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دیداروزیر دفاع آمریکا با ولیعهد سعودی 
وزیر دفاع آمریکا، در دیدار با ولیعهد این کشور درباره 

بحران سوریه و پرونده ایران گفت وگو کرد.
مناب��ع مذکور تصریح کردند، انتظار می رود اس��پر در 
ریاض با »س��لمان بن عبدالعزیز« پادش��اه و »محمد 

بن سلمان« ولیعهد این کشور دیدار کند.
به گفت��ه دیپلمات های س��عودی، وزیر دف��اع آمریکا 
در دی��دار ب��ا رهبران س��عودی حمایت کش��ورش از 
امنیت عربس��تان و دفاع از منافع آمریکایی در منطقه 
خلیج فارس را در مقابل هر گونه تهدیدهای منطقه ای 
و به ویژه از س��وی ایران، مورد تأکید قرار خواهد داد. 
بررس��ی تح��والت جنگ در یمن و اوضاع در س��وریه 
در س��ایه مداخله نظامی ترکیه از دیگر محورهای این 

دیدارها خواهد بود.
منابع مذکور افزود، مارک اس��پر همچنین از سربازان 
آمریکایی، که پیشقراوالن  شان اخیرا وارد پایگاه هوایی 
شاهزاده سلطان در ش��هر الخرج شدند، دیدار خواهد 
کرد و س��پس عازم بروکسل می شود تا با اعضای ناتو 
درباره پاره ای از مسائل مرتبط با جنگ علیه داعش و 

حل و فصل بحران سوریه گفت وگو کند.  فارس 

ارائه طرح مشترک ژاپن و فرانسه به ایران 
رس��انه ها گزارش داده اند که ژاپن و فرانس��ه  طرحی 
مش��ترک ب��رای دادن وام��ی حدودا ب��ه ارزش ۱۸.۴ 
میلیارد دالر به ایران ارائه داده اند و شرط آن پایبندی 

کامل تهران به برجام است.
طب��ق گزارش روزنامه ماینیچ��ی، دولت ژاپن تصمیم 
داش��ت تا از اقدام فرانس��ه برای کمک رسانی به ایران 
با ایجاد خط اعتب��اری ۱۵میلیارد دالر پس از آن که 
تهران خواستار افزایش ارزش این وام به منظور جبران 
تاثیر منفی تحریم های س��خت تر شد، حمایت کرده و 

این مقدار را به ۱۸.۴۲ میلیارد دالر افزایش بدهد.
این نشریه گزارش داد که مقامات ژاپنی امیدوارند که 
از این طریق، نارضایتی به وجود آمده از برنامه توکیو 
برای اعزام دو کش��تی نیروه��ای دفاعی ژاپن به تنگه 
هرم��ز را  تلطیف کنند. عالوه بر این، مطابق اظهارات 
مناب��ع این روزنامه، دولت ژاپن بر این باور اس��ت که 
حمای��ت مال��ی می تواند موجب آغ��از مذاکرات میان 

ایران و آمریکا درباره مسئله هسته ای شود.
انتظ��ار می رود که س��پرده ای��ن وام ب��ه قیمت نفت 
ب��وده و کاربرد مال��ی آن به خریداری م��واد غذایی و 
دارویی محدود خواهد ش��د. طب��ق این گزارش، وزیر 
دفاع آمریکا، به هنگام س��فر ب��ه منطقه خاورمیانه به 
خبرن��گاران گفته اس��ت، نیروهای نظام��ی آمریکایی 
مستقر در ش��مال شرقی سوریه به غرب عراق منتقل 

خواهند شد.
وزیر دفاع آمریکا احتمال عملیات نیروهای نظامی این 

کشور در عراق و سوریه را رد نکرده است.  ایسنا

اخبار

 ترکیه و آمریکا هیچ بنایی برای مقابله 
با داعش نداشته و ندارند

کارشناس مس��ائل غرب آسیا گفت: اینطور نیست که 
پیش��قدمی آمریکا برای انجام آتش بس با ترکیه برای 
مه��ار داعش بوده باش��د. ترکیه و آمری��کا هیچ بنایی 

برای مقابله با داعش نداشته و ندارند.
کوش��کی با اش��اره به انجام توافق صلح میان ترکیه و 
آمریکا بیان کرد: هدف این توافقنامه برخورد با داعش 

