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 واکنش ایران به اقدام تروریستی 
در فیلیپین 

س��خنگوی وزارت امور خارجه ای��ران انفجار انتحاری 
تروریس��تی روز جمعه در جن��وب فیلیپین را محکوم 
و با دولت و ملت این کش��ور به ویژه خانواده قربانیان 

ابراز همدردی کرد.
سید عباس موس��وی با محکوم کردن انفجار انتحاری 
تروریستی روز جمعه هفتم تیر ماه در جنوب فیلیپین 
که منجر به کش��ته و زخمی شدن چندین نفر توسط 
گروه تروریستی داعش شد، با دولت و ملت فیلیپین به 
ویژه خانواده قربانیان این حمالت ابراز همدردی کرد.

بر اثر انفجار روز جمعه که در محل یک کمپ نظامی 
در جزیره جولو در جنوب فیلیپین رخ داد، س��ه سرباز 
و 2 رهگذر غیرنظامی کش��ته و ۹ س��رباز نیز مجروح 

شدند. باشگاه خبرنگاران 

 تاکید مقام آلمانی
 بر لزوم حفظ توافق هسته ای با ایران

رئیس ح��زب دموکرات مس��یحی آلم��ان در جریان 
س��فر به سرزمین های اشغالی با طرح ادعا علیه ایران، 

خواستار حفظ توافق هسته ای شد.
آنگ��رت کرامپ کارن باوئر در جریان نخس��تین س��فر 
خارجی خود در این س��مت، ضم��ن حمایت از توافق 
هس��ته ای با ایران همچنین از اختص��اص هزینه های 
بیشتر برای ارتش این کشور حمایت کرد.  وی در یک 
کنفران��س امنیتی گفت: پیش از این هیچ مکانیس��م 
هوش��مندانه ای ب��رای جلوگیری از برنامه هس��ته ای 
ای��ران پیدا نش��ده بود. ای��ن سیاس��تمدار آلمانی که 
احتم��ال صدراعظم��ی وی هم وج��ود دارد ادعاهای 
رژیم صهیونیس��تی مبنی بر رویکرد تهاجمی ایران در 

منطقه را تکرار کرد. فارس 

اخبار

ایران نه در بعد سیاسی و نه در بعد نظامی 
در یمن حضور ندارد

یکی از رهبران انصاراهلل ب��ا تکذیب ادعا ها درباره 
حض��ور ای��ران در یمن، تاکید کرد عربس��تان به طور 

کامل در جنگ خود علیه یمنی ها عاجز مانده است.
س��لیمان الغولی گفت: ایران نه در بعد سیاس��ی، 
ن��ه در بع��د نظام��ی و ن��ه در ابع��اد دیگ��ر در یمن 
حض��ور ندارد. ام��روز ایران در براب��ر ائتالف عرب ها و 
آمریکاست، پهپادهایش��ان را سرنگون می کند و آنان 

توان پاسخگویی ندارند.
ای��ن عضو انصاراهلل یمن اف��زود: در حوزه اتفاقات 
میدانی ش��اهدید که ارت��ش و کمیته های مردمی، در 
تمام��ی جبهه می جنگند و هی��چ بیگانه ای چه ایرانی 
یا غیرایرانی، در کنارشان نیست، تنها یمنی ها هستند 
ک��ه می جنگند و حضور ایران در یمن، خرافه ای بیش 
نیست. این خرافه هم از جانب کسانی منتشر می شود 
که مدعی هس��تند آسمان و بنادر یمن را تحت نظر و 

کنترل دارند.
الغولی درباره اتهام ارسال موشک های ایران برای 
یمن و  هدف قرار گرفته ش��دن عربس��تان با آنان نیز 
گفت: ما موش��ک های خودمان را به س��مت عربستان 
ش��لیک کرده ایم، آنان با چه اس��تداللی آن را ایرانی 
می خوانند، موشک هایی داریم که تولید اتحاد جماهیر 
شوروی است مثل موشک اسکاد و توچکا، که توانستیم 
آن ها را توسعه دهیم، موشک هایی در انبار های ارتش 
یمن داش��تیم که ساخت روس��یه یا کشور های دیگر 
بودند و توانس��تیم با الگوبرداری از آنها، کار س��اخت 
موش��ک را از صف��ر ش��روع کنیم و به موش��ک های 

