
 دكتر مجيد ابهري، آسيب شناس اجتماعي 
در گفت وگو با »جوان«:

 گفت وگوی »جوان« 
با  معاون فرهنگی بسيج جامعه زنان

رئيس سازمان فضايي: در حوزه فضايي اول 
منطقه و يازدهم جهانيم

 سامانه »سپهر 110 « كه از مدرن ترين 
 سيستم های امنيت ارتباطی است 

با حضور فرمانده كل سپاه رونمايی شد

  محمدرض�ا مودودي بعد از صادرات ماكاروني 
و چيپس از آبنبات با ش�كر ياران�ه اي به عنوان 
 ۴۲00 دالر  از  سوء اس�تفاده  در  جدي�د  كاالي 

توماني رونمايي كرد

 صادرات مجدد 
ارزهای 4200تومانی 

عامل گرانی است

»تحكيم خانواده« مهم ترين 
 سد آسيب هاي اجتماعي  

در گام دوم انقالب است

 سردار سالمي: 
در حال شكستن انحصار 
قدرت هاي بزرگ هستيم

رفتار سليقه ای در موضوع 
 عفاف و حجاب جامعه را 

دچار تضاد كرده است

ايران به چرخه كامل 
 فناوري فضايي 

دست يافت
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گفت وگوی »جوان« با فؤاد ايزدی و سعداهلل زارعی درباره گام دوم كاهش تعهدات برجامی

بهتربودآغازغنیسازی۲۰درصدیاعالممیشد
تبانیتیمهایمهرهچینشدهبانكسرمایهباامامیوغندالی

عراق:اجازهنمیدهیمازخاکماعلیههمسایگاناستفادهشود

 يافتن معتادان 

نیره ساری 
  اجتماعی

نی  س�تا شهر
برای مديريت 
ش�ركت  ها و اخذ تس�هيالت بخش�ی از 
سرپرس�ت  غيرقانون�ی   اقدام�ات 
اس�ت. س�رمايه  بان�ک  غيرقانون�ی 

سرپرس��تی غیرقانون��ی غندال��ی در بان��ك 
س��رمایه، نامه نگاری های بانك مركزی با وی، 
مهره چینی های غندالی در مدت سرپرستی، 
قرائت متن پیام های رد و بدل شده میان برخی 
مدیران برای مهره چینی در بانك، مبلغ 540 
میلیارد تومان ضمانت نامه برای ش��ركت ها، 
یافت��ن معتادان شهرس��تانی ب��رای مدیریت 
شركت  ها و اخذ تسهیالت از جمله موارد مورد 
اشاره نماینده دادس��تان در دادگاه رسیدگی 
به اتهامات مدیران فاسد بانك سرمایه بود، كه 
البته برآورد  ها نشان می دهد برخی از مفسدان 
اقتصادی از سادگی این مدیران سوءاستفاده های 
بس��یاری كردند.  دادگاه رسیدگی به اتهامات 
مدیران بانك سرمایه به جلسه شانزدهم رسید. 
طبق گفته قاضی با اتم��ام دفاعیات پنج متهم 
دیگر این پرونده، رسیدگی به اتمام خواهد رسید. 
خیراله بیرانوند )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
وقت بانك سرمایه( دیگر متهم این پرونده بود كه 

به دفاع از خود پرداخت. 
   وفور خبرچينی و خبرفروشی 

متهم بیرانوند با اشاره به خبرچینی و خبرفروشی 
در بانك سرمایه گفت: وفور خبرچینی یکی از 
مسائل بانك سرمایه است به طوری كه از یك 
تیم هش��ت نفره در یك گ��روه تلگرامی هفت 
نفر س��تون پنجم بودند، خبر در بانك سرمایه 
خرید و فروش   می شد كارت هدیه می دادند و از 

كارمندان اطالعات می گرفتند. 
همچنین بخش��ی از دفاعیات بیرانوند پرده از 
ارتباط غندالی با محمد امامی برداشت. طبق 
آنچه این متهم می گفت: در شرایطی كه مشکل 