و امثالهم نبوده است.
وی ادام��ه داد: اینطور نیس��ت که پیش��قدمی آمریکا 
برای انجام آتش بس با ترکی��ه برای مهار داعش بوده 
باشد. ترکیه و آمریکا هیچ بنایی برای مقابله با داعش 

نداشته و ندارند.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه آمریکا و ترکیه 
چندین س��ال است که برای پیش��برد اهداف خود در 
منطق��ه با داعش کار می کنن��د، تصریح کرد: در پس 
تواف��ق آتش بس اخی��ر، آمریکایی ها خواس��تند یک 
اطمینان خاطری به متحدان س��ابق خودش��ان همان 
نیرو های کرد س��وریه دهند و یک چتر حمایتی برای 
آنها ایجاد کنند؛ البته آن بخش از کرد های سوریه که 

با آمریکا همکاری می کردند.
وی بیان داشت: ترکیه هم  تنها برای فرار از فشار های 
بین المللی ایجاد ش��ده در پس انجام عملیات چشمه 
صل��ح، تن به ای��ن توافق داد اما در عم��ل نه ترکیه و 
ن��ه آمریکا، رعایت این توافق برایش��ان هیچ  اهمیتی 

نداشته است.
 کارشناس مسائل غرب آسیا عنوان کرد: آمریکایی ها 
ب��ا انجام این توافق، دنبال این بودند که وجهه خود را 
پیش نیرو های )قس��د(  کرده��ای مورد حمایت خود، 
ترمی��م کنند آن هم بع��د از آن خیانت��ی  که کرده و 

تنهایشان گذاشتند.
کوش��کی تاکید ک��رد: ترامپ در تواف��ق آتش بس با 
ترکیه خواست، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
چه��ره ای طرف��دار صلح از خ��ود به نمای��ش بگذارد؛ 
چنانچ��ه بعد از این توافق ترامپ چنین توئیتی را هم 
منتشر کرد؛ او در آستانه انتخابات به چنین ژست هایی 

نیاز دارد.  میزان 

از نگاه دیگران 

کامپیوترهای سوپر مدرن منافقین برای دروغ پردازی 
س��فیر ایران در لندن عنوان کرد: بس��یاری از اعضای س��ازمان منافقین با لباس 
غیرنظامی دست به اسلحه های جدید زده و با کامپیوترهای سوپر مدرن به دروغ 

پردازی و جعل خبر می پردازند.
حمید بعیدی نژاد نوشت: این عکس اعضای سازمان منافقین در پادگان اشرف در 

آلبانی اخیرا به بیرون رس��یده است. بسیاری از اعضای سازمان با لباس غیرنظامی 
دس��ت به اس��لحه های جدید برده اند که عبارتند از کامپیوترهای سوپر مدرنی که از 

طریق آنان برای مس��موم کردن افکار عمومی به صورت وس��یع به دروغ پردازی و جعل 
خبر می پردازند.« الزم به ذکر است، یگان سایبری یا همان اتاق کامپیوتر، پدیده جدیدی 
در گروهک منافقین نیست و پیش از آن در اردوگاه اشرف و لیبرتی هم وجود داشت، اما 
تا قبل از تغییر مأموریت های منافقین به سمت استفاده از فضای مجازی، فقط برای عده 

بسیار معدودی از سران و اعضای سازمان قابل دسترسی بوده است.  صداوسیما  

حمایت پامپئو از تجاوزات رژیم صهیونیستی 
وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس موساد، 

گفت واشنگتن از حمالت اسرائیل به مواضع ایران در منطقه حمایت می کند.
مایک پامپئو در مورد حمالت رژیم صهیونیستی به آنچه مواضع ایران در سوریه 
و عراق خوانده ش��ده، گفته اس��ت: »دولت ما در این مورد کامال رک بوده است. 

