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گفت  وگوی صالحی با آسوشیتدپرس 
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی ایران در پ��ی آغاز گام 
چه��ارم کاه��ش تعهدات هس��ته ای، مجم��وع مقدار 
غنی س��ازی اورانیوم در تاسیس��ات فردو و نطنز را در 

گفت وگو با خبرنگار آسوشیتد پرس، ذکر کرد.
علی اکبر صالحی گفت که ایران در حال حاضر و پس 
از بازگشایی آزمایش��گاه زیرزمینی]فردو[، اورانیوم با 

غنای پایین بیشتری را به طور روزانه تولید می کند.
صالحی در ته��ران به خبرنگار آسوش��یتدپرس گفت 
که ای��ران ، در حال حاضر، حداق��ل ۵.۵ کیلوگرم در 
روز)دوازده پون��د( تولیداورانیوم ب��ا غنای پایین دارد. 
این در مقایس��ه ب��ا مقدار حدود ۴۵۰ گ��رم)۱ پوند( 
اورانیوم با غنای پایین در روز اس��ت که ایران پیش از 

این تولید می کرده است.
او ع��اوه بر این گفت ک��ه این تا ان��دازه ای به خاطر 
از س��رگیری غنی س��ازی در تاسیس��ات غنی س��ازی 
فردو اس��ت. صالحی در این باره با اشاره به تاسیسات 
هس��ته ای دیگر ایران در نطنز، توضی��ح داد: من فکر 
می کن��م ک��ه مجموع��ا ۵.۵ کیلوگرم، مق��دار روزانه 

غنی سازی اورانیوم در نطنز و فردو است.  ایسنا 

ایران، روسیه و چین در مساله بازسازی 
سوریه در اولویت هستند

رئیس جمهور س��وریه با اش��اره به حمایت های ایران 
از دول��ت و ملت س��وریه در جنگ چند س��اله آنها با 
تروریس��م گفت: در مس��اله بازسازی س��وریه، ایران، 

روسیه و چین در اولویت هستند.
بش��ار اس��د، در پاسخ به س��والی در رابطه با بازسازی 
س��وریه با اش��اره به تحریم هایی که از س��ویه آمریکا 
علیه این کشور وضع شده است گفت: چین و روسیه و 

ایران در مساله بازسازی سوریه در اولویت هستند.
وی در بخش��ی از گفت وگ��وی تفصیلی خ��ود با این 
ش��بکه روس��ی توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران 
در تنگه جبل الطارق توس��ط انگلیس را دزدی دریایی 

توصیف کرد.  مهر 

اخبار

سیاست نتانیاهو علیه ایران را شکست 
خورده است

روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص به نق��ل از منابع بلند 
پای��ه امنیتی رژیم اش��غالگر فلس��طین تاکید کرد که 
اس��تراتژی فش��ار نخس��ت وزیر این رژیم علیه ایران 
شکس��ت خورده و ته��ران اعتماد به نفس بیش��تری 

نسبت به گذشته دارد .
به گزارش این روزنامه، این منابع با اشاره به انجام دو 
عملیات به موازات هم در خاورمیانه افزودند: نخستین 
ط��رح مربوط به ب��اال رفتن اعتماد به نف��س ایران به 
ویژه در پی عقب نش��ینی نظام��ی آمریکا از منطقه و 
عدم تمایل "دونالد ترامپ" به مقابله با تهران است که 
گام چهارم کاهش تعه��دات برجامی نمونه ای از این 
سیاست ایران بود. این منابع عملیات دوم را تظاهرات 
گس��ترده مردم عراق و لبنان، علیه این دو دولِت مورد 
حمای��ت تهران دانس��ت و گفتند: ای��ن چالش باعث 

