
 تالش دختر صدام و بعثی ها 
برای ضدایرانی کردن اعتراضات عراق

هم زم��ان با هش��دار مرجعیت دینی در ع��راق درباره 
حضور نفوذی ها در میان معترضان، »رغد صدام« دختر 
دیکتاتور معدوم عراق، صوتی منتسب به پدرش منتشر 

کرد تا فضای اعتراضات را ضدایرانی جلوه بدهد.
رغد پنجاه و یک ساله که مقیم پایتخت اردن است، در 
حساب توییتری خود صوتی منتسب به پدرش منتشر 
کرد که می گوید فکر می کردند می توانند شما را ببرند 
تهران. می خواهند عراق را روس��تایی از توابع سرزمین 
فارس کنند. اما شما امیدشان را ناامید کردید و درسی 

به آنان خواهید داد که شایسته اش هستند. 
روش��ن نیس��ت صدا، صدای دیکتاتور معدوم است یا 
خی��ر و اینکه چه زمانی بیان ش��ده ی��ا خطاب به چه 
کس��انی و درباره چه موضوعی مطرح ش��ده است اما 
حساب توییتری دختر صدام با انتشار آن در این روزها 
که عراق شاهد تظاهرات است، تالش کرده فضا را که 
اعتراض به بیکاری، وضعیت بد معیشتی و فساد است، 

اعتراض به ایران نشان بدهد.   تسنیم 

تهدید دیپلمات آمریکایی علیه 
شرکت کنندگان دراجالس ایران-اروپا 

ریچارد گرنل س��فیر آمریکا در آلم��ان به اتخاذ مکرر 
مواضع ضدایرانی معروف است، بار دیگر سرمایه گذاران 

اروپایی در ایران را به تحریم تهدید کرد. 
سفیر آمریکا در آلمان نوشته است: »به نظرم می رسد 
که تم��ام این افراد و گروه ها باید به فهرس��ت تحریم 

ایاالت متحده افزوده شوند.  فارس 

اخبار

کشورهای منطقه به واقعیت اقتدار 
جمهوری اسالمی پی ببرند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: مردم 
منطقه می دانند که جمهوری اس��المی همواره درکنار 
مردم منطق��ه بوده و هیچگاه به حق��وق آن ها تعدی 

نکرده است.
بهروز نعمتی ضمن اش��اره به اهمی��ت حضور فعال و 
موثر جمهوری اس��المی در اج��الس های منطقه ای، 
گفت: یکی از سیاست های جمهوری اسالمی، ارتباط 
موثر با کشورهای همسایه و حفظ همسایگی و برادری  

آمد و شد بین کشورها است.
نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و 
پردی��س در مجلس با تاکید برلزوم حفظ دوس��تی با 
کشورهای همسایه مطرح کرد: دستگاه دیپلماسی ما 
با کش��ورهای منطقه ارتباط مفید و مناس��بی دارد و 
آنه��ا نیز باید از ظرفیت جمهوری اس��المی و حس��ن 

همجواری با ایران استفاده کنند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تمدن ه��ای آس��یایی از رهگذر 
جاده ابریش��م دارای اش��تراکات زیادی هستند، ادامه 
داد: جاده ابریش��م صرفاً مس��یری برای دادوستدهای 
اقتصادی نبوده بلکه مراودات سیاسی هم ایجاد کرده 
است؛ تفکرات، پوش��ش، گویش و فرهنگ کشورهای 
مس��یر جاده ابریش��م به مدد این مس��یر تاریخی به 

یکدیگر منتقل شده اند.
نعمتی در ادامه افزود: کشورهای منطقه بایستی که به 
واقعیت اقتدار جمهوری اسالمی در منطقه پی ببرند؛ 
چراکه جمهوری اس��المی همواره به عنوان کش��وری 
مقت��در و حام��ی منطق��ه دس��ت برادری به س��مت 

کشورهای همسایه داده است.
عضو فراکسیون مستقلین والیی ضمن اینکه می بینیم 
ک��ه در منطقه اروپا خیلی به توفیقاتی نرس��یدیم این 
موضوع یا به علت تمامیت خواهی اروپایی ها است و یا 
اینکه آنها دنباله رو سیاست های آمریکایی ها هستندو 
من فکر می کنم ارتباط منطقه ای می تواند کمک کند 
هم به ما و هم به همس��ایگان ما که از پتانس��یل های 
کشورمان در منطقه بهره مند شوند همچنین ارتباط 
موثر جمهوری اس��المی هم با همسایگان می تواند به 
کش��ور در بسیاری از مواقع و برهه ها برای ارتقای تراز 
سیاس��ی کش��ور و هم برای باالبردن س��طح مبادالت 

