توضیحات فرمانده سابق سپاه درباره بازداشت روحاهلل زم

یکشنبه  19آبان 1398
وطنامروز شماره 2786

سردار محمدعلی جعفری در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به بازداشت روحاهلل زم ،سرتیم شبکه رسانهای آمدنیوز توسط سپاه پاسداران
اظهار کرد :این اقدام از حدود یک سال پیش در برنامه قرار گرفته بود و من زمانی که فرمانده کل سپاه بودم در جریان جزئیات آن قرار داشتم؛
یکی دو مرتبه تا پای کار رفته بودیم تا این اقدام انجام شود اما یکسری مشکالتی پیش آمد و فرصت برای انجام صحیح این کار فراهم نشد.

سیاسی

نظامی

توضیح فرمانده کل ارتش
درباره انهدام پهپاد مهاجم در ماهشهر

فرمان��ده کل ارتش درب��اره انهدام
ی��ک فروند پهپاد مهاجم توس��ط
نی��روی پدافن��د هوای��ی ارتش در
منطقه ماهش��هر گفت :تا قطعات
این پهپاد را کامل بهدست نیاوریم و
گرافهایمان را کامل نکنیم ،نمیتوانیم به طور قطعی مبدأ
و هدف اصلی این پهپاد را مشخص کنیم اما آنچه تاکنون
قطعی است این است که این پهپاد در سقف کوتاه پرواز
کرده و مورد هدف سامانه بومی مرصاد قرار گرفته است.
به گزارش «وطن امروز» ،امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم
موس��وی با بیان اینکه پدافند هوایی وظیفه حفاظت از
آسمان جمهوری اسالمی ایران را در برابر هر پرندهای که
احتمال تهدید در آن وجود داشته باشد دارد ،اضافه کرد:
بامداد روز جمعه پهپادی که سعی میکرد با پرواز در ارتفاع
کم ،خود را از دید سامانههای کشف مخفی کند ،کشف شد
و مورد هدف قرار گرفت و طبیعی است هر متجاوز دیگری
در هر ابعادی که باشد مورد اصابت قرار خواهد گرفت.

بعیدینژاددربارهکاهشتعهداتهستهایایرانمطرحکرد

زمزمههای خروج از « انپیتی»

خودروی تانکبر «کیان »۷۰۰
رونمایی شد

با حضور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده کل
ارتش در مرکز بهینهسازی شهید زرهرن نیروی زمینی
ارت��ش از خودروی تانکبر «کیان  »۷۰۰رونمایی ش��د.
تانکبر «کیان  »۷۰۰با قدرت موتور  ۷۰۰اس��ب بخار و
قدرت کشندگی  ۲۰۰تن ،قابلیت حمل  ۲دستگاه تانک
 ۶۰تنی را روی کشنده فوقسنگین «سلیمان »۳-دارد.
وزن ای��ن تانکبر  ۱۷هزار و  ۷۰۰کیلوگرم بوده و تعداد
محورهای آن  3+1و  ۱۲دنده اس��ت .رئیس س��تادکل
نیروهای مس��لح در حاش��یه این مراس��م گفت :ما در
بخشهایی نیاز به این نداریم تجهیزاتمان را کنار گذاشته
و تجهی��زات جدید بخریم ،در واقع با حفظ بخش اصلی
تانکها ،توپها و نفربرها و تست کارآمدی آنها ،تجهیزات
آنها تعویض و بهروزرسانی میشود و ما دارای تجهیزات
ب��هروز دنیا خواهیم بود .س��ردار محمد باقری گفت :به
این ترتیب تجهیزات ما نس��بت به کشورهای همجوار و
کشورهای دنیا بدون اینکه هزینه سنگینی پرداخت کنیم و
بدون اینکه وابسته واردات از خارج باشیم نوسازی میشود.

اخبار

اسد :انگلیس راهزن دریایی است

رئیسجمهور سوریه توقیف کشتی
حام��ل نف��ت ایران توس��ط دولت
انگلیس را دزدی دریایی خواند .به
گزارش ایسنا ،بشار اسد در بخشی از
گفتوگوی خود با شبکه راشاتودی
در پاسخ به سوالی درباره اقدام انگلیس برای توقیف یک
نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبلالطارق ،آن را دزدی
دریایی توصیف کرد .اسد در ادامه تصریح کرد :این اقدام
دزدی دریایی است که توسط رژیم بریتانیا انجام گرفت.
این دقیقا معنای رژیم است ،چراکه رژیم ،راهزنی و این
گروهها (تروریستی) چیزی شبیه به هم هستند.

