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روی موج کوتاه

یک روز پس از حادثه نطنز در حالی 
که مقامات توضیــح کامل تر درباره آن 
را موکول به بررســی های بیشتر کرده 
بودند، سازمان انرژی اتمی ایران صریحا 
اعالم کرد که آنچه روز یکشنبه در نطنز 
رخ داده، »قطعا« خرابکاری بوده است. 

عالوه بر این اعالم رسمی و واکنش 
مقامات داخلی و خارجی به آن، حادثه 
نطنز روز گذشــته بازتاب گسترده ای 
در میان رســانه های خارجی داشت. 
روزنامه اســرائیلی »جروزالم پُست« 
چاپ فلسطین اشغالی در گزارش دیروز 
خود نوشت: »جروزالم پست مطلع شد 
که حمله به تاسیسات کلیدی ایران در 
نطنز از مدت ها قبل از مذاکرات جاری 
هسته ای در وین میان ایران و قدرت های 

جهانی تدارک و برنامه ریزی شده بود.«
این روزنامــه ادامــه داد: در زمان 
برنامه ریزی برای ایــن عملیات، هنوز 
مشــخص نبود که دقیقا چــه زمانی 
ایاالت متحده و ایران درباره بازگشت به 
توافق هســته  ای ایران مذاکرات جدی 
خواهند داشــت البته مــدت زیادی 
بود که نیت اعالمی جــو بایدن، رئیس 
جمهور ایاالت متحده )برای بازگشت 
به برجام( مشخص شده بود؛ با این حال 
احتمال این موضــوع که انجام »حمله 
به نطنز« با هدف تاثیر گذاشــتن روی 

 مذاکرات جاری در وین انجام شده باشد، 
وجود دارد.

»بازیابی تولید اورانیوم غنی شده در 
نطنز دست کم 9 ماه طول می کشد«

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو 
مقام اطالعاتی آمریکایی و اســرائیلی 
نوشت که اسرائیل در این سانحه نقش 

داشته است. 
این روزنامه به نقل از دو مقام مذکور 
که نوشته خواسته اند نامشان فاش نشود، 
ادامه داده که این ســانحه با دو انفجار 
بزرگ رخ داده که کامال سیســتم برق 
مستقل و شدیدا تحت حفاظت داخلی 
را که تامین کننده برق سانتریفیوژهای 

زیرزمینی است تخریب کرده است. 
این مقامات همچنین افزوده اند که 
این انفجار ضربه ای محکم به توان ایران 
برای غنی ســازی اورانیوم وارد کرده و 
دست کم 9 ماه طول می کشد تا تولید 

اورانیوم غنی شده نطنز بازیابی شود.
 ماهواره های ناسا 

نشانه ای از انفجار رصد نکرده اند
خبرگزاری آسوشــیتدپرس نیز با 
اشاره به اینکه هدف حمله روز یکشنبه 
به نطنز، توقف در روند احیای برجام در 
وین بوده، نوشت: میزان آسیب به نطنز 
تاکنون نامعلوم بوده است. ایران هنوز 
تصاویری از این تاسیسات در تلویزیون 

دولتی این کشور نشان نداده است. معلوم 
نیست که هر گونه آسیبی قادر به رویت از 
هوا خواهد بود یا نه، زیرا داالن های محل 
استقرار سانتریفیوژها در زیر زمین قرار 
گرفته اند. ماهواره های ناسا نیز هنوز هیچ 
گونه نشانه انفجار در این تاسیسات را در 

روزهای شنبه و یکشنبه رصد نکرده اند.
این رســانه ادامه داد: اگر این حمله 
فعالیت سانتریفیوژها در نطنز را متوقف 
کند، ایران این فعالیت را در فردو انجام 

خواهد داد.
 حادثه نطنز را یک اقدام خرابکارانه 
توصیف کرد و نوشت: حمله روز یکشنبه 
به این تاسیسات هســته ای همزمان با 
مذاکرات درباره توافق هسته ای در وین، 
با هدف توقــف در روند احیاء این توافق 

