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تکذیب یک خبر 
پایگاه خبری »میدل ایست آی« مدعی شد که مشاور 
امنی��ت ملی امارات و برادر کوچ��ک ولی عهد ابوظبی 
اخیرا به صورت محرمانه به تهران سفر کرده  است که 

این خبر تکذیب شد.
پای��گاه خب��ری »میدل ایس��ت آی« مدعی ش��د که 
»طهنون بن زاید«، مش��اور امنیت ملی امارات متحده 
عرب��ی و برادر کوچ��ک »محمد بن زای��د آل نهیان« 
ولی عه��د ابوظبی اخیرا طی یک س��فر محرمانه طی 
48 س��اعت اخی��ر در تهران ب��وده  تا درب��اره کاهش 
تنش��ها در زمینه بحران خلیج ف��ارس با طرف ایرانی 
گفت وگو و رایزنی کنند. این گزارش افزود که طهنون 
بلندپایه ترین مقام ابوظبی است که از زمان تنشها در 
خلی��ج فارس به صورت محرمانه به ایران س��فر کرده 
است. پیش از این نیز برخی منابع خبری از سفر یک 

هیات اماراتی به تهران خبر داده بودند.  فارس

سفر مشاور نخست وزیر ژاپن به تهران 
مشاور نخست وزیر ژاپن اواخر هفته جاری برای دیدار 

با مقامات کشورمان راهی تهران خواهد شد.
در ادامه رایزنی های ایران و ژاپن از جمله سفر نخست 
وزیر این کش��ور به تهران و دیدار آقایان آبه شینزو و 
روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مشاور نخست 
وزیر ژاپن احتماال روز چهارشنبه  هفته جاری به تهران 
سفر خواهد کرد و با تعدادی از مقامات وزارت خارجه 
ایران دیدار و رایزنی می کند.گفته ش��ده این سفر در 
راستای تالش های ژاپن جهت کاهش تنش در منطقه 
و همچنی��ن در روابط ایران و آمریکا انجام می ش��ود. 
مسئوالن کشورمان ضمن استقبال از تالش های ژاپن 
ب��رای کاهش تن��ش در منطقه تاکی��د دارند اقدامات 
آمری��کا از جمله خروج این کش��ور از برجام و اعمال 
تحریم های حداکثری علیه ایران باعث تنش در روابط 

دو کشور شده است.  ایسنا

دیدار مدیران کل کنسولی ایران و فنالند 
پاسی تئومینن، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه 
فنالند به همراه سفیر آن کشور در ایران روز یکشنبه 
با علی اصغر محمدی مدیر کل امور کنس��ولی وزارت 
امورخارج��ه کش��ورمان دی��دار کرد. در ای��ن دیدار ، 
طرفین عالوه بر بررس��ی مس��ائل دوجانبه کنس��ولی 
بر توس��عه همکاریه��ای دو طرف  ازجمل��ه در زمینه 
افزایش تس��هیالت برای صدور روادی��د، همکاریهای 
علمی، دانش��گاهی و گردش��گری تاکید کردند.تبادل 
نظر در خصوص امور مهاجرتی  در مورد تس��هیل آمد 
و ش��دهای مردمی  با رعایت قوانین بین المللی نیز از 

دیگر موضوعات مورد گفت وگو بود.  تسنیم

اخبار

روابط چین با ایران راهبردی است
ش��ماری از کارشناس��ان مسایل سیاس��ی و اقتصادی 
چین تاکید دارند که ایران و چین نه تنها دارای روابط 
بسیار گسترده اقتصادی هستند بلکه دو کشور موفق 

به ایجاد مناسبات راهبردی هم شده اند.
»آندره گیسلی« کارشناس دانشگاه فودان شانگهای به 
روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست افزود: ایران و چین 
در زمینه های مختلف مناسبات گرمی دارند برنامه راه 
ابریشم نیز باعث پیوند قوی تر میان دو کشور شده است 
و تحریم های آمریکا هم نتوانسته است مانع رشد روابط 
دو طرف ش��ود. »جایو خونگ« دیگ��ر محقق چینی از 
دانشگاه شیامن در جنوب شرق این کشور می گوید که 
مناسبات دو کشور گرم است البته تاثیرات منفی تحریم 
ها را نمی توان تکذیب کرد و نادیده گرفت اما تالش ها 

