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روی موج کوتاه

خبرگزاری فرانســه به نقل از یک 
ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعالم کرد که شــورای حکام این 
نهاد دهم ژوئیه )چهارشنبه ۱۹ تیر( بنا به 
درخواست آمریکا جلسه ویژه ای درباره 

ایران تشکیل می دهد.
پیشــنهاد تشــکیل این جلســه 
اضطراری را آمریکا داده اســت. دفتر 
نمایندگی آمریکا در وین روز جمعه با 
انتشــار بیانیه ای اعالم کرد که »جکی 
والــکات«، نماینــده این کشــور در 
سازمان های بین المللی خواستار تشکیل 
جلسه ویژه شورای حکام آژانس برای 
گفت وگو درخصوص تازه ترین گزارش 
آژانس در مورد برنامه هســته ای ایران 
شده اســت. در درخواست نمایندگی 
آمریکا در وین آمده اســت: »آمریکا با 
قدرت از آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و تالش های آن برای راســتی آزمایی 

فعالیت های تهران حمایت می کند.«
آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا 
تأیید کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده 
ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرده 

است.
محمد جواد ظریــف، وزیر خارجه 

کشورمان نیز روز دوشنبه گفت: »ایران 
طبق برنامه اش از مــرز ۳۰۰ کیلوگرم 
اورانیوم غنی شــده عبور کرده و این را 
هم از پیش اعالم کــرده بودیم. مرحله 
بعد هــم در مورد ســقف ۳.۶۷ درصد 
است که آن را هم اجرا خواهیم کرد؛ در 
صورتی که اروپایی هــا اقدامات الزم را 
برای اجرای تعهداتشان انجام بدهند، 
اقدامات ما قابل بازگشت است، ولی در 
غیر این صورت ما بر اساس بند ۳۶ برجام 
این حق را از سال گذشته داشته ایم که 

اقدامات خودمان را انجام دهیم.«
حســن روحانی، رئیس جمهوری 
نیز روز چهارشــنبه در جلســه هیأت 
دولت تصریح کرد که از ۱۶ تیر ســطح 
غنی سازی را هر قدر که دلمان بخواهد 
و به هر میزان که نیاز داشته باشیم، باال 

خواهیم برد. 
پارادوکس »نقض توافق و نگرانی 

از عدم اجرای آن«!
نمایندگی ایران در آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی با اشــاره به یادداشــت 
مطبوعاتی نمایندگی دائم ایاالت متحده 
آمریکا در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین در خصوص درخواست نشست 

ویژه شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای بحث در مورد آخرین 
گزارش مدیر کل آژانس در مورد اجرای 
برجام این درخواست را »طنزی تلخ« 

خواند.
در این بیانیه آمده اســت: »درواقع 
این یک طنز تلخ است که همان رژیمی 
که در عمل، برجام را به  واســطه خروج 
غیرقانونــی و یک جانبــه از این توافق 
نقض و به دیگران فشار وارد کرده است 
تا همین کار را انجام دهند و در نتیجه، 
اجرای آن توســط جامعه بین المللی 
را از طریق اعمال همــان ابزار قهرآمیز 
با مانع مواجه کرده است، حال نگرانی 
خود را در مورد اجرای همان توافق بیان 
می کند. این حقیقت که آمریکا به عنوان 
نقض کننده نخســتین و اصلی برجام، 
چنین درخواســتی را مطــرح کرده، 
حاکی از انــزوای آن به علت مخالفت با 
چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون در 

امور بین المللی است.«
بیانیه ایران می افزاید: »تصمیم اخیر 
ایران که در پاسخ به وضعیتی است که 
آمریکا مســبب آن بوده، به دنبال آن 
است تا توازن از بین رفته در این توافق 

را بازگرداند و کاماًل در انطباق با مقررات 
این توافــق، به ویژه بندهــای ۲۶ و ۳۶ 
آن است. به عالوه، تحوالت اخیر هیچ 
ارتباطی با مباحث مرتبط با پادمان های 
آژانس و همچنین وظایف شورای حکام 
آژانس ندارد. موضوعات مرتبط با برجام، 
در مکانیزم های تعیین شده مورد بحث و 

مشورت قرار خواهند گرفت.«
شگفتی روس ها

عالوه بــر ایران، روســیه نیز به این 
اقدام واکنش نشان داد؛ واکنشی توأم با 
شگفتی. به گزارش اسپوتنیک، میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی با اشاره به درخواست آمریکا 
برای برگزاری نشســت ویژه شــورای 