اس��رائیل حقی بنیادین دارد تا برای اطمینان از امنیت مردم خود اقداماتی انجام 
دهد. این در مرکز نه تنها حقوق بلکه الزامات دولت-ملت ها قرار دارد.«

او با بیان این ادعا که مرز س��وریه و عراق ممکن اس��ت محلی برای انتقال تسلیحات از 
ایران به لبنان باش��د، گفته است: رئیس جمهور به ادامه کاری که االن دو سال است که 
مشغول آن است، متعهد است. هدف از این کار مقابله با داعش و کسب اطالع از وضعیت 
منطقه اس��ت. پامپئو افزود: ما داریم هرآنچه می توانیم انجام می دهیم تا اطمینان یابیم 

که ظرفیت شناسایی ]این اقدامات[ را داشته باشیم.  فارس 

آتش بس در شمال سوریه دوام نمی آورد
رئیس کمیته بین الملل کمیس��یون قضائی و حقوقی مجلس اعتقاد دارد استمرار 

آتش بس در شمال سوریه پایدار نخواهد بود.
جلیل رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: ترکیه از مناطق هم مرز خودش با سوریه 

هراس دارد و همین موضوع موجب بروز تنش در این مناطق شده است.
وی ادام��ه داد: در واقع آنها تص��ور می کنند کردهای س��وریه می توانند کردهای 

ترکی��ه را حمایت نظامی کنند از این رو آن��کارا درصدد ایجاد کمربند امنیتی در این 
مناطق است.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: نباید فراموش کرد خروج نیروهای آمریکا و عدم 
تس��لط دولت مرکزی سوریه در مناطق کردنشین، برای ترک ها ایجاد نگرانی کرده است 
ل��ذا تا زمانی که ترک ها اطمینان الزم را بدس��ت نیاورند به حمالت نظامی ادامه خواهد 

داد. خانه ملت 

یک اس��تاد دانش��گاه گفت: هرچه میزان مقاومت در 
براب��ر ش��وک های وارده به یک کش��ور و یا س��رعت 
بازگش��ت پذیری آن به حالت تعادل بیش��تر باش��د، 
بالتبع این بازیگر از آسیب پذیری کمتری در مواجهه 
با فشارهای بین المللی برخوردار بوده و در نتیجه، از 
توانایی بیش��تری نیز برای پیگیری تمنیات سیاسی 

خود در عرصه داخلی و بین المللی برخوردار است.
محمد محمودی کیا، عضو هیئت علمی پژوهش��کده 
ام��ام خمین��ی و انقالب اس��المی در یادداش��تی با 
عنوان "مولفه های تاب آوری ملی جمهوری اس��المی 
در براب��ر تحریم ها و فش��ارهای بین المللی" نوش��ت: 
عوام��ل مختلف��ی برای تعیی��ن میزان ت��اب آوری و 
مقاومت پذی��ری بازیگران نظام بین الملل��ی در برابر 
تغییرات و فش��ارهای محیط پیرامون��ی آن ها وجود 
دارد؛ فشارهایی که گاهاً به صورت غیر قابل اجتناب و 
در اثر بحران های بین المللی همچون بروز بحران های 
مال��ی � اقتص��ادی و یا ب��ه صورت هدایت ش��ونده و 
نظام من��د همچون اعم��ال تحریم ه��ای یک جانبه و 
ی��ا چندجانبه علیه بازیگران نظ��ام بین المللی بروز و 
ظهور می یابد. بر این اس��اس، هرچه میزان مقاومت 
در برابر ش��وک های وارده به یک کش��ور و یا سرعت 
بازگش��ت پذیری آن به حالت تعادل بیش��تر باش��د، 
بالتبع این بازیگر از آسیب پذیری کمتری در مواجهه 
با فشارهای بین المللی برخوردار بوده و در نتیجه، از 
توانایی بیش��تری نیز برای پیگیری تمنیات سیاسی 

خود در عرصه داخلی و بین المللی برخوردار است.
یک��ی از مفاهیم��ی که پ��س از بحران ه��ای مالی و 
اقتصادی سال ۲00۸ میالدی به طور گسترده مورد 
توجه سیاستمداران و دانشمندان قرار گرفت، مسئله 
تاب آوری نظام های اقتصاد ملی در برابر ش��وک های 
ناشی از بروز بحران در نظم اقتصادی جهانی بود. در 
واقع مهم ترین مسئله در تاب آوری ملی بررسی عوامل 
مؤثر در میزان و نیز نحوه تاب آوری کشورها در برابر 
فش��ارهای محیط بیرونی اس��ت. میزان مقاومت در 
برابر این فشارها و نیز نحوه بازگشت سیستم به نقطه 