اقتصادی و تجاری کمک کند.
وی با اش��اره رفت و آمدها و حضور مس��ئوالن سطح 
باالی کشور در همایش و اجالس های منطقه ای، ادامه 
داد: حضور موثر رئیس جمهوری و وزیر امورخارجه و 
سایر عالی رتبه کش��ورمان در اجالس های منطقه ای 
موج ایران هراسی که کشورهای استکباری و دشمنان 
علیه کشورمان در دنیا به راه انداخته اند، در دید مردم 

دنیا از بین می برد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
کرد: موضوع ایران هراسی کار سرویس های اطالعاتی 
آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی است و آنها همیشه 
به دنب��ال این موضوع هس��تند، البته م��ردم منطقه 
می دانند که جمهوری اس��المی همواره کمک رس��ان 
بوده و همیشه درکنار مردم منطقه بوده و هیچگاه به 
حقوق آن ها تعدی و تجاوز نکرده است. کشورهایی که 
به مرزهای کشورها تجاوز کرده اند، امروز مورد حمایت 
آمری��کا، رژیم صهیونیس��تی و دیگر همپیمانانش��ان 

هستند.  خانه ملت 

از نگاه دیگران 

نگرانی نماینده ایران از بحران انسانی در نوار غزه
معاون نمایندگی دائم ایران در دفتر س��ازمان ملل در وین از وضعیت کنونی در 
س��رزمین های اش��غالی و کرانه باختری و بحران انسانی در نوار غزه ابراز نگرانی 
کرد و خواستار رفع فوری و بدون قید و شرط محاصره غیرقانونی نوار غزه شد.

رض��ا غائبی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اس��فناک  انس��انی در س��رزمین های 
اش��غالی و اینکه رژیم اس��رائیل با نقض قوانین بین المللی در حال جنایت جنگی 

در فلس��طین اس��ت، بر ضرورت یافت��ن یک راه حل جامع و پای��دار برای حل بحران 
فلسطین تأکید و خاطرنشان کرد: پایان دادن به اشغال فلسطین و بازگشت مردمان آن 
به س��رزمین خود و تاسیس یک سرزمین مستقل فلس��طینی به پایتختی قدس شریف 

بایستی جزیی از راه حل جامع باشد.
وی افزود: ایران حمایت کامل خود از بزرگداشت این روز مهم که فرصتی مناسب برای 

بازتاب وضعیت تاسف بار اشغال فلسطین را اعالم کرده است.  تسنیم

حمایت ایران از ما بدون هیچ مطالبه ای است
عض��و دفتر سیاس��ی حماس صحب��ت از آتش ب��س طوالنی مدت ب��ا تل آویو را 
گمانه زنی صرف خواند و در پرداخت به رابطه با ایران اعالم کرد، این کش��ور در 
قبال حمایت دهها ساله خود از حماس هیچ بهای سیاسی مطالبه نکرده است.

خلیل الحیه در ادامه گفت: روابط ما و )رژیم( اشغالگر، رابطه رویارویی برای دفاع 
از ملت ماس��ت و صحبت از آتش بس طوالنی م��دت غیرواقعی و فقط گمانه زنی 

است. مقاومت و در رأس آن حماس نمی تواند بر روی تعهد اسرائیل حساب باز کند و 
آنچه برای حماس مهم است نهایی شدن قرارداد حقیقی و جدی برای تبادل اسراست.