بانك س��رمایه حاد ش��ده بود و باید با فوریت 
رسیدگی   می ش��د از آنجایی كه منزل مان در 
یك مسیر بود و هر دو سرمان شلوغ بود هنگام 
بازگش��ت از كار به منزل آقای غندالی رفتم در 
یك جلسه آقای بخشایش نیز حضور داشتند، 
در جلسه س��وم آقای غندالی به من گفت كه 
افطار جایی دعوت هس��تند و من را نیز همراه 
خود بردند، آنجا منزل امامی بود كه ماه رمضان 

سال ۹4 به آن مهمانی رفتم. 
در ادامه متهم بیرانوند ضمن ارائه دفاعیات خود 
گفت: اطالعاتی كه از بانك سرمایه خارج شده در 
واقع بررسی پرونده فیزیکی است آقای غندالی 
وظیفه داشت مرا از توطئه های این بانك مطلع 

كند اما نکرد. 
یکی از گفته های جالب این متهم بعد از اشاره 
به روابط و زد و بندهای تیمی در بانك سرمایه، 
دسته بندی جدید در سیستم بانکداری كشور 
بود. وی با عبور از نام های بانك های خصوصی 
و دولتی به نوع دیگری از سیس��تم بانکداری 
اش��اره ك��رد و آن را اختصاصی ن��ام نهاد. به 
این دلیل كه سیس��تم بانکی در اختیار گروه 

خاصی قرار دارد. 
با اتمام دفاعی��ات این متهم بود ك��ه نماینده 
دادستان به تبیین اوصاف جدیدی از فساد در 
بانك سرمایه پرداخت. سرپرستی غیرقانونی 
غندالی در بانك سرمایه، نامه نگاری های بانك 
مركزی ب��ا وی، مهره چینی ه��ای غندالی در 
مدت سرپرستی، قرائت متن پیام های رد و بدل 
شده میان برخی مدیران برای مهره چینی در 
بانك، مبلغ 540 میلی��ارد تومان ضمانت نامه 
برای ش��ركت ها، یافتن معتادان شهرس��تانی 
برای مدیریت شركت های و اخذ تسهیالت از 
جمله موارد مورد اش��اره در اظهارات نماینده 

دادستان بود. 
وی توضی��ح داد بع��د از عزل درخش��نده 
مدیرعامل بانك سرمایه، غندالی به صورت 

غیرقانونی به مدت چهار ماه سرپرستی بانك 
س��رمایه را به عهده می گی��رد. طبق گفته 
قهرمانی تمامی مه��ره چینی  ها در همین 
مدت صورت می گیرد و طبق نامه نگاری  ها 
و تبانی های صورت گرفت��ه میان غندالی و 
محمد امامی افراد س��اده ای چون بیرانوند 
به مدیریت بانك می رس��ند تا با مهره های 
تعریف شده ای كه خود كنار دست اینگونه 
مدیران می گذارن��د، بتوانند فس��اد را رقم 

بزنند. 
   مهره چينی  غندالی و امامی

نماینده دادس��تان فرآیند پیچیده كارسازی 
مهره   ها در بانك س��رمایه توس��ط غندالی و 
امام��ی را توضیح داد و گف��ت: افراد معتادی 
را كه وضعیت اس��فناک داش��تند به عنوان 
مدیرعامل شركت  ها منصوب و برای دریافت 
ضمانت نامه به بانك معرف��ی می كردند. این 
تیم افراد بی بضاعت را در بابلس��ر پیدا كرده 
و به آنه��ا می گفتند می خواهیم به ش��ما وام 
بدهیم یا اقساط وام های تان را پرداخت كنیم 
و به عنوان مدیرعامل شركت به كار بگیریم. 
با آنها در میدان نوبنیاد تهران قرار گذاش��ته 
و روحی و دولتش��اهی برای آنها كت و شلوار 
خریده و بعضاً بعد از خوردن كله پاچه آنها را 
داخل شعبه بانك می بردند و حتی در مواردی 
س��وار خودروی بی ام و می كردند كه در یکی 
از این دفعات سیدس��عید حسینی در بی  ام و 

امامی را می بیند. 
نماینده دادستان توضیح داد: آقای غندالی در 
جلس��ات هیئت مدیره می نشسته و می گفته 
كه این ش��ركت  ها مربوط به ماس��ت و به آنها 
تسهیالت بدهید. در صورتی كه آقای بیرانوند 
به عنوان یك فرد حرفه ای در حوزه بانك باید 
گزارش های كارشناس��ی را بررس��ی می كرده 
و امروز نیز باید پاس��خگوی امضاهای خود در 

ارتباط با این ضمانت نامه   ها باشد. 

