آمریکاییها از همه مخفیگاههای سرکرده داعش باخبر بودند

نیروهای مسلح راه مجاهدت و مقاومت را برگزیدهاند

فرمانده کل ارتش گفت :نس��ل جوان ارتش با بصیرت ،احساس مسئولیت ،ایثار
و دس��ت در دست برادران خود در س��پاه ،راه مجاهدت و مقاومت را برگزیده و
آماده جانفشانی در هر زمان و مکان و در هر سطحی هستند.
امی��ر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موس��وی در هفدهمین مراس��م مش��ترک
دانشآموختگ��ی و تحلیف دانش��جویان دانش��گاههای افس��ری ارتش جمهوری
اس�لامی ایران که ب��ا حضور حضرت آیت اهلل خامنهای فرمانده کل قوا در دانش��گاه
پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص) برگزار شد ،با تأکید بر آمادگی کامل جوانان مؤمن و پر
انگیزه ارتش برای تحقق اهداف گام دوم انقالب اس�لامی ،اظهار داشت :ارتش مبتنی بر
آموزههای قرآنی ،در مقابل دشمنان مقتدرانه و در کنار مردم فداکارانه ایستاده است.
سرلش��کر موسوی افزود :نسل جوان ارتش آماده جانفشانی در هر زمان و مکان و در هر
روابط عمومی ارتش
سطحی هستند.
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جانش��ین قرارگاه ثاراهلل س��پاه گفت :آمریکاییها به مدت چندین سال از همه
مخفیگاههای س��رکرده داعش باخبر بودند و حاال بعد از مدتها که دیدند او به
مهرهای بالاستفاده تبدیل شده ،دست به حذف البغدادی زدند.
س��ردار اس��ماعیل کوثری افزود :اگر فرض را بر کش��ته ش��دن قطعی «ابوبکر
البغدادی» س��رکرده داعش بگذاریم ،باز هم در فریب و نیرنگ آمریکاییها خِ للی
وارد نمیشود چراکه خود آمریکایی ها داعش را ایجاد کرده بودند و به آنها تجهیزات
میرس��اندند .جانش��ین قرارگاه ثاراهلل س��پاه با بیان اینکه اقدام آمریکاییها در کشتن
البغدادی ،هیچ تغییری در نگرش منفی مردم منطقه نسبت به آمریکا به وجود نخواهد
آورد ،عن��وان کرد :جبهه مقاومت اصلیترین نق��ش را در نابودی حاکمیت داعش ایجاد
کرد و امروز آمریکا س��عی میکند با انجام عملیات علیه آخرین تفالههای باقی مانده از
میزان
این گروهک تروریستی ،این پیروزی را به نام خودش ثبت کند.

رویـداد
اخبار

وزارت اطالعات باند قاچاق ارز در استان
آذربایجان غربی را منهدم کرد

رواب��ط عمومی و اط�لاع رس��انی وزارت اطالعات ،از
انهدام باند مس��لحانه قاچاق ارز در اس��تان آذربایجان
غربی خبر داد.
رواب��ط عموم��ی و اطالع رس��انی وزارت اطالعات ،از
انهدام باند مس��لحانه قاچاق ارز در اس��تان آذربایجان
غربی خبر داد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:
«طی اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام
زمان (عج) در اداره کل اطالعات آذربایجان غربی ،یک
شبکه سازمان یافته قاچاق ارز که برخوردار از امکانات
مس��لحانه بودن��د و اق��دام به قاچ��اق و معامالت غیر
قانونی ارز در شهرس��تان های بوکان ،مهاباد ،ارومیه و
تهران میکردند ،شناسایی و طی چند مرحله عملیات
هوش��مندانه مورد ضربه قرار گرفته و از تداوم فعالیت
مجرمانه آن ها ممانعت به عمل آمد.
همچنی��ن در این عملیات تعداد  ۵نفر از عوامل اصلی
قاچاق از جمله س��رکرده ش��بکه ب��ا هماهنگی مقام
قضائی دس��تگیر و مقادی��ر قابل توجهی ارز ،س�لاح
جنگ��ی ،پالک جعلی خودرو و دالر جعلی کش��ف و
خودروهای حامل کاالی قاچاق توقیف گردیدند».

بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس از
سوی دولت صورت میگیرد

س��خنگوی هیأت نظ��ارت بر رفتار نماین��دگان اعالم
کرد بیش��تر شکایتهایی که به هیأت نظارت بر رفتار
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ارسال میشود ،از
طریق دولت انجام شده است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی اظهار داش��ت :بیش��تر
ش��کایتهایی که به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ارسال میشود عموما از طریق
معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری است و یا از جانب
دادستانی است که اعالم جرم میکنند.
وی اف��زود :تع��داد کم��ی از اف��راد حقیق��ی نی��ز ،از
نمایندگان شکایت دارند ولی بیشتر شکایات از سوی
دولت صورت میگیرد.
س��خنگوی هیأت نظارت بر رفت��ار نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی در ادامه عنوان ک��رد :معاون حقوقی
ریاس��تجمهوری ،ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ور و
دبیرخان��ه آن و همچنین دادس��تانی معموال به هیأت
نظارت ،اعالم جرم علیه نمایندگان میکنند .فارس

حسن عباسی آزاد شد

وکیل حس��ن عباس��ی از آزادی موکل خود از زندان
خبر داد.
مهدی جعفرینژاد وکیل حسن عباسی اظهار کرد :با
توجه به گذراندن یکس��وم مجازات مقرر در دادنامه
صادره ،موکلم آزاد شده است.
وی افزود :این آزادی براساس نظام آزادی مشروط در
قانون مجازات اسالمی است.
عباسی به گذراندن  7ماه حبس محکوم شده بود.
 22مرداد ماه خبر بازداش��ت حسن عباسی با شکایت
وزارت اطالعات به دلیل اظهارات این تحلیلگر سیاسی
مبنی بر وجود برخ��ی ارتباطات بین این وزارتخانه با
فارس
آمدنیوز اعالم شده بود.

سرمقاله

روحانی دنبال پیروزی اصالحطلبان است

عضو فراکسیون والیی مجلس گفت :از آنجایی که رئیسجمهور به خوبی میداند
که مردم دیگر اقبالی به جریان اصالحات و اعتدال ندارند ،با دوقطبیس��ازی به
دنبال پیروزی آنها در انتخابات است.
محمدعلی پورمختار با اشاره به دوقطبیسازیهای جدید رئیس جمهور با نزدیک
شدن به انتخابات مجلس شورای اسالمی ،گفت :با وجود آنکه چند ماه تا انتخابات
مجل��س باقی مانده اس��ت ،اما دولتیها دخالت آش��کاری در رون��د انتخابات مجلس
میکنند و خبرهایی داریم مبنی بر اینکه آنان برای بررسی این مسئله در روزهای تعطیل
جلس��اتی را به صورت مخفیانه برگزار میکنند .نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ گفت:
دولت از روز اول نش��ان داد که صرفاً به دنبال ارتباط با غرب اس��ت در شرایطی که بارها
و بارها ش��اهد بدعهدی غرب بودهایم و دولتمردان نیز به خوبی بر این امر واقف هستند،
دلیلی ندارد که نگاه دولتیها به غرب و بیگانگان همچنان مثبت باشد .مهر
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فرمانده کل قوا در مراسم دانشآموختگی دانشگاههای ارتش در دانشگاه پدافندهوایی خاتماالنبیاء:

دلسوزان عراق و لبنان بدانند اولویت اصلی عالج ناامنی است
هفدهمین مراسم مشترک دانشآموختگی و تحلیف دانشجویان
دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح امروز
(چهارشنبه) با حضور حضرت آیت اهلل خامنهای فرمانده معظم
کل قوا در دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) برگزار شد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای ورود به میدان با حضور
بر مزار ش��هیدان و قرائت فاتح��ه ،یاد و خاطره مدافعان فداکار
اسالم و میهن را گرامی داشتند.
فرمانده کل قوا سپس از یگانهای مستقر در میدان سان دیدند.
رهب��ر انقالب اس�لامی همچنین جانبازان س��رافراز حاضر در
میدان را مورد تفقد قرار دادند.
حضرت آیت اهلل خامنهای س��پس در سخنانی ،حفظ امنیت را
مسئولیت مقدس و حساس نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
برش��مردند و با اشاره به طراحی دشمنان برای سلب امنیت از
برخی کشورهای منطقه ،گفتند :دلسوزان عراق و لبنان بدانند
اولویت اصلی آنان ،عالج ناامنی اس��ت و مردم این کشورها نیز
بدانند مطالبات بحق آنها فقط در چارچوب ساختارهای قانونی
قابل تامین است.
رهبر انقالب اس�لامی همچنین بار دیگر مس��ئوالن و مؤثران
فک��ری و همچنین آحاد ملت را به هوش��یاری در قبال تالش
برای تخریب محاسباتی آنان فراخواندند و تنها راه مقابله با آن
را بصیرت دانستند و چند نکته مهم را نیز گوشزد کردند :باید
به آینده و تحقق وعده های الهی امیدوار بود ،نباید به دش��من
اعتماد کرد ،از تحرکات دش��من نباید لحظه ای غفلت کرد ،به
پی��روزی ها غرّه نش��ویم ،و نیروهای مس��لح باید آمادگی الزم
برای مقابله با فتنه را داش��ته باشند .فرمانده کل قوا در ابتدای
سخنان خود به اهمیت موضوع امنیت برای هر جامعه و وظیفه
مهم نیروهای مسلح برای تأمین امنیت اشاره کردند و افزودند:
اگر در جامعه ای امنیت نباش��د ،امکان فعالیت های اقتصادی،
علمی و تحقیقاتی و کاره��ای فکری و فرهنگی وجود نخواهد
داش��ت ،بنابراین حفظ امنیت ی��ک وظیفه فوق العاده با ارزش
است که باید قدر آن دانسته شود.
ایش��ان بزرگتری��ن لطمه به یک کش��ور را س��لب امنیت آن
سلب
دانستند و با اشاره به برنامه ریزی دشمنان برای آشوب و ِ
امنیت برخی کشورهای منطقه ،گفتند :عوامل این خباثتها و
کینهورزیهای خطرناک ،شناختهشده هستند و در پشت این
قضایا ،آمریکا و س��رویس های اطالعاتی غربی با پشتوانه پول
برخی کشورهای مرتجع منطقه قرار دارند.
رهبر انقالب اس�لامی خطاب به دلسوزان عراق و لبنان تأکید
کردند :اولویت اصلی ،عالج ناامنی اس��ت و مردم این کش��ورها
نیز متوجه باش��ند که دش��من بهدنبال برهم زدن ساختارهای
قانونی و ایجاد خأل در این کش��ورها اس��ت و تنها راه رس��یدن
م��ردم به مطالبات بر حقی که دارند ،پیگیری آنها در چارچوب
ساختارهای قانونی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند :دشمنان چنین
فکرهایی را برای کش��ور عزیز ایران هم داشتند اما خوشبختانه
ملت هوش��یارانه و بهموقع به میدان آمد و نیروهای مسلح نیز
آماده بودند و آن توطئه خنثی شد .فرمانده کل قوا در ادامه به
تفاوت طبیعت ارتشهای قدرتهای استکباری با ارتش جمهوری