حکام آژانس در خصوص ایران، روابط 
بین المللی را سرشار از شگفتی ها دانست 
و در حساب توئیتری خود نوشت: »روابط 
بین المللی سرشار از شگفتی هایی است 
که با عقل سلیم جور درنمی آیند. آمریکا 
از برجام خارج شده و در تالش است بر 
خالف قوانین بین المللــی آن را کاماًل 
تخریب کند. حاال این آمریکا است که 
امروز خواستار نشســت شورای حکام 
آژانس شده تا ایران را بابت انحراف های 
جزئی از مفاد فرعی برجام ســرزنش 

کند.«
پیام بولتون برای شورای حکام

جان بولتون، مشــاور ضــد ایرانی 
و جنگ طلب امنیت ملــی آمریکا در 
اظهاراتی خصمانه با اشاره به برگزاری 
نشست ویژه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره کشورمان، خواستار افزایش 

فشار بر ایران شد.
او در آســتانه برگــزاری جلســه 
اضطراری شــورای حکام درباره ایران 
که گفته شــده روز چهارشنبه برگزار 
می شود، طی پیامی در صفحه توئیتری 
خود با اشــاره به این جلسه نوشت: »با 
توجه به آرشیو تســلیحات هسته ای 
مخفیانه ایران، این کشــور باید برای 
کنار گذاشتن برنامه های هسته ای اش 

تحت فشار قرار گیرد.«
 ایران البی با روسیه و چین 

را فعال کند
یک کارشناس مســائل بین الملل 
درباره این نشســت و اقدامات ضروری 
ایران به ایلنا گفت: ایران در این مقطع 
اقدام خاصی نمی تواند انجام دهد مگر 
اینکه پیش از تشــکیل جلسه شورای 
حکام، با روسیه، چین و برخی کشورهای 
دیگر وارد مذاکره شده و البی هایش را 
فعال کند. تا امروز شاهد مواضع خوبی 
از سمت پکن و مســکو بودیم که البته 

می تواند قوی تر هم باشد.
عبدالرضا فرجی راد ادامه داد: با توجه 
به اینکه آمریکا خود از برجام خارج شده، 
خالف مصوبه شورای امنیت اقدام کرده 
و حاال مسئله ایران را به آژانس می برد؛ 
اگر آژانس بخواهد منطقی برخورد کند، 
باید بگوید آمریــکا نقض کننده توافق 
هسته ای بوده و ایران هم در چارچوب 

بندهای برجام و حقی که در این توافق 
برای تهــران در نظر گرفتــه، در حال 

کاهش تعهدات خود است.
وی افزود: با این حــال واقعیت این 
است که آمریکا احتماال با اقدام خود این 
هدف را دنبال می کند که موضوع ایران را 
به آژانس ببرد و در ادامه باقی کشورها هم 
یا یک موضع منفی بگیرند و یا سکوت 
کرده و به نحوی این اقدام ایران یک نوع 
تخلف تلقی شــود که در نهایت ایاالت 

متحده از اقدام خود ضرر نکرده است.
فرجی راد بیان کرد: البته هماهنگی 
و توافق پشــت پرده برای این اقدام هم 
دور از ذهن نیست که اروپا نیز بخواهد 
به ایران فشار بیاورد که در صورت ادامه 
روند اقدامات تهران در کاهش تعهدات 
برجامی، امــکان ارجاع ایــن پرونده 
به شــورای امنیت ســازمان ملل هم 

امکان پذیر خواهد بود.
این دیپلمات پیشین در پاسخ به 
این ســوال که اساســا نفس تشکیل 
چنین جلســه ای تا چه میزان برای 
تهران تبعات خواهد داشــت و اقدام 
ایــران در این مقطع چه باید باشــد، 
گفت: قطعا نفس تشکیل این جلسه 
برای ایران خوب نیســت؛ چراکه در 
مرحله نخست این اقدام برای اعمال 
فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است. آژانس در مجموع پس از برجام 
خوب عمل کرده لذا اگر آمریکا و اروپا 
بخواهند بر این نهاد فشــار بیاورند، 

برای تهران خوب نیست.