بالستیک و همچنین ساخت پهپاد برسیم.
او هدف از حمالت به مراکز مختلف عربس��تان را 
تالش برای تغییر ش��رایط نبرد دانس��ت و گفت: این 
حمالت می��زان تالش های فرس��تاده وی��ژه دبیرکل 
س��ازمان ملل را افزایش داد و برای نظام سعودی نیز 
دردآور بود، این حمالت، مردم عربستان را که هیچگاه 
در امور کشورشان دخالتی نداشته اند به واقعیت هایی 
رس��اند، حمالت ما در واقع درخواس��ت از عربستان، 
ائتالف متجاوزان، آمریکا و انگلیس بود تا حمالتش��ان 
را متوقف س��ازند، اما متاس��فانه شاهدیم که همچنان 
از ت��الش ب��رای افزایش محاص��ره یم��ن می گویند، 
محاص��ره ای که از آن دم می زنند، خس��ارات بش��ری 
زی��ادی برجای گذاش��ته و مردم یم��ن را در معرضی 
گرسنگی قرار داد، با این حال نتوانست به اهدافی که 
محاصره کنندگان در پی آن بودند کمک کند و حتی 
بر خالف خواس��ته متجاوزان، س��بب ایجاد انگیزه در 
مردم یمن شد تا به عاملی جهت رشد ابتکار و اختراع 

در کشور تبدیل شود.
س��لیمان الغولی درب��اره کاهش حض��ور نظامی 
کش��ور های عض��و ائتالف س��عودی گف��ت: برخی از 
کش��ور ها حضور نظامی خود را در ائتالف کاس��ته اند، 
کش��وری مثل مغ��رب و قطر در این زمینه پیش��گام 
بوده ان��د و حتی رس��انه ها اخیرا از کاه��ش نیرو های 
اماراتی نوش��تند، همچنین ارت��ش ادعایی بحرین هم 

حضورش را کاهش داد. باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

مخالف هر نوع تهدید، باج خواهی و اعمال تحریم هستیم
وزیر خارجه روسیه از همه نقش آفرینان منطقه خواست به استقالل و حاکمیت 
ارضی سوریه بر اساس قطعنامه های شورای امنیت احترام بگذارند و بر مخالفت 
مسکو با هر شکل تهدید، باج خواهی و اعمال فشار از جمله تحریم های یکجانبه 

و جنگ تجاری تأکید کرد.
سرگئی الوروف گفت: هرگونه تالش برای سرنگون کردن دولت هایی که به خاطر 

سیاست مستقل آنها مطابق میل برخی کشورها نیستند، تالشی غیرقابل قبول است 
. هرگون��ه تالش برای س��ازماندهی و حمای��ت از کودتای دولت��ی و اقداماتی غیرقانونی 
در داخل کش��ورها نیز غیرقابل قبول اس��ت. این روش از سوی بس��یاری از کشورها در 
قطعنامه های بسیاری در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده است. ما نیز با هر نوع 
تهدید، باج خواهی و اعمال فشار از جمله از طریق تحریم های یک جانبه و جنگ تجاری، 

در عرصه روابط بین الملل مخالف هستیم.  تسنیم 

با بسیاری از کشورهای عربی ارتباط داریم
رئیس سازمان موساد با متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله به نفتکش ها 
و فرودگاه های عربستان سعودی، گفت، با بسیاری از کشورهای عربی علیه ایران 

همکاری می کنند.
یوس��ی کوهن طی س��خنرانی در همایش امنیتی هرتزلیا با ادعای اینکه موساد 

