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نتیجه اجالس ضدایرانی لهستان به نفع ایران خواهد بود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه »آمریکا با برگزاری اجالس ضدایرانی در لهس��تان به دنبال همراه 
کردن کش��ورهای عربی و مرتجع منطقه اس��ت«، گفت ک��ه قطعا این حرکات 

آمریکا در نهایت به نفع ایران تمام خواهد شد.
کمال دهقانی اظهار کرد: باید جایگاه آمریکا و تصمیماتش را در صحنه روابط بین الملل 

و منطقه مورد بررس��ی قرار داد که بعد از روی کار آمدن ترامپ تغییر کرده است. ترامپ از 
توافق بین المللی برجام خارج شد و با اتخاذ سیاست  یک جانبه گرایی به دنبال جا انداختن هژمونی 
و سلطه آمریکا در عرصه روابط بین المللی است که نتیجه آن لطمه به پرستیژ آمریکا شده است.

وی توضیح داد: اکنون حتی کشورهای اروپایی هم آمریکا را همراهی نمی کنند و بسیاری 
از کشورهای بزرگ آمریکا را تنها گذاشته اند. ترامپ رفتارهایی نسبت به شورای امنیت سازمان 

ملل داشته است که دیگر آمریکا جایگاهی در مجمع عمومی سازمان ملل هم ندارد.

دیدگاه
اظهارات مسئوالن منجر به سوء استفاده بیگانگان نشود

یک عضو فراکس��یون والیی مجلس ش��ورای اس��المی تاکید ک��رد که باید 
مس��ئوالن با هوش��یاری حرف هایش��ان را به گون��ه ای بیان کنند ک��ه منجر به 

سوء استفاده دشمن نشود، دولت هم باید به مطالبات مردم پاسخ دهد.
محس��ن کوهکن در توضیح کلیدواژه فتنه ۹۸، اظهار کرد: این موضوع به معنای 

داشتن هوشیاری مردم، مسئوالن و دولتمردان نسبت به اتفاقات است، چون در کشور ما 
هر دو سال یکبار دو انتخابات برگزار می شود که در انتخابات شاهد رقابت های افراد هستیم.

وی ب��ا بی��ان اینکه »دش��منان به دنبال آن هس��تند ک��ه از هر اتفاقی در کش��ور 
سوء استفاده کنند« خاطرنشان کرد: ما در سال آینده انتخابات مجلس شورای اسالمی با 
تعداد زیادی از کاندیداها را داریم که الزم اس��ت با توجه به اقدامات دشمنان هوشیاری 
الزم وجود داش��ته باش��د. همان طور که ما در آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاس��ت 

جمهوری توانستیم به بهترین شکل شرایط را مدیریت کنیم و هیچ اتفاقی رخ نداد.

نظرگاه
الیحه تقسیمات کشوری تقدیم هیئت دولت شد

سخنگوی وزارت کشور گفت: الیحه تقسیمات کشوری پس از هم اندیشی با 
اس��اتید دانشگاه، مدیران اجرایی استانی و ستادی، دستگاه های ذیربط و نظارت 

مردمی تهیه و به هیئت دولت ارائه شده است.
سیدس��لمان سامانی با بیان اینکه براس��اس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط 

تقسیمات کشوری، تغییرات تقسیماتی توسط وزارت کشور پیشنهاد و با رای و نظر 
هیئت دولت به تصویب نهایی می رسد، گفت: در راستای همین اختیار و وظیفه قانونی 

در طول دو س��ال اخیر پس از بازدید از مناطق هدف، اکثر مناطقی که به لحاظ قانونی از 
شرایط الزم برخوردار بودند به هیئت دولت پیشنهاد شده اند.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ پیشنهاد مربوط به تقسیمات کشوری در قالب نزدیک به ۸۵ طرح به 
هیئت دولت ارائه ش��ده اس��ت. در ماه اخیر نیز بیش از ۲۰ پیشنهاد مربوط به ایجاد شهر، بخش و 
شهرستان و تغییر نام با پیشنهاد وزارت کشور به تایید کمیسیون سیاسی - دفاعی دولت رسیده است.

