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مذاکره ای با آمریکایی ها نخواهیم داشت
رئیس ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه گفت: آمریکایی ها ب��ه دنبال تحمیل 

سیاست های خود به ایران هستند.
س��یدمصطفی میرس��لیم درباره پیش��نهاد مذاکره مجدد توسط آمریکایی ها 
خاطرنشان کرد: ما با آمریکایی ها مذاکره ای نخواهیم داشت چراکه آن ها به دنبال 

تحمیل کردن سیاس��ت های خود به ایران هس��تند. وی درب��اره تحریم های جدید 
آمریکایی ها علیه پتروشیمی ایران گفت: این گونه اقدامات نشان دهنده خباثت استکبار 

است که به جایی نمی رسد و ما کارمان را انجام می دهیم.
میرسلیم با بیان اینکه کسی که پشتیبانش خداوند باشد از اینگونه اقدامات امریکایی ها 
نگرانی ندارد، یادآور شد: امکانات و منابعی که خداوند متعال به کشورمان داده قوی تر از اینهاست 
که بخواهند ما را به زانو در آورند. وی درباره آخرین وضعیت اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص 

مصلت نظام اظهار کرد: با تحریم آمریکایی ها علیه سپاه، اف.ای.تی.اف تقریبا رد شده است.

مصلحت
خواب دشمنان در منطقه تعبیر نمی شود

فرمان��ده نیروی پدافن��د هوایی ارتش گفت: یاری خداون��د، بصیرت مردم و 
هوشیاری نیروهای مس��لح، نقشه دشمنان را بی اثر و خواب دشمنان در منطقه 

را به رویایی تعبیر ناپذیر تبدیل می کند.
امیر صباحی فرد با حضور در منطقه پدافند هوایی ش��مال غرب کش��ور )شهید 

برادری( از یگان های عملیاتی این منطقه بازدید و میزان آمادگی رزمی و عملیاتی یگان ها 
را مورد ارزیابی قرار داد. وی گفت: یاری خداوند، بصیرت مردم و هوشیاری نیروهای مسلح، 
نقشه دشمنان را بی اثر و خواب دشمنان در منطقه را به رویایی تعبیر ناپذیر تبدیل می کند.

وی تاکید کرد: این منطقه یکی از حساس ترین مناطق پدافندی در کشور است که در 
دوران دفاع مقدس هم خدمات ارزشمندی را در حراست از حریم هوایی کشور ارائه و امروز 
هم به صورت دائم تحرکات دشمنان را رصد می کند. سامانه های راداری، موشکی، توپخانه ای 

و فاشایی منطقه پدافند هوایی شمال غرب در آمادگی مطلوب عملیاتی هستند.

ارتش اسالم
اروپا اقدامی نکند، خروج از ان.پی.تی در دستور کار قرار می گیرد

رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: در صورت پایان مهلت کشورهای عضو 
برج��ام در فرص��ت 60 روزه، پروتکل الحاقی را که به عنوان پش��ت قباله برجام 

داوطلبانه اجرایی کردیم به حالت تعلیق درمی آوریم.
مجتبی ذوالنور اظهار داشت: اروپا همواره نشان داده که نقش پلیس خوب را در 

مقابل رفتارهای بد آمریکا بازی می کند. وی با بیان اینکه اروپا برای حفظ برجام اراده ای 
ندارد و نمی خواهد برای این کار هزینه کند، ادامه داد: حجم مبادالت اقتصادی ما با اروپا در 

بهترین حالت ۲0 میلیارد دالر در سال است اما حجم مبادالت اقتصادی آمریکا با اروپا بین ۹00 
تا هزار میلیارد دالر است و قطعاً اروپا هزار میلیارد دالر را فدای ۲0 میلیارد دالر نمی کند.

رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به وقت کشی های اروپا تصریح کرد: حفظ برجام 
به صورت فعلی به نفع اروپاست اما آن ها نمی خواهند برای این موضوع هزینه دهند بلکه 

می خواهند ایران را کنترل کنند و از سوی دیگر سودی هم از برجام به ما نرسانند.

در حاشیه

سردار باقری:
 اگر برای جلوگیری از صادرات 

نفت خلیج فارس اراده کنیم آن را با قدرت 
کامل و آشکارا انجام می دهیم

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره  به حوادث اخیر در خلیج فارس،  گفت: امنيت و اقتدار
جمهوری اسالمی ایران چنانچه اراده ای مبنی بر جلوگیری 
از ص��دور نف��ت از خلیج ف��ارس را داش��ته باش��د، به دلیل 
قدرتمندی کشور و نیروهای مسلح آن اراده را به طور کامل 

