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 پایبندی ما به برجام
به پایبندی کامل ایران بستگی دارد

یک س��خنگوی اتحادیه اروپ��ا امروز دوش��نبه گفته 
پایبن��دی این اتحادیه به »برج��ام« به پایبندی ایران 
به توافق هسته ای حاصل شده در سال ۲۰۱۵ بستگی 

دارد.
ماجا کوچیانیک درباره اقدام جدید ایران برای کاستن 
از تعهدات هس��ته ای خود ذیل برجام که امروز توسط 
»علی  اکبر صالحی«، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
اعالم ش��د هم اظهارنظر کرد. او گفت از اعالنیه ایران 
»مطلع اس��ت« اما برای اظهارنظر درب��اره آن منتظر 

تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد ماند.«
او که در جمع خبرنگاران در بروکس��ل حضور داشت 
گفت: »ما از ایران خواس��ته ایم بدون تأخیر این گام ها 
را به عقب برگردانده و از برداشتن گام های دیگری که 
به تضعیف توافق هس��ته ای منجر می ش��ود خودداری 
کند.«  این س��خنگوی کمیس��یون اروپ��ا ضمن بیان 
اینکه اتحادیه اروپا کماکان به توافق هس��ته ای پایبند 
خواه��د بود گفت: »اما ما هم��واره تأکید کرده ایم که 
تعهد ما به توافق هسته ای به پایبندی کامل ایران ]به 

این توافق[ وابسته است.«
کش��ورهای اروپای��ی بعد از خ��روج آمری��کا از توافق 
هس��ته ای برجام در اردیبهش��ت ماه س��ال گذش��ته 
ب��ه وعده های خود ب��رای جبران خروج واش��نگتن و 
برخ��وردار ک��ردن ای��ران از مزایای ای��ن توافق عمل 
نکرده ان��د. گفتنی اس��ت؛ اروپایی ها تاکن��ون به هیچ 
کدام از تعهدات خود عمل نکرده اند و همچنان نیز در 
اجرای این تعهدات سرباز می زنند، از طرفی جمهوری 
اسالمی ایران نزدیک به 4سال است که با اجرای همه 
تعهدات صداقت و پایبندی خ��ود را به این توافقنامه 
بین المللی ثابت کرده است اما، دستاوردی تقریبا هیچ 

به دست آورده است.  فارس 

از نگاه دیگران

سفر عراقچی به مسکو 
س��ید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه ایران برای ش��رکت در 
کنفرانس بین المللی عدم اش��اعه با عنوان انرژی هس��ته ای- خلع س��الح و عدم 

اشاعه به مسکو سفر می کند.
کنفرانس بین المللی عدم اشاعه یکی از بزرگترین کنفرانس ها با موضوع هسته ای 

اس��ت که قرار اس��ت از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۸ آبان ماه  با حضور4۰ کش��ور و۲۵۰ 
ش��خصیت بین المللی در مس��کو برگزار ش��ود. در این کنفرانس موضوعاتی از قبیل  

کنترل تس��لیحات بین روس��یه و آمریکا جنبه های مختلف برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( تنش های خاورمیانه - عدم پیش��رفت در خلع س��الح هس��ته ای کره شمالی و 
س��ایر موضوعات مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. عراقچی که در این 
کنفرانس شرکت خواهد کرد در پنل اختصاصی با موضوع توافق هسته ای ایران، آخرین 

وضعیت برجام را تشریح خواهد کرد.  باشگاه خبرنگاران

تکذیب یک ادعا 
ادعای درخواس��ت ایران برای ایجاد بخش خدمات کنس��ولی آمریکا در سفارت 

سوئیس در تهران از سوی سخنگوی وزارت خارجه تکذیب شد.
سید عباس موسوی، ادعای منتشره در روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک 
مقام آمریکایی مبنی بر اینکه ایران خواس��تار ایجاد یک بخش خدمات کنسولی 

