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وطن امروز شماره 1649

اخبار

معیار مجلس در بررسی جمعبندی
مذاکرات «خطوط قرمز» است

سیاسی

متن جمعبندی پایانی مذاکرات وین رونمایی شد

بازهم زمزمههای روایت متناقض آمریکا

چهارشنبه  24تیر 1394

مقاومت

جزئیات پیام محرمانه
عربستان به ایران

روحانی :امروز ،روز بیانیه مشترک بود؛ روز توافق نهایی 2ماه دیگر است

عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این
س��وال که معیار مجلس در بررسی جمعبندی
مذاکرات هس��تهای چیس��ت؟ گفت :مشخص
است که ما ،خطوط قرمزی که پیشتر نیز اعالم
شده بود را بهعنوان معیار در بررسی جمعبندی
مذاکرات لحاظ خواهیم کرد .سیدحسین نقوی با
بیان اینکه مجلس از تی م مذاکرهکننده هستهای
تش��کر میکند ،به تس��نیم گفت :جمعبندی
مذاکرات هس��تهای ب��ه صورت دقیق توس��ط
نمایندگان مجلس بررسی خواهد شد تا منافع
و مصالح ملی در توافق نهایی لحاظ ش��ود .وی
در پاس��خ به این س��وال که معی��ار مجلس در
بررسی جمعبندی مذاکرات هستهای چیست؟
گفت :مش��خص اس��ت ما خط��وط قرمزی که
پیشتر نیز اعالم ش��ده بود را به عنوان معیار در
بررسی جمعبندی مذاکرات لحاظ خواهیم کرد
و در صورتی که خطوط قرمز رعایت شده باشد،
تصمی��م نهایی را خواهیم گرف��ت .نقوی گفت:
حفظ دستاوردهای هستهای و لغو تمام تحریمها
از خطوط قرمز ایران در مذاکرات است لذا این 2
اصل مهم باید در جمعبندی وجود داشته باشد.
یعنی ما در شرایطی تن به توافق خواهیم داد که
 5+1تعهد الزم را برای لغو تمام تحریمها از روز
آغاز تعهدات طرفین به ما بدهد.

روايتهاي متناقض از اظهارات
آمانو در وين

یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی دیروز در مصاحبهاي با خبرنگاران در وين
در مقابل هتل کوبورگ گفت :نقشه راه جديدي
تا انتهاي سال  2015ترسيم و توافق جداگانهاي
براي پارچين انجام خواهد شد .به گزارش مهر،
جلس��ههاي فني و تدابير فني انجام ميشود و
توافق جداگانه درباره پارچين انجام خواهد شد.
به گزارش نسیم ،آمانو ضمن تاکيد بر نقشه راه
بهوجود آمده تصريح کرد :اين نقشه راه جديد
اجازه ميده��د برنامه احتمالي نظامي ايران را
بررس��ي کنيم و ايران باي��د توضيحاتي درباره
مسائل پاسخ داده نشده داشته باشد .مديرکل
سازمان بينالمللي انرژي اتمي همچنين گفت:
تواف��ق جداگانهاي درب��اره اماکن نظامي نظير
پارچين منعقد ميشود .وي افزود :من پس از
بازديد بازرسان از پارچين ،گزارش جديدي را به
شوراي حکام آژانس ارائه خواهم کرد.

اگر توافق به امضای کشورها نرسد
احتمال دبه زیاد است

معاون امور بینالملل حزب مؤتلفه اس�لامی
گفت :مطالبی که تا االن بهعنوان جمعبندی اعالم
شده هنوز به امضا نرسیده و امکان دبه درآوردن
ی��ا تغییر و تبدیل از س��وی ط��رف غربی وجود
دارد لذا به نظر میرس��د باید ب��ا احتیاط در این
بخش پیش رف��ت .حمیدرضا ترقی در گفتوگو
با فارس افزود :در صورتی که این جمعبندیها به
امضای مسؤوالن کشور برسد و قطعنامه شورای
امنیت درب��اره لغو تحریمها ص��ادر و مجالس 2
کشور(ایران و آمریکا) آن را تصویب کنند ،در این
صورت ابراز خوش��حالی مردم مناسب است .وی
با بیان اینکه جمعبندیهای مطرح ش��ده عمدتا
دس��تاوردهای تیم مذاکرهکننده ما است،تصریح
کرد :در جمعبندیهای مطرح شده در مذاکرات
هس��تهای هیچ نش��انی از دادهه��ا و مطالبی که
تیم مذاکرهکنن��ده در این مذاکرات دادند ،وجود
ندارد .معاون امور بینالملل حزب مؤتلفه اسالمی
هرگونه برگزاری جشن و خوشحالی از سوی مردم
را مبتنی بر  3موضوع دانس��ت و اظهار داش��ت:
اول اینک��ه ما چه دادی��م و چه گرفتیم ،دوم باید
بدانی��م که مذاک��رات با س��رمایه دولت قبلی به
نتیجه رسیده است یعنی اگر دولت قبلی  19هزار
سانتریفیوژ نساخته و فردو را برای تولید اورانیوم
20درصد راهاندازی نکرده و رآکتور آب سنگین
را نساخته بود ،قطعا تیم مذاکرهکننده سرمایه و
دادهای برای مذاکره نداشت و این باید مورد توجه
قرار گیرد .سومین نکته که باید مورد اهمیت قرار
بگیرد زحمات تیم مذاکرهکننده و دیپلماسی فعال
آنها در این مقطع است.

