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روی موج کوتاه

ســخنگوی دبیرخانه شورای عالی 
امنیــت ملی گفــت: به دلیــل برخی 
مالحظات امنیتی علــت و چگونگی 
بروز این حادثه در زمان مناســب اعالم 

خواهد شد.
به گزارش نور نیوز، کیوان خسروی 
افزود: بررسی های فنی و امنیتی انجام 
شده از سوی دستگاه های ذی ربط، علت 
وقوع حادثه در مجتمع هسته ای شهید 
احمدی روشــن در نطنز را که بامداد 
پنج شنبه ۱۲ تیرماه به وقوع پیوست به 

صورت دقیق مشخص کرده است.
بــه گفتــه وی،  کارشناســان 
بخش های مختلف مســئول ارزیابی 
و رسیدگی به حادثه از اولین ساعات 
وقوع این رخداد در سایت نطنز حاضر 
شدند و بررســی دالیل حادثه را آغاز 
کردند. فرضیه هــای مختلف در مورد 
علت این رخداد با واکاوی دقیق آثار، 
نحوه و میــزان تخریب ایجاد شــده 
بررسی و علت اصلی حادثه مشخص 

شده است. 
خسروی گفت: خسارت وارد شده 
به سوله در دســت احداث در مجتمع 

هسته ای نطنز  محدود بوده است.
خســروی تاکید کرد که در محل 
وقوع حادثه هیچ گونه مواد هسته ای 
وجود نداشــته و موضوع نشت مواد 
رادیو اکتیو در وقوع این رخداد کامال 

منتفی است.
 تلفات جانی نداشته ایم و 

آلودگی هسته ای منتفی است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: 
بامداد روز پنج شــنبه بــه  دنبال وقوع 

حادثــه ای که چگونگی آن در دســت 
بررسی است یکی از سوله های در دست 
احداث در محوطه باز سایت نطنز دچار 

آسیب شد.
بهروز کمالوندی افزود: این رخداد 
هیچ گونه تلفات جانی نداشته و لطمه ای 
به فعالیت های جاری این مجموعه نیز 

وارد نکرده است.
کمالوندی با تأکید بر اینکه این سایت 
فاقد مواد هسته ای و آلودگی بود، تصریح 
کرد: از  نظر احتمال ایجاد آلودگی نیز با 
توجه به غیر فعــال بودن مجموعه ذکر 
شــده جای هیچ گونه نگرانی نیست و  
هم اکنون تیم های کارشناسی سازمان 
در محل وقوع حادثه  حاضر و مشــغول 

بررسی علل این واقعه هستند
به گفته کمالوندی،  سوله آسیب دیده 
در فضای باز و فاقد مواد هسته ای بود که 

در واقع آلودگی هم ندارد.
کمالوندی خاطرنشان کرد: متاسفانه 
برخی شایعات از سوی رسانه های معاند 
در ارتباط با مساله آلودگی مطرح شده 
اســت که به هیچ وجه صحــت ندارد. 
تیم های کارشناســی در محل حضور 
دارنــد و در حال بررســی علت حادثه 

هستند. 
 در کار سایت  وقفه ای 

ایجاد نشده است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه درحال ارزیابی خســارات مالی و 
مادی وارده به ســایت هستیم،تصریح 
کرد: در کار خود سایت غنی سازی وقفه 
ای ایجاد نشده اســت و سایت به همان 

روند، کار خود را ادامه می دهد.

