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گام چهــارم ایــران در ارتبــاط با کاهش 
سطح تعهدات مرتبط با برجام با واکنش های 

گسترده جهانی روبرو شده است.
بــه گــزارش تابنــاک، پــس از آنکــه 
رئیس جمهوری خبر از برداشتن چهارمین گام 
کاهش تعهدات برجامی ایران داد، مقام های 
برخی از کشورهای امضاکننده برجام مواضع 
متفاوتی دراین زمینه داشتند که عمده ترین 
آن در اظهارات مقامات روسی مطرح شد مبنی 
بر اینکه خــروج آمریکا از برجام را سرمنشــأ 

تحوالت اخیر ارزیابی کردند.
آمریکا که اردیبهشــت ماه سال گذشته با 
وجود تالش های طرف های برجام، از این توافق 
خارج شــده و تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران را دوباره بازگرداند ،از زبان ســخنگوی 
وزارت امور خارجه خود در این زمینه موضع 
گرفت و گفت: ما از آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در اجرای نقش مستقل خود برای راستی 
 آزمایی در ایران به طــور کامل حمایت کرده 
و به گزارش آژانس درباره هــر تحولی توجه 

می کنیم.
 یک ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز روز چهارشــنبه در واکنش به اعالم 
آغاز گام چهارم کاهش تعهــد ایران به توافق 
هسته ای، تأیید کرد که این اقدام با نظارت این 

نهاد بین المللی انجام می شود.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، سخنگوی 
آژانس در بیانیــه ای گفت: »ما از گزارش های 
امروز رســانه ها در مورد فردو مطلع هستیم. 
بازرســان آژانس در ایــران در محل حضور 
دارند و هرگونــه فعالیت مرتبطــی را به مقر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گزارش 

می کنند.«
برخی شخصیت های سیاســی  آمریکا از 
جمله داوطلب انتخابات ریاســت جمهوری  
آمریکا از حزب دموکرات واکنش  متفاوتی از 

دولت ترامپ به اقدام ایران داشتند.
همچنیناتحادیه اروپا دیــروز در واکنش 
به گام چهــارم ایران برای کاهــش تعهدات 
برجامی، این اقــدام را نگران کننده خواند و از 

تهران خواســت این روند را متوقف کند. یک 
ســخنگوی اتحادیه اروپا با بیان این مطلب و 
بدون اشاره به بدعهدی این اتحادیه در اجرای 
وعده هایش در قبال این توافق بین المللی، از 

ایران خواست به برجام پایبند بماند.
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان نیز ادعا 
کرد که اعالم ایران در باره ســاخت و کاربرد 
دستگاه های پیشرفته برای تسریع غنی سازی 
اورانیوم، توافق هسته ای ۲۰۱۵ با قدرت های 

جهان را به خطر می اندازد.
فرانســه نیز خواستار بازگشــت تهران به 
برجام شد و گام چهارم ایران را مخالف توافق 

هسته ای  دانست.
اگنس ون درمول، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه فرانسه ادامه داد: با شرکای خود منتظر 
گزارش های بعــدی آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای در مورد اعالمیه ها و اقدامات ایران 
هستیم. فرانسه همچنان به توافقنامه هسته ای 
وین متعهد اســت و از ایران نیز می خواهد به 
تعهدات خود در چارچوب این توافقنامه پایبند 
باشد و بطور کامل با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی همکاری کند.
رئیس جمهور فرانســه نیز در واکنش به 
آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران 
گفت: من فکــر می کنم این اولین بار اســت 
که ایران به گونه ای آشــکار و بی پرده تصمیم 
گرفته اســت که از برجام خارج شود که این 

نشان دهنده یک تغییر موضع اساسی است.
امانوئــل ماکرون که به چین ســفر کرده، 
در یک سخنرانی در سفارت فرانسه در پکن، 
به تبعات فروپاشــی برجام پرداخت و گفت، 
اولویت نخســت بایــد تالش بــرای کاهش 

تنش باشــد. وی گفت مقام های چینی هم با 
او هم نظــر بوده اند که بایــد از میزان تنش ها 

کاست. 
رئیس جمهور فرانســه افزود: »ما شاید با 
تصمیم ایاالت متحده بــرای خروج از برجام 
مخالف باشــیم، اما تصمیم به از ســرگیری 
غنی ســازی اشــتباه اســت. با وجود تغییر 
سیاســت ایاالت متحده ]در قبــال برجام[ 
اروپایی ها توانســتند برای پانزده ماه برجام را 

