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 حمایت سوئد از اجرای کامل 
توافق استکهلم 

نماینده ویژه سوئد در امور یمن در دیدار با علی اصغر 
خاجی اعالم کرد که کش��ورش از اجرای کامل توافق 
استکهلم و تالش های صورت گرفته برای دستیابی به  

راه حل سیاسی بحران یمن حمایت می کند.
در ای��ن دی��دار خاجی با تأکید ب��ر حمایت جمهوری 
اس��المی ایران از هرگونه تالش برای برقراری صلح و 
ثبات در یمن گفت: توقف جنگ، رفع محاصره از یمن 
و برقراری گفت وگوهای یمنی - یمنی الزمه رس��یدن 
به راه حل سیاس��ی جامع و فراگیر در این کشور است 
و جمه��وری اس��المی ای��ران در این زمین��ه از ادامه 

همکاری ها با سوئد استقبال می کند. 
پیتر سمنی بی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه توافق 
اس��تکهلم اولین توافق پذیرفته ش��ده بین طرف های 
یمنی اس��ت، افزود: سوئد از اجرای کامل این توافق و 
همچنین تالش های س��ازمان ملل و نماینده ویژه این 
س��ازمان در امور یمن در خصوص دستیابی به راه حل 

جامع سیاسی حمایت می کند.  ایرنا

عالقه مندی گرجستان برای مشارکت 
شرکت های ایرانی 

وزیر توسعه و زیرساخت گرجستان در دیدار سفیر ایران 
از عالقه مندی کش��ورش برای مش��ارکت شرکت های 
ایرانی در طرح های زیربنایی و س��رمایه گذاری در این 

کشور خبرداد.
س��ید جواد قوام ش��هیدی با  خانم مایا تسکیتیشویلی 
وزیر توس��عه و زیرس��اخت گرجس��تان مالق��ات و در 
خصوص راه های توسعه همکاری های 2 کشور گفت وگو 
کرد. در این مالقات س��فیر ایران با اشاره به ظرفیت و 
توانایی های جمهوری اس��المی ایران در حوزه خدمات 
فنی و مهندس��ی، آمادگی ایران و متخصصان ایرانی را 
برای مشارکت در اجرای طرح های زیربنایی و توسعه ای 

گرجستان اعالم کرد. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

گسست در مواضع مشترک ترامپ و 
نتانیاهو 

بلومبرگ در تحلیلی به سس��ت شدن مواضع مشترک 
بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و همچنین بی نتیجه 
ماندن اقدامات ترامپ در راستای سیاست های متاثر از 

رژیم صهیونیستی درباره ایران اشاره کرد.
پای��گاه اینترنتی ش��بکه بلومب��رگ در تحلیلی درباره 
ایجاد گسس��ت در مواضع مش��ترک دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی در برابر ای��ران ، به ویژه در زمینه 
اتهاماتشان علیه برنامه هس��ته ای ایران، نوشت: رژیم 
صهیونیس��تی به طور موثری در خانه و در واش��نگتن 
ب��دون وجود یک رهب��ر باقی مانده اس��ت. نتانیاهو و 
ترامپ هر دو در مشکالت قانونی و سیاسی ای گرفتار 
هس��تند که تمام توجه شان معطوف به آن شده است. 
هیچ یک از آن ها تمایل نداش��ته و یا توان پیدا کردن 

پاسخ های واقعی برای این وضعیت را ندارند.
بلومبرگ در ادامه می نویسد که نه رژیم صهیونیستی  
و نه آمریکا، نمی توانند اقدامات ایران را نادیده بگیرند. 
اخیرا، به نظر می  رس��ید که روابط میان این دو رهبر، 
باعث می ش��د که هیچ تهدیدی  بررس��ی نشده باقی 

نماند، اما، حاال این تنها استداللی آرزومندانه است.
همچنین در این گزارش آمده اس��ت که اس��رائیل تا 
زمانی که نتانیاهو نفوذ زیادی داش��ت، اوقات خوشی 
را با دولت ترامپ س��پری کرده اس��ت. نتانیاهو کسی 
ب��ود که بیش از هر مش��اورآمریکایی، دونالد ترامپ را 
قانع کرد تا از توافق هس��ته ای که توسط باراک اوباما، 
رئیس جمهور پیش��ین آمریکا مذاکره شده بود، خارج 
ش��ود. آمریکا این توافق را با برنامه ای دوازده موردی 
جایگزی��ن کرد ک��ه ه��دف ممانعت از آن چ��ه رفتار 
خصومت آمی��ز منطق��ه ای ایران خوانده ش��ده، از هم 
پاشیدن ظرفیت هس��ته ای و متعادل کردن)یا تغییر( 
حکوم��ت در تهران را به دنبال داش��ت. ای��ن برنامه، 