مسئولیت برگزاری سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیوینستی به عمان 
را برعهده داشت، توضیح داد: وزارت خارجه اسرائیل در نشست های بعدی در عمان 

حول موضوعات منطقه ای نماینده خواهد داش��ت. وی مدعی ش��د: فقط یک بازیگر در 
پس حمالت اخیر به نفتکش ها، فرودگاه های عربس��تان سعودی و ساختمان های آمریکا 

در عراق است. با استناد به منابع باالدستی می گویم که آن بازیگر ایران است.
رئیس موس��اد با منحصر به  فرد دانس��تن روابط رژیم صهیونیس��تی با آمریکا و روسیه، 

گفت: روابط با کشورهای عربی میانه رو نیز منحصر به فرد بوده است.   فارس 

ایران تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد
نماین��ده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد در مصاحب��ه ای تأکید کرد که ایران 

تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد.
مجید تخت روانچی گفت: تمام مشکالت از خروج آمریکا از توافق هسته ای آغاز 
ش��د؛ واش��نگتن باید از این تصمیم اش��تباهش برگردد. ایران در شرایط فشار و 

تهدید هیچ گاه مذاکره نمی کند.
وی در رابطه با اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی خود در پاسخ به تعلل طرف های 

مقابل گفت: در توافقنامه هسته ای بندهای مشخصی وجود دارد که به ایران اجازه می دهد 
برخ��ی تعه��دات را انجام ندهد. کاری که م��ا کرده ایم دقیقاً براس��اس بندهای 26 و 36 
توافقنامه هس��ته ای اس��ت که به ایران اجازه می دهد در صورت خروج آمریکا از توافقنامه 
هس��ته ای, تعهدات خود را کاهش دهیم. در 10 روز آینده اگر هیچ اتفاقی رخ ندهد، وارد 

مرحله دوم خواهیم شد و تا کنون هم عناصر مرحله دوم را اعالم کرده ایم.  ایسنا 

هر
م

یک تحلیلگر سیاسی آمریکایی معتقد  ه گا اس��ت که ایران بای��د همچنان راهبرد نظ����ر
مقاوم��ت در براب��ر آمری��کا را درپیش بگیرد ت��ا در نهایت 

ترامپ را وادار به عقب نشینی یا تغییر موضع کند.
کوین برت در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره تحریم های جدید 
آمریکا علیه مقام معظم رهبری گفت که رهبر ایران از هیچ 
بانکی در غرب اس��تفاده نمی کند و این تحریم ها هیچ اثری 
نخواهند داش��ت. او اضافه کرد، اما در عین حال پیام زشت 
آمریکا به ایران به منظ��ور تفرقه انداختن بین مردم بود که 

البته با شکست مواجه خواهد شد.
این کارش��ناس آمریکایی همچنین در جواب به این سؤال 
ک��ه آیا آمریکا با پیش��نهاد برای مذاک��رات جدید به ایران 
به دنبال راه حلی دیپلماتیک است، گفت: ترامپ و مشاورانش 
سیاس��ت غیرمنتظره و پرهرج ومرجی را دنبال می کنند،  از 
این رو که ترامپ به دنبال معامله به قول خودش بهتر با ایران 

اس��ت اما مش��اوران او مایک پامپئو و جان بولتون خواهان 
براندازی نظام جمهوری اسالمی و برپایی رژیم دست نشانده 
صهیونیستی �� آمریکایی هستند، به همین دلیل است که 
درخواس��ت ها و تهدید های مسخره ای را بیان و تحریم های 
سختگیرانه  وضع می کنند سیاست پامپئو و بولتون در حالی 

که دم از مذاکره هم می زنند سیاست ترامپ(.
برت افزود: مش��کل اینجاس��ت که ترام��پ نمی فهمد مذاکره 
بهتری وجود ندارد چون ایران از قبل با بازرسی موافقت و اعالم 
کرده که به دنبال س��الح هسته ای نیس��ت. اما در عین حال از 
موشک های خود و همچنین برقراری روابط خوب با حزب اهلل و 
مقاومت فلسطین چشم پوشی نخواهد کرد. تحلیلگر آمریکایی 
همچنین در پاسخ به س��ؤالی درباره حرکت نمایشی جدید 
آمری��کا با تحریم چندباره علیه ایران گفت که آمریکا از قبل 
حداکث��ر تحریم ها را علیه ایران اعمال ک��رده و دنیا دیگر با 

