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کاسبانترسمیگویندجنگمیشود
جانش��ین قرارگاه ثاراهلل س��پاه گفت: با وجود اینکه خود آمریکایی ها بارها و 
بارها در نهان و آش��کار گفته اند که درگی��ری نظامی با ایران به مصلحت آمریکا 
نیس��ت اما کاس��بان ترس دائما برای حمله نظامی آمریکا به ایران زمان تعیین 

می کنند و آن شرایط را تصویرسازی می کنند.
سردار اسماعیل کوثری اظهار کرد: افرادی که دائما بر طبل این موضوع کوبیدند که 

آمریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد »کاسبان ترس« هستند. »کاسبان ترس« یا آن 
مزدورانی هستند که قصد بزرگ کردن دشمن دارند یا آن فرصت طلبانی هستند که می خواهند 

با ترساندن مردم فضایی را ایجاد کنند که از طریق آن فصا منفعت اقتصادی کسب کنند.
وی افزود: با وجود اینکه خود آمریکایی ها بارها و بارها در نهان و آش��کار گفته اند که 
درگیری نظامی با ایران به مصلحت آمریکا نیست اما کاسبان ترس دائما برای حمله نظامی 

آمریکا به ایران زمان تعیین می کنند و آن شرایط را تصویرسازی می کنند.  میزان

پاسداران
انقالباسالمیبسیارتوانمندترازگذشتهاست

جانش��ین فرمانده کل سپاه گفت: این روزها دشمنان ما سر و صدای زیادی 
می کنند، می خواهند ما را تحت فشار های متعدد قرار دهند اما با افتخار می گویم 

که انقالب اسالمی در حال حاضر بسیار توانمندتر از گذشته است.
دریادار علی فدوی در مراسمی با تقدیر از مجاهدت های پیشکسوتان، جانبازان و 

خانواده های آنان گفت: جانبازان عزیز که در دهه اول انقالب اسالمی با جانفشانی خود 
تا مرز شهادت پیش رفتند و پای انقالب ایستادند، در سال های بعد از مجروحیت با خانواده 

محترم خود جهادی دوباره را شکل دادند تا به همه عالم بفهمانند که می شود در همه شرایط بر 
قوانینی که تکلیف ماست پایدار ماند و از هیچ یک از آرمان ها و ارزش های انقالب کوتاه نیامد.

وی با اش��اره به گزافه گویی های دشمنان در روزهای اخیر گفت: این روزها دشمنان 
ما سر و صدای زیادی می کنند، می خواهند ما را تحت فشار های متعدد قرار دهند، اما با 

افتخار می گویم که انقالب اسالمی در حال حاضر بسیار توانمندتر از گذشته است.

تریبون
ادامهمطرحکردنسی.اف.تیوپالرموسادهلوحیاست

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: رس��یدگی به موضوع پیوس��تن 
ایران به لوایح سی.اف.تی و پالرمو موجه نیست.

سیدمصطفی میرس��لیم در پاسخ به این پرسش که آیا الیحه سی.اف.تی و 
پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده یا همچنان در دستور کار قرار دارد؟ بیان 

کرد: اصوالً رس��یدگی به موضوع پیوس��تن ما به چنان میثاق هایی، وقتی ما را در 
ش��رایط قهری تحریم های ظالمانه قرار داده اند، موجه نیست بویژه که در ماه گذشته 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی را هم با بی شرمی در فهرست تحریم گذاشتند.
وی ادامه داد: بر همگان روش��ن ش��د که هدف آمریکا و یارانش از پافش��اری برای 
پیوس��تن ما به چنان میثاق هایی، ایجاد راه های بیش��تر برای افزایش اعمال محدودیت 
علی��ه ما از طریق اف.ای.تی.اف به نیابت از طرف آمریکا و یارانش اس��ت؛ بنابراین ادامه 

مطرح کردن آن میثاق ها نوعی ساده لوحی است.  ایسنا

مصلحت

وقتیکهبهامیدقدرتهایخارجینشستید
همین تحریمهایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال 
میش��ود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این 
نگاه؛ یعنی ش��ما وقتی که ب��ه امید قدرتهای خارجی 
نشس��تید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با 
زیر بار آنه��ا رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حّد 
کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، 
مواجه میش��وید با یک مس��ئله ای مثل کاهش قیمت 
نف��ت؛ ناگهان قدرتهای مس��تکبر ب��ا همراهی ایادی 
منطقه ای خودشان متأّس��فانه به این نتیجه میرسند 
ک��ه قیمت نفت را ب��ه نصف و گاهی کمت��ر از نصف 
برسانند؛ شما مواجه میش��وید با یک چنین مشکلی؛ 
وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. وقتی شما نگاه به 

درون کردید، دیگر این جور نیست. 

