
  گزارش

مذاکره زیر سایه ترور!
درست در زمانی که ناظران و تحلیلگران بین المللی تحوالت نشست 
وین را تعقیب می کنند تا ببینند بازگشت امریکا به برجام و تعهدات 
آن به چه فرجامی خواهد رسید، خبری می رسد که توجهات را به 
هزاران کیلومتر دورتر، یعنی درون تأسیسات اتمی جمهوری اسالمی 
ایران در اطراف نطنز می برد. خرابکاری تروریستی حال از نوع انفجار 
یا حمله سایبری و هر چیز دیگری بوده باشد، درست در زمانی اتفاق 

افتاد که ایران و غرب در حال گفت وگو بر سر آینده برجام بودند. 
با توجه به اقدامات پیشین صهیونیست   ها در ترور شهید فخری زاده 
و انفجار چند ماه پیش در همین سایت، خیلی زود انگشت اتهام به 
سوی رژیم صهیونیستی رفته و البته برخی منابع صهیونیست نیز 
به این موضوع اذعان نیز داش��ته اند. اما نکته ای که نباید از آن غافل 
شد رابطه میان این خرابکاری و طرف غربی برجام است. در خصوص 
ارتباط میان اقدام صهیونیست    ها و موضع کشورهای غربی و به ویژه 
امریکا چند احتمال می توان در نظر گرفت: نخس��ت آنکه این اقدام 
بدون اطالع واشنگتن رخ داده باشد، دوم اینکه این اقدام با اطالع ولی 
بدون رضایت کاخ سفید بوده و سوم اینکه این خرابکاری با اطالع و 

رضایت غرب انجام شده باشد. 
در فرض نخس��ت اگر بدون اطالع امریکا، صهیونیست    ها به صورت 
خودسر دست به این اقدام زده باش��ند، باید پرسید اگر امریکایی    ها 
قادر به کنترل سگ دس��ت آموز خود در منطقه نیستند، اساساً چه 
تضمینی هست که بعد از توافق و با بازگشت امریکا به برجام باز هم 
تأسیسات هسته ای ما که زیر نگاه دقیق بازرسان معلوم الحال آژانس 
اس��ت در امان باش��ند. اگر قرار مذاکره و برجام حتی نتواند امنیت 
تأسیس��ات اتمی ما را )که به دلیل نظارت های برجامی در معرض 
جاسوسی قرار گرفته( حفظ نماید، چگونه حامیان آن ادعا می کردند 

که سایه جنگ)!( را از ایران دور کرده اند؟
در این فرض که واشنگتن از این اقدام تروریستی اطالع داشته، هم 
اگر کاخ سفید و به ویژه ساکنان جدید آن واقعاً و صادقانه به رویکرد 
تعامل و گفت وگو تمایل دارند، باید مانع از این اقدام صهیونیست    ها  
می ش��دند. به نظر می رس��د این رویداد چنانکه برخی منابع غربی 
اذعان نموده اند، هم با اط��الع و هم رضایت طرف غرب��ی و به ویژه 
امریکا رخ داده و در واقعی بخشی از نقشه نظام سلطه برای تحمیل 

اراده خود است. 
باید گفت ای��ن اقدام، نه یک عمل خودس��رانه صهیونیس��ت های 
افراطی، بلکه بخشی از پازل غرب برای خنثی سازی قدرت ایران در 
وضعیت پیش رو است. از همان عصبانیت های آشکار اروپایی    ها و 
امریکا از قانون مصوب مجلس تح��ت عنوان »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم    ها و صیانت از منافع ملت ایران   « می ش��د حدس زد که 
سلطه گران دس��ت برتر ایران را تاب نخواهند آورد و از همه ابزار   ها 
برای معکوس کردن معادله اس��تفاده خواهند کرد. ابتدا با فشار بر 
غرب گرایان داخلی کوش��یدند که مانع از اج��رای مصوبه مجلس 
ش��وند و اینک که موفق نش��ده اند از طریق جریان نفوذ و عملیات 
ویژه سرویس های اطالعاتی به خیال خود موضع ایران را در عمل 

تضعیف کرده اند. 
با توجه به اینکه نیت صهیونیست    ها و حامیان غربی آنها از اقدام اخیر 
قراردادن ایران در موضع ضعف بوده است، به نظر می رسد الزم است 
مواجهه هوشمندانه و راهبردی با س��ناریوی دشمن در دستور کار 
جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد. اوالً فوراً باید مذاکره متوقف گردد 
تا دشمن هزینه های اقدام موازی تروریستی با مذاکره را دریابد. عالوه 
براین باید گفت مذاکره در موضع ضعف و زیر فشار و سایه تروریسم 
در تصاد و مغایرت کامل با منافع ملی اس��ت. ثانیاً عالوه بر اقدامات 
امنیتی برای وارد کردن ضربع متقابل بر دشمن )که اینک بیش از 
گذشته ضروری است( از کشف، شناسایی و شبکه نفوذی که در چند 
عملیات اخیر دشمن از آن بهره جس��ت، نباید غافل شد. با توجه به 
تکرار دو حادثه در یک س��ایت اتمی، احتمال نفوذ در سازوکارهای 