برای برون رفت از چالش ها متوقف نشده است.
وی افزود: چینی ها مدت ها اس��ت با واشنگتن گفت 
و گوهایی انجام داده اند و تالش آنها ایجاد یک توازن 
در روابط میان طرفین اس��ت و اینکه به آمریکا تاکید 
کنن��د به ه��ر صورت ب��ه روابط با ای��ران اهمیت می 
دهند. در همین حال کارشناسان گفته اند ایران برای 
چین اهمیت راهبردی دارد در کنار رشد روابط نباید 
فراموش کرد که ایران دروازه ورود چین به خاورمیانه 
و دیگر مناطق همجوار و س��پس کش��ورهای غربی و 
اروپایی اس��ت. آنها می افزایند که چین هم برای بازار 
ای��ران ارزش فراوانی قایل اس��ت و هم اینکه می داند 
برای ورود به غرب و اروپا و دیگر کشورهای خاورمیانه 

به این بازار بشدت نیاز خواهد داشت.
روزنامه ساوت چاینا از هنگ کنگ درباره روابط چین 
و ایران به اظهارات نیش��ا ماتیو از موسس��ه خاورمیانه 
در سنگاپور اشاره می کند که گفته است روابط ایران 
و چین نه فقط اقتصادی بلکه اساس��ا راهبردی است. 
وی تصریح کرده اس��ت هر دو کشور در واقع به دنبال 
نظمی هس��تند که در آن آمریکا و متحدان غربی این 
کشور همه کاره و ترسیم کننده همه برنامه ها نباشند 
و این نظم نوین زیر س��لطه آنها نباش��د. این نش��ریه 
اضافه کرد که ایران و چین در راس��تای توسعه روابط 
اقتصادی و راهبردی خود در تالش هس��تند تا ارزش 
تب��ادالت تجاری را در هفت س��ال دیگر به مرز ۶۰۰ 

میلیارد دالر برسانند.  ایرنا

از نگاه دیگران 

بیان اعترافات تلخ، اما عبرت آموز از سوی هیئت حاکمه آمریکا، 
موجب شده که بسیاری از کشورهای حوزه غرب آسیا، حتی آن 
گروهی که سالها زمینه س��از و میزبان حضور آمریکا در منطقه 
بوده اند، به این واقعیت اعتراف کنند که "خاورمیانه بدون آمریکا 

جای امن تری است".
ب��ه گ��زارش دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت مل��ی، دریابان علی 
شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی در یادداش��تی کوتاه نوشت: س��ه اظهار نظر صریح از سوی 
مقامات عالی آمریکا طی دو ماه گذش��ته نشان دهنده مکشوف 
ش��دن حقایقی اس��ت که پیش از این ساختار حاکمیت در این 

کشور شجاعت پذیرش و ابراز آن را نداشته است.
پ��س از حمله پهپادی انصاراهلل یمن به تأسیس��ات نفتی آرامکو 

در عربستان س��عودی و در واکنش به فشارهای دربار 
سعودی برای برخورد با عاملین این حمله، دولت مردان 
آمریکا به صراحت بر عدم اجابت درخواست عربستان 
تأکید کردند و اعالم ش��د که عربستان سعودی مورد 

حمله ق��رار گرفته ن��ه آمریکا. به دنبال شکس��ت های 
پی درپی سیاس��ی و نظامی در منطقه، از هزینه 8بیلیون 

دالری حض��ور نظامی آمریکا در منطقه رونمایی گردید و اعالم 
شد که حضور آمریکا در خاورمیانه هیچ حاصلی نداشته، و اقدامی 
حماقت بار بوده است. اخیراً و پس از تجاوز ترکیه به شمال سوریه 
و پشت کردن آمریکا به متحدان ُکرد خود مقامات آمریکا ضمن 
اعت��راف به ایجاد جنگی خونبار در عراق ب��ا ادعای دروغ وجود 
تسلیحات کش��تار جمعی در این کش��ور اعالم کردند که ورود 