میدان فاطمی

دشمن نمیفهمد
چقدر ش��ما برای شکست دادن جمهوری اسالمی 
کار دیپلماس��ی کردید، تحریم اقتصادی کردید، انواع و 
اقسام توطئه ها را کردید، جاسوس فرستادید، جاسوس 
تربیت کردید؛ چه فایده ای کردید که حاال باز میخواهید 
از این طریق وارد شوید و ملت ایران را به خیال خودتان 
از انقالب جدا کنید؟ این را دشمن نمیفهمد. این، همان 
س��نت الهی اس��ت؛ این، همان زدن به چشم و گوش 
دشمن غافل از خدای متعال است که حقائق را نفهمد؛ 
غافل کردن دشمن است. »فسینفقونها ثّم تکون علیهم 
حسرة« پول را خرج میکنند، بعد هم برایشان حسرت 
میشود؛ چون بی فایده است. من نمیدانم چقدر نشستند 
طراحی کردند، کار کردن��د تا بتوانند در تهران به یک 
بهانه ای آشوب راه بیندازند؛ خدا میداند که از چه مدت 
قبل اینها نشستند طراحی کردند؛ خوب، چه شد؟ غیر 
از این ش��د که مردم از آنچه که بودند، بیدارتر شدند؟ 
اگر کسی خیال میکرد که الزم نیست دیگر بیاید توی 
می��دان، از نظام جمهوری اس��المی دف��اع کند، با این 
حوادث، همه احساس کردند که باید همیشه برای دفاع 

از جمهوری اسالمی حاضر باشند.
گاهی هم هس��ت که این بازیهائی که دش��من در 
می آورد، برای باج گرفتن از جمهوری اسالمی است. اول 
انقالب هم همین جور بود؛ بعضی از این گربه رقصانی هائی 
که میکردند، برای این بود که نظام جمهوری اسالمی را 
وادار کنند که آنها را در قدرت سهیم کند، شریک کند، 
بدون استحقاق؛ بدون اینکه مردم این را خواسته باشند، 

پشتوانه ی مردمیای وجود داشته باشد.
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مخاطب شمایید

ماهواره بر پیام در مدار قرار نگرفت
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نوشت: دوست داشتم با خبر خوب همه 
را شاد کنم اما گاهی زندگی آن طور که انتظار داریم پیش 
نمی رود... ولی نباید کوتاه بیاییم و متوقف شویم. دقیقا در 
همین شرایط است که ما ایرانیان با بقیه ملت ها در روحیه 
و شجاعت متفاوتیم.این بار هم با تالش بیشتر، به دنیا ثابت 

می کنیم که "دوستی" موفق می شود انشااهلل.
 ICT وی نوشت: خبر خوب طلب شما، بامداد با وزرای
دولت های ۸ام تا ۱۲ام به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم. 
ماهواره بر با طی ۲ مرحله موفق، در مرحله ۳ به س��رعت 
کافی نرس��ید و "پیام" در مدار آرام نگرفت." دوستی" در 
انتظار حضور در مدار، با جوانان عزم کردیم مجدد بسازیم. 

راستی، بابرخی شوخی ها در پست قبلی حال کردم.

سیاست مجازی
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما ذخیره  وعده اورانی��وم ۲۰ درصدی به اندازه کافی داریم پیگیری 

و از توان بالقوه برای بازگشت پذیری هسته ای هم برخورداریم.
علی اکب��ر صالح��ی درخصوص عم��ل نک��ردن اروپایی ها 
به تعه��دات برجام در قبال کش��ورمان و تمهی��دات الزم برای 
بازگشت پذیری هسته ای در صورت نیاز هشدار داد: اگر بخواهیم 
می توانیم حجم و درجه غنی سازی خود را فوری افزایش دهیم.