حفظ کنند«.
وزیر امــور خارجه انگلیس نیــز با صدور 
بیانیه ای، خواستار بازگشــت ایران به اجرای 
کامل تعهداتش در برجام شد. دومنیک راب 
ادعا کــرد: اقدام اخیر ایران بوضــوح با توافق 

هسته ای مغایرت دارد.
اما برخالف آمریکا و اروپا، روسیه اعالم کرد 

که نگرانی های ایران را درک می کند.
سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
دیروز )چهارشنبه( در واکنش به گام چهارم 
برجامی ایران در کاهش تعهداتش ذیل برجام 
تأکید کرد که  مســکو همچنان به تالش های 
خود برای اطمینان حاصل کردن از پایبندی 
تمامی اعضای توافق هســته ای ایران و 4+۱ 
)انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعالوه آلمان( 

به برجام ادامه می دهد.
بنا به گــزارش خبرگــزاری اینترفکس، 
الوروف ســپس در خصوص این اقدام ایران 
ضمن انتقــاد از سیاســت های آمریکا گفت: 
»تمامی گام هایــی که ایران بــرای کاهش 
تعهداتش ذیل برجام برداشــته اســت، در 
تناقض بــا ان پی تی )پیمان منع گســترش 
ســالح های هســته ای( و پروتــکل الحاقی 
توافقــات پادمانی آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی نبوده است«.
با اینحــال، این دیپلمــات روس از تهران 
خواست تا به تعهداتش همچنان پایبند باشد 
و تصریح کرد:  »روسیه از ایران می خواهد که 
به برجام پایبند باشــد اما در عین حال دالیل 
ایران برای کاهش تعهداتــش ذیل برجام را 

درک می کند«.

خبر

واکنش های گسترده بین المللی به اقدام برجامی ایران 

چگونهوکالشأنخانهملتراتنزلمیدهند؟

مطهری  و یک 
نامطهر رسم 

سياست 2

با »علی مطهری« و »قرص ضد بارداری« یک جمله بسازید؛ »علی 
مطهری در پاســخ به انتقاد یک دانشــجو گفت: برای شما هم قرص 
ضدبارداری دارم!«؛ این جمله البته ســاختگی نیست، واقعیتی است 

که رخ داده است!
۱3 آبان مطهری به دانشــگاه شهید بهشــتی رفته بود و در حال 
صحبت با دانشجویان بود که دانشجویی در واکنش به اظهارات او گفت: 
»آقای دکتر شما باید قرص ضدفراموشی همراه داشته باشید.« علی 
مطهری هم برای آنکه طنازی و حاضرجوابی یا به قول خودش قدرت 
تنبیهش را به رخ بکشد، بی معطلی جواب داد: »من همیشه و همه نوع 

قرصی دارم؛ حتی برای شما قرص ضدبارداری هم دارم!«
ویدئوی این طنازی فرزند آیت اهلل مرتضی مطهری به سرعت منتشر 
شد و حاال دو سه روزی است که رســانه ها و فضای مجازی پر شده اند 
از یادآوری خاطره هتاکی ها و فحاشــی های مســبوق به سابقه آقای 
نماینده؛ از »کوچک اُف« گفتنش به کوچک زاده و شــی پرت کردن 
کوچک زاده به سوی او و موج »خفه شو« و »بتمرگ« و »پفیوزی« که 
جناب مطهری در صحن علنی مجلس به سوی او راه انداخت تا ویدئوی 
آن مردی که در جریان سفر مطهری به گلپایگان به او انتقاد کرد که چرا 
حرف زدن درباره غدیر را به اهل منابر نمی سپارد و به عنوان یک نماینده 
درباره گرانی و تورم و افزایش قیمت ها حرف نمی زند و آقای نماینده او را 
به یک »احمق نادان« میهمان کرد! یک روحانی معمم هم کنارش بود 

که مرد معترض را تهدید به »در گونی کردن!« کرد. 
البته لیست این قبیل حاشیه های آقای نماینده به همین یکی دو 

قلم ختم نمی شود؛ اما این آخری، یاد همه شان را زنده کرده است...

سياست 2

۲ هزار کیلو گاز UF6 وارد تاسیسات هسته ای فردو شد؛

آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران


