ هسته ای اعتماد به نفس ملی را به ملت 
غنی سازی کردند.دشمنان می خواهند زبان ما را خفه کنند و 
بگویند حرف فقط همان چیزی است که دیکتاتوری آمریکا 

می   گوید.
قرارگاه  یک  امروز  دانشگاه  اینکه  بیان  با  جلیلی 
بزرگ برای مقاومت اقتصادی است اضافه کرد: دانشگاه در 
این راستا می تواند موتور حرکت جامعه باشد و همانطور که 
نیز وارد عرصه  امروز  در دوره های مختلف حماسه آفریدند 
اقتصادی شوند و یک حماسه بزرگ اقتصادی بیافرینند.امروز 
دانشگاه ما باید علمی را که حالل مشکالت  کشور است و 
به مستضعفان کشور کمک می کنند و گره مشکالت را باز 
می کند تولید کند.من با آینده ای روشن بسیار امید دارم و 
امیدوارم که همه نهادها با همبستگی و وحدت در مقابله با 

مسائل پیش رو یک حماسه رقم بزنند.
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اعتدال در نظر و افراط در عمل
همه ما مفهومی را در ادبیات فارسی دوران دبیرستان خواندیم با 
عنوان پارادوکس یا همان متناقض نما. سوالی که برای خود بنده همیشه 
مطرح بوده این است که نمود عینی پارادوکس را در طبیعت کجا میتوان 

دید. جواب سوال واضح است دانشگاه ما!! 
عده ای معلوم الحال دائم دم 
از قانون و اخالق میزنند , اما جالب 
اینجاست که این افراد در هر زمان و 
مکانی هنجار شکنی و نقض قانون در 
اولویت اولشان است. مطمئنا اگر فیلم 
مسابقه  یا  شود  اکران  هم  سینمایی 
میآیند  هم  باز  شود  برگزار  فوتبالی 
و شعار زنده باد و مرده باد میدهند. 
در زمانی که رییس جمهور کشورمان 
دم از آزادی بیان میزند و میدان قلم 
پارادوکس   , میگذارد  باز  را  بیان  و 
اینجاست که عکس رییس  این عده 
دست  در  را  ملت  منتخب  جمهور 

میگیرند و علیه آن چه که او گفته عمل میکنند. میخواهند که نگذارند 
برنامه ای قانونی به درستی برگزار شود. شعار حمایت از رییس جمهور 
نقض  را عمال  اعتدال دولت  و  قانون گرایی  اما شعار  میدهند  را  مردمی 

میکنند . وا عجبا...
»اگر  میگوید  که  است  رایج  المثلی  ضرب  الناس  عوام  بین  در 
صحبت نکنید کسی فکر نمیکند شما الل هستید«. رابطه ای قوی بین این 
ضرب المثل و اعمال این افراد جامع المتناقض وجود دارد. دوستان متناقض 
من , باور کنید اگر شما قانون شکنی نکنید و حرفتان را بدون آشوب و 
هنجارشکنی بزنید و در جایی که الزم است سکوت کنید کسی فکر نمیکند 

شما الل هستید.
در تاریخ موجودیت  افراد همیشه متناقض حتی یکبار هم منطق 

دیده نشده است. رییس جمهور دولت اصالحات هم از محبت های این افراد 
بی نصیب نماند و سخنرانی های او را گاه و بیگاه به حاشیه میکشاندند. البته 
جای تعجب نیست. از کوزه همان برون تراود که در اوست. اما ای کاش در 
کوزه این افراد حداقل چیزی برای تراوش وجود داشت. متناقض نما بودن 
یک وجه داستان است اما موضوع قابل 
توجه این است که این افراد قلیل به چه 
دلیلی این اعمال را مرتکب میشوند؟ 
قانون شکنی و افراطی گری این عده 
را  اعتدال   ، زمانی که دولت  قلیل در 
سرلوحه و شعار کار و عمل خود قرار 
داده ، ضرری دو چندان برای کشورمان  
افراد کمی هم به  این  دارد. ای کاش 
وطنشان فکر میکردند. واقعا جای بسی 
افرادی می خواستند  تاسف است که 
به  را  ای  هسته  فناوری  ملی  جشن 
البته سیل خروشان  حاشیه بکشانند. 
قلیل  عده  این  مقابل  در  دانشجویان 
ایستاد . طبیعی است که برای این افراد مفاهیمی چون وطن و از این دست 
اهمیتی ندارد. چرا که بزرگانشان که عمری ادعای میهنپرستی داشتند 
اکنون در کشوری بیگانه جیره خوار هستند و گاه و بیگاه از سر ناچاری و 
فشار حرفی متناقض میزنند و پولشان را میگیرند و میروند. رهبر معظم 
انقالب در جای جای سخنرانیها موضوع حفظ وحدت و یکپارچگی را 
مطرح میکنند , رییس جمهور منتخب ملت در روز اول پس از پیروزی در 
انتخابات از وحدت و اعتدال یاد میکند , اما این افراد دائما متناقض با هنجار 