بازتاب دیدگاه نتانیاهو بود.
همچنین بر اس��اس گزارش بلومبرگ، تصمیم دونالد 
ترامپ برای شکست دادن جمهوری اسالمی ایران« از 
س��وی بسیاری از افراد در رژیم صهیونیستی ،از جمله 
شخص نتانیاهو، کم اهمیت تلقی شد. به نظر می رسید 
که دونالد ترامپ با اعمال تحریم هایی سخت بر ایران، 
کامال در حال حمایت از این موضوع بود. اما تا کنون، 
ای��ن تحریم ها تاثیری را که تصور می ش��د از خود بر 
جای بگذارند، نداش��ته اند. هر چه باشد، این تحریم ها 
این  جسارت را به ایران دادند تا یک پهپاد]جاسوسی[ 

آمریکا را ساقط کند.
بلومبرگ در ادامه این گزارش می نویسد: کارشناسان 
استراتژیک ارش��د اسرائیل به نخس��ت وزیر]نتانیاهو[ 
هش��دار دادند که عملک��ردش برای تکی��ه کردن به 
ترامپ عاقالنه نیس��ت. آن ها می گفتند که بهتر است 
توافق هس��ته ای را پذیرف��ت. اگر نقص هم داش��ت، 
حداق��ل درج��ه ای از کنترل را برای برنامه هس��ته ای 

ایران ایجاد می کرد.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

کشورهای منطقه ریشه اختالفات را بخشکانند 
س��خنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات یک مقام اماراتی با بیان اینکه 
ایران از همه توان خود برای ایجاد فضای گفتگو بین کشورهای منطقه استفاده 
می  کند، از کش��ورهای منطقه خواس��ت که ریش��ه اختالفات را خشکانده و در 

راستای حل بحران ها گام بردارند.
سید عباس موسوی در خصوص اظهارات یک مسؤول اماراتی مبنی بر عدم تمایل 

این کشور بر تشدید بحران و حل مشکالت بر اساس گفتگو و اجتناب از وقوع جنگ 
در منطقه اظهار داشت: جمهوری اسالمی همواره بر اهمیت گفت وگو و مذاکره سیاسی 
به عنوان تنها راه حل مش��کالت و مسائل منطقه تاکید داشته و از همه توان خود برای 
ایجاد فضای گفتگو بین کشورهای منطقه استفاده و در این عرصه پیشقدم بوده است.

وی افزود: پیش��نهاد تش��کیل مجمع گفتگوهای منطقه ای و پیمان عدم توس��ط رئیس 
جمهور اسالمی ایران در این چارچوب است.  صداوسیما

انتقاد دهقانی از رویکرد یکسویه شورای امنیت 
معاون وزیر خارجه ایران در دیدار دیپلمات بلژیکی از رویکرد یکس��ویه ش��ورای 
امنیت در قبال اوضاع یمن و کم توجهی به ابعاد بشردوستانه چنین بحران هایی 

انتقاد کرد.
غالمحس��ین دهقانی و آلکس کنس دبیرکل امور چندجانبه وزارت امور خارجه 

بلژیک که کشورش در حال حاضر عضو غیردائم شورای امنیت و  تسهیل کننده 
قطعنامه 2231 این ش��ورا اس��ت و برای یک دیدار دو روزه در تهران به سر می برد، 

گفت وگ��و و پیرامون مباحث بین المللی از جمل��ه اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 
ش��ورای امنیت توس��ط همه اعضا تبادل نظر کردند.  در این دیدار معاون وزارت خارجه 
ایران، ضمن انتقاد از گزارش های دبیرخانه س��ازمان مل��ل در خصوص اجرای قطعنامه 
2231 ش��ورا بر اهمیت نقش اعضای دیگر ش��ورا در مخالفت با یکجانبه گرایی و س��وء 