نگرانی هایی در سطح منطقه شده است.
ای��ن منابع آگاه در تل آویو تاکید کردند که دس��تگاه 
ه��ای اطاعاتی رژیم صهیونیس��تی در ماه گذش��ته 
درب��اره وقوع یک تحول دراماتیک در سیاس��ت ایران 
هشدار دادند و افزودند: ایران قصد دارد به هر عملیات 
متجاوزانه اس��رائیل، پاسخ و قواعد بازی و درگیری را 
تغییر دهد. همچنین دس��تگاه های امنیتی وابسته به 
این رژیم، در مورد اقدام ایران برای ضربه موش��کی و 
پهپادی به اس��رائیل، هشدار دادند. از سوی دیگر الون 
بن دیوید تحلیل گر نظامی در س��رزمینهای اش��غالی 
در ش��بکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی ، به نقل از 
منابعی آگاه در موسس��ه امنیتی این رژیم، تاکید کرد 
که استراتژی نتانیاهو در قبال ایران، فروپاشیده و تل 
آویو ضعف و س��ازش را در مورد آنچه که قبًا خطوط 

قرمز قلمداد می شد، نشان می دهد.
وی با اش��اره به اینکه هفته گذشته پدافند ضد هوایی 
حزب اهلل موشکی را به سمت یک هواپیمای اسرائیلی 
ش��لیک کرد، خاطرنشان کرد: اس��تقرار موشک های 
زمی��ن به هوا در لبنان توس��ط ح��زب اهلل خط قرمز 
اسراییل به حساب می آمد، اما این بار اگر ارتش رژیم 
صهیونیستی به این حمله پاسخ می داد، آتش از لبنان 

به سمت سرزمین های اشغالی کشیده می شد.
این تحلیل گر نظامی خاطرنش��ان ک��رد: منطقی بود 
که خروج ترامپ از برجام قدرتنمایی آمریکا در مقابل 
ایران و ه��دف از آن بازگرداندن تهران به میز مذاکره 
باش��د، اما ب��ا توجه به ضعفی که واش��نگتن اکنون از 
خود نش��ان می دهد، ایران اکنون در ش��رایطی است 
که خواس��تار برطرف شدن تحریم ها، به عنوان شرط 
نخس��ت مذاکره با ایاالت متحده می باشد و اسرائیل 
بای��د درک کند که در مقابله پرونده هس��ته ای ایران 
تنها اس��ت و نیاز به تدوین یک مفهوم امنیتی جدید 
دارد و باید احتمال شکست خود را در مقابل تهران را 

در نظر گیرد. ایرنا 

از نگاه دیگران 

ایران از گذشته در حال غنی سازی اورانیوم بوده و هست!
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد طبق اطاعات آمریکا ایران از گذشته 

در حال غنی سازی اورانیوم بوده و هست که این یک گام بسیار بد است.
دونالد ترامپ، مدعی ش��د: اگر ایران رابرت لوینس��ون، مامور سابق اف.بی.ای را 
که از ۱۲ س��ال پیش در این کشور مفقود ش��ده به آمریکا بازگرداند، گام بسیار 

مثبتی خواهد بود؛ از سوی دیگر، طبق اطاعات و باور ما ایران از گذشته در حال 
غنی سازی اورانیوم بوده و هست که این یک گام بسیار بد است.

پیش ت��ر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات 
برجامی ایران و لغو پذیرش یک بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی خواس��تار افزایش 
فش��ار بر ایران شد. پمپئو در بیانیه ای ضمن تکرار اتهام زنی و ادعا های بی اساس مقامات 
کشورش علیه ایران مدعی شد: جامعه جهانی باید تصور کند که ایران پس از دستیابی 

به ساح اتمی چه رفتاری خواهد داشت.  صداوسیما 

دستاورد آمریکا از تحریم علیه ایران، فقط شکست بود
رئیس ش��ورای اجرایی حزب اهلل اعام کرد تمام سیاس��ت های آمریکا علیه ایران 
از چهل سال پیش تاکنون شکست خورده و تحریم و جنگ نرم، ذره ای موجب 

عقب نشینی ایران نشده است.
س��ید هاشم صفی الدین ادامه داد: تمام سیاس��ت های آمریکا علیه ایران از چهل 

سال پیش تا کنون شکست خورده، تمام توهم ها از بین رفته و اکنون باید بپرسیم 
چه برای آمریکایی  ها باقی مانده اس��ت؟ برای آنها جز دو اقدام باقی نمانده است؛ اول: 