وی افزود: البته برگشت به قبل، تعبیر درستی نیست، این 
یعنی چیزی را از دست داده باشیم و بخواهیم آن را بازگردانیم، 
اما هیچ چیز را از دس��ت نداده ایم بلکه برخی محدودیت ها را 
پذیرفته ایم که اثری بر صنعت هسته ای ما ندارد، زیرا همچنان 
به غنی س��ازی ادامه می دهیم؛ با این تفاوت که در گذشته ۴ یا 
۲۰ درصد غنی س��ازی می کردیم اکنون به ۳ و ۶۷ صدم درصد 
رس��یده اس��ت و پذیرفتیم که تا زمان معین، غنی س��ازی ۲۰ 
درصد متوقف شود. اکنون به غنی سازی ۲۰ درصد نیاز نداریم، 
زیرا به اندازه چند سال، ذخیره اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی 

داریم و اگر تولیدی هم داشته باشیم باید آن را ذخیره کنیم.
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی تصریح ک��رد: اینکه غربی ها 

می گویند جلوی غنی س��ازی ۲۰ درصدی ما را تا ۱۰، ۱۲ سال 
گرفته اند برای آن است که چیزی برای گفتن به مردمشان داشته 
باشند  وگرنه ما ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی به اندازه کافی داریم 

و توان بالقوه برای بازگشت را نیز نگه داشته ایم.
وی داش��تن حجم مش��خصی از اورانیوم غنی شده را 
یکی از تعهدات برجامی ایران دانس��ت و تاکید کرد: البته 
این نیز محدودیت نیس��ت، زیرا اگر اراده کنیم می توانیم 

محدودیت ۳۰۰ کیلوگرم را برداریم. اکنون درحدی 
فعالی��ت می کنیم ک��ه به حج��م ۳۰۰ کیلوگرم 
نرس��یم، اما اگر از برجام خارج ش��ویم می توانیم 

از این حجم باالتر برویم و از آن 
برای تبدیل به س��وخت الزم 
اس��تفاده  اراک  رآکتور  برای 
کنیم. ما به ان��دازه ای ذخیره 

اورانیوم غنی ش��ده نگه می داریم که نیازهای کش��ور را تامین 
کند پس این موضوع نیز محدودیت محسوب نمی شود.

رئیس س��ازمان انرژی اتمی، تولید نکردن فلز اورانیوم را از 
دیگر محدودیت های پذیرفته شده برجام دانست و گفت: 
البته قبل از برجام نیز این فلز را تولید نمی کردیم؛ در عین 

حال این محدودیت نیز برای زمان مشخصی است.
وی ب��ا بی��ان اینکه اکن��ون نیازی ب��ه تولید فلز 
اورانیوم نداریم، تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ای��ران توان بالقوه تولید فلز اورانیوم را دارد 
چنانکه ۱۵ س��ال پیش اعالم کرد که این 
فلز را در حد آزمایش��گاهی تولید 
کرده است. ما کارخانه تولید 
نداش��ته ایم،  اورانی��وم  فلز 
اما اگ��ر بخواهیم می توانیم 

مقدمات ساخت این کارخانه نیز ایجاد کنیم.
صالحی، محدودیت دیگر برج��ام را مربوط به رآکتور آب 
سنگین اراک دانست و افزود: برخی درباره رآکتور اراک طوری 
صحب��ت می کنند که افکار عموم��ی تصور می کند این رآکتور 
کار می کرده اس��ت در حالی که هنوز راه اندازی نشده بود و تا 

رسیدن به مرحله نهایی، کار زیادی داشت.
وی ب��ا رد ادع��ای بتن ریزی در این رآکت��ور تصریح کرد: 
هرچه می گوییم فقط در برخی لوله های آن بتن ریخته ش��ده 
است، برخی با انتشار عکس های فوتوشاپی، چاله رآکتور را پر 