وی عصر پنجشنبه در گفت وگویی 
درخصوص بــروز حادثــه در مجتمع 
غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز 
تأکید کرد: در مجتمع شهید احمدی 
روشــن نطنز روند عادی فعالیت های 
غنی ســازی به دور از محل حادثه ادامه 

دارد.
کمالوندی یادآور شد: فعالیت های 
غنی ســازی این مجتمع در زیرزمین 
انجام می شود، اما در محوطه باز هم تعداد 
زیادی سوله داریم که کارهای مختلفی را 
انجام می دهند و این سوله  از سوله های 

در حال تکمیل بوده است.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با 
بیان اینکه تولید مواد غنی ســازی در 
این سایت مهم بدون وقفه ادامه دارد، 
یادآور شد: کارشناسان در حال بررسی 
هستند تا هم علت حادثه و هم ابعاد آن 
مشخص شود که میزان خسارت چقدر 

بوده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه 
داد: به هر حال به این سوله خساراتی وارد 
شــده و مدتی طول می کشد تا بتوانیم 
دوباره آن را بازسازی کنیم اما چون کار 
اصلی ما در اینجا انجام نمی شود، هیچ 
تأثیری در غنی سازی ما نخواهد داشت و 

کندی هم در کار نداریم.
وی یادآور شد: برای اینکه ثابت شود 
این کار به نحو احســن انجام می شود، 
فکر می کنم آماری کــه خواهیم داد در 
گزارش های بعدی به لحاظ حجم مواد 
غنی شده سازی نشــان خواهد داد که 
فعالیت های ما تغییر پیدا نکرده  و حتی 

در حال افزایش نیز هست.

کمالوندی افــزود: تولید مواد غنی 
شــده را از زمان کاهش تعهدات شروع 
کردیم و هم به لحاظ سطح غنی سازی و 
هم به لحاظ میزان تعهد نداریم و در زمان 
حاضر باالی ۳.۶۷ درصد تولید می کنیم 
که میزان آن نیز باالی ۳۰۰ کیلو هست.
موضوع حمله به سایت هسته ای 

نطنز بی اساس است 
همچنین فرماندار نطنز در خصوص 
حادثه آتش سوزی در سایت هسته ای 
این شهر، گفت: گما زنی ها در مورد حمله 
به ســایت نظنز کامال بی اساس است. 
رمضانعلی فردوسی بادی با بیان اینکه 
سوله آتش گرفته در حال ساخت بوده و 
وسایل اسقاطی در آن وجود داشته است، 
گفت: جای هیچ نگرانــی در خصوص 
احتمال آلودگی و نشت مواد رادیواکتیو 
در پی آتش سوزی در یک سوله سایت 

هسته ای وجود ندارد.
از حادثه گزارش شده در 
تاسیسات نطنز آگاهیم

آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در 
توئیتی اعالم کرد که »آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از حادثه در تاسیسات نطنز 
که سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز آن 

را تایید کرده، آگاه است.«
 به گــزارش خبرگــزاری رویترز، 
IAEA   همچنین در بیانیه ای به حادثه 
پیش آمده در یکی از سوله های در دست 
احداث مجتع غنی سازی نطنز واکنش 
نشان داد و در بیانیه ای اعالم کرد که از 
گزارش های در مورد این حادثه مطلع 
اســت، اما انتظار نمــی رود این حادثه 
تأثیری روی فعالیت های راستی آزمایی 

این نهاد بین المللی داشته باشد.
در ایــن بیانیه آمده اســت: »ما در 
حال حاضر پیش بینی می کنیم که این 
حادثه هیچ تأثیــری روی فعالیت های 
راستی آزمایی پادمانی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در ایران نخواهد داشت.«
مجتمع غنی سازی انرژی هسته ای 
نطنز )FEP( اصلی ترین ســایت غنی 
سازی اورانیوم و یکی از چند تأسیسات 
هسته ای ایران است که تحت بازرسی و 
نظارت دیده بان انرژی هسته ای سازمان 

ملل متحد قرار دارد.
 وزارت خارجه آمریکا: 
حادثه را دنبال می کنیم!

