
 اعتراض شدید ایران به آمریکا 
با احضار کاردار سوئیس

کاردار سوئی��س به عنوان حافظ مناف��ع آمریکا در 
خصوص مواضع مقام��ات آمریکا در مورد تحوالت 
عراق به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 
شدید جمهوری اسالمی ای��ران نسبت به اظهارات 
جنگ طلبان��ه و ناقض منشور مل��ل متحد مقامات 

آمریکایی به حافظ منافع آن کشور ابالغ شد.
محسن بهاروند دستیار وزیر امور خارجه در نشست 
احض��ار ک��اردار سوئی��س از حافظ مناف��ع آمریکا 
خواست که عالوه بر اعالم اعتراض ایران به آمریکا 
این پیام را به آنها برساند که کشور عراق یک کشور 
مستقل است و مردم ع��راق نیز مردمی آزادیخواه، 
استقالل طلب و شرافت من��د هستند. ارتش آمریکا 
بدون ارائ��ه کوچکترین شواه��دی در مورد مقصر 
ب��ودن آنها حداقل 25 نف��ر از جوانان ملت عراق را 
به شه��ادت رسانده و تعداد بی شم��اری را مجروح 

کرده است.
طبیعتاً م��ردم عراق به کشوری ک��ه سرزمین آنها 
را اشغ��ال کرده اس��ت و جوانان آنه��ا را می کشد 
واکن��ش نش��ان می ده��د. آمریکایی ه��ا حتی دو 
نقطه را همزم��ان در سوریه بمب��اران کرده اند که 
نشان می ده��د به دنبال اهداف دیگ��ری هستند و 

بهانه جویی می کنند.  ایرنا 

خبر

 ترامپ با متهم کردن ایران اشتباهاتش
را بیشتر میکند

ی��ک کارشناس مسائ��ل خاورمیانه ب��ا بیان این که 
آمریکایی ه��ا باید به دلیل اقدام��ات خود به مردم 
عراق پاسخگو باشند، گف��ت:  اقدام اخیر آمریکا در 
ع��راق و حمله ب��ه مواضع حش��د الشعبی برخالف 
قوانی��ن و عرف بین المللی اس��ت و آنها نمی توانند 
با متهم ک��ردن ایران از بار مسئولیت اشتباهاتشان 

شانه خالی کنند.
صب��اح زنگن��ه درباره حم��الت آمریکا ب��ه مواضع 
حشدالشعب��ی در ع��راق اظهار ک��رد: آمریکایی ها 
اع��الم کرده بودند مسیر عراق ب��ه سوریه نهایتا به 
مدیترانه باید باز شود و لذا تمام بهانه هایی دیگری 

که می آورند صرفا بهانه و توجیه است.
وی تصری��ح ک��رد: آن ها ادعا کردند ک��ه به پایگاه 
"K-1" حمل��ه شده ام��ا هیچ عکس ی��ا گزارشی 
از تلف��ات این حمله ارائه نکردن��د و بالفاصله گروه 
خاص��ی را مسئ��ول ای��ن ح��وادث اع��الم کردند. 
همچنی��ن ادعا کردن��د که بمباران ی��ک مجموعه 
نظام��ی رسمی این کشور در مرز عراق و سوریه که 
در برابر ورود داعش به عراق ایستادگی می کند، به 
خاطر حمله به پایگ��اه نظامی "K-1" در کرکوک 

بوده است.
ای��ن کارشناس مسائ��ل خاورمیانه اف��زود: ادعای 
آمریکایی ها صرفا یک ادعای واهی و بهانه ای است 
برای عملیات و افزایش فشار علیه حشد الشعبی و 
همچنی��ن ممنوعیت نزدیک شدن عراقی ها به مرز 

خودشان با سوریه.
زنگن��ه خاطرنشان کرد: اقدام اخیر آمریکا در عراق 
عمال یک نوع محاصره، ایجاد محدودیت و برخالف 
قوانین و ع��رف بین المللی اس��ت. دیدیم که تمام 
گروه ه��ا و اقشار نسب��ت به اق��دام آمریکا اعتراض 
کردند و آن را تهدید حاکمیت ملی عراق دانستند، 
همچنین مرجعیت، احزاب و گروه های سیاسی این 