تحریم ها. آمریکا اقتصاد جهان را در دس��ت دارد و بر بانک های جهان مسلط شده و طی 
صد س��ال هیمنه، اس��تکبار و طغیان نظامی اکنون به طغیان اقتصادی رسیده، زیرا دالر 
)به عنوان واحد پولی مبنا( در تمام جهان حاکم است و امروز این قدرت اقتصادی به کار 
گرفته شده است. دوم: جنگ نرم. از طریق فیسبوک، توییتر و دیگر شبکه  های اجتماعی. 
امپراتوری های رسانه  ای در جهان تحت سیطره هیمنه آمریکا قرار گرفته اند.  فارس 

مدت هاست برای گفت وگو با ایران تالش می کنیم
وزیر نفت عمان با اش��اره به تاش برای گفت وگو با ایران ابراز امیدواری کرد که 

این امر محقق شود.
محمد بن حمد الرمحی گفت که نشستن با ایران )درمیز گفت وگو( چیزی است 
ک��ه ما از مدت ها برای آن تاش می کنیم و امیدواریم که این امر محقق ش��ود. 

الرمحی گفت، راه  پیشرفت در گفت وگو و قبول دیدگاه های دیگران است.
این اظهارات وزیر عمانی در حالی اس��ت که انور قرقاش وزیر مش��اور در امور خارجه 

امارات نیز در س��خنانی در ابوظبی درباره شرایط منطقه و تنش ها با ایران گفت: تشدید 
بیش��تر تنش ها در ش��رایط جاری به نفع هیچ کس نیست و ما قویاً اعتقاد داریم که فضا 
برای موفقیت دیپلماس��ی جمعی وجود دارد. وی از توافق هسته ای برجام بشدت انتقاد 
کرد و همچنین درباره انتخاب غلط از بین دو گزینه جنگ و این »توافق هسته ای ناقص 

هشدار داد.  تسنیم 

مترس��ک مقابله با تهدید ایران و نفوذ فزاینده آن در 
منطقه که ساخته آمریکا و رژیم صهیونیستی است، 
با توجه به تحوالت سیاس��ی ش��تابنده در منطقه و 
نیز روابط روزافزون برخی کش��ورهای خلیج فارس و 

ایران در این روزها دیگر قانع کننده نیست.
عبدالب��اری عط��وان تحلیلگر برجس��ته جهان عرب 
در س��رمقاله روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم نوشت: 
بنیامی��ن نتانیاه��و و وزرای کابینه مس��تعفی او این 
روزه��ا از طری��ق کمپین هایی، که عم��داً اطاعاتی 
نادرس��ت می دهند، روی روند عادی س��ازی با برخی 
ن��ه با تمامی �کش��ورهای عربی ح��وزه خلیج فارس 
متمرکز هستند و از این طریق تاش می کنند افکار 
عمومی اسرائیلی ها را در سایه نگرانی فزاینده ای، که 
ناش��ی از افول هژمونی نیروی نظامی اسرائیل مقابل 
برتری نیروی نظامی ایران و بازوهای همپیمان با آن 

در سرتاسر این منطقه است، اطمینان دهند.
وی مقابله با تهدید ایران و نفوذ فزاینده آن در منطقه، 
که در چنین کمپین های گس��ترده رس��انه ای بر آن 
استناد می شود، با توجه به تحوالت سیاسی شتابنده 
در منطق��ه، چه در س��وریه یا در جن��گ یمن، و نیز 
روابط روزافزون )برخی کشورهای( خلیج }فارس{ و 

ایران در این روزها، دیگر قانع کننده نیست.

م��ا این مقاله را ب��ا چنین مقدمه ای، ک��ه به نظرمان 
ضروری س��ت، آغ��از می کنی��م؛ به ویژه بع��د از پیام 
»یس��رائیل کاتس« وزی��ر خارجه اس��رائیل، که در 
صفحه ش��خصی خود در ش��بکه اجتماع��ی توییتر 
منتش��ر کرده اس��ت که در آن به پیشنهادش درباره 
»طرح��ی« برای همتایان خود در کش��ورهای عربی 
خلیج }فارس{ در حاش��یه مشارکت در آخرین دور 
از نشس��ت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 
ت��اش وی برای امض��ای توافقنامه های عدم تجاوز با 

