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ايرانمصممدردفاعازحقوقهستهاي
مروري كوتاه بر رفتار و اقدامات اروپايي ها در باره موضوع هسته اي ايران 
نشان مي دهد كه اروپا »غيرقابل اعتماد«، »عهدشكن«، »تابع و هم پيمان 
امريكا«، »زياده طلب«، »گستاخ« و » منافق« است و به كرات در مسير 
امور سنگ اندازي و كارشكني كرده و به هيچ وجه روي قول كتبي اروپا هم 
نمي توان حساب كرد.  ايران در راستاي تكميل نيروگاه اتمي بوشهر از كشور 
آلمان تقاضا نمود به تعهداتش عمل كند. آلمان اولين سازنده نيروگاه بوشهر 
همراه با فرانسه و انگلستان رسماً از همكاري با ايران در حوزه هسته اي سر 
باز زدند و در نتيجه ايران به دليل بدعهدي اروپا، مركز تحقيقات هسته اي را 

ايجاد و راه قطع وابستگي به بيگانگان را در دستور كار قرار داد. 
مرداد ماه سال ۱۳۸۱ با گزارش گروهك منافقين و به سبب مواضع غلط 
نمايندگان مجلس ششم و اشتباه مسلّم اصالح طلبان )اگر نگوييم خيانت( 
موضوع فعاليت هاي هس��ته اي ايران به عنوان يك پرونده در دستور كار 
اتحاديه اروپا قرار گرفت و در كوتاه ترين زمان ممكن، پرونده هسته اي ايران 

به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شد. 
به دنبال موافقت هيئت ايراني در بروكسل با مذاكره براي اعتماد سازي، 
مذاكرات با ۳ كشور اروپايي در مجموعه كاخ سعدآباد منتهي به صدور بيانيه 
سعدآباد شده و بر خالف نص صريح قوانين بين المللي، ايران تعليق كامل 
غني سازي اورانيوم و قبول داوطلبانه پروتكل الحاقي را پذيرفته و متقاباًل 
طرف اروپايي رسماً پذيرفته و متعهد شد با استفاده از حق وتو حداكثر تا 
سال ۱۳۸۳ پرونده ايران را از شوراي امنيت خارج و مختومه نمايد، تعهدي 
كه نه تنها هرگز عملياتي نشد بلكه اروپايي ها منافقانه پا را فراتر از بدعهدي 

گذاشته و انتظارات غيرقانوني بيشتري مطرح كردند. 
با بدعهدي و گستاخي آشكار اروپايي ها و انجام اقدامات مداخله جويانه 
آنان در حالي كه اطمينان داشتند ايران اراده و توان و جرئت از سرگيري 
فعاليت هسته اي را ندارد، ايران در سال ۱۳۸۴ مجدداً فعاليت هاي هسته اي 
خود را از سر گرفته و در زماني كوتاه با رشادت دالورمردان هسته اي خود 
شگفتي ساز شد. اين بار نيز اروپا  به جاي عبرت گيري از گذشته و احترام 
به قوانين بين الملل��ي و حقوق مردم ايران، با كارش��كني زمينه تحميل 
قطعنامه هاي متعدد عليه ايران و ارجاع پرونده ايران به فصل هفتم منشور 

ملل متحد را فراهم آوردند. 
با حادشدن مجدد پرونده ايران، برخي سياسيون با سهل انديشي اعتماد 
به غرب و مذاكره مستقيم با شيطان بزرگ را تنها راه حل مشكل و عبور از 
تحريم ها اعالم و با رأي مردم اين پيشنهاد به مطالبه ملي تبديل و جمهوري 
اسالمي ايران به رغم تجربه سنگين گذشته و هش��دارهاي مكرر رهبر 
معزز انقالب اسالمي مبني بر عدم اعتماد به ش��يطان و بي نتيجه بودن 
مذاكرات، يك بار ديگر راه اعتمادسازي با غرب را در دستور كار قرار داده و 
حاصل مذاكرات طاقت فرسا، تولد موجود ناقص الخلقه اي به نام برجام در 
تيرماه ۱۳۹۴ شد اما بر خالف مالحظات ابالغي شوراي عالي امنيت ملي و 
مجلس شوراي اسالمي و خطوط قرمز ترسيمي رهبر معظم انقالب، ايران 
بدون دريافت تضامين الزم و انجام اقدامات گام به گام و متقابل، رأس��اً و 
يك طرفه تعهدات خود را عملياتي نموده و پس از گزارش راستي آزمايي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، باالخره در ديماه ۱۳۹۴ برجام رسماً جنبه 

