پارلمان

دیدگاه

سیاستهای تقابلی را در قالب «برجام» و ان.پی.تی دنبال میکنیم

کاهش تعهدات ایران «نقض برجام» نیست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :ما به دنبال خروج از
برجام و ان.پی.تی نیستیم بلکه در قالب آن سیاستهای تقابلی خود را پیش خواهیم برد.
حش��متاهلل فالحتپیشه افزود :برجام متن بس��یار جامعی است که در آن به
صورت مشخص پیشبینی ش��ده است که اگر کشوری به تعهدات خود عمل نکند
میتواند اقدام متقابل را انجام داد .ایران به طور جدی وارد مذاکرات فنی با آژانس انرژی
اتمی و دیگر اعضای باقیمانده در برجام خواهد شد تا بتوانیم سوخت مورد نیاز خود را در
سطوح مختلف تولید کنیم .وی با تأکید بر اینکه ایران مطابق با مفاد برجام عمل خواهد کرد،
ادامه داد :قطعاً ما سیاستهای تقابلی خود را در قالب برجام و ان.پی.تی دنبال خواهیم کرد.
فالحتپیشه گفت :جمهوری اسالمی ایران تعهدات مازاد بر ان.پی.تی را که ماحصل
برج��ام ب��ود ،اجرا کرده و به این تعهدات پای بند اس��ت و ما به دنبال این هس��تیم که از
ظرفیت برجام و ان.پی.تی نهایت استفاده را ببریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :اقدامات تقابلی
ای��ران در «برجام» قطعاً بر خالف موازین بینالمللی ،برجام و ان.پی.تی نخواهد
بود و در چارچوب ظرفیتهای موجود اقدام میشود.
سیدحس��ین نقویحس��ینی گفت :پس از خروج خ�لاف موازین بینالمللی
آمریکا از برجام که در جامعه جهانی هم تقبیح شد ،آنان اقدامات خصمانه زیادی
علیه جمهوری اسالمی انجام دادند و محدودیتهایی را به کشورمان تحمیل کردند.
وی گفت :طی س��ال گذش��ته جمهوری اس�لامی تالش کرد با مذاکرات متعدد با سایر
اعضای  ۵+۱به توافقاتی درخصوص برجام برسد و راهکارهایی پیدا کند تا از طریق آن مراودات
برجامی ادامه پیدا کند .متأسفانه آمریکاییها در تحریمها ،فشارهایشان را علیه ما بیشتر کردند
و به همین جهت جمهوری اسالمی نمیتواند از این به بعد آرام بنشیند و دولت ما اقداماتی را
در دستور کار دارد و امروز رئیسجمهور فرمانهای خاصی را در این زمینه صادر میکند.

