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 تحریم های آمریکا علیه ایران 
نمی تواند بلندمدت باشد

سفیر جمهوری خلق چین در ایران گفت: دولت چین 
ب��ا تحریم های آمریکا علیه ایران مخالف اس��ت و این 

تحریم ها نمی تواند بلندمدت باشد.
چان��گ هووآ، ب��ه رایزنی های دو کش��ور چین و ایران 
ب��رای یافت��ن راه حل های مناس��ب و برط��رف کردن 
موانع تأکید کرد و افزود: اکثر کش��ورها با تحریم های 
یک جانبه آمریکا مخالف هستند و امکان ندارد که این 

تحریم ها درازمدت باشد.
وی با اش��اره به اینک��ه پیش از این در هفت کش��ور 
ع��رب زبان کار ک��رده و اکنون در ایران مش��غول به 
فعالیت اس��ت، تصریح کرد: وس��عت و جمعیت ایران 
از این هفت کشور بیشتر است و ایران تعداد بیشتری 
از میراث فرهنگ��ی ثبت ش��ده در یونس��کو را به خود 

اختصاص داده است.
س��فیر جمهوری خلق چین در ایران ادام��ه داد: ایران از 
لحاظ منابع طبیعی، فرهنگ��ی و جمعیتی، ظرفیت های 
فراوانی دارد که چش��م انداز روش��نی را برای این کش��ور 
ترس��یم کرده است. خواس��تار این هستیم که همکاری 
عمل گ��را را با این کش��ور تقویت کنیم. س��فیر چین در 
ایران به همکاری خوب اتاق بازرگانی ایران و چین اشاره 
کرد و یادآور شد: می توان در این مناسبات، ظرفیت های 
زنجان را بررس��ی کنیم. خواستار توس��عه روابط با ایران 
هستیم اما تحریم های یک جانبه آمریکا مشکالتی را برای 
سرمایه گذاران چینی به وجود آورده است. هووآ گفت: در 
دیدار این مقامات با رئیس جمهور چین، همکاری های 

دوجانبه مورد بحث قرار گرفته است. صداوسیما 

اروپا همچنان از ایران حمایت می کند
یک پایگاه خبری آمریکایی در گزارش��ی با اش��اره به 
ادامه حمایت های اروپا از ایران نوش��ت: اتحادیه اروپا 
هنوز برای پیوستن به کارزار "فشار حداکثری" آمریکا 

علیه ایران تصمیمی نگرفته است.
پایگاه خبری هیل در ادامه گزارش خود آورده اس��ت: 
علی رغم گذش��ت یک ماه از توقیف نفتکش انگلیسی 
توس��ط ای��ران، اتحادی��ه اروپا هنوز به سیاس��ت های 
آمریکا برای اعمال فش��ار بر تهران و همچنین ائتالف 
تحت رهبری واش��نگتن نپیوسته است. ادامه مخالفت 
اتحادی��ه اروپا ب��ا تحریم ها )علیه ای��ران(، عدم تمایل 
برای پیوستن به ماموریت امنیت دریانوردی )در خلیج 
فارس( و انتخاب مس��ئول جدید سیاست خارجی که 
حامی ایران است، نشان می دهد که بروکسل همچنان 
قصد دارد به جل��ب رضایت ایران ادامه دهد، به جای 

آنکه با این کشور مقابله کند.
هیل همچنی��ن گزارش داد: اتحادیه اروپا با راه اندازی 
یک س��ازوکار مالی وی��ژه با ایران با ه��دف دور زدن 
تحریم های آمریکا تس��لیم خواس��ته های ایران ش��ده 
است. این س��ازوکار قرار است تجارت با ایران را برای 

شرکت های اروپایی تسهیل کند.
این پایگاه خبری در ادامه، مقابله نکردن اروپا با ایران 
را نوع��ی انفع��ال در برابر رفتارهای ته��ران که آن را 
مخ��رب خوانده، توصیف کرده و آورده اس��ت که این 
واکن��ش اتحادیه اروپا نش��ان دهنده ضع��ف در برابر 
مقام��ات ای��ران و ع��دم تمایل آن ب��رای ایفای نقش 
رهبری در جهان است که ادعا می کند دارای آن است. 
همچنین انتخاب نفر بعدی به عنوان مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپا هیچ امیدی برای تغییر رویکرد 
اروپا و س��خت گیری درقبال ایران ایجاد نکرده است. 
ژوزف بورل وزیر امورخارجه اس��پانیا درباره جمهوری 
اسالمی مثبت حرف زده و حتی از تالش ها برای فشار 

بر ایران انتقاد کرده است.
هی��ل در پایان گزارش داد: اتحادیه اروپا اکنون با یک 
انتخ��اب روبرو اس��ت؛ ادامه اولویت قائل ش��دن برای 
تجارتی که به نفع ایران اس��ت یا پیوس��تن به آمریکا 

برای مقابله با ایران.  ایسنا 

اخبار

از نگاه دیگران 

مساله  ادلب سوریه به زودی حل خواهد شد
تحلیلگر برجس��ته مسائل منطقه معتقد اس��ت؛ با توجه به این که صبر والدیمر 
پوتین رئیس جمهوری س��وریه لبریز شده است، مس��اله ادلب سوریه به زودی 

حل خواهد شد.
عبدالباری عطوان در س��رمقاله روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم نوش��ت: تماس 

تلفن��ی "والدیمیر پوتین" و "رجب طیب اردوغان" رؤس��ای جمهوری روس��یه و 
ترکی��ه، برای م��ا غیر منتظره نب��ود، اما ما انتظ��ار این گفت و گو را س��ه روز پیش 

می کش��یدیم، زمانی که ارتش س��وریه به کمک جنگنده های روسی و با درهم شکستن 
پدافند هوایی گروه های تروریس��تی، توانس��ت کنترل ش��هر راهبردی خان شیخون در 
اس��تان ادلب را بدس��ت گیرد و به این صورت، پیش��روی ارتش دمشق در سایه حمایت 
مس��کو، ترکیه را در ش��رایط س��ختی قرار داد. انتظار می رود که موضوعات مختلفی در 

مذاکرات پیشرو در روسیه مطرح شود.  ایرنا 

مذاکره ظریف و لودریان در فرانسه 
خبرگ��زاری رویترز اعالم ک��رد؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و ژان 
ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه نشست گروه 7 در بیاریتز فرانسه 

با یکدیگر مذاکره کردند.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابعی در کاخ الیزه مذاکره ظریف و لودریان را 

تایید کرد. پیش��تر سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی اعالم 
کرد: به دعوت لودریان وزیر امور خارجه فرانسه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

کش��ورمان برای ادامه رایزنی ها در خصوص ابتکارات اخیر بین روس��ای جمهور ایران و 
فرانسه، وارد شهر بیاریتز محل برگزاری اجالس سران گروه هفت شد. وی تصریح کرد: 

در این سفر با هیأت آمریکایی مالقات یا مذاکره ای صورت نخواهد گرفت.
همچنین خبرگزاری فرانس��ه دیروز پیش از فرود یک فروند هواپیمای دولتی ایرانی در 

شهر »بیاریتز« فرانسه، محل برگزاری اجالس سران گروه هفت خبر داد. فارس

با ابزار مشروع از منافع شهروندان ایرانی دفاع می کنیم
س��خنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که دولت جمهوری اسالمی ایران برای 
حفاظت از منافع اساسی شهروندان ایرانی از هر ابزار مشروع و منطبق با حقوق 

بین الملل استفاده خواهد کرد.
س��ید عباس موس��وی در خصوص واکنش دولت آمریکا در قب��ال تحریم بنیاد 

ضدایرانی موس��وم به اف.دی.دی گفت: جوس��ازی های وزارت امور خارجه آمریکا 
و بنیاد آقای دوبوویتس چیز تازه ای نیس��ت. دروغ پردازی و گمراه س��ازی تخصص 

آنهاس��ت. تبعات قانونی درج نام اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریمی موضوع 
قانون س��ال ۱۳۹۶ کامال روش��ن و دقیق در متن قانون ذکر ش��ده است. البته از دولت 
آمری��کا یا حقوق بگیران "تیم بی" مثل بن��گاه اف.دی.دی انتظاری جز این نمی رود که 
روی به شانتاژ و مظلوم نمایی بیاورند اما دولت جمهوری اسالمی ایران برای حفاظت از 

منافع اساسی شهروندان ایرانی از هر ابزار مشروع استفاده خواهد کرد.  فارس

گروه دیپلماسی  درحال��ی رئی��س جمهور فرانس��ه مامور پرونـــــده
ارسال پیام رهبران گروه 7 به ایران شده که کارشناس مسائل 
بین الملل بر این باور اس��ت؛  در این آشفتگی اوضاع سیاسی 
و جن��گ اقتصادی بین 7 قدرت اقتصادی دنیا، اداره اقتصادی 
و سیاس��ی جامعه ملل از دس��ت مدعیان آن خارج شده و در 
این میان تنها این نظام نو و چهل س��اله اس��المی ایران است 
که با رهبری و هدایت رهبری مدبر و کاریزماتیک، با س��رعت 
قابل توجهی در حال عبور از بحران های سیاسی و اقتصادی و 

تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است.
در شرایطی که پیش از این تبلیغ می شد اروپا راهبردی جدا از 
ترامپ و ماکرون ابتکار عملی از جانب خود برای کاهش تنش 
میان آمریکا و ایران دارد، اما متن و حاشیه اجالس G7 نشان 
داد ک��ه اروپا و آمریکا در حال یک بازی مش��ترک علیه ایران 
هس��تند. رس��انه ها به نقل از منابع آگاه گ��زارش دادند که در 
اجالس گروه هفت )G7( در فرانسه مسئله ایران مورد بررسی 
قرار گرفته و سران کشورها تصمیم گرفته اند از طریق ماکرون، 

رئیس جمهور فرانسه پیام هایی را برای ایران ارسال کنند.
در روزهای گذش��ته، رسانه های کشورهای غربی گزارش هایی 
درباره آن چه به ادعای آنها تالش ماکرون برای »میانجی گری 
میان ایران و آمریکا« خوانده می ش��ود منتش��ر و ادعا کرده اند 
ماکرون با تدوین یک بس��ته پیشنهادی در تالش است از یک 
ط��رف ای��ران و از طرف دیگ��ر آمریکا را به آمدن بر س��ر میز 

مذاکره و کاستن از تنش ها مجاب کند.
برخی رس��انه ها جزئیاتی از طرح را هم منتشر کرده اند. پایگاه 
خبری-تحلیلی المانیتور نوشته بود ماکرون به دنبال آن است 
دولت ترامپ را مجاب کند در ازای حضور ایران در میز مذاکره 
و پایبن��دی کامل به برجام برای برخی از خریداران نفت ایران 

معافیت های تحریمی در کوتاه مدت صادر کند.
پی��ش از این نیز قبل از برداش��تن گام های اول و دوم کاهش 
تعهداتی برجامی از س��وی ایران از ۱8 اردیبهش��ت امس��ال و 
همچنی��ن اجرای جدی راهبرد مقاومت فعال از س��وی ایران، 
فرانس��ه یک بار با اعزام مش��اور ماکرون و ب��ار دیگر با تماس 
تلفنی ماکرون با آقای روحانی،  رئیس جمهوری اسالمی ایران 
تالش داش��ت پیش��نهاداتی به ارایه برای انصراف از ادامه این 

راهبرد ارائه کند. 
آمریکا و اروپا از ابتدا اهداف مشترکی در قبال ایران داشته اند 
و تأکید بر اختالف بر س��ر ایران، نمایش��ی برای ماندن ایران 
در برج��ام و محدود کردن عواید ایران از این توافق هس��ته ای 
بوده است. در این راستا، ماکرون در دیداری که خرداد ماه در 
کاخ س��فید با ترامپ داش��ت اعتراف کرد آمریکا و اروپا درباره 

ایران اش��تراک راهبردی دارند و الزم است مذاکرات جدیدی 
با ایران آغاز شود.