هدف دولتیها از تأکید
بر پیوستن به FATF
ایجاد دوقطبی است

اسالمی پرداختند و گفتند :مسئولیت اصلی ارتشهای قدرتهای
اس��تکباری تجاوز ،غصب و ضربه زدن به کشورهای دیگر است
اما در فلسفه و منطق نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ،ضمن
آنکه دف��اع در جای خود محکم و قدرتمندان��ه وجود دارد اما
تجاوز ابدا ً جایگاهی ندارد .ایشان به برخی از جنایات ارتشهای
انگلیس ،فرانس��ه و آمریکا در یکصدس��ال اخیر ،در ش��به قاره
هند ،ش��رق و غرب آسیا ،و ش��مال و مرکز آفریقا اشاره کردند
و افزودند :مش��کل اصلی این ارتش��ها ،تکیه آنها به نظام های
اس��تکباری است و بر همین اساس است که ما همواره بر لزوم
تکی��ه ارکان و عناص��ر مختل��ف نظام بر قرآن و اس�لام تأکید
میکنیم.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای گفتند :نظام اس�لامی ،نیروهای
مسلح خود را اعم از ارتش ،سپاه ،بسیج و نیروی انتظامی مورد
ارج قرار می دهد و آنها جزو عناصر مؤثر و مهمِ نظام اس�لامی
هستند .رهبر انقالب اس�لامی ،جانفشانی در همه میدان ها و
س��رافرازی در همه امتحان های چهل سال گذشته را از دیگر
خصوصیات و ویژگی های ارتش جمهوری اس�لامی برشمردند
و افزودن��د :تعداد بس��یاری از عناصر با ایم��ان ارتش همچون
ش��هیدان صیاد ش��یرازی ،س��تاری ،بابایی ،فالحی و فکوری و
همچنین مرحوم ظهیرنژاد و مرحوم س��لیمی به استقبال نظام
جمهوری اس�لامی آمدند و خیل عظیم ارتش را بهدنبال خود
آوردند .فرمانده کل قوا یکی از عرصه های س��رافرازی ارتش را
پشتیبانی از جبهه مقاومت در سال های اخیر دانستند و خاطر
نشان کردند :این نقش آفرینی مهم در آینده و در وقت خودش
اعالم خواهد شد.
ایش��ان تحول در سازماندهی و در تاکتیک های عملیاتی و در
فکر و فرهنگ و جهتگیریها را از دیگر ویژگی های بارز ارتش
جمهوری اس�لامی خواندند و سپس در خصوص وظایف آینده
نیروهای مس��لح از جمل��ه ارتش ،نکاتی را بی��ان کردند .رهبر
انقالب اس�لامی به تبیین مختصات یک ملت آزاده پرداختند

و گفتن��د :ملتی که آزادانه اراده ،و آزادان��ه عمل کند و منافع
حقیقی خود را بهدرس��تی تشخیص دهد و با استقالل ،اراده و
عمل ،آن منافع را تامین کند ،یک ملت آزاده است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای یکی دیگر از مختصات ملت آزاده
را «تأثیر نپذیرفتن از تخریب محاس��باتی دش��من» خواندند و
افزودند :یکی از برنامه های دشمن ،تغییر محاسبات مسئوالن
و مؤثران فکری و همچنین آحاد مردم است تا منافع حقیقی و
ملی خود را نتوانند بهدرستی تشخیص دهند.
ایش��ان با تأکی��د براینک��ه تخریب محاس��باتی مس��ئوالن و
م��ردم ،همچون وارد ک��ردن بدافزار به یک سیسس��تم رایانه
ای و دس��تکاری اطالعات و وارد کردن اطالعات غلط اس��ت،
خاطرنش��ان کردن��د :گاهی اوق��ات دش��من در رایانه عمومی
مدیریت یک کش��ور و در اندیشه و محاسبات آنها اثر میگذارد
ام��ا یک ملت آزاده هیچ��گاه از این اقدام تأثی��ر نمی پذیرد و
شجاعانه بهدنبال منافع ملی خود می رود.
رهبر انقالب اسالمی الزمه تأثیر نپذیرفتن از تخریب محاسباتی
دش��من را «بصیرت» دانس��تند و تأکید کردند :اگر چشم باز و
هوشیاری نباشد ،نه می توان منافع حقیقی و راه رسیدن به آن
را تشخیص داد و نه می توان فردی را که باید این بار بزرگ را
بهدوش بکشد ،بهدرستی شناخت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر این مختصات
وجود داشته باشد ،ملت به نتایج مطلوبی خواهد رسید ،گفتند:
همه آحاد مردم بهویژه نیروهای مس��لح باید احس��اس تکلیف
کنند و مراقب باش��ند که دش��من در محاس��بات فکری آنان
تأثیرگذار نش��ود .ایشان س��پس در جمعبندی مباحث مطرح
شده چند نکته را بیان کردند -۱ :به دشمن نباید اعتماد کرد و
نباید به او خوشبینی ساده لوحانه داشت -۲ .نباید لحظه ای از
تحرکات دشمن چشم برداشت و غافل شد -۳ .نباید دشمن را
ناتوان و حقیر شمرد ،بلکه باید آن را در اندازههای خود شناخت
و ب��رای مقابله آماده بود -۴ .نباید به پیروزیها غرّه ش��د ،چرا

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای
اس�لامی هدف دولتیه��ا در تأکید بر ضرورت الح��اق به FATF
را دوقطبی آرامش و ناامنی دانس��ت و گفت :پیوس��تن به FATF
تأثیری در بهبود یا عدم بهبود شرایط اقتصادی و داخلی کشور ندارد.
ابوالفضل حسنبیگی با اشاره به اظهارات برخی دولتیها مبنی بر
ضرورت الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی ،موسوم به FATF