نظرگاه

رویـکرد

پنجشنبه  19اردیبهشت  1398شماره 5017

سوشیانت آسمانی

بع��د از ی��ک س��ال تحمل و
پیگیری وعده
شنیدن وعدههای بیاساس از
اروپا ،جمهوری اسالمی ایران ضمن واکنش به نقض
برجام از سوی امریکا به اروپا مهلتی  60روزه داد تا
اق��دام عمل��یای در اینباره انجام ده��د اعالم کرد
نمیتوانی��م یکجانب��ه به برجام متعهد باش��یم .به
نوعی جمهوری اسالمی ایران از این پس میخواهد
تکالیفش را براساس حقوق پیگیری میکند.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی
در یک س��الگی خروج امریکا از برجام جمهوری
اس�لامی ایران با بیانیهای واکنش خ��ود را به نقض
تعهدات برجامی اروپا و امریکا نش��ان داد ،بر همین
اس��اس ش��ورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیهای
خطاب به کشورهای عضو برجام اعالم کرد جمهوری
اسالمی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی
مردم ایران ،و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای
 ۲۶و  ۳۶برجام ،از دیروز  ۱۸اردیبهش��ت  ۹۸برخی
اقدامات خود در توافق برجام را متوقف میکند.
در بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی کشورمان
که طی نامههای جداگانه نیز از سوی حجتاالسالم
والمسلمین حس��ن روحانی رئیسجمهور و رئیس
شورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای عضو
برجام اعالم ش��ده؛ ب��ه کش��ورهای باقیمانده در
برج��ام  ۶۰روز برای اجرای تعهدات خود بویژه در
حوزههای بانکی و نفتی فرصت داده شده ،و تاکید
ش��ده است :در هر زمان که خواستههای ما تامین
شود؛ ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات
متوقف ش��ده را از س��ر خواهیم گرفت ،اما در غیر
ای��ن صورت ،جمهوری اس�لامی ای��ران مرحله به
مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.
در بخشهایی از این بیانیه ذکر ش��ده اس��ت:
جمهوری اسالمی ایران در طول یک سال گذشته
نهایت خویش��تن داری را از خود نش��ان داده و به
درخواست دیگر اعضای برجام فرصت قابل توجهی
در اختی��ار آنها قرار داده اس��ت تا اثرات و تبعات
خروج آمریکا از برجام را جبران نمایند .متاس��فانه
این حس��ن نیت و خویشتنداری هوشمندانه مردم
ایران بیپاس��خ مان��ده و غیر از ص��دور بیانیههای
سیاسی ،هنوز هیچ ساز و کار عملیاتی برای جبران
تحریمهای آمریکا مس��تقر نشده اس��ت .بنابراین،
جمهوری اس�لامی ایران ب��رای تامین حقوق خود
و بازگردن��دان توازن به مطالب��ات طرفین در این
توافق ،گزینهای غیر از «کاهش تعهدات» ندارد.
از ای��ن جه��ت ،اعالم مینماید ک��ه جمهوری
اس�لامی ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد
رعایت محدویتهای مربوط به نگهداری ذخائر
ِ
به
اورانیوم غنی شده و ذخائر آب سنگین نمیداند .به
کش��ورهای باقی مانده در برجام شصت روز فرصت
داده میشود تا تعهدات خود به ویژه در حوزههای
بانک��ی و نفتی را عملیات��ی نمایند .چنانچه در این
مهلت کشورهای مزبور قادر نباشند مطالبات ایران
را تامین کنند ،در مرحله بعدی جمهوری جمهوری
اس�لامی ایران رعایت محدودیته��ای مربوط به
س��طح غنیس��ازی اورانیوم ،و اقدام��ات مربوط به
مدرنسازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف
خواهد کرد .در هر زمان که خواستههای ما تامین
شوند ،ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات
متوقف شده را از سر خواهیم گرفت ،اما در غیر این
صورت ،جمهوری اس�لامی ایران مرحله به مرحله
اجرای تعهدات دیگر را متوقف خواهد کرد.
جمه��وری اس�لامی ای��ران آمادگ��ی دارد ب��ه
مش��ورتهای خود با اعضای باقی مان��ده برجام در
تمامی س��طوح ادامه دهد ،اما نس��بت ب��ه هر اقدام
غیرمسئوالنه ،از جمله ارجاع موضوع به شورای امنیت
ملل متحد یا ا ِعمال تحریمهای بیشتر ،عکسالعمل
قاطع و سریع نشان خواهد داد.
نامه روحانی به سفرای برجامی
بر همین اساس نامه تصمیم شورای عالی امنیت
ملی کشورمان مبنی بر «توقف اجرای برخی تعهدات
جمه��وری اس�لامی ایران ذی��ل برجام» به س��فرای
کشورهای  ۴+۱تسلیم ش��د .در همین راستا سفرای
کش��ورهای عضو برجام شامل آلمان ،انگلیس ،چین،
روس��یه و فرانس��ه به وزارت امور خارجه دعوت و نامه
حجتاالس�لام روحانی توسط س��یدعباس عراقچی
معاون سیاسی وزارت امور خارجه به ایشان تسلیم شد.
همچنین طی نامه دیگری توسط وزیر امور خارجه
کشورمان برای موگرینی ،نماینده عالی اتحادیه اروپایی
در امور خارجی و سیاست امنیتی ارسال شد و جزئیات
اقدامات ایران به اطالع وی به عنوان هماهنگکننده
کمیسیون مشترک برجام رسید.
اعالم توقف  ۲تعهد ایران در چارچوب برجام
در ادام��ه این روند رئیسجمهور در نشس��ت
هیئت دولت برنامههای جمهوری اس�لامی ایران
در چارچوب برجام را اعالم کرد.
حجتاالس�لام روحانی با تاکید بر اینکه راه ما
ال مش��خص اس��ت و مردم ما بدانند ما از برجام
کام ً
خارج نشدیم و برجام پابرجاست ،خاطرنشان کرد :ما
امروز آن روی س��که برجام را نشان میدهیم همان

باید از ان.پی.تی خارج شویم

نماینده مردم کرمان با اشاره به سالگرد خروج آمریکا از برجام ،گفت :انتظار
داریم دولت واکنش مناسبی به بدعهدیهای آمریکا بدهد.
محمدمهدی زاهدی افزود :ما بارها به دولتیها گفتهایم که باید پاسخ مناسبی
در مقابله با حرکات ترامپ و بدعهدیهای هیئت حاکمه آمریکا دهند.انتظار داریم
ک��ه دولت منتخب مردم و برآمده از خون صدها هزار ش��هید واکنش درخوری به
آمری��کا دهد .چرا ما باید هنوز در پروتکل الحاقی باقی بمانیم؟ طبق معاهده برجام ما
میتوانیم در شرایط کنونی به صورت اختیاری عمل کرده و از این پروتکل خارج شویم ،ما
باید  IR۸را وارد صحنه کاربردی و اجرایی کرده و اقتدارمان را نشان دهیم.
وی افزود :ما باید راههای دیگری که میتوانیم به واس��طه آن تحریمها را دور بزنیم
را دنبال کنیم ،اما متأسفانه دولت در این راستا کوتاهی میکند؛ امیدواریم دولت با یک
واکنش مقتدرانه در برابر آمریکا پای کار بیاید و از ان.پی.تی خارج شود.

