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روی موج کوتاه

بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی امــروز جزئیات 
گام سوم کاهش تعهدات برجامی را در 
نشستی خبری اعالم می کند. پنجشنبه 
گذشته، 14 شــهریور ماه فرصت ۶۰ 
روزه دوم ایران به طرف های باقیمانده 
در برجام پایان یافت. حســن روحانی، 
رئیس جمهوری چهارشــنبه گذشته 
بعد از نشست مشــترک سران سه قوه 
اعالم کرد که گام سوم از روز جمعه، 15 

شهریور ماه برداشته می شود.
روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده 
در زمینه کاهش تعهدات در گام سوم، 
گفت: »در گام سوم سازمان انرژی اتمی 
موظف است در زمینه تحقیق و توسعه 
هر آنچه نیاز فنی کشور است، بالفاصله 
شروع کند و تمام تعهداتی که در زمینه 
تحقیق و توسعه در برجام مدنظر بوده را 
کنار بگذارد و تحقیق و توسعه در زمینه 
انواع سانتریفیوژ های جدید و هر آنچه 
که برای غنی سازی نیاز داریم را سازمان 
انرژی اتمی انجام دهد و شاهد سرعت 

عمل در این زمینه باشیم.
در همین رابطه اهلل یار ملکشــاهی، 

نماینده مــردم کوهدشــت و رئیس 
کمیسیون قضایی مجلس روز گذشته به 
فارس گفت: به نظر می آید اگر اروپایی ها 
نتوانند تعهدات خــود را انجام دهند، 
گام چهارم ایران پایان برجام بوده و این 
توافق کأن لم یکن شود. وی درباره گام 
سوم ایران توضیح داد: یکی از تعهداتی 
که ما در برجام داشــتیم این بود که هم 
تعداد ســانتریفیوژهایی به کار گرفته 
شده، کاهش یافت و هم نوع آنها تغییر 
کرد؛ به نظرم در گام ســوم بتوانیم این 
تعهد را از بین ببریم و از سانتریفیوژهایی 
مانند IR8 که قبل از برجام اســتفاده 

می کردیم، دوباره استفاده کنیم.
ملکشاهی با اشــاره به تعلل اجرایی 
نشدن پروژه اینســتکس، گفت: تعهد 
دیگر اروپایی ها کمک به صادرات و فروش 
نفت ایران بود که این را هم نخواســتند 
یا نتوانســتند انجام دهند، همچنین 
اروپایی ها می توانند ارتباطاتی ازجمله 
ارتباطات بانکی و مالــی را با جمهوری 
اسالمی داشته باشند، اما خودشان این 
کار را نکردند به دلیل اینکه شرکت های 
خصوصی اروپایی ها وابستگی هایی به 

دولت آمریکا دارند و یا تحت فشــار این 
کشور هستند؛ اگر دولت های اروپایی 
صرفاً حتی ظرفیت خودشان را کامل به 
میدان می آوردند می توانست قانع کننده 

باشد اما این کار را نکردند.
باید در میزان همکاری های خود با 

آژانس تجدیدنظر کنیم
رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس نیز در یک 
برنامه رادیویی گام سوم و چهارم کاهش 
تعهدات ایران را مبنی بر تجدیدنظر در 
همکاری با آژانس دانست و سناریوهای 
احتمالی ایران را ناظر بر نســل جدید 
ســانتریفیوژهای نطنــز، بازگرداندن 
راکتور اراک و افزایش درصد غنی سازی 

عنوان کرد.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری با 
بیان اینکه در میــان اروپایی ها اراده ای 
برای انجام تعهدات شان در مقابل برجام 
وجود ندارد، گفت: اروپایی ها هر کاری که 
بخواهند در این زمینه انجام دهند باید 
هزینه آن را پرداخت کنند، ولی موضوع 
این است که آنها نمی خواهند هزینه ای 

را در این زمینه بپردازند.