اجرايي پيدا كرد. 
امريكايي ها نه تنها به تعهدات خود عمل نكردند بلكه بالفاصله با اعمال 
تحريم هاي جديد، انجام تعهدات خ��ود را به برجام هاي بعدي در حوزه 
موش��كي، حمايت از جبهه مقاومت و... موكول كردن��د و اروپايي ها نيز 
يك بار  ديگر در امتحان صداقت رفوزه ش��ده و در يك هماهنگي آشكار 
با جديت، پيگير مطالبات شيطان بزرگ شدند.  با خروج رسمي و علني 
امريكا از برجام در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷، اروپايي ها در نقش پليس خوب 
با عنوان تالش براي تضمين حقوق برجامي ايران و با هدف پنهاني وقت 
كشي و تضمين باقي ماندن ايران در برجام، باب مذاكره با كشورمان را آغاز 
كردند اما گستاخانه انجام تعهدات برجامي خود را به تصويب پروتكل ها و 
كنوانسيون هاي استعماري   نظير پالرمو، FATF و CFT از يك سو و قبول 
مذاكره در باره موشكي و ساير موضوعات مورد عالقه غرب كرده و به اين 
ترتيب يك سال ديگر از وقت طاليي ايران را گرفتند. آخرين شكالت تلخ 
اروپا براي فريب ايران ارائه سامانه تحقيرآميز اينستكس بود كه از بهمن 
ماه ۱۳۹۷ تا كنون هرگز اجرايي نش��ده و هر بار با بهانه اي اجراي آن به 

تعويق افتاده است. 
مفروض ۳ دولت اروپايي اين بود كه ايران اراده و توان و قدرت خروج از 
برجام و مقابله به مثل ندارد به همين دليل عزم خود را براي تشديد فشارها 
و تكميل پازل مهندسي شده با هدف تسليم ايران جزم نمودند. اين بار نيز 
اروپايي هاي حيله گر از نفاق علني خود طرفي نبسته و باالخره ايران ۶۰ 
روز پيش براي اعمال اقتدار خود و بهره گيري از حقوق مصرح در بندهاي 
۲۶ و ۳۶ برجام وارد ميدان شده بخشي از تعهدات خود را كاهش داده و به 

طرف اروپايي ۶۰ روز مهلت داد تا به تعهدات برجامي خود عمل كند. 
اينك پس از گذر از مهلت ۶۰ روزه جمهوري اسالمي ايران به وعده خود 
عمل كرده و گام دوم كاهش تعهدات خ��ود را عملي كرده و به اروپايي ها 
تفهيم كرد كه در راهبرد كاهش تعهدات كامالً جدي اس��ت و اين مسير 
را حتي تا خروج كامل از برجام ادامه خواه��د داد و به  طرف اروپايي حق 
استفاده از استراتژي وقت كشي و تضييع حقوق ايران را نخواهد داد و در اين 
راهبرد تمام جناح ها، مردم و نيروهاي مسلح متحد و پشتيبان مسئوالن 

و دولتمردان هستند. 

سيد عبداهلل متوليان

آغازغنیسازیبدونمحدوديت

همزمان با پايان يافتن مهلت ۶۰ روزه دوم ايران به 
كشورهاي اروپايي، تصميمات جديد ايران درباره 
كاهش تعهدات برجامي، طي نشس�ت خبري 
علي ربيعي، سخنگوي دولت با همراهي عباس 
عراقچي، معاون سياسي وزارت خارجه و بهروز 
كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي تشريح 
شد؛ تصميمي كه بر اساس آن جمهوري اسالمي 
ايران رسماً اعالم كرد در ادامه كاهش تعهدات 
برجامي خود در غنی سازی اورانيوم از مرز 3/۶7 
فراتر خواهد رفت و چنانچه در مهلت دوم اروپا به 
تعهدات برجامي خود عمل نكند، گام سوم كاهش 
تعهدات نيز برداش�ته خواهد شد. اين درحالي 
است كه امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه 
كه در مذاكرات هسته اي بارها در نقش پليس بد 
ظاهر شده بود، يك روز قبل از اعالم تصميم گام 
دوم با دكتر روحاني تلفني گفت وگو كرد تا ايران 
را از ادامه كاهش تعهدات منصرف كند. موضوعي 
كه به عقيده برخي تحليلگران سياسي با هدف 
تزلزل در اراده ملت و دولت ايران صورت گرفت. 
عراقچي اما در نشس��ت خبري دي��روز اعالم كرد: 
ما ام��روز در موعد ۶۰ روزه پاي��ان گام اول كاهش 
تعهدات در برجام هستيم و از آنجا كه خواسته هاي 
ما و فروش نفت قبل از برجام تحقق نيافته گام دوم را 
برمی داريم. او در خالل سخنان خود همچنين اعالم 
كرد: به دستگاه هاي اقتصادي كشور اعالم شده كه 
به اينستكس اميد نبندند. عراقچي همچنين به نامه 
ظريف به موگريني اشاره كرد و گفت: امروز نامه اي 
از سوي ظريف به موگريني نوش��ته شده و ارسال 
مي شود و به صراحت بندهايي از برجام درباره عدم 
تعهد ما ب��ه غلظت اورانيوم و يك مهل��ت ۶۰ روزه 
اعالم خواهد شد. وي در عين حال تأكيد كرد: روند 
كاهش تعهدات ايران در راستاي حفظ برجام است 
و ممكن است اين روند به خاتمه حضور ما در برجام 