همچنین یادآوری این نکته ضرروی است که فرانسه نخستین 
کش��ور اروپایی بود که قبل از خروج آمریکا از برجام یک طرح 
چهار بندی موس��وم ب��ه »توافق مکمل برج��ام« برای دائمی 
کردن محدودیت های برجامی ایران و همچنین محدود کردن 
فعالیت های موش��کی و منطقه ای ایران، همان طور که آمریکا 

خواسته بود، ارائه کرد.
دول��ت ماکرون که هن��وز با بحران جلیقه زردها و ش��نبه های 
اعتراض��ی دس��ت و پنج��ه نرم می کن��د و حت��ی در رژه روز 
ملی فرانس��ه نیز با اعتراض مردم مواجه ش��د، امیدوار اس��ت 
ب��ا موفقیت در این پروژه نش��ان دهد که در عرصه سیاس��ت 
خارجی توانمند اس��ت تا ش��اید از این طریق بتواند از ش��دت 
اعتراض��ات داخلی علیه خود بکاهد. با این حال مطرح ش��دن 
اظهاراتی مبنی بر مش��ترک بودن اهداف فرانس��ه و آمریکا در 
قب��ال ایران، تردیدهای زیادی را در مورد نیات واقعی ماکرون 

از میانجی گری بین ایران و آمریکا ایجاد می کند.

آشفتگی سیاسی رهبران گروه 7
س��ید رضا صدرالحسینی کارشناس مس��ائل سیاست خارجی 
در گفت وگو با سیاس��ت روز گفت: چه��ل و پنجمین اجالس 
س��ران کش��ورهای گروه 7 ب��ا حضور رهبران ای��االت متحده 

آمریکا، فرانسه، آلمان  انگلس��تان، ایتالیا، ژاپن و کانادا دیروز 
در ش��هر "بیاریتز" در جنوب غربی فرانسه به میزبانی امانوئل 
مکرون در حالی آغاز ش��د که این اجالس س��ه روزه از ۲۴ تا 
۲۶ اوت ۲0۱۹ )۲ تا ۴ شهریور( در حالی که اختالفات بر سر 
مس��ائل جهانی از جمله برجام بر آن س��ایه افکنده اس��ت، در 
شهر س��احلی "بیاریتز" واقع در جنوب غربی فرانسه گشایش 

می یابد.
وی افزود: دولت فرانسه در حالی که چهلمین شنبه اعتراضی 
جنبش ضد س��رمایه داری را پشت سر گذاشت، با بکار گیری 
۱۴هزار نیروی پلیس ش��هر بیاریتز را به یک پادگان نظامی و 
این اجالس را به امنیتی ترین نشس��ت های بین المللی تبدیل 

کرده است. 
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی تصری��ح کرد: در 
جدیدترین برگ از رس��وایی سیاس��ی قدرت ه��ای اقتصادی 
جه��ان، کاخ الیزه اعالم کرد که اجالس امس��ال س��ران هفت 
کش��ور صنعتی جهان موس��وم ب��ه " گروه 7 " بیانی��ه پایانی 
نخواهد داش��ت و تمرکز امس��ال بر ایج��اد ائتالف های عملی 

مشخص بین دولت هاست. 
وی با اش��اره به اینکه در تحلیل ای��ن وقایع می توان گفت به 
ج��ز ژاپ��ن و تا حد کمی کان��ادا، بقیه اعضای گ��روه در حال 
دس��ت و پنجه نرم ک��ردن با بحران های سیاس��ی و اقتصادی 
در درون کش��ورهای خود هستند، اظهارداشت: فرانسه بعنوان 

میزبان بیش از یکسال است که با جنبش ضد سرمایه داری و 
مردمی جلیقه زردها علیه دولت مستقر و سیاست های مکرون 
مواجه اس��ت و تمرکز اداره حکومت و حل مسالمت آمیز این 

اعتراضات را از دست داده است. 
وی افزود: در آلمان نپرداختن دولت به مسائل درمانی و تامین 
امنیت و همچنین رویارویی جریان های چپ و راس��ت که البته 
مهمتری��ن عامل بدبینی ب��رای جوانان آلمان��ی، قدرت گرفتن 
جریان راست افراطی )آلترناتیو برای آلمان( هستند، باعث ایجاد 