وزير دفاع عراق 
در دي�دار ب�ا   بین الملل

نماينده ويژه امريكا در امور عراق و س�وريه 
 گف�ت ك�ه بغ�داد اج�ازه نخواه�د داد تا از 
كش�ورهای  علي�ه  كش�ورش   اراض�ی 
ش�ود.  اس�تفاده  منطق�ه  و  همس�ايه 
نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق روز یك  شنبه 
با جیمز جفری، نماینده وی��ژه امریکا در امور 
عراق و سوریه و هیئت همراه او در بغداد دیدار و 
درباره آخرین تحوالت مربوط به منطقه بحث و 
تبادل نظر كرد. به گزارش السومریه نیوز، وزارت 
دفاع ع��راق در بیانیه ای گف��ت، در این دیدار 
درباره ادامه حمایت و پش��تیبانی از نیروهای 
مسلح عراق كه همچنان در مناطقی كه عناصر 

تروریستی داعش در آن حضور دارند، گفت وگو 
شد. وزارتخانه یاد شده افزود: »الشمری به جیمز 
جفری گفت كه عراق اجازه نخواهد داد از اراضی 
این كشور علیه هیچ یك از كشورهای همسایه 
و منطقه استفاده شود و همچنین اجازه نخواهد 
داد هیئت های دیپلماتیك و ائتالف های موجود 
در منطقه هدف حمله قرار بگیرن��د«. در این 
بیانیه آمده است: »نماینده ویژه امریکا از نقش و 
وظیفه این نیروهای مسلح در مبارزه با تروریسم 
تقدیر و تأكید كرد كه امریکا به حاكمیت عراق 
و تصمیم های ویژه نظامی و سیاسی این كشور 
در خاک خ��ود احترام می گذارد« روز    ش��نبه 
خبر  هایی درباره ورود نیرو و تجهیزات نظامی 
امریکا به پایگاه عین االس��د در اس��تان االنبار 

عراق منتش��ر ش��ده بود كه البته ساعاتی بعد 
گروه اطالع رس��انی دولت ع��راق خبر مربوط 
به ورود تجهیزات و نظامیان جدید امریکایی 
به پایگاه عین االس��د را تکذیب ك��رد. پایگاه 
نظامی عین االسد در استان االنبار قرار دارد و 
در سال 2003، تفنگداران امریکایی این پایگاه 
را اش��غال كردند و تا س��ال 2011 در آن باقی 
ماندند. عین االسد دومین پایگاه هوایی بزرگ 
عراق اس��ت. امریکایی  ها بار  ها مدعی شده اند 
حضورشان در عراق برای مهار ایران در منطقه 
است اما مقامات عراقی بار  ها از كمك های ایران 
در مقابله با تروریس��ت  ها قدردانی كرده اند و 
گفته اند كه اجازه نمی دهند از سرزمین ش��ان 

برای حمالت علیه ایران استفاده شود. 

ف�ؤاد اي�زدی كارش�ناس مس�ائل 
مهسا گربندی

  جوان آنالین 
بين الملل معتقد اس�ت: »به جبران 
ش�ش س�الی كه س�رعت فن�اوری 
هسته ای در كشور گرفته ش�د، بايد تصميمات جدی تری اتخاذ 
كنيم. بنابراين، بهتر بود كه اعالم   می شد غنی سازی ۲0 درصدی 
در دستور كار قرار گرفته و غنی س�ازی بيش از ۲0 درصد نيز در 
آين�ده ای نزدي�ک، مثاًل ش�ش روز ديگ�ر انجام خواهد ش�د.«
پس از پایان یافتن مهل��ت ۶0 روزه ایران به كش��ور های اروپایی، حاال 
گام دوم كاهش تعه��دات برجامی در برابر بدعه��دی طرف های مقابل 
برداشته شده است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه در این باره گفت: 