آمریکا در سفارت سوئیس در تهران شده است را به شدت تکذیب کرد.
گفتنی است؛ روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقامی آمریکایی مدعی 

شد ایران از طریق سوئیس خواستار راه اندازی خدمات کنسولی شده است.
ای��ن روزنامه در گزارش خود مدعی ش��ده اس��ت: یک مقام آمریکای��ی اعالم کرد ایران 
خواس��تار راه اندازی خدمات کنس��ولی شده است. وال اس��تریت ژورنال افزود: این مقام 
آمریکا می گوید ایران امیدوار است که خدمات کنسولی بتواند برای تسهیل مذاکرات در 

زمینه تبادل زندانیان به کار گرفته شود.  ایسنا

تحریم ها علیه ایران به ضرر شرکت های فرانسوی است
س��فیر فرانس��ه در ایران گفت: تحریم ها علیه ایران نه تنها شرکت های این کشور 

بلکه شرکت های فرانسوی را هم متضرر می کند.
فیلی��پ تی��ه بو اف��زود: در این جه��ت قصد داری��م فعالیت های خ��ود را برای 
برداشته ش��دن هم��ه تحریم ه��ا علیه ای��ران ادامه دهی��م زیرا ای��ن کار به نفع 

شرکت های ایرانی و فرانسوی است.
وی در ب��اره متوقف ش��دن فعالیت س��رمایه گذاران فرانس��وی در کش��ور و فرودگاه 

بین الملل��ی اصفهان اظهار داش��ت: از چند ماه پیش برای رفع این مس��اله و برداش��تن 
تحریم ها تالش می کنیم تا اثر خود را نشان دهد.

تیه بو با اش��اره به اینکه آقای مکرون)رییس جمهوری فرانس��ه( تالش فراوانی در رایزنی 
با روحانی برای برداشته ش��دن تحریم هایی که  آمریکا تحمیل کرده، داشته است، اضافه 

کرد: با این حال تالش می کنیم تا ایران بتواند از منافع برجام استفاده کند.  ایرنا 

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
و خبرنگاران دیروز 9۸ از مجتمع غنی سازی نطنز 

بازدید کردند.
پس از ای��ن بازدید رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
در نشس��تی خب��ری گفت: امروز ش��اهد یکی از 
دس��تاوردهای این عهد و پیم��ان فرزندان غیور 
در س��ازمان انرژی اتم��ی بودید. برج��ام نتیجه 
تفاهم ایران با ۶ کش��ور بود و مبنای مذاکره آن 
از منظ��ر ایران، این ب��ود که در بعد فنی ما بنا به 
توصیه مس��ئوالن ارشد نظام به ویژه مقام معظم 
رهبری، بنا بر این بود که حقوق هس��ته ای ملت 
ایران پا برجا بمان��د. از منظر طرف مقابل برجام 
مان��ع انحراف برنامه هس��ته ای ایران ش��ود، این 
از نظ��ر آنها بود. چگونه می ش��ود این ها را جمع 
ک��رد؟ الج��رم محدودیت هایی را آنها پیش��نهاد 
دادن��د. یک��ی محدودی��ت زمانی ب��ود و دیگری 
محدودیت تعداد ]تجهیزات[. مثال IR۶ که سال 
۱3۸۸ کلید خ��ورد و اولین ماش��ین آن ۱3۸9 
رونمایی شد و حدود 9 سال از زمان رونمایی آن 
می گذرد، قبل از برجام ما ۵ سال مداوم روی این 
سانتریفیوژ کار می کردیم. این ماشین IR۶ را اگر 
می خواستیم به تولید انبوه برسانیم، عالوه بر آن 
۵ س��ال، به چه مقدار زمان نیاز بود؟ گزارشی که 
ش��رکت یورنکو که ۵۰ یا ۶۰ سال سابقه فعالیت 
دارد می گوید ۸ س��ال نیاز اس��ت. پس ما باید 3 
یا 4 س��ال دیگ��ر روی IR۶ کار می کردیم، البته 