بیانات در حرم مطهر رضوی
اول فروردین 94

مخاطب شمایید

اختیارترئیسجمهوردردورهجدید
بیشترشدهاست

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
نوش��ت: رؤس��ای جمهور ادوار مختل��ف، طبق 
قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته اند و در این دوره 
نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض 
شده اس��ت. آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده برای 

حل مشکالت استفاده شده است؟

واکنشآشنابهتوییتضدایرانیترامپ
حسام الدین آشنا مش��اور رئیس جمهور نوشت: 
ترام��پ می گوید جنگ با ای��ران را نمی خواهد؛ 
شاید راست بگوید. احتماالً جامعه اطالعاتی به او یادآوری 
کرده اس��ت آن که در صورت آغاز جنگ "رس��ماً" پایان 
می یابد ایران نیست بلکه نظام آپارتاید و رو به زوال است.

جلسهشعرابارهبریرویمخترامپبود!
ع��زت اهلل ضرغام��ی رئی��س اس��بق س��ازمان 
صداوس��یما نوشت:  جلسه شعرا با  رهبر انقالب 
روی مخ ترامپ بود! با وجود این همه رفتار تهدیدکننده، 
با هدف ایجاد نگرانی برای ج.ا. ، مس��ئله شعر و ادبیات 
خبر برجس��ته رهبری نظام می شود. "آفرین"های او به 
شعرا و نه فرماندهان نظامی تحلیل ها و پیش بینی های 

آنها را به هم می ریزد که چرا ایران از آنها نمی ترسد؟

تاکیدعدهایبرحفظفضایافراطی
حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
نوش��ت:  در شرایطی که تنش میل به کاهش دارد، جای 
تأمل اس��ت که چرا هنوز عده ای بر حفظ فضای افراطی 
تاکی��د دارن��د. واقعیت دردآور این اس��ت که س��ه دهه 
ثبات سازی ایران در دنیا تحت الشعاع یکسری حرف های 

مفت و فاقد پشتوانه سیاستی قرار گرفته است.

خبرهایخوبقضاییبرایرسانه
درافطاریرئیسقوهقضاییه

محمدحس��ن بالغی مبین مدیر خبرگزاری برنا 
نوشت: امش��ب مدیران رسانه ها افطار میهمان 
آقای رئیس��ی بودند، چند اتفاق خوب در این دیدار رخ 
داد، اول اینکه س��خنگوی قوه قضاییه در این دیدار نه 
تنه��ا خبر از رفع توقیف قریب الوقوع نش��ریه صدا خبر 
داد بلکه گفت: "طبق قانون از این پس نش��ریات بیش 
از دو م��اه توقیف نمی ش��وند." آق��ای رحمانیان هم به 
شدت از خبرنگار بازداش��تی روزنامه شرق دفاع کرد و 
البته سر افطار با اینکه رفته بود ولی رئیس قوه قضاییه 
پیگیر ماجرا بود. این اولین بار بود که درب دفتر رئیس 
قوه قضاییه به س��وی اهالی رسانه بود و می تواند اتفاق 

خوبی باشد به شرطی که سعه صدر افزایش یابد.

سالممرابهبچههایافغانستانبرسانید
محمد س��رور رجایی نویسنده کتاب »از دشت 
لیلی تا جزیره مجنون« در حاشیه دیدار با رهبر 
انقالب این کتاب را تقدیم ایشان کرد. روایت گفت وگوی 
کوتاه این شاعر و نویسنده اهل افغانستان با رهبر انقالب 
را از زب��ان خودش می خوانیم: وقتی کتاب را به ایش��ان 
دادم، گفتم: این کتاب مجموعه ای از خاطرات رزمندگان 
افغانستانی دفاع مقدس اس��ت. آقا فرمودند: احسنت. از 
من پرسیدند: س��اکن کجایی؟ گفتم تهران. حضرت آقا 
همان طوری ک��ه کتاب را تورق می کردن��د، در توضیح 
عکس شهید احمدرضا سعیدی گفتم: این شهید ایرانی 
اس��ت که در افغانس��تان شهید ش��ده و مزارش هم در 
افغانس��تان است. ایشان پرسیدند: چه وقت پیش شهید 
شده است؟ گفتم: س��ال ۵۹ در زمان تهاجم شوروی به 
افغانستان. به دقت به عکس های کتاب و متن کتاب نگاه 
کردن��د و در پای��ان فرمودن��د: س��المم را ب��ه بچه های 