اقدام را محکوم و به آن اعتراض داشتند.
وی همچنی��ن درب��اره حمله معترضی��ن عراق به 
سفارت آمریک��ا و اظهارات ترام��پ مبنی بر نقش 
داشتن ای��ران در این زمینه اظهار ک��رد: ترامپ و 
سای��ر مسئولین تصمیم گیر آمریکای��ی با حمله به 
مواضع حش��د الشعبی دچار اشتباهی بزرگ شدند 
و اکنون برای خ��روج از این اشتباه سعی می کنند 
مسائ��ل را منحرف کنند، در واقع ب��ا متهم کردن 
ایران ی��ا گروه های طرفدار ایران راه حل را بسته تر 
و پیچیده ت��ر می کنند و اشتباه خ��ود را با سلسله 

اشتباهات دیگر توسعه می دهند. 
وی تاکید کرد: توصی��ه عقال در عراق به مردم هم 
این اس��ت ک��ه وارد عملیات های مشابه��ی مانند 
آن چ��ه که آمریکایی ه��ا و طرف��داران آن ها علیه 
کنسولگری ایران انجام دادند، نشوند بلکه با تحصن 
در مقابل سف��ارت خواهان اصالح، تغییر و یا پایان 

توافق نامه همکاری آمریکا با عراق شوند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار کرد: روشی 
که آمریکا به کار می برد، خالف مقررات بین المللی 
و اصول اقامت در ی��ک کشور است. آمریکایی ها با 

موافقت دولت عراق آنجا اقامت دارند.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

گستاخی وزیرخارجه آمریکا علیه 
وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو با دو شبکه آمریکایی، در پی تجمعات 
اخی��ر معترض��ان عراقی در برابر سفارت آمریکا در ع��راق، ادعاهایی را علیه 

ایران مطرح کرد.
مای��ک پمپئو، مدعی شد: موضوع، چهل س��ال مشارکت جمهوری اسالمی در 

کارزاره��ای جهانی ت��رور، رویای داشتن تسلیحات هست��ه ای و توان غنی سازی 
هست��ه ای است که امروز نیز وج��ود دارد. ما زمانی روی کار آمدیم که دولت قبلی پول 
زیادی را که برای آن برنامه هسته   ای، ترور در سراسر جهان و توسعه برنامه موشکی شان 
مورد استفاده قرار گرفت برای ایران فراهم کرد. پمپئو افزود: دولت ترامپ دیدگاه بسیار 
متفاوتی اتخاذ کرده است.  همان طور که امروز شاهد واکنش رئیس جمهورترامپ بودید، 
ما هرگ��اه متوجه عملکرد بدخواهانه جمهوری اسالمی ای��ران شویم، آن ها را مسئول 

دانسته و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منابعی برای این کار داریم.  صداوسیما 

واکنش تخت روانچی به اتهامات بی اساس آمریکایی ها
نماینده دائم ایران در سازمان ملل هدف اتهامات واهی آمریکا علیه جمهوری 
اسالم��ی را انحراف افک��ار عمومی از خشم آحاد ملت عراق از کشتار سبعانه 

اخیر عراقی ها و اشغال 1٧ ساله این کشور عنوان کرد.
مجی��د تخت روانچی عنوان کرد: ه��دف اتهامات واهی آمریک��ا علیه ایران، 

انحراف افکار عمومی از خشم آحاد ملت عراق از کشتار سبعانه اخیر عراقی ها 
و فراتر از آن اشغال 1٧ ساله این کشور توسط آمریکا که منجر به قتل بیش از ۳۰۰ 

هزار نفر از مردم بیگناه این کشور شده می باشد.
وی افزود: بسیج مردمی عراق )و شاخه های آن( گروهی کامال عراقی است که تحت 
نظارت دولت قانونی، مشروع، منتخب و دارای حق حاکمیت عراق و قوانین آن عمل 
می  کن��د. روانچی عنوان کرد: این گروه نقش اساس��ی در مبارزه با گروه تروریستی 

داعش و شکست دادن آن داشته است.  فارس 

دنبال جنگ با ایران نیستیم
رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه از توئیت تهدیدآمیز چند ساعت قبل 

خود درباره ایران عقب نشینی کرد و گفت دنبال جنگ با ایران نیست. 
دونالد ترامپ، درباره اعتراضاتی که مقابل سفارت آمریکا در بغداد انجام شد 
گفت: مسئله ب��ه خوبی مدیریت شد. جنگاوران بزرگ ما فوراً در آنجا حاضر 
شدند. این ماجرا به بنغازی دیگر تبدیل نخواهد شد. آنها خیلی سریع آمدند.