محقق و به طور علنی و آشکار اعالم خواهد کرد.
سرلش��کر محمد باقری در مراس��م تجلیل از برترین های 
آموزش نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسالمی ایران امروز با 
دشمنانی بدعهد و بداخالق و فریبکار همچون آمریکا روبه روست 
که از یک س��و فشارها را بر جمهوری اسالمی افزایش می دهند 
و س��وی دیگر دم از مذاکره می زند؛ یعنی راهبرد فشار فزاینده 
و توس��عه یابنده و ش��عار مذاکره، تفاهم و توافق سر دادن که 
این راهبرد خطرناک از س��وی دشمن است که ما با آن مواجه 
هس��تیم. رژیم بعث عراق به رهبری صدام نیز در دوران جنگ 
تحمیلی بر ایران، ش��هرهای ما را بمباران جنگی و شیمیایی و 

موشک باران می کرد و همزمان شعار صلح نیز سر می داد.
سرلش��کر باقری تاکی��د کرد: جمهوری اس��المی ایران 
امروز با یک صدام جدید به نام ترامپ با روش های پیچیده تر 
و خطرناک ت��ر و ع��وام فریبان تر روبه روس��ت ک��ه به اذعان 
مس��ئوالن آمریکایی در جنگ اقتص��ادی و جنگ روانی در 
طول تاریخ چنین فش��اری به هیچ کش��وری وارد نکرده اند 

و این فش��ار با هدف قرار دادن ایران بین دو گزینه جنگ و 
مذاکره است که نتیجه آن می تواند تسلیم ایران باشد، لذا به 
این دلیل جمهوری اسالمی گزینه مقاومت و دفاع انقالبی و 

فعال را انتخاب کرد و محکم پای آن نیز خواهد ایستاد.
رئیس س��تادکل نیروهای مسلح با اشاره به حوادث اخیر 
در خلیج فارس، خاطرنشان کرد: آمریکا و اذنابش فرافکنی هایی 
مرتبط با حوادث اخیر در خلیج فارس )انفجار در بندر الفجیره 
امارات و انفجار دو کشتی نفتکش در دریای عمان( را مبنای 
اتهام به ایران قرار داده است که آنها با این واقعیت آشنا بشوند 
که جمهوری اسالمی ایران چنانچه اراده ای مبنی بر جلوگیری 
از صدور نفت از خلیج فارس را داشته باشد، به دلیل قدرتمندی 
کش��ور و نیروهای مسلح آن اراده را به طور کامل محقق و به 
طور علنی و آش��کار اعالم خواهد ک��رد و همچون آمریکایی 
تروریس��ت، فریبکار و ناامن کننده جهان و اذناب منطقه ای و 

بین المللی آن فریبکاری و پنهان کاری نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران در حال حاضر به صورت هوشمندانه، دقیق و مستمر 
تمام حرکات دشمنان خود را زیر نظر دارد و رصد می کند، 
گف��ت: در صورت نیاز به صورت علنی، آش��کار و پر قدرت 
و با ش��دت با دش��منان ملت و منافع ملی کشور برخورد و 
در منطقه ای بس��یار وس��یع از آن دفاع خواهد کرد و هیچ 
مالحظه ای در قالب پنهان کاری و فریبکاری نخواهد داشت 
زیرا چنین مالحظه ای را کش��وری در دستور کار خود قرار 
می دهد که ضعف قدرت و توانمندی داش��ته باش��د، لیکن 
ام��روز با لط��ف الیزال الهی ایران اس��المی در اوج قدرت و 

دشمنانش در نهایت ذلت هستند.

سليمی: 
 اجرای قانون رسیدگی به دارایی  مقامات 
 و مسئولین موجب افزایش اعتماد مردم 

به نظام و مسئولین می شود
عض��و کمیس��یون فراکس��یون والیی  مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به پویش شفافيت
لزوم همکاری مس��ئولین با ق��وه قضاییه و نهادهای نظارتی 
برای اج��رای هرچه بهتر قانون رس��یدگی ب��ه دارایی های 
مقامات و مس��ئوالن، تاکید کرد: اج��رای این قانون موجب 

افزایش اعتماد مردم به نظام می شود.
حجت االسالم علیرضا سلیمی با اشاره به ابالغ اجرای قانون 
رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئوالن از سوی رئیس قوه 
قضایی��ه، درباره لزوم اجرای این قانون، بیان کرد: اگرچه اغلب 
مسئولین ما سالم هستند ولی در میان آنها ممکن است افرادی 
وجود داشته باشند که دارای مشکالتی باشند، اگرچه این قانون 
باید زودتر از اینها اجرایی می شد ولی باید به قوه قضاییه و آقای 

رئیسی به دلیل توجه به این قانون دست مریزاد گفت.
وی ادامه داد: برخی از مسئولین از ابتدای انقالب به صورت 
پیوسته مسئولیت داشتند باید به این موضوع پاسخ داده شود 
که چرا برخی از این افراد دارای ثروت های چند میلیاردی و یا 
هزار میلیاردی هستند؟ این برای مردم یک سوال است که باید 
به آن پاس��خ داده ش��ود. چه اشکال دارد به ابهام ها پاسخ داده 
شود. "از کجا آورده ای" صرفاً به این معنا نیست که این ثروت 
حرام است، در واقع پاسخ به سوال است به اینکه به چه دلیل 
هم فرد مس��ئولیت داشته و هم برای خود کار کرده است. در 