جهانی رخ داده است.
 صالحی: سرنخ های امنیتی 

پیدا شده
همزمان علی اکبــر صالحی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی در حاشیه افتتاح 
مرکز ملی فناوری های کوانتومی نیز با 
بیان اینکه این حادثه »قطعا« خرابکاری 
بوده، گفت: سیستم های امنیتی ما به 
ریشه یابی اتفاق اخیر رسیدند. سرنخ ها 
پیدا شده و سیستم امنیتی این مسئله را با 
قدرت و قوت پیگیری می کند و خودشان 

به موقع اطالع رسانی می کنند.

وی افزود: آنها در گزارش های خود 
گفته اند که فعالیت های هسته ای ما 
را در نطنز 9 مــاه عقب انداخته اند. اما 
تاکید می کنم بخــش قابل توجهی از 
خرابکاری های دشمن جبران خواهد 
شد و این کاروان از حرکت بازنخواهد 
ایستاد. به گفته صالحی، سیستم برق 
اضطراری از همین امــروز راه اندازی 
شده و بقیه امور هم پیش خواهد رفت.

به گفتــه او، غنی ســازی در نطنز 
متوقف نشــده و با قوت جلو می رود؛ 
البته برخی ماشــین هایی که از مدار 
خارج شده اند باید بازنگری شود و هر 
اتفاقی که افتاد جبــران  آن چندین 

درصد باالتر بوده است.

 سانتریفیوژهای از مدار 
خارج شده از نوع R1 بودند

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین 
با اشــاره ای به خرابــکاری دیگری که 
تیرماه گذشــته در سایت نطنز صورت 
گرفت، توضیح داد: سالن مدرن مونتاژ 
ســانتریفیوژ که ســری قبــل از بین 
رفت، امروز بخش قابــل توجهی از آن 
را ســرپا کرده ایم. ضمــن اینکه در دل 
کوه سالن های بسیار پیشرفته ای را به 

بهره برداری رساندیم.
دربــاره میــزان خســارات وارده 
به مجتمع هســته ای نطنز، ســعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
نیــز دیروز در نشســت خبــری خود 
اظهار کرد: تمامی ســانتریفیوژها که 
از مدار خارج شــدند از نوع IR1 بوده 
و با ســانتریفیوژهای جدید جایگزین 

می شود.
او اضافه کرد که انتقام از اسرائیل در 
زمان و مکان خودش گرفته خواهد شد. 

آتش سوزی در نطنز
در کنار این اظهارات مقامات رسمی، 
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام، در توئیتــی از بروز 
آتش سوزی در حمله اخیر به نطنز خبر 
و تلویحا نسبت به جریان نفوذ در برنامه 
هسته ای ایران هشدار داد. او نوشت: »آیا 
وقوع مجدد آتش سوزی در تاسیسات 
هســته ای نطنز، آن هم در کمتر از یک 
سال پس از انفجار قبلی، نمی تواند نشان 

از جدی بودن پدیده نفوذ باشد؟«
روسیه: باید تحقیقات بین المللی 

صورت بگیرد
همزمانی حادثه در نطنز با مذاکرات 
برجامی وین، واکنش کشورهای عضو 
برجام به آن را برانگیخــت. به گزارش 
الجزیره، بعد از اظهار نظر های مقامات 
ایرانی، رئیس کمیتــه امور بین المللی 
مجلس روسیه اعالم کرد اگر ثابت شود 
رژیم صهیونیستی در حمله به نیروگاه 
نطنز نقش داشته است، باید تحقیقات 

بین المللی صورت بگیرد.
هایکو مــاس، وزیــر خارجه آلمان 
نیز طــی اظهاراتی، با اشــاره به حمله 
اخیر به یکی از مجموعه های هسته ای 
ایــران، گفــت:  »آخریــن تحوالت 
پیرامون تاسیســات نطنز خبر خوبی 
برای گفت وگوها با هدف احیای برجام 