وی درباره جنگ با ایران گفت: »فکر نمی کنم این ایده خوبی برای ایران باشد. ایران 
باید بیش از هر کس دیگر خواهان صلح باشد. من صلح را دوست دارم. توقع ندارم 
ای��ن اتفاق جنگ با ای��ران بیفتد. ترامپ پیشتر در توئیتر نوشته بود: سفارت آمریکا 
در ع��راق ایمن است و چند ساعتی اس��ت که در این وضعیت قرار دارد. بسیاری از 
جنگ��اوران بزرگ ما، همراه با مهلک تری��ن تجهیزات نظامی موجود در دنیا، فوراً به 

آنجا فرستاده شدند.  تسنیم 

ایزدی 
نگاه به غرب دولت روحانی 

جواب نداد
ی��ک کارشناس مسائل بین المل��ل گفت: رزمایش مشترک 
ای��ران، چین و روسیه ظرفیت ایجاد یک ائتالف چندجانبه 

برای تبدیل شدن به ناتوی آسیایی را دارد.
فواد ای��زدی درباره پیام رزمایش دریای��ی ایران، روسیه و 
چین موسوم به رزمایش مرکب برای آمریکا گفت: برگزاری 
رزمای��ش دریایی نش��ان داد که ت��الش آمریکایی ها برای 

منزوی کردن ایران ناکام بوده است.
وی ادام��ه داد: ب��ر خالف انتظ��ار آمریکایی ها که احساس 
می کردن��د می توانند ایران را منزوی کنن��د، ایران با انجام 
رزمای��ش مشت��رک توانست عملیات روان��ی و تالش برای 

ایجاد انزوا را ناکام بگذارد.

استاد دانشگاه تهران با اش��اره به پوشش باالی رسانه های 
آمریکایی از رزمایش مشترک ایران با روسیه و چین اظهار 
داش��ت: سیاست فعلی دولت ترام��پ علیه ایران زیر سوال 
ب��وده و بسی��ار در افکار عمومی تحت فش��ار است، به این 
معنی که سیاست سرنگونی جمهوری اسالمی موفق نبوده، 
همچنی��ن آمریکا نتوانست امتیاز جدی��دی را گرفته و در 

مقابل امتیازهای قبلی نیز در حال از دست رفتن است.
ای��زدی افزود: همچنی��ن آمریکایی ها متوج��ه شده اند که 
بحث حمله نظامی به ایران نمی تواند ساده باشد و با اینکه 
سیاس��ت فشار حداکثری علیه کشورم��ان به اقتصاد فشار 
آورده؛ ول��ی دستاوردهایی که طرف آمریکایی فکر می کرد 

می توانست به دست آورد، تحقق پیدا نکرده است.
وی عن��وان کرد: از همین جهت باید گفت که فعالیت های 
بین الملل��ی کش��ور به خص��وص در حوزه نظام��ی و انجام 
رزمایش مشترک این نتیج��ه را دارد که شکست سیاست 
آمریک��ا علیه ایران را تثبیت می کن��د. این تحلیلگر مسائل 

بین المل��ل با تاکید ب��ر اینکه رزمایش انج��ام گرفته برای 
ری��اض و ابوظب��ی نیز ح��اوی پیام هایی ب��ود، اضافه کرد: 
عربست��ان سعودی و امارات متح��ده عربی از طرفی دیدند 
ک��ه ایران دوستان��ی دارد که می توان��د از ظرفیت آنها در 
صورت ب��روز مشکل در حوزه سیاس��ت خارجی و امنیتی 

استفاده کند.
ایزدی بیان کرد: از ط��رف دیگر این کشورها می بینند که 
آمریک��ا در دوره ترامپ قرار نیست هزین��ه ای برای تامین 
امنیت آنها بپردازد و سرباز آمریکایی برای جنگ عربستان 
ورود نخواهد ک��رد. از همین رو شاهد فروپاشیدن حمایت 

سنتی آمریکا از هم پیمانان خود در منطقه هستیم.
وی اف��زود: دو موضوع گسترش رواب��ط سیاسی و امنیتی 
ایران در عرصه بین الملل و نگاه شبهه ناک ابوظبی و ریاض 
ب��ه آمریکا در تامین امنیت، بای��د موجب شود تا عربستان 
سعودی و ام��ارات متحده عربی سیاست ه��ای ضد ایرانی 

خود را اصالح کنند.