بحران سیاسی برای آنگال مرکل، صدراعظم گردیده است. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داشت: در ایتالیا و در غائله ای مشابه 
، پ��س از ۱۴م��اه مناقش��ه و جدال میان دو ح��زب حاضر در 
ائتالف حاکم یعنی لیگا به رهبری ماتئو س��الوینی و" جنبش 
۵ س��تاره" به رهبری لوئیجی دی مایو، دولت ایتالیا به رهبری 
نخست وزیر جوزپه کونته روز سه شنبه ۲۹ مرداد استعفا داد و 
این کش��ور اروپایی که پیش از این دچار بحران مالی شکننده 
و هرج  ومرج سیاس��ی ش��ده بود وارد دوره ای جدید از بحران 
و عدم قطعیت خواهد ش��د. طی عم��ر کوتاه دولت ایتالیا، این 
ائتالف ناسیونالیست- پوپولیست موجب ترس در دل نهادهای 

اروپایی شده است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه دول��ت بریتانیا با دزدی دریایی نفتکش 
جمهوری اس��المی و آزادی آن توسط دولت جبل الطارق پس 
از یکماه و همچنین تخلف و تخطی آش��کار قوانین دریانوردی 
بی��ن المللی نفتکش خود در تنگه هرمز که موجب توقیف آن 
توسط نیروهای سپاه پاس��داران انقالب اسالمی ایران گردید، 
حیثی��ت و هیمن��ه سیاس��ی و نظامی خود را از دس��ت داده 
اس��ت، تصریح کرد: در مورد ایاالت متحده آمریکا هم، ش��کار 
جدیدترین و پیش��رفته ترین پهپاد جاسوس��ی ۲۲۲ میلیون 
دالری اش، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسالمی 
که آن هم بوسیله سامانه پدافند بومی مورد هدف قرار گرفت، 
همچنین محکومیت آمریکا توس��ط چین و روس��یه در جلسه 
شورای امنیت بخاطر خروج از پیمان منع گسترش سالح های 
هس��ته ای و میان برد و البته آزمایش موش��ک بالستیک میان 
برد، ترامپ و حکومت آمریکا را در سراش��یبی زوال سیاس��ی 

قرار داده است. 
وی خاطر نش��ان کرد: به نظر می رسد در این آشفتگی اوضاع 
سیاس��ی و جنگ اقتصادی بی��ن 7 قدرت اقتصادی دنیا، اداره 
اقتصادی و سیاس��ی جامعه ملل از دس��ت مدعیان آن خارج 
ش��ده و در این میان تنها این نظام نو و چهل س��اله اس��المی 
ایران است که با رهبری و هدایت رهبری مدبر و کاریزماتیک، 
با س��رعت قابل توجهی در حال عبور از بحران های سیاسی و 

اقتصادی و تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است.

ارزیابی کارشناس مسائل سیاست خارجی از ماموریت جدید ماکرون:

ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است

آگهى اصالحیه

روابط عمومی شهرداري شهرقدس

در آگهى مناقصه عمومى نوبت اول شهردارى شهر قدس با موضوع 
تکمیل پارك حنانه که با برآورد اولیه 40/000/000/000 ریال منتشر 

شده بود با برآورد 20/000/000/000 ریال صحیح مى باشد.
تاریخ چاپ نوبت اول:98/5/28 
تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/6/4

آگهى تجدید مزایده  عمومى شماره 98/10
(مرحله سوم)

شهردار کاشان – سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

شهردارى کاشان

موضوع مزایده: فروش یک قطعه (قطعه شماره 87) زمین ملکى شهردارى 
واقع در بلوار قطب راوندى ، روبروى ورزشگاه رفاه کارگران مطابق شرایط 

، اسناد و مدارك منضم به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/06/21 ، مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا تاریخ 98/06/23 و بازگشایى پاکات مورخ 98/6/24 مى باشد.
هزار  پانصد  و  میلیون  سه  و  سى  مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
(33/500/000) ریال به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه 

یا سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده 

است.
تلفن: 55440055 (031)

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شهردارى شهرقدس

دوم
ت 
نوب

شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به ادامه تکمیل پارك حنانه با برآورد اولیه 20/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى و عقد 
پیمان با پیمانکار حائز صالحیت (شرکتهاى داراى حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهى که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به 
امور قراردادهاى شهردارى واقع در: شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمى ، ساختمان مرکزى شهردارى شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه 

نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملى شعبه شهر قدس 

- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه به مبلغ 2/000/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدى یا ضمانتنامه معتبر بانکى میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.

- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابى HSE از اداره آموزش شهردارى میباشند.
- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

تاریخ چاپ نوبت اول:98/5/28           تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/6/4

8 8 0 0 6 6 7 7
  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

در  عبدال��ه زاده  مس��عود  یادداش��تی در خصوص مرکز معادلـــــه
فردو گزینه ای برای کاهش تعهدات هس��ته ای در 
برجام نوشت: تصمیمات فنی گرفته شده در برجام 
و پس از آن بطور ج��دی نیاز به بازنگری و اصالح 

دارند که موضوع فردو نیز یکی از آن هاست.
ب��ه گزارش گ��روه سیاس��ی خبرگزاری تس��نیم، 
مس��عود عبداله زاده مدرس دانشگاه در یادداشتی 
نوش��ت: فردو یکی از مراکز مهم هس��ته ای کشور 
است که در آن بیش از ۲ هزار دستگاه سانتریفیوژ 
نصب شده بود و در کنار مرکز نطنز بخشی از غنی 
س��ازی اورانیوم کش��ور در آنجا انجام می گرفت. 
از آنج��ا که آمریکایی ها و اس��راییلی ها بارها قصد 
نابودی تاسیسات هسته ای جمهوری اسالمی کرده  
و صراحت��ا این قصد خ��ود را علنی ک��رده بودند، 
مسئولین کشور برای در امان ماندن این صنعت از 
ممانعت غربی ها  و حفظ و حراس��ت آن در مقابل 
حمالت نظامی، این بخش از فعالیت های هسته ای 
را در مرکز فردو که در زیر 80 تا ۹0 متر صخره و 

کوه قرار دارد، راه اندازی کردند.
تهدیدات کش��ورهای متخاصم بگون��ه ای بود که 
در مواردی با صرف هزینه های هنگفت، دس��تیابی 

خود به تس��لیحاتی که بتوان��د در مرکز فردو نفوذ 
کن��د را اعالم کردن��د. با این وج��ود امنیت مرکز 
ف��ردو، برخالف آنچ��ه در نطنز وجود داش��ت، به 
دلیل قرار داش��تن در زیر کوه ه��ا به حدی بود که 
آمریکایی��ان امید زیادی به توانایی خود در نابودی 
آن مرکز را نداشتند و بالتبع نیروهای اسراییلی هم 

نمی توانستند به امکانات آن صدمه ای وارد کنند.
استحکامات فردو از یک سو نگرانی دائمی دشمنان 
را در پی داشت و از سوی دیگر جمهوری اسالمی 
یقین داش��ت که آنچ��ه از متخصصین و تجهیزات 
تخصصی در این مرکز قرار دارند از ضریب امنیتی 
باالیی برخوردار خواهند بود. ناامیدی دش��منان از 
آسیب زدن به مرکز فردو سبب شده بود که تالش 
کنن��د به روش های مختلف دیگ��ری به این مرکز 
دسترس��ی پیدا کنند. به همین دلیل در مذاکرات 
برج��ام یکی از دو مرکز مهمی که طرف های غربی 
مذاکره کننده، به دنبال غیرفعال سازی آن بودند، 