عراقچی :واکنش امارات
به «صلح هرمز» بهتر بود

معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه
کش��ورمان با اش��اره به س��فرهای
متقابل میان ایران و امارات در سطح
سیاس��ی گفت :عالئم و نشانههای
مختلفی وجود دارد که نشان میدهد
دستهای پنهانی در اختالفات میان تهران و کشورهای
خلیجفارس نقش دارند .س��یدعباس عراقچی ادامه داد:
واکن��ش اماراتیها به ابتکار«صلح هرم��ز» بهتر بود؛ در
سطح سیاسی س��فرهای متقابلی انجام شد و به باور ما
میان ایران و امارات تفاهم بیشتری وجود دارد .امیدواریم
فضاهای آرامتری میان ایران و امارات ایجاد و این مساله
منجر به آرامش در منطقه شود.

اردوغان :هدف اعتراضات عراق
ایران است

رئیسجمه��ور ترکیه هش��دار داد
افرادی قصد دارند اعتراضات عراق
را ب��ه ایران بکش��انند .رجب طیب
اردوغان با بیان اینکه هدف ناآرامیها
در عراق ایجاد شکاف در جهان اسالم
است گفت حدس میزند چه کسانی پشت این ناآرامیها
هستند .وی ادامه داد« :چه کسانی پشت این تظاهراتها
هستند؟ ما حدسهایی میزنیم .فکر میکنیم ممکن است
به ایران کشانده شود .هدف ایجاد شکاف در جهان اسالم
و ایجاد اختالف میان یکدیگر است .فکر کنید ،در عراق
بعضی اظهارات علیه ترکیه مطرح شده است».

تجمع دانشجویان مقابل سفارت
فرانسه در حمایت از جلیقهزردها

جمعی از دانش��جویان در اعتراض
به خشونت و برخورد دولت فرانسه
با مردم ،روز گذشته مقابل سفارت
این کشور در تهران تجمع کردند.
به گزارش فارس ،برخی دانشجویان
با پوش��یدن جلیقهه��ای زرد رنگ ،اعت��راض خود را به
برخورد دولت فرانس��ه با مردم این کشور نشان داده و با
در دست داشتن دستنوشتهها و پالکاردهایی این اقدام را
محکوم کردند .گفتنی است دانشجویان همچنین با سر
دادن ش��عارهایی از مسؤوالن کشور فرانسه خواستند از
اقدامات ضدمردمی خود دست برداشته و به خواستههای
م��ردم تمکین کنند .تجمعکنندگان همچنین با قرائت
بیانیهای که به زبان فارسی و فرانسوی قرائت شد از سفیر
فرانسه خواستند صدای دانشجویان ایرانی در حمایت از
جلیقهزردها را به حاکمان فرانسه برساند.