حفاظتی این نهاد و سازمان مافوق آن دور از انتظار نیست. 
در گامی فراتر به نظر می رس��د باید میدان بازی را به گونه ای تغییر 
داد که دشمن را به انفعال کش��اند. با توجه به وضعیت متفاوت دو 
سایت »شهید احمدی روشن« در »نطنز « و »سهید علیمحمدی« 
در »فردو « از منظر پدافندغیرعامل، گونه غنی س��ازی خصوصاً در 
درصدهای باال و با دس��تگاه های پیشرفته تر در س��ایت فردو انجام 
گیرد تا هم احتمال آس��یب به آن کاهش یابد و هم دش��من هزینه 
این اقدامات خود را عماَل پرداخت کند. در اینجا ش��ایان ذکر است 
که در جریان مذاکرات برجام، غربی    ها که از وضعیت کاماًل متفاوت 
دو سایت نطنز و فردو خصوصاً از منظر استحکامات پدافند غیرعامل 
مطلع بودند، اصرار می ورزیدند که غنی س��ازی تنها در سایت نطنز 
انجام گیرد تا هر زمان که خواستند با ابزار مختلف مانع از آن شوند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در سال 1393 خطاب به مسئوالن 
فرمودند: »حفظ تشکیالتی که دش��من قادر به تخریب آن نیست 
]ضروری است[. روی فردو تکیه می کنند، چون غیر قابل دسترسی 
است برای آنها؛ می گویند جایی که ما نمی توانیم به آن ضربه بزنیم، 

نباید داشته باشید! این خنده آور نیست؟ « 
مع  األسف به رغم هش��دارهای معظم له، این خواسته زیاده خواهانه 
طرف غربی در برجام تأمین ش��د و اکنون هن��وز در حال پرداخت 

هزینه های این »خسارت محض « هستیم. 
در مجموع باید گفت که در شرایط کنونی و زیر س��ایه ترور، ادامه 
مذاکرات  به سیاق سابق به هیچ عنوان به صالح نیست و این طرف 
غربی است که باید هزینه برهم زدن توازن موجود را بپردازد. اگر قرار 
است خشونت عامل تعیین کننده و مؤثر بر نتیجه نهایی باشد، ایران 

قطعاً برگ های برنده بیشتری از طرف غربی خواهد داشت. 

محمدجواد اخوان

کبری آسوپار

در ديدار مقامات کشورمان با نخست وزير کره جنوبي تأکيد شد 

سئول منابع ایران را هرچه سریع تر آزاد  کند
 نخست وزير کره جنوبی که برای ديدار و گفت وگو 
با مقامات کش�ورمان به تهران س�فر ک�رده روز 
گذشته با رئيس مجلس شورای اسالمی و مشاور 
مقام معظم رهبری ديدار و گفت وگو کرد .در اين 
ديدارها طرف های ايرانی با عتاب به نخست وزير 
کره، او و کشورش را متوجه مس�ئوليتی که در 
قبال پول های بلوکه ش�ده اي�ران دارد، کردند.

 به گزارش خان��ه ملت، محمدباق��ر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی در دیدار »چانگ سیه کیون« 
نخس��ت وزیر کره جنوبی با بیان اینکه کش��ورهای 
آسیایی باید همکاری های همه جانبه از جمله صنعتی، 
فناوری و فرهنگی را اولویت قرار دهند و پیش��تازان 
صلح و پیشرفت دنیا باشند،  افزود: از سفر نخست وزیر 
کره جنوبی به تهران خرس��ندیم. اما متأسفانه فعاًل 
کره جنوبی جایگاهی در مناسبات اقتصاد خارجی ایران 
ندارد و روابط اقتصادی و سیاسی که در باال  ترین سطوح 
قرار داشت تنزل کرده است. اگر سفیر کره جنوبی در 
بازار تهران از مردم سؤال کند که رفتار کره جنوبی از 
سال ۲۰1۸ تاکنون چطور بوده، متوجه می شود که 
این رفتار اصالً قابل قبول نیست و ذهنیت مردم نسبت 