واقع پاسخ به مواردی است که الزم است روشن شود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اس��المی درباره تاثیر اجرای این قانون در فضای جامعه به 
خصوص در کاهش مفاسد اقتصادی عنوان کرد: اجرای این 
قانون موج��ب افزایش اعتماد مردم به نظام می ش��ود. این 
قانون می تواند افراد متخلف را شناسایی و حذف کند. برای 
مثال این موضوع را روش��ن می کند که چرا فرزندان برخی 
مس��ئولین در اروپا و آمریکا به سر می برند و از اینجا توسط 
آقایان حمایت می ش��وند. برخی به پرخ��وری از بیت المال 
ع��ادت کرده ان��د باید جلوی این پرخوری ها گرفته ش��ود و 

اعتماد مردم به هر نحوی به نظام افزایش پیدا کند.
نماینده مردم محالت در مجلس تصریح کرد: از ابتدای 
انقالب بر سر ساده زیستی رقابت بود چه طور است که امروز 
رقابت بر س��ر نمایش اشرافی گری است. قوه قضاییه باید با 
جدیت در این ح��وزه ورود کند و اجازه ندهد اعتماد مردم 
به نظام س��لب شود ممکن است یک یا دو نفر حذف شوند، 

اما اینکه نظام آسیب نبیند در اولویت است.
س��لیمی با تاکید بر لزوم مش��ارکت مس��ئولین در این 
موضوع و اطالع رس��انی نس��بت به آن بیان کرد: الزم است 
که مسئولین به این قانون اهتمام ورزند، آنها باید همکاری 
کنند و اموال خود و خانواده خود را معرفی کنند تا مشخص 

شود این اموال به چه صورت تهیه شده است.
وی درخصوص ضمانت اجرای این قانون، بیان کرد: قوه 
قضاییه اعالم کرده کسانی که همکاری نکنند تحت تعقیب 
قرار می گیرند و با آنها برخورد خواهد ش��د من نیز حتماً به 
این قانون عمل خواهم کرد، چراکه قانون الزم االجرا است.

دشمن از برجام سوء استفاده می کند
س��ند]برجام[ -همان طور که ع��رض کردم- یک 
خلل وُفَرجی دارد، یک زوای��ای پرابهامی دارد که اینها 
موجب ش��ده است که دشمن بتواند سوءاستفاده کند، 
طرف مقابل بتواند از آنها سوءاستفاده کند. ما البّته برجام 
را ابتدائاً نقض نخواهیم کرد؛ این را همه بدانند! ما نقض 
نمیکنیم برج��ام را لکن اگر طرف مقابل نقض کند که 
حاال همین طور این کسانی که نامزد ریاست جمهوری 
آمریکاین��د، مدام دارند تهدی��د میکنند که ما می آییم 
پ��اره میکنیم، نقض میکنیم، اینها اگ��ر پاره کردند، ما 
آتش میزنیم. اینکه حاال نقض نمیکنیم، مّتکی است به 
دستور قرآن: اَوفوا بِالَعهد؛ باالخره یک معاهده ای است 
انج��ام داده ایم، نمیخواهیم معاهده را ما به هم بزنیم؛ و 
آنک��ه اگر آنها نقض کردن��د، ما هم نقض خواهیم کرد، 
این هم مّتکی است به آیه ی قرآن: َو اِّما تَخاَفنَّ ِمن َقوٍم 
ِخیانَ��ًة َفانِبذ اِلَیِهم َعلی  َس��وآء؛اگر آن طرف نقض کرد 
نق��ض کن. »َفانِبذ« یعنی پرتاب کن طرف خودش، رد 
کن. بنابراین ما تابع اصول قرآنی هس��تیم؛ هم در این 

طرف قضّیه، هم در آن طرف قضّیه.

بيانات در دیدار مسئوالن نظام
25 خرداد 95

مخاطب شمایید

پاسخ به انتقادات درخصوص عملکرد شورا 
از صیانت باغات

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نوشت: 
گروهی که گاهی از موضع منتقد شورا مطالبی 
منتشر می کند، مدتی پیش آدرس هایی )از 6۲ پرونده( 
منتش��ر کرد و مدعی ش��د اخیرا درختان قطع شده، و 
ساخت و س��از آغاز شده است. با انتشار خبر، همکارانم 
به بازدید و بررس��ی رفتند. در تمامی آن ایام نه درختی 

قطع شده بود و نه آجری روی آجر گذاشته شده بود.

 واکنش بعیدی نژاد به مصاحبه
همسر نازنین زاغری با بی.بی.سی فارسی

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نوشت: 
 امشب بی.بی.سی فارسی مصاحبه ای با ریچارد 
راتکلیف پخش کرد که در گوش��ه ای تنها و بی آزار در 
اعتصاب غذا بود. این یک صحنه ساختگی بود که فقط 
در زم��ان مصاحب��ه طراحی ش��د. ای��ن دو روز جلوی 
س��فارت مرتب بلوکه ب��ود. ولی حداق��ل اعتراف کرد 
گذرنامه دخترش آزاد اس��ت و خودش هم درخواست 

ویزای ایران نکرده است.