افغانستان برسان. این کتاب را هم می خوانم.

سیاست مجازی

مهرماه ۱۳۹۱ که قیمت دالر  در بازار آزاد به ۳,۱۰۰ تومان دست بـه نقد
رسیده و قیمت پراید ۱۰ میلیون تومان بود، حسن 
روحانی رئیس مرکز مطالعات اس��تراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام که قصد کاندیداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری س��ال ۱۳۹۲ را داشت، 
در همایش تخصصی بین المللی برند برتر سخنرانی 
کرد و به انتقاد از وضعیت اقتصاد کش��ور و عملکرد 

دولت دهم در کنترل بازار پرداخت.
بخش مهم س��خنان حس��ن روحان��ی در این 
همایش مربوط به قس��متی می شد که او در جمع 
خبرنگاران حضور یافت و به سواالت آنها که بیشتر 

رنگ و بوی انتخاباتی داشت، پاسخ داد.
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک با اشاره به 
افزایش قیم��ت دالر گفت: مردم دالر نمی خواهند 
صداقت و برنامه می خواهند. ما نیاز به نوکر نداریم 
نی��از به مدیر داریم. ما نیاز به نوکر مدیر داریم، نه 

نوکر خالی، تنها نوکر بودن کافی نیست.
وی با بیان اینکه تولید با ش��عار و تیتر درست 
نمی ش��ود، اف��زود: ما بای��د ش��رایط الزم را برای 
تولیدکنندگان فراهم کنیم ضمن آنکه باید امنیت 
نی��ز در تولی��د مورد توج��ه قرار گی��رد. منظور از 
امنیت آن است که آرامش برای تولیدگران فراهم 
شود همچنین باید به این نکته اشاره کرد که برای 
فراهم ش��دن آرام��ش در جامعه باید ب��ه قانون و 
قانونگرایی تمکین کرد. اگر به قانون تمکین کنیم 

آرامش در جامعه نیز به وجود می آید.
روحانی با طرح این پرسش افزود: تولیدکنندگان 
با چ��ه امنیتی می توانند در داخل س��رمایه گذاری 
کنند مقررات امروز در تعرفه مشخص نیست روزی 
تعرفه را ۱۵۰ درصد اعالم می کنند و فردای همان 
روز تغییر می کند. این تغییر تعرفه را در حوزه شکر 
به خوبی دیدیم. تعرفه آن ۱۵۰ درصد اعالم ش��ده 

بود و چند روز بعد ۴ درصد رشد یافت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اداره 
مملکت با س��خنرانی ممکن نمی ش��ود اداره کشور 

نصیح��ت نمی خواه��د، باید کار کرد هم��ه باید به 
سمت تولید حرکت کنیم باید کاری صورت گیرد تا 
تولید به صرفه و باامنیت باشد اگر این اقدام صورت 
گیرد مردم خود به دنبال تولید می روند و دیگر نیاز 
به شعار نیست. باید موانع تولید را برطرف کنیم تا 

محیط مناسب برای تولیدکنندگان آماده شود.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام اظهار 
داش��ت اگر تولید رقابتی نشود باثبات نیز نخواهد 
ش��د. نمایندگان پی��ش از این اعالم ک��رده بودند 
که بانک مرک��زی ارز را وارد ب��ازار نکند اما مورد 
توجه واقع نشد و دیدیم چه اتفاقاتی به وجود آمد. 
درحالی که ما در کش��ور قانون و مقررات داریم و 

باید همه بیشتر به آن توجه کنیم.
وی گفت: رشد نقدینگی در کشور ما بی حساب 
و کتاب است در این ۷سال رشد نقدینگی ما چقدر 