ایران بخشی از تعهدات برجامی را تعلیق میکند؛

واکنشی به هنگام

آغاز شمارش معکوس  60روزه برای اروپا
نمای نزدیک
تصمیم ایران قابل درک است
مقامات پارلمانی روسیه تصمیم ایران درباره توقف برخی تعهداتش در چارچوب برجام را یک اقدام
دیپلماتیک و نه تمایل واقعی تهران برای خارجشدن از توافقنامه هستهای ارزیابی کردند که قابل درک
است و در واقع نتیجه سیاست و اقدامات طرف آمریکایی است.
"کنستانتین کاساچوف" رئیس کمیته امور بینالملل شورای فدراسیون (سنای) روسیه معتقد است
که تصمیم ایران درباره توقف اجرای برخی تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)،
نه خودداری از توافق هستهای ،بلکه بیشتر یک اقدام دیپلماتیک ارزیابی میشود.
کاساچوف در فیسبوک خود نوشت :ارسال پیامهایی از سوی ایران برای کشورهای روسیه ،چین،
آلمان ،انگلیس و فرانسه درباره توقف اجرای "برخی تعهدات" در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک را
نباید خودداری تهران از توافقنامه هستهای نامید ،بلکه بیشتر یک اقدام دیپلماتیک است.
این سناتور روس با اشاره به اینکه هرچند نمیتوان از این اقدام استقبال کرد ،ولی درک این
تصمیم از سوی مقامات تهران چندان سخت نیست ،افزود :ما امیدواریم که این تصمیمگیری محدود
به ارسال عالمت دیپلماتیک باشد و منجر به خارج شدن واقعی ایران از توافقنامه هستهای نشود .به
عقیده وی ،تصمیم ایران نتیجه مستقیم خارج شدن آمریکا از برجام است.
"والدیمیر جباروف" نایب رئیس کمیته امور بینالملل شورای فدراسیون (سنای) روسیه نیز یادآور
شد ،اگر رئیسجمهوری آمریکا به اعالم ایران درباره توقف برخی تعهداتش در چارچوب برجام ،واکنش
مناسب نشان نداده و مذاکرات درباره سرنوشت توافقنامه هستهای با ایران را آغاز نکند ،عواقب آن
میتواند نگرانکننده بوده و حتی این خطر وجود دارد که مسئله به درگیری نظامی هم بینجامد ،چراکه
اظهارات دونالد ترامپ بیش از اندازه تند و تهاجمی است.
"الیگ مارازوف" عضو کمیته امور بینالملل شورای فدراسیون هم گفته است :به عقیده من ،ایران
خواستار حفظ برنامه جامع اقدام مشترک است و قصد ندارد مذاکره در اینباره شکست بخورد .مقامات
تهران در واقع سعی دارند تا از طریق کشورهای اروپایی به آمریکا فشار وارد سازند .مسئله این است،
شروطی که دولت کنونی آمریکا درباره برجام اتخاذ کرده ،برای مقامات تهران قابل قبول نیستند.
توافق هستهای باید بهطور کامل اجرا شود
چین در واکنش به سخنان روحانی و بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشورمان خواستار اجرای کامل
توافق هستهای ایران شده است.
وزارت خارجه چین اعالم کرد که توافق هستهای ایران باید کامال ً اجرا شده و تمام طرفها مسئولیت
اطمینان از اجرای آن را بهعهده دارند .گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات را در
جریان کنفرانس خبری خود مطرح کرد.
آمریکا زمینهساز تصمیم امروز ایران بود
"ژوزف بورل" وزیر خارجه اسپانیا ،به تصمیم اخیر ایران درخصوص کاهش برخی تعهدات برجامی
واکنش نشان داد .وی در اینباره گفت :دولت آمریکا با خروج از برجام ،در واقع اقدام بدی را مرتکب
شد و و در حقیقت زمینه را برای تصمیم اخیر ایران فراهم کرد.