نشست شورای حکام درباره ایران چهارشنبه تشکیل می شود

ایران: طنز تلخی است

گفت و گو

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تاکید کرد: با تدابیری که در جمهوری اسالمی بر اساس حکمت و 
اقتدار وجود دارد تصمیمات الزم درباره توقیف دو نفتکش ایرانی 

اتخاذ می شود و دشمنان حتما تنبیه خواهند شد.
محمدابراهیم رضایــی در گفت و گو با خبرنگار سیاســی 
ایلنا، درباره اقدام انگلســتان در توقیف نفتکش ایرانی در تنگه 
جبل الطارق گفت: انگلیسی ها اشتباه بزرگی مرتکب شدند و 
فریب آمریکا را خوردند. به این دلیل که خود آمریکایی ها جرأت 
نمی کردند چنین رفتاری داشــته باشــند، این ماموریت را به 
انگلیسی ها دادند، آن هم به بهانه اینکه دایره تنش بین جمهوری 

اسالمی ایران و آمریکا را به کشورهای دیگر هم بکشانند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تاکید کرد: آمریکایی ها قطعا می دانند هرکس به حقوق ملت ما 
و به حقوق جمهوری اسالمی ایران تعدی کند، حتما مجازات 
می شــود و هزینه آن را پرداخت می کند، به همین خاطر بود 
که انگلیسی ها را فریب دادند تا اقدام احمقانه ای را انجام دهند. 

جمهوری اسالمی هم قطعا اقدام به تنبیه انگلیسی ها می کند و 
یک هزینه جدی به انگلیس تحمیل خواهد کرد.

این نماینده اصولگرای مجلس دهم با بیان اینکه می خواستند 
دایره تنش و فشار از سمت آمریکایی ها به سمت انگلیسی ها هم 
کشیده شــود، گفت: آمریکا امروز یک کشور منزوی است و در 
برخورد با ایران به شدت نیاز به یک ارتباط و یک اجماع دارند و 
امروز نتوانسته اند هیچ اجماعی ایجاد کنند لذا با این تاکتیک ها 
این کار را انجام می دهند. نماینده مردم خمین در پاسخ به این 
سوال که چرا اروپایی ها که خود بر کاهش تنش ها تاکید دارند 
این روزها فشار بر نفتکش های ما را افزایش داده اند؟، گفت:  این ها 
عمده تالششــان بر این بود که در آن سیاست فشار حداکثری 
فروش نفت ما را به صفر برســانند و در این راستا خیلی تالش 
کردند. خیلی هم )از سوی( سیســتم های جاسوسی و عناصر 
خائن در داخل با آن ها همراهی شد و شبکه های بین المللی را 
با خود همراه کردند و فکر می کردند که همه راه ها بسته شده اما 
دیدند که جمهوری اسالمی به راحتی در حال فروش نفت خود 

اســت و اقدام به دور زدن تحریم ها کرده است. رضایی تصریح 
کرد: این ها شکست خود در آخرین رمق از آن فشار حداکثری و 
راهبردشان را مشاهده می کنند و آمدند هرجایی که نفتکشی از 
ما در حال حرکت بود را با اذیت و آزار مواجه کردند تا با آن بتوانند 
یک عملیات و جو روانی علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد کنند.
وی با اشاره به هدف اروپائیان جهت ارئه اینستکس به عنوان 
یک ابزار فریبنده گفت: جمهوری اسالمی در این مسیر و راهبردی 
که در پیش گرفته گام به گام تعهدات خــود را در عرصه برجام 
کاهش می دهد. این ها از همه طرف شکست خود را می بینند، 
اگر جمهوری اسالمی این راهبرد را ادامه دهد آن ها یا باید همه 
محاصره اقتصادی و تحریم ها را  بردارنــد یا در غیر این صورت 
جمهوری اسالمی گام به گام  به سمت نقطه اولی می رود که در 

حوزه انرژی اتمی کار می کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشاره به توقیف نفتکش ایرانی گفت: این ها امروز از همه طرف 
شکست خورده هستند  و این رفتارها کامال نشان می دهد که از 

روی عقل و منطق نیست و از روی استیصال و شکستی است که 
به آن ها تحمیل می شود.

وی در پاسخ به این پرســش که فکر می کنید سرانجام دو 
نفتکش توقیف شده ایرانی چه خواهد شد، با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری مبنی براینکه دوران بزن دررویی تمام شده 
است، گفت: این دو نفتکش حتما آزاد خواهند شد. جمهوری 
اســالمی آنقدری قدرت دارد که هرکس بــه حریم و حقوق 
جمهوری اسالمی درهرجای عالم تعدی کند، اگر یک سیلی زد 
یک سیلی خواهد خورد. با تدابیری که در جمهوری اسالمی بر 
اساس حکمت و اقتدار وجود دارد تصمیمات الزم اتخاذ می شود 

