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 نگرانی رژیم  صهیونیستی
از پیشرفت موشکی جدید ایران

کارشناس��ان موشکی رژیم صهیونیس��تی از پیشرفت 
اخیر موشکی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

کیت لبیک ش��بیه واحدهای هدایت کننده ای که در 
خانواده موش��ک های پیشرانه  با س��وخت جامد فاتح 

110 استفاده می شود،  است.
بنابر نوش��ته این نشریه آمریکایی، به نظر می رسد که 
این کیت با راکت های خمپاره ای سنگین زلزال با قطر 

610 میلیمتر، سازگار باشد.
این تحول، کارشناس��ان نظامی رژیم صهیونیستی را 
نگران کرده اس��ت چون زرادخانه موش��کی حزب اهلل 
دس��ت کم دارای 150 هزار موشک است که به سوی 

رژیم صهیونیستی نشانه گرفته شده است.
یوزی رابین کارش��ناس صهیونیستی دفاع موشکی در 
گفت وگو با روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل گفت: 
کیت تبدی��ل کننده خودش چیز جدیدی نیس��ت و 
از آن برای س��ال ها استفاده می ش��ود و پیش تر نیز از 
این کیت ها برای موش��ک های خانواده فاتح 110 نیز 
اس��تفاده می شده اس��ت. اگر چه این موشک ها باعث 
ایج��اد وحش��ت و ویرانی چش��مگیری می ش��وند اما 
این موش��ک ها تس��لیحاتی غیر دقیق بوده که تنها با 

شلیک های گسترده می توان هدف را ویران کرد.
اگر ایران بتواند موش��ک های غیر هدایت شونده را به 
تس��لیحاتی هدایت ش��ونده تبدیل کند،  این موضوع 
می تواند تغییر چش��مگیری در تاثیرگذاری موشک ها 

ایجاد کند.  باشگاه خبرنگاران 

 خط آهن الذقیه به عراق و ایران 
متصل خواهد شد

وزارت حمل و نقل سوریه خبر داد سوریه در راستای 
اجرایی ش��دن پروژه راهبردی اتص��ال ریلی بندر امام 
خمین��ی به بن��در الذقیه، در حال اح��داث خط آهن 

دیرالزور به البوکمال است.
به نوش��ته روزنامه س��وری الوطن، بر اس��اس گزارش 
وزارت حمل و نقل س��وریه با احداث این مسیر ریلی، 
بندر امام خمینی  در سواحل ایران در خلیج فارس به 

بندر الذقیه در دریای مدیترانه متصل می شود.
بر اساس پروژه مذکور در ابتدا عملیات اجرایی اتصال 
ریلی ایران به عراق از طریق شلمچه به بصره و در یک 
مس��یر ریلی 32 کیلومتری کلی��د می خورد که طرف 
ایرانی سرمایه گذار آن است. سپس مسیر ریلی اتصال 
شلمچه به بندر امام خمینی و بصره به الذقیه تکمیل 

می شود.
وزارت حمل و نقل س��وریه در این راس��تا خبر داد که 
مسیر ریلی  به طول 1۴2.۸ که دیرالزور را به البوکمال 
متصل می کند با س��رعت و با مش��خصات فنی مدرن 
بین المللی زیرساخت های آن در دست احداث است و  
بخش��ی از محور حمل و نقل بین المللی غرب و شرق 
بنادر سوریه از طریق حلب به عراق ، ایران و کشورهای 
آس��یای شرقی است که از لحاظ ترانزیتی یک کریدور 

استراتژیک برای سوریه و عراق محسوب می شود.
بنا بر این گزارش، در همیت راستا راه آهن الذقیه نیز 
عملیات اجرایی پروژه س��اخت خط ریلی ۷65 متری 
ک��ه مثلث نیروگاه ش��ربیت واق��ع در محور طرطوس 
الذقیه را به منطقه آزاد الذقیه متصل می کند با هزینه 
1۹5 میلیون لیره ای آغاز کرده اس��ت. در نشست های 
س��ه جانبه یک سال اخیر میان ایران، عراق و سوریه، 
توس��عه حمل و نقل ریلی، افزایش ترانزیت، توس��عه 
صادرات و واردات و نحوه اتصال راه آهن ش��لمچه به 
بصره  به منظور برقراری کریدورهای ترانزیتی بین سه 

