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روی موج کوتاه

سه سال و نیم پیش سازمان انرژی 
اتمی روسیه )روس اتم(، از تالش تهران 
و مسکو برای توافق درخصوص تغییر 
کاربری سایت غنی سازی فردو و تبدیل 
آن به تاسیســات تولید ایزوتوپ های 

سنگین خبر داد. 
روس اتم طی بیانیه ای، ضمن اعالم 
این خبر، عنوان کرد که مقامات ایران و 
روسیه در حال مهیا کردن شرایط برای 
توافقی در خصوص این تغییر کاربری 
هســتند. »نیکالی اسپاسکی«، قائم 
مقام روس اتم نیز در همین خصوص 
با مهدی سنایی، ســفیر وقت ایران در 
روســیه و »بهروز کمالوندی« معاون 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار 

و گفتگو کرد. 
شرکت روسی TVEL وابسته به 
شرکت روس اتم نیز اجرای پروژه را در 
دست گرفت اما عمال در سه سال و نیم 
گذشــته هیچ خبری از تغییر کاربری 
فردو نشده است؛ تا پنجشنبه گذشته 
که روس اتم در بیانیــه ای اعالم کرد: 
»ادامه این پروژه در حال حاضر به دالیل 

»فنی« امکان پذیر نیست.«

دالیل فنی که روس اتم به آن اشاره 
کرده، مربوط بــه گام چهارم کاهش 
تعهدات هسته ای ایران است. مطابق 
بند 44 برجام، غنی ســازی در فردو تا 
15 ســال نباید صورت می گرفت، اما 
ایران در گام چهــارم کاهش تعهدات 
هسته ای خود این بند را کنار گذاشت 
و به رغم اینکه بر اســاس برجام برای 
تولید مواد هسته ای باید 11 سال دیگر 
صبر می کرد، غنی ســازی در فردو را 
ازســرگرفت و 14 آبان ماه تزریق گاز 
هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژهای 

فعال در فردو را آغاز کرد. 
بدونروسهاهممیتوانیم

حاال روس اتم دســت روی همین 
موضوع گذاشــته و در اطالعیه ای که 
پنجشنبه گذشته منتشر کرد، گفته 
اســت به دلیل غنی ســازی اورانیوم 
در فردو، پــروژه تبدیــل کاربری این 
تاسیســات را در حال حاضر متوقف 
می کند. روس اتم اســتدالل کرده که 
غنی سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ های 
پایدار نمی تواند در یک مکان یکسان 

انجام شود. 

سازمان انرژی اتمی روسیه توضیح 
داده که »ازسرگیری این پروژه نیازمند 
این است که فعالیت دو آبشاری که در 
آنها غنی سازی اورانیوم انجام می گیرد، 
متوقف و برچیده شوند و به عالوه محیط 
و تجهیزات اطراف آنهــا به طور کامل 

پاکسازی شود.«
بدین ترتیــب ایران بــرای تولید 
رادیوایزوتوپ ها دست کم تا اطالع ثانوی 
نمی تواند روی روس ها حساب کند. با 
این حال بهروز کمالوندی، سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی دیروز در این باره 
به خبرنگاران گفت: بدون روس ها هم 
قادر به ادامه تولید ایزوتوپ های پایدار 
هستیم. به لحاظ دانش فنی وضعیت 
ما به گونه ای اســت که اگــر خودمان 
بخواهیم ادامه دهیــم می توانیم، االن 
کار نشــد، برای صنعت هســته ای ما 

وجود ندارد.
کمالوندی خبر داده: قرار اســت 
در پروژه ای که چند ســال دیگر تمام 
می شود، 11 نوع ایزوتوپ تولید کنیم، 
ولی فراموش نکنید که دو، سه کشور 
در دنیا بیشتر نیست که چنین توانایی 

را دارد. اما اینکه با توجه به ایراد فنی که 
روس اتم به تولید همزمان ایزوتوپ ها 
و غنی سازی در یک مکان گرفته، ایران 
چگونه می خواهد این کار را انجام دهد، 
سوالی است که ســخنگوی سازمان 
انرژی اتمــی درباره آن گفــت: ما در 
روش های غیرسانتریفیوژی، در حال 
ایجاد مرکزی در سایت فردو هستیم 
که تا چند ماه دیگر کار ســاختمانی 
آن تمام می شــود تا بدون استفاده از 

ســانتریفیوژ، ایزوتوپ پایدار تولید 
کنیم.