نیســت.«البته این گفتــه او می تواند 
اشاره ای به نصب سانتریفیوژهای نسل 
جدید که همین چند روز پیش در نطنز 

صورت گرفت نیز باشد. 
موضع ما در مذاکرات قوی تر شد

محمدجواد ظریــف اما تاکید کرده 
که این اتفاق موضع ایران در مذاکرات 

برجامی ویت را قوی تر کرده است. 
او کــه دیروز بــرای ارائــه گزارش 
مذاکرات نشســت وین به کمیسیون 
امنیت ملی مجلس به بهارستان رفته 
بود، در جلسه با این کمیسیون به حادثه 
نطنز نیز اشــاره کرد و گفت: »مقامات 
سیاســی و نظامی رژیم صهیونیستی 
صراحتا گفته بودند که اجازه پیشرفت 
در رفع تحریم های ظالمانه را نخواهند 
داد و اکنون تصــور می کنند به هدف 
خود می رســند. ولی صهیونیست ها 
پاســخ خود را در پیشرفت های بیشتر 
هســته ای خواهند گرفت.« وی با بیان 
اینکــه صهیونیســت ها می خواهند 
انتقام توفیقات در مسیر لغو تحریم های 
ظالمانه را از مــردم ایران بگیرند ولی ما 
اجازه نخواهیم داد، افزود: نطنز قوی تر 
از گذشــته با اســتفاده از ماشین های 
پیشرفته تر ساخته خواهد شد و اگر فکر 
می کنند دســت ما در مذاکره ضعیف 
شده است، اتفاقا این عمل زبونانه موضع 
ما را در مذاکــرات قوی تر خواهد کرد و 
طرف های مذاکره باید بدانند اگر تاکنون 
با تاسیسات غنی سازی با ماشین های 
نسل اول مواجه بودند االن نطنز می تواند 
مملو از سانتریفیوژهای پیشرفته با چند 

برابر توان غنی سازی باشد.

دقیقا چه بر سر یکی از اصلی ترین تاسیسات هسته ای ایران آمده است؟

نظنز در خط مقدم جبهه برجام

خبر

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: پس از آن که گزارش 
کیمسیون قضائی درباره استنکاف از قانون رئیس جمهور قرائت 
شد، به رئیس محترم جلسه اعالم کردیم نماینده دولت که من 
باشم صحبت کنم و درباره موضوع توضیح دهم اما  ایشان اجازه 
ندادند و گزارش کمیسیون قضائی را یک طرفه به رأی گذاشتند.

حســینعلی امیری در گفت وگو با ایلنا، درباره فرســتادن 
پرونده ای از سوی مجلس شورای اسالمی به قوه قضائیه با عنوان 
استنکاف رئیس جمهور از قانون اظهار کرد: دی ماه موضوع عدم 
ابالغ 1۳ قانون مربوط به مجالس نهم، دهم و یازدهم به ما ابالغ شد. 
بنده به نمایندگی از رئیس جمهور در کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس شورای اسالمی شرکت کردم. در این جلسه آقای حاجی 
دلیگانی درخواســت اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی 

مجلس را داشتند و موضوع را هم مطرح کردند.
وی افزود: اوالً در جلسه کمیسیون قضائی ۳ نفر از نمایندگان 

حضور داشتند؛ یعنی اعضای کمیســیون قضائی ۳ نفر بودند، 
با وصف اینکه کمیسیون با ۳ نفر رسمیت پیدا نمی کند من به 
احترام رئیس کمیســیون و ۲ نفر دیگر از نمایندگان در جلسه 