کشور مورد بررسی قرار گرفته است.  فارس 

ادامه نگرانی تل آویو در قبال ایران 
نش��ریه وال اس��تریت ژورنال ب��ا بیان اینک��ه تمایل 
رئیس جمه��ور آمری��کا به خروج نظامیان این کش��ور 
از غرب آس��یا تل آویو را نگران کرده، نوشته است که 
اس��رائیل از آمریکا می خواهد که همچنان بر تقابل با 

ایران متمرکز باشد.
بن��ا بر این گزارش، تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا برای خارج کردن نظامیان این کش��ور از سوریه 
و همچنین خودداری وی از توس��ل ب��ه گزینه نظامی 
پس از حوادثی چون س��اقط ش��دن پهپ��اد آمریکایی 
توس��ط ایران و همچنین حمله یمنی ها به تأسیس��ات 
نفتی عربس��تان سعودی، از مواردی است که به نگرانی 
تل آویو منجر ش��ده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی روز پنج شنبه در یک سخنرانی در 
جمع گروهی از نظامیان این رژیم، گفت: جسارت ایران 
در این منطقه در حال افزایش است و دلیل این افزایش 

هم این است که پاسخی به آن ها داده نشده است.
او پیشتر در دیدار با استیون منوشین وزیر خزانه داری 
آمری��کا هم گفت��ه بود: »ما ای��ران را بزرگترین تهدید 
برای صلح، ثبات و امنیت خود و امنیت بسیاری دیگر، 
می دانیم. وال استریت ژورنال در مورد خواسته تل آویو 
از واشنگتن نوشته است: اسرائیل خواهان آن است که 
ایاالت متحده حضور نیروهای خود در شمال سوریه و 
دیگ��ر مناطق را تا زمانی که ایران از تالش هایش برای 
اس��تقرار در سوریه دست بردارد، حفظ کند. مقام های 
اس��رائیلی حضور آمری��کا را عاملی بازدارن��ده در برابر 
استقرار ایران در مناطق مد نظرش می دانند.  ایرنا 

اخبار

تحریم های آمریکا علیه ایران برخالف منشور سازمان ملل است
نخست وزیر مالزی با انتقاد مجدد از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت، 

تحریم های آمریکا خالف قوانین سازمان ملل متحد است.
ماهاتیر محمد گفت: در سازمان ملل متحد مقرر نشده که کشوری که از کشور 
دیگری ناراضی اس��ت، بتواند تحریم هایی را علیه آن کش��ور و سایرین که با آن 

کشور تجارت می کنند، اعمال کند.
نخست وزیر مالزی با بیان این که کشورش اینک تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است 

گفت، این تحریم ها فقط در مورد یک کشور اعمال نمی شود. در روزهای گذشته ایرانیان 
س��اکن مالزی از بسته شدن حس��اب های بانکی و دریافت اخطاریه به علت تحریم های 
آمریکا خبر داده اند.  با وجود تحریم های آمریکا علیه ایران از اواخر سال گذشته میالدی 
تاکنون، مالزی روابط خوب دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کرده و س��ران دو کش��ور 

هفته گذشته درباره تقویت روابط به گفت وگو پرداختند.  صداوسیما 

تحریم های آمریکا نسل کشی است
سفیر کوبا در تهران امروز یکشنبه میزبان جمعی از رسانه های داخلی بود. وی در 
نشستی خبری که با عنوان "کوبا بر علیه تجدید جنگ اقتصادی ایاالت متحده" 

برگزار شد به تبیین پیامدهای تحریم  های آمریکا علیه هاوانا پرداخت.
الکسیس باندریج وگا ادامه داد: همانگونه که سعی می کنند صادرات نفت ایران 

را به صفر برس��انند؛ در جهت معکوس تالش می کنند واردات نفت به کوبا را نیز 
به صفر برسانند و به تمام محیط تجاری کوبا آسیب برسانند. آنها حتی برای کودکان 

و زنان نیز در زمینه فراهم کردن دارو استثنائی قائل نمی شوند و این تحریم ها توهین 
به جامعه بین الملل است.