وی افــزود: در واقع آن هــا به دنبال 
یک برجــام بدون هزینه هســتند که 

هزینه هایش فقط بر عهده ایران باشد .
این نماینده مجلس بــا بیان اینکه 
یکی از تصمیمــات احتمالی تهران در 
گام سوم می تواند استفاده از نسل جدید 
سانتریفیوژها در نطنز باشد، افزود: یکی 
دیگــر از اقدامات احتمالــی، عملیات 
بازگردانــدن راکتــور 4۰مگاواتی آب 
سنگین اراک اســت و این احتمال نیز 
وجود دارد که ایران به ســمت افزایش 

درصد غنی سازی برود.
رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 

سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 
محدود کردن میزان دسترسی بازرسان 
آژانس به تاسیسات هســته ای ایران و 
محدود کردن ارتباطات ایران با این نهاد 
بین المللی نیز می تواند یکی از تصمیمات 

احتمالی تهران در گام سوم باشد.
اروپایی ها منافعشان را در رابطه با 

آمریکا می بینند
غالمرضا حیــدری، نماینده مردم 
تهران و عضو فراکسیون امید مجلس نیز 
با بیان اینکه اروپایی ها منافع خودشان 
را در ارتبــاط با آمریــکا می دانند، ابراز 
امیدواری کــرد که کاهــش تعهدات 

برجامی ایران به کاهش تنش بینجامد.
وی در پاســخ به اینکه آیــا اجرای 
گام های برجامی می تواند طرف اروپایی 
را ملزم به اجرای تعهداتشان کند، گفت: 
آنچه که اروپایی ها در واقعیت از خودشان 
نشان دادند، این اســت که منافع ملی 
کشورشان را در رابطه با آمریکا می بینند.

وی بــا بیــان اینکــه در عین حال 
سیاست ورزی هم همین است، یعنی 
دوست و دشمن دائمی فقط منافع ملی 
کشورها هستند، اظهارکرد: در این دور 
از بازی که تازه شروع شده باید ببینیم 
که هم طــرف اروپایی و هــم ما چقدر 

منافعمان تامین می شود.
با برخوردهای صفر و یکی مدام 

باید هزینه بدهیم
وی یادآور شــد: ترامــپ چیزی از 
خودش در رابطه با کشــورهای دیگر 
نشان داده و آن این است که می خواهد 
قراردادهای پیش از دوره خود را به هم 
بزند و قراردادی جدید به نام خودش ثبت 
کند، این درحالی است که شاید قرارداد 
جدید با تغییراتی جزیی مشابه همان 
قرارداد قبلی باشد؛ اما می خواهد به نام 
خودش باشد. حیدری افزود: ما هم باید 
در البه الی این فضاها، فرصت پیدا کرده 
که در راستای منافع خودمان عمل کنیم، 
اگر بخواهیم صفر و یکی برخورد کنیم، 

مدام باید هزینه بدهیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه 
آیا هشدار فرانسه برای حفظ برجام قابل 

قبول است و آیا می تواند به کاهش تنش 
بیانجامد، گفت: آنچه کــه ما در ظاهر 
می بینیم این اســت که بعــد از خروج 
ترامپ اروپایی ها رسما خروج خودشان 
را اعالم نکردند، این در ظاهر یک امتیاز 
سیاسی برای ما است اما در عمل به برجام 

پایبند نبودند.
 خدا کند کار به 

خروج از برجام نرسد
وی در پاسخ به این که آیا پیش رفتن 
در گام های بعد، منجــر به خروج کلی 
ایران از برجام می شود، گفت: من چنین 
چشــم اندازی را نمی بینم و خدا کند 
کار به آنجا نرســد چرا که معلوم نیست 
چیزی گیر ما بیاید. نماینده اصالح طلب 
مجلس با بیان اینکه در حال حاضر امید 
داریم که حفظ برجام دستاوردی داشته 
باشد، در پاسخ به اینکه اگر ایران مجبور 
به خروج از برجام شود، چه اتفاق می افتد، 
گفت: خدا کند کار به آنجا نکشد، اما این 
کارها لحظه ای اســت، به طور مثال در 
هفته های پیش صحنه به شــکلی جلو 
رفته که امیدواری هایــی به وجود آمد 
اما باز فضا تغییر کرد؛ در حال حاضر هم 
هنوز وقت داریم ممکن اســت صحنه 

بازی تغییر کند.
حیدری تصریح کرد: امیدواریم ما 
به خروج از برجام نرســیم و ترامپ هم 
به عقالنیتی برسد که منافع ملی کشور 
خودش را در راستای تامین منافع ملی 

دیگران ببیند.