از سیمان نشان می دهند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به فرایند مدرن سازی 
رآکتور آب سنگین اراک گفت: طراحی رآکتور قدیمی مربوط 
به ۵۰ تا ۶۰ س��ال پیش روسیه بود، اما اکنون در حال مدرن 
شدن و بهینه سازی است تا کارآمدی آن افزایش یابد و بتواند 

تولیدات متنوع بیشتری داشته باشد.
صالح��ی اف��زود: در واقع هیچ ی��ک از ای��ن محدودیت ها، 
محدودیت نیست، زیرا همه بالقوه در اختیار ماست و اگر بخواهیم 

می توانیم حجم و درجه غنی سازی را فوری افزایش دهیم.

سوشیانت آسمانی

از زمانی که جاسوسی نازنین  زاغ��ری برای انگلیس��ی ها لو پرسمــــان
رفت، این کشور با ادبیات گوناگون تالش بسیاری 
کرد که این مهره ارزش��مند خود را نجات دهد اما 
وقت��ی حرف های مس��ئوالنش دخال��ت، ادعاهای 
حق��وق بش��ری اش مضح��ک و رایزنی های��ش با 
دیپلمات های خندان جواب نداد، یکبار درخواست 
پ��ول داد و بعد از ناامیدی از فروش جاس��وس! به 
س��راغ اتهام زنی و پاتک افت��اده تا جایی که این بار 
ادعاهایی را از زبان همس��ر انگلیسی زاغری مطرح 
می کند و مدعی اس��ت که به زندان افتادن زاغری 
برای درخواس��ت ردی بوده که او برای جاسوسی 

از بریتانیا به ایران داده است!!

جاسوسی در تله
تصوی��ر زاغری که در فرودگاه امام خمینی)ره( 
دستگیر شد، همراه با فرزند خردسالش خیلی زود 
به عنوان عکس یک بسیاری از روزنامه های انگلیس 
قرار گرفت تا فش��ار رس��انه ای بیشتر ش��ود. اما از 
همه مهمتر عکس العمل های��ی بود که برای آزادی 
او از س��وی مسئوالن انگلیسی صورت گرفت. حتی 
نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه س��ابق بریتانیا هم 
رایزنی های خود را برای آزادی زاغری با مس��ئوالن 
عالی رتب��ه ایرانی ش��روع کردند. ام��ا واقعا زاغری 
کیست؟ چرا او برای انگلیسی ها اینقدر اهمیت دارد؟ 
آی��ا مذاکره برای آزادی زاغ��ری جزو مأموریت های 
وزی��ر جدید امور خارجه انگلیس در س��فر به ایران 
اس��ت؟ نازنین زاغری ش��هروند ایرانی -بریتانیایی 
است که در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ به هنگام خروج از 
ایران به مقصد انگلستان همراه با دختر خردسالش 
دس��تگیر و به زندان منتقل شد او با بنیاد تامسون 

رویترز وابسته دولت انگلیس همکاری دارد.
در اواخر خردادماه ۱۳۹۵ سپاه کرمان اطالعیه ای 
را منتش��ر و ضمن آن با تأیید خبر بازداشت زاغری، 
وی را به همکاری با موسس��ات معاند و مشارکت در 
فعالیت های براندازی نرم متهم کرد و اعالم کرد که 

وی در سوئیتی در زندان کرمان نگهداری می شود.
ریچارد رتکلیف همسر زاغری و تانپسون رویترز 
که زاغ��ری برای آن کار می کند اتهامات وارد به او 
را رد کردند. عباس جعفری دولت آبادی دادس��تان 
عموم��ی و انقالب تهران جمعه ۴ تیر ۱۳۹۵ گفت: 
»این فرد در کرمان دستگیرش��ده بود و اکنون به 

تهران منتقل شده است.«
وی پس از برگزاری جلس��ات دادگاه در نهایت 
توس��ط قاضی ابوالقاس��م صلواتی به ۵ سال زندان 

محکوم شد و این حکم به تایید نهایی رسید. 