گروه سیاسی :چند روز بعد از اجرای گام چهارم کاهش تعهدات
هستهای و همزمان با ادامه بیعملی اروپا نسبت به انجام تعهدات
برجامی ،سفیر ایران در انگلیس از احتمال خروج ایران از معاهده
 NPTخبر داد.
به گزارش «وطن امروز» ،از اردیبهشتماه امسال و همزمان
با سالگرد خروج آمریکا از برجام ،ایران  4گام کاهش تعهدات
هستهای را در بازههای  60روزه اجرایی کرد .این رویکرد پس
از آن در دستور کار شورای عالی امنیت ملی ایران قرار گرفت
که  3کشور اروپایی طرف برجام ،یک سال پس از خروج آمریکا
از این توافق ،به هیچ یک از وعدههای خود به ایران در  2حوزه
ف��روش نفت و همچنین برقراری مبادالت مالی و بانکی عمل
نکردند .در همین راس��تا عبور از محدودیت سقف  300کیلو
اورانیوم  3/67درصد ،افزایش سطح غنیسازی از  3/67تا باالی
 4درصد ،برداشتن محدودیتهای تحقیق و توسعه هستهای و
گازدهی به سانتریفیوژهای تاسیسات هستهای فردو به عنوان 4
گام ایران در  6ماه گذشته اجرایی شد .با این حال بهرغم همه
فضاسازیهای طرفهای غربی ،نهتنها تروئیکای اروپا قدمی برای
انجام تعهداتش برنداشت که حتی همصدا با ترامپ ،عقبنشینی
ایران در حوزههای منطقهای و موشکی را هم پیش کشید .حاال
در چنین ش��رایطی که بسیاری از منتقدان معتقدند گامهای
کاهش تعهدات هستهای دولت ناکافی و نامتوازن بوده ،سفیر
ایران در لندن که خود از اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای هم
بوده ،از احتمال خروج ایران از معاهده  NPTخبر داده است.
حمید بعیدینژاد روز جمعه گفت :ادامه غنیسازی اورانیوم با
روند فعلی یک گام جدید است که هر  2ماه ادامه خواهد یافت،
مگر اینکه کشورهای اروپایی تالش بیشتری برای جلوگیری
از انحالل برجام انجام دهند .به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»،
بعیدینژاد هش��دار داد برخی چهرهه��ای تأثیرگذار در داخل
ایران ،خروج از معاهده منع گسترش سالحهای اتمی را بهعنوان
پاسخی به عدم برآورده شدن انتظارات از سوی طرفهای اروپایی
برجام پیشنهاد کردهاند .سفیر ایران در لندن گفت با وجود خروج
آمریکا از برجام و وضع کردن مجازاتهای تحریمی ،تهران به
تعهدات خود در برجام پایبند بوده و اکنون گامهایی برای «هشیار
شدن» دیگر امضاکنندگان آن برمیدارد.
بعیدینژاد گفت« :نمیتوانیم به متعهد ماندن یکطرفه ادامه
دهیم و به همین دلیل این تصمیمات را گرفتیم .اگر طرفهای
دیگر [برجام] این هشدار را جدی نگیرند ،شاید از طریق استفاده
از اینستکس ،همه ما ،در شرایط سختی قرار بگیریم اما امیدواریم
با این گامها بتوانیم پیامی محکم ،حقیقی و جدی برای اجرایی
ایده ائتالف نظامی تحت رهبری آمریکا در
گزارش
خلیج فارس که چند ماه پیش و پس از
هدف قرار گرفتن پهپاد این کشور در حریم مرزی جمهوری
اس�لامی ایران و توقیف کشتی بریتانیایی در نشست منامه
مطرح شده بود ،سرانجام پنجشنبه گذشته آغاز کار خود را
بهطور رسمی اعالم کرد .در بخشی از بیانیه این نشست که
با حضور آمریکا و چند کشور اروپایی برگزار و توسط وزارت
خارجه بحرین منتشر شد ،آمده بود« :هدف از این اقدام بحرین،
ایفای نقش برای کمک به برقراری امنیت و ثبات در منطقه
به دلیل خطراتی است که در سایه اقدامات ایران ،منطقه را
تهدید میکند و خطری بزرگ برای دریانوردی و هوانوردی
در منطقه است» .طبق گزارش خبرگزاری بحرین (بنا) ،در
این بیانیه همچنین تأکید شده بود این نشست «فرصتی برای
رایزنی و تبادل دیدگاه کشورها درباره دستیابی به راهکارهایی
جهت مقابله با خطر ایران و تضمین آزادی کشتیرانی در این
منطقه راهبردی است».
با این همه و با گذش��ت بیش از  2ماه از نشس��ت فوق و
دعوت آمریکا از نزدیک به  60کش��ور برای پیوستن به این
ائتالف ،سرانجام انگلیس ،استرالیا ،آلبانی ،عربستان سعودی،
امارات عربی متحده و بحرین تنها کش��ورهایی بودند که به
درخواست آمریکا جواب مثبت دادند و وارد این ائتالف شدند.
این عدم استقبال مورد توجه رسانههای زیادی نیز قرار گرفت
که برای نمونه رایالیوم در اینباره نوشت« :تعداد کم دولتهای
حاضر در این ائتالف ،نشاندهنده کاهش نفوذ آمریکا نهتنها
در منطقه خلیجفارس ،بلکه در تمام جهان اس��ت و به نظر
میرس��د زمانی که دولتهای فعلی و سابق آمریکا رهبری
ائتالفهایی با حضور  ۳۰یا  ۶۰دولت را بر عهده داشتند ،به
سر آمده است» .در این میان غیبت  3کشور کویت ،عمان و
قطر نیز مزید بر علت در عدم استقبال کشورهای منطقه از
طرح پیشنهادی ایاالت متحده شد.
«مارک اسپر» ،وزیر دفاع آمریکا در حالی روز چهارشنبه
در جمع خبرنگاران در پنتاگون مدعی شده بود حضور آمریکا
و متحدان این کشور در منطقه تا به حال توانسته از آنچه به
گفته او «انجام اقدامات بیشتر توسط ایران» است ،جلوگیری