منتهي شود. 
     به اندازه كافي به ديپلماسي فرصت داديم

عراقچي درب��اره موافقت آژانس براي تش��كيل 
ش��وراي حكام كه از س��وي امريكا مطرح شده، 
گفت: يك طنزي اين وسط اتفاق افتاده و امريكا 
كه از برجام خارج شده خواستار نشست شوراي 
حكام ش��ده اس��ت. البته هر عضو شوراي حكام 
مي تواند درخواس��ت جلس��ه اضطراري شوراي 
حكام را داشته باشد. امريكا در اين حركت خود 
منزوي و تنهاست. برآورد ما اين است كه شوراي 
حكام در جلسه خود منطق ايران را خواهد شنيد 
و حتماً خواهن��د پذيرفت ايران ب��ه اندازه كافي 

فرصت براي ديپلماسي داده است. 
معاون سياس��ي وزير خارجه در پاسخ به سؤالی 
گفت: اگر اروپا از طريق اينس��تكس توانسته بود 
خواس��ته هاي ما را برآورده كند، م��ا در اين گام 
قرار نداشتيم. آنها نتوانس��تند خواسته ما را در 
حوزه فروش نفت و بازگش��ت درآمدهاي نفتي 

تأمين كنند. 

     بعد از ۶۰ روز، گام سوم را بر می داريم
عراقچي ادامه داد: اينكه اروپايي ها تالش مي كنند 
راه حل هايي پيدا شود اين هم يك واقعيت است و 
بر همين اساس گفت وگوهاي تلفني و رفت و آمدها 
خواهد بود، در غيراين صورت بعد از ۶۰ روز ما گام 
سوم را برخواهيم داشت. وي درباره رآكتور اراك هم 
بيان كرد: در مورد اراك در نامه ظريف به موگريني 
عنوان شد كه بحث اراك يك بحث جداست و اگر 
طرف هاي باقيمانده در برجام نتوانن��د اراك را به 
جدول زمانبندي شده برگردانند، ما اراك را براساس 

فرمول قبلي تكميل و تأسيس مي كنيم. 
    مقصد كشتي توقيف شده ايراني سوريه 

نبود
معاون سياسي وزير خارجه س��پس درباره توقيف 
نفتكش حامل نفت ايران توس��ط ني��روي دريايي 
انگليس عنوان كرد: اين نفتكش حامل نفت ايران 
بود سوپرتانكر اس��ت با ۲ ميليون بشكه و به خاطر 
ظرفيت باال ام��كان عبورش از كانال س��وئز نبوده 
و بنابراي��ن از جبل الطارق ب��وده و برخالف ادعاي 
انگليس مقصد آن سوريه نبوده و هدف جاي ديگري 
بوده و از آب��راه بين المللي در جب��ل الطارق عبور 
مي ك��رده و هيچ قانون��ي به انگليس اي��ن اجازه را 
نمي دهد اين نفتكش را متوقف كند و اين راهزني 
دريايي اس��ت و خواستار آزادس��ازي اين نفتكش 
هس��تيم.  عراقچي در ادامه با بيان اينكه به صداي 
واحد در برخورد با موضوعات ملي نياز داريم، اظهار 
داشت: وقتي ديدگاه هاي مختلف ارائه مي شود به ما 
كمك مي كند تصميمات درست تری بگيريم و نقاط 
ضعف را بشناسيم. اختالف نظرها را منفي نمي دانم 
در جايي كه منافع كشور را هدف قرار ندهند. وقتي 
ايران تصميم گرفت وارد روند كاهش تعهدات شود، 
حمايت ملي از سوي مردم و جناح هاي كشور صورت 

گرفت كه امر مباركي است. 
   دنبال ابتكارات جديد براي رس�يدن به 

تفاهم هستيم
وي درباره بحث ۱+5 كه در گفت وگوي شنبه شب 
روحاني و ماكرون بيان شد، گفت: اينكه اروپايي ها 
نتوانستند خواسته هاي ما را برآورده كنند، به اين 
معنا نيست كه رايزني هاي ديپلماتيك تعطيل شده 
باشد و ايده هايی نباشد. هم رايزني هاي ديپلماتيك 
علني و غيرعلني وج��ود دارد و تماس هايي هم در 
سطوح باال صورت مي گيرد. ايده اي كه مطرح است 
گفت وگوهاي ما و ۱+۴ درصورت نياز امريكايي ها  هم 
در آن حضور داشته باشند. براساس اظهارات آقاي 
روحاني از نظر ما مانعي ندارد و به شرطي كه امريكا 
به قبل برگردد، حضور امريكا در مذاكرات از نظر ما 
مانعي نخواهد داشت، البته اين به معناي تشكيل 
مجدد ۱+5 نيست و ما مفهومي به نام ۱+5 نداريم 

چون امريكا از برجام خارج شد. 
عراقچي اظه��ار اميدواري ك��رد در روزهاي آتي با 
تصميم رؤساي جمهور ايران و فرانسه روي ايده ها و 
ابتكارات جديد كه منجر به شكل گيری گفت وگوهای 