با تجربه آنها.
وی گف��ت: طرف مقابل برای حصول اهداف خود 

دو محدودیت را تعریف کرد. زمان دوره برجام با 
محدودیت ه��ای زمان و تعداد که برای ما تعریف 
کردند، پ��س ما از حقوق خود ع��دول نکردیم و 
ام��ور را به پیش بردیم. UCF ما 9 یا ۱۰ س��ال 
خوابیده بود و یکی دو س��ال اس��ت که راه افتاده 
و بهسازی شده. هفته آینده انشاهلل واحدهای دو 
و س��ه نیروگاه بوش��هر بتن ریزی می شود. ما در 
هیچکدام از موارد، حقوق هسته ای خود را واگذار 

نکرده ایم.
وی در ادامه افزود: س��قف س��طح غنی س��ازی 
برداش��ته شد و االن 4.۲ درصد است. واقعا امروز 
به عنوان یک ایرانی و مسلمان به خود بالیدم که 
در چنین کش��وری زندگی می کنیم که بچه های 
ما غرورآمیز و غیرباورانه توانس��تند حرکت کنند. 
یک��ی از اقدامات زیبای دوس��تان این اس��ت که 
س��انتریفیوژهایی که برداش��ته بودن��د را مجدد 
 IR۲M و IR4 آوردن��د و نص��ب کرد از جمل��ه
که می گفتن��د با لگد برداش��تند. ولی دیدید که 
دوب��اره و با دقت نصب ک��رده بودند. تصور طرف 
مقاب��ل این بود که اگر این ه��ا برگردد حدود ۱۰ 
درص��د تلف��ات و خرابی بدهد، ام��ا بیش از یک 
درصد نش��د و در ۲۰۰ یا 3۰۰ دس��تگاه به ۲ یا 
3 دس��تگاه رسید. امیدواریم دولت کریمه عنایت 
الزم را داشته باشد و ما بتوانیم به پیش برویم. در 
همین دو ماه عالوه بر ساخت و نصب ماشین های 
جدید، بهینه س��ازی های انجام شده که در زمان 

مقتضی شرح خواهیم داد.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: هر سانتریفیوژ 
خصوصیات خود را دارد. س��انتریفیوژها دو دسته 

اصلی دارند. یک س��ری تحت بحرانی هس��تند و 
یک س��ری فوق بحرانی هس��تند. اگر روتور یک 
قسمتی باش��د تحت بحرانی هستند، اگر چند تا 
روتور باشد سوپر کریتیکال )فوق بحرانی( هستند. 
چون ما ابتدای راه بودیم الجرم دیدیم روی انواع 
مختل��ف کار کنیم. IR9 س��وپر کریتیکال بود و 
حدود ۵ تا روتور داش��ت. ما نیاز داشتیم راهی را 
که دیگران طی 3۰ یا 4۰ س��ال رفتند، در مدت 
کوتاهتری برویم. ما طی ۲ یا 3 س��ال آینده باید 
روی بعضی از این سانتریفیوژها کار کنیم و باقی 

را روی قفسه و کنار بگذاریم.
صالحی درباره برداشتن گام های کاهش تعهدات 
برجامی هم گف��ت: برای تصمیم گی��ری درباره 
گام ه��ای مربوط ب��ه کاهش تعه��دات برجامی، 
سازمان انرژی اتمی پیشنهادهای فنی را می دهد 
و ای��ن پیش��نهادها در کمیته نظ��ارت بر اجرای 
برجام بررس��ی می ش��ود. کمیته به تناسبی بین 
گام و تح��والت بین المللی می رس��د و تصمیم را 