برجام��ی که در بندهای  26و  36به ما میگوید که
در ص��ورت تخلف طرف مقابل ،ش��ما هم میتوانید
تعهدات خودتان را در هر س��طحی بکاهید ،ما امروز
کاه��ش آن و نه خروج از برجام را اعالم کردیم .وی
تصریح کرد :به زبان سادهتر ،ما احساس کردیم برجام
نیاز به یک جراحی دارد و قرصهای مسکن یکساله
کافی نبوده ،اقدام ما جراحی برای نجات برجام است
نه برای نابودی برجام و معتقدیم اگر ملت و نظام ما
یکپارچه در این مس��یر حرکت کند ،دنیا پیام ملت
ایران را به خوبی دریافت میکند.
روحان��ی با تاکید ب��ر اینکه م��ا همچنان مرد
صلح و مرد اعتدال هس��تیم ،گفت :ما آغازگر نقض
تعه��دات نبودیم و آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود
اما هیچگاه تس��لیم قلدری نشدیم و نخواهیم شد و
در برابر هر متجاوزی پاس��خ قاطع خواهیم داد ،این
فرهنگ ما ایرانیان است ،این فرهنگ اسالم ماست
و این راه پیامبر و ائمه ما و راه شهیدان ما است.
برای حراست از خودتان در برجام عملی بمانید
رئیسجمهور خطاب به طرفهای دیگر برجام با
بیان اینکه شما میخواهید سایه برجام همیشه بر سر
ش��ما بوده اما همه کار این درخت به عهده ما باشد،
افزود :ش��ما هم وظیفه دارید؛ شما امروز برای حفظ
خودتان نه به خاطر ایران ،برای امنیت خودتان ،برای
حفظ جوانهای خودتان در برابر موادمخدر و سیل
مهاجرین و همکاریهای دیگری که تاکنون ایران با
شما داشته است ،وظیفه دارید و اگر این روند ادامه
پیدا کند آن همکاریها تعطیل خواهد شد.
روحانی اظهار داشت :از شما نمیخواهیم طبق
مصلحت ای��ران اقدامی کنید ،بلک��ه برای مصالح،
آین��ده و برای کش��ورهای خودتان ام��روز وظیفه
اقدام دارید .وی با بیان اینکه امروز با زبان جدیدی
مذاکره را ش��روع کردیم ،گف��ت :امروز میز مذاکره
را ترک نکردیم بلکه با زبان حقوقی با ش��ما سخن
میگویی��م که دیروز با زبان دوس��تانه و سیاس��ی
بیشتر با شما حرف میزدیم؛ این حق ماست که از
زبان سیاسی و از زبان حقوقی برای منافع ملتمان
استفاده و بهرهبرداری کنیم.
رئیسجمهور تاکید کرد :دوستان عزیز ما در دنیا
و منطقه بدانند ایران به خوبی قادر است کشور را اداره
کند؛ نظام ما ،نظام پایدار است؛ ملت ما ،ملت منسجم
است؛ اگر اختالف س��لیقه هم داشتیم ،بخاطر فشار
آمریکا این اختالف سلیقه را کنار گذاشته و میگذاریم.
امروز باید مجلس ،دولت ،قوه قضاییه ،نیروهای مسلح،
ملت و دولت تحت هدایتهای مقام معظم رهبری از
هر روز دیگر ،یکصداتر ،متحدتر و منسجمتر باشند.
راهی که امروز انتخاب کردیم ،راه جنگ نیس��ت ،راه
دیپلماسی اس��ت؛ به عنوان کسی که در این مسئله
آش��نایی دارم و به عنوان نماینده ملت ایران ،به ملت
ایران عرض میکنم ،راه امروز ،راه درگیری و جنگ با
دنیا نیست؛ باز هم راه دیپلماسی است؛ "دیپلماسی با
یک زبان جدید و با منطق جدید".
رئیسجمه��ور با بیان اینکه باز ه��م با قانون و
منط��ق حرف میزنیم ،گفت :از روز اول تأکید کردم
و امروز ه��م تأکید میکنم که برجام یک توافق برد