تحلیلگر مسائل بین الملل تاکید کرد: نگاه به شرق می تواند 
یک��ی از راهبردهای جدی جمهوری اسالمی باشد. نگاه به 
غ��رب در دوره آقای روحانی جواب نداد. هرچند برخی در 
دولت خواستار روابط ب��ا غرب هستند؛ ولی نکته مهم این 
است که این عالقه باید از سوی کشورهای غربی نیز باشد. 
ت��ا زمانی که طرف مقابل عالقه ای نشان نمی دهد به معنی 
این است که این سیاس��ت شکست خورده است. ایزدی با 
اشاره به پیشرفت های مالزی در دوران نخست وزیر ماهاتیر 
محم��د گفت: از ماهاتیر محمد ای��ن پرسش شد که دلیل 
پیشرف��ت کشور شما چیست؟ جواب ایشان این بود که به 

جای نگاه به غرب ما رویکرد نگاه به شرق را داشتیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در کشور م��ا نیز باید رویکرد نگاه به 
شرق به خص��وص در حوزه های نظامی جدی گرفته شود. 
ای��ن نکته را نیز باید اضافه کنم که همانطور که ما در اروپا 
ی��ک سازمانی مانند ناتو داریم، باید یک ناتوی آسیایی هم 

داشته باشیم.  مهر 

گزارش

در حالی به روزه��ای پایانی فرصت 6۰ روزه 
چهارم به طرف های اروپایی در برجام نزدیک 
می شوی��م که شاهد هیچ اقدام عملی از سوی 
آنه��ا نیستی��م و همانگونه که ای��ران پیش از 
ای��ن اعالم کرده، گام پنج��م کاهش تعهدات 

را برخواهد داشت.
دو روز دیگر ب��ه پایان فرصت 6۰روزه چهارم 
ایران )2۴۰ روز( به طرف ه��ای باقیمانده در 
برجام به وی��ژه طرف های اروپایی باقیمانده و 
به نظ��ر می رسد که در این م��دت نیز شاهد 
اقدام��ی از س��وی اروپا و مشخص��ا سه عضو 
اروپای��ی 1+۴ )آلم��ان، فرانس��ه و انگلیس( 
نباشی��م و ایران ه��م همانگونه ک��ه پیش از 
ای��ن اعالم کرده ب��ود، وارد گام پنجم کاهش 

تعهدات برجامی خواهد شد.
در همین خصوص علی شمخانی دبیر شورای 
عال��ی امنیت مل��ی اخی��را )اول دی ماه( در 
اظهارات��ی عنوان کرد که اگ��ر اروپا همچنان 
به انج��ام تعهدات خود پایبن��د نباشد، ایران 
گام پنج��م کاهش تعه��دات برجامی خود را 

برخواهد داشت. 
البت��ه همچون قب��ل جزییات گ��ام پنجم تا 
زم��ان اعالم آن مشخص نیس��ت و همانگونه 
که علی اکبر صالح��ی دوم دی ماه در حاشیه 
مراسم راه اندازی بخ��ش ثانویه راکتور اراک 
عن��وان کرده، اعالم گام پنجم به عهده رئیس 
جمه��ور است و هن��وز صحبتی جدی در این 
باره نکردند.« وی افزود: ما آمادگی الزم برای 
گام ه��ای الزم را داریم. اما دیگر خیلی گامی 
ب��ه لحاظ فنی باقی نمان��ده است با این حال 
می توانیم برخی فرآیندها را شتاب دهیم. لذا 
صحبت در این ب��اره زودهنگام است. دو سه 
هفته پیش جلسه ای بود و سؤال و جواب هایی 
ش��د و م��ا توضیح��ات الزم را خدمت رئیس 