ش��دن توافق هس��تهای صادر کنیم» .وی در ادامه گفت« :به
شرکای خود به اندازه کافی زمان دادیم و بعد این سیاست را اتخاذ
کردیم .ظرف  2ماه آینده قطعاً گام پنجم را پس از تحلیل اوضاع
برمیداریم .این گام ،همانند گامهای قبلی بسیار حسابشده و
دقیق خواهد بود .پس توپ در زمین آنهاست .امیدواریم مشکل
حل شود» .بعیدینژاد افزود« :این گامهای  2ماهه در سطوح
بسیار باال مورد تصمیمگیری قرار گرفتهاند .این را درک میکنم
که با برداش��تن گامهای بیشتر ،دیگر گزینهای ابتکاری برای
انجام باقی نمیماند و گامهایی اتخاذ میشود که براحتی قابل
بازگشت نباشد و بر اجرایی شدن برجام تأثیر بگذارد ،بههمین
دلیل از شرکای خود میخواهیم به تعهداتشان عمل کنند و
این مشکل را حل کرده و از برجام حمایت کنند».
وی با اشاره به وجود فشار داخلی برای خروج از معاهده منع
گس��ترش سالحهای اتمی ( ،)NPTگفت سال آینده که این
معاهده تحت بازبینی قرار گیرد ،در «خطر کامل» قرار خواهد
گفت« :در برخی حلقهها و بین
گرفت .بعیدینژاد در اینباره 
بعضی شخصیتها در ایران این نظریه وجود دارد که در حال
حاضر از عضویت در  NPTهیچ س��ودی نمیبریم .البته این
سیاست دولت نیست .رئیسجمهور روحانی و دولت ایران سعی
میکنند مردم؛ همه مردم و شخصیتهای مهم کشور را متقاعد
کنند که خروج از  NPTبه نفع ایران نخواهد بود».
بعیدینژاد ضمن اشاره به فتوای رهبر حکیم انقالب حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای علیه ساخت تسلیحات اتمی در کشور،
افزود« :اما متاسفانه به دنبال مسائلی که درباره برجام پیش آمده،
تعداد بیشتری از مردم به صحبتهایی که درباره خروج از NPT
میشود ،توجه میکنند .ما ساخت تسلیحات اتمی را رد کردهایم
اما آمریکا ما را تحت فشار میگذارد و بر سر راه ما برای دسترسی
به فناوری صلحآمیز هستهای مانعتراشی میکند .بههمین دلیل،
نکته مثبتی در آن نمیبینن��د» .وی افزود تا زمانی که دولت
ترامپ به سیاس��تهای فعلی خ��ود ادامه میدهد ،ایران هیچ
نفعی در گفتوگو با آمریکا نمیبیند« :هیچ تمایلی به گفتوگو
با آمریکا وجود ندارد .آنها سیاستی تخاصمی علیه ایران دارند و
صداقتی در آنچه میگویند وجود ندارد .آنها بهدنبال فروپاشی
اقتصاد و جامعه ایران هستند» .بعیدینژاد ادامه داد« :آنها در
برههای میگفتند قصدش��ان این است همان سیاستی که در
قبال کرهشمالی دارند بر ما اعمال کنند .اما از این کار نتیجهای
نگرفتند .سیاست آمریکا دچار ناهماهنگی است».
گفتنی اس��ت موضوع خروج ای��ران از «انپیتی» هرچند
در گذش��ته و حتی حین مذاکرات هس��تهای با  5+1به دلیل

کارش��کنیهای متعدد طرف مقابل در مذاکرات مطرح شده
بود اما در  18ماه گذشته و به خاطر خروج آمریکا از برجام از
سویی و همراهی حداکثری  3کشور اروپایی با ترامپ در کارزار
فشار حداکثری به ایران به صورت جدیتری مطرح شده است
تا جایی که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
نیز درباره آن اظهارنظر کرده بودند.
تهدید به خروج از «انپیتی» در روزهای اخیر البته محدود به
سفیر ایران در انگلیس نبوده و سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز
دیروز به آن اشاره کرد .بهروز کمالوندی در نشست خبری دیروز
خود با خبرنگاران گفت« :فعال گام چهارم را شروع کردیم و چو
فردا شود فکر فردا کنیم .درباره گام چهارم تا  3-4روز قبل از آن
میپرسیدید من نمیدانستم چه اقدامی قرار است شود .سازمان
انرژی اتمی تا خروج از  NPTرا هم پیشبینی کرده بود».
■■یک دروغ دیگر از پمپئو