امروز؛ جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران اعالم می شود؛

گام چهارم  پایان برجام است؟

خبر

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعالم 
اینکه صدرالساداتی ها ربوده و مفقود نشدند، گفت: 

آنها با تصمیم خودشان به قم باز گشته اند.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به انتشــار اخباری مبنی بر مفقود شدن 
حجت االســالم صدرالســاداتی)عضو مجلس 
خبرگان( و برادرش بیان کرد: آقایان صدرالساداتی 
ربوده و مفقود نشدند و کسی هم آنها را به جایی 

منتقل نکرده است.
وی افزود: خودشــان در مســیر قم-تهران 
یعنی اطراف مجموعه خدماتی مهتاب، تصمیم 
می گیرند که موبایل های خود را خاموش کنند 
و به قم برگردند که درنهایت این تصمیم را اجرایی 

و موبایل خود را خاموش کرده و به قم برمی گردند.  
نماینده مردم قم در ادامه بیان کرد: آنها به منزل 
برادر آقای غفاری )غفار عباسی مراغه ای( می روند 
و به کسی هم خبر نمی دهند؛ آنجا در منزل برادر 
آقای غفاری حضور داشــتند و خانواده آنها نیز 
بی اطالع بودند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجه مجلس شورای اسالمی همچنین 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خانواده آنها خبری 
از آنها نداشتند اذیت و ناراحت شدند و به آگاهی و 
مراجع دیگر مراجعه کردند کــه از اینها خبری 

نیست و مفقود هستند.
نیت و انگیزه آنها را نمی دانیم

وی افزود: هیچ محدودیتی وجود نداشته و 
بعد نیروهای امنیتی تالش کردند که به نحوی 

ردی از اینها پیدا کنند که این اتفاق می افتد و 
می بینند که آنها در یک خانه به اختیار خودشان 
بدون اینکه کســی از آنها اطالعی داشته باشد 
حضور داشــتند؛ حال اینکه نیت و انگیزه آنها 
چه بوده و چه کاری می خواستند انجام دهند 
را نمی دانیم؛ اما موضــوع این گونه بوده و هیچ 

برخورد قضایی هم وجود نداشته و هیچ کسی 
هم آنها را به اقدامات این چنینی هدایت نکرده و 

به اختیار خود خودشان بوده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
بر همین اساس اضافه کرد: تالش هم شده که 
در محلی که استراحت یا اختفا صورت گرفته 

اســت نیروهای امنیتی با تالش زیــاد آنجا را 
پیدا کنند، البته از شــب گذشــته هم موضوع 
مشخص اســت و خانواده آنها هم خبر دارند و 
 محل حضور تقریباً لو رفت و مشــکل خاصی 

هم نیست.
ذوالنوری در ادامه یادآور شــد: هیچ بگیر و 
ببند و برخوردی هم در این قضیه نبوده و مهم 
این است که هم نیروهای امنیتی و هم خانواده 
آنها متوجه شدند که کجا هستند و چیزی به نام 
ربودن و مخفی کردن و جایی بردن و موارد این 

چنینی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر 
برادران صدرالساداتی کجا هستند گفت: آنها 
که مراقب ندارند که بگویند کجا هســتند مهم 
این بود کــه نیروهای امنیتی و خانواده شــان 
بفهمند که کجا هســتند که مشخص شد؛ اما 
اینکه با چه انگیزه و نظر و برنامه ای بوده اســت 
که گوشی شــان را خاموش کردند و علت این 

تصمیم چه بوده است را نمی دانیم.

ذوالنوری: عضو مجلس خبرگان و برادرش ربوده نشده اند

ماجرایمرموزصدرالساداتیها
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فرمانده سپاه:
دشمنتنهاازبخشکوچکیاز
تواندفاعیمااطالعدارد

سردار سالمی، فرمانده کل سپاه پس از بازدید 
از جزیره فارســی و ارزیابی وضعیت و آمادگی  
یگان ها و رزمندگان مســتقر در منطقه بوشهر 
گفت: ما بر اســاس راهبرد غلبــه بر قدرت های 
اســتکباری فرامنطقه ای تجهیزات و قدرتمان 
را توســعه و گســترش داده ایم و در عرصه های 
مختلف و برخی جلوه های عملیاتی، بخش هایی 
از آن را به نمایش گذاشته ایم . وی تصریح کرد: 
دشمنان ما تنها از بخش کوچکی از واقعیت توان 
دفاعی ما اطالع دارند، با این وجود می دانند که 
قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران، 

نفوذناپذیر و شکست ناپذیر است .
    