جديدتري بشود، به تفاهم برسيم. 
    اميدي به اينستكس نداريم

عراقچي در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان 
اينكه ما هيچ امي��د و اتكايي به هيچ كش��وري به 
خصوص اروپايي ها و اينستكس نبسته ايم، تصريح 
كرد: ما در اين معركه و جنگ اقتصادي امريكا عليه 
ايران، هر مسير و معبري كه براي ايران بتوانيم باز 
كنيم باز خواهيم كرد. مسيري كه ايران مي تواند باز 
كند از مسير چين، هند و تركيه و شركاي مختلف 
اقتصادي ايران است كه با همه اينها برنامه و ابتكار 
داريم و تعامالت جديد را تعريف كرديم و ابتكارات 
مفصلي با هر كدام وجود دارد.   يكي از اين مسيرها 
مسير اروپاست و يكي هم مسير اينستكس است. 
وزارت خارجه به همه دستگاه هاي اقتصادي كشور 
اعالم كرده هيچ كس به اينستكس اميد نبندد. اگر 
بتوانيم مسير را فراخ تر كنيم هيچ كس نبايد معطل 
اينستكس در كشور شود و براساس اقتصاد مقاومتي 

و اتكا به خود بايد عمل كنيم.
 عراقچي ادامه داد: ما يك طرح گام به گام را تهيه و 
تدوين كرديم و مي دانيم چ��ه گام هايي را برداريم. 
وقتي ش��روع به كاهش تعه��دات كرديم، ترجيح 
مي دهيم گام س��وم را بعد از پايان ۶۰ روز و فرصت 
مقتضي اعالم كنيم و سازمان انرژي اتمي آمادگي 
اجرا در ه��ر گام را دارد و طراحي ها را كرده اند.  وي 
همچنين درباره س��فرهاي ديپلماتيك به تهران 
گفت: رفت و آمدهاي ديپلماتيك��ي را در روزهاي 
آينده خواهيم داشت، از جمله جلسه وزراي خارجه 
ايران و ۱+۴ كه دارد طراحي مي شود. ما دنبال سفر 
نمايشي نيستيم؛ خواهان سفر و جلساتي هستيم 
كه منجر به نتيجه و تصميمي براي تصحيح وضع 

موجود در برجام شود. 
معاون وزي��ر خارجه دربخش ديگري از س��خنان 
خودتصريح ك��رد: ايران به منظور اعتمادس��ازي 
برخي محدوديت ها را بين هشت تا ۱5 سال قبول 
كرده است. سازمان انرژي اتمي به هر ميزاني كه نياز 
داشته باشد درصد غنی سازی را افزايش مي دهد. ما 
ديگر پايبند به اين محدوديت در برجام نيستيم و 
از اين به بعد براساس تش��خيص و نياز خود اقدام 

مي كنيم. 
   حاضر نيس�تيم به هر قيمت�ي در برجام 

بمانيم
علي ربيعي، س��خنگوي دولت نيز طي سخناني با 
اش��اره به اينكه همواره برجام با دو طيف موافق و 
مخالف مواجه بوده است، گفت: برجام منافع همگان 
را تأمين مي كرد اما به هر قيمتي هم حاضر نيستيم 
در برجام بمانيم ولي همان طور كه گفتم به رغم تنوع 
ديدگاه ها در كشور، تصميمي كه دولت مي گيرد در 
چارچوب منافع ملي است.   ما در سايه اجماع حركت 
مي كنيم، هرچند كه خروج امريكا از برجام براي به 
هم زدن نظم و انسجام جامعه ايراني بوده و اين را هم 
اعالم كرده اند ولي در نظر داريم كه انسجام جامعه را 

در اين زمينه حفظ كنيم. 

    افزايش شيب غنی سازی بنا به دستور
بخش ديگري از اين برنامه خبري به تشريح اقدامات 
فني سازمان انرژي اتمي درباره چگونگي اجراي گام 

دوم كاهش تعهدات برجام اختصاص داشت. 
بهروز كمالون��دي در اين زمينه گفت: براس��اس 
دستوري كه از رياس��ت جمهور و رئيس شوراي 
عالي امنيت ملي داشتيم گام دوم امروز برداشته 
شده است. ما االن رونوشت تغييراتي را كه صورت 
گرفته، به نماينده آژانس تحوي��ل داديم و امروز 
فرآيند غنی س��ازی ب��االي ۳/۶۷ درصد ش��روع 
مي ش��ود.  االن بحث ما تأمين غنا براي سوخت 
نيروگاه هاي قدرت است كه مورد نياز كشور است و 
شيب غنی سازی ما براساس دستوري كه مي توانيم 
بگيريم مي تواند رو به باال باشد. سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي بيان كرد: ما فعالً نياز به سوخت رآكتور 

تهران نداريم. 
كمالون��دي درب��اره رآكت��ور آب س��نگين اراك 
خاطرنش��ان كرد: آنچه اتفاق افتاده براي اراك اين 
بود كه لوله هايي كه در داخل مخزن اصلي اس��ت 
در آن سيمان ريخته شد در آن زمان با علم به اينكه 
امكان احياي آن اس��ت اين كار ص��ورت گرفت و 
االن اين امكان را داريم دوب��اره آن را احيا كنيم.  ما 
ترجيح مان اين است رآكتور جديد را دنبال كنيم 
چون تكنولوژي قبلي قديمي است. در رآكتور جديد 
مقداري پلوتونيوم داريم ولي اين نيازمند اين است 
اگر به سرعت و براس��اس زمانبندي پيش برود در 
آن موقع اگر همراهي كافي نباشد با كندي مواجه 
مي ش��ود كار را به نحوي پيش مي بريم كه هر دو 
رآكتور را هر وقت بتوانيم استفاده كنيم اين امكان 