گفت :روشی که دولتیها و برخی دنبالهروهای آنها برای الحاق ایران
به  FATFدر پیش گرفتهاند ،مشابه همان روشی است که درباره
امضای برجام در پیش گرفتند .وی ادامه داد :پس از امضای برجام
ق هس��تهای نیز شاهد بودیم که گشایشی در
و پذیرش مفاد تواف 
امور اقتصادی کشور ایجاد نشد ،بلکه شاهد بودیم که آمریکاییها با
تغییر دولت ،بهراحتی از آن خارج شدند و فقط هزینههای سنگینی

که یک لحظه غفلت می توان��د همانند جنگ احد ،پیروزی را
تبدیل به شکس��ت کند حتی با حضور پیامبر(ص) در میدان.
رهبر انقالب اسالمی« ،ایمان ،مجاهدت ،تالش مستمر ،وحدت
و همافزایی و مشغول نشدن به سرگرمی های حقیر دنیوی» را
از جمله عوامل پیروزی و حفظ آن برشمردند و گفتند :اگر این
عوامل حفظ نشوند ،پیروزی ها از دست خواهند رفت .فرمانده
کل ق��وا در خصوص حفظ عوامل پی��روزی یک مأموریت ویژه
برای نیروهای مسلح بیان کردند و افزودند :نیروهای مسلح باید
مراقب فتنه باشند و آرایش و آمادگی های الزم را برای مقابله
با فتنه داشته باشند ،زیرا طبق فرموده خداوند متعال در قرآن،
فتنه از کشتار و قتل نیز بدتر است.
رهبر انقالب اس�لامی «حفظ امید به آین��ده» و «اطمینان به
تحقق وعده های الهی» را دو عامل مهم برای مقابله با توطئهها
برش��مردند و گفتند :امروز به لطف خداوند و به کوری چش��م
دشمنان ،جوانان کش��ور سرشار از امید هستند و تحقق وعده
های الهی را که ش��اید تصور آنها در گذشته دشوار بود ،اکنون
در مقابل چش��مان خود می بینیم .حضرت آیت اهلل خامنه ای
شکس��تهای پی در پی رژیم صهیونیس��تی در مقابل جوانان
مؤمن ح��زب اهلل و جوانان با همت فلس��طینی در جنگ های
 ۳۳روزه ۲۲ ،روزه و  ۷روزه را نمونهه��ای عینی از تحقق وعده
ه��ای الهی برش��مردند و افزودند :ناکامی اس��تکبار در منطقه
غرب آس��یا ،با وجود هزینه های گزاف و اعتراف خودش��ان به
این شکس��ت ،از دیگر نمونه های تحقق وعدههای الهی است.
ایش��ان در پایان س��خنان خود تأکید کردند :به لطف خداوند،
راهپیمایی های بازگشت در غزه ،روزی به بازگشت فلسطینی
ها به س��رزمین خودشان منجر خواهد شد .در این مراسم امیر
سرلش��کر موسوی فرمانده کل ارتش با تأکید بر آمادگی کامل
جوان��ان مؤمن و پر انگیزه ارتش ب��رای تحقق اهداف گام دوم
انقالب اس�لامی ،گفت :ارتش مبتنی ب��ر آموزههای قرآنی ،در
مقاب��ل دش��منان مقتدرانه و در کنار مردم فداکارانه ایس��تاده
است و نسل جوان ارتش با بصیرت ،احساس مسئولیت ،ایثار و
دس��ت در دست برادران خود در سپاه ،راه مجاهدت و مقاومت
را برگزی��ده و آماده جانفش��انی در هر زم��ان و مکان و در هر
سطحی هستند.
امیر س��رتیپ دوم س��اعدی فرمان��ده دانش��گاه پدافند هوایی
خاتماالنبیاء(ص) نیز گزارشی از فعالیتها و برنامههای تحصیلی
و تربیتی دانشگاه بیان کرد.
در این مراسم تعدادی از فرماندهان ،روحانیون ،استادان و دانش
آموختگان نمونه ارتش ،جوایز خود را از دست فرمانده کل قوا
دریافت کردند و نمایندگان دانش��جویان و دانشآموختگان نیز
درجه و سردوشی دریافت کردند.
اعط��ای پرچم و قرائ��ت خطابه توس��ط دانش��جویان قدیم و
جدی��د و اجرای رزمای��ش میدانی «طلوع خورش��ید قائم» از
دیگ��ر برنامههای مراس��م امروز در دانش��گاه پدافن��د هوایی
خاتماالنبیاء(ص) بود.
همچنی��ن یگانه��ای حاض��ر در می��دان از مقاب��ل فرمانده کل
ق��وا رژه رفتن��د و همزم��ان عملی��ات اعتماد بهنفس اجرا ش��د.
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