تع��ادل � وضعیت قبل از اعم��ال تنش � اصلی ترین 
مس��ئله مطرح در تاب آوری است. جمهوری اسالمی 
ای��ران که طی چهار دهه اخی��ر از عمر خود، همواره 
مورد ش��دیدترین تحریم های اقتص��ادی یکجانبه و 
بین المللی قرار داش��ته، هم��واره به عنوان یک نقطه 
بحث مناقش��ه برانگیز در محافل سیاسی مطرح بوده 
اس��ت؛ چنانچه برخی سیاس��تمداران و تحلیل گران 
غربی به طور مکرر از فروپاشی نظم اقتصادی ایران و 
یا پایان عمر نظام اس��المی خبر داده اند؛ وعده ای که 

تا امروز هیچ گاه صورت تحقق نیافته است.
با توجه به این مقدمه، این س��وال مطرح می شود که 
چرا علی رغم محاسبات منطقی، اقتصاد ایران در برابر 
فش��ارها و تحریم های ش��دید غرب تا کنون مقاومت 
کرده اس��ت و نظم سیاسی و اقتصادی حاکم بر این 

کشور نیز دستخوش تغییرات ماهوی نشده است؟
باعنایت به شاخص های اقتصادی، اقتصاد ایران تا بدین 
جا توانسته است در برابر فشارهای بین المللی تاب آوری 
و مقاومت از خود نش��ان دهد، هرچند در رس��یدن به 
وضعیت تعادل فاصله بسیاری دارد اما با این حال، دچار 
فروپاشی اقتصادی و اجتماعی نشده است. این مسئله 
این فرض را مطرح می کند که عالوه بر ش��اخص های 
اقتص��ادی، متغیرهای دیگری نی��ز در تاب آوری نظام 
جمهوری اسالمی دخیل است که مانع از ورود آشوب 
به درون آن می شود و یا در صورت ورود، توانایی ترمیم 

و بازگشت به نقطه تعادل را به آن می دهد.
در پاس��خ این فرض مطرح می شود که شاخص های 
قدرت اقتصادی تنها یکی از عوامل مؤثر در پویایی و 
بقای نظام سیاسی در مواجهه با فشارهای بین المللی 
اس��ت و اتکای صرف ب��ر این مؤلفه ه��ای اقتصادی 
نمی تواند تحلیل جامع و مانعی را از وضعیت موجود 
و نیز آینده پیش روی جمهوری اس��المی ایران ارائه 
دهد. از همین روی، الزم اس��ت تا دیگر عوامل مؤثر 
در مانایی نظام اس��المی مورد شناس��ایی قرار گیرد 
تا بتوان بر اس��اس این عوامل، س��امانه نظام مندی را 
برای افزایش میزان پایداری و تاب آوری سیس��تم در 

مواجهه با فشارهای بین المللی طرح ریزی کرد.
بر این اس��اس، رمز تاب آوری ایران در برابر تضییقات 
بین المللی را می توان بدین صورت ابراز کرد که عالوه 
ب��ر مؤلفه های س��خت افزاری قدرت همچ��ون میزان 
تاب آوری اقتصاد ملی و نیز قدرت دفاعی و بازدارندگی، 
مؤلفه های نرم همچون مذهب، فرهنگ سیاسی، اقتدار 
سیاس��ی، س��رمایه اجتماعی، رضایت سیاس��ی و نیز 
مدیریت سیاسی نیز در مسئله تعیین میزان تاب آوری 
جمهوری اس��المی ایران در مواجهه با فشارهای نظام 
بین المللی مط��رح و تأثیرگذار ب��وده و تلفیق توأمان 
و هوش��مندانه این ش��اخص ها مانع از رخداد وضعیت 

آشفتگی دائم در درون نظام سیاسی می شود.
لذا، با عنایت به این که محیط پیرامونی نظام سیاسی و 
اقتصادی ایران طی چهار دهه اخیر همواره با فشارهای 
سیاسی، اقتصادی و نیز نظامی بین المللی همراه بوده 
اس��ت، در ادامه به بررسی ش��اخص های تاب آوری و 
ترمیم پذیری سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران در 