جمهور ارائه دادیم.
رئیس سازم��ان انرژی اتمی درب��اره تصمیم 
ای��ران ب��رای غنی س��ازی 2۰ درص��د هم با 
بی��ان اینکه م��ا االن محدودی��ت سقف غنی 
سازی نداری��م، اظهار داشت: بسته به تصمیم 
مسئوالن کشور است که به سمت غنی سازی 
2۰ درص��د برویم یا نروی��م. اگر امروز بگویند 
ای��ن کار را انجام دهید، سه چهار روز بعد کار 

را شروع می کنیم.
وی بار دیگر بر عمل به تعهدات از سوی اروپا 
تأکی��د ک��رد و افزود: در صورتی ک��ه با اقدام 
عملی اروپا برای ایف��ای تعهدات خودشان نه 
در واقع برای جب��ران تعهدات آمریکا، مواجه 
شویم ما هم آمادگی داریم اقداماتی که انجام 

دادیم را به تدریج به عقب برگردانیم.
در حال��ی ب��ه روزه��ای پایانی گ��ام چهارم 
کاهش تعه��دات برجامی نزدی��ک می شویم 
که برخ��ی گمانه زنی ها درب��اره جزییات گام 
پنج��م وجود دارد که بیشت��ر ناظر بر افزایش 
تعداد سانتریفیوژهاست. پیش از این روزنامه 
خراسان در گزارش��ی گزینه های احتمالی در 
گام پنجم را نصب حدود 11 هزار سانتریفیوژ 
 IR2m 1 و بی��ش از ۸۰۰ سانتریفی��وژ-IR
ک��ه می تواند ظرفیت غن��ی سازی را از حالت 
فعلی به سه برابر افزایش دهد یا افزایش غنی 
سازی به 2۰ درصد و نیز کنار گذاشتن اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی عنوان کرده بود.
برخی منابع مطل��ع عنوان می کنند که بحث 
غنی سازی 2۰ درصد و کنار گذاشتن اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی جزو گزینه های گام 

پنجم نخواهند بود.
رامی��ن مهمان پرس��ت سفیر ساب��ق ایران در 
ورش��و و سخنگ��وی پیشی��ن وزارت خارجه 

در این خصوص و درب��اره بدعهدی های اروپا 
در اج��رای برج��ام به خبرنگار ف��ارس گفت: 
متأسفان��ه بحث برجام ت��ا االن فرجام خوبی 
نداشته و همانطور که همه شاهدیم حتی در 
زمانی ک��ه دولت آمریکا مواف��ق برجام بود و 
آق��ای اوباما حمایت می کرد و جان کری وزیر 
خارجه بود و پای ق��رارداد را امضا کرده بود، 

شاهد عملیاتی شدن برجام نبودیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هیأت ه��ای مختلفی از 
کشوره��ای غرب��ی در این م��دت رفت و آمد 
کردند، ی��ادآور شد: ولی چی��زی دستمان را 
نگرف��ت و اتفاق بزرگ��ی نیفتاد و همان موقع 
سای��ه تحریم های��ی ک��ه ج��دا از بحث های 
هست��ه ای مط��رح می کردن��د، شرکت ه��ای 
مختل��ف را تهدید و در بی��ن آنها ترس ایجاد 
می ک��رد و کسی از کشوره��ای غربی به ویژه 
1+5 ت��الش نمی ک��رد که فض��ا را در جهت 
حمای��ت از برجام آماده ک��رده و نگرانی ها را 

برطرف کند.
مهمان پرست خاطرنش��ان کرد: در این مدت 
یک زمان��ی ب��رای اروپایی ها ایج��اد شد که 
خودش��ان را مح��ک بزنند و ببینن��د واقعا به 
عن��وان مجموع��ه مستقل��ی از سیاست های 
آمریک��ا می توانند در دنی��ا تاثیرگذار باشند و 
آیا استقالل آنها در عمل معنی دارد و توانایی 
مقابله ب��ا اقدام��ات آمریکا ی��ا خثنی کردن 

اقدامات آن را دارند یا خیر. 
وی ب��ا بیان اینکه ما عض��و معاهده ان.پی.تی 
و آژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی هستیم، 
خاطرنشان کرد: م��ا بر این اساس، از حقوقی 
برخورداری��م. ب��رای راستی آزمای��ی و اثبات 
حقانی��ت خودمان و اینکه ب��رای همه روشن 
شود پ��ای تعهداتم��ان هستی��م، تاکنون به 
تعهداتمان عمل کرده ایم و ماندن در برجام و 
رعایت خیلی از تعهدات، مستندی بر منطقی 
ب��ودن و حقانیت ایران و ج��دی بودن آن در 

معاهدات بین المللی است.
مهمان پرست یادآور شد: ولی به نظر نمی آید 
ادام��ه ای��ن شرایط دلیل��ی بر ای��ن باشد که 
همچن��ان بخواهیم به همه تعه��دات پایبند 
بمانیم چرا که کاه��ش تعهدات امر بدیهی و 

منطقی و حق کشور ماست.
در همی��ن خص��وص محمدابراهی��م رضایی 
رئیس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجل��س در گفت وگویی 
ب��ا خبرگزاری میزان درب��اره گام های کاهش 
تعه��دات گف��ت: این مسئله یک��ی از بهترین 
راهبرد هایی است که جمهوری اسالمی ایران 

در پی��ش گرفته و نباید متوق��ف شود و باید 
ادامه پیدا کند. به ط��ور قطع باید گام پنجم 
کاهش تعهدات هسته ای را برداریم و انشاءاهلل 
این گام هم به درستی برداشته می شود. ما در 
حال حاضر ابزار ه��ای بسیار زیادی در اختیار 
داری��م از جمله اینک��ه ما می توانی��م اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی را منتفی کنیم.
ب��ا وجود رایزنی ه��ای دیپلماتیک در 6۰ روز 
اخی��ر و به ویژه سفر حس��ن روحانی به ژاپن 
آن ه��م بعد از 1۹ سال و تحلیل هایی که این 
م��دت مطرح شد، مبنی بر اینکه ممکن است 
پ��س از این سفر گشایش��ی در رفع تحریم ها 
علی��ه ایران صورت گیرد، ول��ی کماکان روند 
گذشته برقرار است و به نظر می رسد این سفر 

هم دستاوردی به همراه نداشته است.
عل��ی ربیع��ی سخنگوی دول��ت دوم دی ماه 
درب��اره سفر روحانی به توکی��و گفت: در این 
سفر طرح هایی از سوی ژاپن مطرح شد و  ما 
هم طرح هایی ارائه کردیم. ما در سفر به ژاپن 
تبادل طرح هایی داشتیم، اما برخی طرح ها رد 
شده، مشکل اصل��ی برداشته شدن تحریم ها 
اس��ت، چارچوب ها وج��ود دارد که بر اساس 
آنه��ا طرح های��ی ارائه شده اس��ت. اگر الگو و 
نظر جدیدی باشد، مجدد بررسی می شود اما 
تب��ادل طرح ها وج��ود دارد.  وی درباره طرح 
فرانسه هم بیان کرد: طرح ابتکاری فرانسه به 
علت عدم انعطاف آمریکایی ها و مواضع اولیه 
م��ا که نخست باید تحریم ها برداشته شود، به 
مشک��ل همیشگی برخورد کرد. با این همه از 
هر طرحی که مناف��ع ملی ما را تضمین کند 
و در چارچوب های نظام باشد، دوباره بررسی 

می کنیم.
گفتنی است، روزنام��ه »ژاپن تایمز« پیش از 
سفر روحانی به توکی��و پیش بینی کرده بود 
که آب��ه شینزو احتماال نمی تواند به پیشرفتی 
قاب��ل توج��ه در نشست آتی خ��ود با حسن 

روحانی دست یابد.
علی اکبر صالح��ی رئیس سازمان انرژی اتمی 
ه��م دوم دی در حاشی��ه مراس��م راه اندازی 
بخش ثانویه راکت��ور اراک گفت: فرانسوی ها 
خواستند پادرمیانی کنند و طرحی را پیشنهاد 
کردند. ب��ر اساس آن طرح ط��رف آمریکایی 
می گفت ما می خواهیم ایران به سمت سالح 
هسته ای ن��رود و هیچ شرط دیگری نداریم و 
ای��ن را ترامپ دو سه بار مطرح کرد. از طرفی 
م��ا اعالم کردیم، بر اس��اس برجام تکلیف تان 
این است که تحریم ه��ا را بردارید. از این رو 
اگ��ر این دو شرط ب��رای دو طرف احراز شود 

بقی��ه مسائل باقی مانده همان طور که رئیس 
جمهور هم گفتند در 1+5 قابل طرح است.