وی با اش��اره به پیامدهای تحریم های آمریکا تاکید کرد: محاصره علیه کوبا حرکت تمام 
پتانسیل های اقتصادی و کوبا را برای اجرای برنامه ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 

و همچنین تحقق برنامه 2030 و اهداف توسعه پایدار آن را کند می کند.  فارس 

طرح ایران را جدی بگیرید
قطر بار دیگر از کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست طرح 

صلح جمهوری اسالمی ایران را جدی بگیرند.
حمد بن جاس��م افزود: همچنان که پیام هایی را از س��وی ایران به کش��ورهای 
ش��ورای همکاری برای آغاز گفت وگوی جدی زیر نظر س��ازمان ملل می شنویم، 

من معتقدم این فرصت مهمی است که کشورهای عضو شورای همکاری کاماًل با 
مسئولیت پذیری آن را بررسی کنند و  دو طرف باید تمام نگرانی های خود را به وضوح 

به روی میز گفت وگو قرار داده تا به تفاهم و توافقی دست یابند و وضعیت متشنج منطقه 
خلیج )فارس( حداقل از سوی اهل و ساکنانش آرام و عادی شود.

وی در توئیت  دیگری نوشت: این فرصت ممکن است تکرار نشود، اگر توافقی میان ایران 
و آمریکا به دست آید، دیگر آن مسئله برای  ایران ضرورتی نخواهد داشت، بنابراین مهم 

است که با مسئولیت پذیری و ارزیابی این وضعیت عمل کنیم.  تسنیم 

رهب��ر معظم انقالب با تاکید بر اینکه آمریکا از گذش��ته تا 
به امروز هیچ تغییری نکرده است، خاطرنشان کردند: هیچ 
نتیج��ه ای  از گفت وگو با آمریکایی ها حاصل نخواهد ش��د؛ 
چرا که آنها یقیناً هیچ امتیازی نخواهند داد. بیانات ایش��ان 

بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشته است.
خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار بخش هایی از بیانات حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در جمع دانش��جویان و دانش آموزان و در 
آستانه روز استکبارس��تیزی گزارش داد: رهبری ایران روز 
یک ش��نبه مذاکره تهران با واشنگتن را غیر محتمل دانست 
و تاکید کرد که کش��ورش در برابر فشارهای آمریکا تسلیم 

نخواهد شد.
اس��پوتنیک در ادامه گزارش داد: رهبر جمهوری اس��المی 
همچنی��ن گفت که راه بس��تن نفوذ آمری��کا، منع هرگونه 
مذاکره با این کشور است و آنهایی که فکر می کنند مذاکره 
با دش��من حالل تمامی مشکالت است، صد در صد اشتباه 
می کنند. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به انتشار بیانات 
ام��روز رهبر انقالب پرداخت و نوش��ت: آیت اهلل خامنه ای با 
اش��اره به اینک��ه ایران در برابر دش��من قدیمی خود، یعنی 
آمریکا تس��لیم نمی ش��ود، گفت که مذاکره با واشنگتن نیز 

مشکالت تهران را حل نخواهد کرد.
همچنی��ن خبرگزاری ترند گ��زارش داد: رهبر معظم ایران 
ب��ار دیگر تاکی��د کرد که مذاکره با آمری��کا نتیجه ای در بر 

نخواهد داشت.
وی در ادامه راه مس��دود کردن نفوذ آمریکا را عدم مذاکره 

با واش��نگتن دانست و خطاب به حامیان گفت وگو با آمریکا 
خاطر نشان کرد که آنها کامال اشتباه می کنند.