وجود داشته باشد. 
   آمادگي غنی سازی به هر ميزان 

و در هر سطح 
كمالون��دي گفت: االن ب��ا توجه ب��ه وضعيتي كه 
دارد مي تواند هر آن با تصميمي كه مس��ئوالن امر 
مي گيرند ما به س��مت هر كدام از رآكتورها برويم، 
ولي به لحاظ فني ترجيح ما اين است كه به سمت 
رآكتور باز طراحي شده برويم و اميدواريم در آينده 

در اين مسير پيش برويم.
 وي خاطرنشان كرد: همكاري چيني ها خوب بوده 
و البته خيلي تحت فشار امريكا هستند. ما براساس 
نحوه عملكرد ط��رف مقابل اق��دام خواهيم كرد و 
كارگروه چين و انگليس كه تشكيل شده، اگر چه به 
انگليسي ها بدبين بوديم، ولي كار فني دارد به خوبي 
پيش مي رود و تحوالت بعدي نش��ان مي دهد چه 

اقدامي را صورت بدهيم. 
كمالوندی  در پاسخ به سؤال ديگري گفت: ما براي 
غنی س��ازی از همان ماش��ين هاي قبلي استفاده 
مي كنيم. ما به افزايش س��انتريفيوژ براي اين كار 
نياز نداريم. البته افزايش س��انتريفيوژ مي تواند از 

گزينه هايي باشد كه كشور انتخاب كند. 
 سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي گفت: درباره گام 
سوم ما در سازمان انرژي اتمي اجرا كننده هستيم، 
تصميم گيرنده نيستيم، ش��ايد در تصميم سازي 
دخيل باش��يم. س��ازمان آمادگي كام��ل دارد كه 
غنی سازی را در هر سرعت، ميزان و هر سطح انجام 
دهد. ما در مورد سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران 
كه يكي از روش هاي تأمين راديودارو است ، براي 
چندين سال سوخت داريم و نگراني سوخت نداريم. 
درباره ذخاير، كاري كه كرديم رفتن به سمت بهره 
وري بود. در گذشته پس��ماندهاي ما ارزشمند بود 
در اين مدت بعد از برجام آنها را به اورانيوم طبيعي 
تبديل كرديم و چيزي ح��دود ۲۴ تن به ظرفيت 
اورانيوم كش��ور اضافه كرديم. االن  وضعيت راديو 
دارو در كشور بس��يار خوب است و راديودارو توليد 
مي كنيم و چند صد هزار نفر در خ��ارج هم از آنها 

استفاده مي كنند. 
   بر اساس نياز اقدام مي كنيم

سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي بيان كرد: سه نياز 
ممكن است كشور داشته باشد؛ سوخت نيروگاهي، 
رآكتورهاي تحقيقاتي و پيشران. ما براساس نيازمان 
اقدام مي كنيم؛ ما االن س��وخت كافي ۲۰ درصد 
داريم و تمركز زيادي روي سوخت نيروگاهي داريم 
و افزودن به ۳/۶۷ براي ما دو حسن دارد؛ كار ساخت 
سوخت نيروگاهي را براي ما هموار مي كند، ضمن 
اينكه مس��ير را هموار مي كند كه اگر خواستيم به 
سمت سوخت باالتر مثل س��وخت رآكتور تهران 

برويم سرعت كار بيشتر شود. 

      تس�نيم:   رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور با بيان اينكه 
توانستيم در سال ۹۷ چهار مرحله عمليات دشمن را خنثي كنيم، گفت: 
در اين سال اثبات شد كه همه تدابير دشمن با وحدت كلمه و پشت سر 

رهبري حركت كردن، شكست خواهد خورد. 
     رسا: ششمين جلسه مش��ترك هيئت رئيس��ه و كميسيون هاي 
خبرگان رهبري »دوره پنجم«، صبح روز پنج ش��نبه ۲۰ تير در دفتر 

دبيرخانه اين مجلس در تهران كار خود را آغاز مي كند. 
     فارس: دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با اعالم پشتيباني اين حزب 
از گام دوم در اقدامات ايران در توقف تعهدات برجامي تصريح كرد: اين 
موضع عقاليي و ش��رافتمندانه اس��ت كه ايران در اقدام متقابل در هر 

قراردادي به ميزان پايبندي طرف هاي ديگر قرارداد، عمل نمايد. 