ای��ن عض��و حماس درب��اره روابط با ایران هم گفت: ایران دهها س��ال اس��ت که از ما 
حمای��ت می کند اما هیچ زمانی در قبال این حمایت از ما بهای سیاس��ی درخواس��ت 
نکرده است. وی در پایان گفت، در سفرش به لبنان چندین دیدار با مقامات حزب اهلل 

داش��ته اس��ت.  فارس 

مدیر کل جدید آژانس موضعی محکم در قبال ایران می گیرد
خبرگ��زاری ان. اچ. ک��ی ژاپن به نقل از رافائل گروس��ی مدی��ر کل جدید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نوش��ته اس��ت که وی قصد دارد در قبال برنامه هسته ای 

ایران موضعی محکم اتخاذ کند.
گروس��ی که اخیرا به عنوان جایگزین یوکی��ا آمانو مدیر کل فقید آژانس انتخاب 

شده، از روز سه شنبه رسما کار خود را آغاز می کند. بر اساس گزارش ها، در جریان 
انتخابات گزینش مدیر جدید، این دیپلمات آرژانتینی گزینه مورد حمایت آمریکا بوده 

است. ان اچ کی که گفت وگویی با گروسی ترتیب داده، نوشته است: »گروسی در خصوص 
ایران، می گوید که می خواهد روابط س��ازنده ای با ایرانی ها داش��ته باشد. او تأکید کرد که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بحث توسعه هسته ای را جدی بگیرد.« این خبرگزاری 
در عین حال نوش��ته است: مدیر کل بعدی آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید او در 

قبال توسعه هسته ای، موضعی منصفانه، اما محکم اتخاذ می کند.  صداوسیما

میزان اهمیت راهبردی فردو نس�بت به نطنز با توجه به 
لغ�و معافیت تحریمی این س�ایت از س�وی آمریکا  چه 

قدر است؟
کش��ور به دلیل تهدیدهای مداوم غربی ه��ا و آمریکا به حمله  
س��راغ فردو رفت. باتوجه به اینکه هنوز ابتدای راه بودیم برای 
صیان��ت از صنعت هس��ته ای و غنی س��ازی تصمی��م گرفتیم 
ت��ا جایی را انتخ��اب کنیم که به راحتی نتوانن��د آن را از کار 
بیاندازن��د باالخره به این نتیجه رس��یدیم ک��ه باید درون کوه 
س��ایتی را ایجاد کنیم تا بدنه کوه از این تاسیس��ات هسته ای 
محافظ��ت کند. وجه تس��میه فوردو هم به نام روس��تایی در 
اطراف قم باز می گردد که حدود صد ش��هید داده و به افتخار 

همین شهدا این نام  برای سایت جدید انتخاب شد.
در س��ایت فردو امکان نگهداشتن س��ه هزار سکوی ماشین با 
ابعاد خاص را داریم، که البته اگر بزرگ تر باشد دیگر جای سه 
هزار ماشین را نخواهیم داشت. زمانی که من در سازمان انرژی 

اتمی بودم و زیرساخت های فردو را تکمیل می کردیم، نظر این 
بود که فردو را به ماشین های نسل جدیدمان اختصاص دهیم 
ک��ه به صورت مرکز تحقیقاتی باش��د مانن��د، S۸ در اصفهان. 
وقتی که ما س��انتریفیوژ های جدی��د را رونمایی می کردیم در 

باالی زمین قرار داشت.
در همین زمان به جای آنکه زنجیر های ش��اهد ماش��ین های 
جدیدمان را داشته باش��یم، آنها را در فردو قرار دهیم که اگر 
اتفاقی افتاد ماشین های جدیدمان در فردو آسیب نبیند و این 
زنجیر ه های شاهد حدود ۱۶۴ تا ۱۷۴ ماشین است،  اگر ۱۰ 
زنجیره شاهد داش��ته باشید می شود ۱۷۰۰ ماشین و اگر ۲۰ 
زنجیره شاهد داش��ته باشم نزدیک به ۳۰۰۰ ماشین می شود. 
در حال حاضر هم در فردو نزدیک به ۱۵ ماشین داریم و از این 
میزان تنها اگر بخواهیم ۱۰ زنجیره شاهد درست کنیم ۱۷۰۰ 
تا۱۸۰۰ ماش��ین می ش��ود. قصد ما این بود ک��ه فردو را برای 
این اقدامات نگهداریم. ام��ا بعد از اینکه من به وزرات خارجه 
رفتم فردو را مانند نطنز تبدیل به محل نگهداری ماشین های 
قدیمی یعن��ی IR۱ کردند که این ماش��ین ها اهمیت زیادی 
نداش��ت حت��ی در صورت از بین رفتن ما می توانس��تیم آن را 
دوباره بسازیم، ولی ماشین های نسل جدید را که با هزینه های 
س��نگین درس��ت می کنیم نمی خواهیم از بین بروند، ولی ما 