به شما منفی است. 
   ذهنيت مردم ايران را به کره اصالح کنيد

قالیباف با بیان اینکه همه ملت های دنیا از جمله ملت 
متمدن و با فرهنگ ایران، دوستان خود را در روزهای 
سخت می شناسند و با انتقاد جدی از اقدام بانک های 
کره در مسدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی 
خود  افزود: انتظار ما از نخس��ت وزیر کره جنوبی این 
است که راه حل های فوری و عملی برای حل مشکل 
منابع ارزی ایران ارائه دهد و پول  های بلوکه جمهوری 
اسالمی آزاد شود. انتظار مردم ایران از طرف کره جنوبی 
برآورده نشده است؛ حتی تجار که ارتباط مردمی خوبی 
با کره داشتند نیز از روال پیش آمده ناخرسند هستند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به نخست وزیر 
کره جنوبی گفت: ش��ما فرد با تجرب��ه ای در عرصه 
سیاست و مدیریت کالن کش��ور هستید. بر همین 
اس��اس باید آثار شکست سیاست فش��ار حداکثری 
ترامپ را مشاهده و به خوبی درک کنید. البته معتقدم 
هیچ مانعی نمی تواند س��بب همکاری های خوب دو 
کشور از جمله در حوزه بشردوستانه، مسائل درمانی 
مانند کرونا و تأمین کاالهای اساسی شود و امیدوارم 
این همکاری  ها در بهترین سطح انجام شود. رئیس 
قوع مقننه اظهار کرد: امیدوارم این سفر آغاز مجدد 
همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور 
در شصتمین سالگرد مناس��بات دیپلماتیک باشد. 
رئیس مجلس شورای اسالمی به آمادگی همکاری های 
پارلمانی دو کشور تأکید کرد و گفت: این همکاری   ها 
می تواند سبب توسعه روابط دو کش��ور شود. وی از 

رئیس مجلس کره برای سفر به تهران دعوت کرد. 

    برای رفع مشکالت تالش می کنيم
 در ادامه چانگ سیه کیون، نخست وزیر کره جنوبی 
با اش��اره به اینکه به عنوان یک مق��ام دولتی و بعد از 
۴۴ سال اولین نخست وزیری است که به ایران سفر 
می کند، گفت: البته در س��ال های گذشته به عنوان 
رئیس مجلس به ایران س��فر کرده بودم و با مقامات 
عالی رتبه ایران دیدار داش��تم لذا امیدوارم این سفر 
آغاز مجدد روابط خوب با ایران باشد. در این دیدار نیز 
نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به روابط تاریخی خوب 
دو کشور افزود: بدون شک رفت و آمد مقامات دو کشور 
سبب حفظ این روابط شده است؛ اما متأسفانه از سال 
۲۰1۸ به بعد روابط دو کشور دچار مشکل شد که برای 
رفع آن تالش می  کنیم. وی ضمن تأیید سخنان رئیس 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه قرن آینده، قرن 
آسیا است، ادامه داد: بر این اساس اعتقاد دارم ایران و 
کره جنوبی به عنوان دو کشور آسیایی باید روابط خود را 
حفظ و مستحکم کنند. نخست وزیر کره جنوبی با اشاره 
به سخنان رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص 
همکاری های فنی، صنعت��ی، تکنولوژی و فرهنگی 
و س��ابقه حضور نیروی کار کره ای در ایران، تصریح 
کرد: در دهه هفتاد میالدی ک��ره در احداث دو پروژه 

پاالیشگاهی در خرمشهر و اصفهان فعال بود. 
نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به اینکه در سفر خود 

به ایران تعدادی از مس��ئوالن اقتصادی و سیاس��ی 
کره جنوبی حضور دارند تا راه حل   هایی برای روابط دو 
کشور پیدا کنند، اظهار کرد: با توجه به جایگاه جمهوری 
اسالمی ایران در مناسبات خارجی کره جنوبی نهایت 
تالش را برای فائق آمدن بر مشکالت انجام خواهیم 
داد. نخست وزیر کره جنوبی خاطر نشان کرد: امیدوارم 
دعوت رئیس مجلس کش��ورمان برای سفر به کره را 
بپذیرید زیرا این س��فر می تواند آغاز روابط جدید دو 

کشور باشد و سبب حل مشکالت شود. 
    منابع ايران در کره جنوبی هر چه س�ريع تر 

آزاد شود
چانگ سیه کیون، نخست وزیر کره جنوبی همچنین 
صبح دیروز با عل��ی الریجانی، مش��اور مقام معظم 
رهبری دیدار و گفت وگو کرد  .الریجانی در این دیدار 
ضمن خوش��امد گویی به نخس��ت وزیر کره جنوبی، 
بر توس��عه روابط دو کش��ور در زمینه های گوناگون 
تأکید کرد. مش��اور مقام معظ��م رهبری همچنین 
درخصوص پول های بلوکه شده در کره جنوبی خطاب 
به نخست وزیر این کش��ور اظهار داشت : منابع ما نزد 
بانک های کشور ش��ما امانت بوده و دولت شما باید 
سعی کند نسبت به این موضوع امانت دار باشد و هرچه 
سریع تر منابع ما آزاد شود تا خدای ناکرده در روابط دو 
کشور اثر سوء نگذارد. نخست وزیر کره جنوبی نیز در 