شرکت کردم.
امیری ادامه داد: از 1۳ قانونی که آقایان اشاره کردند، ۲ قانون 
مربوط به مجلس یازدهم بود و یازده قانــون دیگر به مجالس 
نهم و دهم ارتباط داشــت. با توجه به اینکه قانون اساسی دوره 
قانون گذاری مجلس را ۴ سال و دوره دولت را هم ۴ سال تعیین 
کرده اســت، موضوعات مربوطه به مجالس نهم و دهم را آقای 
الریجانی برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده بودند و من هم 

در کمیسیون ماهیت موضوع را توضیح دادم.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: اما در مجلس یازدهم 
آقای قالیباف از 1۳ قانــون، ۲ قانون که به این مجلس مربوط را 
برای انتشار به روزنامه رسمی فرســتاده بودند که یکی از آن ها 

قانون کمک معیشت بود که همان طور که رئیس مجلس مطرح 
کردند با آقای رئیس جمهور دربــاره نحوه تامین منابع مالی به 
توافق رسیدند و اجرا شد بنابراین در اینجا استنکاف از ابالغ قانون 

صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: قانون دوم اقدام راهبردی درباره تحریم ها بود که 
این قانون هم در عصر چهارشنبه ای به دولت ارسال شد، به دلیل 
اینکه دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری روز پنجشنبه کارمندانش 
حضور نداشتند و روز جمعه هم تعطیل بود، شروع ۵ روز برای ابالغ 
قانون از نظر ما از شنبه شروع می شد؛ ما در حال تهیه پیش نویس 
قانون برای آقای رئیس جمهور بودیم که آقای قالیباف این قانون 
را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند و دولت هم آئین نامه 
اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابالغ کرد. بنابراین 

در این جا هم استنکاف از قانون صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از این که گزارش استنکاف 

نیاز به عنصر معنوی دارد و موضوع فاقد عنصر معنوی اســت و 
اساساً استنکافی صورت نگرفته اســت، مضافاً ابالغ قانون جزو 
فرآیند قانون گذاری نیست و ارسال گزارش به قوه قضائیه فاقد 

وجاهت حقوقی است.

امیری:

ارسال پرونده استنکاف رئیس جمهور از قانون به قوه قضائیه، وجاهت حقوقی ندارد
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اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه 
ایران اعمال کرد

اتحادیه اروپا از اعمال تحریم هایی علیه هشت 
فرد و سه نهاد در ارتباط با ایران خبر داد. به گزارش 
رویترز، یک مقام اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعالم کرد 
که   این اتحادیه هشت فرمانده نظامی و رئیس پلیس 
و سه زندان ایرانی را تحت تحریم های خود قرار داده 
است. به نوشته رویترز، اتحادیه اروپا این تحریم ها را به 
دلیل آنچه »نقض حقوق بشر در ایران« خوانده شده، 
اعمال کرده است. حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران و غالمرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج 

از جمله اشخاص تحت تحریم قرار گرفته، هستند.
    

آژانس بین المللی انرژی اتمی: 
در ارتباط با سانحه نطنز، با مقامات 

ایران در تماسیم
ســخنگوی آژانــس بین المللــی انــرژی در 
گفت وگویــی به ســانحه رخ داده در تاسیســات 
غنی ســازی نطنز اشــاره کرده و گفت که آژانس 
از آن مطلع اســت. فردریک دال روز دوشــنبه به 
این خبرگزاری روسی در باره ســانحه رخ داده در 
تاسیسات غنی سازی نطنز گفت: ما از گزارش دیروز 
رسانه ها درباره نطنز باخبریم و با مقامات ایران در این 
باره در تماس هستیم. اتحادیه اروپا نیز تاکید کرد که 
ابهامات موجود در رابطه با حادثه نطنز باید به طور 

عمیق و فوری شفاف سازی شود.
    