در ای��ن مدت ی��ک دور نشس��ت کمیسیون 
مشت��رک برجام در وی��ن در سطح معاونان و 
مدیران کل سیاسی وزارت خارجه های ایران 
و 1+۴ ب��ا حض��ور نماینده اتحادی��ه اروپا در 
15 آذر ماه برگ��زار شد و بار دیگر طرف های 
برجامی بر ت��الش برای حف��ظ برجام تأکید 
کردند، ولی تاکنون گامی عملی از سوی آنها 
به خصوص اروپایی ها که بعد از خروج آمریکا 
از برجام نیز تعهداتی 11 گانه  به ایران دادند، 

برداشته نشده است.
عب��اس عراقچ��ی پس از نشس��ت کمیسیون 
مشترک برج��ام در وین در 15 آذر ماه اعالم 
کرد: ق��رار شد گ��روه کاری مرب��وط به رفع 
تحریم ها تشکیل جلسه دهد و روی ایده های 
جدی��د کار کنند، ولی به ه��ر حال موضع ما 
کامال روش��ن بود و در این جلس��ه نیز تکرار 
کردیم، بدون هی��چ شوخی و با جدیت کامل 
ک��ه  تا زمانی راه حل های��ی برای برخورداری 
ای��ران از منافع برجام و همچنین رفع تحریم 
ه��ا پیدا نش��ود، روند کاهش تعه��دات ایران 

ادامه خواهد یافت. 
در ای��ن میانه 6 کشور اروپای��ی اعالم کردند 
ک��ه به اینستکس می پیوندن��د و عراقچی نیز 
15 آذر ماه پس از نشست کمیسیون مشترک 
برج��ام در وین اعالم کرد ک��ه اینستکس به 
مراح��ل پایانی خود نزدی��ک شده است، ولی 
با توجه به اظهارات اخیر »عبدالناصر همتی« 
رئی��س کل بانک مرک��زی مبنی بر اینکه »ما 
از نظ��ر مق��ررات و سازماندهی هم��ه چیز را 
آم��اده کرده ایم، تا زمانی که از ما نفت نخرند 
و در آمد نفت ب��رای ما نیاید اینستکس فقط 
حرف است،« به نظر می رسد این سازوکار نیز 

جوابگو نیست.
ع��الوه بر ای��ن در این مدت رف��ت و آمدها و 
رایزنی های��ی ب��ا دو عضو غی��ر اروپایی برجام 
ص��ورت گرفت، سفر عراقچی به پکن و مسکو 
در آب��ان و آذر و همچنی��ن سفرهای روزهای 
اخیر )اوایل دی ماه( ظریف به روسیه و چین. 
 آنگون��ه که از اظه��ارات دولتم��ردان ایرانی 
استنب��اط می شود این است که اولویت تهران 
در حال حاضر حف��ظ برجام است. در همین 
خصوص علی ربیعی سخنگوی دولت دوم دی 
م��اه عنوان کرد: اولویت ما حفظ برجام است. 
البته باره��ا تاکید کرده ایم ک��ه برجام توافق 
جمعی است و بق��ای آن بدون پایبندی همه 
طرفین توافق به تعهدات خود قطعا امکانپذیر 

نیس��ت. هنوز تغیی��ری در مواضع برجامی ما 
رخ ن��داده اس��ت. م��ا مشغول رص��د مواضع 
شرکایمان در برجام هستیم و قطعا اگر به آن 
نتیج��ه برسیم تصمیم رئیس جمهوری دنبال 
می شود و متناسب ب��ا مواضع مثبت یا منفی 
و خنثی آنها تصمیم��ات خودمان را به موقع 