مرکز فردو بوده است.
در این راس��تا تالش کردند تا عالوه بر وارد کردن 

مرکز فردو در متن مذاکرات، دسترس��ی خود را به 
این مرکز فراهم س��ازند. بدین منظور با گنجاندن 
یک بند در قرارداد برجام تالش کردند به این هدف 
خود دست یابند. در بخش هسته ای برجام بند الف 
با عنوان غنی سازی، تحقیق و توسعه غنی سازی، 
ذخای��ر، در مورد فردو آورده ش��ده اس��ت: "ایران 
تاسیس��ات فردو را به یک مرکز هسته ای، فیزیک 
و فناوری تبدیل خواهد کرد. همکاری بین المللی 
از جمله به شکل س��رمایه گذاری مشترک علمی 
در حوزه های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد 
ش��د. ۱0۴۴ ماشین آی- آر۱ در قالب ۶ آبشار در 
یک قسمت در تاسیس��ات فردو باقی خواهد ماند. 
دو عدد از این آبش��ارها به همراه زیر ساخت های 
مربوط بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد 
و از جمله از طریق اصالح مقتضی زیر س��اخت ها، 
برای تولید ایزوتوپ های پایدار منتقل خواهند شد. 
چهار آبش��ار دیگر به همراه کلیه زیر س��اخت های 
مربوط به صورت س��اکن باقی خواهند ماند. کلیه 
س��انتریفیوژهای دیگر و زیرساخت های مرتبط با 

غنی س��ازی جمع آوری و تحت نظارت مس��تمر 
آژانس به نحو مش��خص ش��ده در پیوس��ت۱ انبار 
خواهد شد." آنچه در عمل نتیجه این بند از برجام 
گردید یا پس از این خواهد ش��د آنس��ت که دیگر 
در فردو غنی س��ازی انجام نشود. بیش از نیمی از 
دستگاههای سانتریفیوژ به همراه زیر ساخت های 
آنها جمع آوری  شدند. مابقی دستگاه ها یا ساکن 
باقی می مانند و یا بدون تزریق گاز فلوراید اورانیوم 
می چرخند. فردو یک مرک��ز همکاری بین المللی 
خواهد ش��د و امکان تولید ایزوتوپ های پایدار در 

آنجا ایجاد خواهد شد.
در نتیجه با انجام نشدن غنی سازی در این مرکز، 
خیال آمریکا و اس��راییل و دیگر دول غربی از غنی 
سازی اورانیوم در این مرکز راحت شد.  مرکزی که 
تنها مکان مناس��ب برای غنی سازی ۲0 درصدی 
بود. مرکزی که وقتی غربی ها از دادن سوخت ۲0 
درصد  خودداری نمودند، این س��وخت با موفقیت 
در آنج��ا تولید ش��د. با جمع آوری دس��تگاه های 
س��انتریفیوژ این مرکز اغلب آن ها آس��یب دیده و 
قابلیت برگش��ت به چرخه غنی سازی را نخواهند 
داش��ت. با اجرای این بخ��ش از برجام که به اقرار 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش از زمان مقرر 

سازمان انرژی اتمی به اجرای آن یعنی جمع آوری 
دستگاه های س��انتریفیوژ، اقدام نموده بود، دیگر 
دولت ه��ای متخاصم نیازی ب��ه توطئه گری برای 
آس��یب زدن به این مرکز نداش��تند و این مشکل 
که مرکز فردو قابل تخریب شدن با تسلیحات این 

کشورها نبوده، نیز مرتفع گردید.
کلیه فرایندهایی که رییس سازمان انرژی اتمی برای 
انجام آنها در فردو نامبرده است از جمله روش تبادل 
شیمیایی، نفوذ حرارتی و تقطیر غشایی، فرایندهای 
فیزیکی - ش��یمیایی هس��تند که هی��چ ربطی به 
تاسیسات هس��ته ای ندارند و با راه اندازی آنها فردو 

تقریبا" دیگر یک مرکز هسته ای نخواهد بود.
ب��رای انجام این فرایندهای فیزیکی – ش��یمیایی 
به س��ادگی مکانهایی را غیر از فردو می توان یافت 
ک��ه تناس��ب بهتری با انجام آنها داش��ته باش��ند. 
اگ��ر بن��ا باش��د از روش گریز از مرکز و اس��تفاده 
از س��اتریفیوژها ب��رای تولید ایزوتوپه��ای پایدار 
استفاده کنند، قطعا" سانتریفیوژهای موجود مورد 
اس��تفاده نخواهند بود و نیاز به طراحی و س��اخت 
س��اتریفیوژهایی از نوع دیگر می باشد که به علت 
کاربردهای غیر هس��ته ای آنها هیچ ممنوعیتی هم 

برای آنها نخواهد بود.  تسنیم 

فردو؛ گزینه مناسب برای گام سوم ایران