این دیدار ضمن اظهار خرسندی از مالقات با الریجانی، 
قول داد در اسرع وقت راه حلی برای آزادسازی منابع 
ایران از سوی دولت کشور متبوع خود پیدا کند. وی 
همچنین بر ضرورت توسعه روابط درازمدت دو کشور 

در همه زمینه   ها تأکید کرد. 
    باي�د راهی برای آزادس�ازی مناب�ع ايرانی 

يافت
نخست وزیر کره جنوبی روز دوش��نبه ، با بیان اینکه 
بهتر است راهی پیدا شود و س��ریع دارایی های ایران 
بازگردد، گفت: کره جنوبی باید به سرعت ۷ میلیارد 
دالر دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های سئول 
را با هدف رفع بن بست در روابط دیپلماتیک تهران - 

سئول آزاد کند. 
ِکیون به خبرنگارانی که وی را در این سفر همراهی 
می کنند، گفت: من قبالً هم گفته ام که  این پول، پول 
ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود. بهتر 
است راهی پیدا کنید و سریع آن را برگردانید. انجام 
این کار به نفع کره جنوبی اس��ت و باید تالش شود بر 
»محدودیت های مختلف « که مانع از آزادسازی این 
پول می شوند، غلبه شود. نخس��ت وزیر کره جنوبی 
یادآوری کرد که مقامات ایرانی در دیدار با وی، ناامیدی 
خود را از بن بس��ت در ش��رایط موجود ابراز داشته و 

خواستار راه حل سریع شده اند. 

رئيس شورای ائتالف نيروهای انقالب:
خطای راهبردی جریان انقالب 

پیش فرض گرفتن پیروزی در انتخابات است
خط�ای راهب�ردی برخ�ی در جري�ان انقالب�ی اي�ن اس�ت ک�ه 
اي�ن رقاب�ت را س�اده و پي�روزی را پيش ف�رض تلق�ی کرده اند. 
به گزارش فارس، نشس��ت ش��ورای مرکزی ائتالف نیروهای انقالب 
اسالمی، عصر یک  ش��نبه با حضور اکثریت اعضا و به ریاست غالمعلی 

حداد عادل و دبیری پرویز سروری برگزار شد. 
در ابتدای این نشست حداد عادل درباره کاندیدای نهایی شورای ائتالف 
در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این سؤال از سوی مردم و رسانه   ها 
مطرح می ش��ود که کاندیدای ائتالف چه کسی خواهد بود؟ وی اظهار 
داشت: ضمن بررسی دقیق و هوش��مندانه عرصه سیاسی و اجتماعی 
کش��ور و اخبار فعالیت های چهره های در مع��رض کاندیداتوری صبر 
می کنیم تا تکلیف ثبت نام   ها مشخص شود و طبق سازوکاری مشخص 
با معیارهای منطقی تصمیم خواهیم گرفت. حدادعادل با تأکید بر اینکه 
آنچه مشخص است، ما دو  ماه پرکار و عملیاتی را در پیش رو داریم،  با 
اشاره به اظهارات مداخله جویانه اخیر سفیر فرانسه تصریح کرد: ضلع 
خارجی در این انتخابات بیش از همه ادوار مشغول فعالیت است و تالش 
می کند تا در فضای عمومی اثرگذار باشد. گرچه مردم تجربه گذشته را 
درباره این روش  ها فراموش نمی کنند اما می طلبد تا رسانه های داخلی 
ونخبگان ضمن روشنگری، عملیات روانی آنها و طرفداران این جریان 

را خنثی کنند. 
رئیس ش��ورای ائتالف با بی��ان اینکه برای ریاس��ت جمهوری، جبهه 
انقالب با عقالنیت و بررسی همه جانبه تالش می کند تا بهترین تصمیم 
در زمان مناسب گرفته ش��ود تصریح کرد: خطای راهبردی برخی در 
جریان انقالبی این است که این رقابت را ساده و پیروزی را پیش فرض 

تلقی کرده اند. 