 -ب��رد بوده و اج��ازه نمیدهیم که آمریکا این توافق

ب��رد  -برد را به ب��رد  -باخت تبدیل کند .روحانی با
تاکید بر اینکه دنیا باید بداند که برجام به یک توافق
برد  -باخت و چیزی ک��ه آمریکا میخواهد ،تبدیل
نمیشود ،گفت :اگر هم بر فرض بشود ،به یک توافق
باخت  -باخت تبدیل میش��ود .برج��ام یا برد  -برد
است یا باخت  -باخت است .شما اشتباه نکنید آمریکا
سر شما کاله نگذارد ،راه و مسیر ما مشخص است.
وی با اش��اره به اینکه امروز در چارچوب برجام
ضمن استفاده از حق قانونی خود برای بهرهگیری از
یک مرحله 60 ،روز هم به دوستانمان مهلت دادیم،
گفت :امیدوارم در ای��ن  60روز بتوانیم با مذاکرات
سازنده به نقطه مطلوب برسیم .اصل برجام درست
و راهبردی و صبر یکساله ما هم راهبردی بوده است
آغاز راه جدید هم راهبردی و ملی و به نفع ملت ما
خواهد بود و این مسیر را قاطعانه ادامه میدهیم.
تصمیمات مقتضی را
براساس شرایط خواهیم گرفت
ام��ا در ادامه واکنش به یکس��ال انفعال طرفین
برجامی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز گفت :چنانچه
طرف مقابل ملتزم به انجام تکالیف خود نباشد ،ایران
براساس شرایط ،تصمیمات مقتضی را خواهد گرفت.
علیاکبر صالحی افزود :خروج از برجام برایمان
مطرح نیست ،بلکه در چارچوب برجام و حقوقی که
برایمان مصرح ش��ده ،چنانچه طرف مقابل ملتزم
به انجام تکالیف خود نباشد ،ایران براساس شرایط
تصمیمات مقتضی را خواهد گرفت.
وی تصری��ح کرد :جمهوری اس�لامی ایران با
سیاس��ت هوشمندانه خود توانست به صورت مؤثر
رفت��ار نفاقگون��ه دولت آمریکا را در س��طح افکار
جهان نشان دهد .پیش از این آمریکا ادعا میکرد
که اهل مذاکره نیست اما با ورود ایران در مذاکره
و برجام ،این ادعا بیاساس بود.
وی ادام��ه داد 14 :گزارش از س��ازمان انرژی
اتم��ی تصریح کرده که ایران ب��ه تعهداتش پایبند
بوده اس��ت .بعده��ا صحبتهای دیگ��ری بود که
ایران در کش��ورهای دیگر دخالت میکند و ان را
ب��ه برجام ربط دادند درحال��ی که به برجام ربطی
نداشت .سپس مسائل موشکی را مطرح کردند که
در قصطعنامه  ۲۲۳۱این موضوع تبیین شده بود.
صالح��ی اظهار کرد :زمانی ک��ه این مطالب را
پشت هم قرار میدهیم ،ایران پس از آنکه از برجام
خارج ش��د ،آمریکا در چنین روزی قصد داشت ما
را در دام خ��ود بیندازند و م��ا در زمین بازی خود
ق��رار دهد تا رفتار ما را مدیری��ت کند که ایران با
صبر راهبردی توانس��ت رفتار مناف��ق گونه آنها را
بیتأثیر کند .ایران توانست در افکار عمومی جهان
مظلومی��ت خود را نش��ان ده��د و ظالمیت دولت
آمریکا را در افکار عمومی جهان جا بیندازد.
وی اظهار کرد :دولت آمریکا بنیانگذار س��ازمان
ملل اس��ت اما این کشور مصوبه س��ازمان ملل را از
طریق خ��روج از برجام ،بالاث��ر میکند .همه اینها
گویاس��ت که دولت امریکا تالش میکن��د تا ایران
را برای اتخاذ ش��یوهای تحریک کند که مورد انتظار
است اما جمهوری اسالمی ایران با درایت ،هوشمندی
و صبوری دس��ت امری��کا را رو میکن��د .همانطور

