
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســامی گفت: بعید است صحبت های آقای مرتضی 
رکن آبادی درباره پذیرش مسئولیت فاجعه منا توسط ایران به 
خاطر باز شدن مسیر حج درست باشد که اگر این طور بود قطعا 
مجلس به شدت با آن مخالفت می کرد. حشمت اهلل فاحت پیشه 
در گفت وگو با ایســنا، در واکنش به اظهــارات اخیر مرتضی 
رکن آبادی برادر شهید رکن آبادی مبنی بر اینکه ایران مسئولیت 
فاجعه منا را به صورت مکتوب برعهده گرفته تا مســئوالن راه 
حج را باز کنند، گفت: سیاست خارجی کشور در موضوع حج 
به صورت مشترک توســط وزارت خارجه و بعثه مقام معظم 
رهبری پیش برده می شد که بعد از فاجعه منا سلسله اختافات 

بین ایران و عربستان پیش آمد و دو طرف را به این سمت برد که 
از حج سیاست زدایی کنند. در نهایت توافق شد که سازوکارها 
و مذاکرات حج در حوزه جدایی تحت عنوان حوزه حج صورت 
گیرد. وی افزود: این موضوعی که آقای رکن آبادی بیان کرده، 
نباید تبدیل به امر اختافی شــود چون به هرحال متن توافق 
موجود است همان زمان آقای ظریف و قاضی عسگر نماینده 
پیشین ولی فقیه در امور حج و زیارت در کمیسیون امنیت ملی 
حاضر شده و توضیحاتی را درباره متن توافق مطرح کردند که 

تاکید شد باید شأن و امنیت زائران ایران در این توافق قید شود.
عربستان موضوع هبه را مطرح کرد

فاحت پیشه ادامه داد: البته تاکید ما این بود که باید توافق به 

سمتی رود که عربستان این موضوع را به یک رویه تبدیل نکند. 
اینکه ضمن حفظ حقانیت شهدای منا دیه آنها پرداخت شود 
البته عربستان به جای دیه موضوع هبه را مطرح می کرد که ما 
همان زمان به شدت مخالف کردیم، هبه مبلغی تحت عنوان 
هدیه و شاید معادل مبلغ دیه باشــد اما عربستان آن را تحت 

عنوان دیه پرداخت نمی کند که ما به آن معترضیم.

متن توافق با عربستان منتشر شود
وی با بیان اینکه »هنوز عربستان این مبلغ را پرداخت نکرده 
است«، گفت: ما همان زمان هم انتقاد داشتیم که باید موضوع 
شهدای منا به گونه ای دنبال شود که در آینده شاهد تکرار این 
اتفاقات نباشیم بعثه هم پذیرفت که باید قالب توافق این گونه 
باشد تا برخوردهای عربســتان به رویه تبدیل نشود. البته که 
عربستانی ها درباره شهدای منا اغماض کردند. برای طرفین 
مهم این بود که حج انجام شود.  وی با بیان این که »متن توافق 
موجود است«، گفت: با توجه به عمومی شدن این موضوع باید 
متن توافق منتشر شود. بعید است که در توافق پذیرش تقصیر 
از سوی ایران در فاجعه منا آمده باشد چون قابل قبول نیست. 
بحث جدی ما بعد از فاجعه منا در کمیسیون امنیت ملی این بود 
که باید عربستان قصور را پذیرفته و جبران ِدین کند که مقاومت 

می کردند که این موضوع در توافق قید شود.
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روی موج کوتاه

»افشاگری هسته ای آیت اهلل یزدی«؛ 
این تیتری بود که برخی رســانه ها بعد 
از اظهارات ابتدای هفته آیت اهلل یزدی 
در دیدار با دادستان های کشور انتخاب 
کردند. این عضو فقیه شورای نگهبان 
در این دیدار به یکی از مصوبات مجلس 
درباره پسماندهای هســته ای اشاره 
کرد و گفت: »اخیــراً طرحی که مورد 
تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای 
نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است 
از آنکه دولت های اســتکباری بتوانند 
پســماندهای انرژی اتمی خــود را در 
کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این 
پسماندها را در کشورهای عقب مانده 
دفــن می کنــد و همــه می دانیم که 
اشعه های این نوع پسماندها برای افراد 