ب��ه دام خاورمیانه بدترین تصمیمی اس��ت که تاکنون 
در تاریخ آمریکا گرفته ش��ده اس��ت. به نظر می رسد 
هیئت حاکمه آمریکا بر اساس تجربیات عینی به این 
جمع بندی رس��یده است که معادله قدرت و هندسه 
سیاس��ی جهان، به ویژه در قل��ب آن یعنی خاورمیانه 
تغییر کرده و ایاالت متحده آمریکا بر خالف تمام تبلیغات 
پرحجم خود، دیگر نمی تواند ادعای س��روری مطلق بر امورات 
نظام بین الملل را داش��ته باش��د. آمریکا به این واقعیت پی برده 
ک��ه تنها دو راه پیِش رو دارد، یا باید با تحمل هزینه های فراوان، 
تنها به داشتن صورتکی توخالی از یک ابرقدرت جهانی دلخوش 
کند و یا ب��ا رویکردی واقع گرایانه، حقیق��ت حال حاضر جهان 
را بپذی��رد و خ��ود را از زیر بار هزینه ه��ای هنگفت این نمایش 

لورفته، رهایی بخش��د. به عب��ارت بهتر؛ هیئ��ت حاکمه آمریکا 
متوجه این موضوع شده است که این کشور امروز به هر دلیلی، 
لوازم ابرقدرتی را در اختیار ندارد و بازگشت به دوران اوج، امری 
محال و دور از دسترس است، چه، ناتوانی او در اجرای پروژه های 
راهبردی »تجزی��ه خاورمیانه«، »معامله قرن«، »تغییر رژیم در 
ایران«، »ژاندارمی عربس��تان در منطقه«، »جنگ یمن«، »صلح 
افغانس��تان«، »بحران س��وریه« و... بر همگان اثبات شده است. 
بیان اعترافات تلخ، اما عبرت آموز از سوی هیئت حاکمه آمریکا، 
موجب شده که بسیاری از کشورهای حوزه غرب آسیا، حتی آن 
گروهی که سالها زمینه س��از و میزبان حضور آمریکا در منطقه 
بوده اند، به این واقعیت اعتراف کنند که "خاورمیانه بدون آمریکا 

جای امن تری است".

یادداشت

توسعه روابط ایران و هند 
علی چگنی سفیر ایران در دهلی نو در دیدار با سروزیر ایالت کارناتاکا هند درباره 

زمینه های مختلف همکاری گفتگو کرد.
سروزیر ایالت کارناتاکای هند در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی 
2 کشور، آمادگی ایالت کارناتاکا با جمعیتی بالغ بر ۶8 میلیون نفر را برایگسترش 

روابط تجاری، دانشگاهی، گردشگری و ارتباط مردم با مردم اعالم کرد.چگنی نیز 
ضمن تش��ریح زمینه های موجود برای گس��ترش روابط، آمادگی جمهوری اس��المی 

ایران را برای توسعه روابط در ابعاد مختلف به ویژه تجاری و گردشگری و نیز ارتباطات 
بین اتاق های بازرگانی اس��تان های مختلف دو کش��ور اعالم کرد.سفیر ایران در دهلی نو 
همچنی��ن با اعضای اتاق های بازرگانی این ایالت از جمله فدراس��یون اتاق های بازرگانی 
کارناتاکا و تجار و بازرگانان شاخص این ایالت دیدار و به تشریح ظرفیت های اقتصادی و 

تجاری و سرمایه گذاری ایران پرداخت و به سؤاالت حاضران پاسخ داد.  فارس

ادعای وزیر خارجه بحرین 
وزی��ر خارج��ه بحرین بدون ارائه هیچ س��ند و مدرکی، ای��ران را عامل حمله به 
تأسیسات نفتی »آرامکو« عربستان معرفی کرد، اما مدعی شد که منامه خواهان 

داشتن روابط خوب با ایران است.
»خال��د بن احمد آل خلیفه« مدعی ش��د ک��ه حمله به تأسیس��ات نفتی آرامکو 