IR۱ را بار ها ساخته بودیم.
ما ۲۰۰۰ ماش��ین در فردو داشتیم که بعد از مذاکرات، آن را 
به ۱۰۴۴ عدد رس��اندیم، اروپایی ها خواستند که از این سایت 
بهره ب��رداری نش��ود، ولی ما اعالم کردیم که این س��ایت را از 
دس��ت نمی دهیم و ۱۰۴۴ ماشین نگهداشتیم. در حال حاضر 
نیز این میزان ماش��ین در این س��ایت وج��ود دارد و به دلیل 

بدعهدی اروپایی ها غنی س��ازی در این س��ایت ب��ه راه افتاده 
اس��ت و تا زمانی که آنها به تعهدات خ��ود بازگردند همچنان 

غنی سازی را در فردو ادامه خواهیم داد.
در رسانه های خارجی در رابطه با ماجرای بازرس متخلف 
آژانس فضاسازی علیه ایران انجام شد و گویا توضیحات 
مقامات ایرانی به اندازه خود که با هدف پرونده س�ازی 
علیه ایران مطرح شده است.  لطفا درباره این موضوع و 

اقدامات مقامات کشورمان در این باره توضیح دهید؟
بازرس ه��ا به طور کل��ی از مصونی��ت دیپلماتی��ک برخوردار 
هس��تند، مصونیتی مانند آنچه س��فرا در زمان ماموریت خود 
دارند و چنین موضوعاتی در قوانین بین المللی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. برای مثال اگر یک بازرس ایران��ی که در آژانس 
انرژی اتمی مشغول به کار است در کشور دیگری با مسئله ای 

روبه رو شود، از مصونیت دیپلماتیک برخوردار خواهد بود.
البته  بازرس��ان آژانس باید هنگام ورود به س��ایت  های ایران 
چک ش��وند و چنی��ن موضوعی در زمان بازدید از تاسیس��ات 
هس��ته ای در سراس��ر دنی��ا طبیعی ب��وده و این قان��ون تنها 
مربوط به ایران نمی شود. در این چک و کنترلی که انجام شد 
دستگاه ها تشخیص دادند که یکی از بازرس ها مواد مشکوکی 

را حمل می کند.
وقتی که از بازرس دراین باره س��وال کردند،  پاسخ های او قانع 
کننده و قابل قبول نبود. عالوه براین مس��ائل دیگری نیز پیش 
آم��ده که جزئیات آن را نم��ی  توانم بگویم، در نهایت همه این 
وقایع مستندس��ازی، فیلمبرداری و صدابرداری ش��د، ولی به 
دلیل اینکه مصونیت دیپلماتیک داش��ت نمی توانستیم بازرس 
را نگهداری��م. در نتیجه با کمال احت��رام و رعایت تعهداتی که 

نس��بت به امور بین المللی به آنها متعهد ش��دیم پروتکل های 
دیپلماتی��ک به طور کامل رعایت ش��د و بازرس نیز برگش��ت، 
ام��ا ما به آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی اعتراضی نوش��ته  و 
اعالم کردیم که این موضوع را پیگیری می کنیم. به دلیل اینکه 
در ای��ران مکانی را برای نگهداری دس��تگاه های معیوب داریم، 
خیلی از وسایل را از خارج خریداری می کنیم، ولی آنها در این 
وسایل  خرابکاری می کنند تا در زمان استفاده از این دستگاه ها 
با مشکل مواجه ش��ویم. ما در همین راستا یک نمایشگاهی از 

خرابکاری های صنعتی در سازمان انرژی اتمی داریم.
حتم��ا ماجرای نرم افزاری به نام اس��تاکس نت را  ش��نیده  اید 
که  از طریق آن در صدد ضربه زدن به تاسیس��ات هس��ته ای 
م��ا برآمدند و حتی به چند کارخانه پتروش��یمی هم  آس��یب 
رس��اندند، اما به صنعت هسته ای آس��یبی وارد نشد چراکه به 
موقع به ما هش��دار داده ش��ده بود. هرچند ب��ه دنبال متوقف 
کردن این صنعت در ایران بودند اما این خواس��ته آنها هیچ گاه 
محقق نشد و تنها توانستند آسیب بسیار مختصری به ما وارد 
کنند زیرا  قبل از اینکه به مش��کلی تبدیل ش��ود آن را خنثی 
کردیم و مشکلی پیش نیامد. در نتیجه نسبت به آسیب رسانی 