استفاده ابزاری آمریکا از ارکان سازمان ملل تاکید کرد.  فارس 

نیازی به جنجال درباره ذرات اورانیوم پیدا شده در ایران نیست
مع��اون وزیر خارجه روس��یه تاکید کرد ک��ه در ارتباط با کش��ف ذرات اورانیوم 
طبیعی در یک س��ایت ایران نیازی به جنجال سیاس��ی نیس��ت و دو طرف باید 

توضیحات مناسب را در این زمینه ارائه کنند.
سرگئی ریابکوف افزود: نیازی به ایجاد یک تنش سیاسی جدید درباره آنچه در 

ایران رخ داده است نیست.وی متذکر شد دو طرف توضیحات مناسبی درباره این 
وضعیت ارائه کنند. 

آژانس در بخش��ی از گزارش جدید خود که روز دوش��نبه منتشر شده مدعی شده است 
در منطقه ای که به آژانس اعالم نشده ذرات اورانیوم طبیعی کشف کرده است. میخائیل 
اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی نیز روز سه شنبه با بیان اینکه واقعیت 
در مورد ادعای کشف ذرات اورانیوم در ایران تحریف شده، گفت ادعای مطروحه مربوط 

به دو دهه پیش است و با توافق هسته ای ارتباطی ندارد.  تسنیم 

بیانیه اخیر اروپ��ا در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات 
هسته ای و ادعای آنها به پایبندی به تعهدات برجامی خود، 
نش��ان از آن دارد که یا اروپا پی��ام گام های ایران را نگرفته 
و یا گمان می کند با اتخاذ سیاس��ت ادامه فشار به مقابله با 

راهبرد مقاومت فعال ایران شود.
وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا بیانیه  مش��ترکی را درباره برجام منتشر کرده 
و در آن در خصوص از س��رگیری غنی س��ازی در فردو ابراز 
نگران��ی کردند. تروئیکای اروپایی از ایران خواس��ته اند تا به 
برجام کامال پایبند بوده و بدون هیچگونه تاخیری به تمامی 

تعهدات برجامی بازگردند.
جالب است که در بخشی از بیانیه ادعا شده است که اتحادیه 
اروپا ب��ه تمامی تعه��دات برجامی از جمله ام��ور مربوط به 
برداش��تن تحریم ها پایبند بوده است. این بند از بیانیه کمی 
تامل برانگیز و عجیب بنظر می رسد، تا حدی که برداشت اولیه 
این اس��ت که ش��اید وزرای خارجه اروپایی درباره توافقنامه 

دیگری بیانیه صادر کرده اند، نه درباره برجام.
محم��د جواد ظریف، وزی��ر امور خارجه ای��ران در واکنش 
به بیانیه فوق نوش��ت: »به تعهدات خ��ود ذیل برجام کامال 
پایبن��د بوده ایم.«  ش��ما؟! واقعاً؟! فقط یک تعهد را نش��ان 

دهید که در 18 ماه گذشته به آن عمل کرده اید.«
بیانیه روز دوش��نبه گویای واقعیت دیگری نیز هست. زمانی 
که آمریکا از برجام خارج ش��د، اروپایی ها به ابراز تاس��ف و 
درخواست  های ضعیف از آمریکا بسنده کردند، اما زمانی که 
نوبت به واکنش ایران می رسد، اروپایی ها مدعی پایبندی به 
توافق ش��ده و از ایران می خواهن��د پایبندی کامل به برجام 
داشته باشند، آن هم بدون کوچکترین اشاره ای به خسارات 
خ��روج آمریکا و عدم توانمندی اروپ��ا برای جبران تعهدات 

برجامی.
البته بیانیه اخیر با مواضع قبلی اروپا تناقضی آش��کار دارد. 
اروپایی  ها خود در گذش��ته به آس��یب  های خروج آمریکا از 
توافق اذعان کرده اند، به همین دلیل هم 11 تعهد به ایران 

در زمین��ه جبران این خس��ارت دادند. ام��ا االن به ناگهان 
صحبت از پایبندی کاملشان به توافق می کنند.