عربس��تان کار ایران بوده است. آل خلیفه همچنین ایران را به انجام »عملیات های 
خرابکارانه« زیادی در منطقه از جمله تعرض به کشتی ها و دخالت در امور کشورهای 

منطقه از طریق گروه های تروریستی متهم کرد و افزود: »ایران تاریخ طوالنی در این زمینه 
دارد و تا کنون نیز به این رفتارهای خود ادامه می دهد و سؤال ما از رهبران ایران است که 
آیا شما همچنان می خواهید به این شیوه که تنها به بدتر شدن روابط ایران با همسایگانش 
و بی ثباتی، تخریب و نابودی در منطقه منجر می ش��ود، ادامه دهید؟ اگر ایران می خواهد 

همچنان به این شیوه ادامه دهد پس حتما آن ها مسئول نتایج آن هستند.«  فارس

امکان گفت وگو با ایران وجود دارد
رییس سابق سازمان اطالعات عربستان در مصاحبه با شبکه خبری "سی ان ان" 
گف��ت که امکان گفت وگو با ایران نه تنها در حوزه خلیج فارس که در خصوص 

کل منطقه وجود دارد .
ترکی الفیصل افزود : اگر ایرانی ها به دنبال ایجاد صلح و امنیت هستند نه تنها 
در ح��وزه خلیج ف��ارس که در کل منطقه امکان بحث و گف��ت و گو وجود دارد.

وی در عین حال ادعا کرد که اگر ایرانی ها خواهان تنش هس��تند ، عربس��تان و هم 
پیمانانش آمادگی الزم را دارند.مقام امنیتی س��ابق عربستان که کشورش به دلیل عدم 
توانایی در تامین امنیت در آخرین درخواس��ت خود از واشنگتن میزبان نظامیان جدید 
آمریکایی شده است ، گفت که اعزام این نیروها برای زمان جنگ نیست بلکه این اقدام 
به ویژه بعد از حمله به تأسیس��ات نفتی آرامکو، با هدف مش��ارکت استراتژیک در زمان 

مقتضی است.  باشگاه خبرنگاران

یک نویسنده و کارشناس عمان در امور استراتژیک با اشاره 
به اینکه عربس��تان سعودی با شکست های راهبردی مواجه 
است، دست داش��تن این کشور در حمله اخیر به نفت کش 

ایرانی را بعید دانست.
 »عبداهلل الغیالنی« نویس��نده و کارش��ناس عمان در امور 
استراتژیک می گوید که دست داشتن عربستان در حمله به 
نفت کش ایرانی در دریای سرخ بعید است چرا که عربستان 

با شکست های استراتژیک در چند جبهه مواجه است.
وی افزود که این حمله در حالی رخ داد که منطقه با تنش 
مواجه اس��ت و شکی نیس��ت که عامل این حمله بر اساس 
محاسبات سیاسی با دقت این زمان و مکان را انتخاب کرد 
و در حقیقت بر اس��اس این محاس��بات جنگ نفت کش ها 
از خلیج فارس به دریای س��رخ کشیده ش��د. طبق گزارش 
وبگاه »الخلیج  اونالین«، این کارش��ناس عمانی با اشاره به 
شکس��ت عربستان در یمن و نزاع منطقه ای با ایران و حمله 
اخیر به تأسیس��ات نفتی آرامکو که دلیلی دیگر بر شکننده 
بودن نظام دفاعی عربس��تان بود، این کش��ور به تقاضا برای 

بهبود روابط با تهران روی آورد.الغیالنی همچنین با اش��اره 
به تالش های منطقه ای اعم از پاکس��تان، عراق و چه بس��ا 
عمان برای انج��ام گفت وگوهای ریاض و تهران، تأکید کرد 
که به شکس��ت کش��اندن این تالش ها با منفجر کردن یک 