بود؟ رشد نقدینگی ما ۶برابر شده است.
دبیر س��ابق شورای  عالی امنیت ملی در ادامه 
ب��ه اهمی��ت و نقش س��فارتخانه های کش��ورمان 
در خ��ارج از کش��ور پرداخ��ت و اف��زود: برخی بر 
ای��ن باورند که در س��فارتخانه های م��ا فقط باید 
پرچم کش��ورمان برافراشته باش��د درحالی که ما 
سفارتخانه هایی را می خواهیم که زمینه تولید ما را 
در بازار کشورهای دیگر فراهم کنند. زمینه روابط 

ما را با کش��ورها به خوبی برقرار کنند تا بتوانیم به 
بازار هدف دس��ت یابیم. اگر می خواهیم در عرصه 
سیاس��ت خارجی کش��ورمان را به خوب��ی معرفی 
کنیم نیاز به تبلیغ خ��ود داریم در این تبلیغ باید 
کاالهای خوب را به کشورهای دیگر معرفی کنیم. 
نباید فقط ش��عار داد اگر ای��ن کار صورت گیرد و 
کاالهای خوب وارد کش��ورهای دیگر شود، آبروی 

کشور ما حفظ می شود.
روحانی تاکید کرد: شک نکنید که ما می توانیم 
تمام بازار کش��ورهای دیگ��ر را دراختیار بگیریم. 
بن��ده معتقدم ما این توانای��ی را داریم که بتوانیم 
تمام بازار پوش��اک اروپا را فت��ح کنیم و به راحتی 
بازار حالل را دراختیار خود قرار دهیم امروز غذای 
حالل فقط برای مس��لمانان نیس��ت غیرمسلمانان 
نی��ز دنبال غذای حالل هس��تند بر این اس��اس با 

کلمه حالل می توان این بازار را فتح کرد. فتح بازار 
حالل به معنای تبلیغ شریعت و اسالم است.

وی اف��زود: درس��ت اس��ت که دش��من به ما 
فشار می آورد، درست اس��ت که ما نیاز به اقتصاد 
مقاومت��ی داریم اما آیا خودمان به ملت مان فش��ار 

وارد نمی کنیم؟ نقدینگی را چه کسی باال برده؟
وی گفت: با این مش��کالتی که پیش روی ما 
ق��رار گرفته اس��ت، فقط باید به فکر ملت باش��یم 
اگر بیش��تر از کارشناسان اس��تفاده می کردیم این 
مش��کالت به وجود نمی آمد. باید قبول کرد که ما 
امروز مش��کل اقتصادی داریم، ما سال ۸۵ تحریم 
نبودیم اما زمانی که تحریم ها شروع شد برای این 
تحریم ها چه برنامه ای را درنظر گرفتیم آیا واقعاً به 

فکر اقتصاد مقاومتی بودیم؟
روحانی افزود: اگر مردم بدانند که مس��ئوالن 
مشکالت آنها را می فهمند و دلسوزانه راه حل ارائه 

می دهند از مشکالت به خوبی عبور می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دوران شعار به پایان رسیده 
است، تصریح کرد: مردم از اینکه فقط حرف می شنوند، 
خسته شده اند مردم از اینکه یک عده می آیند فقط 
یک طرفه سخن می گویند و به مسائل دیگر که مهم 

هم هست اشاره نمی کنند، خسته شده اند.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: 
متاس��فانه یک عده آمدند و کارشناسان را منزوی 
کردند. پس از منزوی کردن کارشناسان و مدیران 
دیدیم که چه مسائلی به وجود آمد. روحانی با بیان 
اینکه ما باید ش��رایط خود را با دنیا مناسب کنیم، 
افزود: اگر این اقدام صورت گیرد و ش��رایط خوبی 
در داخل و خارج از کش��ور فراهم ش��ود، تولید نیز 
به خوبی محقق خواهد ش��د و م��ا می توانیم با این 
تولید به ایرانی بودن خود افتخار کنیم که می توانیم 

به تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی دست یابیم.
باید دید آیا روحانی در ش��رایط فعلی اقتصاد 
ایران که قیمت دالر ۱۵ هزار تومان و قیمت پراید 
۵۰ میلیون تومان است، همچنان عملکرد دولت را 

