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جزئیاتکمترگفتهشدهازگامچهارمایران

در چهارمین مرحله از کاهش تعهدات برجامی ایران ،چرخش سانتریفیوژهای ایرانی ،ده ها متر زیر
کوهها ،پیام های مهمی برای اروپا و غرب دارد
هــادی محمدی – سیزدهم آبــان ماه که به پایان
رسید ،شمارش معکوس بــرای اعــام گام چهارم
کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسالمی ایران
دربرابرنقضبرجامتوسطآمریکاواروپانیزآغازشد.
رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی امنیت ملی
کشورمان که گام سوم را در پایان جلسه سران قوا
اعالم کرده بود ،این بار ترجیح داد این خبر مهم را
در جمع نخبه ها و فعاالن شرکت های استارت آپی
کهدرکارخانهنوآوریآزادیجمعشدهبودنداعالم
کند.روحانیروزسهشنبه 14آبانماهبابیاناینکه
گامچهارمایراندرسایتغنیسازیفردوانجاممی
شود،ازتزریقگازاورانیومبهسانتریفیوژهایموجود
درفردوازروزچهارشنبهخبرداد.
وی در عین حــال با تاکید بر ایــن که ایــن گــام نیز
همچون سه گام قبلی در صورت اقدام مناسب اروپا
قابل بازگشت خواهد بود  ،خاطرنشان کرد  :تمام
مذاکراتی که پشت پرده با برخی کشورها برای حل
و فصل داریم ادامه خواهد داشت و به آن مذاکرات
متعهد هستیم ،آن مذاکرات را هم ادامه میدهیم
و جلو میرویم .در هفتههای اخیر مسائلی بود که
به توافق نرسیدیم ،بنابراین به ناچار گام چهارم را از
فردا برمیداریم و ظرف دو ماه آینده فرصت مذاکره
داریم  .راه حل این است که تحریمها برداشته شود
وبهراحتیبتوانیمنفتمانرابفروشیموازپولهای
بانکمان استفاده کنیم و دیگر تحریم هایی را که در
فلزات و بیمه انجام دادند ،بردارند و ما هم به شرایط
یگردیم.
گذشتهبرم 
*پــس از ایــن دستور رئیس جمهور  ،بخش های
مختلف سازمان انرژی اتمی ایران فعال شد و نامه
ایــران به آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی دربــاره
گازدهی  UF6به سانتریفیوژها در فردو تحویل و
در این نامه از بازرسان آژانــس خواسته شد برای
نظارتبراینفرایند،درساعتمشخصشدهدراین
تاسیساتحضوریابند.
*در نهایت در بامداد چهارشنبه عملیات انتقال گاز
هگزافلورایداورانیوم UF6ازسایتغنیسازینطنز
به سایت غنی سازی فردو آن هم به خاطر نزدیکی
مسافت آغاز شد و حوالی ظهر چهارشنبه مخزن
 ۲۸۰۰کیلویی حاوی حدود  ۲هزار کیلوگرم گاز
هگزافلورایداورانیوم،UF6بانظارتبازرسانآژانس

بینالمللی انــرژی اتمی به فردو رسید و در سالن
خوراکدهیفردوقرارگرفت.
*پــس از انتقال مخزن و اتــصــال آن بــه خطوط
خوراکدهی و انجام موفقیت آمیز همه عملیات
فنی در دقایق اولیه روز پنج شنبه عملیات گازدهی
زنجیرهها و ماشینهای سانتریفیوژ و جمع آوری
اورانیوم غنی شده کمتر از  5درصد در سایت فردو
آغاز شد .سقف غنی سازی  ۵درصد فعال و بنابر
نیازهای ایران در حوزه سوخت نیروگاه های تولید
برق ،تعیینشده وکشورمانباتوجهبهگامدومخود
موظفبهرعایتهیچسقفیدرغنیسازیاورانیوم
درنطنزیافردونیست.
* طبق گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان
انرژی اتمی  ۲۵،تن  UF6از پسماندهای گذشته
در نطنز به دست آمده که دو تن از آن به فردو منتقل
شد  .این میزان پسماند برای شش سال آینده فردو
کافی است و به لحاظ اقتصادی و استراتژیک قابل
توجهاست.
*باتوجهبهاینکهچهارآبشاربهظرفیتفعلیاضافه
میشود ،بیش از 700سو به ظرفیت غنی سازی
کشور افزوده میشود که به ظرفیت  ۹هزار و ۵۰۰
سودرمجموعخواهیمرسید.ایندرحالیاستکه
قبلازبرجامحدود10500سوظرفیتغنیسازی
در کشور وجود داشت با این تفاوت که حاال عالوه بر