ژه
ايميل هايي از سفير انگليس در امريكا لو رفته و در رسانه هاي وی

انگليسي منتشر شده كه نظرات بي پرده و تندي عليه سياست هاي 
امريكا در زمان ترامپ دارد. دليل و نحوه  لو رفتن اين ايميل ها هنوز 
مش��خص نيس��ت، خصوصاً در دوراني كه انگليس مصادف با 
خروج تدريجي از اتحادي��ه اروپا، روز به روز بيش��تر به امريكا و 

سياست هايش نزديك مي شود. 
محتواي ايميل هاي لو رفته كه گزارش هاي كيم داراك، سفير 
انگليس در م��ورد وضعيت امريكا به دولت متبوع خود اس��ت، 
مربوط به سال ۲۰۱۷ تاكنون است و نكات جالب توجهي دارد. 
از جمله نكته اي كه براي ايراني ها جايز اهميت است، نظر سفير 
انگليس در مورد ادعاي ترامپ براي حمله به ايران است. سي ان ان 
در گزارشي در مورد اين ايميل ها مي نويسد: »در بخشي از گزارش 
كيم داراك ادعاي ترامپ در عقب نشستن از اقدام تالفي جويانه 
عليه ايران درپي سرنگوني پهپاد )جاسوسي( امريكا كه مي تواند 
۱5۰ كشته به دنبال داشته باشد زير سؤال رفته است. « پيش از 

اين تحليل گران ديگري هم صدق ادعاي ترامپ را زير سؤال برده 
بودند. كيم داراك هم در ايميل خود نوشته كه »چنين ادعايي با 
واقعيت هم خواني ندارد. « او همچنين مدعي مي شود كه ترامپ 
هرگز به طور كامل موافق حمله تالفي جويانه عليه ايران به دليل 
س��رنگوني پهپاد امريكايي نبوده و دليل آن را نيز شعار دوران 
انتخاباتي رياست جمهوري وي كه قول داده بود اياالت متحده در 

هيچ جنگ ديگري درگير نشود، مي داند. 
در همين حال ديلي ميل نيز در تارنم��اي خبري خود در مورد 
گزارش س��فير انگليس در امريكا نوش��ته كه »درباره محدود 
ساختن برنامه هس��ته اي ايران و همچنين در قضيه برخورد با 
حمله به نفتكش ه��ا در درياي عمان، آش��فتگي و نا بهنجاري 
پيرامون شخص رئيس جمهوري را فراگرفته است. در يادداشتي 
كه درمورخ ۲۲ ژوئن توسط داراك ارسال شده بود، آمده است كه 
سياست امريكا در قبال ايران نامنسجم، مغشوش و بي نظم است 

و مي افزايد كه اين دولتي پرشكاف است. «

كيم همچنين در يكي از ايميل هايش مي نويسد كه كاخ سفيد 
تحت كنترل دونالد ترامپ به طور خاصي ناكارآمد اس��ت. او در 
عين حال هشدار مي دهد كه نبايد رئيس جمهور امريكا را دست 
كم گرفت. سفير بريتانيا معتقد اس��ت كه »نبايد انتظار داشت 
كه سياس��ت هاي امريكا در خصوص ايران در آينده نزديك به 
روندي منطقي بازگردد، زيرا دولت كنون��ي امريكا دچار چند 
دستگي است. « دولت امريكا و شخص رئيس جمهور تاكنون در 
مورد افشاي اين ايميل ها و نظرات صريح سفير انگليس موضعي 
اتخاذ نكرده اند. وزارت خارجه انگليس هم صحت اين ايميل ها را 
رد نكرده و در مورد نحوه  افشاي آنها هم سكوت كرده، اما در عين 
حال گفته كه »افكار عمومي انگليس قبول خواهند داشت كه 
سفراي ما براي وزيران خود اقدام به تهيه گزارش هايي صادقانه و 
برآورد هايي بي پرده از سياست هايي در كشور محل خدمت خود 
كنند، نظرات آنها لزوماً نظرات وزارت خارجه و يا به واقع دولت 

انگليس نخواهد بود. «

يك نماينده مجلس پيش بيني كرد
افزايشاقتدارايران

بعدازگامدومكاهشتعهدات
رئي�س كميس�يون آم�وزش مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه برداش�تن 
گام دوم اي�ران در كاه�ش تعه�دات برجام�ي گف�ت: اي�ن 
اق�دام جمه�وري اس�المي قطع�ا منج�ر ب�ه افزاي�ش اقت�دار 
و امني�ت ش�ده و اقتصادم�ان ارتق�ا پي�دا خواه�د ك�رد. 
محمدمهدي زاهدي در گفت وگو با فارس، درباره اقدام قاطع جمهوري 
اسالمي ايران در افزايش غني س��ازي ۳/۶۷درصد در گام دوم كاهش 
تعهدات برجامي گفت: امريكا و اروپا ب��ا همراهي يكديگر بيش از پنج 
سال اس��ت كه ايران را س��ركار گذاش��ته و با جمهوري اسالمي بازي 
كردند. وي افزود: اروپايي ها در يك س��ال گذشته جز بازي با كلمات، 
كار و اقدام اساسي و عملي در قبال تعهداتشان به ايران انجام نداده اند 
و به مطالبات اساسي ايران در برجام و لغو تحريم ها اعتنايي نكرده اند 
و فقط وعده و وعيد دادند.  زاهدي اظهار داش��ت: بايد بعد از گام دوم 
متكي بر توان، امكانات و ظرفيت هاي داخلي باشيم و بر اساس اقتصاد 
مقاومتي عمل كنيم. وي گفت: نه تنها در حوزه انرژي هس��ته اي بلكه 
بايد در فناوري هاي نو و با تكيه بر علم و دانش و توانايي هاي ملت ايران، 
جوانان و دانش دانشمندان خالق كش��ورمان مسير را ادامه دهيم كه 
حتما صدها برابر برجام و اينس��تكس توانايي داشته و منافع بيشتري 