گروه سیاسی :همانگونه که پیشبینی
میش��د ،ظهر دی��روز پایان انش��ای
جمعبن��دی مذاک��رات وی��ن اعالم
ش��د .این جمعبندی که ب��ه اعتقاد
محمدجواد ظریف ،یک توافق کامل
و ب��دون نقص نیس��ت؛  159صفحه
است که روز گذش��ته از آن رونمایی
ش��د .ظریف ،وزیر امور خارجه ایران
و فدریکا موگرینی ،مسؤول سیاست
خارجی اتحادی��ه اروپای��ی در پایان
مذاک��رات طی یک نشس��ت خبری
در هتل کوبورگ ،بیانیهای مش��ترک
قرائت و این جمعبندی را رسما اعالم
کردند .به گزارش «وطنامروز» متن
این بیانیه بدین شرح است:
«امروز ی��ک روز تاریخی اس��ت.
برای ما افتخار بزرگی است که اعالم
کنیم ب��ه یک توافق درب��اره موضوع
برنامه هستهای ایران دست یافتهایم .با
شجاعت ،اراده سیاسی ،احترام متقابل
و مدیریت عالی ،ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته از  10س��ال به طول انجامیده است .ما متعهدیم تا
بود به سرانجام رساندیم :یک تعهد مشترک به صلح ،اطمین��ان حاصل کنیم که این برنامه اقدام به طور
تالش مشترک برای امنتر کردن دنیایمان .امروز کامل اجرا ش��ود و روی کم��ک آژانس بینالمللی
همچنین یک روز تاریخی است ،بدان جهت که ما انرژی اتمی ،حس��اب میکنیم .این پایان مذاکرات
در حال س��اخت ش��رایط الزم برای اعتماد و ایجاد ماست اما پایان کار مشترک ما نیست .ما همچنان
فصل جدیدی در روابطمان هس��تیم .این دستاورد این وظیفه خطیر را مشترکا دنبال خواهیم کرد و از
محصول یک تالش جمعی اس��ت .هیچکس تصور جامعه بینالملل میخواهیم که از اجرای این تالش
نمیکرد این کار آسانی باشد .تصمیمات تاریخساز تاریخی حمایت کند».
هرگز آس��ان نیس��تند .ول��ی بهرغم همه ف��راز و ■■روایتهایمتناقض
بالفاصله پس از قرائت بیانیه مشترک توسط ظریف
فروده��ای این مذاک��رات و تمدیدهای مکرر ،امید
و اراده ،م��ا را ق��ادر کرد تا بر همه لحظات دش��وار و موگرین��ی ،باراک اوبام��ا رئیسجمهور آمریکا طی
فائ��ق آییم .ما هم��واره واقف بودهای��م که در قبال یک نطق تلویزیون��ی درباره متن توافق صورتگرفته
نس��ل حاضر و نسلهای آینده مسؤولیت داریم .به اظهارنظر کرد .وی طی این سخنرانی گفت :ایران دیگر
یمن تعامل سازنده همه طرفها و تعهد و توانایی رآکتور آب سنگین نخواهد داشت .اوباما اظهار داشت:
هیاتهایمان ،ما با موفقی��ت مذاکرات را به انجام بیایید هرگ��ز از روی ترس مذاک��ره نکنیم اما هرگز
رس��انده و اختالفی را که بیش از  10سال به درازا از مذاکره نترس��یم .وی گفت :توافق هس��تهای مانع
کشیده بود ،حل و فصل کردیم .طی دهه گذشته ،دستیابی ایران به سالح هستهای و باعث امنتر شدن
افراد بسیاری در پیشبرد این مذاکرات دشوار نقش دنیا خواهد شد .وی در ادامه گفت :ایران  98درصد از
داشتهاند و ما از همه آنها تشکر میکنیم ،همانطور اورانیوم غنیش��ده خود را کنار خواهد گذاشت .اوباما
ک��ه مایلیم از آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی برای افزود :به خاطر این توافق ،جامعه بینالملل توانس��ت
نقش اساس��ی و همکاری نزدیک آن و نیز از دولت اطمینان حاصل کند که جمهوری اس�لامی س�لاح
اتریش برای حمایت و میهماننوازیاش سپاسگزاری هس��تهای تولید نخواهد ک��رد .رئیسجمهور آمریکا
کنیم .ما ،نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست با بیان اینکه این توافق براس��اس اعتماد نیست بلکه
خارج��ی و امنیتی و وزیر ام��ور خارجه جمهوری براساس راستیآزمایی است ،گفت 5 :سال محدودیت
اسالمی ایران ،همراه با وزرای خارجه جمهوری خلق مربوط به س�لاح و  10س��ال سالحهای هستهای در
چین ،فرانسه ،آلمان ،فدراسیون روسیه ،انگلیس و مورد ایران اعمال خواهد شد .وی ادامه داد :بدون این