برای کشور بهارمغان آورد .عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در
پایان با بیان اینکه دولت باید از تفکر پیدا کردن راهحل مشکالت
کشور در بیرون از مرزها دست بردارد ،خاطرنشان کرد :الحاق ایران
به  FATFموجب حاکمیت نظام سلطه بر کشور میشود ،بنابراین
نباید با دست خودمان ،در چاهی بیفتیم که بیرون آمدن از آن در
آینده برای کشور مشکلساز شود .تسنیم

کفتارها در کمین اعتراضات لبنان و عراق

ادامه از صفحه اول

مردمانی که در کش��ورهای محور مقاومت قرار دارند
باید شرایطی که در ایران در چند مرحله به وجود آمد
مطالعه کرده و با دقت بیش��تری ب��ه آن بنگرند قطعاً
ب��رای برون رفت از بحرانی که اکنون در لبنان و عراق
به وجود آمده راهگشا خواهد بود.
مردم این دو کش��ور نباید اجازه دهند برخی افراد که
از حمایت س��عودیها و صهیونیس��تها برخوردارند،
کشورشان را نابود کنند.
رس��انه های بغداد و بیروت نقش مهمی در این وقایع
دارند و می توانند مسیر انحرافی را تغییر داده و به راه
اصلی خود بازگردانند.
در ای��ن می��ان اگر م��ردم لبنان با تغییر در س��اختار
سیاسی کش��ور خود ،در یک انتخابات ،رئیس جمهور
را با رأی مستقیم انتخاب کنند و پست نخست وزیری
در تغییرات احتمالی حذف ش��ود ،یک دولت منسجم
تر و کارآمدتر در لبنان شکل خواهد گرفت.
ب��ا توجه به محبوبیت ح��زب اهلل در لبنان ،این حزب
ش��انس زی��ادی برای پی��روزی در انتخابات ریاس��ت
جمهوری خواهد داشت ،هر چند پیروزی حزب اهلل در
چنین انتخاباتی برای برخی احزاب و ش��خصیتهای
سیاس��ی و البته رژیم س��عودی و صهیونیستها قابل
تحم��ل نخواهد بود و فتنه گریهای آنها نیز ش��دت
خواه��د گرفت ،اما همین اتفاق باعث خواهد ش��د که
مردم از دست های پشت پرده فتنهها در لبنان آگاهتر
ش��ده و برای مقابله با آن منس��جم تر ش��وند .چنین
تغییری حتی میتواند در عراق نیز ایجاد شود.

جزئیاتی از گام چهارم برجامی

سانتریفیوژهای جدید روشن میشود
بهرغم آنکه مس��ئوالن هنوز به صورت رسمی جزئیاتی
را در خص��وص گام چهارم برجامی اعالم نکردند ولی با
کنار هم گذاشتن اظهارات آنها میتوان احتماالتی را در
خصوص مفاد گام چهارم مطرح کرد.
نزدیک ی��ک هفته به پایان مهل��ت  ۶۰روزه اروپاییها
زمان باقی مانده و مسئوالن دولتی بارها بر آماده شدن
ایران برای برداش��تن گام چهارم سخن گفتهاند تا اینکه
در نهای��ت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در
حاشیه نشست هیئت دولت در اول آبان درباره بررسی
جزئیات گام چهارم اظهار داشت :کمیتهای تشکیل شده
اس��ت که در حال بررس��ی گزینههای احتمالی کش��ور
برای گام چهارم اس��ت .جمعبندی این کمیته به رئیس
جمهور برای تصمیمگیری و اجرا ارسال میشود.
عالوه بر ای��ن ،علیاکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی
اتمی نیز در حاش��یه مراسم ختم معاون نیروگاهی این
س��ازمان به خبرنگاران گفت :گام چهارم توسط شخص
رئی��س جمه��ور در زمان آن اعالم میش��ود .اما بهرغم
آنکه مسئوالن دولتی هنوز جزئیاتی را به صورت رسمی
در خص��وص گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام
اعالم نکردند ولی با بررس��ی س��ه گام برداش��ته ش��ده
ایران و کنار هم گذاش��تن اظهارات مس��ئوالن میتوان
احتماالتی را در خصوص گام چهارم مطرح کرد.