این کشورها، اشاره شده است.
ق��رار دادن تمامی کش��ورهای خلیج ف��ارس در یک 
سبد اشتباه تعمیم ساده است، به عنوان مثال، کویت 
عادی سازی را رد می کند و تاکنون از هیچ مسئول یا 
یک تیم ورزشی )رژیم صهیونیستی( استقبال نکرده 
اس��ت و دراین باره مردم، دول��ت و پارلمان موضعی 
واح��د دارن��د و بنابراین نمی توانند امض��ای هرگونه 
توافقنامه تجاری یا ورزش��ی با رژیم اشغالگر اسرائیل 
را بپذیرند چه برس��د به امضای توافقنامه عدم تجاوز، 
عاوه بر این، روابط این کشور و دو کشور دیگر خلیج 
فارس یعنی پادش��اهی عمان و قطر ب��ا ایران خوب 
اس��ت با وجودی ک��ه قطر و عمان درگی��ر برخی از 
مراحل عادی س��ازی رسانه ای، سیاس��ی و ورزشی با 

این رژیم هستند.
نکت��ه دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، جوهره 
چنی��ن توافقنام��ه عدم تجاوز اس��ت ک��ه نتانیاهو و 
وزی��ر خارج��ه اش آن را مطرح می کنند. این س��ؤال 
را می پرس��یم که: چه زمانی جنگی می��ان این رژیم 
اش��غالگر و دیگ��ر کش��ورهای خلیج ف��ارس اتفاق 
افتاده اس��ت که چنین ایده هایی مطرح ش��ده است، 
به خصوص این که پایگاه های آمریکایی، فرانس��وی و 
انگلیس��ی، بدون اس��تثنا در تمام این کشورها، طی 

معاهدات دفاعی مشترک مستقر هستند؟
شاید مسئوالن اسرائیلی در سایه وضعیت ترسی، که این 
روزها به دلیل افزایش قدرت نظامی ایران و همپیمانانش 
در آن به سر می  برند، تحوالت اخیر در منطقه را نخوانده 
باشند که مهم ترین آنها، اظهارات سرتیپ قاسم رضایی 
فرمانده مرزبانی کل کش��ور است که طی آن گفت که 
رواب��ط ایران با کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس به ویژه 
امارات، قطر، کویت و پادشاهی عمان بسیار خوب است 
و نشست های زیادی برگزار شده که منجر به توافق های 
بس��یار خوبی در سطوح ملی و منطقه گشته است. اگر 
وزیر خارجه اسرائیل در درستی چنین اظهارات قاطعی 
تردید دارد او را به س��خنان وزیر دولت امارات در امور 

خارجه ارجاع می دهیم.  فارس

عراقچی:
کشورهای منطقه در حال بررسی طرح 

صلح هرمز هستند
مع��اون سیاس��ی وزیر امور خارجه گف��ت: تمام کش��ورهای منطقه در حال 

بررسی طرح ابتکار صلح هرمز هستند.
س��ید عباس عراقچی در رابطه با طرح ابتکار صلح هرمز گفت: این ابتکار در 
حال بررسی گس��ترده از سوی کشورهای منطقه و دیگر طرف های مربوطه 
بین المللی است و پیامی از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به تمام 

حکام و پادشاهان کشورهای خلیج فارس ارسال شده است.
وی افزود: به تماس ها و مش��ورت های خود با کش��ورهای همس��ایه و تمام 
طرف ه��ای مرب��وط ادامه خواهیم داد تا تمام پایه ه��ای این طرح را به آن ها 
توضی��ح دهیم و بتوانیم ای��ن ابتکار عمل را اجرایی و در منطقه خلیج فارس 
صلح و ثبات و امنیت ایجاد کنیم. معاون ظریف در پاسخ به سوالی در رابطه 
با میانجیگری میان تهران و ریاض گفت: ما بر این باوریم که ایران و عربستان 
دو بازیگر مهم و برجسته در تمام مسائل هستند و این دو کشور باید بتوانند 

با آرامش تمام اختافات شان را حل کنند.
عراقچ��ی افزود: بی ش��ک میان دو کش��ور اختاف نظرهای��ی وجود دارد و 
بی شک راه حل این اختافات گفت وگوی سازنده و مثبت است؛ گفت وگویی 
که ما از آن استقبال می کنیم و از هر کشوری که دست یاری به سوی ما دراز 
کند استقبال می کنیم، اما متاسفانه عربستان تا به این لحظه دیدگاه و نظری 