نخست وزیر کره جنوبی: 
باید دارایی های بلوکه شده ایران را 

به سرعت بازگردانیم
به گزارش ایسنا، به نقل از هرالد کره، چونگ سای 
کیون، نخست وزیر کره جنوبی روز دوشنبه با اشاره 
به اینکه ۷ میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده ایران 
باید به جمهوری اسالمی بازگردانده شوند، گفت: 
من قبال نیز گفته ام که این پول، پول ایران است و باید 
به صاحبش بازگردانده شود. بهتر است برای این کار 
راهی بیابیم و هرچه سریعتر این کار را انجام دهیم. 
وی با اشاره به اینکه انجام چنین کاری در جهت منافع 
کره جنوبی است افزود که این تالش ها باید به منظور 

غلبه بر »محدودیت های مختلف« انجام بگیرند.
    

 کنایه مهاجری به کاندیداتوری 
دو عضو هیأت رئیسه مجلس؛

به خاطراین لطیفه خنده بر لب 
مردم می نشیند

محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا در 
واکنش به کاندیداتوری احمــد امیرآبادی، عضو 
هیات رئیسه مجلس نوشت: »تا االن دو عضو هیأت 
رئیســه مجلس اعالم نامزدی ریاست جمهوری 
کرده اند. آقای قالیباف هم از قبــل مطرح بود. اگر 
بقیه هیأت رئیسه و حتی اکثر نماینده ها و مدیران 
و لشکر مشاوران مجلس کاندیدا شوند، هیچ کاری 
لنگ نمی شود و حتی در شرایط کرونا به خاطر این 
لطیفه خنده بر لب مردم می نشیند و ثواب هم دارد!«

    
ظریفیان:

کاندیدای نهایی اصالح طلبان را 
»جبهه اصالحات ایران« معرفی می کند

غالمرضــا ظریفیان، عضو شــورای مرکزی 
حزب مجمع ایثارگــران اصالح طلــب با بیان 
اینکه حزب مجمــع ایثارگران نیــز کاندیدای 
حزبی نداشته است، به ایلنا گفت: طبیعتاً  جبهه 
اصالحات ایران کارگروه هــای مختلفی دارد و 
آیین نامه هــای مختلفی تدویــن کرده اند که با 
خرد جمعی کاندیداها را معرفی کنند. برخی از 
اعضا مانند مجمع ایثارگران معتقدند که باید به 
سراغ کسانی بروند که از نظر کنش، اندیشه و نگاه 
اصالح طلب باشد، مقبولیت عمومی  باالیی داشته 
باشد و از اشخاص ملی باشد. در این راستا پیشنهاد 
مجمع ایثارگران آقای خاتمی و سپس سیدحسن 
خمینی بود که این افراد در دستور کار قرار گیرند 
اما در نهایت نظر نهایی را جبهه اصالحات اعالم 

خواهد کرد.
    

حال سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی مساعد است 

به گــزارش انتخــاب، بهــروز کمالوندی، 
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی روز یکشنبه 
حین بازدیــد از مجتمع غنی ســازی شــهید 
احمدی روشــن از ارتفــاع چند متری ســقوط 
کرده و دچار شکستگی های ســطحی از ناحیه 
پا و ســر اســت. وی پس از بروز حادثه به یکی از 
بیمارســتان های کاشان منتقل شــده و تحت 
مراقبــت و درمــان قــرار گرفته اســت. منابع 
بیمارستانی گفتند: در این حادثه آسیب جدی به 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی وارد نشده اما باید 

۴۸ ساعت تحت مراقبت باشد.