وزارت خارجــه آمریــکا نیــز به 
آتش ســوزی در یکــی از ســوله های 

تأسیسات نطنز واکنش نشان داد.
ســخنگوی وزارت خارجه ایاالت 
متحده در واکنش به آتش سوزی در یکی 
از سوله های تأسیسات نطنز اعالم کرد که 
»گزارش های آتش سوزی در یک سایت 

هسته ای ایران را دنبال می کنیم«.
ایــن وزارتخانه بــا تکــرار برخی 
یاوه گویی ها اعالم کــرد: »این حادثه 
یک یادآوری دیگر از این است که چطور 
ایران کماکان به اولویت دادن به برنامه 
هسته ای منحرف شــده خود، به جای 
رفع نیازهای مردم ایران، ادامه می دهد«.
بهره برداری سیاسی منابع رسانه ای 

رژیم صهیونیستی از ماجرا
به گزارش ایلنا،  در پی بروز حادثه در 
سایت هسته ای نطنز  برخی اکانت های 
رسانه ای صهیونیســتی بالفاصله این 
رخداد را به اقدامات خرابکارانه اسرائیل 

نسبت دادند.
در موضــوع انفجار مخــزن گاز در 
پارچین نیز همین رویه از سوی منابع 

رسانه ای رژیم صهیونیستی دنبال شد.
در مورد حادثه پارچین مســئولین 
مربوطه با انتشار ویدیوی کامل از محل 
فوق، توضیحــات الزم را ارائه کردند و 
روشن شد که حادثه فوق هیچ ارتباطی با 
اقدامات خرابکارانه، سایبری و... نداشته 

است.

در مورد رخداد بامداد روز پنجشنبه 
در سایت نطنز هم همانطورکه در ابتدای 
مطلب عنوان شد، سخنگوی دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد که 
به دلیل برخی مالحظات امنیتی علت و 
چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب 
اعالم خواهد شد اما صرف نظر از ادعاهای 
مطرح شده از سوی منابع رسانه ای رژیم 
صهیونیستی توجه به چند نکته در این 

خصوص ضروری است:
۱- برخی مقامات رســمی از جمله 
نخســت وزیر و وزیر دفاع ســابق رژیم 
صهیونیســتی، وزیر خارجــه آمریکا، 
»برایان هوک« و برخی دیگر از مسئولین 
سیاسی، نظامی و امنیتی آنها بارها در 
مورد آمادگی و قصد خود برای ضربه زدن 
به تاسیسات نظامی و هسته ای ایران به 

صورت صریح اظهارنظر کرده اند.
۲- اقدام بی سابقه و غیرحقوقی اخیر 
آژانس که با فشار آمریکا و صحنه گردانی 
اروپا منجر به صدور قطعنامه از ســوی 
شورای حکام شد نیز با رویکرد افزایش 
فشــارهای سیاســی و امنیتی علیه 

کشورمان پیگیری شده است.
۳- گزارش غیرحقوقی و جانبدارانه 
دبیرکل ســازمان ملل متحد در جلسه 
اخیر شــورای امنیت در مورد شــیوه 
اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که واکنش های 
ایران به خروج آمریکا از برجام را زیر سوال 
برده بود و با اعتراض تند چین و روسیه 
مواجه شد به عنوان بردار فشار دیگری 
برای وادارسازی ایران به انصراف از حقوق 

طبیعی و قانونی خود قابل توجه است.
۴- قطعنامه پیشــنهادی آمریکا با 
هدف دور زدن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت و تداوم تحریم تسلیحاتی ایران 
که مخالفــت جدی روســیه وچین و 
اعتراض اعضای اروپایی شورای امنیت 
را به دنبال داشت حلقه دیگری از زنجیره 

فشارهای سیاسی تلقی می شود.
۵- تداوم تحریم هــای غیرقانونی و 
یک جانبه آمریکا که در چارچوب راهبرد 
فشار حداکثری دنبال می شود در کنار 
بدعهدی کشورهای اروپایی در عمل به 
تعهدات برجامی نیز بخش مهم دیگری 
از تالش همه جانبه ای است که هدفی جز 
تضعیف بنیه اقتصادی، دفاعی و سیاسی 
ایران نداشته و تداعی کننده جنگ احزاب 
برای شکســتن اراده و مقاومت مردم 
ایران در برابر زورگویی، زیاده خواهی و 

باج گیری نظام سلطه است.