بنظر می رس��د، اروپا با امتحان کردن سناریوهای مختلف، 
از وقت کش��ی گرفته تا درخواس��ت تجدید نظر آمریکا، یا 
مکانیزم های نمادینی مانند اینس��تکس، به استیصال خود 
در این زمینه پی برده است. تحوالت دو سال گذشته بیش 
از هم��ه چیز میزان ناتوانی و وابس��تگی اروپ��ا در رابطه با 
آمریکا را به رخ اهالی قاره سبز کشانده است. اروپا که االن 
نه زورش به آمریکا می رس��د و نه م��ی تواند تهران را برای 
برنداشتن گام های کاهش تعهدات ذیل توافق هسته ای قانع 
کند، دچار وضعیتی ش��ده اس��ت که نه راه پیش دارد و نه 

راه پس.
وضعیت دوگانگی کنونی ش��اید عامل��ی بوده که اروپا میان 
ایران و باقی ماندن آن در تعهدهس��ته ای و  همراهی با اروپا 
یکی را انتخاب کند. ش��اید دلیل امر همین اس��ت که اروپا 
ناگهان تغییر رنگ داده و بجای جبران تعهدات، به سیاست 
فش��ار بر ایران روی بیاورد. سیاس��تی که پی��ش از این به 
صورت عملیاتی در همراهی ب��ا آمریکا در پیش گرفته بود 
ولی در اعالم س��عی داش��ت خود را طرف��دار ادامه حیات 

رویکرد دیپلماتیک نشان دهد.
اروپا که زمانی تهدید می کرد در ازای برداش��تن گام چهارم 
از برجام خارج خواهد ش��د، به خوبی می داند که فروپاش��ی 
این توافق هزینه های س��نگینی را ب��ر دوش اتحادیه خواهد 
گذاش��ت. اگر بیش��ترین نفع ایران از برجام رفع تحریم های 
اقتصادی بود، که با خروج آمریکا و بازگش��ت تحریم  ها عمال 
بی اثر ش��ده اس��ت، اروپا دغدغه ها و مالحظ��ات فراوانی را 
دارد که در پی م��رگ برجام می توانند به واقعیت بپیوندند؛ 
که عمده این دغدغه ها از جنس امنیت و ثبات و اش��اعه ای 
هستند. بماند که با این روند آبرو و اعتبار اروپا با این اقدامات 
آمریکا بر باد رفته است. از اینروست که تروئیکای اروپایی در 
بیانی��ه خود همچنان بر حفظ توافق تاکید می کند، هر چند 

که قبل از آن تهدید متفاوتی کرده بودند.  تسنیم

در گزارش مطرح شد؛
اروپا و گزینه ادامه فشار بر ایران در واکنش به گام چهارم

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مجتمع فردو 
پویا، با نشاط و زنده تر از گذشته به فعالیت های خود که یکی 
از نمادهای تالش و مقاومت هست با حمایت های همه جانبه 
مسئولین نظام به ویژرهبری انقالب به فعالیتهای خود ادامه 

می دهد.
رئیس و نماین��دگان گروه های مختلف از اس��اتید و اعضاء 
هیأت علمی س��ازمان بس��یج اس��تان مازندران از سراس��ر 
دانشگاه های آن استان، به همراه اصغر زارعان دستیار ویژه 
رئیس سازمان انرژی اتمی، بازدیدی یک روزه را از مجتمع 

غنی سازی فردو به عمل آوردند.
اصغر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی دراین 
بازدید اظهارداش��ت: غنی س��ازی 20 درصد در یک چالش 
سیاسی توسط علی اکبر صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی 
با ی��ک مدیریت جهادی توأم ب��ا پیش بینی های همه جانبه 
همراه با تدبیر، توکل بر خدا و تالش های صادقانه و بی وقفه 

شهید مجید شهریاری محقق شد.
وی گفت: این مهم به عنوان یک ش��اهکار ایرانی و نمونه ای 
بارز از می توانیم و خودباوری است که این شهید با اخالصی 
به تمام معنا این مأموریت ویژه را به نتایج مورد انتظار رساند 
و این در شرایطی بود که آرژانتین از فروش اورانیوم مورد نیاز 

برای تولید رادیو دارو در سایت تهران خودداری می کرد.
دس��تیار ویژه رئیس س��ازمان انرژی اتمی تصریح کرد: این 
قبیل اقدامات در این 3 تا 4 سال اخیر در صنعت هسته ای 
و شرکت های وابسته در حوزه های دیگر انجام شده و بعضاً در 
حال پیگیری اس��ت که البته همکاری و تعامل دانشگاه ها با 
ای��ن صنعت را نباید در این عرصه نادیده گرفت و هم اکنون 
نیز این ارتباطات خوش��بختانه ب��ا مراکز علمی و تحقیقاتی 