»در موعد ۶0 روز پای��ان گام اول 
تعهدات خود هستیم و از آنجایی 
كه خواس��ته های ما در خصوص 
برجام، تحقق پیدا نکرده، ما امروز 
گام دوم را بر می داریم. همانطور كه 
در مرحله اول اعالم كردیم كه به 
میزان ذخایر پایبند نیستیم، در گام 
دوم نیز سطح غنی سازی را رعایت 
نمی كنیم. در صورتی كه این بار هم 
به نتیجه نرسیم بعد از ۶0 روز گام 

سوم را برخواهیم داشت.«  فؤاد ایزدی كارشناس مسائل بین الملل در 
این باره به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: »چند سال است كه ایران 
برنامه برجامی خود را تعطیل كرده تا اینکه امتیازی را از طرف مقابل 
بگیرد. به همین منظور چند سال كشور معطل برجام شد و پس از آن 
دولت مدت طوالنی منتظر به بار نشستن برجام شد. در نهایت پس از 
خروج امریکایی   ها از برجام، كشور معطل برجام اروپایی   ها ماند. این 

تعلل و از دست دادن فرصت   ها قطعاً به نفع منافع ملی كشور نبود.«
ایزدی ادامه می دهد: »در حال حاضر نیز تصمیم گرفته شده كه كشور 
حالت تماشاچی نداشته باشد و در مقابل جبهه ضدایرانی طرف مقابل 
كار انجام دهد، بازه زمانی ۶0 روزه و قدم های كوچکی برداش��ته اس��ت 
كه بیش��تر وقت را تلف می كند. در واقع ما به اروپایی كه قرار نیس��ت از 
این مهلت استفاده كند، زمان ۶0 روزه داده ایم و متأسفانه نتیجه مثبتی 
برای مان ندارد، زیرا زمان به نفع ما نیست بلکه به نفع امریکایی هاست كه 
می خواهند سیاست های تحریمی شان نتیجه بدهد و برای آن به گذر زمان 

احتیاج دارند.«
این كارشناس مسائل بین الملل اظهار می دارد: »باید تصمیمات جدی تری 
اتخاذ كنیم، بنابراین بهتر بود كه امروز اعالم   می شد غنی سازی 20 درصدی 
در دستور كار قرار گرفته و غنی سازی بیش از 20 درصد نیز در آینده ای 

نزدیك، مثالً شش روز دیگر انجام خواهد شد.«
او درباره واكن��ش امریکایی   ها به گام دوم ای��ران در كاهش تعهدات 
برجامی می گوید: »واكنش طرف مقابل قابل پیش بینی اس��ت، آنها 
لفاظی خودش��ان را خواهند داش��ت. بیانیه ای كه كاخ سفید اخیراً 
منتشر كرد مبنی بر اینکه ایران قبل از توافق، توافق را نقض می كرد، 
نشان دهنده آن است كه كاخ سفید آنقدر حرف های نامربوط می زند 
كه بعضی اوقات حالت مضحك پیدا می كند. ام��ا این حرف   ها نباید 

كشور را از مسیری كه در آن قرار دارد منحرف و دور كند.«
ایزدی در پایان تأكید می كند: »فناوری هس��ته ای م��ورد نیاز ایران 
اس��ت و همانطور كه رهبر معظم انقالب اعالم كردند كش��ور نیاز به 
1۹0 هزارسو غنی سازی اورانیوم دارد، بنابراین الزم است كه به سمت 
هسته ای شدن كشور قدم برداریم و از آنجایی كه سرعت كشور در این 
پنج الی شش سال اخیر گرفته ش��ده بود باید به آن سرعت بیشتری 

ببخشیم.«

  س�عداهلل زارع�ی: گام دوم كاه�ش تعه�دات برجام�ی 
خردمندانه   ترين و حداقلی ترين مسير انتخابی است