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:

علتحادثهنطنزبنابرمالحظاتامنیتیفعالاعالمنمیشود

خبر

دولت کانادا روز پنجشنبه اعالم کرد که برای 
آغاز مذاکره با ایران درباره جبران خسارت وارده 
به خانواده های قربانیــان خارجی هواپیمای 
مســافربری اوکراینی که در ماه ژانویه سقوط 
کرد، به توافق رســیده است. ســوئد نیز ابراز 
اطمینان کرد کــه ایران غرامــت را پرداخت 

خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس بیانیه 
دولت کانادا، یک گروه هماهنگی بین المللی از 
کشــورهایی که اتباع آن ها در این حادثه جان 

خود را از دست دادند، با امضای یک تفاهم نامه 
راه را برای مذاکره با تهران هموار کردند.

این کشــورها که شــامل کانادا، انگلیس، 
اوکراین، سوئد و افغانستان می شوند، هر کدام 
شــهروندانی را در پرواز ۷۵۲ اوکراین داشتند 
که هنگامی که پدافند هوایی ایران به اشــتباه 
این پرواز را مورد هدف قــرار داد، جان خود را 

از دست دادند.
فرانسوا-فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا 
به خبرگزاری فرانســه گفت: این پنج کشــور 

ساختار قانونی الزم برای شــروع این مذاکرات را 
ایجاد کردند.  وی گفت: این نخســتین گام برای 
شــروع مذاکرات به منظور دریافت غرامت برای 

خانواده های قربانیان است.
پیش از این، آن لیند، وزیر خارجه سوئد گفته 
بود که تهران موافقت کرده اســت تا به خانواده 

قربانیان خارجی غرامت بپردازد.
وی با بیان اینکه شکی نیست که ایران پرداخت 
غرامت را پیگیــری خواهد کرد، افــزود: هنوز 

مشخص نیست چه مبلغی پرداخت می شود.

لیند گفت: ما توافق نامه همکاری متقابل را 
امضا کرده ایم تا اکنون در مورد جبران خسارت 

به خانواده های قربانیان، با ایران مذاکره کنیم.
شامپین گفت: اوکراین، سخنگوی مشخص 
شده از سوی این گروه بین المللی در مورد مذاکرات 
است و مسئولیت پیشــنهاد تاریخ برای شروع 

مذاکرات در تهران را برعهده خواهد داشت.
 موافقت ایران با پرداخت غرامت 

به خانواده قربانیان 
ازسوی دیگر،  وزیر خارجه ســوئد اعالم کرد 
که ایران با پرداخت غرامت بــه خانواده قربانیان 

هواپیمای اوکراینی موافقت کرده است.
به گــزارش ایلنا بــه نقل از ان بی ســی نیوز، 
»آن لینده« وزیر خارجه ســوئد اعــالم کرد که 

ایران با پرداخــت غرامت به خانــواده قربانیان 
 هواپیمــای اوکراینــی موافقت کرده اســت. 
لینده بــه خبرگزاری ســوئدی »تی تی« گفت 
که این توافق بعــد از رایزنی میان ایران و مقامات 
کشورهایی که شهروندان آنها میان قربانیان بودند، 

حاصل شده است.

 براساس توافق کانادا و ایران انجام می شود

مذاکره بر سر پرداخت غرامت سقوط هواپیمای اوکراینی
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 طرح سؤال از رئیس جمهور 
کلید خورد

ناصر موسوی  الرگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس 
ایران، گفت که »طرح سؤال از رئیس جمهور« از ۱۵ 

تیرماه به جریان خواهد افتاد.
او در توئیتی که روز جمعه، ۱۳ تیرماه، منتشر 
کرد، نوشت علت سؤال از حســن روحانی »تورم 
افسارگسیخته، افزایش روزانه قیمت طال،  سکه، ارز 

و مسکن« است.
همزمان، حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر عضو 
هیئت رئیسه مجلس، نیز گفته است »طرح سؤال یا 

استیضاح رئیس جمهور« را آماده کرده است.
او از مــواردی چون نقدینگــی، تورم، وضعیت 
مســکن، وضعیت ارز و فســاد اقتصادی به عنوان 

محورهای سؤال از روحانی نام برده است.
هفته گذشــته احمد امیرآبــادی فراهانی، 
نماینده قم و عضــو هیأت رئیســه مجلس، نیز 
گفته بود در صورت تــداوم »افزایش قیمت ها«، 
برخــی نمایندگان مجلس قصد طرح ســؤال از 

رئیس جمهور را دارند.
    