همانند دیدگاه ما نشان نداده و پاسخ مثبتی به این تاش ها نداشته است.
معاون وزیر امور خارجه ایران  همچنین سازوکار اینستکس را ضعیف توصیف 
کرد و گفت: این سازوکار مالی به طور ناقص اجرا شده و تاکنون نیز موثر نبوده 
است، مگر اینکه اروپایی ها از ما نفت خریداری کنند. عراقچی اظهار کرد: پیشنهاد 

سازوکار  مالی اینستکسی بسیار دیر مطرح شده است.  اسپوتنیک

گزارش

بیش از یک س��ال و نیم اس��ت که آمریکا به صورت یکجانبه 
از تواف��ق هس��ته ای با ایران خارج ش��ده و دیگر کش��ورهای 
باقی مانده در این توافق هم نتوانس��ته اند آنطور که وعده داده 
بودند، آث��ار منفی تحریم های یکجانبه آمریکا را جبران کنند، 
از س��وی دیگر ناظران سیاسی بر این باورند؛ برجام وابسته به 
ان.پی.تی اس��ت و غنی س��ازی در فردو با غنای پایین مطابق 

ان.پی.تی است. 
ایران در واکنش به این وضعیت، از اردیبهش��ت ماه امسال و با 
استناد به دو بند از برجام، روند کاهش پایبندی به این توافق 
را آغ��از کرد. گام چهارم این روند با انتقال گاز به تأسیس��ات 

هسته ای فردو برای تزریق به سانتریفیوژها آغاز شده است.
اظه��ار نظرهای متفاوت مقامات اروپایی نش��ان از آن دارد که 
یا در داخل قاره س��بز در خص��وص نوع واکنش به گام چهارم 
ای��ران اختاف نظر وجود دارد یا این که این گام ها نتوانس��ته 

پیام راهبردی الزم را به اروپایی ها ارسال کند.
با گذش��ت چن��د روز از گام چهارم ای��ران در کاهش تعهدات 
برجامی، مواضع اروپایی ها نس��بت به ای��ن موضوع ترکیبی از 
نگرانی و ابهام بوده است. واکنش های اولیه اروپایی ها حکایت 
از این داش��ت که این اقدام ایران در تناقض با توافق هسته ای 

بوده است و اینکه تهران باید به این توافق پایبند باشد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش 
از نشس��ت وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت که موضوع برجام 
در این نشس��ت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. آنگا 
م��رکل، صدراعظم آلمان اخیرا در این خصوص گفت که اروپا 
در زمین��ه نحوه واکنش به اق��دام اخیر ایران به تصمیم نهایی 

نرسیده است.
در این میان فرانس��وی ها دوباره پلیس بد شده و موضع تندی 
را اتخ��اذ کرده اند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه که 
چن��دی پیش در نقش میانجی بین ای��ران و آمریکا مذاکراتی 
را ش��روع کرد، این بار سخن از اعمال فشار بر تهران به دلیل 
تحوالت اخیر به میان آورده است. اظهارات ماکرون به گونه ای 
است که اروپا را در قضیه عدم پایبندی به تعهدات برجامی به 
کنار کشیده، و آمریکا و ایران را به یک اندازه مقصر و مسئول 
ش��رایط فعلی قلمداد کرده اس��ت. او حل ای��ن وضعیت را به 

تصمیم گیری ایران و آمریکا منوط کرده است.
وزیر خارجه انگلیس ه��م در واکنش به گاه چهارم ایران ابراز 
نگرانی کرده و آن را برای امنیت ملی کشورش خطرناک عنوان 
کرده است. اظهار نظرهای متفاوت مقامات اروپایی نشان از آن 
دارد که در داخل قاره س��بز در خص��وص نوع واکنش به گام 
چهارم ایران اختاف نظر وجود دارد و هنوز طرف های مختلف 
به اجماع نرس��یده اند. عده ای مانند فرانس��ه و انگلیس، بجای 
حل مسئله، به دنبال فشار بیشتر بر ایران و پاک کردن صورت 