تحریم های ایاالت متحده موافق نیست.  صدا وسیما 

تحلیلگر آمریکایی:
تداوم مقاومت ایران، ترامپ را به عقب نشینی مجبور می کند

ی��ک روزنام��ه آلمان��ی ب��ا انتق��اد از  رس�انه سیاس��ت های مبتن��ی ب��ر دوس��ت و ب�ازي 
دش��من که آمریکا در قبال عربس��تان و ایران پیش گرفته 
اس��ت نوش��ت که ایران به نمادی از فرسایش قدرت آمریکا 

تبدیل شده است.
روزنامه آلمانی تاگس تس��ایتونگ در گزارش��ی به تحوالت 
اخیر در ارتب��اط با ایران و تنش آفرینی های آمریکا اش��اره 
کرد و نوش��ت که پرداخت��ن به جریان س��ازی های خبری 
باعث شده تا وقوع جنگ با ایران قابل تصور شود اما اساس 
چنین دیدگاهی همان تفکر قدیمی غرب مبنی بر دوست و 

دشمن دانستن کشورهاست.
در این گزارش آمده است که شور و شوق مردم ایران که در 
پی نهایی شدن توافق هسته ای غرب با ایران )برجام( شدت 
گرفته ب��ود، اکنون فروکش کرده اس��ت و چنین وضعیتی 
عادی نیس��ت بلکه ناشی از جریان سازی های خبری درباره 

جنگ اس��ت چرا که در مباحث عمومی، دالیل و اثرات یک 
واقعه از هم تفکیک نمی شوند. در پی خروج آمریکا از توافق 
هس��ته ای، »بحران ایران«  به تنش��ی منجر ش��د که خطر 

جنگ را اجتناب ناپذیر نشان می دهد.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوش��ت که این جریان سازی ها 
بیش��تر ش��بیه نوعی مه یا دود هس��تند که مانند پوششی 
ب��ر روی اف��کار عمومی عمل می کنند تا مس��بب اصلی آن 
یعنی واش��نگتن را درامان نگه دارند. حال اگر ایران هم در  
موضع  کنونی خود تغییری ندهد، دیر یا زود، حمله به ایران 

موضوعی قابل تصور می شود.
ب��ه عنوان مثال می توان به این نکته اش��اره کرد که از اول 
ماه می، دولت آمریکا ش��رکت هایی از کشوری ثالث که در 
زمینه خرید اورانیوم غنی ش��ده و آب سنگین و نقل و انتقال 
تجهیزات هس��ته ای نقض کننده توافق هس��ته ای، با ایران 

مشارکت داشته باشد را تحریم می کند.   فارس 
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درحالی رهبر انقالب اسالمی  در ش��اه بیتی راهب��ردی در پرون�����ده
قب��ال آمریکا فرمودند که "نه جنگ می ش��ود و نه 
مذاکره خواهد ش��د"که ناظران سیاسی با تاکید بر 
تببین این فرمایش معظم له اظهار داشتند؛ امروز 
بین آمریکا و ایران جنگی تمام عیار به ش��یوه های 
جدید و با متد پس��ا مدرن در جریان است اما، این 
جنگ تمام عیار جنگی نظامی نیست بلکه جنگی 
روان��ی و ادراکی می باش��د و مقام معظم رهبری با 
اش��راف کامل به زوایای مختلف جنگ های پس��ا 
م��درن این حقیق��ت را در جمله ای کوتاه اش��اره 
نمودن��د که مقاوم��ت مردم ای��ران و تقویت آزاده 
آن��ان می توان��د ملت را در این جنگ نامحس��وس 
نظام��ی اما با همه ابعاد تخریبی زیر س��اخت های 
فک��ری  و اعتق��ادی، اقتص��ادی و اجتماع��ی ب��ه 

پیروزی برساند.