کشور در حال انجام است.
زارعان ادام��ه داد: خصوصاً در حوزه R&D که برای نمونه 
می توانم به رونمایی 3 عدد س��انتریفیوژ با سوهای 50، 12 
و 72 که طی فرآیندی با یک عقبه تحقیقاتی و مطالعاتی با 
نام های قمربنی هاش��م )ع(، محمدرسول اهلل )ص(، حضرت 

زه��را )س( و حضرت ام البنین )ع( نام برد که با برکت ائمه 
اطهار این نتایج حاصل شده است.

وی گفت: ما ش��اهد رونمائی از سانتریفیوژهای نامبرده در 
روز 13 آبان س��ال جاری در مجتمع غنی س��ازی نطنز که 
همزم��ان با گازدهی به زنجیره میانی 30 عددی IR6 که با 
س��وء 10 است، بودیم که 2660 سوء به ظرفیت غنی سازی 
قبل��ی در این چند روز اضافه ش��ده و این اقدامات، الزامات 
خودش را در ابعاد گوناگون همراه با زیرس��اخت های مورد 
نی��از می طلب��د که با ت��الش مضاعف حتی ب��رای اقدامات 

پیش بینی شده آتی تأمین شده است.
وی اف��زود: م��ا در حال گذران��دن تس��ت های مکانیکی و 
پای��داری س��انتریفیوژهایی چون IR9 هس��تیم و در این 
خصوص هدفگذاری س��ازمان انرژی اتمی برای یک میلیون 
سوء پس از اعالم رسمی مقام معظم رهبری برای 190 هزار 
سوء با روحیه والیتمداری و عدم عقب نشینی نظام از حقوق 
هسته ای خود است. زارعان گفت: این نتیجه نگاه به درون و 
بهره گیری از کلیه ظرفیتها و آینده نگری است که گازدهی 

زنجیره میانی این مهم در نطنز انجام شد.
وی در خصوص مذاکرات قبلی با5+1 وهم اکنون با 1+4 که 
در سه بعد حقوقی، فنی، اقتصادی بیان کرد: تا زمان خارج 
ش��دن از برجام فاصله زیادی مانده است و با نزدیک شدن 
به ظرفیت تولید غنی س��ازی ایران نسبت به قبل از برجام، 

امروز به میزان 8660 سوء غنی  سازی انجام می شود.
دس��تیار ویژه رئیس س��ازمان انرژی اتمی اظهارداش��ت: به 
عبارتی در قبل از گام س��وم کاهش تعهدات، تولید روزانه ما 
450 گرم غنیسازی اورانیوم بود و هم اکنون با در نظر گرفتن 
کلی��ه جوانب برجامی، تولید روزانه ب��ه ده برابر یعنی حدود 
5000 گرم در روز رس��یده است. زارعان بیان کرد: ما شاهد 
هستیم در یک فرآیند زمانی کوتاه با تصمیمی که مسئولین 
نظام به ویژه هیأت نظارت بر برجام گرفت بالفاصله آنچه که 
مدنظر بود، بر حسب فرمایشات مقام معظم رهبری در کاهش 

تعهدات و دستور رئیس جمهور، انجام گرفت.  فارس 

زارعان:
توانایی تولید اورانیوم به هر میزان درصدی را داریم

گزارش

ف��ردو دژ مس��تحکم و نفوذناپذی��ر در قعر زمی��ن و مقاوم در 
برابر هر تهدید، ش��اهدی بر این مدعاس��ت که ایران و ایرانی 
با وجود بدعهدی ها و س��نگ اندازی ها ه��ر آنچه اراده کند به 

دست خواهد آورد.
از تونلی پیچ در پیچ در دل کوه با دیوارهایی بتنی عبور کردیم 
و ه��ر چه پایین تر می رفتیم به عم��ق زمین نزدیک تر؛ پس از 
پوش��یدن روپ��وش و پاپوش هایی برای جلوگی��ری از آلودگی 
احتمالی، راهی س��الن خوراک ده��ی )UF6 طبیعی( و جمع 
آوری محصول )UF6 غنی ش��ده زی��ر 5 درصد( و پس از آن 
س��الن غنی سازی شدیم با 1044 س��انتریفیوژ IR1 در شش 
زنجی��ره 174 تایی. چهار زنجیره 174 تایی مش��تمل بر 696 
س��انتریفیوژ IR1 که بعد از چهار س��ال، مجددا خوراک دهی 
به آنها آغاز ش��ده و این روند طی چند روز تکمیل می ش��ود و 
دو زنجیره 174 تایی هم که گوش��ه دیگر سالن منتظرند تا به 