منتظر تایید نهایی الیحه تامین امنیت 
زنان توسط قوه قضاییه هستیم

معصومه ابت��کار معاون رئیس جمهور نوش��ت: 
یکی از قوانین مهم مورد اشاره و تاکید رهبری 
 الیح��ه تامین امنیت زنان در برابر خش��ونت اس��ت، ما 

منتظر تایید نهایی ریاست محترم قوه قضاییه هستیم.

سیاست مجازی

زنگنه از عصر حجر تا امروز
س�خنگوی دولت: هيچ تغييری در دس�تور کار 
دولت نيس�ت. زنگنه هميش�ه فعال بوده است و از 

وزرای کليدی دولت است.
منظور از "هميشه فعال" کدام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( از قرن پنجم میالدی تا حاال

ب( از زمان هوخشتره تا االن
ج( از عصر پارینه سنگی تا عصر حاضر

د( از آغاز آفرینش تا امروز
ایضا س�خنگوی دول�ت: در دوران تحریم نياز 

داریم و از سفره مردم مراقبت کنيم.
منظور از عبارت فوق چيست؟

ال��ف( دول��ت مراق��ب باش��د س��ر س��فره مردم 
نوشیدنی ها و خوراکی های غیرمجاز نباشد.

ب( دولت حواس��ش باش��د که مردم بعد از مردم 
سفره های خود را ضدعفونی کنند.

ج( دولت روزی چند بار س��فره های مردم را چک 
کند مبادا روزی یک وعده بیشتر غذا بخورند.

د( ایشان منظوری نداشته و همینطوری خواسته 
چیزی بگوید که دور هم بخندیم.

از اظهارنظر زیر چه برداشتی دارید؟
همچنان س�خنگوی دولت: هيچ تصميمی برای 

تغيير قيمت بنزین اتخاذ نشده است.
الف( بنزین صد درصد گران می شود.

ب( نرخ بنزین به زودی دوبرابر می شود.
ج( ب��ه جان ننج��ون قیمت بنزی��ن همچین باال 

می کشد که نگو و نپرس!
د( هر سه گزینه باال صحیح است.

ننجون

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

اگر ق��رار بود به خودی بزنیم  از مدعیانی می  نوشتیم دست ب�ه نقد حتما 
که ش��ب و روز می گفتند زبان دنیا را می فهمند و 
برخالف گذش��تگان دیپلمات هس��تند اما این بار 
قصد حساب کش��ی از خودی را نداریم چراکه آنها 
را ن��ا آگاه به ش��رایط می بینیم نه مقص��ر عامدانه 
رخداد های کنونی و نقض چندباره برجام توس��ط 

امریکا و اروپا! 
می  خواهیم از تغییر دیدگاهی س��خن بگوییم 
که حاال رس��یده اس��ت به همان دیدگاه هش��ت 
س��ال قبل و توصیه های مک��رر رهبری در این باره 
ک��ه معتقد ب��ود اروپ��ا و امریکا به ج��ز زبان زور 
زب��ان دیگری نمی فهمند و نمی ش��د از در صلح و 
دوس��تی و بر پایه دیپلماس��ی با آنها مذاکره کرد، 
می خواهیم از کس��انی بگوییم که شاید به راحتی 
مش��تمان را که برگ برنده م��ان درون آن بود در 
مذاک��رات صادقانه برای اروپ��ا و امریکا باز کردند 
و ب��ا بتن ریزی قلب رآکتور اراک برگ برنده  مان را 
تقدیم کردند و امیدوار بودند تحریم ها و تحمیل ها 
برود که نرفت! این روزها زبان بلدان دنیا هم کم کم 
به این نتیجه رس��یدند که جز با برگ برنده و جز 
با مقاومت نمی شود مانعی برای زیاده خواهی غرب 
یاف��ت و آنها را از حریم  امن کش��ور بی��رون راند. 
ام��روز همان هایی که راه  دیگری به جز مقاومت را 
پیشنهاد می دادند به این نتیجه رسیدند که جز با 

مقاومت نمی توان پیروز شد.
 امروز صحبت ه��ای رئیس جمه��وری بر این 
امر صح��ه می گذارد که راهی جز مقاومت و اتحاد 
داخل��ی در براب��ر زیاده خواهی ه��ا نداری��م. امروز 
عراقچی می  گوید مسیر احقاق حق قانونی مردم از 
برجام را پیگیری کرده و اگر نیاز باشد این معاهده 

را کنار می  گذاریم. 
امروز حتی ظریف هم راهکار اروپا )اینستکس( 
را راه��کاری غیرکارآمد و کوچ��ک دیده و معتقد 
است که دس��تاوردهای برجام برای ما تقریبا هیچ 
بوده است و به زبان مقاومت برای گرفتن حق  مان 
اعتماد بیش��تری دارد. اما این روزها خبرهایی در 
راه اس��ت. خبرهایی از تعیین ح��دود اختیاراتمان 
در بن��د ۲6 و 36 برجام که به ما اجازه می دهد در 
براب��ر نقض عهد، در چارچوب پیمان برجام تعلیق 
تعهد کنیم. این س��خنان را س��خنگوی س��ازمان 
انرژی اتمی به وضوع و با جزئیات بیشتری توضیح 