مسئله هستند.
البت��ه، وزیر خارجه آلمان در پایتخ��ت بلژیک ضمن تأکید بر 
درخواس��ت اتحادیه اروپا بر حفظ برجام از ایران خواست تا به 

تعهداتش ذیل این توافق هسته ای پایبند بماند.
هایکو ماس در خصوص نشس��ت دو روزه ش��ورای اروپا گفت: 
م��ا می خواهیم توافق هس��ته ای با ای��ران را حفظ کنیم. برای 
این کار، ایران باید به توافق پایبند باش��د. در غیر این صورت، 
ما تمام س��ازوکارهایی را که در توافق وجود دارد در دسترس 

خواهیم داشت.
ای��ن دیپلمات آلمان��ی ادامه داد: ما با نگرانی رو به افزایش��ی 
ش��اهد ادامه غنی سازی اورانیوم هس��تیم و ایران نه تنها این 
قضی��ه را اعام کرده اس��ت بلکه آن )غنی س��ازی اورانیوم( را 

عملی کرده است.
منظور ماس از تمام س��از و کارها، »مکانیس��م ماش��ه« برای 
بازگردان��دن تحریم ها علیه ایران اس��ت که »عباس عراقچی« 

معاون سیاس��ی وزیر خارجه ایران نیز در خصوص این مسئله 
هشدار داده بود که مکانیسم ماشه خط قرمز ایران است.

عراقچ��ی در ای��ن خص��وص هش��دار داده ب��ود، در خصوص 
اسنپ بک )مکانیسم ماش��ه( من فکر می کنم کاما برای تمام 
مش��ارکت کنندگان در برجام شفاف ساخته ایم که اسنپ بک و 
بازگش��ت قطعنامه های قبلی ش��ورای امنیت خط قرمز ایران 
اس��ت. اگر پاداش ای��ران پس از این همه تعام��ل و مذاکره و 
همکاری با آژانس این باشد که دوباره تحت فصل هفتم منشور 
ملل متح��د قرار گیرد، ای��ن به معنای آن اس��ت که دکترین 
هس��ته ای ما اش��تباه بوده اس��ت و ما باید سیاست و دکترین 

هسته ای خود را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار دهیم.
وزیرخارج��ه آلمان در حالی ایران را ب��ه پایبندی به توافقات 
برجام ترغیب کرده اس��ت که آمریکا یک سال پیش علی رغم 
تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پایبندی تهران 
ب��ه تعهداتش ذیل این توافق هس��ته ای، به صورت یکجانبه از 
این توافق خارج ش��د و به بهانه وادار کردن ایران به بازگشت 
به می��ز توافق و موافقت با توافق مورد پس��ند آمریکا، فش��ار 
حداکثری ایران را افزایش داد که نه تنها این سیاس��ت نتیجه 
بخش نبود بلک��ه نتیجه معکوس داد و ای��ران گام هایی را در 

راستای کاهش تعهداتش برداشته است.
ماس تصریح کرد در صدد است اواخر روز دوشنبه، با همتایان 
انگلیس��ی و فرانس��وی خود در پاری��س  در خصوص گام های 
مشترکی که می توان در قبال اقدامات ایران اتخاذ کنند، دیدار 

و گفت وگو کند.
ش��ورای وزیران اتحادیه اروپا، نشس��ت دو روزه ای را با محور 
ایران و تحوالت غرب آس��یا در پایتخت بلژیک آغاز می کند و 
این اولین نشس��ت این ش��ورا پس از اعام گام چهارم کاهش 
تعهدات جمهوری اس��امی ایران ذیل برجام و همچنین  آغاز 

غنی سازی اورانیوم در تأسیسات فردو است.
در حال��ی که خلف وع��ده اروپایی ها و عدم اج��رای تعهدات 
برجامی آنه��ا همچنان ادامه دارد، وزی��ر خارجه دانمارک در 
آستانه نشس��ت ش��ورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، از لزوم 
توق��ف گام های ایران در کاهش تعه��دات برجامی و پایبندی 
کامل این کش��ور به این توافق س��خن گفته است. یپه کوفود 
در س��خنانی پیش از این نشس��ت از گام های کاهش تعهدات 

برجامی ایران انتقاد کرده است.