مرزخسروی
پسازسالهابازشد

پس از سال ها بســته بودن مرز خسروی به 
روی زائران کربال به دالیل امنیتی، دیروز، جمعه 
با حضور وزیر کشــور این مرز، که نزدیکترین 
پایانه مرزی ایران به عتبات است، در مراسمی 
بازگشایی شد. یاسین الیاسری، وزیر کشور عراق 
در مراسم بازگشایی مرز خسروی گفت: »افتتاح 
این مرز منجر به فعال شــدن حرکت اقتصادی 
میان ایــران و عراق خواهد شــد.« بنا بر اعالم 
مسئوالن پایانه، مرز خســروی از ۷ صبح تا ۷ 
شب جهت پذیرایی از زائران اربعین آماده است.

    
درخواستآلمانازایران
برای»تعهدکامل«بهبرجام

به گزارش ایســنا، به نقــل از رویترز، یک 
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه 
در یک کنفرانس خبــری در برلین درباره گام 
سوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: ما از 
ایران می خواهیم تا شرایط را بدتر نکند. هنوز 
برای ایران دیر نشده است که مسیر اشتباهی 

را که رفته است، ترک کند.
    

دیپلماتآلمانیرئیسجدید
اینستکسشد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، 
وزارت خارجه آلمان اعالم کرد که »میشاییل 
ارهارد بوک«، دیپلمات ارشــد این کشور به 
عنوان رئیس جدید اینســتکس انتخاب شده 
است. وی سابقه فعالیت به عنوان سفیر آلمان 
در کلمبیا و سوئد را در کارنامه دارد. این سمت 
پیش از این به »برند اربل« سفیر سابق آلمان در 
ایران پیشنهاد شده بود ولی وی از پذیرش این 
سمت منصرف شده است. پیش از اربل نیز »پر 
فیشر« رئیس پیشین یکی از بانک های بزرگ 

آلمان، مدیر اینستکس بود.
    

عربی 21:
اردنبهدنبالبهبودروابط

باایراناست
یک پایگاه خبری عربی با اشاره به گسترش 
روابط اردن و قطر، نوشــت که احتماال روابط 
میان تهران و امان نیز بهبــود می یابد. پایگاه 
خبری عربی 21 با اشاره به اینکه امان منتظر 
تغییــرات قریب الوقــوع در روابــط تهران و 
واشنگتن است تا بتواند روابط با تهران را بهبود 
بخشد، نوشته است: گســترش روابط اردن با 
ایران یک معضل به شــمار نمی رود زیرا تمام 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و در رأس آنها 
امارات روابط محکمی با ایران دارند؛ ابوظبی 
اخیرا توافقاتی در رابطه با ساماندهی فعالیت در 
گذرگاه های آبی با تهران امضا کرد، مسئوالن 
دبی نیز روابط اقتصادی محکمی با تهران دارد. 
از سوی دیگر کشــور عمان روابط متمایزی با 
ایــران دارد و کویت و قطر نیــز در زمینه های 

متعدد و متنوع با تهران همکاری دارند.
    

آیت اهلل شبیری زنجانی:
دینمردموابستهبهاعمال

روحانیوناست
آیت اهلل شبیری زنجانی در دیدار مسئوالن 
مرکز خدمات حوزه علمیه قم با ایشــان، با بیان 
اینکه خدمت ما به دین این اســت که رفتارمان 
متناسب با شــریعت باشــد، گفت: دین مردم 
وابســته به اعمال طالب و روحانیون است. این 
مرجع بزرگ شیعه افزود: هر چند معیشت عمده 
طالب و محصلین با مشکالت فراوان همراه است 
ولی طالب در طول زندگی، مشکالتشــان را با 
باورهای مذهبی و در راه رضای خدا تحمل و رفع 
می کرده اند و این نوع نگاه به زندگی طلبگی باید 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ترامپ می خواهد قرارداد 
جدیدی به نام خودش ثبت 