سپس رئیس جمهور به سازمان ابالغ می کند.
وی همچنین گفت: درب��اره انتقادات مطرح، من 
در رسانه ها دیدم که می نویسند صنعت هسته ای 
کش��ور ما نابود شده اس��ت. این چه نابودی است 
که در عرض ۲ ماه توانس��ته با ماشین های جدید 
۲۶۶۰ س��و اضافه کند؟ شاید به برجام انتقاداتی 
باش��د، اما انتقاد باید صحیح باش��د. آمدند اعالم 
عموم��ی کردند که س��انتریفیوژها را با لگد زدند 
و جمع کردند و برداش��تند. ای کاش عزیزان اگر 
انتق��اد می کنن��د انتقاد علمی باش��د. موضوعات 
علمی به گونه ای نیست که هر کسی بتواند اظهار 
نظر کند. افکار عمومی را مش��وش می کنند. من 
هم اگر جای هموطنان باش��م اگر چنین چیزی 
بشنوم ناراحت می ش��وم. ۱۵ هزار نفر در صنعت 

هسته ای کار می کنند.  صدا و سیما

تعهداتی که روی کاغذ ماند
اروپایی ها هم بر اس��اس برجام تعهداتی برعهده داش��تند و هم بعد از خروج 
یکجانب��ه آمریکا از این توافق متعهد ش��دند حقوق ای��ران را تامین و تضمین 
کنند با این حال این وعده ها تاکنون بر روی کاغذ مانده و کاهش گام به گام 

تعهدات برجامی ایران را به دنبال داشته است.
تعلل ش��رکای عمدتا اروپایی برج��ام در قبال بدعهدی های آمریکا  که نتیجه 
آن بر هم خوردن توازن و تعادل در این توافق بین المللی شده است ایران را 
به اتخاذ راهبرد مقاومت فعال واداش��ته اس��ت. راهبردی که بعد از حدود یک 
س��ال صبر اس��تراتژیک در قبال این بدعهدی ها و عدم انتفاع ایران از مزایای 

برجام در پیش گرفته شد.
اکنون ایران،ش��رکای برجام و جامعه بین الملل در آس��تانه چهارمین گام از 
کاهش تعهدات برجامی ایران قرار گرفته اند و آن طور که سید محمود واعظی 
رئی��س دفتر رئیس جمهوری اخیرا در حاش��یه نشس��ت هی��ات دولت اعالم 
کرد»کمیته ای تش��کیل شده است که در حال بررس��ی گزینه های احتمالی 
کش��ور ب��رای گام چه��ارم و جمع بندی ای��ن کمیته به رئی��س جمهور برای 

تصمیم گیری و اجرا ارسال می شود.
با این حال سه کشور اروپایی امضا کننده برجام در 3 مهر ماه به ایران هشدار 
دادن��د اگر چهارمین گام از کاهش تعهدات هس��ته ای این کش��ور قابل توجه 

باش��د، از توافق هسته ای خارج خواهند شد. مش��خص نیست که منظور این 
کش��ورها از قابل توجه بودن گام چهارم چیست، اما انتظار اروپایی ها از ایران 
در حالی که خودش��ان در این مدت به تعهداتشان عمل نکرده اند، قابل قبول 
نیست. فلسفه کاهش تعهدات ایران این بود که اروپایی ها به تعهدات خود در 
قبال برجام عمل کنند اما اروپا به جای آنکه به دنبال راهی برای عملی شدن 
مطالبات اقتصادی ایران باش��د، برای آغاز مذاکرات مس��تقیم ایران و آمریکا 

وساطت کردند که البته در این وساطت هم شکست خوردند.
در همین راس��تا راب مک ایر، س��فیر انگلیس در تهران با انتشار ویدئویی به 
زبان فارس��ی اعالم کرد در هفته های آین��ده تصمیم های مهمی درباره آینده 

برجام پیش روی ایران خواهد بود. ما می خواهیم این تفاهم نامه باقی بماند.
س��فیر انگلیس در تهران به زعم خود در این پیام ویدئویی به دنبال تصحیح 
این دو برداشت اشتباه بوده است؛ اینکه اروپا تعهدات خود را نسبت به برجام 