نفت کش، دور از درایت سیاسی است.
وی متذکر ش��د که انفجار نفت کش ایرانی در آس��تانه سفر 
»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکس��تان به ته��ران رخ داد و 
تاکی��د کرد که »بهبود روابط عربس��تان و ای��ران به مذاق 
برخی برخی طرف های بین المللی همانند آمریکا و اسرائیل 
خوش نمی آید چرا که در صورت تحقق بهبودی روابط بین 
دو کش��ور، تحولی در معادالت درگیری و ترتیبات امنیتی 
در منطق��ه رخ می دهد.« وی همچنی��ن گفت که چنانچه 
بهبودی در روابط ریاض و تهران حاصل شود تنها در سطح 
تاکتیک��ی خواهد بود و ب��ه بُعد اس��تراتژیک ارتقا نمی یابد 
و دلیل آن هم اختالفات دو کش��ور از یک س��و و س��یطره 
واش��نگتن بر تصمیمات اس��تراتژیک کش��ورهای حاش��یه 

خلیج فارس از سوی دیگر است.  فارس

عربستان با شکست استراتژیک مواجه است
یک پایگاه خبری عبری زبان اعالم کرد که بزرگترین تهدید 
پیش روی کنونی رژیم صهیونیس��تی، موش��ک های کروز 
ایران اس��ت.پایگاه خبری والال گزارش داد که معلوم نیست 
ارتش رژیم صهیونیس��تی چه زمانی سیس��تم دفاعی خود 
را ارتقا دهد به گونه ای که قادر به مقابله با این موش��ک ها 
باشد. والال تاکید کرد که موشک های کروز ایران زنگ خطر 
را برای تل آویو به صدا درآورده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت 
سرویس جاسوس��ی رژیم صهیونیستی )موس��اد( اظهارات 
منتس��ب به رئیس این س��ازمان در خصوص ترور س��ردار 
س��لیمانی را رد کرد.  سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی 
)موس��اد( اظهارات منتسب به رئیس خود درباره ترور سید 
حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان و س��ردار سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس را تکذیب کرد. به گفته مقامات موساد، 
یوس��ی کوهن هفته گذش��ته هیچگونه مصاحبه ای در این 
رابط��ه نداش��ته و در مصاحب��ه ای که روزنامه »مش��بحه« 
منتش��ر کرده، مشارکت نداشته است. روزنامه صهیونیستی 
»مشبحه« پنج شنبه گذشته مصاحبه ای را به نقل از رئیس 

موس��اد درباره توانایی رژیم صهیونیس��تی برای ترور سردار 
س��لیمانی و س��ید حسن نصراهلل منتش��ر کرده بود. در این 
مصاحب��ه ب��ه نق��ل از کوهن آمده بود قاس��م س��لیمانی و 
سیدحس��ن نص��راهلل خیلی خ��وب می دانند که ت��رور آنها 

غیرممکن نیست.
یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، 
با اعالم اینکه اقدامات سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه ایران چالش��ی برای این رژیم است، مدعی شد 
ترور او غیرممکن نیس��ت.او در مصاحب��ه ای مطبوعاتی در 
پاسخ به پرسشی درباره اظهارات تالش این رژیم برای ترور 
س��ردار س��لیمانی گفت: باید بگویم  او الزاما هنوز مرتکب 
اش��تباهی نشده اس��ت که نامش در فهرست اهداف موساد 
ب��رای ترور قرار بگیرد. س��لیمانی خیلی خوب می داند ترور 
وی غیرممکن نیس��ت. اقدامات وی شناخته شده و همه جا 
احساس می ش��ود. جای تردیدی وجود ندارد زیرساختاری 
که سلیمانی ایجاد کرده است، چالشی جدی برای اسرائیل 

به شمار می رود.   باشگاه خبرنگاران

اذعان صهیونیست ها به قدرت نظامی ایران

خاورمیانه بدون آمریکا جای امن تری است

گزارش

نشس��ت هماهنگی ایران و روس��ای مش��ترک 
کارگروه مدرن سازی راکتور تحقیقاتی خنداب 
) اراک( با حضور هیأتی از س��ازمان انرژی اتمی 
ای��ران و هیأت هایی از چین و انگلیس دیروز در 
محل سازمان انرژی اتمی ایران در حالی برگزار 
شد که یک سوال اساس��ی همچنان باقی است 
و آن اینک��ه اعتماد به انگلیس با کدام پش��توانه 