و دشمنان حتما تنبیه خواهند شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :

می خواهند دایره تنش را از آمریکا به سمت بریتانیا بکشانند
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تکذیب خبر توقیف نفتکش 
انگلیسی از سوی ایران

روز گذشــته منابع تایید نشده اخباری در 
فضای مجازی در خصــوص توقیف نفتکش 
انگلیس از سوی ایران منتشر کردند. به گزارش 
ایلنا، پیــرو این خبر منابــع آگاه اعالم کردند 
که برخی رســانه های داخلی به نقل از منابع 
مجعول، اقدام به انتشــار خبری درخصوص 
توقف کشتی نفتکش انگلیسی در خلیج فارس 
کردند که خبر فوق از ســوی منابع مطلع در 

منطقه تکذیب شده است.
    

نفت کش انگلیسی برای کنترل 
مجوز متوقف شده

یک مقام انگلیســی از ســالمت و امنیت 
نفتکش کشورش در خلیج فارس خبر داد و به 
رویترز گفت: نفتکش پاسیفیک وویاجر تنها 
بنا به رویه های معمول دریایی و برای کنترل 
مجوز تــردد الکترونیکی خود به عربســتان 
سعودی متوقف شده اســت و باید بگوییم که 
اکنون نفتکش انگلیس در شــرایط مطلوب و 

امنی به سر می برد.
    

تهدید تازه ترامپ:
محتاط باشید

رئیس جمهــور آمریکا بــار دیگر بــه بیان 
تهدیدهای تکــراری علیه ایــران پرداخت. به 
گزارش پایــگاه اینترنتی کاخ ســفید، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفرش 
به نیوجرسی در جمع خبرنگاران درباره ایران، 
گفت: باید ببینیم درباره ایران چه پیش می آید. 

ایران باید خیلی محتاط و هوشیار باشد.
    

 ایران توانایی مقابله به مثل 
با انگلیس را دارد

اصغر ســلیمی، عضو کمیســیون شوراها 
و امور داخلی مجلس شــورای اســالمی در 
خصوص توقیف نفت کش جمهوری اسالمی 
ایران در تنگه جبل الطارق توسط تفنگداران 
بریتانیا، به ایســنا گفت: ایران اســالمی توان 
مقابله بــه مثل را برای توقیــف نفتکش خود 
دارد، تنگه هرمز در محدوده ایران قرار دارد و 
این گونه نیست که تنها زمینه فشار برای آن ها 
مهیا باشد. جمهوری اسالمی ایران باید با شدت 
اعتراض خود را به این عمل انگلستان ابراز کند. 
اگر سوریه تحریم است به این معنا نیست که 

ایران نفت در اختیار هیچ کشوری قرار ندهد.
    

پیام روحانی به مادورو 
حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان 
در پیامی روز ملی جمهوری بولیواری ونزوئال 
را به دولت و مردم این کشور تبریک گفت و بر 
همبستگی عمیق و برادرانه جمهوری اسالمی 
ایران با ونزوئال تاکید کرد. در این پیام خطاب 
به نیــکالس مادورو آمده اســت: »جمهوری 
اسالمی ایران ضمن تحسین پایبندی ملت و 
دولت ونزوئال به آرمان های رهبران آزادی خواه 
خود همچون سیمون بولیوار و هوگو چاوز، بار 
دیگر بر همبستگی عمیق و برادرانه با جمهوری 
بولیواری ونزوئال تاکید و آمادگی کامل خود را 
برای تقویت هرچه بیشــتر روابــط دو جانبه، 

اعالم می نماید.«
    

خاتمی:
حکمی به دستم نرسیده است

محمدرضا خاتمی درباره خبر ابالغ حکم دو 
سال حبس به وی، به ایلنا گفت: حکمی به دست 
مــن و وکالیم حتی به صــورت الکترونیک هم 
نرسیده است. امیرحسین آبادی، وکیل مدافع 
وی نیز از محکومیت موکلش به دو سال حبس 
تعزیری اظهار بی اطالعی کرد و به ایسنا گفت: 

حکم صادر شده ولی هنوز ابالغ نشده است.
    