انجام نمی دهد و دوم اینکه ایران از تفاهم نامه هیچ نفعی نبرده است.
وی در تبیی��ن تعهدات اروپا در قبال برجام اظهارداش��ت: در چارچوب برجام 
ط��رف اروپایی چهار تعه��د را قبول کرد؛ اول، برداش��تن تحریم های اتحادیه 
اروپا، دوم، تحریم های چندجانبه بین المللی علیه س��ازمان ها و افراد ایرانی و 
نیز تحریم هایی که علیه قس��مت های عمده و بزرگ اقتصاد ایران بود، س��وم، 
کمک به ایران برای پیشبرد یک برنامه هسته ای غیرنظامی که در حال انجام 

آن هستیم. ایرنا

گزارش

صدرالحسینی معتقد اس��ت؛ ملت دو کشور لبنان و عراق جز 
کش��ورهای غرب آس��یا بودند که س��ال های نه چندان دور بر 
اساس توطئه های کشورهای فرامنطقه ای مصیبت های ناامنی 
و اغتشاش��ات فراوان را در کشور خویش تجربه کردند؛ بر این 
اس��اس بر همه آگاهان و دلسوزان این منطقه واجب است که 
هش��دارهای الزم را به مردم و مسئوالن دو کشور دلسوزانه و 
مش��فقانه هدیه دهند امنیت کشورش��ان را فدای توطئه های 
دشمن نکنند و مطالبات مردم را بدور از هرگونه اجازه دخالت 

بیگانگان فراهم کنند.
ای��ن روزها عراق و لبنان ش��اهد تظاهرات مردمی اس��ت که 
خواستار بهبود شرایط اقتصاد و معیشتی هستند؛ البته برخی 
کشورهای فرامنطقه تالش مب کنند تا این از این شرایط برای 
ب��ر هم خوردن فضای این دو کش��ور اس��تفاده کنند؛ چنانچه 
برخی رسانه های معارض از جمله شبکه سعودی العربیه سعی 
دارند با بزرگنمایی بیش از حد، اوضاع در عراق را کامال وخیم 
جلوه دهند.رهبر انقالب اس��المی خطاب به دلسوزان عراق و 
لبنان تأکید کردند: اولویت اصلی، عالج ناامنی اس��ت و مردم 
این کش��ورها نیز متوجه باشند که دشمن به دنبال برهم زدن 
س��اختارهای قانونی و ایجاد خأل در این کش��ورها است و تنها 
راه رس��یدن مردم به مطالبات بر حقی که دارند، پیگیری آنها 

در چارچوب ساختارهای قانونی است.

 امنیت و مطالبات قانونی مردم عراق و لبنان، 
به هزینه تبدیل نشود

سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاست خارجی در 
گفت وگو با سیاست روز پیرامون تحوالت عراق و پیشنهاد  ایران 
برای خروج از این بحران گفت: با نگاهی دقیق به تحوالت داخلی 
عراق نقش کشورهای فرامنطقه ای از جمله آمریکا و کشورهای 
مرتجع منطقه مانند عربستان و امارات و نقش مخرب رسانه های 

مجازی و شبکه های تلویزیونی کامال مشهود است. 
وی افزود: در واقع بخش درخواس��ت مطالبات مردم در حورزه 
های اقتصادی و معیش��تی بخش کوچکی از تظاهرات وسیع و 
تخریبی عراق را شامل می شد؛ یعنی اینکه مطالبات اقتصادی 
و معیشتی مردم برای موج سواری عوامل یاد شده که می توان 
آنها را در مثلث ش��وم عبری- عربی وغربی تقسیم نمود جای 