سعداهلل زارعی كارشناس مسائل بین الملل درباره گام دوم كاهش تعهدات 
برجامی كش��ور به خبرنگار »ج��وان آنالین« می گوید: »ای��ن یك اقدام 
خردمندانه با منطقی قوی است و تصمیمی است كه دستگاه های مسئول 
تمام جزئیات آن را بررسی و حتی واكنش های طرف مقابل را پیش بینی 
و برای آن برنامه ریزی كرده اند.« همزمان با پایان مهلت ۶0 روزه ایران به 
كش��ور های اروپایی، تصمیمات جدیدی درباره كاهش تعهدات برجامی 
در كشور گرفته شده و گام دوم در این راستا برداشته شد. سعداهلل زارعی، 
كارشناس مسائل بین الملل در این باره به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: 
»آن چیزی كه امروز از سوی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه و سرپرست 
مذاكرات هسته ای ایران و همینطور 
از س��وی كمالوندی، س��خنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران اعالم شد 
در چارچوب برنامه ای بود كه به طور 
رسمی حدود دو ماه گذشته از سوی 
شورای عالی امنیت ملی اعالم شده 
بود و قرار شد كه جمهوری اسالمی 
ایران در همان مقط��ع دو ماه قبل 
گام   هایی را به سمت كاهش تعهداتش بردارد و در پایان ۶0 روز اگر چنانچه 
اروپایی   ها اقدام عملی در راستای تعهداتش��ان انجام ندهند ایران سقف 

غنی سازی را تا حد نیاز خود افزایش دهد.«
زارعی ادامه می دهد: »براساس اعالم قبلی كار ساخت مجدد تأسیسات 
هسته ای نیروگاه كه توسط خود تکنسین   ها و مهندسان مسدود شده بود، 
آغاز می شود و عماَل در یك فرآیند مش��خص به سمت بازفرآوری رآكتور 
اراک خواهیم رفت؛ كه همه این   ها در چارچوب برنامه اعالمی جمهوری 
اسالمی یك اقدام خردمندانه با منطقی قوی است نه اقدام نسنجیده و از 
روی عصبانیت. این تصمیمی است كه دستگاه های مسئول تمام جزئیات 
آن را بررسی كرده اند و حتی واكنش های طرف مقابل را پیش بینی و برای 
آن برنامه ریزی كرده اند. همچنین روی موازین سیاسی، حقوقی و امنیتی 
این مسئله نیز فکر شده و كار صورت گرفته است. البته این حداقلی ترین 

اقدامی است كه می توان انجام داد.«
این كارشناس مسائل بین الملل اظهار می دارد: »پیش بینی می شود كه 
ایران این مسیر را با قدرت ادامه می دهد و این مسیری نیست كه متوقف 
شود مگر اینکه اروپایی   ها به تعهدات خود در دو حوزه اساسی فروش نفت 
و مبادالت بانکی عمل كنند. اما اینکه این اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ پاسخ 
خیلی روشنی ندارد. اما احتمال می رود اروپایی   ها كه سیاست های خود 
را با واشنگتن هماهنگ می كنند سیاس��ت فعلی خود را در پیش بگیرند 
و حتی به تهدیدات لفظی نیز روی بیاورند؛ تهدیداتی كه زمان آن سپری 
شده است.«  او به اظهارات بی عمل اروپایی   ها اشاره می كند و می گوید: »ما 
باید گام به گام از برجام خارج شویم. اروپایی   ها به رغم اینکه می گویند عالقه 
دارند ایران در برجام بماند، اما برای حفظ ایران در برجام نمی خواهند هیچ 

هزینه ای بپردازند.«
زارعی در پاس��خ به این س��ؤال كه در صورت عدم اجرایی شدن تعهدات 
اروپایی ها، گام سوم جمهوری اسالمی ایران چه باید باشد؟ اظهار می دارد: 
»ایران اعالم كرده است كه در یك پلتفرم مشخص حركت می كند. طبیعتا 
بازگرداندن فردو به فعالیت قبل باید در دستور كار قرار بگیرد همچنین باید 
تعداد سانتریفیوژ   ها افزایش یابد و به سمت سانتریفیوژ های پیشرفته حركت 
كنیم. از طرفی باید توسعه تحقیقات پیرامون مسائل هسته ای گسترش پیدا 
كند و به طور كلی موضوعاتی كه پیش از برجام دنبال می كردیم نیز باید در 