مقصر این وضع می داند؟  مشرق نیوز

روزگاری که روحانی، برنامه را مهمتر از دالر می دانست

وعده هایی که فقط حرف بود

 پاسخ به ۱۲ سوال مهم درباره تصمیم اخیر ایران
در قبال صنعت هسته ای

مردم بدانند قرار است چه اتفاقی بیفتد
ایران از ذخیره سازی بدون محدودیت اورانیوم  غنی ش��ده و آب سنگین خبر داده است که پرسمــــان

می توان تاثیرات آن را در چرخه هسته ای ایران بررسی کرد.
خبرنگاران رس��انه های کش��ورمان عصر روز دوشنبه ۳۰ 
خرداد م��اه از بخش های مختلف مجتمع غنی س��ازی ش��هید 
احمدی روشن نطنز بازدید کردند، پس از این بازدید کنفرانس 
خبری با حضور و سخنرانی بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی برگزار ش��د که وی در این نشس��ت از ظرفیت ۴ 

برابری غنی سازی اورانیوم در کشور خبر داد.

افزایش۴برابریمیزانتولیداورانیومغنیشده
بهروز کمالوندی س��خنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در 
این ب��اره اعالم کرد ک��ه ایران میزان تولید اورانیوم غنی ش��ده 
با خلوص پایین را چهار برابر کرده اس��ت. براس��اس اظهارات 
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی افزایش تولید اورانیوم غنی 
ش��ده با خلوص ۳.۶۷ درصد از روز دوش��نبه ۳۰ فروردین در 
س��ایت غنی س��ازی نطنز و درپی مصوبه اخیر ش��ورای عالی 

امنیت ملی آغاز شده است.
پیش از این نیز ش��ورای عالی امنیت ملی روز ۱۸ خرداد در 
بیانیه ای اعالم کرد که در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی 
مردم ایران و در اعمال حقوق جمهوری اسالمی ایران مندرج در 
بند های ۲۶ و ۳۶ برجام دس��تور توقف بعضی اقدامات ایران در 
توافق هسته ای را صادر می کند. همچنین این شورا اعالم کرد که 
دو ماه به کشور های عضو برجام فرصت می دهد تا تعهدات خود 

به ویژه در حوزه های بانکی و نفتی را تامین کنند.
در این بین ش��ورای عالی امنیت ملی و دولت ایران اعالم 
کردند که این تصمی��م را در واکنش به خروج آمریکا از توافق 
هسته ای و در اعتراض به اقدامات ناکافی سایر کشور های عضو 
این توافق گرفته اند. نکته قابل توجه این است که مطابق برجام 
ایران مجاز اس��ت تا سقف ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با خلوص کم 
در انبار های خود نگهداری کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هم در تمام گزارش های خود از زمان آغاز اجرای برجام تاکنون 
تایید کرده اس��ت که ایران درباره اورانیوم غنی ش��ده به تعهد 

خود پایبند بوده است.
 ایران پس از ۶۰ روز چه اقداماتی انجام خواهد داد؟

در صورتی ک��ه خرید نفت و امکان مب��ادالت مالی برای 
ایران از س��وی کش��ور های باقی مانده در برجام فراهم ش��ود، 
مطابق وع��ده رئیس جمهور، ایران دوب��اره تعهدات خود را به 
اجرا می گ��ذارد. اما در غیر این ص��ورت اقدامات تازه تری هم 
پیش بینی شده است. به گفته آقای روحانی، کشورمان تصمیم 
دارد میزان غنی سازی اورانیوم که باید کمتر از ۴ درصد باشد 
را افزای��ش دهد. ایران پیش از برج��ام اورانیوم با خلوص ۲۰ 
درصد هم برای استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران تولید کرده 

بود، اما پس از توافق هسته ای، تولید آن متوقف شد.
همچنی��ن ته��ران در صورتی ک��ه ط��ی ۶۰ روز آینده از 
اقدامات ش��رکای برجام راضی نباشد، دو اقدام جدید دیگر نیز 
انجام خواهد داد. به جز افزایش سطح )خلوص باال( غنی سازی 