چرخه تولید ایزوتوپ پایدار بپیوندند. 
 IR1 قبل از ورود به این س��الن ها یک دس��تگاه س��انتریفیوژ
مس��تقر در یکی از داالن ها ب��رای انجام تحقی��ق مقدماتی و 
فعالیت های تحقیق و توس��عه در ارتباط با تولید ایزوتوپ های 
پایدار )پروژه مش��ترک ایران و روس��یه( توج��ه همه را جلب 

کرد.
18 آب��ان ماه و در چهارمی��ن روز ورود ایران ب��ه گام چهارم 
کاه��ش تعه��دات برجام��ی و صدور دس��تور رئیس ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی مبنی بر آغاز گازدهی به س��انتریفیوژها در 
تأسیس��ات غنی سازی شهید مس��عود علیمحمدی )فردو( به 
همراه جمعی از خبرنگاران رس��انه های داخلی راهی این محل 
شدیم تا از نزدیک روند اقدامات انجام شده را مشاهده کنیم.

این دژ مس��تحکم و نفوذناپذیر در قعر زمین و مقاوم در برابر 
ه��ر تهدی��د در نزدیکی قم و با چش��مان تیزبین حافظان این 
سرزمین، ش��اهدی بر این مدعاست که ایران و ایرانی علیرغم 
بدعهدی های طرف های برجامی و خصومت های دشمنان این 
مرز و بوم و انواع و اقس��ام سنگ اندازی ها، هر آنچه می اندیشد 
را می تواند به منصه ظهور برس��اند. فرزندان این آب و خاک با 
تکیه بر توان بومی ش��اهکاری را در دل کویر برای نس��ل های 

آینده به یادگار گذاشتند.
اینجا هم مثل نطنز دوربین های آبی رنگ آژانس مستقر بود و 
به گفته مسؤول این سایت، دوربین ها از مراحل انتقال خوراک 
و ... عکس��برداری کرده و پس از حضور بازرسان به درخواست 
آنها و ب��ا حضور نماینده های پادمان ایران و حفاظت، تراش��ه 
حاوی تصاویر فقط به رویت بازرس��ان رسیده و سپس توسط 

ایران معدوم می شود.
14 آب��ان م��اه و در پایان س��ومین فرص��ت 60 روزه ایران به 
طرف ه��ای باقیمانده در برجام برای اج��رای تعهدات بانکی و 
نفتی خود و در راس��تای اجرای مصوبه 18 اردیبهشت شورای 
عال��ی امنیت ملی، حس��ن روحانی رئیس جمهوری اس��المی 
ایران گام چهارم کاهش تعهدات را اعالم و به س��ازمان انرژی 
اتمی دس��تور داد تا از 15 آبان ماه گازدهی به س��انتریفیوژها 
در تأسیس��ات فردو را آغ��از کند. پس از آن ب��ود که »کاظم 
غریب آبادی« س��فیر و نماینده دائم ایران در آژانس در نامه ای 
آژانس را از این اقدام ایران مطلع کرد و در این نامه از بازرسان 

آژانس خواسته شده بود که برای نظارت بر این روند در ساعت 
مقرر در فردو حضور یابند.

باالخره این روند در س��اعات اولیه چهارش��نبه 15 آبان کلید 
زده ش��د، با انتق��ال گاز هگزافلوراید اورانیوم UF6 از س��ایت 
غنی س��ازی نطنز به سایت غنی سازی فردو، آن هم به خاطر 
نزدیکی مسافت و تسریع در س��رعت. حوالی ظهر چهارشنبه 
مخ��زن 2800 کیلوی��ی حاوی ح��دود 2 ه��زار کیلوگرم گاز 
هگزافلورای��د اورانی��وم UF6 انتقال یافته از نطنز، در س��الن 