دستور كار قرار بگیرند و ایران با اعالم قبلی به این سمت حركت كند.«

امری��کا و اروپا اكنون با اج��رای مرحل��ه دوم كاهش تعهدات 
برجامی ایران روبه رو شده اند؛ اقدامی كه اگرچه از منظر بخش 
قابل توجهی از مردم ای��ران، ناكافی و كند اس��ت و بازدارنده و 
اثربخش نیس��ت اما مرور صد  ها اظهارنظر مسئوالن امریکا و 
اروپایی و صد  ها سرمقاله روزنامه های غرب از زمان خروج امریکا 
از برجام تاكنون نشان می دهد كه امریکا و اروپا انتظار همین 
واكنش متقابل ایران را نداشتند و آن را بعید می دانستند. آن 
خروج برجامی ریشه در فرهنگ ریسك پذیری غرب داشت كه 
برای رسیدن به اهداف خود، به ریسك عالقه نشان می دهند. به 
همین خاطر در محاسبات امریکایی  ها احتمال خروج متقابل 
ایران از برجام، كم و ضعیف محاسبه شد و لذا ریسك خروج از 

برجام را برای خود سودبخش ارزیابی كردند. 
 اما چه شد كه محاسبه امریکایی  ها این از آب درآمد كه ایران در 
برجام می ماند و آن را یك طرفه اجرا می كند؟ به نظر می رسد 
رفت��ار دولتمردان ایران در اس��تفاده جناح��ی از یك معاهده 
بین المللی و فروش نقد و بدون گارانتی آن به مردم، آن هم نه 
یك بار كه چندبار و گره زدن برجام به مسئله انتخابات كه در 
سخنان درگوش��ی مذاكره كنندگان با طرف های مذاكره افشا 
شد، امریکایی  ها را به این یقین رساند كه ایران برجام را به این 
راحتی ر  ها نمی كند و لذا آنها می توانند تحریم  ها را برای تضعیف 
ایران بازگردانند و ایران را با همه تعهداتش در برجام نگه دارند و 

چه چیزی بهتر از این!
خروج امریکا از شمار دیگری از معاهدات بین المللی در چند سال 
اخیر نشان می دهد كه دولت فعلی امریکا آنجا كه فایده ای برای 
خود ببیند، در بند حقوق بین الملل و قوانین جهانی و معاهده و 
آبرو و حیثیت نمی ماند و فقط یك بازدارندگی قوی می تواند او را 

بر سر تعهداتی كه داده است، نگه دارد. 
شاید به همین خاطر است كه اگر دولت ایران در همان روز  هایی 
كه ترامپ پی در  پی می گفت به زودی از برجام خارج خواهد شد، 
در یك بیانیه رسمی با هدف بازدارندگی اعالم می كرد كه »خروج 
امریکا از برجام دقیقاً و تماماً به معنای خروج ایران از برجام است« 
شرایط به گونه دیگری رقم می خورد اما قضیه درست برعکس 
شد و رئیس جمهور ایران همان زمان  ها روزی نبود كه اعالم نکند 
ایران حتی در صورت خروج امریکا از برجام، این معاهده را ترک 
نخواهد كرد و با طرف های دیگر به آن ادامه خواهد داد و حتی در 
جمالتی عجیب گفت امریکا مزاحمی بود كه همیشه مزاحمت 

ایجاد می كرد و حاال این مزاحم رفته، چه بهتر!
حاال اروپایی  ها هم به نوعی مزاحم و دردس��ر س��از شده اند. از 
فرانسه گرفته كه پیام های تهدید  آمیز می دهد تا آلمان كه وزیر 
خارجه اش در تهران، تهدید می كن��د تا انگلیس كه نفتکش 
توقیف می كند و مدعی می شود كه اگر ایران از برجام خارج شد 
)یعنی همین كاهش تعهدات در چارچوب برجام( انگلیس نیز 
خارج می شود. با این حساب دولت و رئیس جمهور ایران كه دیگر 
نمی توانند با همان منطق قبلی بگویند اگر این مزاحم  ها نیز خارج 
شدند ما به برجام بدون همه مزاحم  ها ادامه می دهیم، چاره را در 
كاهش تعهدات برجامی دیده اند، هرچند كه همچنان در مدح 