برابر فشارهای بین المللی می پردازیم.
اتکای صرف به شاخص های اقتصادی در اندازه گیری 
میزان تاب آوری جمهوری اسالمی در برابر فشارهای 
بین الملل��ی و تحریم ه��ای ای��االت متح��ده آمریکا 
نمی توان��د ارائه دهنده تحلیل جام��ع و کاملی در این 
خصوص باش��د. بی شک آنچه نظام جمهوری اسالمی 
را در برابر فشارهای نظام سلطه مقاوم ساخته و مانع 
از فروپاش��ی آن شده است، عالوه بر قدرت اقتصادی 
و نظامی ایران، ریش��ه در قدرت نرم و قدرت اقناعی 
جمهوری اس��المی ایران دارد. به عبارت دیگر، قدرت 
اجتماعی ب��ه عنوان یک��ی از دس��تاوردهای انقالب 
اسالمی در عرصه داخلی موجب شده است تا نظام با 
تقویت عناصری چون مذهب، فرهنگ سیاسی، اقتدار 
سیاس��ی، س��رمایه اجتماعی، رضایت سیاسی و نیز 
مدیریت سیاسی تاب آوری باالیی از خود نشان دهد.

درواقع، ترکیبی از جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری 
قدرت در جمهوری اس��المی موجب افزایش تاب آوری 
ملی کشور در برابر تحریم ها و فشارهای بین المللی شده 
است. لذا، هرچه اقدامات بیشتری برای افزایش سرمایه 
اجتماعی در جامعه صورت گیرد، این مس��ئله می تواند 
در کنار قدرت اقتصادی و نظامی کشور به بیشینه سازی 

قدرت تاب آوری کشور کمک نماید. ایسنا 

ان. بی. سی:

  آمریکا تنها در یک ماه 
روادید ۲۰ دانشجوی ایرانی را لغو کرده است

ش��بکه ان. بی .س��ی گزارش داده اس��ت که وزارت خارجه آمریکا بدون ارائه 
توضیح��ی، روادی��د ده ها نف��ر از دانش��جویان ایرانی را که از دانش��گاه های 

آمریکایی پذیرش گرفته بودند، لغو کرده است.
ش��بکه ان. بی. سی در گزارشی تحقیقی، نوشته اس��ت که آمریکا تنها در ماه 
س��پتامبر )نیمه ش��هریور- نیمه مهر( از ورود دس��تکم ۲0 تبعه ایران که از 
دانش��گاه های آمریکایی پذیرش دریافت کرده و برای س��فر به آمریکا روادید 

هم داشته اند، جلوگیری کرده است.
در ای��ن گزارش ب��ه عنوان نمونه به وضعیت یک ج��وان ایرانی به نام مهران 
اش��اره ش��ده که بعد از دریافت پذیرش از یک دانشگاه آمریکایی و همچنین 
دریاف��ت روادی��د و مجوزهای اقامتی در آمریکا، ش��رکت خود در ایران را به 
دیگ��ران واگذار کرده و آپارتمانش را فروخت��ه، اما نهایتا مقام های آمریکایی 
روادی��د وی را لغ��و کرده و اجازه نداده اند او وارد آمریکا ش��ود و حاال وی در 

وضعیتی مبهم باقی مانده است.
ان. بی .س��ی مهران و دیگر افرادی که از ورود آن ها به آمریکا ممانعت ش��ده 
را قربانی��ان سیاس��ت ضدایرانی دول��ت دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا 
توصیف کرده و با اش��اره به فرمان اجرایی ترامپ که اتباع ایران را از ورود به 
آمریکا منع می کند، نوش��ته اس��ت: به صورت رسمی، دانشجویان ]از شمول 
این فرمان[ مس��تثنا شده اند، اما سیاست های سختگیرانه تر به کاهش صدور 

روادید برای ایرانی ها منجر شده است.
این گزارش می افزاید: بر اس��اس آمار مؤسسه تحصیالت بین المللی، در حال 
حاضر حدود ۱۲000 دانش��جویی ایرانی در ای��االت متحده حضور دارند. اما 
بر اس��اس اعالم وزارت خارجه، تعداد روادیدهای صادرشده برای دانشجویان 
ایرانی از ۳۱۳۹ در س��ال ۲0۱۶ به نصف کاهش یافته و در س��ال ۲0۱۸ به 