     ايرنا: جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات 
کشور با بیان اینکه با استقبال ویژه مردم و روستاییان، رکورد ثبت نام در 
انتخابات شوراهای روستا شکسته شد، گفت: حضور پرشور در انتخابات، 

زمینه ساز اقتدار، کارآمدی، انسجام و ثبات کشور است.
      فارس: ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی: تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس امروز از سایت هسته ای نطنز بازدید خواهند کرد. 
اعضای کمیسیون در این بازدید به بررسی جزئیات موضوع اخیر پرداخته 
و گزارشی به کمیسیون و در نهایت به صحن علنی ارائه می شود. پس از  
بررسی های صورت گرفته در صورتی که الزم باشد مراجع مربوطه جهت 
پیگیری به مجلس دعوت می شوند تا چارچوب هایی برای حفاظت و تقویت  

مراکز هسته ای در نظر گرفته  شود.

فرمانده نيروی زمينی سپاه:
سپاه فدایی مردم

 در برابر بدخواهی دشمن است
با هدف بررس�ی ميدان�ی آخري�ن و تازه  ترين تمهي�دات دفاعی 
و امنيت�ی در مرزه�ا، فرمان�ده ني�روی زمين�ی س�پاه از خطوط 
مرزی جنوب ش�رق، ش�رق و ش�مال غرب کش�ور بازدي�د کرد. 
به گزارش س��پاه نیوز، سردارسرتیپ پاس��دار محمد پاکپور، فرمانده 
نیروی زمینی س��پاه در بازدید از خطوط مرزی جنوب شرق، شرق و 
شمال غرب کش��ور طی س��خنانی در محدوده خدمت رسانی قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه تأکید کرد: سپاه فدایی و خادم مردم و سدی 

مستحکم در برابر بدخواهی دشمن است. 
فرمانده نی��روی زمینی س��پاه گفت: در ش��رایطی که دش��من همه 
توانمندی ها و امکانات خود را برای به زانو درآوردن مردم ایران در مسیر 
آرمان خواهی انقالبی و استقالل طلبی به کار گرفته است، سپاه مردمی، 
با صالبت و اقتدار یکی از بزرگ ترین عوامل شکست و ناکامی دشمن 
بوده اس��ت. وی افزود: در حوزه امنیتی رصد و خنثی س��ازی برخی از 
عوامل و گروهک های تروریستی نیابتی را که برای آسیب زدن به امنیت 

مردم اجیر و تجهیز شده اند یکی از مهم  ترین ماموریت ها می دانیم. 
س��ردار پاکپور در جریان این بازدیدها، اقدامات ص��ورت گرفته برای 
تقویت و به روز رسانی تمهیدات و توانمندی های نیروی زمینی سپاه 
را یک راهبرد نهادینه شده در مسیر مقابله با تهدیدات و خنثی سازی 

دسیسه های تروریستی دشمن عنوان کرد. 

روح برجام زیر آوار نطنز
مهم نیست؛ ما آدم بدهای این ماجرا می شویم، اما نمی شود نگوییم که هیچ 
مذاکره ای در جهان، وقتی موضوع مذاکره همزمان با مذاکرات هدف حمله 
قرار می گیرد، نمی تواند نشان از صلح طلبی و اهمیت به حل مناقشات از 
طریق گفت وگو تلقی شود. بلکه اولین پیامی که به دوست و دشمن مخابره 
می کند، این است که ما خواهان »توافق به هر قیمتی « هستیم. این اصرار 
بر مذاکره و اصرار بر توافق – به رغم وقوع هر رویدادی- گرچه با این انگیزه 
انجام می گیرد که مذاکرات به هم نخورد، اما در عمل با القای این پیام به 
طرف های مذاکره که »مهم نیس��ت چه هزینه ای به ملت ایران تحمیل 
می کنید، ما در هر حال سر میز مذاکره نشسته ایم« راه را برای فشارهای 
بیشتر آنان بر ایران و سست کردن بیشتر پایه های این میز هموار می کند. 
وقتی دولت امریکا خود را برابر مذاکره کنندگانی می بیند که ترور دانشمند 
هسته ای شان و نیز حمله به نیروگاه هسته ای آنها که از موضوعات اصلی 
برجام است، نه فقط خللی در عزم آنان برای مذاکره ایجاد نمی کند، حتی 
طرف ایرانی عالقه ای به طرح این موضوعات مرتبط، در مذاکرات ندارد، 
چرا باید این کشور را قوی و مقاوم برابر تهدیدات ببیند و از مواضع خود در 
برجام عقب بنشیند؟ اینگونه است که از قضا، بی اعتنایی تیم مذاکرات 
هسته ای و شخص ظریف به حمالت اسرائیل، نه باعث استحکام مذاکرات، 
بلکه موجب تضعیف آن می شود؛ چه آنکه توازن قدرت را در دو طرف میز 