می دهد. 
بهروز کمالوندی در این مسیر گفته که: »تولید 
اورانیوم تا ۱0 روز آینده ) تا شش��م تیرماه( از مرز 
300 کیلوگرم عبور خواهد کرد و از امروز شمارش 
معکوس برای عبور از ذخی��ره 300 کیلو اورانیوم 
غنی ش��ده آغاز می شود.« یعنی براساس بندهایی 
که در برجام آمده دیگر حدود تعیین شده قبلی را 

رعایت نمی کنیم و این حق مان است.

آب سنگین صادر نمی  شود
ام��ا ای��ن تنها راه��کاری نبود ک��ه جمهوری 
اس��المی ای��ران تصمی��م گرفته اس��ت عملی به 
نقض پیمان کنندگان نشان دهد، چراکه سخنگوی 
س��ازمان انرژی اتمی در ادام��ه صحبت های خود 
در جمع خبرنگاران در مجتمع آب س��نگین اراک 
ادام��ه داد: »ما تصمیم ب��ر آن داریم که دیگر آب 

س��نگین را به عنوان یک م��اده اولیه صادر نکنیم. 
ممکن است در سنوات آینده میزان استفاده از آب 
س��نگین در داخل به حدی افزایش یابد که نیاز به 
صادرات نباشد. این قضیه به مانند صدور گاز است 
که ما گاز را به عن��وان ماده اولیه صادر نمی کنیم 
بلکه آن را در مواد پتروشیمی استفاده می کنیم و 

در آن قالب صادر می کنیم.« این نکته هم می تواند 
جزو حقوقمان و نشان دهنده اعتراض مان به نقض 

عهد طرف مقابل باشد.
کمالوندی با بیان اینکه حرکت در این راس��تا 
از نظ��ر اقتص��ادی ارزش باالی��ی دارد، ادامه داد: 
»البت��ه ما در این راس��تا نمی خواهیم تعهداتی که 

در گذش��ته به بازارهایمان داده ایم را کنار بگذاریم 
و در کنار حفظ تعهد، به حفظ بازار خود نیز توجه 
داریم.« به نوعی با حفظ تعهد به بی تعهدها هشدار 

هم می  دهیم. 
در نهایت باید اینطور نوش��ت که براساس نوع 
صحبت های مس��ئولین، غرب بای��د بداند که زبان 

هم��ه سیاس��تمداران و همه طیف های سیاس��ی 
درون کش��ور زبان مقاومت و ایس��تادگی در برابر 
زورگویی هایش��ان و نقض تعهداتش��ان است و اگر 
قرار بر ادامه روند قبلی باش��د این غرب اس��ت که 
ضرر می کند نه جمهوری اسالمی. بر همین اساس 
می توان تصمیم نظام جمهوری اس��المی را اینطور 
برای غرب تفسیر کرد که یا دست از گرورگان گیری 
حق��وق  ملت ایران بر می دارد و یا مجبور به این کار 
می ش��ود چراکه امروز همه مس��ئوالن در کش��ور 
متوج��ه ای��ن نکته ش��ده  اند که زبان دیپلماس��ی 
نمی توان��د تضمین کننده  حقوقمان در برابر غرب و 

احقاق حقوقمان از تعهد برجام باشد.

وقتی طرف های برجام زبان دیپلماسی را نمی فهمند 
کمالوندی و هشدار آخربه اروپا: توليد اورانيوم از مرز ۳۰۰ کيلوگرم عبور می  کند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد اجرای مرحله دوم کاهش 
تعهدات برجامی ایران تصریح کرد: ما در ارتباط با این موضوع منتظر 
تصمیم مقامات مسئول کشور هستیم. هنوز برای اروپایی ها فرصت 
برای تصمیم گیری وجود دارد. ما دیگر صبر نداریم. حدود یک سال 
صبر کردیم دو ماه نیز به آنها فرصت دادیم اکنون مدت محدودی از 

این زمان باقی مانده و آنها می توانند از این فرصت استفاده کنند.
ما  نشود،  استفاده  فرصت  این  از  اگر  اینکه  بیان  با  کمالوندی 
می توانیم دو تحلیل ارائه کنیم، خاطرنشان کرد: تحلیل اول این است 
این  تحلیل دوم  و  کنند  تعهداتشان عمل  به  که  نمی خواهند  آنها  که 
است که نمی توانند این کار را انجام دهند. توانایی فنی و داخلی الزم 

را ندارند یا اینکه نمی توانند در مقابل رقیب خود قرار بگیرند.
مقامات  با  همچنان  خارجه  وزارت  مقامات  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اروپایی در مذاکره هستند و تماس دائمی بین آنها وجود دارد، ادامه 
داد: همانطور که در جریان هستید، خانم اشمید در روز شنبه با آقای 

عراقچی دیدار داشت و گفت وگوهایی در این دیدار انجام شد.
دیگر صبر نخواهیم کرد

وی تاکید کرد: آنچه که مهم است این است که جمهوری اسالمی 
ایران بیش از این برای به نتیجه رسیدن اقدامات آنها صبر نخواهد کرد 
و آنها باید از فرصت باقی مانده برای اجرای تعهداتشان استفاده کنند.