ب��ه ادعای کوف��ود، پایبندی کام��ل ایران به برج��ام، بهترین 
گزینه ای اس��ت که ما ب��رای جلوگیری از دس��تیابی ایران به 

ساح هسته ای در اختیار داریم.
اظهارات وزیر خارجه دانمارک در حالی مطرح شده که برنامه 
هس��ته ای ایران تحت بازرسی های بی سابقه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرار دارد و هیچ نش��انی از نظامی بودن این برنامه 

وجود نداشته است.
آنطور که تس��نیم در یادداشتی نوشت؛ اینکه اروپا در تصمیم 
نهایی خود متمرکز بر فش��ار بیش��تر بر ایران، یا باتکلیفی و 
حت��ی انفعال در این زمینه ش��ود، در نهای��ت نتیجه آن برای 
ایران یکس��ان است. هیچکدام از این حالت ها نفعی برای ایران 
نخواهد داش��ت. ضمنا با تحریم های آمریکا، س��خن از فش��ار 
ی��ا تحریم جدید اروپا چندان معنا و مفهومی ندارد و بیش��تر 

می تواند جنبه نمادین داشته باشد.
فرام��وش نکنیم ک��ه بعد از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای، 
ای��ران به اعض��ای باقیمانده برجام از جمل��ه اروپایی ها حدود 
یکس��ال فرصت داد تا کمبودها را جبران کنند. اروپایی ها هم 
با اعتراف به مشکات ناشی از خروج برجام توسط آمریکا، ۱۱ 
تعهد به ایران دادند. اما هیچ وقت به آن عمل نکردند. با لبریز 
ش��دن کاس��ه صبر تهران، نوبت به کاهش تعهدات هس��ته ای 
ایران منطبق بر بندهای ۲6 و ۳6 برجام رسید. ایران گام های 
دوماه��ه ای را تعریف کرد تا به اروپا فرصت جبران مافات کند. 
اروپایی ها مثل یکسال گذشته، هر بار وعده های نسیه دادند تا 
ایران را از کاهش تعهدات منصرف کنند. اما فلس��فه و ماهیت 
گام های ایران مبتی بر تنظیم رفتار طرف مقابل و بازگرداندن 
آنه��ا به تعهدات برجامی ش��ان بود. یعنی قرار بر این ش��د که 
ایران با برداش��تن گام های برگش��ت پذیر س��عی کردن طرف 
مقاب��ل را به تعهدات��ش پایبند کند. به همی��ن دلیل بود که 
کیفی��ت برخی گام ها تا حدودی مایم تر و بر اس��اس حس��ن 
نیت بود. اما با گذش��ت یکس��ال و چهار گام، هنوز هیچ اثری 
از جدی��ت اروپا در عمل به تعهدات برجامی اش نیس��ت. بلکه 
بالعکس روز به روز اوضاع تغییر کرده و به مرور جای ش��اکی 

و متهم تغییر می کند.
اینک��ه گام های ای��ران برای برگرداندن اروپ��ا به تعهداتش در 
توافق هس��ته ای تا کنون موثر و کارآمد نبوده اس��ت، چندین 
پی��ام و نتیجه راهبردی را پیش رو می گذارد. اگر طرف مقابل 

مواضعش را تنظیم و ترمیم نمی کند، بایس��تی مش��ابه رفتار 
خودش راهبرد فشار متقابل را در پیش گرفت. چنین تغییری 
می توان��د کیفیت گام های بعدی را تح��ت تاثیر قرار دهد. این 
حتی می تواند ش��امل کابوس غرب در زمینه بازرس��ی ها و ان .

پی. تی باش��د. عاوه بر این، ایران می تواند گام های قبلی خود 
را با کیفیتی جدید پیگیری کند. آن زمان خواهد بود که غرب 
نیز فشار جدی تری را در زمینه هسته ای احساس خواهد کرد. 