اظهارنظر مقامات دس��تگاه دیپلماسی کشورمان مبنی بر
تهدید به خروج از برجام البته در ش��رایطی رسانهای میشود
که موج گسترده واکنشهای بینالمللی به اجرای گام چهارم
کاهش تعهدات هستهای و گازدهی به سانتریفیوژها در فردو
کماکان جریان دارد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعا کرد« :همه کشورها
بای��د گامهای جدی برای برآورد واضح چش��ماندازهای ایران
بردارند و تحریمهایی علیه برنامههای هستهای و موشکی این
کشور وضع کنند» .برایان هوک در مصاحبه با رسانه سعودی
الشرقاالوسط همچنین مدعی شد« :زمان آن رسیده که جامعه
بینالمللی تحریمهایی علیه برنامههای هستهای و موشکی ایران،
حمایت مالی آن از فعالیتهای تروریستی و تسلیح نمایندگانش
در منطقه خاورمیانه وضع کند .ایران به دلیل توافق هستهای
خطرناکتر شده و معتقدیم کشورهای امضاکننده توافق باید
ای��ن را بفهمند»! در این می��ان وزیر خارجه آمریکا نیز درباره
حواش��ی مشکوک یک بازرس آژانس و لغو ماموریت او توسط
ایران ،جمعه در بیانیهای از بازداشت بازرس آژانس بینالمللی
انرژی اتمی توس��ط ایران انتقاد کرده و گفته است ،برخورد با
ای��ن بازرس اقدامی زننده و غیرقابل توجیه برای ایجاد ارعاب
بوده است .مایک پمپئو همچنین نسبت به عدم همکاری کافی
ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده است.
این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد
جمهوری اسالمی بهطور موقت مانع خروج این بازرس از ایران
ش��ده بود و نه بازداشتی در کار بوده و نه ارعابی از سوی ایران
صورت گرفته است.

گزارش «وطن امروز» از چرایی شکلگیری و آینده ائتالف آمریکایی در خلیجفارس

پول سعودی ،سیبلی برای ایران

کند که محمدجواد ظریف ضمن تکذیب هرگونه دست داشتن
کشورمان در حوادث خلیجفارس و با انتقاد از ائتالف دریایی
آمری��کا در خلیجفارس گفته بود :خلیجفارس یک ش��اهراه
حیاتی است ،بنابراین از اولویتهای امنیت ملی ایران محسوب
میشود و از مدتها پیش امنیت دریانوردی در آن تضمین
شده است .با توجه به این حقیقت ،برخالف وعده و وعیدها،
حضور هرگونه نیرویی از خارج از منطقه باعث ناامنی در این
آبها میشود .ایران برای حفاظت از امنیت این شاهراه تعلل
نمیکند .وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :آمریکا
برای چه ائتالف دریایی در خلیجفارس تشکیل داده است؟
آمریکا این ائتالف را تشکیل داده تا اشتباهات خودش را جبران
کند .آمریکا عامل تنش در خلیجفارس است .آزادی کشتیرانی
یک وظیفه جهانی است و آمریکا به دزدی دریایی میپردازد.
ایران ،سایر کش��ورهای خلیجفارس و کسان دیگری که به
خلیجفارس نیازمندند میتوانند با همکاری هم از آن محافظت
کنند .آمریکا تنها باید از مردمآزاری دست بکشد .خلیجفارس