اعتراف به جاسوسی توسط جانسون
زاغری اما می گوید که ب��رای دیدار با اقوامش 
در عید نوروز س��ال ۱۳۹۵ و با هدف ارتباط بیشتر 
دختر خردسالش با والدین خود به ایران رفته بودو 
اتهام جاسوس��ی را رد می کند. ه��ر چند که وزیر 
خارجه قبلی انگلیس آموزشهای او برای خبرنگاران 
ایرانی جهت پیوستن به رسانه های انگلیسی را انکار 
نک��رده و به گفته کارشناس��ان گاف بزرگی درباره 
اقرار ب��ه کار برای دولت انگلیس و جاسوس��ی در 

قالب آموزش به خبرنگاران رسانه ها داشته است.
اما ب��ه رغم این هجمه رس��انه ای علیه ایران، 
آذرماه س��ال ۱۳۹۶ بود که »بوریس جانس��ون« 

وزیر خارجه وقت انگلیس در پارلمان این کش��ور 
اذع��ان کرد که بازداش��ت زاغری هن��گام آموزش 
روزنامه ن��گاران در ای��ران ص��ورت گرفته اس��ت. 
اظهارات جانسون که در تقابل مستقیم با تبلیغات 
رس��انه های غربی ب��ود، در انگلیس ب��ا انتقادهای 
گسترده مواجه شد و وزیر خارجه وقت این کشور 

را مجبور به عذرخواهی کرد.

فشارهای حقوق بشری و دخالت
حضور جرمی هانت وزیر خارجه جدید انگلیس 
در ای��ران بعد از تحریم های امریکا، عکس گرفتن با 
دختر زاغری و تالش برای رساندن کودک خردسال 
به مادرش! اما شوی دیگری بود که انگلیسی ها برای 
آزادی زاغ��ری به راه انداختند که بعد از نا کامی در 

همه این موارد سفیر ایران را احضار کردند.
حمی��د بعیدی نژاد س��فیر جمهوری اس��المی 
ایران در لندن درباره خبر منتش��ر شده درخصوص 
احض��ارش ب��ه وزارت خارجه انگلی��س در صفحه 
توئیترش نوشت: »در جلس��ه صریحا به آقای وزیر 
خارجه )جرمی هانت( گفتم مداخله در وضعیت یک 
تبعه ایرانی، دخالت در امور داخلی ایران محس��وب 
ش��ده و مردود اس��ت، به ویژه آنکه خانم زاغری به 
دلیل جاسوس��ی ب��رای خود دولت ش��ما در زندان 
اس��ت. توصیه های افراد خارج از زندان به وی هم با 

مقاصد سیاسی است و کمکی به وی نمی کند.«

تالش برای خریدن زاغری!
اما انگلیسی ها هنوز از تکاپو نیفتادند و در اقدامی 

جدید نشریه تایمز در گزارشی نوشت: جرمی هانت، 
در تالش برای ح��ل و فصل پرداخت ۴۰۰ میلیون 
پوندی اس��ت که بریتانیا از ۴۰ سال پیش به ایران 
بدهکار است تا ش��اد این تحرک می تواند منجر به 
آزادی کارمند خیریه بریتانیایی ش��ود که از س��ال 

۲۰۱۶ در ایران در زندان بوده است.
بعض��ی دیپلمات ه��ا معتقدن��د اگ��ر این پول 
پرداخت ش��ود، نازنین زاغری رتکلیف که تابعیت 
دوگانه بریتانیایی ایرانی دارد و به اتهام جاسوسی 
در ایران محبوس اس��ت، آزاد خواهد ش��د. س��ال 
گذش��ته پیش��نهاد مش��ابهی از س��وی بوری��س 
جانسون، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، مطرح شده 
بود که کابینه ب��ا آن مخالفت کرد. وزیران کابینه 
معتقدند آزادی نازنین برای جایگاه سیاسی جرمی 
هانت در صورت نی��از به رهبری جدید در »حزب 