برجام قصیده هم می سرایند!
اما برای درک موقعیت برترایران به شرطی كه خروج امریکا از 
برجام را مس��اوق و مالزم خروج ایران اعالم می كرد، باید دید 
امریکا و اروپا چه واكنش��ی نس��بت به همین كاهش تعهدات 
برجامی نشان می دهند. اكنون روزی نیست كه رئیس جمهور 
امریکا با جمالتی به ظاهر تهدید  آمیز ایران را به خاطر كاهش 
تعهدات برجام خطاب قرار ندهد. تناقض موجود در این تهدیدات 
همه جهان را به تعجب و تمس��خر واداشته است. اینکه چطور 
امریکا از یك معاهده خارج می ش��ود اما خروج طرف مقابل را 
نمی پذیرد! همین پارادوكس به لح��اظ منطقی بهترین گواه 
آن است كه امریکا خروج از برجام را با ریسك انجام داده است و 
انتظار خروج ایران را به خاطر قطعیتی كه در سخنان دولتمردان 
ایرانی می دید، نمی داد و حاال برای مواجهه با ش��رایط جدید 

آماده نیست. 
ترامپ انتظار داشت ایران خیلی سریع دست هایش را به نشانه 
تسلیم در برابر تحریم  ها باال ببرد و حاال هر روز كه به آغاز كارزار 
تبلیغاتی انتخابات نزدیك می شود، فشار روانی به روی ترامپ 
بیش��تر می ش��ود زیرا در این موردی كه هر روز برای آن نظر 
می دهد، دستاوردی نداشته است و رقبا این شکست را بر سرش 

خواهند كوبید. 
رهبر انقالب چندی پیش همین مقدار كاهش تعهد برجامی 
را برای مقطع كنونی كافی دانس��تند و بیشتر ش��دن آن را به 
مقتضیات زمانی محول كردند. بهترین مواجهه با امریکا و اروپا 
نیز همین است كه بدانند ما نه آن قدر دستپاچه و عجولیم كه 
از روزهای آینده و اثرگذاری تحریم ها بیمناک شده باشیم و نه 
تضمین  »ماندن در برجام تحت هر شرایطی « به كسی خواهیم 
داد. حاال ورق برگشته و فشار از سوی ایران است. هذیان گویی 
ترامپ و رهبران تروئیکای اروپایی و انفعال اروپا در تصمیم گیری 
مقابل اقدامات ایران نیز نش��ان از تصمیم درس��ت ایران دارد. 
ترامپ این روز  ها فقط می گوید »خواهیم دید چه خواهد شد.« 

 بله خواهیم دید چه خواهد شد!
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انفعال اروپا مقابل »گام دوم بازگشت«
فؤاد ايزدی:  

بهتر بود به جبران 6سال عقب ماندگی، آغاز غنی سازی ۲0درصدی اعالم می شد
سعداهلل زارعی:  

گام دوم كاهش تعهدات برجامی خردمندانه ترين و حداقلی ترين مسير انتخابی است

عراقچی، ربيعی و كمالوندی  ديروز در نشستی رسماً اعالم كردند 

 

 با دستور رئيس جمهور و از آنجايی كه پس از پايان مهلت 60روز خواسته های ايران در برجام محقق نشد
 گام دوم را برمی داريم و سطح غنی سازی  را رعايت نمی كنيم

 آغاز غنی سازی
بدون محدودیت

صفحات يک،15،۲

كمالوندی: س��ازمان انرژی اتمی آمادگي 
كامل دارد كه غنی سازی را در هر سرعت، 
میزان و هر سطح انجام دهد. ما االن سوخت 
كافي 20 درصد داری��م و تمركزمان روی 

سوخت نیروگاهي است

عراقچی: وزارت خارجه به همه دستگاه هاي 
اقتصادي كش��ور اعالم كرده هیچ كس به 

اینستکس امید نبندد

ربیعی: برجام منافع همگان را تأمین مي كرد 
اما به هر قیمتي هم حاضر نیستیم در برجام 

بمانیم