برهم می زند. 
هم از این رو است که طرف غربی به بی ربط   ترین رویداد  ها هم واکنش نشان 
می داد و آن را مانعی در مس��یر تحقق برجام معرفی می کرد و این سو در 
داخل ایران هم دولت به جای ایستادگی مقابل بهانه جویی های غربی   ها با 
آنان هم صدا   می شد که فالن اقدام و بهمان حرف باعث آسیب به برجام شده 
است. نه موشک های ایران موضوع مذاکرات هسته ای بودند و نه اسرائیل 
سر میز مذاکره حاضر بود، اما یک شعارنویس��ی روی موشک را پیراهن 
عثمان کردند که خالف روح برجام است و حتی شخص حسن روحانی 
در هیاهوی کارزار انتخاباتی اش در س��ال 96 گفت که »آمدند شهرهای 
زیرزمینی موشکی را نشان دادند تا برجام را به هم بزنند. روی موشک   ها 
شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل نوشتند تا برجام را به هم بزنند. برای 

اینکه نتوانیم از برجام صد درصد استفاده کنیم!« 
برای نتیجه بخشی هر مذاکره ای، راهی نیست جز آنکه قوی در مذاکرات 
ظاهر شویم و یک ایران با دانشمند هسته ای ترور شده، با نیروگاه هسته ای 
مورد حمله قرار گرفته و با انتقام و واکنش نداشته به این موضوعات اصلی 
فناوری هسته ای کشور، ایرانی قوی برای پیشبرد پیروزمندانه مذاکرات 
نیست. نطنز نیروگاهی است که به عنوان تنها مرکز برای فعالیت هسته ای 
ایران در برجام مشخص شده است و با این حال برای دومین بار هدف حمله 
قرار می گیرد و دیپلمات های ما همچنان سر میز مذاکره ای نشسته اند که 
موضوع مذاکره زیر بار حمله و تروریسم است. گفته می شود که این حمالت 
اسرائیل برای برهم زدن برجام است و ما نباید در دام صهیونیست   ها بیفتیم؛ 
اما نمی شود که عزت را روی میز مذاکره گذاشت تا به مذاکره برهم نخورد 
و حرف اسرائیل نشود! اس��رائیل و امریکا همیشه در یک مسیر بوده اند و 
منافع یکی، منافع دیگری  است؛ چطور ناگاه مخالف هم شده اند؟ شاید 
هم اسرائیل دانسته که هر چه کند، دولت روحانی به خاطر برجام جوابی 
نمی دهد و مانع واکنش دیگران هم می شود و موقعیت را برای ضربه زدن 
و پاسخ نگرفتن مناسب دیده است. خصوصاً که دولت روحانی در ماه های 
پایانی خود و در آستانه انتخابات دستش از دستاورد خالی است و فرصت 
منتظر ماندن برای ثمردهی جنگ سرد با غرب بر سر حمالت اسرائیل را 
ندارد. اما از قضا راه به نتیجه رسیدن مذاکرات از مسیر بلند شدن از پشت 

میز مذاکره و نمایش مظلومیت ایران می گذرد. 
خودمان را فریب ندهیم؛ چطور شعارنویس��ِی صرف علیه اسرائیل روی 
موشک ایرانی، خالف روح برجام بود و به قول دولت روحانی و حامیانش 
از موانع ثمردهی برجام؛ اما آوارِ حمالت اس��رائیل در نیروگاه نطنز )تنها 
مرکز مشخص شده در برجام برای فعالیت هسته ای ایران( هیچ گردی بر 
مذاکرات هسته ای نمی نشاند؟ حمالت اسرائیل به نیروگاه هسته ای نطنز 
و ترور دکتر محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای ایران از موارد حتمی 
برای طرح در مذاکرات هسته ای  است. اینکه ظریف و تیمش با وجود حمله 
فیزیکی به موضوعات اصلی مذاکره، همچنان سر میز مذاکره نشسته اند 
و حتی این نکات را بیان نمی کنند، اثبات این اتهام است که به هر قیمتی 

می خواهند در مذاکرات به توافق با غرب دست یابند؛ به هر قیمتی!

88498443سرويس  سياسي
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       هسته ای

      خبر

رئيس سازمان انرژی اتمی با بيان اينکه سرنخ های 
خرابکاری در سايت نطنز پيدا شده است، گفت: 
سيستم برق اضطراری سايت همين امروز)ديروز( 
راه اندازی شده و بقيه امور هم پيش خواهد رفت. 
به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی روز گذش��ته و در 
حاش��یه افتتاح مرکز ملی فناوری های کوانتومی با 
اشاره به عملیات خرابکاری در سایت شهید احمدی 
روشن نطنز گفت: دشمن می خواهد ناامیدی را در دل 
ملت ما بکارد اما کور خوانده است . آنها در گزارش های 
خود گفته اند که فعالیت های هسته ای ما را در نطنز 
9 ماه عقب انداخته اند. اما تأکید می کنم بخش قابل 
توجهی از خرابکاری های دشمن جبران خواهد شد و 