به ائتالف نیازی ندارد .اگر آمریکا سایر جهان را اذیت نکند،
مش��کلی نخواهد داشت .با تمام این تفاسیر ،ائتالف ضعیف
ش��کلگرفته که از میان حاض��ران در آن جز ایاالت متحده
و بریتانیا س��ایرین توانایی چندانی در عرصه دریایی ندارند،
پیشاپیش احتمال اثرگذاری را از آن گرفته است ،مسالهای که
چندماه پیش و در بحبوحه طرح آن در رسانههای غربی نیز
مورد اشاره قرار گرفته بود .نشریه «گلوبال تایمز» در گزارشی
ائتالف دریایی علیه ایران را بسیار آسیبپذیر و غیرقابل تحقق
عنوان کرده بود .در بخش��ی از گزارش این نشریه آمده بود:
«حقیقت تشکیل چنین ائتالفی این است که واشنگتن در
حال البی کردن با دیگر کشورها به منظور کمک به آمریکا
برای تحت فش��ار قرار دادن تهران اس��ت .ایران یک شریک
راهبردی برای چین است و پکن در تالش برای حفاظت از
صلح و ثبات در خلیجفارس است .چین همکاریهای نزدیکی
با ایران در زمینه مبارزه با دزدی دریایی دارد که این اقدام به
نفع دیگر کشورها نیز هست .تأمین امنیت خطوط کشتیرانی

تجاربتلخیازخرابکاریهستهایداریم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ممانعت از ورود یکی از
ن آژانس به سایت نطنز را بر اساس پادمان عنوان
بازرسا 
کرد و گفت :ما تجربیات تلخی از خرابکاری هس�تهای
داریم که موجب شده سیستم کنترلی محکمی داشته
باشیم و اجازه تکرار چنین اتفاقاتی را نخواهیم داد.
بهروز کمالوندی روز گذشته پس از بازدید خبرنگاران
از مجتمع غنیس�ازی ش�هید علیمحمدی (فردو) در
نشست خبری گفت :در چند روز اخیر اتفاقاتی درباره
ی�ک بازرس رخ داد که مجبور ش�دیم او را به نطنز راه
ندهی�م و اعتبارنامه وی را لغو کنی�م .در هنگام ورود،
آالرم هش�دار داد که نش�ان از آغش�ته بودن به مواد
ی�ا هم�راه بودن مواد ب�ا وی بود .گ�زارش آن از طریق
غریبآبادی(سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای
بینالمللی در وین) ارائه شد و فکر میکنیم همه به غیر
از آمریکا و رژیم صهیونیستی و چند کشور دیگر قانع
شدند .گفتهایم اگر الزم شد مدارک و حتی فیلم آن را
ارائه خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه آژانس در قبال یادداش�ت ما گفته
آماده همکاری اس�ت ،تصریح کرد :اقدام ما براس�اس
پادمان بوده است .ما تجربیات تلخی بهخاطر خرابکاری
هستهای داریم که موجب شده سیستم کنترلی سفت
و س�ختی داشته باش�یم و اجازه تکرار آن را نخواهیم
داد .این کنترلها بهخاطر آن است که اتفاقی برای این
صنعت رخ ندهد.
وی خاطرنش�ان ک�رد :ای�ن اتفاق در نتیج�ه اعالم
سیستمهای کنترلی ما مبنی بر اینکه بازرس مورد بحث
آلوده به مواد اس�ت رخ داد .حال یا این فرد آغش�ته به
مواد بود ،یا موادی همراهش داش�ت .به هر حال گزارش
کاملی را آقای غریبآبادی در شورای حکام مطرح کردند
و به نظر ما اعضا هم متقاعد شدند .البته از آمریکا ،رژیم
صهیونیستی و یکی -دو کشور حاشیه خلیجفارس باید
بگذریم اما بقیه متوجه ش�دند که ی�ک گزارش جامع،
منطقی و مستدل است .البته اسنادش هم موجود است و
اگر الزم باشد ما اسناد و حتی فیلمهای مربوط را میتوانیم
ارائه دهیم تا ثابت ش�ود حرف ما بر اساس منطق است.
کمالوندی با اشاره به تالش عدهای برای سوءاستفاده از
اینمسألهبرایطرحاتهامعدمپایبندیایرانبهمصونیت
بازرس�ان آژانس گفت :در یادداشت ارسالی گفتهایم بر
اساس ماده ۲۱بخش ۶موافقتنامه پادمانی ،اصل مصونیت
دارای یک محدودیتهایی است و به عنوان مثال مسائل
شخصی و غیر ماموریتی را شامل نمیشود .همچنین ماده
 ۲۳بخش  ۸همین موافقنامه نیز میگوید این مصونیت
فقط برای انجام ماموریت است بنابراین نباید آن را مطلق
و نامحدود دانست.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :اگر چه
ما به مصونیت احترام گذاش�تیم اما اقداماتی که انجام
ش�د بر اس�اس این مواد موافقتنامه اس�ت ،چرا که در
این موافقتنامه از یک طرف به مصونیت اش�اره ش�ده
اس�ت و از طرف دیگر حقوق کشورها و وظایف آژانس
را میگوی�د .نمیش�ود فقط از کش�ورهای عضو توقع
رعای�ت مفاد موافقتنامه را داش�ت و از مامور و آژانس
توقعی نداشت.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در بخش
دیگری از این نشس�ت گفت :م�ا در گام چهارم ،از بند
 ۴۴عبور کردیم .در فردو مواد هس�تهای وجود نداشت
و قرار بود بر اساس برجام مواد هستهای در فردو نباشد
اما چند روز قبل  2تن  UF6به فردو منتقل شد که این
 2تن از پسماندهای موجود در نطنز بود که خود دارای
پیام است.وی خاطرنش�ان کرد :فردو  2بال دارد که در
یک بال آن ماش�ینها جمعآوری ش�دند که در صورت
استقرار ماش�ینهای جدید از س�انتریفیوژهای نسل
جدید اس�تفاده میکنیم .به گفته کمالوندی  2آبشار از
 ۱۰۴۴ماشینی که  ۱۴۴تایی هستند قرار نیست گازدهی
شوند ،اینها مختص ایزوتوپهای پایدار هستند که در آن
ازتکنولوژیپیشرفتهغیرسانتریفیوژیاستفادهمیشود.
خوشبختانه در جداسازی مواد سبک از جایگاه خوبی در
جهان برخورداریم.