 پنجمین نشست سه جانبه 
درباره سوریه 

پنجمین نشست سران کشــورهای ایران، 
روســیه و ترکیه درباره تحوالت و آینده سوریه 
مرداد ماه سال جاری )آگوست ۲۰۱۹( با حضور 
حســن روحانی، والدیمیر پوتین و رجب طیب 
اردوغان در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. 
سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه تاکنون 
چهار مرتبه در شــهرهای ســوچی )آذر ۹۶(، 
آنــکارا )فروردین ۹۷(، تهران )شــهریور ۹۷( و 
سوچی )بهمن ۹۷( گفت و گوهای مشترکی با 
محوریت مبارزه مشترک با تروریسم منطقه ای و 
بازگرداندن آرامش، بازگشت آوارگان و برقراری 

ثبات سیاسی در سوریه انجام داده اند.

نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی 

نوشت: روابط بین المللی 
سرشار از شگفتی هایی 

است که با عقل سلیم جور 
درنمی آیند. آمریکا از 

برجام خارج شده و حاال این 
آمریکاست که خواستار 

نشست شورای حکام شده 
تا ایران را بابت انحراف های 
جزئی از مفاد فرعی برجام 

سرزنش کند

ایران در این مقطع اقدام 
خاصی نمی تواند انجام 
دهد مگر اینکه پیش از 
تشکیل جلسه شورای 
حکام، با روسیه، چین و 

برخی کشورهای دیگر وارد 
مذاکره شده و البی هایش را 

فعال کند

مشاور رهبر انقالب اسالمی در امور بین المللی 
درباره احتمال خروج ایــران از برجام می گوید: 
قطعا ما هیچ کاری را ابتدا نخواهیم کرد، مگر این 
که طرف مقابل ایــن کار را بکند. تاکنون طرف 
مقابل ما قدم به قدم و آمریکایی ها مســتقیما و 
اروپایی ها غیر مستقیم برجام را نقض کرده اند، 
لذا به نسبتی که  آن ها در جهت نقض برجام پیش 

بروند، ما هم در همان جهت واکنش نشان خواهیم 
داد؛ یعنی  اگر آن ها از تعهدات خودشان کم کنند، 
ما هم کم  می کنیم. درست در جهت عکس. اما 
اگر  آن ها برگشــتند به انجام تعهداتی که قبول 

کرده بودند، ما هم برمی گردیم.
در پایان مهلت شــصت روزه ی جمهوری 
اســالمی به اروپــا بــرای جبــران تعهدات 

 برجامــی آمریــکا، پایــگاه اطالع رســانی
 KHAMENEI.IR در گفت وگویــی بــا  
علی اکبر والیتی، به بررســی اقدامات متقابل 
جمهوری اسالمی در قبال نقض برجام پرداخت. 
والیتی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان 
اینکه کاهش تعهدات برجامی ایران نتیجه  اجماع 
تمام اعضاء و ارکان حکومت است و بدون تردید 
آن چه که گفته شده، عمل خواهد شد، تصریح 
کرد: گام دوم نیز از شانزدهم تیرماه ۱۳۹8 آغاز 
می شود و میزان غنی سازی اورانیوم از حد ۳/۶۷ 
درصد جلوتر خواهد رفت و تا هر جایی که مورد 

نیاز فعالیت های صلح آمیز ما باشد، خواهد رسید. 
وی توضیح داد: مثال بــرای اینکه ما بتوانیم 
از اورانیوم در رآکتور بوشهر استفاده کنیم، باید 
غلظتش حدود پنج درصد باشد و این کامال یک 
هدف صلح آمیز است که ما از رآکتور ساخته شده  
مشترک ایران و روســیه برق استحصال کنیم. 
همچنین بــرای دیگــر نیازمندی های عادی، 
صنعتی و انرژی کشور که کامال برای ما حیاتی 
اســت. لذا این کار را ان شــاءاهلل خواهیم کرد تا 
آن حدی که مصلحت بدانیــم و برای کارهای 

صلح آمیز نیاز داشته باشیم.

با چین و روسیه روابط دوستانه داریم
مشــاور رهبر معظم انقالب اسالمی در امور 
بین الملل درباره مواضع چین و روســیه درباره 
برجام و نوع تعامل ایران با آنها نیز بیان کرد: قطعا 
مواضع روسیه و چین با چهار کشور دیگر عضو 
برجام متفاوت اســت، یعنی  آن ها ما را تحریم 
نکرده اند و هر نوع همکاری مورد توافق دو طرف را 
انجام داده اند. چین به خرید نفت از ما ادامه داده و 
خواهد داد که البته میزان آن به توافق بین مقامات 
چینی و وزارت نفت بستگی دارد، ولی تا کنون 

رفتارشان دوستانه بوده است. 

مشاور رهبر معظم انقالب اعالم کرد

احتمال افزایش غلظت اورانیوم به پنج درصد