۱۶۴۳ مورد رسیده است.
ب��ا این وجود یک س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی ش��ده اس��ت که در 
سیاس��ت های واشنگتن در قبال جذب دانشجویان خارجی تغییری ایجاد نشده 
و صدور روادید برای دانش��جویان هنوز یکی از اولویت های این وزارتخانه اس��ت. 
در ادامه این گزارش به پرونده چندین دانش��جوی ایرانی اش��اره شده که همگی 
در دانشگاه خود در ایران از دانشجویان ممتاز بوده اند و به امید ادامه تحصیل در 
آمریکا چندین پیشنهاد تحصیلی و کاری را رد کرده اند، اما با وجود داشتن مدارک 
و روادید، هنگامی که قصد ورود به هواپیما برای س��فر به آمریکا را داش��ته اند، به 
آن ها اعالم شده که باید با وزارت خارجه آمریکا تماس بگیرند، چراکه روادید آن ها 
لغو شده است. این دانشجویان می گویند نمی دانند دلیل لغو روادید آن ها چیست 

و وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد توضیحی نداده است. فارس 

گزارش

جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم گام سوم کاهش تعهدات 
هس��ته ای خود در توافق نامه هس��ته ای، اکنون گام چهارم را 
در دس��ت بررس��ی دارد؛ اکنون کمیته ای در کش��ور در حال 
بررس��ی اقدام ه��ای طرف مقاب��ل با اجرای گام س��وم کاهش 
تعهدات هسته ای اس��ت و اگر خواسته های ایران از طرف های 
مقابل محقق نشود، گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای انجام 

می شود.
حس��ن روحانی، رئی��س جمهوری کش��ورمان نیز پیش��تر از 
احتمال کاهش بیشتر تعهدات برجامی جمهوری اسالمی خبر 
داده بود. آقای روحانی گفته بود: متاس��فانه ۳ کش��ور اروپایی 
پای تعهد خودشان نایستادند و از اردیبهشت سال ۹۸، کاهش 
تعهدات را آغاز کردیم و در این مسیر گام سوم را نیز که تحول 
بس��یار بزرگی بود برداش��ته ایم ولی اگر آنها به تعهداتشان در 
ای��ن فرصت برگردند، می توانیم به تعه��دات کامل  برگردیم و 
اگر آنها همین مس��یر را ادامه دهند گام های بعدی را در این 

زمینه برخواهیم داشت.
سه روز پس از اظهارات روحانی، رئیس دفتر او گفته است: از 
کشورهای طرف مقابل به خصوص اروپایی ها انتظار می رود که 

نسبت به اجرا تعهدات خود در ارتباط با برجام اقدام کنند.
پیشتر س��ید حس��ین نقوی حسینی، س��خنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس نیز در یک گفت وگوی 
رس��انه ای درب��اره گام چه��ارم جمهوری اس��المی در کاهش 
تعهدات برجام��ی اش گفت: با توجه ب��ه بدعهدی های اروپا و 
عدم انجام تعهداتش تاکنون، جمهوری اسالمی ایران قطعا گام 
چهارم کاهش تعهداتش در برجام را در دس��تور کار دارد مگر 
اینکه در آینده و پی��ش از اجرای گام چهارم، اروپایی ها اقدام 

عملی برای ایفای وظایفشان انجام دهند.
ایران روز پنج ش��نبه ۱۴ شهریور آغاز گام سوم تصمیم برجامی 
خود را رس��ما به اتحادیه اروپا اع��الم کرد. چند روز پس از آن، 
یعنی در روز دوشنبه ۸ مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
اعالم کرد تا زمانی که اروپا به تعهدات خود در برجام عمل نکند 

ایران کاهش تعهدات خود در برجام را ادامه خواهد داد.
ایران با استناد به دو ماده ۲۶ و ۳۶ برجام تهدید کرده است که 
اگر چون طرف های امضاکننده برجام به تعهدات خود در برجام 