اتخاذ می کنیم.
از زمانی که شورای عالی امنیت ملی ایران در 
1۸ اردیبهش��ت ماه و در اولین سالگرد خروج 
آمریک��ا از برجام در بیانیه ای از کاهش برخی 
تعه��دات برجامی و ارائ��ه فرصت 6۰ روزه به 
طرف های مقابل و به ویژه اروپایی ها خبر داد 
و در همی��ن راستا چهار گ��ام از سوی ایران 
برداشته شد، رایزنی هایی در این مدت صورت 
گرف��ت و رفت و آمدهایی انجام و ابتکاراتی از 
ناحی��ه فرانسه و ژاپن عنوان ش��د، ولی هیچ 
کدام نتوانست قفل موج��ود بر سر راه برجام 
را ب��از کند، چرا که مان��ع تراشی های آمریکا 
و دول��ت ترام��پ عمال ای��ن راهکاره��ا را بی 

خاصیت کرد. 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی جمهوری اسالمی 
ای��ران 1۸ اردیبهش��ت ماه سال ج��اری و در 
نخستین سالگرد خ��روج آمریکا از برجام، در 
بیانیه ای ضمن اعالم کاه��ش برخی تعهدات 
برجامی، فرص��ت  6۰ روزه ای را به طرف های 
باقیمانده در برجام از جمله سه کشور اروپایی 
داد تا تعه��دات بانکی و نفتی خ��ود در قبال 
ای��ران را عملیاتی کنند و اع��الم کرد که اگر 
کماک��ان این روند ادامه یابد و شاهد پایبندی 
ط��رف مقابل ب��ه تعهدات��ش نباشی��م، ایران 
گام ه��ای دیگ��ری را در این راست��ا برخواهد 
داش��ت. در گ��ام اول ای��ران از ۳۰۰ کیلوگرم 
اورانی��وم غنی ش��ده ۳.6٧ درصد عبور کرد و 
در پای��ان این گ��ام و زمان ورود ب��ه گام دوم 
)16 تیر ماه( نیز عنوان شد که ایران از این به 
بعد سقف غنی س��ازی ۳.6٧ درصد را رعایت 
نمی کند و یک روز بع��د هم بهروز کمالوندی 
سخنگ��وی سازمان انرژی اتم��ی در گفتگو با 
ف��ارس خبر داد که سق��ف اورانیوم غنی شده 
ایران به ۴.5 درصد رسیده است.گام سوم هم 
براساس اعالم حسن روحانی رئیس جمهور از 
روز جمعه 15 شهری��ور آغاز و سازمان انرژی 
اتم��ی موظف شد در زمین��ه تحقیق و توسعه 
هر آنچه نیاز فنی کشور است، بالفاصله شروع 
کن��د و تمام تعهداتی ک��ه در زمینه تحقیق و 
توسعه در برجام مدنظر بوده را کنار بگذارد. در 
گ��ام چهارم هم که از 15 آبان ماه کلید خورد 
گازده��ی ب��ه سانتریفیوژه��ا در مجتمع غنی 

سازی شهید علیمحمدی )فردو( آغاز شد.
حس��ن روحانی 1۴ آبان م��اه در مراسم افتتاح 
کارخان��ه ن��وآوری آزادی با ص��دور دستور به 
سازمان انرژی اتمی برای آغاز گام چهارم، یادآور 
شد که گام چه��ارم مثل گام ه��ای دیگر قابل 
بازگشت است و افزود: هر وقت آنها به تعهداتش 

عمل کردند ما دو مرتبه گاز را قطع می کنیم.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه تمام مذاکراتی که 
پشت پرده با برخی کشورها داریم برای حل و 
فصل ادامه دارد به آن مذاکرات متعهد هستیم، 
آن مذاک��رات را ه��م ادام��ه می دهی��م و جلو 
می روی��م، دو ماه به طرف های برجامی فرصت 
داد و گفت: ظرف دو ماه آینده فرصت مذاکره 
داریم و صحبت می کنیم و اگر راه حل درستی 
را یافتی��م اینکه تحریم ه��ا برداشته شود و به 
راحتی بتوانیم نفتمان را بفروشیم و از پول های 
بانک مان استفاده کنیم و سایر تحریم هایی که 
در فلزات و بیمه انجام دادند بردارند، ما هم به 

شرایط گذشته برمی گردیم.  فارس
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  گام پنجم
 در راه است

روزهای پایانی فرصت 60 روزه چهارم؛