خبرگزاری فرانسه در گزارش خود درباره بیانات امروز رهبر 
معظم انقالب به انتش��ار صحبت های ایشان در رابطه با منع 
مذاکره با آمریکا پرداخت و نوشت: رهبری ایران در آستانه 
چهل سالگی ماجرای سفارت واشنگتن در تهران تاکید کرد 
که از گفت وگو با آمریکا هیچ نتیجه ای حاصل نخواهد شد، 
چراک��ه آنها به طور قطع و به یقی��ن هیچ امتیازی نخواهند 
داد. در ادامه گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است: آیت اهلل 
خامنه ای همچنین گف��ت، آنهایی که فکر می کنند مذاکره 
با آمریکا مش��کالت ایران را حل خواهد کرد، به ش��دت در 

اشتباهند.
و به ویژه به صحبت های ایشان درباره بی نتیجه بودن مذاکره 
با آمریکا پرداختند. گفتنی است؛ جهاد دانشگاهی بیانیه ای را 
منتش��ر کرده و در آن گفته؛  در اینک در آس��تانه فرارسیدن 
س��یزدهم آبان م��اه، ضمن مرور و بزرگداش��ت حماس��ه ی 
افتخ��ار آمیز تحقیر دش��من زبون، جهادگ��ران نهاد انقالبی 
جهاد دانشگاهی اعالم می دارند همگام با سایر آحاد مردم در 
راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان شرکت نموده و با تبعیت 
از والیت فقیه و س��رلوحه قرار دادن رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب اسالمی )مدظله العالی( امکانات فناورانه و دستاوردهای 
فرهنگ��ی خود به ویژه برکات فرهن��گ جهادی را برای یاری 
رسانی به دستگاه های اجرایی کشور در مسیر حفظ استقالل، 

عزت ملی و تعالی اجتماعی به کار گیرند.   ایسنا 

در آستانه ۱۳آبان:
بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در رسانه های خارجی

یک کارش��ناس مس��ائل فلس��طین ب��ا بیان این ک��ه رژیم 
صهیونیس��تی سیاس��تش مبتنی بر حل مس��ائل داخلی از 
طری��ق حمالت نظامی علیه مردم فلس��طین اس��ت، گفت:  
رزمندگان فلس��طینی با اس��تفاده از امکان��ات داخلی خود 

می توانند معادله نظامی را به نفع خود تغییر دهند.
حسن هانی زاده با اشاره به حمالت اخیر رژیم صهیونیستی 
به نوار غزه اظهار داشت:  اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در 
حمله به غزه و پاس��خ کوبنده مقاومت اسالمی به تاسیسات 
رژیم صهیونیستی نشان می دهد، این رژیم اساسا سیاستش 
مبتنی بر حل مش��کالت داخلی از طری��ق حمالت نظامی 

علیه مردم فلسطین است. 
وی افزود:  در حال حاضر اختالفات بر سر تشکیل کابینه میان 
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر س��ابق و بنی گانتس نخست 
وزیر پیش��نهادی موجب ش��ده تا نوعی رقابت بر سر قدرت 
در اسرائیل حاکم شود و هر حزبی تالش می کند تا از طریق 

نمایش نظامی و کشتار مردم فلسطین به قدرت برسد. 
این کارشناس مسائل فلس��طین همچنین بیان کرد: از  آن 
جایی که بنی گانتس در گذش��ته به عنوان یک ژنرال خشن 
در راس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی قرار داشت و اکنون 
مامور تش��کیل کابینه شده، تالش دارد تا به مردم فلسطین 
ثاب��ت کند از قدرت نظام��ی باالیی برخوردار اس��ت و این 
حمالت به رقابت س��خت نظامی و سیاسی میان نتانیاهو و 
بنی گانتس تبدیل شده است اما نتیجه معکوس برای رژیم 

صهیونیستی خواهد داشت. 

هانی زاده خاطرنش��ان ک��رد:  اکنون رزمندگان فلس��طینی 
آمادگ��ی دارند ت��ا در برابر تج��اوزات رژیم صهیونیس��تی 
ایس��تادگی کنند و پاسخی هم که داده شد نشان می دهد، 
رزمندگان فلس��طینی با برخورداری از امکانات داخلیش��ان 