خود  خبری  نشست  ادامه  در  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
اظهار کرد: نکته دیگر به خصوص برای اروپایی ها این است که اگر 
اقدامی که در مرحله اول زمان بر بود انجام شد برای اقدامات بعدی 
از ۳.۶۷ درصد زمان زیادی را نخواهد  به خصوص غنی سازی بیش 
گرفت و از متخصصان خودمان هم سوال کردم یک یا دو روز بیشتر 

فرصت وجود ندارد.
اقدامات ایران در راستای پاراگراف ۲۶ و ۳۶ برجام انجام شده است

پیدا  ادامه  بیشتری  شتاب  و  روند  با  ایران  ذخایر  افزود:  وی 
زمینه  این  در  باید  کنند  حفظ  را  برجام  که  است  مهم  اگر  و  می کند 
راستای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اقدامات  واقع  در  کنند.  تالش 
برجام  اولیه  بخش های  که  شده  انجام  برجام   ۳۶ و   ۲۶ پاراگراف 
مربوط به تعهدات ایران و از آن به بعد تعهدات سایر کشورها است. 
بنابراین وقتی به پاراگراف ۲۶ و ۳۶ برجام می رسیم حقوقی هم برای 
کشورها قائل شده اند و اگر ایران احساس کند که تحریم ها برداشته 
نشده می تواند بخشی از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد و این 
همان کاری است که ما انجام دادیم اما به موجب اینکه تعهدات خود 

را انجام دهند به حالت اولیه برمی گردد.
کمالوندی خاطرنشان کرد: بنابراین این اقدامات در چارچوب برجام 
است و امروز هم که در خدمت متخصصان خودمان بودیم آنچه دستور 
دارند از مقامات عالی، این است که هر دو راکتور را با هم جلو ببریم، 
هم طراحی و هم بازطراحی و اینکه جمهوری اسالمی ایران هم تصمیم 
بگیرد که به رآکتور قبلی برگردد دیگر در قالب یک معما یا راز نیست. 
در سطح بین المللی هم مطرح شده و با توجه به امکاناتی که ایران در 

رابطه با لوله های کالندریا در اختیار دارد این راکتور قابل اجراست.
اروپایی ها وظایف شان را طبق برجام ادامه دهند

و  هستند  صادق  که  دهند  نشان  آن ها  بنابراین  افزود:  وی 
وظایف شان را طبق برجام ادامه دهند. بیشترین نگرانی این بود که 
گرفته  زمانی  تصمیم  این  اما  می کند  تولید  پلوتونیوم  قبلی  راکتور 
شده بود که توانایی تولید سوخت غنی شده نداشتیم اما آنچه مسلم 
است این است که ما در هر دو قسمت داریم تالش می کنیم تا کارها 
را به نحوی جلو ببریم و اگر تصمیم گرفته شد که فالن راکتور فعال 

باشد آن را انجام می دهیم.
سطح غنی سازی براساس نیاز کشور صورت می گیرد

غنی سازی  درصدی   ۳.۶۷ افزایش  با  ارتباط  در  داد:  ادامه  وی 
سناریوهای مختلف را در نظر گرفتیم که حتی از ۳.۶۸ تا هر درصد 
شرایطی  آن ها  از  کدام  هر  که  باشد  داشته  وجود  می تواند  دیگری 
دارد که نیازهای کشور آن را تعیین می کند و نیازهای کشور هم به 

راحتی تا ۲۰ درصد تعریف شده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین بیان کرد: آنچه مهم است 
اینکه براساس نیاز فنی سناریوهای مختلف در اختیار مسئوالن نظام 
می شود  گرفته  تصمیم  اول  روزه  مهلت ۶۰  پایان  در  و  گرفته  قرار 
که چه اقدامی صورت دهند. اما در ارتباط با آب سنگین ما بخشی از 

تعهدات مان را انجام می دهیم و با این روندی که جلو می رویم اورحال 
خوبی انجام گرفته و کارخانه آماده افزایش بیشتر از این را دارد.