عمل نمی کنند تعهدات برجامی خود را کاهش می دهد.
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رئیس پیش��ین مرکز توسعه س��ازمان انرژی اتمی با اشاره به 
گام های مه��م و کلیدی که در دوره چه��ارم کاهش تعهدات 
برجامی می توان اتخاذ کرد، گفت: فعال سازی سایت هسته ای 
فردو یکی از این گام هاس��ت؛ اینکه فردو ب��ه فعالیت تولیدی 

خود یعنی تولید اورانیوم غنی شده بازگردد.
حس��ین آبنیک��ی در گفت وگو با میزان، با اش��اره به در پیش 
ب��ودن گام چهارم کاهش تعهدات هس��ته ای ای��ران در برجام 
اظه��ار کرد: گام هایی]تعهداتی[ را که در برجام برداش��ته ایم، 
محدودیت های جدی ای را به صنعت هس��ته ای کش��ور اعمال 

کرده است.
وی با اش��اره به گام ه��ای مهم و کلیدی ک��ه در دوره چهارم 

کاه��ش تعه��دات برجامی می ت��وان اتخاذ ک��رد، گفت: یکی 
فعال س��ازی سایت هسته ای فردو است، اینکه فردو به فعالیت 

تولیدی خود یعنی تولید اورانیوم غنی شده بازگردد.
کارشناس مسائل هس��ته ای عنوان کرد: اقدام دیگر می تواند، 
راه اندازی خط اورانیوم غنی شده ۲0 درصد باشد چرا که نیاز 
مهم، اساس��ی و فوری ماست که بتوانیم سوخت رآکتور تهران 
را فراهم کنیم؛ همچنین تولید انواع رادیو دارو ها برای بیماران 
را که در دست انجام داریم، استمرار دهیم. این اقدام، نکته ای 
کلیدی است چراکه سوخت رآکتور تهران محدود است و آنها 

نیز به ما سوخت نمی دهند.
آبنیک��ی در ادامه خاطر نش��ان کرد: راه اندازی غنی س��ازی 
اورانیوم ۲0 درصد و بعد هم س��وخت ۲0 درصد نیز می تواند 
مدنظر قرار گیرد و در ادامه پروژه رآکتور اراک هم گام دیگری 

باشد.
رئیس پیش��ین مرکز توسعه س��ازمان انرژی اتمی گفت: گام 
نهایی دیگر، می تواند تولید ماشین های سانتریفیوژ و انبار های 
آن باشد؛ دراین راستا تولید ماشین های مقطع قدیمی و جدید 
و نیز نصب آن ها در س��ایت نطنز، گام مهم دیگری اس��ت که 
می توانیم آن را پیگیری کنیم. اینها گام های کلیدی، کاربردی، 

اساسی و مورد نیاز صنعت هسته ای است. 

وی تاکید کرد: ما در همه این موارد یاد شده با محدودیت های 
بس��یار وس��یعی در برج��ام مواجهی��م ک��ه می توانی��م ای��ن 
محدودیت ه��ا را کمتر کنی��م و گام به گام جلو برویم. با انجام 
اقدامات یاد ش��ده می توانیم به مراح��ل قبلی برگردیم اگرچه 
یک هزینه فرصت ۶ س��ال را برای توس��عه صنعت هسته ای از 
دس��ت دادیم؛ با این گام ها می توانیم تا حد زیادی به وضعیت 

سال ۹۲ نزدیک شویم.

لزوم غنی سازی۲۰ درصد درصورت عدم تعهداروپا
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گف��ت: ایران در ص��ورت ادامه 
خودداری اروپا از اجرای تعهدات خود، غنی س��ازی ۲0 درصد 

را انجام می دهد.
رحمان قهرمانپ��ور در گفت وگو با مهر، درباره کاهش تعهدات 
ایران در ذیل برجام گفت: ایران به لحاظ فنی توان غنی سازی 
۲0 درص��دی را دارد و این موضوع نیز بارها توس��ط متولیان 
موضوع هس��ته ای اعالم شده اس��ت، اما آنچه مانع از آن شده 
است که تاکنون چنین امری از سوی کشورمان اجرایی شود، 

عدم نیاز به این درصد از غنی سازی است.
وی اف��زود: غنی س��ازی زیر پن��ج درص��د را LEU  یا همان 
اورانیوم کمتر غنی شده می نامند و مصارف آن صنعتی و صلح 