آسوشیتدپرس: میزان 
آسیب به نطنز تاکنون 

نامعلوم بوده است. 
معلوم نیست که هر گونه 

آسیبی قادر به رویت از 
هوا خواهد بود یا نه، زیرا 
داالن های محل استقرار 

سانتریفیوژها در زیر زمین 
قرار گرفته اند. ماهواره های 

ناسا هنوز هیچ گونه نشانه 
انفجار در این تاسیسات را 

رصد نکرده اند

در حالی که نیویورک 
تایمز نوشت که دست 

کم 9 ماه طول می کشد تا 
تولید اورانیوم غنی شده 
نطنز بازیابی شود، رئیس 

سازمان انرژی اتمی ایران از 
راه اندازی برق اضطراری در 

نطنز خبر داد و تاکید کرد: 
غنی سازی در نطنز متوقف 

نشده است

رئیس هیأت مرکزی نظــارت بر انتخابات 
شــوراها با آغاز بررســی صالحیت داوطلبان 
انتخابات شــوراها، از چگونگی روند بررســی 

صالحیت ها و رسیدگی به اعتراض ها خبر داد.
حمیدرضا کاظمــی در این خصوص گفت: 
با پایان زمان قانونی، دیگر ثبت نامی نخواهیم 
داشــت. البته ۲1 فروردین ماه سیستم وزارت 
کشور قطع شد و ثبت نام ها با مشکل روبه رو شد؛ 
لذا مقرر شد که در کلیه بخشداری های سراسر 
کشــور، ثبت نام ها تا پایان روز اداری به صورت 

دستی انجام شود و در روز بعد آن )۲۲ فروردین 
ماه( اسامی ثبت نام شده روی سیستم بارگذاری 
شــود.  کاظمی در ادامه با توجه به آغاز بررسی 
صالحیت ها و چگونگی انجــام آن تاکید کرد: 
آخرین زمان رســیدگی هیأت های اجرایی در 
بحث بررســی صالحیت ها پایان ۲1 فروردین 
ماه بود. از ۲۲ فروردین ماه اسامی به هیات نظارت 
داده شد و این هیأت ها بررسی صالحیت ها را آغاز 
کرده اند. وی با اشاره به روند تایید صالحیت ها 
در هیأتهای اجرایی گفت: افرادی هســتند که 

در هیأت های اجرایی رد صالحیت شده اند. این 
افراد، اعتراض خود را به هیأت نظارت اســتان 
برای رسیدگی به اعتراض  ارائه داده اند و به این 
اعتراضات رسیدگی خواهد شــد. افرادی نیز 
هســتند که در هیأت اجرایی تایید شــده اند؛ 
بررســی صالحیت این افراد در هیأت نظارت 
شهرستان انجام می گیرد و هیأت های نظارت 
شهرستان ها 1۴ روز فرصت دارند تا درباره بررسی 
صالحیت کاندیداهای شهرســتان که هیأت 
اجرایی به هیأت های نظــارت داده اند؛ وظایف 

خود را انجام دهند و بعد از 1۴ روز صالحیت افراد 
به ذی نفعان ابالغ می شــود. کاظمی همچنین 
توضیح داد: »این افــراد ۴ روز فرصت اعتراض 
دارند و بعد از آن اعتراض افــراد در هیات عالی 
استان رسیدگی می شــود. هیأت عالی استان  
نیز 1۰ روز فرصت دارد تا صالحیت افرادی را که 
معترض بودند، بررسی کند. در نهایت بار دیگر 

کاندیداهای رد صالحیت شده ابالغی از طرف 
هیأت عالی استان ها چهار روز فرصت خواهند 
داشت تا به فرماندارای ها مراجعه کرده و اعتراض 
خود را برای رسیدگی به هیات مرکزی نظارت بر 

انتخابات اعالم کنند.
وی در ادامه به عملکــرد هیأت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شــوراها اشــاره کرد و 
گفت: هیــأت مرکزی1۰ روز زمــان دارد تا 
به اعتراض ها رســیدگی کند. برنامه ریزی 
شده که به شــهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر؛  در 
۵ روز اول پاســخ داده شود و شهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر 1۰ روز فرصت پاســخ دهی به 

اعتراضات را دارند.

از سوی رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها؛

جدول رسیدگی به تایید صالحیت ها اعالم شد


