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دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تهران برای حفظ و توازن تعهدات 
برجامی، کاهش تعهدات هسته ای صلح آمیز خود را در گام های مختلف 
آغاز کرده اســت و اگر اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکنند، گام پنجم 

کاهش تعهدات را بر می داریم. 
به گزارش ایرنا،  علی شــمخانی دیروز در گفــت وگویی اظهار کرد: 
بریتانیا، آلمان و فرانســه بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام )۸ می 
۲۰۱۸( وعده دادند با تضمین منافع اقتصادی ایران، این توافق را حفظ 
کنند. این کشورها، به  رغم ایستادگی های لفظی و سیاسی در برابر اقدام 
آمریکا تاکنون موفقیتی در اقدامات عملی وعده  داده شــده برای حفظ 

این توافق کسب نکرده اند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: اگر کشورهای اروپایی عضو 
توافق هسته ای به تعهدات خود عمل نکنند، جمهوری اسالمی ایران گام 

پنجم کاهش تعهدات برجامی را برخواهد داشت.
دریابان شمخانی تصریح کرد: آغازگر کاهش تعهدات برجامی در ابتدا 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا بود که از برجام خارج شد و پس 
از آن اروپا با بی توجهی به انجام تعهــدات برجامی عمال تکمیل کننده 

اقدامات امریکا شد.
وی با بیان اینکه ترامپ با خروج از برجام از سه خاکریز عبور کرد، اظهار 
داشــت: آمریکا قبل از آغاز مذاکرات با جمهوری اسالمی ایران در دوره 
»باراک اوباما« متعهد شد حق غنی ســازی صلح آمیز ایران را بپذیرد و 

پس از این تعهد بود که ایران وارد مذاکرات شد.
شــمخانی افزود: تعهدات دولت آمریکا در توافقنامه برجام مکتوب 
شــد و پس از آن نیز در قطعنامه ۲۲۳۱ به تایید شورای امنیت سازمان 

ملل متحد رسید.
وی در باره عملکرد اروپا برای حفظ برجام هم گفت: کشورهای اروپایی 
عضو توافق هسته ای با عدم پایبندی به تعهدات خود در مقابل تعهدات 

اجرا شده توسط ایران از یک سو و عملکرد نامناسب در حوزه اقتصادی از 
سوی دیگر کاهش تعهدات برجامی را کلید زدند.

شــمخانی درباره رویکــرد جمهوری اســالمی ایــران در موضوع 
برجام نیــز گفت: تهــران برای حفــظ و تــوازن تعهــدات برجامی، 
 کاهــش تعهدات هســته ای صلح آمیز خــود را در گام هــای مختلف 

آغاز کرده است.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی همچنین در واکنش به موضع وزیر 
خارجه انگلیس برای مقابله با گام های کاهشی ایران تاکید کرد: اگر اروپا 
همچنان به انجام تعهدات خود پایبند نباشــد، ایران گام پنجم کاهش 

تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا سه شــنبه شب در توییتر بدون 
اشــاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی های اروپایی ها 
در قبال این توافق بین المللی، ادعا کرده بود: گام های ایران در خصوص 
کاهش تعهداتش در چارچوب برجام، آینده این توافق را به خطر انداخته 

و بایستی سریعاً مورد توجه قرار گیرد.
 بریتانیا، آلمان و فرانسه بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام )۸ می 
۲۰۱۸(وعده دادند با تضمین منافع اقتصادی ایران، این توافق را حفظ 
کنند. این کشورها، علی رغم ایســتادگی های لفظی و سیاسی در برابر 
اقدام آمریکا تاکنون موفقیتی در اقدامات عملی وعده  داده شــده برای 

حفظ این توافق کسب نکرده اند.
جمهوری اســالمی ایران در تاریخ ۸ می ۲۰۱۹، یعنی یک سال پس 
از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای و پس از اثبات ناکارآمدی راه 
کارهای پیشنهادی اروپا برای جبران تبعات اقتصادی خروج آمریکا از 
برجام، اعالم کرد بخشــی از تعهدات برجامی خود را بر اساس مفاد این 

توافق معلق می کند.
کاهش تعهــدات برجامی ایــران تاکنون در چهار گام، شــامل باال 
بردن درصــد غنی ســازی اورانیــوم از ۳.۶۷ درصــد، افزایش ذخیره 
اورانیوم غنی شــده، توقف تمامی تعهداتش در حوزه تحقیق و توسعه 
 و آغــاز غنی ســازی و تولید دوباره اورانیوم در تأسیســات هســته ای 

فردو بوده است.
ایران با تاکید بر ادامه کاهش تعهدات برجامی خود تصریح کرده است، 
این اقدامات در صورتی که شــرکای برجام، گام های الزم را برای ایفای 

تعهدات خود بردارند به سرعت قابل بازگشت هستند.
بر اســاس مفاد برجام، در صــورت پایبند نبودن طــرف مقابل به 
تعهداتش، ایران حق دارد اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی 

متوقف کند.

خبر

شمخانی:

 اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکنند،
 گام پنجم را بر می داریم

 سابرامانیام جایشانکار میهمان تهران است؛

مسافری از هند   با 
»معافیت محدود«

سياست 2

حسن روحانی دو روز پیش، قبل از آنکه توکیو را به مقصد تهران ترک 
کند، در میان مدیران سیاسی و اقتصادی ژاپن ابراز امیدواری کرد که 
پول های بلوکه شده ایران در ژاپن آزاد شــود؛ پول هایی که به گفته او 

مربوط به فروش نفت ایران قبل از تحریم های آمریکاست. 
هفته قبل هم اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در 
مراسمی اظهار کرد که تمام کشــورهای دوست ما مثل چین، روسیه 
و ترکیه باور کردند که نمی توانند با فشــار آمریــکا مقابله کنند و از ما 
نفت نخریدند. او در این بین به هند اشاره کرد و گفت: »هیچ وقت فکر 
نمی کردم کشور مستقلی مثل هند هم از آمریکا تبعیت کند و نفت از 

ایران نخرد.«
با این تفاسیر بی تردید بخشی از مشــکل ایران، دوستانی هستند 
که زمانی دوستی عمیقی با ایران داشــتند، اکنون نیز دست دوستی 
و همراهی را بلند می کنند، امــا با آمریکا دوســت ترند؛ یا به عبارتی 

منافعشان ایجاب می کند که با آمریکا دوست تر باشند. 
دوستان شرقی ایران  و متحدان آمریکا

هند تا پیش از تحریم ها از مشــتریان بزرگ نفت ایــران بود. این 
کشــور در ســال مالی گذشــته حدود ۲۳.5 میلیون تن نفت خام از 
ایران وارد کرد. تجــارت دوجانبه ایران و هند نیــز در فاصله ۲۰۱۶ تا 
۲۰۱۷ به ۱۲.۹ میلیارد دالر رســی؛ اما با تحمیل تحریم ها این رقم به 
میزان قابل مالحظه ای افت کرد. هند در ماه های ابتدایی تحریم جزء 

کشورهایی بود که برای خرید نفت ایران دارای معافیت بودند.
بعد از عدم تمدید معافیت های تحریم نفت ایران از ســوی دولت 

ترامپ، هند در اردیبهشت سال جاری اعالم کرد که...

وعده بانک مرکزی برای عبور از بحران فیشینگ فعال به محاق رفت

»ایستا«یی  رمزدوم »پویا« در دقیقه 90! 
چرتکه 3

شهرنوشت 6

هوا برای همه گروه ها ناسالم است

 اخطاریه هواشناسی 
درباره تشدید آلودگی هوا