کشور ضرر خواهد داشت.« 
او در جمع دادســتان های کشــور 
افزود: »مجلس تصویــب کرده بود که 
توافق نامه صورت گرفته، پسماندهای 
ســوخت اتمی می تواند در کشور دفن 
شود، اما بنده اعام کردم که این مورد 
خاف شــرع، خاف قانــون و خاف 
مصلحت اســت و ســایران نیز این را 

پذیرفتند.«
عضــو فقهــای شــورای نگهبان 
همچنین با اشاره به وظیفه مسئوالن 

بــرای مقابله با طرح های دشــمنان و 
مســتکبران یادآور شــد: »مسئوالن 
اجرایی ما باید در نظر داشــته باشــند 
که طرح های اســتکباری در اتاق فکر 
دشمن تجزیه و تحلیل می شود و آن را 
در قالب طرح های خوب و بشردوستانه 
به ما ارائه می کنند، بنابراین همواره باید 
نسبت به پشت پرده های کمیسیون ها 
و کنوانســیون هایی که به ما پیشنهاد 

همکاری می دهند، مراقب باشیم.«
این اظهارات بازتاب گســترده ای 
در فضای مجازی داشــت و بســیاری 
از چهره هــا از جملــه حشــمت اهلل 
فاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به آن 
واکنش نشان دادند. اظهارات آیت اهلل 
یزدی به قدری حساسیت برانگیز بود که 
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی و بهروز کمالوندی، ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی نیز به آن واکنش 

نشان دادند. 
عزیزان در شورای نگهبان مطالعه 

دقیق تری داشته باشند
صالحی که دیروز برای شــرکت در 
مراسم کلنگ زنی مرکز تحقیقات ملی 
جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپ های 
پایدار، در ســایت فردو حاضر شده بود 

در خــال صحبت های خــود درباره 
برنامه های هسته ای ایران، به اظهارات 
آیت اهلل یزدی دربــاره الیحه تصویب 
کنوانسیون مشــترک ایمنی سوخت 
مصرف شده و پسماندهای پرتوزا گفت: 
»ظاهرا سوء تفاهمی پیش آمده است. 
من از ســوی آیت اهلل یزدی شنیدم که 
گویا در این الیحه اجازه داده شده است 
که کشورهای استکباری سوخت مصرف 
شده شان را در ایران دفع کنند. این در 
حالی است که در مواد 11 و 12 مقدمه 
این الیحه به صراحت آمده است هیچ 
کشوری نمی تواند کشور دیگر را وادار 
کند که پســماندش در آن کشور دفع 

شود.«
وی با بیــان اینکه ما انتظــار داریم 
عزیزان در شــورای نگهبــان مطالعه  
دقیق تری انجــام دهند، افــزود: »ما 
دو ســال و نیم در رابطه با این الیحه با 
کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای 
اسامی، اعضای کمیسیون امنیت ملی، 
حقوقدانان و اعضــای دولت صحبت 
کردیم و این الیحه به راحتی در مجلس 
تصویب شــد اما نمی دانیم چه اتفاقی 
افتاده که در رابطه با ماده ای از این الیحه 
که به آن اشاره شده درست برعکس آن 

قلمداد شده است.«

تصور چنین چیزی حکم به نادانی 
ماست

صالحی خاطرنشان کرد: »به هر حال 
این گونه مسائل با توجه به حساسیت 
مسئله که می تواند مردم را نگران کند 
ضروری است تا با دقت به آنها پرداخته 
شود. چطور می شود ما اساسا الیحه به 
مجلس و دولت بدهیــم که اجازه دهد 
سوخت مصرف شده از کشورهای دیگر 
آن هم کشورهای استکباری در اینجا 
دفن شــوند. تصور اینکه چنین کاری 

انجام شود حکم به نادانی ما است.«
رئیس سازمان انرژی اتمی، ادامه داد: 
»من انتظار دارم آقای یزدی که استاد 
بنده در علوم قرآنی هستند و از اعضای 

برجسته شورای نگبهان، این مسئله را 
اصاح کنند و از آن جا که این اظهارنظر 
از سوی شخص ایشان مطرح شده الزم 
است تا خودشان به تبیین این موضوع 
بپزداند چرا که در شبکه های اجتماعی 

بازتاب گسترده ای داشته است.«
سخنگوی شورای نگهبان وعده 

اصالح داد
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی نیز در گفت و گو با »تابناک« 
اظهارات آیت اهلل یزدی را یک سوء تفاهم 
و احتماال برداشت اشتباه از یک عبارت 
خوانده است. وی توضیح داده است: در 
مقدمه الیحه الحــاق دولت جمهوری 
اسامی  ایران به »کنوانسیون مشترک 
ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و 
ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا« صراحتا 
موضوع شرح داده شده است و حتی در 
بندهای 11 و 12 تاکید شــده که هیچ 
کشوری نمی تواند پسماند هسته ای خود 