او این را هم اضافه کرد که در آینده 
نزدیک دربــاره همکاری بــا روس ها 
در این مورد یا انجام ایــن پروژه بدون 
حضور روس ها به افکار عمومی توضیح 

خواهیم داد.
روسیههمکاریخودباایرانرابه

پشتپردهمیبرد؟
اما نکته دیگری که درباره تصمیم 
روس اتم، واکنش ها را برانگیخت، زمان 
اعالم آن بود. این سازمان در حالی اعالم 
به توقف همکاری خود در زمینه تغییر 
کاربــری فردو کرد که کمی پیشــتر، 
آمریکا همکاری هسته ای ایران با روسیه 
در زمینه تولید رادیوایزوتوپ های پایدار 
در سایت فردو را از معافیت های تحریمی 
خارج کرد. بر این اساس بسیاری بر این 
باورند که تصمیم تازه روسیه، ارتباط 
مستقیم با محدودیت تازه فردو از سوی 

آمریکا دارد. 
هرچند که بهروز کمالوندی دیروز 
چنیــن ادعایی را رد کــرد و درباره آن 
توضیح داد: تلقی ما این است که روس ها 
به خاطر تمدید نشــدن معافیت های 
آمریکا کنــار نمی کشــند، چه اینکه 
نیروگاه ۲ و ۳ بوشــهر را در دست اقدام 

دارند.
با این حال از گفته های ســرگئی 
ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 
چنین برمی آید که اتفاقا روسیه نگران 
تحریم های تازه آمریکاست. ریابکوف 
در این باره گفته اســت: »ما گفته ایم 
و باز هم می گوییم که نیــاز به تجزیه 
و تحلیــل اوضاع و بررســی اظهارات 
طرف آمریکایی داریــم که گفته از روز 
15 ماه دسامبر این مرکز را مورد تدابیر 
تحریمی قرار خواهــد داد. بنابراین ما 
نیاز به مدت زمانی داریم تا امکان اینکه 
در ایــن وضعیت چــکار می توان کرد 
و پیامدهای منفی بالقــوه این تدابیر 
آمریکا چیست را بررسی کنیم اما این به 
آن معنا نیست که ما از این طرح صرف 

نظر خواهیم کرد.«
بدین ترتیب ظاهرا روسیه، دل نگران 

از تحریم هــای آمریکا، این پــروژه را 
متوقف کرده اما از سوی دیگر از اظهارات 
کمالوندی نیز به نظر می رسد روس ها 
همزمان که اعالم می کنند دیگر حضور 
رسمی در این پروژه ندارد، مذاکرات با 
ایران در این خصوص را در پشت پرده 

ادامه می دهند. 
کمالوندی دیروز در این باره گفت: 
حدود هفت، هشت روز پیش در رابطه 
با این موضــوع با روس هــا مذاکراتی 
داشــتیم. به لحاظ فنــی در جایی که 
ایزوتوپ پایدار تولید می کنیم، نمی شود 
غنی سازی کنیم. از این رو وقتی تصمیم 
گرفته می شود غنی ســازی کنیم، به 
طور طبیعی نمی توان همزمان تولید 

ایزوتوپ پایدار را داشته باشیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه 
داد: در مذاکرات ما چند روش جایگزین 
پیشنهاد و بحث شد تا این همکاری در 

سطوح فنی ادامه یابد.
کمالوندی با اشاره به آنچه در برجام 
در زمینه تولید ایزوتوپ های پایدار در 
فردو آمده است، ابراز داشت: در برجام 
آمده است که باید این کار در محل مورد 
پیش بینی انجام شود، البته گفته نشده 
کدام دو زنجیره. می تواند هر کدام از دو 
زنجیره از هشت زنجیره باشد. اما وقتی 
بررسی کردیم دیدیم ایزوله کردن هر 
کدام از دو زنجیره ها مشــکالتی ایجاد 
می کند، در عین حال گفت وگو در این 

مورد بین ما و روسیه ادامه دارد.

سرنوشتتولیدایزوتوپهایپایداربهکجاخواهدرسید؟

وقتیروسیهکنارمیکشد

خبر

سخنگوی دولت درباره برخی گمانه زنی ها 
پیرامون اینترنت ملی، گفــت: با وجود آنکه 
بسیاری این موضوع را پیگیری می کردند اما 
دولت مخالف چنین طرحی است؛ نمی توانیم 
و اعتقادی به این طرح نداریــم و بنای دولت 

جزیره کردن ایران در دنیا نیست.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی در نشست 
خبری هفتگــی خود، همچنین با اشــاره به 
وقایع اخیر پس از گرانی بنزیــن، با تاکید بر 
اینکه دولت معتقد اســت اتفاقاتی که رخ داد 
باید به طور اساسی ریشــه یابی شود، اظهار 
 کرد که دولت در ایــن زمینه به مردم گزارش 

خواهد داد. 