که رئیسجمهور اعالم کرد ،از حاال آب س��نگین و
اورانیوم تولید شده در کشور به فروش نخواهد رسید.
این بدان معنا اس��ت که دیگر ملزم به رعایت سقف
 ۳۰۰کیلو برای اورانیوم غنی شده  ۳.۶۷و همچنین
س��قف  ۱۳۰تن برای آب س��نگین نیستیم و دیگر
التزامی به رعایت این سقفها نداریم.
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی تصری��ح کرد :در
حقیقت پیام س��خنان رئیسجمه��وری این بود که
دیگر خ��ود را ملزم ب��ه رعایت این س��قفها برای
 ۶۰روز نمیدانی��م حال اگر در ای��ن  ۶۰روز طرف
مقابل توانست نظر جمهوری اسالمی را تأمین کند،
جمهوری اس�لامی ایران نیز راه را باز گش��ته تا به
جایی ک��ه امروز در آن ق��رار دارد بازگردیم .اما اگر
آنها کماکان بخواهند بر بدعهدی خود و عدم التزام
به تکالیفی که در برجام تصریح ش��ده عمل کنند،
جمهوری اسالمی گامهای بعدی را خواهد برداشت.
وی بیان کرد :براساس صحبتهای رئیسجمهور
مبنی بر اینکه براس��اس بند  26برج��ام ،اگر ایران
تشخیص دهد که طرف مقابل نسبت به تعهداتش
درست عمل نکند ،میتواند بخشی از برجام را عدم
پایبن��دی را اعالم و آن تعلیق کن��د و بتواند رفتار
طرف مقابل را مورد ارزیابی قرار دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :براساس
بند  26برجام ،حق ایران اس��ت .درواقع باید توازنی
بین تکلیفها و حقوق باش��د و نمیتوان به تکالیف
عمل کرد ،اما از حقوق برخوردار نباش��یم و بخشی
از حقوق ما را زیر س��وال ببرند .فروش اروانیوم غنی
شده و آب سنگین که این حقوق ما در برجام است.
صالحی اظهار کرد :آخرین اقدامی که آمریکا کرد نیز
این بود که تالش کرد بخش��ی از حقوق ما را هم در
فروش اورانیوم غنی ش��ده از ما بگیرد .بر این اساس
و س��یر تحوالت و عدم پر کردن خالء خروج آمریکا
از برجام؛ جمهوری اس�لامی ایران امروز این قدم را
برداش��ت و عدم فروش آب س��نگین را اعالم کرد و
ما دیگر ملتزم به س��طح  ۱۳۰تن برای آب سنگین
نیستیم و در حقیقت پیام رئیسجمهور این بود.
وی بیان کرد :همچنین این مسأله برای  ۶۰روز
است و اگر در این  ۶۰روز آنها توانستند نظرات ایران را
تامین کنند ،ایران شرایط را به حالت امروز برمی گرداند
و اگر کماکان بخواهند بر بدعهدی خود بمانند ایران
هم قدمهای بعدی را خواهد برداشت .ما بحث خروج
از برجام نداریم بلکه در چارچوب برجام از حقوقی که
برای ما مشخص شده استفاده خواهیم کرد.
نوبت دنیا است که به تعهد خود عمل کند
اما در همین راس��تا وزیر خارج��ه ایران که در
مسکو حضور دارد گفت که ما نشان دادهایم کشوری
کهن با صبر زیاد هس��تیم اما حاضریم برای حقوق
خود مقاومت کنیم و امروز نوبت دنیاست که به تعهد
خود عمل کند.
محمدجواد ظری��ف گفت :آخرین اقدام ایاالت
متحده در روز چهارم ماه می 2019در واقع اجرای
برجام را غیرممکن کرد و فعالیتهای هستهای که
در چارچوب برجام انجام میشده را تالش کرده که
با فش��ار ،تهدید و قلدری مانع آن ش��ود .این اقدام
ایران یک فرصت  60روزه به اعضای باقی مانده در
برجام ارائه میکند که بتوانند با تامین حقوق ایران
در برجام ،آن را به حالت اولیه برگرداند.
وی گفت :ایران به جهان نش��ان داده است که
به تعهدات خود پایبند است و امروز نوبت دنیاست
ک��ه به تعهدات خود در قب��ال ایران عمل کند .ما
نشان دادهایم کشوری کهن با صبر زیاد هستیم اما
حاضریم برای حقوق خ��ود مقاومت کنیم و امروز
نوبت دنیا است که به تعهد خود عمل کند.
وقتی توازن قدرت در برجام نیست
تعهدات باید گام به گام اجرا شود
کارش��ناس مسائل سیاسی گفت :وقتی موازنه
قدرت وجود نداش��ته باشد باید تعهدات به صورت
مرحلهای و گام به گام اجرا شود تا ضمانت اجرای
تعهدات طرف مقابل باش��د؛ متأسفانه در «برجام»
رعایت نشده است.
محمدصادق کوش��کی گفت :ماهیت معادالت
بینالملل��ی به صورتی اس��ت ک��ه ضمانت اجرای
این معاهدات یکی قدرت درونی کش��ورها است و
دیگری دوجانبه بودن و مرحلهای بودن آن اس��ت.
وی افزود :حال اگر دو کشور وزن نسبتاً مساوی از
لحاظ قدرت داش��ته باشند خود آن ضمانتی است
که دو طرف ناگزیر ش��وند به دلیل توازن قدرت به
تعهدات خود پایبند باشند.
کارش��ناس مسائل سیاس��ی با بیان اینکه اگر
موازنه قدرت وجود نداش��ته باشد همانند موردی
که م��ا در برج��ام ش��اهد آن هس��تیم و طبیعتاً
توانمندیهای ما نس��بت به  ۵+۱متوازن نیس��ت،
اظهار داشت :در این مورد بحث مرحلهای و گام به
گام اجرا ش��دن تعهدات مطرح میشود تا ضمانت
اجرای تعهدات ،طرف مقابل باشد.
کوش��کی اضافه کرد :یعن��ی اگر یک طرف به
ص��ورت کامل تعهدات خود را اج��را کند در واقع
یک نقطه خطر اس��ت زیرا ط��رف مقابل که وزن
بیشتری دارد و به موازات آن اقتدار بیشتر ،تشویق
میشود تا به تعهدات خود عمل نکند و مهمترین
ضمانتی ک��ه در موارد این چنینی وجود دارد گام
به گام اجرا شدن آنهاست.