این کاروان از حرکت بازنخواهد ایستاد. 
صالحی بهترین ن��وع بازدارندگی را حفظ نش��اط و 
روحیه عنوان کرد و با بیان اینکه به دش��من نشان 
می دهیم که ملت ایران تس��لیم ناپذیر است، گفت: 
سالن مدرن مونتاژ سانتریفیوژ که سری قبل از بین 
رفت، امروز بخش قابل توجهی از آن را س��رپا کرده 
ایم. ضمن اینکه در دل کوه در حال ساخت سالن های 
بسیار پیشرفته ای هستیم. رئیس سازمان انرژی اتمی 
گفت: این حادثه قطعاً خرابکاری بوده و سیستم های 
امنیتی ما به ریشه یابی اتفاق اخیر رسیدند. سرنخ   ها 
پیدا شده و سیستم امنیتی این مس��ئله را با قدرت 
و قوت پیگیری می کند و خودش��ان به موقع اطالع 
رسانی می کنند. صالحی با تأکید بر اینکه این گونه 

کارهای ایذایی به هیچ عنوان ما را متوقف نخواهد کرد، 
گفت: اهل شعار و گزافه گویی نبودم و نیستم همین 
امروز سیستم برق اضطراری راه اندازی شده و ظرف 
روزهای آینده برق اصلی هم وصل خواهد شد و بقیه 

امور هم پیش خواهد رفت. 
    متوقف نمی شويم

وی افزود: غنی سازی در نطنز متوقف نشده و با قوت 
جلو می رود البته برخی ماشین هایی که از مدار خارج 
شده اند باید بازنگری شود. هر اتفاقی که افتاد جبران 
 آن چندین درصد باالتر بوده است تا دشمن بداند ما 
هم راه مقابله داریم. معاون رئیس جمهوری و رئیس 

سازمان انرژی اتمی خاطرنش��ان کرد: راه مقابله ما 
راه ش��رافتمندانه علمی و تالش و کوشش است اما 
راه آنان زبونانه و خبیثانه است اقدام ما تنها جبران 
گذشته نیست بلکه جبران گذشته به عالوه اقدامات 
دیگر است. صالحی در پاس��خ به این پرسش که آیا 
این موضوع خرابکاری بود یا اتفاق فنی، گفت: قطعاً 
خرابکاری ب��ود و این یک حادث��ه اتفاقی فنی نبود. 
سیس��تم های امنیتی به آن ورود و ردپای مسئله را 
روشن کردند؛ فعاًل بیش از این راجع به این موضوع 
نظر نمی دهم و سیس��تم های امنیت��ی در صورت 
مصلحت در آینده اطالع رس��انی می کنند. رئیس 

س��ازمان انرژی اتمی اضافه کرد: س��انتریفیوژهای 
صدمه دیده در نوع خود جبران می شود و با اصالحاتی، 
کیفیت و کارآمدی سانتریفیوژ  ها حداقل ۵۰ درصد 
باال می رود. وی در پاس��خ به ایرنا که آیا همان سالن 
قبلی در این اتفاق آسیب دیده است، گفت: حادثه 
قبلی مربوط به س��الن س��انتریفیوژ بود که جبران 
کردیم و تعداد مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید ما 
در حد قابل قبولی باال رفته است و نمی خواهم عدد 
بدهم اما عمالَ اتفاقی را که قبالً افتاد جبران کردیم و 
این حادثه ربطی به حادثه تیرم��اه ندارد. صالحی با 
  IR1ًبیان اینکه سانتریفیوژهای آسیب دیده عمدتا
بوده است، گفت:سانتریفیوژهای IR1 جایگزین با 
یک راندمان باال و ارتق��ای کیفیت باالی ۵۰ درصد 
خواهد بود و دشمن بداند هر قدم ایذایی که بردارد ما 
به حالت قبل برنمی گردیم بلکه به یک حالت بسیار 

باالتر می رویم.   
صالحی درباره اینکه آیا ساخت س��وخت رآکتور با 
اورانیوم فلزی یک س��اختار جدیدی است که ایران 
انجام می دهد یا اینکه قباًل در دنیا بوده است، گفت: 
دنیا تازه وارد این عرصه شده است و همزمان با دنیا 
نوع جدیدی از سوخت ۲۰ درصد را استفاده می کنیم. 
وی درباره مطابقت این ساخت با استاندارد  ها ادامه 
داد: مرکز نظام ایمنی ما همه مالحظات ایمنی و فنی 
را در نظر می گیرد و ت��اب آوری آن مدتی در راکتور 

اندازه گیری می شود. 