را در کشور دیگری دفن کند.
کمالوندی با تاکید بر اینکه احتماال 
واژه »نمی تواند«، »می تواند« خوانده 
شده، گفت: بنده بافاصله بعد از سخنان 
آیت اهلل یزدی در جمع دادســتان های 
کل کشور با آقای کدخدایی، سخنگوی 
شورای نگهبان تماس گرفتم و مساله را 
توضیح دادم و گفتم که احتماال برداشت 
اشتباهی صورت گرفته است که ایشان 

هم وعده دادند موضوع را اصاح کنند.
باید تکلیف خود درباره پسماندهای 

هسته ای را مشخص کنیم
یکی از اولین چهره هایی که به این 
موضوع واکنش نشان داد، حشمت اهلل 
فاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس بود. 
وی بعد از اظهارات آیت اهلل یزدی گفت: 
»کشــورهای باشگاه هســته ای باید 
موضع و تکلیف خــود را برای مدیریت 
پسماندهای هسته ای مشخص کنند. 
جمهوری اسامی ایران نیز در رابطه با 
اجرای مقررات ایمنی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی کشــوری خوشنام است و 
به طور طبیعی در ایــن رابطه نیز باید 

تمهیدات الزم را اجرایی کنیم.«
وی بــا بیــان اینکه در متــن این 
کنوانسیون به هیچ وجه چنین موردی 
مطرح نشده است، افزود: »حقیقت ماجرا 
آن است که هرچند انرژی هسته ای از 

پاک ترین و پرکاربردترین منابع تامین 
انرژی در جهان اســت با این حال اگر 
مدیریت درستی در رابطه با پسماندهای 
آن صــورت نگیرد می تواند چالشــی 
خطرناک برای محیط زیست و بشر را 
ایجاد کند. از همین رو نیز دولت پذیرفته 
است تا به این کنوانسیون ملحق شود. 
بخش اعظمی از کشــورهای دیگری 
که از این انــرژی اســتفاده می کنند 
نیز بــه آن پیوســته اند. در هیچ یک از 
مفاد این کنوانسیون هیچ اشاره ای به 
اینکه کشورهای عضو ملزم به پذیرش 
پسماندهایی از کشورهای دیگر باشد 

دیده نمی شود.«
شورای نگهبان و مجلس 

ابهام زدایی کنند
با این حال ظاهــرا این توضیحات، 
برای بســیاری از گروه ها قانع کننده 
نبوده است؛ مثا برای روزنامه کیهان که 
با تیتر »کنوانسیون دفن پسماندهای 
هسته ای، مصوبه دیگری در تاریکی!« 
به این موضــوع پرداخــت و درباره آن 
نوشت: »فارغ از اظهارات کارشناسان 
درخصوص ضرر دفن پسماندهای انرژی 
اتمی  در کشور باید گفت که تبعیض آمیز 
بودن کنوانسیون به نفع دارندگان ساح 
هسته ای، عدم رعایت محرمانگی اسناد 
هســته ای در آن و به ویژه ناسازگاری 
پذیرش کنوانســیون و برجام از نکات 
قابل تأمل کنوانسیون مشترک ایمنی 

مدیریت سوخت است.«
به نظر می رسد شفاف سازی شورای 
نگهبان و مجلس اســت که می تواند 
ابهامات درباره این مصوبه و پیوســتن 

ایران به کنوانسیون مذکور را رفع کند. 

صالحی خواستار اصالح سخنان آیت اهلل یزدی شد؛

»سوءتفاهم«برسرزبالههایهستهای

خبر

دیروز، روزنامه ســازندگی، ارگان رســمی 
حزب کارگزاران سازندگی با عکس غامحسین 
کرباسچی، دبیرکل این حزب و تیتر »بازسازی 
جبهه اصاحات« منتشر شد. کرباسچی خبر از 
»آغار بازسازی جبهه اصاحات« داده و تاکید کرده 
که »ستاد انتخاباتی ملی اصاح طلبان تشکیل 
خواهد شد.« به دنبال آن در شبکه های اجتماعی 
مطرح شد که حزب کارگزاران »عبور از خاتمی« و 

جریان اصاحات را کلید زده است.
ســپس کرباســچی در گفتگویی با ایرنا به 
برداشت های نادرســت از مصاحبه اش با ارگان 

مطبوعاتی کارگزاران اشــاره کرد و توضیح داد: 
اینکه می گویم اشکاالت اصاحات باید برطرف 
شود به معنای خروج از اصاحات نیست؛ این را 
کسانی به »خروج« تعبیر کردند که آن معایب را 
دارند و نمی خواهند اصاح شود. توصیه می کنم 
اگر فردی شبهه ای دارد دوباره مصاحبه را بخواند.