صورت می گیرد. 
نگاهی بر سیاست های انگلیس از گذشته تاکنون 
نش��ان می دهد که آنها هرگ��ز صداقت رفتاری 
نداش��ته و در مقاطع حساس خیانت های بزرگی 
علیه ملت ایران داشته اند از قحطی تحمیلی به 
ایران در طول جنگ جهانی گرفته که 9 میلیون 
نف��ر را به کام مرگ برده تا کودتای 28 مرداد و 
جنایات��ی که علیه ملت ای��ران در دوران پهلوی 
ص��ورت داده و زنجیره گس��ترده ای از جنایات 
علیه نظام اسالمی و ملت ایران از جنگ تحمیلی 
گرفته تا تحریم و تهدید و خباثت های گسترده 
علی��ه حقوق هس��ته ای ملت ای��ران، طراحی و 
مدیری��ت فتنه هایی همچون 88 و...  تنها بخش 
های کوچکی از جنای��ات و اقدامات ضد ایرانی، 
لندن اس��ت ک��ه البته حمایت های گس��ترده از 
تروریس��ت های منافقین را نیز باید به آن افزود. 
برج��ام نیز در حال��ی میان ای��ران و گروه 5+1 
به امضا رس��ید که انگلیس بیشترین کارشکنی 
را در اج��رای برج��ام ص��ورت داده و همگام با 
آمری��کا و فرانس��ه با تش��دید تحریم ه��ا و عدم 
اجرای تعهداتش��ان عمال برج��ام را نقض و کنار 
نهاده اند. آنها حتی مقابل گام های ایران مبنی بر 
کاهش تعهدات برجامی در واکنش به بدعهدی 
طرف ه��ای مقاب��ل ایس��تاده و به ج��ای اجرای 
تعهداتش��ان به تحریم بیش��تر تاکید کرده اند. با 
این ش��رایط این سوال اساسی مطرح است که با 
کدام پش��توانه می تواند به انگلیس و ادعای آنها 
مبن��ی بر طراحی جدید راکت��ور اراک اطمینان 
کرد. با سابقه ای که انگلیس��ی ها دارند اقدامات 
اخیر هس��ته ای آنها می تواند گامی برای خرید 
زمان و جلوگیری از گام چهارم ایران در کاهش 
تعهدات برجامی باش��د که در قالب راکتور اراک 
صورت می گیرد هر چند که آنها س��عی دارند تا 
چنان القا س��ازند که به دنب��ال اجرای تعهدات 
برجامی هستند چنانکه سفیر انگلیس در تهران 
تاکید کرده همکاری های غیرنظامی هس��ته ای 
یک��ی از مهمترین منفعت های برجام برای ایران 
اس��ت.»راب مک ایر« سفیر انگلیس در تهران با 
انتشار دو تصویر از جلسه دیروز هماهنگی ایران 
و روسای مشترک کارگروه »مدرن سازی رآکتور 
تحقیقاتی خنداب« در حساب شخصی خود در 
توییتر نوشت: همکاری های غیرنظامی هسته ای 

یک��ی از مهمترین منفعت های برجام برای ایران 
می باشد.

وی ادام��ه داد: خوش��حالیم از اینک��ه میزب��ان 
پروفس��ور رابی��ن گرایمز ب��ه هم��راه هیئتی از 
بریتانیا و چین برای گفت وگوهای فنی در مورد 
پروژه مدرن سازی راکتور اراک می باشیم. جلسه 
هماهنگ��ی ایران و روس��ای مش��ترک کارگروه 
»مدرن س��ازی رآکت��ور تحقیقاتی خن��داب« با 
حض��ور هیأت��ی از س��ازمان انرژی اتم��ی ایران 
و هیأت های��ی از چی��ن و انگلی��س صبح امروز 
دوش��نبه در محل س��ازمان ان��رژی اتمی ایران 