تعدادمجروحاننیرویانتظامی
بیشترازمجروحانعادیاست

وی همچنیــن دربــاره اینکه چــرا آمار 
کشته شدگان حوادث اخیر اعالم نمی شود، 
تصریح کرد: تعداد مجروحان نیروی انتظامی 
بیشتر از مجروحان عادی است، باالخره در این 
ماجرا عده ای مظلوم واقع شدند و ما نمی توانیم 
مثل آمریکا آمار فله ای بدهیم. ربیعی با بیان 
اینکه عدد و رقمی که از ســوی آمریکایی ها 
درباره قربانیــان حوادث اخیر اعالم شــده، 
غیرواقعی است، گفت: شــاهدی بر ادعاهای 
آنان وجود نــدارد. ما صادقانــه و به تفکیک 
استان ها و علت، آمار را اعالم می کنیم. اگر تا 

به حال هم صبر کردیم و اعالم نشده به دلیل 
درخواست شورای امنیت ملی است. دولت با 
هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار را 

به زودی اعالم می کند.
مسیرنجاتکشورازانتخاباتمیگذرد

ربیعی در ادامه به موضوع انتخابات مجلس 
یازدهــم پرداخت و گفت: همــه باید بدانیم 
که مسیر نجات کشور از انتخابات می گذرد. 
انتخابات و رجــوع به صنــدوق رأی یکی از 
افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران است 
و در عین حال تنها راه و بهترین راه موجه برای 
ایجاد تغییرات مورد نظر بین نســلی است. 

وی با اشــاره به ثبت نام 

کاندیداهای انتخابات در روزهای گذشــته، 
تصریح کرد:  امیدوار بودیم چهره های سیاسی 
بیشتری در این انتخابات حضور داشته باشند با 
این حال، در میان ثبت نام کنندگان، چهره های 
سیاسی و نخبگانی از جناح های مختلف دیده 
می شوند که باید امکان رقابت 
ســالم میان آن ها را فراهم 
کنیم. ســخنگوی دولت 
تاکید کرد: دولت به عنوان 
مجری انتخابات، همه توان 
خود را برای برگزاری هرچه 

بهتر این انتخابات و دفــاع از رأی مردم که به 
مثابه حق الناس است به کار خواهد گرفت.

ایرانبراساسپیشنهادیکمقامسابق
آمریکا،مبادلهراپذیرفت

ربیعی در ادامه این نشست خبری در پاسخ 
به پرسشــی درباره تبادل زندانیان با آمریکا 
گفت: پیشنهاد مبادله زندانیان یک سال و نیم 
پیش در حاشیه مجمع داده شد که آمریکا از آن 
خودداری کرد ولی ما به دالیل انسان دوستانه 
بنا بر پیامی که یک مقام سابق آمریکا داده بود 
تا برای آزادی دکتر سلیمانی تبادل انجام شود 
پذیرفتیم و حتی به دنبــال آزادی همه در 

مقابل همه بودیم.
ربیعــی افزود: از حســن نیــت دولت 
سوئیس هم تشــکر می کنیم، این مبادله بر 
اســاس مذاکره صورت نگرفته امــا آمریکا با 
توقف تحریــم از امروز می توانــد مذاکره در 

چارچوب 5+1 را آغاز کند.

سخنگویدولت:

دولت مخالف اینترنت ملی است
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اعالم آمادگی آمریکا برای 
مذاکره درباره زندانی ها

مشاور امنیت ملی آمریکا از آمادگی کشورش 
برای مذاکره با ایران در راســتای بازگشــت باقی 
زندانیان خبر داد. »رابرت اوبرایان«، با ابراز خوشحالی 
از آزادی ژیو وانگ گفت: بسیار خوشحال می شویم 
که همه بازداشتی ها برگردند و ما به تالش ها برای 
مذاکره با ایران برای بازگشت همه زندانی ها ادامه 
می دهیم. وی در ادامه در مورد اینکه آیا می شود از 
مذاکرات برای آزادی زندانیان در راستای رسیدن 
به توافقی جامع استفاده کرد یا خیر گفت: امیدوارم 
چنین اتفاقی رخ دهد؛ رئیس جمهور ما پیشنهاد 
مذاکره بدون پیش شرط با ایرانی ها در مورد مسائل 
مختلف را مطرح کرده  اما تحریم ها تا زمانی که ایران 
برنامه اتمی و اقدامات خود در منطقه را کنار نگذارد، 

متوقف نمی شود.
    