تسريع در اجرای قانون پارلمان عراق درخصوص خروج نظاميان 
امريکا از عراق، موجب تقويت و تثبيت روندهای ثبات ساز خواهد شد. 
به گزارش ایرنا ، قاسم محمد جالل االعرجی، مشاور امنیت ملی عراق 
که به دعوت رسمی دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به تهران سفر کرده است ظهر 
دیروز با همتای ایرانی خود دیدار و پیرامون مسایل دوجانبه، منطقه ای 

و بین المللی با وی گفت وگو کرد. 
در این دیدار ش��مخانی با تبیین عوامل بی ثباتی در منطقه، امریکا را 
بزرگ ترین عامل ناامنی و تروریسم سازمان یافته قلمداد و تأکید کرد: 
تسریع در اجرای قانون پارلمان عراق درخصوص خروج نظامیان امریکا 
از عراق، موجب تقویت و تثبیت روندهای ثبات ساز خواهد شد. وی با 
بیان اینکه ترور فرماندهان مقاومت، شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی 
مهندس که نقش امریکا در تقویت ترویسم تکفیری را کاماًل آشکار و 

اثبات کرد، تصریح کرد: پیگیری محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این 
جنایت تروریستی از اولویت های همکاری های امنیتی دو کشور است 
و در این زمینه از دولت عراق با توجه به میزبانی شهید قاسم سلیمانی 

انتظار بیشتری داریم. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز نگرانی از فعال شدن مجدد عناصر 
وابسته به گروه تروریستی داعش در عراق افزود: اطالعات موثقی وجود 
دارد که امریکایی   ها با حمایت از نیروهای داعش و جابه جایی آنها در 
مناطق مختلف این کشور تالش می کنند با ایجاد ناامنی برای تداوم 
حضور خود در عراق زمینه سازی کنند. شمخانی با اشاره به تحرکات 
ضدامنیتی عوامل ضدانقالب و تروریست در منطقه اقلیم و شمال عراق 
بر لزوم همکاری های بیشتر تهران - بغداد برای پایان دادن به شرارت 
این گروه   ها تأکید کرد. وی، همچنین برخورد با جرائم سازمان یافته از 
جمله شبکه های بزرگ قاچاق سالح و مواد مخدر که امنیت دو کشور را 

هدف گرفته است؛ بسیار ضروری دانست  .دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان، ایجاد ساختارهای جدید امنیتی میان کشورهای منطقه با 
هدف مبارزه با تهدیدات مشترک امنیتی را راه کار مناسبی برای ایجاد 
ثبات و امنیت در منطقه ذکر کرد و آمادگی کشورمان برای شکل گیری 
اینگونه س��اختار  ها اعالم کرد  .قاس��م محمد جالل االعرجی مشاور 
امنیت ملی عراق نیز طی سخنانی با تمجید از نقش راهبردی و ممتاز 
ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و مبارزه با تروریسم بر ضرورت 
تداوم و گس��ترش همکاری های همه جانبه میان ایران و عراق تأکید 
کرد. وی با تشریح اقداماتی که با دستور نخست وزیر عراق در خصوص 
برخورد با گروه های تروریستی در شمال عراق انجام شده اظهار داشت: 
هماهنگی های ضروری با مسئولین اقلیم کردستان برای اجرایی سازی 
تصمیمات اتخاذ شده برای برخورد با گروه های تروریستی در شمال 
عراق که برخی از آنها از سوی امریکا حمایت می شوند آغاز شده است. 

سيستم برق اضطراری سايت نطنز  راه اندازی شد

صالحی:درصنعتهستهایهرگزمتوقفنمیشویم

دبير شورای عالی امنيت ملی:

خروجنظامیانامریکاازعراقموجبتقویتروندهایثباتمیشود

 نماي نزديك

    شناسايی هويت عامل اختالل در سيستم برق نطنز
 هویت فردی که با ایجاد اختالل در سیستم برق مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز 

باعث قطع برق رسانی به یکی از سالن های این مجتمع شده بود، شناسایی شده است. 
یک مقام مطلع در وزارت اطالعات به »نورنیوز« گف��ت: هویت فردی که با ایجاد اختالل در 
سیستم برق مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز باعث قطع برق رسانی به یکی از 
سالن های این مجتمع شده بود، شناسایی شده است. او افزود: اقدامات الزم برای دستگیری 
عامل اصلی اختالل در سامانه برق مجتمع نطنز در دست انجام است. این مقام مطلع با اشاره 
به گزارش گروه فنی بررس��ی کننده حادثه تصریح کرد: چگونگی ایجاد اختالل در سیستم 
برق رسانی نیز از س��وی گروه فنی مش��خص ش��ده و از دیروز مجموعه اقدامات الزم برای 

بازگرداندن سالن آسیب دیده به مدار فعالیت مجدد آغاز شده است. 