وی همچنین در بخشی از سخنانش به عملکرد 
رئیس فراکســیون امید مجلس و رئیس شورای 
عالی سیاســتگذاری اصاح طلبان اشاره کرد و 
گفت: محمد رضا عارف در شــورای عالی اصاح 
طلبان و مجلس در این مدت چه  کار کرده است؟ 

همه اعتراض های اصاح طلبان به دلیل عملکرد 
اوست. وی عملکردی ندارد که کسی بخواهد از او 
انتقاد کند. اتفاقا ناکارآمدی شــورای عالی باعث 
شده است که رئیس دولت اصاحات به سراغ نهاد 

باال دستی برود.
کرباسچی درباره بخشی از سخانش مبنی بر 
اینکه »رئیس دولــت اصاحات هیچ وقت رهبر 
جریان اصاحات نبوده اســت«، یادآور شد: در 
مصاحبه گفتم خاتمی رهبر تشکیاتی اصاحات 
نبوده اســت ولی بارهــا وی را »رهبــر نمادین 
اصاحات« که تاثیرگذار هم است، قلمداد کردم. 

در بازنگری جدید )بازســازی جبهه اصاحات( 
اگــر وی بخواهد و اراده کنــد می تواند مدیریت 

تشکیاتی را در دست بگیرد.
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی اظهار 
داشــت: نظر حزب چیزی جز بحثــی که کردم 
نیســت. اینکه به شــکل مبهم دائمــا حرف از 
اصاحات بزنیم به چه معناســت؟ هر شــخص 
یا حزبی نمی تواند خــود را اصاح طلب یا رهبر 
اصاحات معرفی کند. ابتدا باید تعریف روشنی 
از اصاحات ارائه کرد و هر گروهی که این تعریف 
را قبول دارد را اصاح طلب دانست و بعد مشخص 

شــود که روش و عملکرد اصاحــات در جامعه 
چیست. آیا از طریق انتخابات اســت یا راه های 

دیگری دارد.
وی بیان کرد: احزاب یا اشخاص باید تعریف، 
روش کار و ارزیابی را قبول داشته باشند. بعد هم 
بررسی کنند کسانی که ادعای اصاح طلبی دارند 
یا به اسم اصاح طلبی، به پست و سمت منصوب 

شدند، عملکردشان مورد ارزیابی قرار گیرد.

کرباسچی: 

مگر عارف عملکردی هم دارد که کسی بخواهد از او انتقاد کند؟
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سفر ظریف به سه کشور اروپایی
سید عباس موســوی، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه به خبرگزاری صدا و ســیما گفت: 
ظریف هفته آینده به 3 کشــور اروپایی ســفر 
می کند. همچنین به چند کشــور حوزه خلیج 
فارس در فواصلی ســفر خواهد داشت و مجددا 
مواضع جمهوری اســامی ایران را در خصوص 
همکاری های منطقه ای و لزوم همگرایی برای 
تأمین امنیت منطقه به ویژه خلیج فارس و تنگه 
هرمز بیان خواهد کرد. وی افزود: هیأت اقتصادی 
همراه وزیر خارجه نیست، ولی یک تیم رسانه ای 

قوی ایشان را همراهی خواهد کرد.
    

مقامات جبل الطارق:
 نفتکش ایرانی شنبه رفع 

توقیف می شود
به گــزارش ایلنا بــه نقل از رویتــرز، یکی از 
مقام های جبل الطارق در مورد توقیف نفتکش 
ایرانی، گفت: ما خواهان کاهش تنش های پیش 
آمده با ایران بعد از توقیف نفتکش ایرانی هستیم. 
وی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا تنش های 
ایجاد شده با ایران را بعد از توقیف قانونی نفتکش 
کاهش دهیم، افزود: مدت زمان بازداشت نفتکش 
ایرانی به زودی و شنبه شب به پایان خواهد رسید.