اورانیوم، جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده که طراحی مجدد 
راکت��ور آب س��نگین اراک را هم متوقف می کند و به س��مت 
س��اخت مجدد آن مطابق آنچ��ه پیش از برجام ب��ود، خواهد 
رف��ت. راکتور آب س��نگین اراک یکی از جدی ترین مس��ائل و 
از اختالف��ات اصلی قدرت های جهان��ی با ایران بود. قدرت های 
جهان��ی در جریان مذاکرات هس��ته ای اصرار داش��تند که این 
راکتور به طور کامل برچیده ش��ود، اما ایران این درخواست را 
نپذیرفت و براساس توافق برجام قرار شد که راکتور آب سنگین 
اراک با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی شود، به طوری 

که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نشود.
ام��ا برای آنکه بدانیم اقدام ایران چه اهمیتی دارد، باید به 
این مس��ئله پی ببریم که چرخه سوخت هسته ای چیست و به 
چه ش��کل کار می کند، چراکه همه اختالف ها از همین چرخه 
آغاز می ش��ود، این پرسشی است که سعی شده در این گزارش 

به آن پاسخ داده شود.
 چرخه سوخت هسته ای چیست؟

مس��یر تولید و اس��تفاده از س��وخت هس��ته ای در قالب 
چرخه ای با دو انش��عاب انجام می ش��ود که در نهایت به تولید 

برق و افزایش غنی سازی با خلوص باال می انجامد.
 چرا غرب از غنی سازی اورانیوم با خلوص باال نگران است؟

یک��ی از نگرانی های بزرگ غرب و امری��کا پیش از برجام 
درباره ایران این بود که تهران در مس��یر غنی س��ازی اورانیوم 
خلوص آن را به ۹۰ درصد برس��اند و ش��رایط را برای ساخت 
بمب اتم مهیا س��ازد دغدغه ای که کامال بی اساس بود و ایران 

هیچ وقت چنین قصدی را نداشت.
 شرایط رسیدن به غنای باالی اورانیوم چیست؟

در راه رس��یدن به این اغنا باید ۴ مرحله را س��پری کرد، 
به طوریکه ابتدا کیک زرد اس��تخراج و تولید می ش��ود پس از 
آن کی��ک زرد به گاز هگزا فلوراید اورانیوم تبدیل می ش��ود و 
غنی س��ازی به ۵ درصد می رسد، پس از رسیدن به این مرحله 
می توان به با افزایش ظرفیت غنی س��ازی و رسیدن به خلوص 

۲۰ و ۹۰ درصد امکان ساخت بمب اتم را فراهم کرد.
 چرا ذخیره اورانیوم غنی شده برای ایران یک دستاورد 

مهم به حساب می آید؟
برای غنی کردن اورانیوم، تا خلوص باالی ۵ درصد، اولین 
چی��زی که ایران نیاز دارد، مقدار زیادی اورانیوم غنی ش��ده تا 
خلوص ۳ تا ۴ درصد اس��ت. براس��اس برجام ایران تنها اجازه 

دارد تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده انبار کند.
عبور از این محدودیت و انبار کردن حجم باالتری اورانیوم 
غنی شده به معنی توانایی ایران برای تولید اورانیوم با خلوص 
باالتر اس��ت. البته ایران تاکنون تنها موفق ش��ده اورانیوم را تا 
۲۰ درصد غنی کند، دلیل آن هم تولید س��وخت برای راکتور 

تحقیقاتی تهران بوده است.
بدین ترتی��ب با افزایش اورانیوم غنی ش��ده فرصت ایران 
برای اقدامات وعده داده ش��ده مبنی بر افزایش درصد خلوص 
اورانیوم غنی ش��ده مهیا می ش��ود و تهران می تواند در صورت 
عدم انجام تعهدات طرف های برجامی به شرایط قبل بازگردد.

سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی نیز در این باره گفت: اگر 
بخواهیم ظرف ۴ روز روند تولید۲۰ درصد را آغاز می کنیم، اما 
اینکه چه تصمیمی در ادامه گرفته شود و این ۲۰ درصد اینجا 
)نظنز( تولید شود یا در فردو، بستگی به تصمیمات مسئولین 

ارشد نظام در گام های بعدی دارد.
 نقش تعداد سانتریفیوژ ها در غنی سازی اورانیوم چیست؟