طی دو و نیم ماه آینده از سقف ۱۳۰ تن آب سنگین عبور می کنیم
وی ادامه داد: فکر می کنیم طی دو و نیم ماه آینده برای عرضه 
تولیدات می توانیم تا ۱۳۰ تن هم افزایش دهیم که در اینجا باز نقض 
برجام هم نیست. در برجام پذیرفتیم که مازاد ۱۳۰ تن را به بازارهای 
بین المللی عرضه کنیم و آنچه که می گوئیم انجام نمی دهیم عرضه کردن 
تولیدات به عنوان بخشی از تعهدات خودمان است. اینکه فکر می کنند 
اگر ما تولیداتمان را عرضه نکنیم و کسی خریداری نکند اتوماتیک وار 
آب سنگین  کرد  عنوان  ترامپ  که  چیزی  همان  مثل  می شود،  تعطیل 
ایران را کسی نخرد در حالی این فقط در ذهن آن ها است. ما بازارهای 

خودمان را داریم، انواع محصوالت جدید را هم تولید می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در زمانی هم که دور هم نیست هر چه آب 
سنگین تولید کنیم مصرف می کنیم و اگر هم نفروختیم به این معنی 
نظر آن ها  بازی می کنیم که مورد  نیست که در همان میدانی داریم 
است. همان طور که می دانیم این صنعت به خوبی پیشرفت می کند 
و ما در برنامه های خود بازدیدهای دیگری را هم باید برگزار کنیم. 
به عنوان مثال در سایت فوردو نیمی از ماشین ها آماده هستند و ما 
در کشور  این  از  بیش  که  کردیم  ایجاد  را هم  مواد  ملی  آزمایشگاه 
به صورت  را  مواد  بتواند تشخیص  آزمایشگاهی  نداشتیم که چنین 
که  شده  ایجاد  هم  خأل  آزمایشگاه  همچنین  دهد.  انجام  استاندارد 
می تواند بسیاری از نیازهای صنایع مانند نفت را پوشش دهد و ما 

این مرکز خأل را در فوردو داریم.
در نطنز می توانیم غنی سازی یک میلیون سو انجام دهیم

وی ادامه داد: در نطنز هم دیدید که فعالیت ها به گونه ای است 
لذا در  کار گرفته شود.  به  بتواند در غنی سازی یک میلیون سو  که 
شرایط بسیار خوبی قرار داریم، تمام امکانات هم وجود دارد و منعی 
توسعه  به  پیشرفت ها  این  انشااهلل  که  ندارد  وجود  لحاظ  این  از 

اقتصادی کشور و رفاه کمک کند.
کمالوندی یادآور شد: آن ها شرکت تولیدکننده رادیو داروی ما 
را تحریم کردند، هیچ اتفاقی نیفتاد. درست است که آمریکا می گوید 
را تحریم  این ها  با  نمی کند ولی شرکت مرتبط  را تحریم  و دارو  غذا 

می کند که این یک کار غیرانسانی است.
جامعه بزرگ صنعت هسته ای همه گوش به فرمان رهبری هستند

وی ادامه داد: ظرفیت ما به نحوی است که نیاز یک میلیون بیمار 
را تأمین می کند و صدها هزار بیمار از داروهای ما استفاده می کنند 
و همه این اتفاقات نوید آن را می دهد که در حوزه های این صنعت 
پیشرفت هایی داشته باشیم و آنچه که مورد نظر رهبری است محقق 
شود. بنده به نمایندگی از جامعه بزرگ صنعت هسته ای کشور که ۱۴ 
و  رهبری هستند  فرمان  به  گوش  همه  که  می گویم  است  نفر  هزار 

اجازه نمی دهند این صنعت صدمه ببیند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه صحبت های خود در جمع 
خبرنگاران در مورد وضعیت راکتور اراک و بازطراحی آن طبق آنچه 
که در برجام مطرح شده است گفت: ما بارها تأکید کرده ایم که جلسه 
است  مهم  بسیار  که  آنچه  و  نمی کند  کفایت  برخواست  و  نشست  و 
این است که اروپایی ها اقدام و عملی برای انجام تعهداتشان انجام 
دهند. وزارت خارجه اعالم کرده که ایران در این راستا چه مواردی 
نفت  فروش  تحریم ها،  برداشتن  آن ها  جمله  از  که  است  مدنظرش 
اقدام  گفته شود  اینکه  به محض  و  بانکی است  ارتباطات  و تسهیل 
اصلی اروپایی ها در این چارچوب صورت گرفته و آن ها کار عملی انجام 
داده اند این امکان وجود دارد که تعهدات ما در برجام به حالت قبلی 
برگردد و در آن موقع براساس تعهداتی که اروپایی ها انجام داده اند 

در کشور تصمیم گیری می شود.
کمالوندی در پاسخ به این سوال که در نشست دیروز اروپا برای 
بررسی مهلت ۶۰ روزه ایران امکان دارد کشورمان در اقدامات گام 
اول تجدیدنظر و برای ورود به گام دوم صبر کند؟ گفت: بهتر است 
آن ها هر چه زودتر به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند چراکه ما 

هر چه جلوتر می رویم کار برای آن ها سخت می شود، ذخایر ما بیشتر 
می شود، سرعت ما بیشتر می شود. ما با حداکثر ظرفیت در حال حرکت 
هستیم. البته برخی از الزامات فنی نیز وجود دارد که ممکن است 
کرده ایم  آغاز  را  فعالیت هایمان  ریتم  یک  با  ما  ولی  ببرد  زمان  کمی 
که این ریتم به مرور تندتر می شود و به محض اینکه مشاهده شود 
آن ها به تعهدات خود عمل نکردند و از فرصت مشخص شده استفاده 
نکرده اند ما براساس تصمیم مقامات کشور وارد مرحله دوم کاهش 