می توانند معادله نظامی را به نفع خود تغییر دهند. 
وی ادامه داد: رزمندگان فلسطینی در طول سال های گذشته 
با اتکا بر امکانات بومی خود توانسته اند موازنه وحشتی را در 
فلسطین اشغالی با رژیم صهیونیستی ایجاد کنند، در نتیجه 
اگر این رژیم به حمالت خودش ادامه دهد قطعا رزمندگان 
فلس��طینی در آینده نقاط حس��اس رژیم صهیونیس��تی را 
هدف قرار خواهند داد و این مساله می تواند برای این رژیم 
آس��یب پذیر باشد زیرا اهداف بسیار استراتژیک و مهمی در 

دستورکار رزمندگان فلسطینی قرار دارد. 
اهانی زاده با تاکید بر این که مقاومت فلس��طین طرح معامله 
قرن را با شکس��ت مواجه کرد، گفت:  مس��اله فلسطین وارد 
مرحله حساسی شده به دلیل این که طرح های سازش کارانه 
که تش��کیالت خودگ��ردان دنبال عملیاتی ک��ردن آن بود 
با شکس��ت مواجه ش��د و محمود عباس هم به این نتیجه 
رسید که از طریق مذاکره نمی تواند حقوق ملت فلسطین را 
اس��تیفا کند، به همین دلیل اکنون دیدگاه همه تشکیالت 
فلس��طین اعم از گروه های ملی گرا اسالمی و چپ به سمت 
حماس متمایل شده و تمام جریان های سیاسی فلسطین به 
این نتیجه رس��یدند که باید راه مبارزه با رژیم صهیونیستی 

را در پیش بگیرند.  ایسنا 

هانی زاده: 
 رزمندگان فلسطینی می توانند معادله نظامی را تغییر دهند

گزارش

در حال��ی که به روزهای پایانی گام س��وم نزدیک می ش��ویم، 
برخی از کارشناس��ان عنوان می کنند که ایران در گام چهارم 
ضم��ن تجدیدنظر در هم��کاری با آژانس، اج��رای داوطلبانه 
 NPT پروتکل الحاقی را متوقف و از برجام و حتی از معاهده

خارج شود.
در حال��ی که به آخرین روزهای پایانی فرصت 60 روزه س��وم 
ایران به طرف های باقیمانده در برجام به ویژه اروپایی ها نزدیک 
می ش��ویم، تعدادی از کارشناسان مسائل بین الملل در ارزیابی 
از سه گام قبلی، اقدام اروپا و اینکه ایران در گام چهارم کاهش 
تعه��دات برجامی چه اقداماتی را در دس��تورکار قرار دهد، در 

گفت وگو با فارس به ایراد نقطه نظراتشان پرداختند.

ایران در همکاری با آژانس تجدیدنظر کند
در همی��ن خصوص زهره الهیان عضو کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس در مجلس هش��تم معتقد اس��ت که در این مدت اتفاق 
مهمی نخواهد افتاد و افزود: کش��ورهای اروپایی یا نمی خواهند 
و یا نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند و بر همین اساس، این 
حق ملت ایران است که ایران در همکاری با آژانس تجدیدنظر 
کند و با جمع بندی که شورای عالی امنیت ملی به آن خواهد 
رس��ید و کمیته ویژه ای که برای کاهش تعهدات برجامی شکل 
گرفته، این کاهش تعه��دات با جدیت دنبال و گام های موثری 
برداشته شود تا طرف اروپایی و جامعه بین الملل متوجه قاطعیت 

و جدیت ایران در دفاع از حقوق ملت خود باشند.
وی خاطرنش��ان می کن��د: کاه��ش تعه��دات در چن��د محور 
می تواند ش��کل بگی��رد، از طرفی می تواند اج��رای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی متوقف ش��ود و از سوی دیگر کاهش تعهدات 
نظارت��ی آژان��س بین المللی انرژی اتمی اتف��اق بیفتد؛ ولی به 
لحاظ مباحث فنی و لحاظ ک��ردن منافع ملی، تصمیم نهایی 

در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ خواهد شد.
زه��ره الهیان بیان می کند: آنچه مطالب��ه مردم و مقام معظم 
رهبری اس��ت این اس��ت که این کاهش تعهدات برجامی باید 
با جدیت دنبال ش��ود و عاملی باش��د تا ش��اید طرف اروپایی 
متوجه عدم تعهد خود به این قول و قرارها بشود و اقدام عملی 
را ص��ورت بدهد، در غیر این ص��ورت، پس از گام های صورت 
گرفته به مرحله ای خواهیم رسید که عمال برجام یک معاهده 
بی خاصیت خواهد ش��د که در نهایت خ��روج ایران از برجام، 

می تواند حقانیت ایران را در منظر افکار عمومی ثابت کند.