شکنی و قانون گریزی همواره این وحدت را لکه دار کرده اند.
و  افراطی  رفتار  این  از  کمی  فقط  و  کمی  افراد  این  کاش  ای 
.سید عباس حسینی مجد متناقضشان کم کنند.. 

جشنی  به رنگ همه مردم 
با 9  برابر  ایران، 20 فروردین ماه 1385  جمهوری اسالمی 
آوریل 2007 از طریق افتتاح پروژه راه اندازی دومین مجموعه جدید 
سانتریفیوژهای تأسیسات هسته ای نطنز با ورود به مرحله صنعتی 
غنی سازی اورانیوم، به بزرگ ترین دستاورد تاریخ خود دست یافت. 

این خبر در حالی  موجی 
به  کشور  در  را  غرور  و  شور  از 
کاخ  سخنگوی  که  انداخت  راه 
توانمندی  این  مقابل  در  سفید 
تهدید  را  آنان  اسالمی،  ایران 
جامعه  در  شدن  تر  منزوی  به 
جهانی و اعمال تحریم های بیشتر 
کشورشان  اقتصادی  و  سیاسی 
خارجه  امور  وزیر  همچنین  کرد. 
ایران  ملت  پیروزی  این  انگلیس 
جامعه  خواست  گرفتن  نادیده  را 

جهانی برشمرد و وزیر امور خارجه فرانسه اعالم کرد، اگر این روند 
ادامه یابد، باید تحریم های سخت تری بر ایران اعمال گردد.

رسیدن به این مرحله از دانش روز با وجود محاصره شدید 
اقتصادی از سوی غرب، نمایانگر اراده ملت ایران برای فتح قله های 

علمی و رسیدن به استقالل بی قید و شرط است

هرگز  جهان،  مستکبر  کشورهای  که  است  این  واقعیت 
سربلندی و استقالل ایران را نخواسته اند و  تاملی کوتاه به تاریخ نه 
چندان دور نشان می دهد، هرگاه ملت ایران یا علی گویان دست بر 
زانوهای خود زده و آماده انجام  تحولی عظیم گردیده، آنها با شدت 

در مقابل ایران صف کشیده اند.
دستیابی کشوری از منطقه خاورمیانه ـ با وجود تحریم های 
طوالنی مدت ـ به چرخه کامل سوخت هسته ای، آن هم با تکیه بر 
همت دانشمندان جوان داخلی، برای غرب تبدیل به چالشی بزرگ 
ایران  غنی سازی  های  فعالیت  توقف  برای  که  جایی  تا  است  شده 
مختلف  های  نامه  قطع  تاکنون 
را   1747 و   1696  ،1737 چون 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  در 
ملت  که  چرا  اند  کرده  تصویب 
بدون  تنها  نه  که  داد  نشان  ایران 
آمریکا می توان پیشرفت کرد بلکه 
نامشروع  های  خواسته  جلوی 
کرد  ایستادگی  می توان  نیز  آنان 
و باز هم کالم رهبر کبیر خود را 
یادآور شد که »ما آمریکا را زیر پا 

می گذاریم«. 
در شرایطی که ظرف 10 سال گذشته ملت ایران با چالش های 
فراوانی بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای خود با قدرت های بین المللی 
مواجه بوده است، »روز ملی فناوری هسته ای« خود به یک نماد برای 
همبستگی ملی در دفاع از برنامه هسته ای کشور تبدیل شده است 
جشنی که در آن همه مردم فارغ از رنگ و سالیق سیاسی در آن 
کردند،   ایستادگی  آن  به  رسیدن  برای  که همگی  اند چرا  مشترک 
بهترین جوانان خود را تقدیم کردند و به هیچ بهانه ای از حقوق خود 
دست نکشیدند و فریاد غرور و سربلندی خود را در عالم طنین انداز 
کردند از این رو شایسته است که عزت مندانه  بانگ برآریم که: هم 
میالد بیگی وطن جشن هسته ای مبارک. 