افزایش غنی سازی تا راه اندازی قسمت ثانویه
راکتور آب سنگین اراک
اولی��ن اظهارنظری که از آن میتوان در راس��تای مفاد
گام چه��ارم کاهش تعهدات ایران در برجام عنوان کرد،
سخنان علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در
حاش��یه حضور در کمیس��یون آموزشی مجلس شورای
اس�لامی اس��ت .وی در این نشس��ت خب��ر رونمایی از
زنجیره  ۳۰تایی سانتریفیوژ  IR۶طی روزهای آینده را
اعالم کرد .رئیس س��ازمان انرژی اتمی همچنین افزود:
طی یک ماه آینده یعنی تا زمان پایان گام سوم کاهش
تعه��دات برجامی ،نزدیک به س��ه هزار و  ۵۰۰س��و به
ظرفیت پنج هزار و  ۶۰۰سو اضافه میشود که در نتیجه
 ۴۵درصد به ظرفیت غنیسازی کشور اضافه میشود.
صالحی تصریح کرد :ایران قبل از برجام دو هزار و ۳۰۰
کیلوگرم اورانیوم غنیشده داشت که در حال حاضر این
میزان یک هزار و  ۷۰۰یا  ۸۰۰کیلو است .در نتیجه در
حال رسیدن به ظرفیت قبل از برجام هستیم.
این خبر از آن جهت مهم بود که طبق توافق هس��تهای
ایران باید در هش��تمین س��ال اجرای برجام دس��ت به
چنین اقدامی میزد و حاال به نظر میرس��د مس��ئوالن
کش��ور با چنین کاری که هم درصد غنیس��ازی و هم
ظرفی��ت آن را ب��اال میب��رد ،میخواهند ب��ه اروپاییان

هشداری جدی بدهند.
بر همین اساس برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به
این موضوع که نزدی��ک به دو ماه از این اظهارات رئیس
س��ازمان انرژی اتم��ی میگذرد و تاکنون ای��ن اقدامات
عملیاتی نش��ده اس��ت ،قرار اس��ت ایران رونمایی از این
زنجیره را تحت عنوان گام چهارم اعالم کند .عالوه بر این،
بحث راکتور اراک دیگر بخش صحبتهای رئیس سازمان
انرژی اتمی بود که صالحی خاطرنشان کرد :قسمت ثانویه
راکتور آب سنگین اراک که بخش عمده این پروژه است،
ب��ه زودی راهاندازی میش��ود .همچنین ماش��ین ناقص
جابجایی سوخت آن نیز تکمیل خواهد شد.
رونمایی از سانتریفیوژهای  IR۷و  IR۸و IR۹
عالوه بر س��خنان رئیس س��ازمان انرژی اتمی ،حس��ن
روحان��ی رئی��س جمه��ور دیگ��ر کس��ی ب��ود ک��ه از
صحبته��ای وی میت��وان برخی از مف��اد گام چهارم
کاه��ش تعهدات را پیش بینی کرد .حس��ن روحانی در
نشس��ت خبری خود ب��ا اصحاب رس��انه در  ۲۲مهرماه
اعالم کرد :بهزودی سانتریفیوژهای  IR۷و  IR۸و IR۹
رونمایی و راهاندازی میش��وند .کارشناسان معتقدند با
توجه به اینکه در گام س��وم کاه��ش تعهدات ایران در
برجام ،س��انتریفیوژهای پیشرفتهای مانند ،IR۴ ،IR۵
 IR۲Mو  ۶-IRهم بهصورت تحقیقاتی فعال ش��دند و
ه��م اورانیوم به آنها وارد و غنیس��ازی انجام میگیرد،
اظهارات رئیس جمهور نشان دهنده بخشی از مفاد گام
چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام است .مهر
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