تالش آمریکا برای توقیف 
۴نفتکش ایرانی در راه ونزوئال

به گزارش واشنگتن پست، جیمز بویسبرگ، 
قاضی فدرال آمریکا دستور توقیف محموله چهار 
کشــتی - بال، برینگ، پاندی و لونا -  را را صادر کرد 
که گمان می رود این چهار نفتکش در مجموع در 
حال انتقال ۱.۲ میلیون بشکه به ونزوئال بوده باشند.

همچنین رویترز به نقل از برخی منابع حقوقی 
گزارشــی داده که آمریکا تنها در صورت ورود این 
نفتکش ها به محدوده آبی این کشور توانایی توقیف 
این نفتکش ها را خواهند یافت، اما این اقدام ممکن 
است برخی کشورهای دیگر را مجبور به همکاری 

کند.
    

کنایه عراقچی به مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی

هم فاصله اجتماعی و هم فاصله 
سیاسی خود را حفظ کنید!

معاون سیاســی وزارت امور خارجــه ایران در 
واکنش به دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به کنایه 
خطاب به گروسی نوشــت: بهتر است هم فاصله 

اجتماعی و هم فاصله سیاسی خود را حفظ کنید...!
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی همچنین 
دو اصل بی طرفی و حرفه ای گــری در آژانس را به 

گروسی یادآوری کرده است.
در تصویر منتشر شده از گروسی و هوک این دو در 
فاصله نزدیکی از هم ایستاده اند. گروسی در توییت 
مربوط به این دیدار نوشته که با برایان هوک در مورد 

اجرای تعهدات پادمانی ایران صحبت کرده است!
    

وکیل سابق قاضی منصوری: 
رومانی پرونده را کش می دهد

وکیل ســابق قاضی غالمرضــا منصوری، از 
»کــش  دادن« پرونده مرگ ایــن قاضی ایرانی 

توسط رومانی انتقاد کرد.
امیرحســین نجف پورثانــی در گفت و گو با 
خبرگــزاری برنا از علــت »کــش  دادن« ابراز 
بی اطالعی کرده و گفت: »در چنین حادثه هایی 
انواع و اقســام عکس ها در زاویه های مختلف از 
جسد گرفته می شود، اینها اگر وجود دارد، دولت 

رومانی باید ارائه کند.«
    

سخنگوی وزارت نفت:
ایران در رای اختالف گازی با 

ترکمن گاز جریمه نشد
وزارت نفت ایران دیروز )جمعه( در صفحه توییتر 
خود به نقل از کسری نوری، مدیر کل روابط عمومی 
وزارت نفت نوشت: در رای اختالف گازی با ترکمن 
گاز هیچ جریمه و خسارتی در کار نیست. ترکمن ها 
مبلغی بابت کمیت و کیفیت گاز جریمه شدند که از 

بدهی شرکت گاز کسر می شود.
    

احمدی نژاد: 
به انتخابات ۱۴۰۰ فکر نمی کنم

محمــود احمدی نــژاد در گفتگویــی درباره 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهارنظر کرد.