کند؛ شاید قرارداد جدید 
با تغییراتی جزیی مشابه 

همان قرارداد قبلی باشد؛ 
اما می خواهد به نام خودش 
باشد. ما هم باید از این فضا 

استفاده کنیم؛ اگر بخواهیم 
صفر و یکی برخورد کنیم، 

مدام باید هزینه بدهیم

ذوالنوری: محدود کردن 
میزان دسترسی بازرسان 

آژانس به تاسیسات 
هسته ای ایران و محدود 

کردن ارتباطات ایران با این 
نهاد بین المللی نیز می تواند 
یکی از تصمیمات احتمالی 

تهران در گام سوم باشد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: کار بسیار شرم آوری که 
برایان هوک انجام داده ایمیلی بوده که برای ناخدای کشتی 
آدریان دریا فرستاده و در آن به ایشان پیشنهاد صریح داده و 
اصالً هم تالش نکرده در لفافه دیپلماتیک بگنجاند و گفته است 
من اسمم این است و مسئولیتم این است و شما می توانید کشتی 
را به ما تحویل بدهید چند میلیون دالر پول بگیرید و زندگی 
خوبی داشته باشید یا این کار را نکنید و زندگی بسیار بدی در 
آینده، منتظر شماست. این مسئله نه تنها نشان دهنده سقوط 
اخالقی بلکه سقوط سیاسی و عملیاتی آمریکاست. محمد جواد 
ظریف که در ادامه دیپلماسی فعال وزارت امور خارجه و در دور 
دوم سفر آسیایی خود به اندونزی سفر کرده بود، در بدو ورود به 
فرودگاه جاکارتا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات برایان هوک 
و تعیین جایزه برای کسانی که اسناد مالی سپاه را افشا کنند، 

ضمن بیان مطلب فوق، افزود: آمریکایی ها هم از مردم ایران و 
هم از نمایندگان مردم ایران که سپاه هم نماینده سرفراز مردم 
ایران است شکست خورده اند و حتماً نمی توانند با این اقدامات 
جلوی دفاع از ایران و جلوی پیشرفت ایران را بگیرند. وی درباره 
آخرین وضعیت مذاکرات ایران و اروپا و اظهارات اخیر رئیس 
جمهور آمریکا مبنی بر اینکه تحریم ها را بر نمی دارد و همچنین 
می تواند مشکالت ایران را ظرف 24 ساعت حل کند، گفت: آقای 
ترامپ بهتر است برای مردم ایران مشکل درست نکنند و ما از 
ایشان نه توقع حل مشکل داریم و نه ایشان می تواند مشکالت ما 
را حل کند. تصوراتی که وی درباره توانمندی های خودش دارد 
اگر بتواند مشکل مردم آمریکا را که هر چند وقت یکبار توسط 
یک هفت تیرکش بی حساب و کتاب جان خودشان را در تعداد 

وسیع از دست می دهند، حل کند که وظیفه شأن است.

تصمیم ایران رسما به موگرینی اعالم شد
وزیر خارجه کشورمان همچنین خبر داد که تصمیم ایران 
برای کاهش تعهدات برجامی خود، رسما به فدریکا موگرینی 

اطالع داده خواهد شد.
در همین راستا سید عباس موسوی، سخنگوی وزرات امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران شامگاه پنج شنبه جزئیات نامه 

محمدجواد ظریف به فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در خصوص گام سوم کاهش 

تعهدات هســته ای جمهوری اسالمی ایران ذیل 
برجام را اعالم کرد.

سید عباس موســوی در این خصوص گفت: 
دکتر محمد جــواد ظریف وزیر امــور خارجه 

کشورمان روز پنجشنبه 14 شهریور با ارسال نامه ای 
خطاب به خانم موگرینی نماینده عالی سیاست 

خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا اعالم 
کرد به دلیل تبعات ناشــی از 

خروج آمریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریم های آن کشور، و 
ناتوانی سه کشور اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام و در 
بیانیه های کمیسیون مشترک، جمهوری اسالمی ایران از امروز 
تمام تعهدات خود در برجام در حوزه تحقیق و توسعه هسته ای 

را متوقف می کند.
وی با بیان اینکه در این نامه تاکید شده است که این اقدام 
دقیقا در راستای حقوق ایران در برجام و به ویژه بر مبنای 
پاراگراف 3۶ آن بوده و در پاســخ به نقض گسترده 
و مستمر برجام طی 1۶ ماه گذشته صورت می 
گیرد، افــزود: در پایان نامه نیز تاکید شــده که 
جمهوری اسالمی ایران به منظور نشان دادن 
حســن نیت خود، آمادگی دارد بــه گفتگو با 
طرف های باقی مانده در برجام در تمام سطوح 
ادامه داده و در صورت عمل طرف های مقابل به کلیه 
تعهدات خود در برجام، مجدداً به اجرای کامل 

برجام برگردد.

روایت ظریف از پیشنهاد آمریکا به ناخدای آدریان دریا؛

ایمیلبیشرمانههوک