خوراک دهی مجتمع شهید علیمحمدی فردو قرار گرفت.
پس از انتقال مخزن و اتصال آن به خطوط خوراک دهی و انجام 
موفقیت آمیز همه عملیات فنی مرتبط شامل خأل سازی نهایی، 
کنترل ماشین های سانتریفیوژ و شیرها و چک کردن سیستم های 
کنترل و اتوماس��یون و راه اندازی بخش های جمع آوری و اتمام 
عملی��ات پسیواس��یون، در دقایق اولیه روز پنجش��نبه عملیات 
گازدهی زنجیره ها و ماشین های سانتریفیوژ و جمع آوری اورانیوم 
غنی شده در س��ایت فردو آغاز شد. بهروز کمالوندی سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی گفته بود که روز پنجشنبه از محصول نمونه 
گیری شده و آژانس این نمونه ها را می بیند و حوالی ساعت 10 
و 11 صبح شنبه به س��طح 4.5 درصد می رسیم. کمالوندی در 
نشست خبری که بعد از بازدید خبرنگاران از سایت فردو برگزار 
شد اعالم کرد که بازرسان روز یکشنبه نمونه غنی شده در فردو 

را بررسی و راستی آزمایی می کنند.
پس از آن بود که روز دوش��نبه 21 آبان ماه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در گزارشی روند گازرسانی به فردو را تأیید کرد. 
بر طبق برجام مقرر ش��ده بود که ایران تاسیس��ات فردو را به 
یک مرکز هس��ته ای، فیزیک و فن��اوری تبدیل کند. روزگاری 
این مکان بعد از نطنز شاهد غنی سازی 20 درصد هم بود که 
با برجام این روند متوقف ش��د. در برج��ام آمده بود که تا 15 
سال هیچ مواد هسته ای به این محل وارد نشده و غنی سازی 
صورت نگیرد. ول��ی با خلف وعده طرف های برجامی، ایران بر 

طبق برجام و با اس��تناد به بند 36 برجام غنی سازی در فردو 
را دوباره از س��ر گرفت البته با غنای زیر 5 درصد و اکنون در 
این مکان براس��اس تأیید آژانس، اورانیوم با غنای 4.5 درصد 
تولید می ش��ود. گفتنی است کمالوندی در این خصوص گفته 
بود که غنی سازی 5 درصد به سازمان دستور داده شده، ولی 
این ظرفیت در سازمان وجود دارد که غنی سازی  پنج، 20 یا 

60 درصد را نیز انجام دهیم.
آنگون��ه که در برجام ه��م آمده بود تولید ایزوت��وپ پایدار در 
برنام��ه آینده فردو ق��رار دارد و در حال حاض��ر مرحله انجام 
تحقیقات مش��ترک بین ایران و روس��یه در جریان است و در 
همین راس��تا نیز محل احداث مرکز تحقیقات ملی جداسازی 
و توسعه کاربرد ایزوتوپ های پایدار در فردو که 22 مرداد ماه 
امس��ال با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی 

کلنگ زنی شد، فوندانسیون آن نیز ریخته شده بود. 
کمالوندی درباره اینکه چه زمانی از حوزه تحقیق در ایزوتوپ های 
پایدار خارج می ش��ویم هم بیان کرد: این کار سه مرحله داشته 
که دو مرحله آن تقریبا تمام ش��ده و در مرحله نوشتن قرارداد 
هس��تیم که بتوانیم کار راه اندازی زنجیره را برای تولید شروع 
کنیم. برای این کار هفته گذشته متخصصان روسیه آمده بودند 
و بحث های کارشناسی صورت گرفته و در یک تا یک ماه و نیم 

آینده قرارداد تجاری آن را منعقد خواهیم کرد.
گرچه وس��عت و قابلیت فعالیت فردو در مقایسه با نطنز کمتر 
اس��ت، ولی نمی توان اهمیت اس��تراتژیک آن را نادیده گرفت. 
چ��ه تالش هایی طرف های برجامی صورت دادند که این محل 

را تعطیل کنند ولی بخت با آنها یار نبود.
گفتنی اس��ت با اقدام به گازدهی به س��انتریفیوژها در فردو و 
براس��اس اعالم سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی ظرفیت غنی 
سازی کشور تا حدود 9 هزار و 500 سو افزایش یافته و 87 تا 
90 درصد به غنی سازی قبل از برجام نزدیک شده ایم. قبل از 
برجام س��وی عملیاتی ما حدود 11 هزار سو بود و بعد از گام 