پروتکل الحاقی را دیگر اجرا نکنیم
محمدصادق کوش��کی تحلیلگر مس��ائل بین الملل نیز معتقد 
اس��ت که در گام های اول تا س��وم حرکت خاصی رخ نداده و 
اگ��ر گام های قبلی محکم و جدی بودند، تا االن تکلیف ماجرا 

روشن شده بود.
وی می افزای��د: گام های قبلی به ق��دری محافظه کارانه و بی 
تاثیر بودند که اروپایی ها مطمئن هستند برداشتن گام چهارم 

هم هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
این کارشناس مسائل بین الملل با ذکر این نکته که این گام ها 
ب��ه دلیل اینکه خط��وط قرمز اروپایی ه��ا را رد نمی کند و در 
چارچ��وب حفظ برجام )برنامه جامع اقدام مش��ترک( اس��ت، 
می تواند تا برداش��تن گام بیس��تم نیز ادامه یابد، خاطرنش��ان 
می کند: یعنی در این روند، ممکن است گام بیستم را برداریم 
و باز هیچ اتفاقی نیفتد و اروپا هیچ واکنشی نشان ندهد. چون 
کسانی که این گام ها را طراحی می کنند کامال مراقب هستند 
که برجام خدش��ه دار نشود و با صراحت اعالم می کنند که این 

گام ها در چارچوب برجام است. 
به باور این اس��تاد دانشگاه تا مادامی که برجام حفظ می شود، 

اروپایی ها و آمریکا کامال راضی هستند و دلیلی نمی بینند که 
پاس��خگوی مطالبات ایران باشند، یعنی چنین گام هایی هیچ 
فش��اری بر اروپا و آمریکا وارد نمی کند و آنها مشکلی نخواهند 

داشت، حتی اگر این گام ها تا گام صدم نیز ادامه یابد.
کوش��کی درباره اینکه گام چهارم دارای چه ویژگی های باشد 
نیز عنوان می کند: مثال روند بازرسی ها را به روند بازرسی های 
عادی NPT برگردانیم و بازرس��ی ها را از شکل فعلی به شکل 
ع��ادی برگردان��ده و و اجازه بازرس��ی را غی��ر از حالت عادی 
پادم��ان ندهیم. پروتکل الحاقی را که داوطلبانه اجرا می کنیم، 
دیگر اجرا نکنیم. غنی سازی 20 درصد را شروع کرده و تعداد 

سانتریفیوژها را به نحو چشمگیری اضافه کنیم.
فواد ایزدی کارش��ناس مس��ائل بین الملل نیز بر این باور است 
قدم هایی که تا االن برداش��ته شده خیلی جدی نبوده است و 
درب��اره گام چه��ارم می افزاید: با توجه ب��ه عملکرد دولت های 
اروپای��ی، بحث خروج از برجام و بع��د از آن خروج از معاهده 
NPT باید در دس��تور کار دولت باش��د و س��رعت این خروج 
هم باید در حدی باش��د که طرف مقابل این بحث ها را جدی 

بگیرد.
ب��ه باور وی تا زمانی که وضعیت فعلی را داریم، طرف اروپایی 

و آمریکایی این موضوع را جدی نمی گیرند.