دشمن در خصوص صنعت هسته ای همیشه هوشیاریم.
آنها بدافزار استاکس نت را علیه ما به کار گرفتند خرابکاری های 
صنعت��ی را علی��ه ما انج��ام دادند، تجهیزات معی��وب را به ما 
فروختند که در این رابطه هوش��یار بودیم و اقدام اخیر بازرس 
آژان��س را در این راس��تا می بینیم و از آژانس خواس��ته ایم تا 
تکلیف را در این باره مشخص و مسئله را پیگیری کند که این 

مسئله در حال پیگیری است.
با توج�ه به اینکه ش�هادت ش�هید احمدی روش�ن به 
موضوع ویروس اس�تاکس نت مرتبط است در خصوص 
موارد مش�ابه چنین اقداماتی که پیش ت�ر اتفاق افتاده 

توضیح دهید؟
صالحی: ما در حال حاضر پیش بینی های الزم و  مصون سازی ها 
را انجام می دهیم. درباره خرید تجهیزات معیوب هم ما تمهیدات 
الزم را در ای��ن ب��اره انج��ام دادیم و آنها را قب��ل از نصب چک 
می کنی��م. اتفاقا آنها با فروختن تجهیزات معیوب به نوعی به ما 

کمک کردند و باعث افزایش تخصص ما در این حوزه شده اند.

مع��اون سیاس��ی وزیر خارج��ه با بی��ان اینکه 
شوک های وارده به روابط اقتصادی ایران با دیگر 
کشورها بعد از خروج آمریکا از برجام فرونشسته، 
گفت: در حال رس��یدن به سازوکارهای جدیدی 
در روابط با ش��رکای اقتصادی خ��ود به ویژه با 

چین هستیم.
س��ید عب��اس عراقچی در جمع خبرن��گاران در 
تش��ریح اهداف س��فرش عنوان ک��رد: به دعوت 
همتای خود در وزارت خارجه چین، معاون وزیر 
خارجه چین، به پکن س��فر کردم و هدف اصلی 

این سفر ادامه مشورت های سیاسی ۲ کشور در 
خصوص برجام است.

مع��اون وزی��ر خارجه ای��ران اضافه ک��رد: ما از 
ابتدای مذاکرات برجام این مش��ورت ها و تبادل 
نظرها را به صورت مس��تمر با دوستان در چین 
داشتیم همانطور که در مسکو با دوستان روسی 

ای��ن مش��ورت ها را داش��تیم و االن ادام��ه این 
مشورت هاس��ت که طی امروز و ف��ردا در چین 

انجام می شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه موضوع برج��ام یک موضوع 
جدی در عرصه  بین الملل اس��ت، اظهار داشت: 
برجام وضعیت مناس��بی را ندارد، به دلیل عدم 

انجام تعهدات کشورهای باقیمانده در برجام بعد 
از خ��روج آمری��کا، ایران از منافع��ی که باید در 
برجام منتفع شود برخوردار نیست و بعد از آغاز 
روند کاهش تدریجی تعه��دات ایران در برجام، 
مجموعا این توافق در وضعیتی اس��ت که اقتضا 
می کند ما مش��ورت های جدی تر و نزدیکتری را 

داشته باشیم.
عراقچ��ی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا چی��ن از ابتدا در 
تماس ه��ای نزدی��ک بودیم، اظهار داش��ت: روز 
جمع��ه آینده دور جدید کمیس��یون مش��ترک 
برجام در وین برگزار خواهد شد که این نشست 
برطبق برنامه قبل، هر س��ه م��اه یک بار برگزار 
می ش��ود، لذا الزم بود قبل از این کمیس��یون، 
دستورکار این نشست را با همکارانمان در چین 
م��رور و تالش کنیم تا مواض��ع نزدیکتری را در 

این نشست داشته باشیم.