س��وم، این میزان به هش��ت هزار و 600 سو رسیده بود که با 
عملیاتی شدن فردو به 9 هزار و 500 سو افزایش یافته است. 
بن��د پنج برجام درباره فردو می گوید:» ایران بر اس��اس برنامه 
بلندم��دت خود، برای 15 س��ال، فعالیت ه��ای مرتبط با غنی  
سازی اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمانی 
خود را صرفا در تاسیس��ات غنی سازی نطنز انجام خواهد داد، 
س��طح غنی  س��ازی اورانیوم خود را تا سقف 3.67 درصد نگه 
خواه��د داش��ت، و در فردو، از هرگونه غنی  س��ازی اورانیوم و 
تحقیق و توس��عه غنی  س��ازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه 

مواد شکافت  پذیر خودداری خواهد ورزید.«
بند ششم برجام عنوان می کند: ایران تاسیسات فردو را به یک 
مرکز هسته ای، فیزیک و فناوری تبدیل خواهد کرد. همکاری 
بین المللی از جمله به شکل سرمایه  گذاری  های مشترک علمی 
در حوزه  های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد ش��د. 1044 
ماش��ین IR1 در قالب شش آبش��ار در یک بال در تاسیسات 
ف��ردو باقی خواه��د ماند. دو ع��دد از این آبش��ارها به همراه 
زیرساخت های مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد 
داد و  از جمل��ه از طریق اصالح مقتضی زیرس��اخت  ها، برای 
تولید ایزوتوپ  های پایدار منتقل خواهد شد. چهار آبشار دیگر 
به همراه کلیه  زیرس��اخت  های مربوطه به صورت ساکن باقی 
خواهن��د ماند. کلیه س��انتریفیوژهای دیگر و زیرس��اخت  های 
مرتبط با غنی  سازی جمع  آوری و تحت نظارت مستمر آژانس 

به نحو مشخص شده در پیوست یک انبار خواهد شد.
از س��وی دیگ��ر بندهای 44 تا 51 ضمیمه ی��ک برجام نیز به 
فردو اختصاص یافته اس��ت: از جمله اینکه این تأسیس��ات به 
مرکز تحقیقات هس��ته ای، فیزیک و تکنولوژی تبدیل می شود 
و به مدت 15 س��ال، ایران در فردو، فعالیت های غنی س��ازی 
اورانی��وم و تحقیق و توس��عه مربوط به غنی س��ازی اورانیوم 
نخواهد داش��ت و هیچ گونه مواد هس��ته ای نگهداری نخواهد 
کرد. ایران به مدت 15 سال تا 1044 عدد ماشین سانتریفیوژ 
IR1 در یکی از س��الن های ف��ردو نگه��داری خواهد کرد که 

جزییات آن در ضمیمه یک برجام آمده است. 
در برج��ام همچینین آمده اس��ت: »ایران به مدت 15 س��ال 
فعالیت های خود را در تولید ایزوتوپ های پایدار توسط ماشین 
س��انتریفیوژ در تاسیسات فردو محدود کرده و بیشتر از 348 
ماش��ین س��انتریفیوژ IR-1 برای این منظور استفاده نخواهد 
کرد...ب��ه منظور نظ��ارت بر تولید ایزوتوپ ه��ای پایدار و عدم 
وجود مواد و یا فعالیت  های هس��ته ای اظهار نش��ده در فردو، 
ایران به مدت 15 س��ال به آژانس امکان بازرسی های معمول 
و در صورت تقاضای آژانس، بازرس��ی روزانه از تاسیسات فردو 

را فراهم خواهد کرد. 
با گازرس��انی به فردو، سانتریفیوژها در این مکان جان تازه ای 
گرفتند و آهنگ چرخش سانتریفیوژها سکوت چهار ساله این 
محل پس از برجام را شکس��ته بود. البت��ه این اقدام ایران، نه 
تنها واکنش آمریکا و عربستان را به همراه داشت بلکه صدای 
تروئی��کای اروپایی  را نیز در آورد و با اینکه به قول کمالوندی 
خودشان بدهکارند، از گام چهارم ایران ابراز نگرانی کرده و این 
اقدام را به منزله تسریع اقدامات ایران در زمینه فاصله گرفتن 

از برجام خواندند.

سکوت ۴ ساله سانتریفیوژهای فردو شکست