کاهش تعهدات برجامی بسیار معقول و درست بود
در حالی که برخی کارشناسان نسبت به گام های برداشته شده 
قبل��ی انتقاد دارند، ولی »مهدی فضائلی« کارش��ناس مس��ائل 
بین المل��ل و فعال رس��انه ای می گوید: تصمیم��ی که جمهوری 
اسالمی ایران و شورای عالی امنیت ملی در اردیبهشت ماه امسال 

گرفتند بسیار درست، معقول و در چارچوب خود برجام بود.
وی می افزاید: جمهوری اسالمی ایران عالقه مند است دیگران 
تعهداتش��ان را اجرا کنن��د، ولی اگر طرف اروپای��ی باز هم از 
اجرای تعهداتش س��ر ب��از بزند، ای��ران حتم��ا گام چهارم را 

برخواهد داشت و تعهداتش را باز هم کاهش خواهد داد.
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل در عین حال تأکید می کند که 
این کاهش تعهدات باید معنادار باشد، یعنی تعهداتی باشد که 
ه��م برگرداندن آن برای ایران مفید و ه��م برای طرف مقابل 

هشدار دهنده باشد.

این فعال رس��انه ای درباره مشخصات گام چهارم با بیان اینکه 
قاعدتا ایران برای گام های بعد نیز فکر کرده، می افزاید: خروج 
از برجام و ان.پی.تی می تواند گام های آینده و پایانی این ماجرا 
باشد و موافق نیستم در این مرحله از برجام یا ان.پی.تی خارج 
ش��ویم. ما اینقدر اقدامات دیگری را ب��رای انجام دادن داریم؛ 
مثل ش��روع مجدد فعالیت ها در تأسیس��ات هسته ای فردو یا 
افزایش س��طح غنی س��ازی عالوه بر 20 درصد؛ ما می توانیم 
عدده��ای باالت��ری را در ارتباط با پیش��ران هس��ته ای دنبال 
کنی��م. مراحل دیگری را طبیعتا باید پیش بینی کنیم و قاعدتا 
پیش بینی ش��ده و بحث خروج از ان.پی.تی می تواند به عنوان 

گام های پایانی این مراحل مدنظر قرار بگیرد. 
محمدحس��ن قدیری ابیانه کارشناس مس��ائل استراتژیک نیز 
با بیان اینکه امروز برجام به یک جس��د متعفن تبدیل ش��ده 
اس��ت، یادآور می ش��ود: اما دولت و دس��تگاه دیپلماسی ما به 
جای دفن برجام، به فکر مومیایی کردن آن هستند و با اینکه 
می دانند برجام یک افتض��اح کامل بود، حیثیت خویش را در 
گ��رو تأیید برجام می دانن��د و هنوز هم از برجام به عنوان یک 

دستاورد نام می برند.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل بین المل��ل همچنین معتقد اس��ت که 
گام بع��دی کاهش تعهدات برجامی بای��د معلق کردن تمامی 
تعهدات برجامی باشد و ایران باید بررسی مجدد آن را مؤکول 
به عمل غرب به تعهداتشان کند و می افزاید: تهدید بعدی باید 
تعلیق پایبندی به ان.پی.تی باشد و ایران اعالم کند که بررسی 
مجدد عمل به معاهده مزب��ور، مؤکول به عمل متقابل آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی اتمی در حمای��ت از برنامه های صلح آمیز 
هس��ته ای ایران و نیز پیوستن رژیم صهیونیستی به ان.پی.تی 
و انجام بازرس��ی توسط بازرسان آژانس از برنامه های هسته ای 

آن رژیم غاصب و نامشروع باشد.
وی همچنی��ن می گوی��د:  از قبل ه��م باید با چین و روس��یه 
مذاک��ره کرد ت��ا تعلیق عمل به ان.پی.تی ب��ه صدور قطعنامه 

جدیدی علیه ایران نینجامد. 

 از برجام استفاده
و توپ را در زمین طرف مقابل نگهداریم

ابوالفضل ظهره وند سفیر پیش��ین ایران در ایتالیا و افغانستان 

نیز می گوید: با توجه به س��ابقه  رفتار اروپایی ها و مواضعی که 
تا االن داش��تند و نقش��ی که ایفا کردند، بعی��د می دانم بدون 
تأیید و داش��تن مجوز از س��مت آمریکایی ه��ا، اقدام متفاوتی 
انجام دهن��د. بعید می دانم تحولی ص��ورت بگیرد، مگر اینکه 
اروپایی ها در نقش واسطه و البی با طرف آمریکایی  یک مجوز، 
تأیی��د یا انعطافی بگیرند که ایران را متقاعد کند که وارد گام 