برگزار شد.
 »به��روز کمالون��دی« معاون ام��ور بین الملل، 
حقوقی و مجلس، »راب مک ایر« سفیر انگلیس 
در تهران و هیأت کارشناسی از چین به ریاست 
»وی کین��گ مین��گ« از بخ��ش همکاری های 
بین الملل��ی کمیس��یون ان��رژی اتم��ی چی��ن 
)CAEA(، هیأت ه��ای س��ه کش��ور را در این 
جلسه سرپرستی می کردند. سفیر ایران در لندن 
از سفر هیأتی از متخصصان هسته ای انگلیس به 
ایران برای تکمیل فرآیند مدرن س��ازی راکتور 
اراک خب��ر داد. »حمی��د بعیدی ن��ژاد« س��فیر 
جمهوری اس��المی ای��ران در لن��دن در صفحه 
توئیترش از س��فر هیأتی از متخصصان هسته ای 
انگلی��س به ایران خبر داد و نوش��ت: »هیأتی از 

متخصصان هس��ته ای انگلیس��ی ب��رای تکمیل 
فرآیند مدرن س��ازی رکتور اراک که بر اس��اس 
مقررات برجام  صورت می گیرد به تهران عزیمت 

کرده اند.«
وی افزود: »گ��روه کاری مدرن س��ازی رآکتور 
اراک عالوه بر ایران، ب��ا عضویت آمریکا و چین 
برگزار می ش��د که بعد از خروج آمریکا از برجام،  
ب��ا عضویت چی��ن و انگلیس برگزار می ش��ود.« 
علی اکبر صالح��ی رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
اخیرا در اظهاراتی اعالم کرد که حداکثر تا س��ه 
هفته آینده قس��مت ثانویه رآکتور آب س��نگین 
اراک راه اندازی می شود و افزود: بخش عمده آب 
سنگین اراک در قس��مت ثانویه است. دوستان 
در 4 س��ال گذش��ته قس��مت ثانویه را به جایی 
رساندند که تا سه هفته آینده رونمایی خواهیم 
کرد و ماشین ناقص جابه جایی سوخت نیز کامل 
شده و تا س��ه هفته آینده نصب می شود.رئیس 
سازمان انرژی اتمی اوایل مهر ماه نیز با اشاره به 
بازطراحی مفهومی، پای��ه و تفصیلی راکتور آب 
سنگین اراک توسط متخصصان ایرانی و ارزیابی 
علم��ی و تأیی��د از س��وی متخصص��ان چینی، 
آمریکایی و س��پس انگلیسی گفته بود: انشاء اهلل 
در دو سه ماه آینده خبر خوبی در خصوص این 
پروژه اعالم می ش��ود و اقدامات خوبی را ش��اهد 
خواهیم بود. این راکت��ور از نظر طراحی، اعتبار 

جهان��ی دارد. امیدواری��م روزی بتوانیم اس��ناد 
علمی درب��اره فعالیت های صورت گرفته در این 
پ��روژه را در معرض رأی و قضاوت متخصصان و 

افکار عمومی قرار بدهیم.
الزم به ذکر اس��ت وزارت ام��ور خارجه تصمیم 
ای��ران برای اجرای گام س��وم کاه��ش تعهدات 
هس��ته ای خود ذی��ل برج��ام را »ناامیدکننده« 
خوان��د. وزارت ام��ور خارج��ه انگلی��س در این 
بیانیه اظهار داش��ته اس��ت: »تصمیم ایران برای 
تعلی��ق محدودیت هایش در فعالیت های تحقیق 
و توس��عه هس��ته ای عمیقاً نگران کننده اس��ت. 
گام س��وم ایران در کاهش تعهداتش ذیل برجام 
ناامیدکننده اس��ت زیرا درس��ت زمانی این گام 
برداش��ته شده اس��ت که ما و ش��رکای اروپایی 
و بین المللی م��ان در ح��ال ت��الش برای کاهش 