    
میزان اورانیوم غنی شده 

۴.۵درصد به ۳۷۰ کیلوگرم رسید
بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی از اضافه شدن ۶۰ تا ۷۰ کیلو به ذخایر 
اورانیوم غنی شده کشور خبر داد و گفت: در حال 
حاضر میزان اورانیوم غنی شده ۴.۵ در صد ایران 
3۶۰ تــا 3۷۰ کیلوگرم اســت. همچنین ایران 
تعهدی ندارد که میزان آب سنگین خود را کمتر 
از 13۰ تن نگه دارد. ما امروز نه فقط آب سنگین 
بلکه محصوالت دیگر مثل دوتره و اکسیژن 1۸ 
را صادر می کنیم و این نوید را می دهم که ایران 
می تواند صادرکننده کاالهای دارای تکنولوژی 

باال باشد.
    

سخنگوی قوه قضائیه:
نمی دانیم آقاخان کجاست!

غامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه 
در نشســت خبری دیروز خود درباره فرار ساالر 
آقاخان، یکی از اصلی ترین اخالگــران ارزی، 
گفت: »متهم برای رسیدگی به دادگاه احضار شده 
اما حاضر نشده است. وثیقه الزم از او اخذ شده. ما 
نمی دانیم او کجاست و از طریق قانونی و وثیقه گذار 
پیگیریم در ادامه جلسات در دادگاه حضور یابد و از 
خود دفاع کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم 
قانونی خواهد گرفت.« گفتنی است ساالر آقاخان 
جوانی 2۸ ساله است که از او به عنوان عامل بانک 
مرکزی در توزیع ارز یاد می شود. این متهم فراری، 
در پرونده تشکیل شده برای مسئوالن و مقامات 

سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.
    

در گوشه و کنار حوزه، رهبری 
را تضعیف می کنند

آیت اهلل محمدتقی مصباح یــزدی در دیدار 
با حجت االسام محمدیان، مسئول ارتباطات 
حوزوی دفتر رهبری گفت: امروز در گوشــه و 
کنار حوزه، کسانی پیدا می شوند که می خواهند 
رهبری را تضعیف کنند، درباره ایشان شبهه ایجاد 
و با لحن سبک از ایشان یاد می کنند و نعمت هایی 
که خدا به دست ایشان نصیب ما کرده را ندیده 
می گیرند و ناسپاســی می کنند؛ با اینکه شاید 

استصحاب قهقرا را بهتر از من بلد باشند!
    

کنایه سنگین به آملی الریجانی
محمود صادقی نماینــده مجلس در صفحه 
توییتری خود نوشت: »این روز ها برای خیلی ها 
این سوال پیش آمده که کسی که قادر به تشخیص 
مصالح و اشراف بر مسائل و زد و بند های مالی در 
حوزه دفتری خودش نبــوده، چگونه می تواند 

مصلحت نظام را تشخیص دهد؟!«
    

خودروی تاکتیکی ارس 2 
تحویل نیروهای مسلح شد

خودروهای تاکتیکی ارس2 با حضور وزیر 
دفاع و فرمانده نیروی زمینــی ارتش تحویل 
نیروهای مســلح شــد. به گفته وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح این خودرو منطبق با 
نقشه راه خودروی تاکتیکی و برای پاسخگویی 
به نیازهای کنونی نیروهای مســلح طراحی 
و ســاخته و امروز تعداد انبــوه آن در اختیار 
نیروهای مســلح قرار می گیرد. در این مراسم 
همچنین از نفربر زرهی ضد مین و ضد کمین 

رعد هم رونمایی شد.

بنده بالفاصله بعد از سخنان 
آیت اهلل یزدی در جمع 

دادستان های کل کشور با 
آقای کدخدایی، سخنگوی 

شورای نگهبان تماس 
گرفتم و مساله را توضیح 

دادم و گفتم که احتماال 
برداشت اشتباهی صورت 
گرفته است که ایشان هم 

وعده دادند موضوع را 
اصالح کنند

ظاهرا سوء تفاهمی پیش 
آمده است. من از آیت اهلل 
یزدی شنیدم که گویا در 

این الیحه اجازه داده شده 
که کشورهای استکباری 

سوخت مصرف شده شان را 
در ایران دفع کنند. در حالی 

که در مقدمه این الیحه 
به صراحت برعکس این 

موضوع قید شده است

فالحت پیشه مطرح کرد؛

ناگفته هایی از مذاکره ایران و عربستان درباره حادثه منا