به امنیت اقتصاد جهانی مرتبط است زیرا  ۳۰درصد از نفت
خام جهان از طریق خلیجفارس و دریایعمان منتقل میشود».
یک اندیشکده آمریکایی دیگر نیز به قدرت ایران در عرصه
دریایی و استیصال آمریکا در رویارویی با ایران پرداخته است
و ائتالف مورد نظر آمریکا و برخی کش��ورهای همپیمان آن
را غیرقابل تحقق میداند .اندیشکده آمریکایی شورای روابط
خارجی با بررس��ی رفتار ایران در خلیجفارس و تأثیر س��پاه
پاس��داران انقالب اس�لامی بر رفتار اقتدارآفرین جمهوری
اس�لامی ایران در خلیجفارس آورده است« :آمریکا در حال
ترک خلیجفارس است .امسال نه سال بعد ،اما شکی نیست
که ایاالتمتحده این مسیر را طی خواهد کرد .بهترین مدرک
برای اثبات این امر خروج آمریکا از منطقه و انفعال واشنگتن در
مواجهه با اقدامات ایران است .این در حالی است که مقامات و
تحلیلگران آمریکایی اغلب با استفاده از تعدادپرسنل،هواپیماها
و کشتیهایی که آمریکا در داخل و اطراف خلیجفارس آماده
و برقرار میکند به توجیه روند خروج آمریکا از خلیجفارس و
مقابله با آن میپردازند».در چنین فضایی و به حسب تجربیات
موجود در چند دهه اخیر و اثبات توانمندیهای بازدارنده و
دفاعی ایران در خلیجفارس به سختی میتوان احتمال جدی
بودن ائتالف آمریکایی در خلیجفارس را داد .توقیف نفتکش
بریتانیایی ،دستگیری ملوانان و افسران نیروی دریایی آمریکا
و انگلیس پس از ورود به حریم مرزی کشورمان ،هدف قرار
دادن پهپاد متجاوز آمریکای��ی و ...مواردی از آمادگی باالی
ایران در این زمینه است .مضاف بر اینها صرف حضور نیروی
دریایی آمریکا در آبهای خلیجفارس این احتمال را تقویت
میکند که این نیروها را تبدیل به سیبل درگیریهای مقطعی
کند که تجارب پیشین موید چنین تلفاتی برای آمریکاییها
بوده و حتی مانع حمالتی از قبیل حمله هوایی به آرامکو نیز
نشده است .در نهایت شکلگیری این ائتالف را بیش از هرچیز
میتوان تالشی از جانب آمریکا برای احیای پرستیژ منطقهای
خود که در سایه موارد اشاره شده آسیب دیده بود و تامین
مالی ائتالف و پوشش هزینههای آن از سمت امارات ،عربستان
و بحرین دانست که این سیاست نیز به شکلی رسمی بارها از
سوی ترامپ مورد تاکید واقع شده بود.