محافظه کار« مفید خواهد بود.
جرمی هانت با این خطر روبه رو اس��ت که به 
ناپختگی سیاس��ی متهم شود. اعضای ارشد حزب 
محافظه کار هشدار می دهند وقتی پرزیدنت اوباما 
بدهی مش��ابهی را به ایران پرداخ��ت کرد، تهران 

چند شهروند ایرانی آمریکایی را آزاد کرد.
مناب��ع آگاه می گوین��د هانت در پش��ت پرده 
س��خت ت��الش می کند مش��اجره حقوقی بر س��ر 
صدها تانک چیفتن را که ایران در س��ال ۱۹۷۶ از 
بریتانیا خریده بود حل و فصل کند. وزارت خارجه 
بریتانیا می گوید آقای هانت در تهران برای آزادی 
ش��هروندان بریتانیای��ی ایرانی تبار، ش��امل نازنین 
زاغری رتکلیف، س��خت فش��ار آورده است. منابع 

دولتی در لندن اصرار دارند که نظام تحریم ها مانع 
پرداخت بدهی به ایران می شود.

بدل زدن!
اما بعد از به نتیجه نرسیدن این اتفاقات، خبری 
 روی درگاه رس��انه حکومت��ی و س��لطنتی بریتانی��ا

بی.بی.س��ی رفت که گفته بود »ایران س��عی داشت 
زاغری را به جاسوسی علیه انگلیس وادارد!!!« برای این 
ادعای مضحک هم مس��تندی از صحبت های همسر 
زاغری نوشته شده بود: "ریچارد رتکلیف" شوهر نازنین 
زاغری می گوید که بازجوها در ایران سعی کرده بودند 
خانم زاغری را وادار کنند در ازای آزادی علیه بریتانیا 
ش��روع به جاسوس��ی کند. آقای رتکلیف گفت این 

حادثه اواخر ماه دسامبر اتفاق افتاد.
ریچارد رتکلیف در ی��ک کنفرانس خبری در 
روز دوشنبه توضیح داد که اعضای سپاه پاسداران 
چطور به همس��رش گفته اند که اگر به جاسوسی 
از وزارت توس��عه بین الملل��ی بریتانیا و س��ازمان 
"اس��مال مدیا" در لندن بپردازد "بعد از آن امن تر 
خواهد بود." او گفت که همس��رش این پیش��نهاد 

را رد کرد.

جاسوسی در وزارت اسرائیل
با همه مضحک بودن ادعای جدید که بیش��تر 
به یک بدل برای فرار از اش��تباه می تواند تعبیر شود 
باید نوش��ت که اگر جمهوری اس��المی قصد داشت 
جاسوس��ی به خدم��ت بگیرد می توانس��ت فردی با 
تجربه تر را اس��تخدام کنند مانند آنچه در اس��رائیل 
رخ داد و خودش��ان اع��الم کردند ک��ه وزیر کابینه 
نتانیاهو جاسوس ایران بوده است. اما سواالت اساسی 
اینجاس��ت که زاغری دقیقا چه چیز مهمی دارد که 
انگلیس اینقدر خ��ود را برای آزادی اش به دردس��ر 
انداخته و تکاپو دارد؟ آیا قرار اس��ت او نکته مهمی از 
جاسوسی های انجام داده را برای بریتانیا فاش کند؟!

زاغری چه دارد که پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی برای انگلیسی ها می ارزد؟!

لندنبرایآزادییکجاسوسَبَدلمیزند!

رئیس سازمان انرژی اتمی:
ذخیره اورانیوم ۲0 درصدی به اندازه کافی داریم