ظریف: آماده مبادله جامع 
زندانیان ایران و آمریکا هستیم

دو روز پس از اینکه ایــران و آمریکا هر کدام 
یک شــهروند زندانی خــود را با طــرف مقابل 
مبادله کردند و همزمان با اعالم آمادگی مقامات 
آمریکایی برای مذاکره درباره سایر زندانیان، وزیر 
خارجه ایران نیز در توییتر خود گفت که جمهوری 
اســالمی ایران آماده مبادله جامع زندانیان دو 
کشور است. محمدجواد ظریف که برای شرکت 
در یک نشســت منطقه ای به ترکیه، سفر کرده 
توییت خود را از این کشور منتشر کرده و نوشته 
اســت: »پس از به خانه باز گرداندن گروگان مان 
در این هفته، کاماًل برای تبادل فراگیر زندانیان 

آمادگی داریم؛ توپ در زمین آمریکاست.«
    

 تبادل ۱۹ زندانی 
میان ایران و کویت

به گزارش ایســنا، منابع کویتی در گفت وگو با 
روزنامه السیاسه اعالم کردند: کویت یک شهروند 
خود را که در ایران به جرم قاچاق مواد روانگردان به 
۳0 سال حبس محکوم شده و سه سال از محکومیت 
خود را در زندان های ایران گذرانده، تحویل گرفته و 
قرار است بعد از بررسی این موضوع در دادگاه های 
کویت بقیه محکومیت را در زندان های این کشور 
بگذراند. این منابع افزودند: بعد از انجام مذاکراتی 
میان ایران و کویت، 1۸ شــهروند ایرانی زندانی در 
کویت هم تحویل ایران شده اند تا ادامه محکومیت 

خو د را در ایران بگذرانند.
    

 استیضاح زنگنه 
به صحن مجلس رفت

احمد علیرضابیگی، یکــی از امضاکنندگان 
اســتیضاح وزیر نفــت به مهر گفت: در جلســه 
کمیســیون انرژی، زنگنه حاضر به ارائه توضیح 
در مورد ۶ بند از موارد استیضاح نشد و اعالم کرد 
در صحن مجلس پاسخ خواهم داد، لذا استیضاح 
به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شــد. وی افزود: 
در ابتدای جلســه تعدادی از اعضای کمیسیون 
جلسه را ترک و تالش کردند آبستراکسیون کرده 
تا جلسه رســمیت پیدا نکند اما امضاکنندگان 
استیضاح و رئیس کمیســیون اعالم کردند که 
عدم حضور اعضا دلیل بر عدم رســمیت بررسی 

استیضاح نیست.
    

سلیمی:
دولت سلبریتی های سوپر 

میلیاردر را از مالیات معاف کرد
حجت االســالم علیرضــا ســلیمی، عضــو 
فراکســیون نمایندگان والیی در جلســه علنی 
دیروز مجلــس در تذکری اظهار کــرد: دولت 
ســلبریتی ها را از پرداخت مالیــات معاف کرد 
آنگاه بعد می خواهد از کارگــر و کارمند مالیات 
بگیرد. وی افزود: نمایندگان باید قوانین را طوری 
تصویب کنند که در نهایت به گونه ای نشــود که 
سلبریتی های پولدار و سوپر میلیاردر از پرداخت 
مالیات معاف شــوند و بعد از کارگــر و کارمند 

مالیات بگیرند.
    

اظهارات رئیس جمهور 
هندوراس علیه ایران

به گزارش ایلنا بــه نقل از جروزالم پســت، 
خوان اورالندو رئیس جمهــور هندوراس گفت: 
هندوراس روابط نزدیکی با اسرائیل دارد. وی در 
ادامه مدعی شد: ایران، قطر و ونزوئال از طریق نفوذ 
در منطقه آمریکای التین به دنبال انتشار تبلیغات 
و مضامین ضداســرائیلی هستند و به این طریق 
می خواهند بر افکار عمومی در سراسر آمریکای 
التین تأثیر بگذارند. خوان اورالندو افزود: ایران 
با شبکه های اســپانیایی زبان خود توانسته کل 

منطقه را تحت پوشش تبلیغاتی قرار دهد.