گزارش

کارش��ناس مسائل س��یاس خارجی معتقد اس��ت؛ طرف های 
غربی اروپایی بدانند دوران بازی با کلمات و بد عهدی در قبال 
کش��ورها سال ها است گذشته است به خصوص کشوری که با 
رهنموه��ای رهبری عالی قدر۴ ده��ه در برابر تمام توطئه های 
دش��منان پابرجا مانده و خواهد ماند و ع��دم وفای به عهد از 
س��وی هر دولتی جز شکس��ت برای آن کش��ور در برابر ایران 

چیزی در پی نخواهد داشت.
عباس ضیایی نیری کارش��ناس مسائل سیاست خارجی گفت: 
برداشته شدن نقاب دیگری از چهره یکی از دولت های اروپایی 
نش��انگر ذات پلید و ایران ستیزی آنها را در فاز جدید نمایان 
می کند، واکنش ب��ه اظهارات جان ایو لودریان درباره برجام و 
همچنین امکان بهره گیری از مکانیس��م حل و فصل اختالفات 
این س��ند با عنوان مکانیسم ماشه باید گفت، ادبیات وزیر امور 
خارجه فرانس��ه که نتوانست از بعد از سالها پلیس بد بودن در 
چند سناریو نقش پلیس خوب را اجرا کند کامال غیر مسئوالنه 
و خجالت  آور است و نشان  از شکست سیاست های فریبکارانه 

انها در تمامی مواضع در برابر ایران  است.
وی اف��زود: گویا مقامات الیزه از فش��اری ک��ه جلیقه زردعا بر 
دولت فرانس��ه می آورند به س��طوح آمده و قدرت تفکر و فهم  
سیاس��ت را از یاد برده اند، آنه��ا نباید فراموش کنند که ارباب 
انها با ش��وی نظامی در خلیج فارس نتوانس��ت مواضع آنها را 
تغییر دهد حال آنهایی که کوچکترین اختیاری از خود ندارند 
اظهارات��ی را بیان می کنند که در قواره های ناپلئون هم نبوده، 
این گفته ها کارامدی و نتیجه بخشی ابتکارات و پیشنهادهای 
سیاس��ی را برای اجرای کامل برجام و بازگشت ایران به انجام 
تعه��دات قبل از گام های کاهش تیره و ت��ار می کند و اجرای 
این س��ند را به وس��یله هم��ه طرف ها در راس��تای نظام رفع 

تحریم های برجام و مصوبات کمیسیون مشترک دچار خدشه 
و ایراد می کند.

ضیای��ی نی��ری تصریح ک��رد: درایت و هدف مکانیس��م پایان 
اختالفات پیش بینی ش��ده در برجام مش��خص شدن و اجرای 
اقدامات جبرانی برای دو طرف اس��ت و اقدام ایران نیز اجرای 
حق محرز و بدون چون و چرای خود بر طبق ماده ۳۶ همین 
 س��ند اس��ت و طرف های اروپایی به خصوص نوادیان ناپلئون 
باش��د بدانند که برجام در شمایل کنونی به هیچ وجه به آنها 
اج��ازه نمی دهد ک��ه در قبال اقدامات مش��روع و قانونی ایران 
در پاس��خ به بدعه��دی و اتالف وقت آنها و خ��روج یک جانبه 
آمریکا و نقض اساس��ی تعهدات آنها در تفکر باشند که به این 
مکانیسم حتی فکر کنند، اینکه لودریان  پیر اظهار می کند که 
ایران هر دو ماه یکبار ضربه ای به توافق هسته ای وارد می کند 
تا جایی که امروز موضوع به جریان انداختن مکانیس��م حل و 
فصل اختالفات به نحو پیش بینی شده در توافق برای ما مطرح 

می شود، بسیار سخیف و دور از دنیای سیاست است.
به باور این کارش��ناس مس��ائل سیاست خارجی؛ چرا که کلیه 
اقدامات ایران  از ابتدا تا به امروز بر اس��اس قانون و حق مسلم 
و اش��اره شده در بندهای این توافق است و مطمئنا در صورت 
بازی با کلمات و ادامه رویه گذش��ته این کاهش تعهدات ادامه 
خواهد داشت، الزم به اشاره است که این اظهارات سالها پیش 
نیز توس��ط برنار کوش��نر وزیر خارجه  اس��بق فرانسه نیز بیان 
شده بود و مس��لما ما فراموش نکردیم که آنها آن زمان اعالم 
داش��ته بودند ک��ه باید خود را برای بدتری��ن وضعیت با ایران 
آماده کنیم و بدترین وضعیت جنگ است و ان دوران نیز این 
ادبیات واکنش منفی در پی داش��ت ضمن  اینکه در آن دوران 