آمیز است؛ اما در مقابل غنی سازی ۲0 درصد قرار دارد که آن 
را HEU ی��ا اورانیوم با غنای ب��اال می نامند و مصارف دوگانه 
دارد. بنابراین عبور ایران از سطح پنج درصد از لحاظ تکنیکال 

پیام خود را داشته و نگرانی هایی را در پی خواهد داشت.
کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: از همین رو است که 
کش��ورمان با توجه به داش��تن توان فنی و علمی این سطح از 

غنی سازی تاکنون به انجام آن مبادرت نکرده است.
قهرمانپور با بیان اینکه آنچه ایران در گام سوم انجام داد، تست 
سانتریفیوژهای جدید بوده که مورد تائید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز قرار گرفته است، گفت: تست سانتریفیوژهای جدید که 
از لحاظ توان عملی و علمی از سطح بسیار باالیی برخوردارند و 
به کش��ورمان کمک می کند تا در زمان کمتر و با سرعت بسیار 

بیشتری نسبت به گذشته غنی سازی را انجام دهد.
وی تاکید کرد: برخی از دس��تگاه های جدید که مورد تس��ت 
ق��رار گرفته اند حتی تا ۱0 برابر نس��بت ب��ه نمونه های قبلی 
)P۱( توان باالتری دارند که این امکان را می دهد کش��ورمان 

به سرعت و با زمان کمتری به نقطه مطلوب خود برسد.
کارشناس مسائل بین الملل افزود: هرچند ایران در حال حاضر 
به دنب��ال ارتقای علمی و افزایش توان هس��ته ای خود اس��ت 
ول��ی این نکته را نیز بای��د مدنظر قرار داد که در صورت ادامه 
خودداری اروپا از اجرای تعهدات خود، غنی س��ازی ۲0 درصد 

از سوی کشورمان انجام خواهد شد.
قهرمانپ��ور بیان ک��رد: در برجام هرچند س��قف معینی برای 
ذخیره اورانیوم اعالم ش��ده ولی از لحاظ ش��کلی به ایران این 
ام��کان را می دهد که ای��ن ذخای��ر را در ترکیب های مختلف 
حف��ظ و نگه��داری کند. ای��ران در گام دوم خ��ود در کاهش 
تعهدات نیز بحث محدودیت در ذخایر را مورد هدف قرار داده 
و تالش می کند تا سقف مشخصی از اورانیوم را با درصد پایین 

غنی سازی کرده و ذخیره کند.
وی با اش��اره به این موضوع که گام های ایران تاکنون بیش��تر 
جنبه سیاسی داش��ته تا فنی و خط قرمزهای اروپایی ها را رد 
نکرده اس��ت، اضاف��ه کرد: اگر ایران غنی س��ازی ۲0 درصد را 
ش��روع کند و یا سانتریفیوژهای جدیدی را که در سایت فردو 
در ح��ال مطالعه روی آنها بوده را ب��ه نطنز منتقل کرده و در 
آبشارهای ۱۶۴ تایی قرار دهد، کشورمان را در مسیر جدیدی 

قرار می دهد که برخی آن را اقدام قاطع می نامند.
کارشناس مسائل بین الملل درباره تهدیدات اروپا درباره خروج 
از برجام در صورت برداشته شدن گام چهارم از سوی ایران نیز 
گفت: برعکس آنچه سخنگوی وزارت امور خارجه مدعی شد،  
اروپا می تواند بر اس��اس متن برجام از مکانیسم ماشه استفاده 
کند و برای آن محدودیتی وجود ندارد؛ اگر آنها دس��ت به این 

اقدام بزنند، یک اشتباه راهبردی را مرتکب شده اند.
قهرمانپور با بیان اینکه در صورت اس��تفاده از مکانیسم ماشه، 
عمال اروپایی ها از فرآیند پرونده هس��ته ای ایران حذف شده و 
دوباره مس��ئله هس��ته ای به موضوعی دوجانبه میان تهران و 
واش��نگتن تبدیل می ش��ود، گفت: اگر این اتفاق بیافتد دیگر 
اروپای��ی ها ت��وان تاثیرگذاری خود را از دس��ت می دهند و از 
همین رو به نظر می رسد که اروپا به هیچ وجه سراغ خروج از 

برجام یا استفاده از مکانیسم ماشه نمی رود.
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