بیشتری را به خود اختصاص داده است. 
این کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: یعنی اینکه 
مطالبات به حق مردم که بخشی از آنها مشکالت به ارث مانده 
از رژیم صدام و حمالت نیروهای نظامی آمریکا به این کش��ور 
به همراه تش��دید نیازهای معیش��تی به دلیل حمالت داعش 

بود، شرایطی را برای موج سواران بین المللی و دشمنان ملت 
ع��راق بوجود آورد تا بتوانند از این محل برای فش��ار به دولت 

مردمی و مقبول و مشروع عراق استفاده نمایند. 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: در ۲ دور از تظاهرات مردم 
برای بی��ان مطالبات حق خود رس��انه های منطق��ه ای و بین 
المللی به همراه توزیع پول های بی حساب عربستان و امارات و 
به صحنه آمدن باقی مانده های داعش و حزب بعث همه تالش 
بر این اس��توار بود که دولت برآمده از آرای نمایندگان مجلس 
عراق و بدتر از آن ساختار سیاسی عراق را از اقتدار انداخته و 
آن را به حراج بگذارند تا بتوانند از بی دولتی، بی قانونی و خال 
قدرت در عراق اس��تفاده کرده و با هرج و مرج در این کش��ور 

شرایط استمرار حضور و افزایش دخالت های خود را در کشور 
عراق و در منطقه غرب آسیا افزایش دهند. 

به باور این کارش��ناس مسائل سیاست خارچی؛ همه می دانیم 
افزایش بصیرت مردم منطقه و به تبع آن مردم عراق نیروهای 
آمریکایی مجبور به خارج ش��دن از منطقه شدند و برای حفظ 
نیروه��ای محدود خود در ع��راق آمریکا مجب��ور به پرداخت 
هزینه های سنگین و پذیرش فش��ارهای توده های مردم شده 
اس��ت و همی��ن امر باعث تعجیل مثلث ش��وم عب��ری، عربی 
و غرب��ی برای اقدام یک کودتای رنگین با اس��تفاده از بس��تر 

نیازهای به حق اقتصادی مردم عراق شده است. 
وی گف��ت: با وج��ود به صحنه آوردن بخش قاب��ل توجه از توان 
این مثلث ش��وم در ماجرای عراق نتیجه این اقدامات نا فرجامی 
آنان و افزایش هوش��یاری مقامات کش��ور عراق ش��ده است و به 
همین دلیل از روزهای گذشته با بیانیه مرجعیت عراق توصیه های 
رییس جمهور و اقدامات عاجل نخست وزیر همه تغیرات مثبت 
در مبارزه یا فساد هم رسیدگی به امور اقتصادی مردم شروع شده 
اس��ت و هم با افزایش هوشیاری دقت پلیس و مقامات امننیتی 
عراق فضای سیاسی- امنیتی بسیار تعدیل شده و مطالبات مردم 
در چارچوب تحصن های قانونی و خارج شدن انرژی جوانان عراق 
توانسته ناامیدی مضاعفی برای مثلث شوم ذکر شده فراهم کند. 
این استاد دانش��گاه خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم اقدامات 
خصمانه دش��منان ملت عراق که نقشه های شومی برای همه 
ملت های جبهه مقاومت کش��یده اند به بن بست رسیده و این 
اقدامات عل��ی رغم ایجاد هزینه های مختل��ف برای ملت های 
منطق��ه و بویژه دولت عراق می توان��د صحنه آموزنده ای برای 
چگونگی اداره بهتر کش��ور و رس��یدگی بیش��تر ب��ه مطالبات 
اقتص��ادی م��ردم و همچنین مب��ارزه مقتدرانه تری با فس��اد 
در عرصه سیاس��ت داخلی و هوشیاری بیش��تر برای مراودات 

خارجی در عرصه دیپلماسی عراق فراهم آورد.

مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزى:

ارایه خدمات بیمه سالمت به بیش از 500 هزار نفر در استان مرکزى
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مسئوالن عراق و لبنان باید هوشیار باشند
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