و این می تواند دستاوردهای راهبردی خود را داشته باشد.
از س��ویی دیگرویلیام اورمان بیمن استاد دانشگاه مینه سوتای 
آمری��کا معتقد اس��ت برجام وابس��ته ب��ه ان.پی.تی اس��ت و 

غنی سازی در فردو با غنای پایین مطابق ان.پی.تی است.
وی گفت: تنها توافقی که واقعاً مهم است پیمان منع گسترش 
ساح های هسته ای  اس��ت که متعلق به دهه ۱۹۷۰ میادی 
اس��ت. برجام در واقع توافق اعتمادسازی بود )نه یک معاهده( 
ب��رای اطمین��ان از اینک��ه ایران ش��رایط ان.پی.ت��ی را نقض 
نمی کند. طبق ان. پی.تی ایران حق دارد غنی س��ازی اورانیوم 
را برای اهداف صلح آمیز درس��ت مانند ۱۹ کش��ور دیگر فاقد 

تسلیحات اتمی، انجام دهد.
وی افزود: ش��روع مجدد فعالیت س��انتریفیوژها در فردو برای 
غنی سازی اورانیوم با غنای پایین طبق ان.پی.تی کامًا قانونی 
اس��ت. این اقدام ایران آن بخش از برجام را که می گوید ایران 
غنی س��ازی را تح��ت این تواف��ق افزایش نخواه��د داد، نقض 
می کند. ایران می خواهد این پیام را به ایاالت متحده آمریکا و 
اروپا ارسال کند که برجام با خروج ایاالت متحده آمریکا از آن 
نقض ش��ده بنابراین ایران معتقد است مطابق برجام، هنگامی 
ک��ه یک طرف نتواند به تعهدات خ��ود عمل کند، طرف دیگر 
برجام تعهدی برای اج��رای آن ندارد. با این وجود، ایران باید 
پایبندی خود به ان.پی.تی را حفظ کند، درس��ت همانطور که 

االن به آن متعهد است.
وی در پاس��خ به این سوال که فکر می کنید گام چهارم ایران 
ب��رای کاهش تعه��دات خود تحت برجام  خ��ط قرمز اتحادیه 
اروپا باشد؟ اگر نه، خط قرمز آنها چیست؟ بیان داشت: باز هم 
می گویم، برجام وابسته به ان.پی.تی است. اروپایی ها و ایاالت 
متحده می دانند که این مرحله صرفاً سیگنالی برای اروپایی ها 
و ایاالت متحده آمریکاس��ت. ایران از دیدگاه اروپایی ها با خط 
قرم��ز فاصله زی��ادی دارد هرچند تضمی��ن می کنم که دولت 
ترامپ سعی خواهد کرد سایر امضا کنندگان برجام را متقاعد 

کند که ایران خطرناک تر شده است.
وی در خص��وص اظهارات رافائل گروس��ی رئیس آژانس بین 
الملل��ی اتم��ی که پس از انتخاب ش��دن هنگامی که در مورد 
ایران از وی س��وال ش��د به خبرنگاران گف��ت: من کار خود را 
انجام خواهم داد و فکر می کنم کار من اجرای دستورالعمل به 
روش��ی مستقل، عادالنه و بی طرف است، تصریح کرد: به طور 
کلی تصور می ش��ود گروس��ی فردی منصف و بی طرف است؛ 
برخاف آمانو که تمام مدت تحت فش��ار ایاالت متحده بود تا 
گزارش های منفی در مورد ایران صادر کند. متاسفم که آقای 
آمانو درگذشت، اما او به عنوان  رئیس آژانس انرژی هسته ای 

فردی بی طرف نبود.
تاکنون، حتی تحت ریاس��ت آمانو، آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی تأیید کرده اس��ت ک��ه ایران مطابق ب��ا ان.پی.تی عمل 
کرده است. آژانس بین المللی انرژی هسته ای مسئول قضاوت 
سیاس��ی یا کنترل برجام نیست؛ گرچه سازمان ملل آن توافق 
را به رس��میت شناخته است. گروس��ی تحت فشارهای شدید 
ای��االت متحده قرار خواهد گرفت تا اعام کند ایران چیزی را 
نقض کرده اس��ت. امیدوارم که او بتواند مقاومت کند و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را بر وظیفه اصلی خود یعنی اطمینان 

از پایبندی به ان.پی.تی متمرکز نگه دارد.

تقالی بیهوده اروپا برای پایمال کردن حق مسلم ایران
آیا اروپا پیام روشنی از گام چهارم ایران گرفته است؟
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 کشورهای حوزه خلیج فارس از دام ایران هراسی خارج می شوند