تهران اگر بخواهد اورانیوم خود را تا حد باالتری غنی کند، 
باید بتواند سانتریفیوژ های بیشتری به کار بگیرد. قبل از برجام 
اندکی بیش از ۹ هزار س��انتریفیوژ در تاسیس��ات غنی سازی 
ایران فعال بودند، برجام این تعداد را به ۵ هزار و ۶۰ دس��تگاه 
محدود کرد البته تعداد بیش��تری سانتریفیوژ وجود داشت که 
هیچ گاه تولید نمی کرد که در حال حاضر در یکی از سالن های 
مجتمع نطنز نگهداری می ش��ود، اما براس��اس اعالم سازمان 
انرژی اتمی نس��ل جدید سانتریفیوژ ها که قابلیت چند برابری 

دارند می توانند این کاهش را جبران کنند.
 راه رسیدن به پلوتونیوم چگونه است؟

اما در راه رس��یدن به پلوتونیوم باید ۸ مرحله سپری شود 
به طوری که ابتدا کیک زرد اس��تخراج و تولید می ش��ود پس 
از آن کیک زرد به گاز هگزا فلوراید اورانیوم تبدیل می ش��ود و 
غنی سازی به ۵ درصد می رسد پس از آن باید میله های راکتور 
را ساخت که به تولید برق می انجامد، در مرحله بعدی سوخت 
اس��تفاده ش��ده را انبار و فراوری می کنند تا در نهایت امکان 

ساخت بمب پلوتونیومی فراهم شود.
در ای��ن میان یکی دیگ��ر از محدودیت های��ی که برجام 
ب��رای برنامه هس��ته ای ایران قرار داد، نگه داش��تن حجم آب 
س��نگین تولید شده در کارخانه تولید آب سنگین اراک تا زیر 
س��قف ۱۳۰ تن است. آب سنگین تولید شده در این کارخانه، 
در راکتور آب س��نگین اراک استفاده می ش��ود. این راکتور با 
طراح��ی قبل از برج��ام، از نظر آمریکا و کش��ور های اروپایی 
قابلیت تولید بمب پلوتونیومی با فرآوری سوخت  استفاده شده 
در نیروگاه های هسته ای را داشت. البته بعد از برجام تغییراتی 
در س��اختار راکتور اراک ایجاد ش��ده که براس��اس اطالعات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، در حال حاضر امکان راه اندازی 

و آغاز فرآوری سوخت را ندارد.
 آیا تصمیم ایران به معنی عدم پایبندی به برجام است؟
اگر ایران در دو ماه آینده به تولید اورانیوم غنی ش��ده و آب 
سنگین ادامه دهد بدون اینکه مازاد آن را به هر نحوی از کشور 
خارج کند، این اقدام کاهش بخش��ی از تعهدات برجامی خواهد 
بود. علی رغم اعالم ایران به پایبند نبودن به میزان ذخایر اورانیوم 
غنی ش��ده و آب س��نگین این احتمال وج��ود دارد که با توقف 
تولید، یا کاهش قابل مالحظه تولید، میزان ذخایر را در عمل به 
شکل کنترل ش��ده نگه دارد. این کار باعث می شود که گزارش 
مدیرکل آژانس به ش��ورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل، 

انعکاس دهنده نقض توافق برجام از سوی ایران نباشد.
 چرا ایران پس از یک سال اقدامات جدی درپیش گرفت؟

سخنگوی سازمان انرژی اتمی به این موضوع اشاره می کند 
که »ممکن اس��ت برخی بگویند باید زودتر این اقدامات را انجام 
می دادیم، اما انجام این اقدامات در شرایط فعلی این حسن را دارد 
که هیچ کس در سطح داخلی و بین المللی نمی تواند به ما خرده ای 
بگیرد. ما صبر کردیم و قدم امروز براساس حقوقی است که طبق 
برجام برای م��ا وجود دارد. ما معتقدیم حقوق ایران باید در یک 

کفه ترازو در مقابل کفه دیگر که تعهدات است قرار گیرد.
همانط��ور که امروز دیدید و مهندس��ان ما توضیح دادند، 
صرفاً ب��ا یک مقدار تغییرات فنی تولید اورانیوم ۳.۶۷ را چهار 
برابر کردیم و این امکان وجود دارد که این میزان بیش��تر هم 

بش��ود. ما در گام های بعدی سراغ س��انتریفیوژ های پیشرفته 
خواهیم رفت و این نوید را می دهیم که نس��ل جدید از جمله 