چهارم نشود.
این تحلیلگر مسائل بین الملل در ارزیابی از گام هایی که تا االن 
برداشته ش��ده و اینکه گام چهارم باید دارای چه ویژگی هایی 
باش��د؟ نیز عنوان می کند: ماهیت برجام به گونه ای اس��ت که 
ما امتیازاتی را که نبای��د می دادیم، دادیم و االن گام هایی که 
برمی داریم متوازن کننده اس��ت، برای اینک��ه بین تعهدات و 
تکالی��ف توازن ایجاد کن��د. ما تکلیف خ��ود را انجام دادیم و 
منتظر مطالبتمان هستیم.  وی خاطرنشان کرد: باید کماکان 
از برج��ام به صورت یک فرصت اس��تفاده ک��رده و توپ را در 
زمین طرف مقابل نگهداشته و حقانیت ملت ایران را در محیط 

بین الملل به اثبات برسانیم.

گام هایی که برداشته شد خردمندانه بود
در حال��ی که برخ��ی معتقدند گام های قبل��ی آنچنان محکم 
نبود، »حسن بهشتی پور« کارشناس مسائل هسته ای برعکس 
معتقد است  گام های کاهش تعهدات برجامی ایران به خصوص 
گام س��وم، خردمندانه بود و باعث شد که طرف های مقابل به 

تکاپو بیفتند.
وی همچنی��ن درباره مطالب منتش��ر ش��ده مبن��ی بر تهدید 
اروپا به خروج از برجام و اس��تفاده از مکانیس��م ماشه و ارسال 
موضوع به شورای امنیت نیز عنوان می کند: زمانی  می توانند از 
مکانیس��م ماشه استفاده کنند که از برجام خارج نشده باشند. 
مکانیس��م ماشه در چارچوب برجام قابل اجراست نه در بیرون 

از آن. 
این کارش��ناس مسائل هس��ته ای در تش��ریح مشخصات گام 
چهارم  کاهش تعهدات برجامی نیز خاطرنشان می کند: مرحله 
چهارم در مدار قرار دادن س��انتریفیوژهایی اس��ت که چندین 
برابر س��انتریفیوژهای فعلی قدرت غنی سازی دارند، این بدان 
معناس��ت که ما می توانیم با تعداد س��انتریفیوژ کمتر، ذخایر 

خودمان را افزایش دهیم.

از کاهش تعهدات برجامی کوتاه نیاییم
نصرت اهلل تاجیک سفیر پیش��ین ایران در اردن نیز بر این باور 
اس��ت که با توج��ه به تحوالتی ک��ه رخ داده، راهی نداریم جز 
اینک��ه از کاهش تعهدات برجام��ی مطابق بند 36 برجام کوتاه 
نیاییم. ولی از نظر تکنیکی، تاکتیکی و عملیاتی خوب است به 
گونه ای عمل نکنیم که یکی از اصلی ترین راهبردهایمان، یعنی 

منزوی نگهداشتن ترامپ در اثر خروج از برجام، نقض شود. 
1۸ اردیبهشت ماه سال جاری و یک سال پس از خروج آمریکا 
از برجام، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران پس 
از صبر اس��تراتژیک یک ساله و با گذش��ت یک سال از خروج 
آمریکا از برجام و عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهداتشان، 
در بیانی��ه ای کاهش تعهدات ایران را در چارچوب برجام اعالم 
و فرصت 60 روزه ای به طرف مقابل داد که این فرصت سه بار 
دیگر تکرار ش��د و با وجود رایزنی های دیپلماتیک و طرح هایی 
که در این مدت از سوی برخی از جمله فرانسه و ژاپن ارائه شد، 
هیچ تحولی رخ نداد و همانگونه که مقامات جمهوری اسالمی 
ای��ران پی��ش از این اعالم کرده اند، با پای��ان این فرصت، ایران 
وارد گام چهارم کاهش تعهدات برجامی خود خواهد شد و این 

فرصت 1۴ آبان ماه )2 روز دیگر( پایان می یابد.  فارس

کارشناساندربارهگامچهارمکاهشتعهداتبرجامیچهمیگویند؟