وی ب��ا بیان اینکه متأس��فانه ای��ن اصل مهم
در برجام رعایت نش��ده و ما بس��یار زودتر از موعد
مش��خص تعیین ش��ده ،تمام تعهدات خود را اجرا
کردیم و طرف مقابل دلیل و انگیزهای برای عمل به
تعه��دات خود ندارد ،گفت ۵+۱ :تعهدات محدودی
را پذیرفت��ه بود تا ما را مجبور کند توان هس��تهای
خود را کنار بگذاریم.
کارش��ناس مسائل سیاس��ی تاکید کرد :حال
زمان��ی که ما توان هس��تهای را به دس��ت خود به
صورت کامل و حتی زودتر از موعد ،کنار گذاشتیم
طبیعی بود که آمریکا و اروپا انگیزهای برای اجرای
تعهدات خود نداش��ته باش��ند؛ در چنین موردی
موازنه قدرت نیز به س��مت آنها ب��ود و این اتفاق
حتی قبل از تعهد برجام نیز پیشبینی میشد که
عیناً رخ داد .وی با اش��اره به اینکه ما با یک برجام
خسارتبار و شکست خورده برای به دست آوردن،
حداقل مطالباتمان ناگزیریم تا خروج مرحلهای را
آغ��از کنیم ،گفت :یعنی ب��ه تدریج تعهداتی را که
به غلط انجام دادهایم ،کنار بگذاریم .اگر طرفهای
مقاب��ل ،خروج مرحلهای ما را دیدند و باعث ش��د
که آنها س��ر عق��ل بیایند و تعهدات خ��ود را اجرا
کنند ش��اید این خود ،نوعی ابزار باش��د اما به نظر
نمیرس��د که حتی اگ��ر ما به ص��ورت مرحلهای
عقبنشینی کنیم طرفهای مقابل ما بخواهند به
تعه��دات خ��ود عمل کنند ،یعنی م��ا باید در یک
فرایند  ۵یا  ۶ماهه از برجام خارج شویم.
کوش��کی تاکید کرد :این موضوع نسبی است،
مجریان برجام و مفسرین آن کسانی هستند که آن
را تنظیم کردهاند .وی با بیان اینکه خروج از برجام
میتوان��د فضایی را ایجاد کنند ک��ه  ،۵+۱ایران را
به نقض برجام متهم کند و مکانیزم ماش��ه شورای
امنی��ت را بر علیه ما فعال کند ،اظهار داش��ت :این
یک خس��ارت و خطای فاحش است که در برجام
پذیرفته ش��ده اس��ت .هیچک��دام از تعهدات ۵+۱
ضمان��ت اجرایی ندارد و آنه��ا اگر به تعهدات خود
عمل نکنند خس��ارتی متوجهشان نیست و آسیب
نمیبینن��د ام��ا براس��اس «برجام» اگر م��ا از این
توافق خارج شویم اعضای شورای امنیت میتوانند
مکانیزم ماشه را علیه ما فعال کنند.
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی تاکید کرد :این
موضوع بدین معنی اس��ت که ظرف  ۴۵روز تمام
آن  ۶قطعنامهای که مصوب ش��ورای امنیت ،علیه
فعالیتهای هس��تهای ما بود و دولت ادعا میکرد
همه آنها کنار گذاش��ته شده است به صورت یکجا
علیه ما اعمال شود اما این موضوع دلیل نمیشود
که م��ا باز هم به برج��ام وفادار باش��یم زیرا باقی
مان��دن در برجام هم س��ودی به حال ما نداش��ته
اس��ت و تنها ما را در فعالیتهای هس��تهای دچار
نوعی عقب ماندگی کرده است.
اروپا تحریم کند ،یعنی از برجام خارج شده
یک کارش��ناس مس��ائل بینالملل با اشاره به
اق��دام دولت در کاهش تعهدات برجامی گفت :اگر
اروپاییه��ا بخواهند در قبال ای��ن اقدام ،تحریمی
علیه کش��ورمان وضع کنن��د در واقع مجوز خروج
کامل از برجام را به ایران دادهاند.
فؤاد ای��زدی گف��ت :در روزه��ای اخیر دولت
آمریکا به همین دو مورد اش��اره ک��رده و گفته بود
که اگر کش��وری طبق مفاد برجام اضافه تولید آب
سنگین و اورانیوم غنیشده ایران را خریداری کند،
با تحریمهای این کشور مواجه خواهد شد ،بنابراین
بعید بهنظر میرسد که آمریکا نسبت به اقدام ایران
در قب��ال کاهش تعهدات برجام��ی واکنش خاصی
نش��ان دهد .طبق بند  26برجام ای��ران قادر بود با
نقض عهد یکی از طرفها ،بهشکل رسمی اعالم کند
که به بخشی از تعهدات برجامی خود عمل نخواهد
کرد ،منتها دولت یک سال صبر کرد و به طرفهای
دیگ��ر حاضر در برج��ام فرصت داد ت��ا به تعهدات
مندرج در برجام متعهد باش��ند ،ولی امروز دولت ما
متوجه شد که قرار نیست اروپاییها اقدام جدی در
برابر نقض عهد آمریکا از خود نشان دهند.
ایزدی تأکید کرد :اروپاییها در این یک سال
ال با
رس��ماً اعالم خروج از برجام نکردن��د ولی عم ً
عدم خری��د نفت ایران و پابرجا ماندن مش��کالت
بانکی از این توافقنامه خارج شده بودند.
وی گف��ت :بهنظر من اروپاییه��ا در قبال این
اق��دام ای��ران محتاطانه عمل میکنن��د چراکه اگر
بخواهند تحریمی علیه ای��ران اعالم کرده یا اینکه
مجددا ً پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل
ارجاع دهند ،در واقع مجوز خروج کامل از برجام را
به ایران دادهاند و با این شرایط حتی ایران را ترغیب
ب��ه خروج از ان.پی.تی خواهند کرد ،مس��ئلهای که
آمریکاییها در سالهای اخیر خیلی تالشکردند تا
کشورهای عضو ان.پی.تی را از خروج از این معاهده
منع کنند که تاکنون موفق به آن نشدند.
با توجه به جمیع ش��رایط جمهوری اس�لامی
ای��ران تنه��ا  60روز ب��ه اروپا فرص��ت میدهد تا
اقدامات عملیای را در قبال تعهداتی که قطعنامه
س��ازمان ملل را ب��ه عنوان پش��توانه دارد اجرایی
کن��د در غیر ای��ن صورت باید اروپ��ا منتظر بماند
تا مش��اهده کن��د که ایران چط��ور از حقوق ملت
خود در مقابل زورگوی��ی و بیتعهدی امریکا آنجا
که حتی نهادهای بینالمللی هم سکوت کردهاند،
دفاع کرده و حق مردم را میگیرد.