نه خبر از برجام بود و نه خروج برجام.
ضیایی نیری بیان داش��ت: س��خنان به اصطالح تندی که آن 
دوران از سوی فرانس��ه در مناقشه  اتمی با ایران بیان شد هم  
نتوانست ایران را ذره ای از تصمیمات و اقدامات خود دور کند، 
آن زمان آنها در روزنامه های خود هم  از احتمال جنگ با ایران 
صحبت  می کردند و اینکه فرصت برای ایران به سرعت در حال 
گذر اس��ت ولی در عین حال از بیم  ایران تصویب تحریم های 
جدید علیه کشورمان را مدام به تعویق می انداختند، آن زمان 
نیز آنها پنداش��تند که باید با ایران ب��ا ادبیات احترام صحبت 
ک��رد نه از باب تحریم و تهدید، آنها باید بدانند اگر به تعهدات 

برجامی خود عمل کنند ممکن اس��ت بتوانند ایران را قانع از 
مواضع خود کنند و برجام را نجات دهند.

وی گف��ت: قویا به دولتمردان کش��ورمان تاکید می کنم که به 
دنبال تهدید پاریس درباره اس��تفاده از مکانیس��م ماشه برای 
حل و فص��ل اختالفات با تهران و تهدید به اعمال تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران واکن��ش کامال جدی را از خود اعالم 
کنن��د و هر چه س��ریعتر اقداماتی را پی��ش بینی کنند جهت 
احق��اق حق��وق ای��ران در برجام، چ��را که آنطور ک��ه به نظر 
می آی��د به پایان برجام رس��یده ایم و طرف های اروپایی هم از 
خ��ود اختیاری ندارند و مانند گذش��ته افسارش��ان در اختیار 
آمریکاس��ت و ش��اید برای کوچکترین کاره��ای درون دولتی 
هم باید از مبص��ر کالس اجازه بگیرند، اینکه انها در توهم این 
هس��تند که  تحریم هایی بین المللی که با برجام برچیده شده 
که نش��ده دوباره بازگردانده می شوند واقعا نیاز به این دارد که 
ش��اید مکرون حداقل از معلم و همس��ر خود مشورتی بگیرد 
که واقعیت ماجرا چیس��ت، گویا مکرون جوان تجربه بس��یار 
کمی دارد و ش��اید همس��ر وی بتواند در سیاست این شخص 
را راهنمایی کند، اینکه اگر ش��ورای امنیت سازمان ملل ظرف 
یک ماه به تعلی��ق تحریم ها رای ندهد، تحریم ها در چارچوب 
قطعنامه های قبلی شورای امنیت خود به خود به اجرا گذاشته 
خواهند ش��د نشانگر این اس��ت که برجام به انتها رسیده بهتر 
اس��ت هر چه س��ریعتر نیز اقداماتی همچ��ون کاهش نظارت 
بازرس��ان نیز در دستور کار قرار گیرد تا بدعهدان  غربی بدانند 
اقدام��ات غیر قانونی و همکاری نکردن در راس��تای قانون چه 

عواقبی را میتواند برای آنها داشته باشد.
ضیایی نیزی گفت: ضمنا مس��ئوالن کش��ور باید توجه داشته 
باش��ند که تغییر موضع فرانس��ه در برابر ایران و اظهارات غیر 
مس��ئوالنه لودریان می تواند دالیل مختلفی نیز داش��ته باشد 
اول اینکه فرانس��ه همواره در تندترین مواضع را داش��ته و به 
تعبیر خودش بیش��ترین س��ختگیری را کرده اس��ت و اکنون 
نیز نمی خواهد از مواضع پیش��ینش عقب بنش��یند، دوم آنکه 
بع��د از برگزی��ت در بریتانیا و دوره انتقال��ی در آلمان و تغییر 
ص��در اعظم که در اینده ای نه چن��دان دور اتفاق خواهد افتاد 
فرانس��ه تصور می کند که می تواند در موقعیتی قرار بگیرد که 
رهبری اتحادیه اروپا را در اختیار بگیرد و از این رو سعی دارد 
به ش��کل ماهی بادکنکی دراید، نکته دیگ��ر انکه که مقامات  