ماشین های  ، IR1ماشین های پیشرفته ساخت
ایرانهمبهچرخهغنیسازیاضافهشدند.
* طبق برجام مقرر شده بود ایران تاسیسات فردو را
بهیکمرکزهستهای،فیزیکوفناوریتبدیلکندو
تعداد ۱۰۴۴ماشین IR1درقالبششآبشار۱۷۴
تاییدریکبالدرتاسیساتفردوباقیماند.تاقبل
ازگامچهارمدوزنجیرهکارتولیدایزوتوپپایدارمی
کردند ،دو زنجیره خاموش و دو زنجیره هم بدون
تزریق گاز اورانــیــوم()UF6در خأل می چرخیدند.
حاال چهار زنجیره ،شامل  ۶۹۶ماشین  IR1بعد از
چهارسالغنیسازیزیر۵درصدانجاممیدهند.
*ایــران تاکنون و پس از اجــرای گــام اول بیش از
500کیلوگرماورانیومغنیشدهتاکمتراز 5درصد
را ذخیره کرده و با اضافه شدن تولیدات غنی سازی
در گام سوم و حاال فردو  ،تولید مواد غنی شده به
روزی6کیلوگرممیرسدواینیعنیتاچهار ماهآینده
ذخایرایرانازمرز1200کیلوگرماورانیومغنیشده
عبور خواهد کرد .جمهوری اسالمی تاکنون بارها
اعالم کرده که قصد و نیتی برای تولید سالح هسته
ای ندارد اما برای ساخت هر بمب هسته ای حداقل
1200کیلو اورانیوم غنی شده زیر  5درصد نیاز
است و ترس موهوم غرب در این زمینه زمانی بیشتر
از همیشه خواهد شد که بدانند ذخایر ایران از این
عددعبورکردهاست.

ماجرای شناسایی مامور آلوده آژانس در نطنز
مامورانامنیتسایتنطنزهنگامورودیکبازرسآژانس،موادآلودههمراهویراشناساییکردندوبازرسیهای
بعدیاینگمانهراتقویتکردکهاینزن،موادآلودهیاموادمنفجرهراازطریقسرویسبهداشتیدفعکردهاست
با اثبات آلوده بودن وسایل همراه یکی از بازرسان
آژانـــس انـــرژی اتمی کــه قصد ورود بــه یکی از
تاسیساتاتمیکشورمانراداشت،نمایندهایران
در آژانس خواستار حذف این بازرس از فهرست
بازرسان اعزامی به ایران شد و هشدار داد« :به
اعضای شورای حکام گفتم که با توجه به سوابق
خرابکاری در تأسیسات هستهای کشور ،به هیچ
وجه درباره امنیت آن مصالحه نمیکنیم ».حتی
نمایندهایراندرآژانسگفتهکههمراهاینبازرس
زن آژانس آثار «نیترات منفجره» شناسایی شده
است.نکته قابل تامل در این ماجرا آن است که
در بازرسی از سرویس بهداشتی که این بازرس
آژانساستفادهکرده،آالرمدستگاههایتشخیص
شیمیاییویژه(دتکتور)بیشترازبازرسیبدنیوی
بودهواینموضوعباعثشدهاینگمانهتقویتشود
که بازرس مذکور قصد داشته از طریق سرویس
بهداشتیموادآلودههمراهخودرامعدومکند .این
اتفاقدرستپسازآنرسانهایمیشودکهایران
گامچهارمکاهشتعهداتبرجامیخودرانیزآغاز
کردهاست.هرچند«کورنلفروتا»مدیرکلموقت
آژانسگفتهکه«ممانعتازخارجشدنیکبازرس
ازکشور،بهویژههنگامیکهازطرفآژانسدستور

انجاماینکاردادهشود،قابلقبولنیست»وآمریکا
نیز مدعی شده که اقدام ایران «تحریککننده و
بیدادگرایانه» بوده اما نماینده اتحادیه اروپا تاکید
کرده«مامیدانیمکهاینموضوعحلشدهاست».
دربــاره این ماجرا «کاظم غریب آبــادی» سفیر و
نماینده دایــم کشورمان نزد سازمان های بین
المللی مستقر در وین اظهارکرد :در  28اکتبر
 6( 2019آبان  ،)98گروهی از بازرسان ،برنامه
بازدید از سایت هسته ای نطنز را داشتند و مطابق
رویــه هــای معمول نیز هــمــواره فرایند بازرسی
معمولی در ورودی مجموعه انجام می شود که
شاملاستفادهازدستگاههایتشخیصشیمیایی
ویژه(دتکتور) است .هنگام انجام فرایند بازرسی
معمولی ،آالرم دستگاه تشخیص روی یک فرد
معین روشن شد که تیم امنیتی این فرایند را چند
بار تکرار کرد و نتایج هر بار برای یکی از بازرسان
یکسان بود .وی افزود :تیم امنیتی حتی سرویس
بهداشتیکهاینبازرسازآناستفادهکردهبودرابا
دستگاههایمخصوصبررسیکردکهدستگاهها
باحساسیتبیشتریآالرمدادند.بارضایتبازرس
مذکور و در حضور وی و همکارانش و با هماهنگی
مقاماتآژانس،ازمحلاقامتویبازدیدومتعاقب