براي جمهوري اسالمي دارد. 
زاهدي افزود: بع��د از افزايش قدرت جمهوري اس��المي ايران پس از 
غني سازي ۲۰ درصد، امريكا و اروپا به دنبال ايران افتاده و براي مذاكره 
التماس كردند و اصرار بر مذاكره داش��تند بنابراين بايد همين مسير 
را ادامه دهيم و قدرت و اقتدارمان را ارتق��ا دهيم. وي گفت: اگر علم و 
دانش و فناوري هاي خود را افزايش و ارتقا دهيم قطعاً غربي ها نياز به 
جمهوري اسالمي خواهند داشت و در آن صورت ما مي توانيم با تكيه بر 
ملت خود نه تنها در منطقه بلكه در جهان قدرت مان را افزايش دهيم كه 

اين توانمندي در جمهوري اسالمي وجود دارد. 
 

باهنر:پيشگونيستم
اماشانسپيروزيبااصولگراياناست

ما بر اساس شرايط موجود پيش�گويي و رمالي نمي كنيم بلكه فكر 
مي كنيم فضاي عمومي كشور آمادگي پيروزي اصولگرايان را دارد. 
محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اس��المي مهندس��ين روز گذشته در 
نشست خبري درباره برنامه هاي شوراي وحدت اصولگرايان اظهار داشت: 
اصولگرايان س��ه يا چهار حزب قدرتمند فراگي��ر ندارند كه فعاليت هاي 
انتخاباتي توسط جبهه ها شكل بگيرد، اين جبهه ها در هر دوره انتخابات 
براي رسيدن به ائتالف تالش مي كنند. در هر موسم انتخابات بخش زيادي 
از انرژي ما صرف وحدت و ايجاد ساختار مي شود. وي افزود: اين شوراي 
وحدت دوره اي با نام جمنا )جبهه مردمي نيروهاي انقالب اس��المي( در 
دوره ديگر با نام وفاق ملي است در دوره ديگر شوراي هماهنگي نيروهاي 

انقالب بود و اكنون هم شوراي وحدت است. 
دبيركل جامعه اسالمي مهندسين هدف اين شورا را ائتالف ۱۰۰ درصدي 
و جمع شدن همه نيروهاي اصولگرا و منتسب به اصولگرا دانست و گفت: 
اينكه تا چه حد در اين هدف موفق شويم به عوامل محيطي و گفت و گو ها 
دارد. نايب رئيس مجلس نهم درباره تغيير نام شوراي وحدت اصولگرايان هم 
اظهار داشت: محتوا يكسان و مشخص است اما ممكن است اسامي مختلفي 
داشته باشد. در وحدت جمنا هم هست و ممكن است تغيير نام داده شود. اما 

انشعابي نيست و اسم ها تفاوت خواهد كرد. 
باهنر همچنين در پاسخ به پرسشي درباره ميزان اطمينان جريان اصولگرا 
از پيروزي در انتخابات آينده تصريح كرد: انتخابات ميدان رقابت است كه 
در رقابت سالم اين رجزخوانی وجود دارد. تحليل ما اين است كه ۱۰ يا ۱5 
درصد رأی دهندگان سياسي و جناحي نيستند و در انتخابات به كساني 
رأي مي دهند كه پيروز باشند. وي افزود: بر همين اساس اگر جريان هاي 
سياسي بتوانند اين موضوع را تثبيت كنند كه بُرد با ما است، اين افراد به 
آنها گرايش خواهند داشت. باهنر افزود: از طرف ديگر برخي هم با غرور و 
سينه ستبر از پيروزي خود خبر مي دهند كه بخواهيد و نخواهيد ما پيروز 
هستيم كه اين موضوع اثر منفي دارد. دبيركل جامعه اسالمي مهندسين 
تأكيد كرد: در اوضاع كنوني كشور اصولگرايان نقشي نداشته و پاسخگو 
نخواهند بود، نه مجلس و نه دولت اصولگرا نيستند، دكتر روحاني با حمايت 
اصالح طلبان پيروز شد، بنابراين مسئوليت مستقيم شرايط كنوني كشور 
بر عهده اصولگرايان نيس��ت. باهنر ادامه داد: بر همين اساس اصولگراها 
معتقدند رأي مردم عوض خواهد شد اما هيچ كدام از اين موارد و تحليل ها 
نبايد خاطر جمعي و اطمينان به وجود آورد. وي يادآور شد: ما بر اساس 
شرايط موجود پيش��گويي و رمالي نمي كنيم بلكه فكر مي كنيم فضاي 
عمومي كشور آمادگي پيروزي اصولگرايان را دارد. دبير كل جامعه اسالمي 
مهندسين تصريح كرد: ما اصولگرايان خيلي وقت ها به خودمان مي بازيم. 
مثالً وقتي در انتخابات ۹۲ با چهار كانديدا حاضر مي شويم و رقيب با يك 
كانديدا، مي بازيم. اگر به رقيب باختيم نتيجه را مي پذيريم اما نبايد به خود 
ببازيم. وي همچنين درباره شكل گيری جريان سوم و تفوق آن بر دو جريان 
حاضر ادامه داد: از همان دوران ابتداي انقالب يك تز با عنوان خط سوم 
وجود داشت. اما در عمل تا امروز خط سومي شكل نگرفته است اما اين به 
معناي شكل نگرفتن آن در آينده نخواهد بود. باهنر درباره جوانگرايي در 
فهرست انتخاباتي اصولگرايان هم تصريح كرد: ما در فهرست هاي پيشين 
انتخاباتي تالش كرديم جوانگرايي داشته باشيم اما مجلس بايد نقشه راه 
تهيه كند و اين نقشه نيازمند علم، تجربه و هنر مديريت دارد؛ هرچند اگر 
معدل سن نمايندگان كاهش يابد ما استقبال مي كنيم. اما جوانگرايي به 
معناي پيرزدايي نيست. رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري در پاسخ 
به پرسشي درباره انتخاب ش��خص اصلح كه پيش از اين آيت اهلل مصباح 
يزدي به آن اشاره كرده بود؛ گفت: آيت اهلل مصباح پيش از اين گفته بودند 
كه ما از نامزد اصل��ح حمايت مي كنيم ولو رأی نياورد؛ م��ا با اين ديدگاه 