در زمین دشمن بازی نکنیم 
سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاست 
خارج��ی در گفت وگو ب��ا سیاس��ت روز گفت: در 
خرداد ماه امس��ال مقام معظم رهبری جمله ای را 
در جمع میلیون ها نفر ازعاش��قان انقالب اسالمی 
در مراس��م س��الگرد رهبر کبیر انقالب به وضوح و 
قاطعیت فرمودند که به عنوان شاه بیت فرمایشات 

ایشان محسوب می شود.
وی افزود: معظم له در ش��رایطی ای��ن فرمایش را 

ایراد نمودن��د که تعدادی از ناوه��ای آمریکایی در 
پیرام��ون ناو هواپیما ب��ر آبراهم لینکلن به مرزهای 
آبی جمهوری اسالمی ایران نزدیک می شد و بخش 
قابل توجهی از رس��انه های منطق��ه و بین الملل با 
ش��یوه های گوناگون ب��ه رعب افزای��ی این حرکت 
مش��غول بودن��د و دائما بر آتش جنگ��ی موهون و 
خیال��ی که از ابتدا بازن��ده آن را ملت ایران قلمداد 
می کردند می دمیدند این جمله مهم و راهبردی این 
بود که "نه جنگ می شود و نه مذاکره خواهد شد" 
صدرالحس��ینی بیان داشت: پس از گذشت دو ماه 
از بیان این جمله نه از ناو هواپیمابر آبراهم لینکلن 
خبری اس��ت و نه از جن��گ تمام عیار نظامی و نه 
به درخواس��ت باالترین مقامات آمریکا مذاکره ای 
صورت گرفته اس��ت، به نظر می رسد تحلیل دقیق 
واق��ع گرایانه و آرمان طلبان��ه رهبر معظم انقالب 
اسالمی درون مایه همه حرکت های فعلی و آینده 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. 
وی بیان داشت: در حقیقت رهبر انقالب با شناختی 
دقی��ق از موقعیت کنونی و متزل��زل و رو به افول 
آمری��کا و حرکت تصاعدی ملت ای��ران به قله های 
مقاومت این جمله را بیان نمودند که گذشت زمان 
بخش هایی از آن را به اثبات رساند و مرور زمان به 

الیه های  دیگر از این حقایق خواهد رسید.
وی گفت: پژوهشگران سیاسی تجاوز آشکار پهباد 
فوق سری و گران قیمت آر.کیو.سی.4آمریکا به نام 
گلوبال هاک به فضای سرزمینی جمهوری اسالمی 
ایران را در روزهای گذشته فراموش نکرده است که 
چگونه توسط حافظان سرزمین اسالمی ساقط شد 
و آمریکایی ها پس از گذش��ت بیش از 18ساعت از 
س��اقط شدن آن بیانیه ای صادر نمودند که حاکی 
از ش��ناخت دقی��ق آن��ان از توانمندی های دفاعی 
جمهوری اس��المی بود که این حقیقت نش��ان از 
عدم آمادگی آمریکا برای شروع یک جنگ محدود 

یا تمام عیار به ایران اسالمی است.
به اعتقاد این اس��تاد دانش��گاه؛ در حقیقت بعدی 
دیگر از ابع��اد فرمایش رهبر انق��الب در روزهای 
گذش��ته مجددا به اثبات رسید حتی باالتر از این 
باب��د گفت امروز بین آمری��کا و ایران جنگی تمام 
عیار به ش��یوه های جدید و با متد پس��ا مدرن در 
جریان است اما، این جنگ تمام عیار جنگی نظامی 