آن برخی لــوازم و داروه ــای وی بررسی شد که
دستگاههارویکیفخالیویآالرممیدادند .به
گــزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،غریب
آبادی افزود :احیانا این مواد هنگام رفتن به دست
شویی دفع شده است .به گزارش فارس ،غریب
آبادی گفت :پس از تماس با دبیرخانه آژانس و با
هماهنگی و موافقت مقامات آژانس ،برخی نمونه
گیری ها از همان کیف دستی صورت گرفت و به
طورمشترک،پلمبشد.ویتاکیدکرد:هیچشکی
نیستکهبرخیموادمشکوکدراینحادثهوجود
داشته است .غریب آبادی افزود :با توجه به وجود
سوابق خرابکاری در قبال تاسیسات کشورمان،
از آژانس خواسته ایم در این زمینه روشنگری کند
وآنهانیزبهصورتکتبیقولهمکاریدادهاند.
▪وجــود آثــار نیترات انفجاری همراه بازرس
آژانس

به گزارش یورو نیوز ،غریبآبادی روز پنج شنبه
در جریان نشست اضطراری شورای حکام گفت:
دلیل ممانعت از ورود بازرس این نهاد به سایت
هستهاینطنزدرهفتهگذشتهمثبتبودنوجود
آثار«نیتراتمنفجره»بودهاست.

فراخبر
علت این میزان سخت گیری از سوی ایران چیست؟
موارد متعدد از خرابکاری های صنعتی در حوزه
هسته ای از ویروس استاکس نت گرفته تا آلودگی
هایاورانیومیخارجیوانفجاردرپستهایبرقو
 ...که کشف آن ها از فجایع بزرگی جلوگیری کرده
وهمچنیندرزاطالعاتمحرمانهایرانبهنهادهای
امنیتیدشمنانیارسانههایغربی،اینرویکردرا
برای ما ایجاد کرد که با توجه به بازرسی تاسیسات
هسته ای ایران با نگاه سخت گیرانه و ناشی از عدم
اعتمادتوسطآژانسبینالمللیانرژیاتمی،نظارت
ایرانبربازرساننیزبایدسختگیرانهوبراصل"عدم
اعتماد کامل " استوار باشد به ویژه این که تجربیات
قبلی برای کشورمان این تلقی را برای بازرسان
ایجاد کرده که به احتمال زیاد جاسوس هستند و
نظارتبرکارشانبایددرباالترینسطحباشد.اصغر

زارعاندستیارویژهرئیسسازمانانرژیاتمیایران
ومعاونسابقحفاظتوامنیتسازمانانرژیاتمی
درباره نحوه بازرسی بازرسان آژانس ،چندی قبل
به خراسان گفته بود  :برابر ماده 4پروتکل الحاقی،
در صورت درخواست آژانس برای دسترسی به هر
قسمت از یک سایت که توام با بازدید باشد ،مدت
اطالعقبلیحداقلدوساعتاستکهبایدبهصورت
کتبی باشد و دالیل دسترسی و فعالیتهای انجام
شدهدرخاللایندسترسیمشخصشود.معاونت
حفاظت و امنیت با همکاری وزارت اطالعات ابتدا
صالحیت بازرسان را مــورد ارزیابی و تایید قرار
می دهد و سپس درخواست آژانــس را بررسی و
بازرسان را در تمامی مراحل همراهی می کند.
در ابتدا ،کلیه تجهیزات الکترونیکی و ذخیره ساز

اعم از تلفن همراه ،لپ تاپ ،تبلت ،هــارد ،فلش،
رکــوردر و ...از بازرسان دریافت و بــرای ورود به
سالنهایفرایندیکلیهلباسهایآنهاتعویضو
با لباسهای مخصوص که در اختیارشان قرار داده
میشود،عملیاتبازرسیصورتمیگیرد.بنابراین
هیچگونهضبطتصویروصداهنگامعملیاتامکان
پذیر نخواهد بود .همچنین مشخصات تجهیزات
و دستگاههای نصب شــده در صنعت هستهای
(شناسنامه تجهیزات) پوشانده شده و قابل دیدن
نیست .اگر یک بازرس خواهان نمونه بــرداری از
محیط باشد ،باید درخواست خود را ارائــه دهد و
توسطسازمانانرژیاتمیبررسیشودتادرصورت
صالحدید،نمونهتوسططرفایرانیتهیهشده ودر
اختیاربازرسقرارگیرد.