الیزه دریافته اند که واسطه گری هایشان در ماه های اخیر برای 
بهب��ود روابط تهران و واش��نگتن و حفظ برج��ام راه به جایی 
نبرده و لذا پاریس از این بابت س��رخورده اس��ت و سعی دارد 

رویکرد دیگری را اجرا نماید.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: به تعریفی 
س��اده تر فرانسه چون از تالش های خود که صد البته صادقانه 
نبوده است و حسن نیتی نیز در آن دیده نمی شد کامال ناامید 
ش��ده و همانند طفلی صغیر برخورد قهرآمیزتری را در دستور 
کار خود دارد، مس��لما س��ه کش��ور اروپائی توافق کرده اند که 
مواضعش��ان در قبال ایران هماهنگ باش��د بنابراین حتی اگر 
فرانس��ه مواضع متفاوتی را داش��ته باش��د در نهایت باید با دو 
کش��ور آلمان و انگلیس نیز هماهنگ شود و اگر موضع فرانسه 
همان موضع اتحادیه اروپا باشد، می توان نتیجه گرفت که آنها 
سعی دارند جدی بودن اروپا در برابر گام بعدی ایران را نشان 
دهند و به ایران هش��دار دهند که از نظ��ر فنی جلوتر نرود تا 

مورد خشم انها قرار نگیرد.
وی خاطرنش��ان کرد: البته آلمان سیاس��ت متفاوتی نسبت به 
فرانسه در برابر ایران پیش و می توان این نکته را رد درخواست 
آمریکا از این کش��ور ب��رای قطع ارتباط اقتص��ادی با ایران و 
اعمال فش��ار بر تهران توس��ط راینر برول اش��اره کرد و اینکه 
وی اظهار داش��ته که  برلین به تالش خود برای حفظ برجام 
و بازگردان��دن ایران به تعهدات هس��ته ای خ��ود ادامه خواهد 
داد، البته هنوز امیدهایی بر نجات توافق هس��ته ای وجود دارد 
هر چن��د ضعیف و کمرنگ اما این امر مس��تلزم اجرای کامل 
تعهدات اروپا در قبال ایران اس��ت والغی��ر، البته در این بین 
شریک و دوست راهبردی ما روسیه نیز معتقد است که تهران 
در این ش��رایط چاره ای جز کاس��تن از تعهدات هسته ای خود 
ندارد و همان طور که سرگئی ریابکوف اظهار داشت ایران در 
ش��رایط باج خواهی چاره ای جز کاهش تعهدات خود در توافق 
هسته ای ندارد و الزم است طرف های غربی اروپایی بدانند که 
دوران بازی با کلمات و بد عهدی در قبال کش��ورها سالهاست 
گذشته است علی الخصوص کشوری که با رهنموهای رهبری 
عالی قدر ۴ دهه در برابر تمام توطئه های دشمنان پابرجا مانده 
و خواه��د ماند و عدم وفای به عهد از س��وی ه��ر دولتی جز 
شکس��ت برای ان کش��ور در برابر ایران چیزی در پی نخواهد 

داشت.
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اروپا بداند دوران بازی با کلمات و بدعهدی سر آمده است 
کارشناس مسائل سیاست خارجی: 

صالحی

غنی سازی با وجود لغو معافیت تحریمی فردو 
ادامه خواهد داشت

عراقچی:
در حال رسیدن به سازوکارهای جدید در روابط با شرکای اقتصادی هستیم

ماه گذشته یک خبرگزاری غربی به نقل از منابع 
بین  آژانس  زن  بازرس  یک  که  شد  مدعی  آگاه 
المللی انرژی اتمی هنگام فعالیت در ایران برای 
مدت کوتاهی بازداشت شده است همچنین چندی 
طی  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو  مایک  پیش 
واشنگتن  در  مطبوعاتی  نشست  یک  در  سخنانی 
به  مربوط  تحریمی  معافیت های  که  کرد  اعالم 
را  فردو  سایت  در  ایران  با  هسته ای  همکاری 
شد.  خواهد  لغو  بعد  به  دسامبر   ۱۵ تاریخ  از 
این مسائل در حالی رخ داد که جمهوری اسالمی 
ایران در راستای ایجاد توازن در اجرای برجام به 
کاهش تعهدات هسته ای خود پرداخته است.برای 
شنیدن توضیحات رئیس سازمان انرژی اتمی در 

این رابطه به گفت وگو با او پرداختیم.

نمای نزدیک