نیست بلکه جنگی روانی و ادراکی می باشد. 
این استاد دانشگاه بیان داشت: مقام معظم رهبری 
با اش��راف کامل به زوایای مختلف جنگ های پسا 
م��درن این حقیق��ت را در جمله ای کوتاه اش��اره 
نمودند که مقاومت مردم ایران و تقویت آزاده آنان 
می تواند ملت را در این جنگ نامحس��وس نظامی 
اما با همه ابعاد تخریبی زیر س��اخت های فکری  و 
اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی به پیروزی برساند. 
وی اف��زود: در حقیقت ام��روز جنگی با همه ابعاد 
ممکن از طریق راه های مس��تقیم و غیر مس��تقیم 
ب��ر علیه ملت ایران از جانب آمری��کا و دنباله های 

غرب��ی و منطقه ای او علیه ملت ای��ران در جریان 
اس��ت اما، این جنگ مانند دیگر جنگ های نظامی 
به دنبال تخریب بناها، جاده ها، اش��یا، تاسیس��ات 
و ماش��ین آالت نیس��ت؛ در حقیقت به دنبال در 
اختی��ار گرفتن همه توان های غیر مادی و معنوی 
این ملت اس��ت که بتواند به خواسته های خویش 
که همان مدیریت ادراک و تاثیر گذاری تام و تمام 

بر روی اراده های ملت ایران است. 
وی با تاکید بر اینکه در ش��رایطی مصاحبه صورت 
می گی��رد که جمعی از تناتقضات آش��کار ازجانب 
دولتمردان و رس��انه های آمری��کا فضای موجود را 
ب��ا محوریت جمهوری اس��المی ایران در بر گرفته 
است، تصریح کرد: هدف اصلی و نهایی آن پیروزی 
بر اراده ه��ا و اختالل در مرک��ز فرماندهی و قوای 
تصمیم ساز و تصمیم گیر جمهوری اسالمی ایران 
اس��ت در حقیق��ت مدرن ترین جن��گ ممکن که 
از همه ابزار تحریم ه��ای ظالمانه اقتصادی، مالی، 
تج��اری و بیم��ه ای و عملیات پر ش��دت روانی به 

همراه تالش ب��رای معتبر نمودن تهدیدات نظامی 
با چاشنی س��ناریو پردازی های گوناگون رسانه ای 
به منظ��ور تاثیر گذاری و اخت��الل بر روی قدرت 
محاس��به مس��ئوالن عالی رتبه کش��ور در جریان 

است.
صدرالحس��ینی اظهارداش��ت: متاس��فانه بعض��ی 
از جریان��ات سیاس��ی داخل��ی ب��دون توج��ه به 
پیچیدگی های جنگ پس��ا مدرن به عنوان نیروها 
و س��ربازان نفوذی رژیم سیاس��ی آمریکا در ایران 
عمل می نمایند و بدون توجه به تاثیر اظهارات در 
مصاحبه های خویش مس��ئله شکست قطعی ملت 
ای��ران در مقاب��ل جنگ نظامی آمری��کا به منظور 
ایجاد رعب و وحش��ت در ملت ش��جاع ایران ابراز 

می دارند. 
وی خاطرنش��ان کرد: به نظر می رسد تبیین دقیق 
و آگاهان��ه جنگ پس��ا مدرن در درج��ه اول برای 
سیاس��یون و اصحاب احزاب و جریانات سیاسی و 
سپس برای رسانه های مکتوب و مجازی و در انتها 
برای آحاد ملت ایران ضروری اس��ت تا دانس��ته یا 
نادانس��ته هیچ کس از افراد موثر جامعه سیاس��ی 
و رس��انه ای ایران در زمین بازی دشمن یارگیری 
نشود و ملت ایران مانند ایام دفاع مقدس با وحدت 
کامل و یکپارچگی تمام بتوانند از این پیچ تاریخی 
با س��رافرازی عبور نموده و برای همیش��ه دستان 
پلی��د نظام س��لطه را از منطقه غرب آس��یا کوتاه 

نمایند.
این اس��تاد دانش��گاه گفت: نباید فراموش کرد که 
امروز مقاومت اس��المی و اقدامات سال های اخیر 
ملت ایران الگویی بی بدیل همه جوامع دوس��تدار 
استقالل قلمداد می شود و باید سعی نمود این الگو 
در مصاف جنگ های پس��ا م��درن کنونی نیز برای 
آن کشور و دیگر ملت های استقالل خواه همچنان 

چراغ راه و خورشید هدایتگر باقی بماند.  

کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد:

درون مایه حرکت آینده ایران با تحلیل دقیق بیانات رهبر انقالب اسالمی 
نباید در زمین بازی دشمن یارگیری شود

گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران قطعًا انجام می شود
مناب��ع آگاه اعالم کردند که با توجه به عدم تامین ش��روط ایران و ناکافی بودن  موض��وع اینس��تکس، ایران قطع��ا گام دوم را در زمان تعیین ش��ده که احتمال راهب�����رد

بسیار زیاد 16 تیر است عملیاتی خواهد کرد.
علیرغم اینکه به واسطه نشست اخیر وین و موضوع اینستکس این شبهه به وجود آمده بود که ایران 
ممکن اس��ت از اجرای گام دوم کاهش تعهدات هسته ایش بر اساس برجام خودداری کند یا آن را به 
تعویق بیندازد، اما منابع آگاه به تسنیم گفتند که با توجه به عدم تامین شروط ایران و بسیار ناکافی 
بودن موضوع اینس��تکس ایران قطعا گام دوم را در زمان تعیین ش��ده که احتمال بسیار زیاد 16 تیر 

است عملیاتی خواهد کرد.
بهروز کمالوندی س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی روز 27 خرداد و در جریان بازدید اهالی رس��انه از 
مجتمع اب س��نگین اراک اعالم کرده بود که روز 6 تیر ایران از س��قف 300 کیلو اورانیوم غنی شده 

3,67 درصد عبور می کند با این حال محقق شدن این موضوع فعال اعالم نشده است.
یک منبع آگاه گفت که علت اعالم نکردن این موضوع آن است که احتماال طی چند روز آینده خود 

آژانس بین المللی انرژی اتمی این مساله را اعالم می کند. و ایران از این مساله کوتاه نیامده است.
همچنی��ن درباره موضوع ادامه هم��کاری چین و انگلیس در موضوع بازطراحی راکتور آب س��نگین 
اراک )انگلیس بعد از خروج آمریکا از برجام جایگزین آن شد( نیز گفته شد که با توجه به اعالم این 
کشورها در بیانیه کمیسیون نشست وین مبنی بر اینکه در موقع تعیین شده کار مربوط به بازطراحی 
را انجام خواهند داد، اگر این روال درس��ت پیش برود مس��اله دیگری جایگزین موضوع اراک در گام 

دوم خواهد شد.
ایران اعالم کرده بود در گام دوم از سطح غنی سازی 3,67 درصد عبور خواهد کرد و مواد هسته ای با 
غنای بیشتری تولید می کند و همچنین در موضوع راکتور اراک به وضعیت پیش از برجام بازخواهد 
گش��ت. این منبع با اش��اره به اینکه به احتمال زیاد ایران از مرحله اول که تولید 300 کیلو اورانیوم 
با غنای 3,67 درصد گذش��ته اس��ت اما این امر توسط خود ایران اعالم رسمی نخواهد شد، بلکه باید 
انتظار داش��ت در نخس��تین گزارش آژانس انرژی بین المللی اتمی به عنوان مرجع نظارت بر برنامه 
هس��ته ای ایران اعالم ش��ود. ایران در گام اول اعالم کرد به محدودیت 300 کیلوگرم مواد غنی شده 
3,67 درصد و همچنین 130 تن آب س��نگین در اراک پایبند نخواهد بود. ایران بر اس��اس بند 26 
و 36 برج��ام می توان��د به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، با اس��تفاده از حقوقش طبق برجام 

تعهدات خود را کاهش دهد.  تسنیم 