ماشین های نسل ۶ را نیز استفاده کنیم«.
 آیا ایران با افزایش غنی س��ازی و ذخیره آب س��نگنین 

روغن ریخته را نذر امامزاده کرده؟
کمالوندی درباره این ادعا ه��ا تاکید دارد که اقدامات اخیر 
ای��ران همان موارد مورد نظ��ر آمریکا بوده او همچنین در مورد 
اظهارنظر برخی منتقدین مبنی بر اینکه تهران اقداماتی را انجام 
داده که قبل از آن واش��نگتن تحریم کرده بود، می گوید »باید 
گفت که موارد دو چیز جداس��ت؛ امریکا به دنبال این است که 
ب��ا تحریم خرید و فروش، غنی س��ازی و تولید آب س��نگین در 
ای��ران را تعطیل کند، ولی ما با این کار خود این اقالم را تولید 
و انباش��ت می کنیم که این خالف سیاس��ت های آمریکاس��ت. 
اروپایی ها خوب می دانند که این اقدام چه معنایی دارد و به نحو 
غیرمس��تقیم اعالم می کنند که شرایط ایران را درک می کنند، 

هرچند ممکن است در ادبیات آن ها تفاوتی باشد«.
 واکنش اروپا و آمریکا در برابر اقدامات ایران چیست؟

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره واکنش اروپا و آمریکا 
ب��ه تصمیم ایران می گوید »اطالعاتی که از طرف وزارت خارجه 
درباره اقدامات اروپا می آید مشخص خواهد کرد که گام های بعدی 
چگونه اجرا می شود. مسلم این است که ما داریم تعهداتمان را در 
چارچوب برجام کاهش می دهیم. اما اینکه این قدم ها چه خواهد 
بود، فعال این را می ش��ود گفت که هرچه به سمت جلو می رویم 
اقدامات ش��دیدتر خواهد بود. آماده ایم به مجرد اینکه که آن ها 
)اروپا( وظایف خود را انجام دادند، به حالت قبل برگردیم وگرنه 
گام های بعد را دنبال خواهیم کرد. اروپایی ها به طور غیرمستقیم 
می گوین��د که می خواهند ب��ه تعهدات خود عم��ل کنیم، ولی 
نمی توانیم. امیدواریم اروپا مس��تقیم یا غیرمستقیم اعالم ضعف 
نکند. نشانه هایی از عقب نش��ینی های آمریکا در سیاست هایش 
دیده می ش��ود. ملت مقاومت می کند و ظرفیت های بالقوه ایران 
نی��ز بی نظیر اس��ت و می تواند جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا باش��د، 

هرچند االن تحت فشار هستیم«.
 پیام ذخیره س��ازی آب س��نگین و اورانیوم غنی ش��ده 

چیست و مخاطب آن کیست؟
ذخیره س��ازی آب سنگین و اورانیوم غنی شده پیام مهمی 
را به طرف های برجامی منعکس می کند. در این میان غربی ها 
و آمریکای ها به اهمیت به این پیام واقف هستند؛ چراکه برخی 
براین باورند که در شرایط فعلی دست و پای تهران بسته شده 
اس��ت. درحالی که این گام تنها شمه ای از اقدامات گسترده ای 
است که تهران می تواند انجام دهد. چراکه کشورمان اهرم ها و 
ابزار های متعددی دارد و قادر خواهد بود در فرصت های مناسب 
از آن به��ره ببرد. این اقدام نش��ان داد که عدم اقدام جمهوری 
اسالمی در طول یکس��ال گذشته ناشی از صبر است نه ضعف 
ایران، از طرفی به خوبی غیرعقالنی بودن سیاست های آمریکا 
و تهدید های بیهوده آن ها برای تحقق غنی سازی صفر و تعطیل 
کردن صنعت پیشرفته تولید آب سنگین را نشان می دهد و از 
همه مهمتر اینکه عزم راسخ جمهوری اسالمی ایران در تحقق 
اهداف خ��ود را به نمایش می گذارد به گونه ای که از یک س��و 
صبر اس��تراتژیک و از سوی دیگر عزم راسخ توام با تدبیر خود 
را با اصرار بر آرمان ها و مقاومت در مس��یر رس��یدن به آن ها را 

سرلوحه کار خود قرار داده است.  باشگاه خبرنگاران
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