تنش ها با ایران هستیم.«
انگلیس و دیگر طرف های اروپایی برجام در حالی 
ایران طی ماههای اخیر ایران را به دلیل کاهش 
تعهداتش ذیل برجام سرزنش کرده و پس از هر 
گام ایران در کاهش تعهداتش خواستار پرهیز از 
برداشتن گام های بعدی شده اند که پس از خروج 
آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم های یکجانبه 
این کش��ور علیه ایران، طرف های اروپایی برجام 
از جمله فرانسه تنها به دادن وعده و وعید اکتفا 
کرده و گام محسوس��ی در راستای تأمین منافع 

مشروع ایران طبق برجام برنداشته اند. از طرفی 
با وج��ود ادعای دولت انگلی��س مبنی بر تالش 
برای کاهش تنش ها با ایران و حمایت از برجام، 
در اواسط تیرماه سال جاری نیروی دریایی این 
کش��ور اقدام به توقیف یک فروند نفتکش ایرانی 
حام��ل 2.1 میلیون بش��که نفت خ��ام در تنگه 
جبل الطارق کرد؛ اقدامی که وزارت امور خارجه 

ایران آن را به مثابه »دزدی دریایی« خواند.
ای��ران که پیش از این در پاس��خ ب��ه بدعهدی 
طرف های اروپایی برجام در عمل به تعهداتشان 
طی دو مرحله اقدام به کاهش تعهدات هسته ای 
خ��ود کرده ب��ود، ش��امگاه چهارش��نبه با اعالم 
رسمی رئیس جمهور حسن روحانی روند اجرای 
گام سوم کاهش تعهدات هسته ای خود را کلید 
زد. مقامات ایران بارها تأکید کرده اند که منتظر 
اقدامات عملی از س��وی اروپایی ها در راس��تای 
اجرای تعهداتشان ذیل برجام هستند و تا زمانی 
که چنین اقداماتی صورت نگیرد، کاهش مرحله 
به مرحله تعهدات هس��ته ای ای��ران ذیل برجام 

متوقف نخواهد شد.
در همی��ن ح��ال وزیر امور خارج��ه انگلیس در 
واکنش به آغاز گام دوم کاهش س��طح تعهدات 
برجام��ی ایران ، ضمن اب��راز نگرانی در این باره 
گف��ت که هنوز مایل به پی��دا کردن راهی برای 
حفظ توافق است.جرزی ایونینگ پست گزارش 
داد، جرمی هان��ت، وزیر ام��ور خارجه انگلیس 
گفت که خواهان پیدا ک��ردن راهی برای حفظ 
کردن توافق هس��ته ای ب��وده اما به جهت اعالن 
ایران ]برای آغاز گام دوم کاهش سطح تعهدات 
برجام��ی اش[ »بس��یار نگ��ران« اس��ت. هانت 
همچنین گفت: ما همراه با ]شرکای[ فرانسوی و 
آلمانی بر این باوریم مهم ترین اولویت این است 
که ایران فاقد ]تسلیحات[ هسته ای باشد. از نظر 
ما، اینکه ایران به تسلیحات هسته ای دست پیدا 
کند، برای خاورمیانه بس��یار خطرناک تر اس��ت. 
وی اف��زود: ما هنوز مایلی��م راهی پیدا کنیم که 
باعث ش��ود این توافق کارآمد باش��د، ما درباره 
اخباری که منتشر ش��ده بسیار نگرانیم و پیش 
از تصمیم گی��ری ب��رای اقدامات بع��دی منتظر 
راس��تی آزمایی نهاد بین المللی مربوطه خواهیم 
ماند. وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه هش��دار 
داد: مش��خصاً اگر ای��ران در ح��ال نقض توافق 
هس��ته ای باش��د، عواقبی بس��یار جدی در کار 
خواهد ب��ود. مجموع رفتارهای انگلیس در قبال 
گام های ایران نش��ان می دهد که این کشور جز 
رویکرد خصمانه و غیر منطقی و مقابله با حقوق 
هسته ای ایران طرحی ندارد و با این نوع رفتارها 
قطعا احتیاط در قبال اق��دام اخیر آنها در قبال 

راکتور اراک امری ضروری می نماید. 

نشست هماهنگی مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک برگزار شد

اعتماد به انگلیس با کدام پشتوانه 