ظاهراروسیه،دلنگران
ازتحریمهایآمریکا،این
پروژهرامتوقفکردهاما
ازسویدیگرازاظهارات

کمالوندینیزبهنظر
میرسدروسهاهمزمانکه
اعالممیکننددیگرحضور
رسمیدراینپروژهندارند،

مذاکراتباایراندراین
خصوصرادرپشتپرده

ادامهمیدهند

کمالوندیبااشارهبهتوقف
پروژهتغییرکاربریفردواز
سویروسهاگفت:بدون
روسهاهمقادربهادامه

تولیدایزوتوپهایپایدار
هستیم.بهلحاظدانشفنی
وضعیتمابهگونهایاست
کهاگرخودمانبخواهیم
ادامهدهیممیتوانیم،

االنکارنشد،برایصنعت
هستهایماوجودندارد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان 
از خطا مبرا نیست و ممکن اســت در فرآیند کار انسانی 
خودش، خطا هم داشته باشد، گفت: همانطور که بار ها 
هم اعالم کرده ام تا جایی که بتوانیم سعی می کنیم که 

جلو اشتباهات را گرفته و اصالح کنیم.
به گزارش ایلنا، عباســعلی کدخدایــی در دیدار با 
دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب ندای 
ایرانیان، بر لزوم فعالیت جدی تر احــزاب تاکید کرد و 
گفت: احزاب می تواننــد بیش از ایــن در فعالیت های 
سیاسی مشارکت داشــته باشــند و باید فعالیت آن ها 

جدی تر شود.
کدخدایی یکی از نقایص فعالیت های حزبی را عدم 

فعالیت حزبی پس از راهیابی بــه مجلس عنوان کرد و 
گفت: قانون باید در مورد احــزاب و فعالیت های حزبی 
اصالح شود تا نقش احزاب در کشور پررنگ تر شود. وی 
افزود: مثاًل می توان اینطور برنامه ریزی کرد که اگر حزبی 
درصدی از آراء را کســب کرد، کرسی های مشخصی به 
آن حزب داده شود؛ در واقع باید هویت حزبی و سیاسی 
احزاب پر رنگ تر شود. سخنگوی شورای نگهبان تاکید 
کرد: ضرری که از رهگذر فقدان هویت و شناسه سیاسی 
احزاب بوجود می آید را مردم متحمل می شوند و این باید 

در قوانین اصالح شود.
کدخدایی با اشاره به فعالیت های حزبی در کشور های 
پیشــرفته، گفت: به جد معتقدم که باید فعالیت احزاب 

در کشور نهادینه شود و این نیاز به یک مطالبه جدی و 
همه جانبه دارد.  قائم مقام دبیر شــورای نگهبان با بیان 
اینکه شورای نگهبان از خطا مبرا نیست و ممکن است در 
فرآیند کار انسانی خودش، خطا هم داشته باشد، گفت: 
همانطور که بار ها هم اعــالم کرده ام تا جایی که بتوانیم 
سعی می کنیم که جلو اشتباهات را گرفته و اصالح کنیم.
کدخدایی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به درخواست یکی از اعضای حزب ندای ایرانیان درباره 

برخورد با افراد سودجو در مورد بررسی صالحیت ها 
تاکید کرد: شورای نگهبان در برخورد با افراد سودجو 
درنگ نکرده و نخواهد کرد لذا اگر کسی اطالعات 
و مســتنداتی درباره ســودجویی و کالهبرداری 

افــراد در مورد بررســی صالحیت ها 
در اختیار دارد، این مستندات را در 
اختیار شــورای نگهبــان قرار دهد 
تا شــورا پیگیری های الزم را انجام 
دهد. وی درباره نحــوه اعالم نتایج 

بررسی صالحیت ها، خاطرنشــان کرد: شورای نگهبان 
نتیجه بررسی صالحیت ها را طبق قانون موظف است به 
خود فرد اعالم کند و ایــن کار را خواهد کرد.  کدخدایی 
با بیان اینکه »در جریان بررســی صالحیت ها ما فقط 
صالحیت های شخصی افراد را بررسی می کنیم و عضویت 
افراد در گروه ها و احزاب بررسی نمی شود«، گفت: چون 
صرفا شخصیت حقیقی افراد بررســی می شود، لذا اگر 
شخصیت حقیقی کســی مشکل داشــته باشد، تایید 

صالحیت نخواهد شد. 
سخنگوی شورای نگهبان در پایان سخنانش 
با بیان اینکه انتقاد از شورای نگهبان هیچ منعی 
ندارد، گفت: متاســفانه گاهی اوقات برخی به 
شــورای نگهبان توهین کرده و یا اخبار کذب را 
به شورا منتســب می کنند؛ ما مانع انتقاد 
نمی شویم بلکه از انتقاد استقبال می کنیم، 
اما اجازه نمی دهیم که افراد، اخبار کذب 

را به شورای نگهبان نسبت بدهند.

کدخدایی:

 شورای نگهبان از خطا مبرا نیست