احمدی نــژاد در پاســخ به این پرســش که 
پیش بیني شما از انتخابات ۱۴۰۰ چیست،گفت: 
من اصال به انتخابات فکر نمي کنم. شما امروز را باید 
داشته باشید. یعني یکسال زمان کمي است؟ خیلي 
اتفاقات بزرگي در یکسال مي تواند بیافتد. از حاال 
انتخابات را انداختند وسط که امسال فراموش بشود!
وی افزود: االن در اقتصاد چه مي گذرد؟ االن چه 
تصمیماتي دارد گرفته مي شود؟ االن کجاها دارد از 
بین مي رود؟ کدام ساختارها دارد نابود مي شود؟ چه 

آسیب هایي دارد به کشور وارد مي شود؟

یک فعال سیاســی یادآور شد: براســاس تجربه گذشته 
می گویم پارلمان اصالحات شعار قشنگی است، اما تحققش 

عمال ممکن نیست.
غالمرضا انصاری در گفت وگو با ایســنا،  تصریح کرد: عمر 
شورایعالی سیاســتگذاری اصالح طلبان با توجه به شرایط و 
علت تشکیل شدنش در انتخابات های ۹۲ ، ۶۴ و ۹۸ به پایان 

رسیده  است.

وی در ارتبــاط بــا آینده شــورایعالی سیاســتگذاری 
اصالح طلبان، گفت: امروز با توجه به شرایط جدید و استراتژی 
انتخاباتی اصالح طلبان که قصد حضور با کاندیدای حداکثری 
در انتخابات را دارند، طبیعی است به راه حل های جدیدی نیاز 
داریم. با توجه به نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور 
درباره حضور احزاب در یک جبهــه و نه بیش تر، نوع چینش 
احزاب اصالح طلب در یک جبهه واحد باید با نظر و همفکری 

تمام گروه ها، احزاب و افراد سیاسی این جناح باشد.
وی یادآور شد: برای حضوردر انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ نیازمند همفکــری و همراهی مجــدد تمام احزب 

اصالح طلب هستیم.
این فعال سیاســی در پاسخ به این پرســش که آیا امکان 

تشکیل یک جبهه جدید در جریان اصالحات و یا ایجاد پارلمان 
اصالحات وجود دارد، گفت: پارلمان اصالحات یعنی نمایندگان 
تمام اصالح طلبان  کشور در آن جلسه حضور داشته باشند. با 
توجه به اینکه در یک جبهه سیاسی امکان تامین حقوق مالی 
برای اعضا وجود ندارد، خود به خود بعد از چند جلسه حضور 
نمایندگان استانی منتفی می شود و ترکیب هیأت رئیسه باقی 

می ماند، که به لحاظ شکلی شبیه  شورایعالی می شود.
این فعال سیاسی  افزود: در سا ل ۷۴ و ۷۵ تمام اصالح  اطلبان 
شناسنامه دار جلسه ای همانند پارلمان اصالحات را تشکیل 
دادند. دو جلسه نیز در دفتر آقای کروبی  برگزار شد. در آن جلسه 
یک شورای ۳۰  نفره به نمایندگی از طرف جمعیت اصالح طلبان 
انتخاب شد تا مقدمات کار سیاسی یک جبهه را مهیا کنند. به 

دلیل عدم ارتباط ارگانی و دالیل متعدد دیگر عمر این پارلمان 
به شش  ماه نکشید. مجمع نیروهای خط امام ادامه همان شورا 
است. از آن ۳۰ نفر منتخب فقط سید هادی خامنه ای باقی ماند.

انصاری یادآور شد: در این که شورایعالی نقص هایی داشت 
شکی نیست؛ اما در اینکه پارلمان اصالحات به عنوان بحثی ۲۰ 
ساله امکان تحقق ندارد، هم شکی نیست،  هم اصالح طلبان و 

هم اصولگرایان با ایده جمنا در این امر شکست خوردند.
این عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملــت در پایان 
گفت:  به زودی اصالح طلبان برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ 
به جمع بندی خواهند رســید. در صورتی که امکان حضور 
کاندیدای صد در صد اصالح طلب در  انتخابات آزاد وجود داشته 

باشد در انتخابات حضور پرنگی خواهند داشت.

یک فعال سیاسی:

»پارلمان اصالحات« شعاری قشنگ، اما دست نیافتنی است