3

مخاطب شمایید
مذاکره با یک طرف زورگو
به ضرر ما تمام خواهد شد

ب��ا این دولت ،ب��ا این رژیم زورگ��وی متقلّب ،باید
نشست مذاکره کرد؟ چرا مذاکره کنیم؟ برجام نمونهی
واضح این است .تازه بنده سختگیری میکردم -که البتّه
همهی خطوط قرمزی که ما معیّن کرده بودیم رعایت
نش��د -طرف مقابل اینجوری رفتار ک��رد ،اینجوری
عم��ل کرد .خب ب��ا این طرف مقابل نمیش��ود مذاکره
کرد؛ با این دولت نمیشود مذاکره کرد .دربارهی مسائل
گوناگ��ون ،هر دولتی که با این دولت مذاکره کند[ ،او]
مشکل درست میکند؛ مگر اینکه هم جهت باشند ،مثل
انگلیس[ .البتّه] به انگلیس هم زور میگویند؛ آمریکاییها
حتّی به انگلیس هم زور میگویند ،به اروپاییها هم زور
میگویند ،امّا آنها حاال به یک جهاتی اشتراکاتی دارند،
با همدیگر تعامل میکنند ،کار میکنند .با هرکس��ی که
مذاکره میکند ،وضعش اینجوری اس��ت .ما باید وقتی
مذاکره کنیم ،وقتی وارد این بازی خطرناک بشویم که
فشار او ،هوچیگری او ،نتواند در ما تأثیر بگذارد بهخاطر
یک اقت��داری که داری��م .بله ،آنوقت��ی که جمهوری
اس�لامی از لحاظ اقتصادی ،از لح��اظ فرهنگی ،به آن
اقتداری که ما در نظر گرفتهایم برسد ،آنجا برود مذاکره
کند؛ حرفی نیست .امروز چنین چیزی وجود ندارد؛ ما
اگ��ر چنانچه برویم مذاکره کنی��م ،قطعاً این مذاکره به
ضرر ما تمام خواهد ش��د؛ مذاکره با یک طرف زورگوی
اینجوری ،به ضرر ما تمام خواهد شد.
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سیاست مجازی
خالصه پیام ایران

حس��امالدین آشنا مشاور رئیسجمهور نوشت:
خالصه پیام جمهوری اسالمی ایران در سالگرد
خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام:
گفتی ببند عهد و به من اعتماد کن
نفرین به عهد بستن و لعنت به اعتماد
این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست
خیر شما رسیده به ما مرحمت زیاد

ایران میتواند در کوتاهترین زمان ممکن
به توان تولید  ۱۹۰هزار سو دست یابد

حسن عابدینی کارشناس مسائل سیاسی نوشت:
جمهوری اس�لامی ایران در ص��ورت بکارگیری
ماشینهای سانتریفیوژ  IR۶میتواند در کوتاهترین زمان
ممکن به توان تولید  ۱۹۰هزارس��و دست پیدا کند۱۹۰.
هزارسو معادل یک سال سوخت برای نیروگاه اتمی بوشهر
اس��ت .س��و ( )S.W.Uمخف��ف عب��ارت Separative
 Work Unitاست .این واحد اندازهگیری برای سنجش
مقدار کار الزم برای جداس��ازی ایزوتوپ سبکتر اورانیوم
( )۲۳۵-Uاز ایزوتوپ سنگینتر آن ( )۲۳۸-Uدر اورانیوم
طبیعی است .س��انتریفیوژ  IR۶که تس��ت مکانیکی با
موفقیت روی ان اجرا شده است در  ۲۰فروردین سال ۸۹
رونمایی ش��د .این ماش��ین ی��ک دهه گذش��ته زیر بار
تس��تهای همراه با گاز بوده اس��ت .ای��ران هماکنون در
سالنی در سایت غنیسازی شهید احمدیروشن (نطنز)
روزانه امکان ساخت حدود  ۶۰ماشین  IR۶دارد .توان هر
یک از این سانتریفیوژها حدود  ۱۰سو است .یعنی میزان
غنیسازی هر یک از این ماشینها با  ۱۰ماشین نسل اول
که هماکنون در نطنز و فردو نصب اس��ت برابری میکند.
به دیگر سخن با بهرهگیری از سانتریفیوژهای  IR۶ماهانه
امکان تولید  ۱۸۰۰۰س��و فراهم اس��ت .طبعا اگر  ۱۱ماه
فقط همین س��الن کار کند زمینه تولی��د افزون بر ۱۹۰
هزارسو فراهم میشود .دانشمندان هستهای نوع جدیدی
از س��انتریفیوژهای دیگر با نام  IR۸هم ساختهاند که در
حال ازمایش اس��ت .قدرت هر یک از این س��انتریفیوژها
اف��زون بر  ۲۰س��و اس��ت .ای��ن ماش��ینها چنانچه به
بهرهب��رداری صنعتی برس��ند با حدود  ۹هزار دس��تگاه
میتوان به ظرفیت  ۱۹۰هزار سو رسید .کاری که با ۱۹۰
هزار س��انتریفیوژ  IR۱ش��دنی اس��ت .ارتفاع هر یک از
سانتریفیوژهای نسل جدید حدود سه و نیم متر است که
در فردو امکان س��رپا کردن افزون بر  ۱۵۰۰ماشین نسل
جدید با ظرفیت  ۳۰هزار س��و وجود دارد .س��ایت شهید
علیمحمدی (فردو) از این بابت در نقطه کانونی قرار دارد
که از مصونیت راهبردی برخوردار است .این سایت که در
 ۸۰تا  ۹۰متری زیرزمین قراردارد پوشانده شده است که
نفوذ ناپذیر و صدمه رساندن به آن تقریبا محال است.

اعمال حق

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس
نوش��ت :تصمیم ایران به کاهش سطح تعهدات
هس��تهای ا ِعمال حقی است که خود برجام مقرر کرده
اس��ت؛ پیمان ان.پی.تی .نیز به هر عضو حق میدهد در
اج��رای حاکمیت ملی خ��ود در صورتی که رویدادهای
فوقالعادهای مربوط به موضوع این پیمان ،منافع عالیه
کشورش را به مخاطره اندازد از پیمان خارج شود.