مخالف هستيم. 
باهنر افزود: ما بايد از كس��ي حمايت كنيم كه صالحي��ت الزم و امكان 
رأی آوري هم داشته باشد چون فعاليت سياسي منوط به كسب نتيجه است. 
ما صرفاً در انتخابات صالح مقبول را به اصلح غيرمقبول ترجيح مي دهيم. 

حمايت از كسي كه رأی ندارد كار بيهوده اي است. 

ذوالنوري:راهگفتوگوبازاست
امامعطلبرجامنميمانيم

 جمه�وري اس�المي از گفت وگ�و ف�رار نمي كن�د و راه گفت وگ�و 
ب�از اس�ت بنابراي�ن م�ا از مذاك�ره همزم�ان ب�ا برداش�تن 
مي كني�م.  اس�تقبال  برج�ام  تعه�دات  كاه�ش  گام ه�اي 
مجتبي ذوالن��وري در گفت وگو با خبرگ��زاري خانه ملت در خصوص 
تماس تلفني رئيس جمهور فرانسه با حسن روحاني، گفت: جمهوري 
اسالمي از گفت وگو فرار نمي كند و هيچ وقت باب گفت وگو را نمي بندد 
يا به آن بس��ته هم نگاه نمي كند بنابراين راه گفت وگو باز است اما ما 
كارهای مان را معطل گفت وگوها نمي گذاريم، اينكه وزارت امور خارجه 
و دولت دس��ت روي دس��ت بگذارند و اقدام تقابلي را منوط به نتايج 

مذاكرات كنند، اشتباه است. 
نماينده مردم قم در مجلس تصريح كرد: جمهوري اسالمي در ۶۰ روز 
اخير گام هايي را تعريف و عملياتي كرده است كه يكي افزايش درصد 
غناي اورانيوم است كه تاكنون ۳/۶۷ درصد بوده و هم اكنون متناسب 
با نياز آن را افزايش مي دهيم، ما اين اقدام را انجام و همزمان در راستاي 
احياي رآكتور آب س��نگين اراك كارهايي را انجام مي دهيم، در عين 
حال بازطراحي و بهينه سازي برجام را اگر غربي ها به تعهداتشان عمل 
و عقب افتادگي را جبران كنند، دنبال كرده و همزمان با اين اقدامات 
مذاكره هم خواهيم كرد. ذوالنور يادآور ش��د: ما تا ديروز كاري انجام 
نمي داديم و منتظر نتايج مذاكرات با اروپايي ها بوديم اما امروز اقداماتي 
را كه در گام دوم تعريف ش��ده عملي خواهيم ك��رد، در عين حال از 
مذاكره هم اس��تقبال مي كنيم، اگر امريكا هم مي خواهد به گفت وگو 
بازگردد بايد بداند كه اين گفت وگو در قالب برجام انجام مي شود.  اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، افزود: امريكا از برجام خارج ش��ده و با 
خروج از اين توافق، تحريم ها از جمله تحريم هاي نفتي و بانكي را عليه 
جمهوري اس��المي بر خالف برجام اعمال كرده بنابراين هر زمان كه 
اين تحريم ها را لغو كند، مي تواند در قالب برجام پاي ميز مذاكره 5+۱ 
با ايران بنشيند و اظهارنظر كند يا به ۱+۴ اضافه شود. در اين صورت 

۱+۴ مي تواند ۱+5 مقابل ايران باشد. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اسالمي، تأكيد كرد: در صورتي كه امريكا به برجام بازنگردد، تحريم  ها 
را لغو نكند و بخواهد در قالب ۱+5 با اي��ران مذاكره كند، قطعاً دولت 
جمهوري اس��المي حاضر به گفت وگو نخواهد شد، در صورتي هم كه 
دولت كوتاه بيايد مجلس مقابل دولت مي ايس��تد و مانع از انجام اين 

كار مي شود. 
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