تعهدات برجامی خود خواهیم شد.
هم طراحی قبلی راکتور اراک و هم بازطراحی آن مدنظر است

گام  در  اینکه  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کمالوندی 
دوم یکی از اقدامات می تواند برگشت به طراحی راکتور قدیمی اراک 
باشد، چنین اقدامی چقدر زمان می برد؟ پاسخ داد: فعالیت ها در این 
زمینه مستلزم کار فنی است. ما برای هر کدام سناریوهای مختلفی 
مدنظر  اراک  راکتور  قبلی  طراحی  هم  چارچوب  این  در  دیده ایم.  را 
ماست و هم بازطراحی آن و همان طور که اشاره شد برای هر کدام 

سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته ایم.
معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی ادامه داد: در مخزن کالندریا بخشی از تجهیزات قبلی را داریم 
و در صورت لزوم می توانیم از آن ها استفاده کنیم. مسئله اصلی در 
بحث راکتور مسئله کالندریا است. درمورد زمان بازگشت به رآکتور 
قبلی باید متخصصان فن نظر بدهند ولی طبق شنیده ها می تواند این 

اقدام در یک دوره شش ماهه تا یک ساله انجام شود.
تعهد برگشت نکردن به راکتور قبلی را کنار می گذاریم

جدید  طراحی  درباره  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
مدرن  تجهیزات  تأمین  بحث  زمینه  این  در  داد:  ادامه  اراک  رآکتور 
ما  کنند  عمل  تعهداتشان  به  )اروپایی ها(  آن ها  اگر  و  است  مطرح 
می توانیم این تجهیزات را فراهم کنیم. البته ما تعهدی نمی پذیریم 
بازطراحی داشته باشیم. ما تعهد برگشت نکردن به راکتور  که حتماً 

قبلی را براساس مرحله دوم کنار می گذاریم.
در بحث بازطراحی راکتور اراک همکاری خوبی با چین داریم

کمالوندی با اشاره به همکاری های ایران و چین در بحث بازطراحی 
راکتور اراک ادامه داد: علی رغم فشارهای آمریکا همکاری های خوبی 
صورت گرفته است. ما طراحی می کنیم و تأیید طراحی ها توسط آن ها 
تجهیزات  تأمین  بحث  زمینه  این  در  حاضر  حال  در  می گیرد.  صورت 
مطرح است. این تجهیزات باید توسط کشورهای اروپایی تأمین شود و 
این محک خوبی برای آن هاست. اگر آن ها به این تعهدات عمل کنند 
این می تواند بر روی تصمیمات آن ها اثر بگذارد. صرف نظر از اینکه 
راکتور قبلی را داشته باشیم یا نه و یا هر دو را داشته باشیم. در 
ما وارد بحث  و  حال حاضر بحث طراحی ها در حال کامل شدن است 
تجهیزات می شویم که همان طور که گفتم همکاری کشورهای اروپایی 
در این زمینه مهم است. روند تأمین تجهیزات روندی طوالنی تر است 
و اگر اروپایی ها تجهیزات را به ایران بدهند این خود یک نشانه است 
و اگر از ارائه تجهیزات خودداری کنند این نیز یک نشانه دیگر است 

و همان طور که گفتم این ها در روند تصمیمات ما اثر می گذارد.
وی خاطر نشان کرد: فشارهای آمریکایی ها در این چارچوب بود 
که این بازطراحی صورت نگیرد ولی خوشبختانه همان طور که اشاره 
کردم چینی ها در این روند همکاری خوبی با ما داشتند. کمالوندی در 
ادامه صحبت های خود در این راستا خاطر نشان کرد: ما بخشی از این 
ما  به  اروپایی ها  اگر  تولید کنیم ولی  را می توانیم خودمان  تجهیزات 

این تجهیزات را بدهند کار سرعت بیشتری پیدا می کند.
اگر اوضاع به همین سبک ادامه یابد عمالً برجامی باقی نمی ماند

کمالوندی درباره این که آیا گام آخر ایران خروج از برجام خواهد 
بود؟ گفت: اگر به همین سبک ادامه دهیم عمالً همین اتفاق می افتد. 
این  کما  نیست  مهم  خیلی  نمی شویم  یا  می شویم  خارج  بگوییم  اگر 
کرده  اشتباه  که  باشد  شده  متوجه  هم  آمریکا  خود  شاید  االن  که 
که از برجام خارج شد. ممکن با عدم اجرای تعهدات از سوی اروپا و 
تعلیق های ما به جایی برسیم که عمالً برجامی وجود نداشته باشد. این 
ایجاد شود. وی ادامه داد:  اتفاق دارد می افتد مگر این که تغییری 
در حال حاضر یا اروپا وقت کشی می کند یا نمی تواند کاری انجام دهد 
که در این وضعیت نمی تواند برجام ادامه یابد. اگر شرایط این باشد 

برجامی باقی نخواهد ماند که بخواهیم در آن بمانیم یا نمانیم.

نمای نزدیک
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