ایاالت متحده آمریکا ،پس از ماهها کار فش��رده در توافق هیچ محدودیتی بر برنامه هستهای ایران اعمال
نمیشد .اوباما افزود :بازرسان قادر
س��طوح و اشکال مختلف ،در
اینجا در وین گرد هم آمدیم تا آنچه در وین رونمایی ش�ده اس�ت به بازرسی از هر سایت مشکوک
درباره متن «برنامه جامع اقدام اکنون باید در معرض تصمیمگیری ای��ران خواهند بود .آژانس به هر
مشترک» بر مبنای مولفههای ش�ورایعالی امنیت مل�ی و مجلس مکان م��ورد نی��از در هر زمان
اساس��ی ک��ه در تاری��خ  13ش�ورای اسلامی قرار گیرد .از روز الزم دسترس��ی خواهد داشت.
فروردین ماه در لوزان سوییس گذش�ته به مدت  15روز شورایعالی وی خطاب به کنگره گفت :این
مورد موافقت واقع شد ،مذاکره امنی�ت مل�ی و مجل�س ش�ورای توافق امنیت ملی م��ا را تأمین
کنی��م .امروز ،م��ا متن نهایی اسلامی نظر نهایی خ�ود را درباره میکند .من هر قانون و مصوبهای
«برنامه جامع اقدام مشترک» ای�ن جمعبن�دی مکت�وب اعلام را که مانع اجرای این توافق شود
وتو خواهم کرد .حس��ن روحانی
را مورد توافق قرار دادیم .گروه خواهند کرد
نی��ز در نط��ق تلویزیون��ی خود
 5+1و جمهوری اسالمی ایران
از ای��ن «برنامه جامع اقدام مش��ترک» تاریخی که درب��اره متن این جمعبندی مطالب��ی را مطرح کرد
ماهیت منحصرا صلحآمیز برنامه هستهای ایران را که در برخی موارد با ادعاهای اوباما اختالف داش��ت.
تضمین کرده و نشانگر تغییر بنیادین در رویکرد آنها حس��ن روحانی در این نط��ق تلویزیونی گفت :ما در
نسبت به این موضوع است ،استقبال میکنند .آنها این مذاک��رات  4هدف را دنبال میکردیم ،هدف اول
انتظار دارند اجرای کامل این برجام نقش��ی مثبت آن بود که توانمندی هس��تهای و فناوری هستهای و
ت هستهای را بتوانیم در داخل کشور ادامه
در صل��ح و امنیت منطقهای و بینالمللی ایفا کند .حتی فعالی 
ایران مجددا تاکید میکند که تحت هیچ شرایطی دهیم ،هدف دوم این بود که تحریمهای غلط ،ظالمانه
در پی سالحهای هستهای ،ساخت یا تحصیل آنها و ضدانسانی را لغو کنیم ،هدف سوم این بود که همه
نخواهد بود .برجام دربرگیرنده برنامه بلندمدت ایران قطعنامههایی ک��ه از دید ما قطعنامههای غیرقانونی
مشتمل بر محدودیتهای توافق شده درباره برنامه بود را در شورای امنیت سازمان ملل لغو کنیم ،هدف
هس��تهای ایران بوده و لغو جامع همه تحریمهای چهارم این بود که پرونده هس��تهای ایران را از فصل
شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تحریمهای هفتم منشور س��ازمان ملل متحد و اساساً از شورای
چندجانب��ه و یکجانبه مرتبط با برنامه هس��تهای امنی��ت خارج کنیم .در توافق امروز [دیروز] و در این
ایران ،شامل گامهایی برای دسترسی در زمینههای برنامه جامع اقدام مش��ترک هر  4هدف حاصل شده
تجارت ،فن��اوری ،تامین مالی و ان��رژی ،را موجب اس��ت .وی افزود :روزهای اولیه مذاکره طرف مقابل
خواهد شد .برنامه جامع اقدام مشترک ،مشتمل بر به ما میگف��ت در دوران محدودیت ک��ه این دوران
یک متن اصلی و  5پیوست فنی درباره موضوعات امروز  8س��ال در این توافق تعیین ش��ده است ،ایران
هس��تهای ،تحریمها ،هم��کاری در زمین��ه انرژی فقط  100س��انتریفیوژ داشته باشد ،بعد از بحثهای
هس��تهای صلحآمیز ،تاسیس کمیسیون مشترک فراوان رسیدند به  1000تا و بعد از مقاومتهای فراوان
و برنامه اجرایی اس��ت .این اسناد با ذکر جزئیات و آخرین حرفی که میگفتند دیگر قابل تغییر نیست
بسیار دقیق و پیچیده هس��تند بنابراین نمیتوان  4000سانتریفیوژ بود و امروز در شرایطی توافق انجام
خالصه کاملی از آنها در اینجا ارائه کرد .متن کامل ش��ده اس��ت که بیش از  6هزار سانتریفیوژ که بیش
و پیوس��تهای آن همین امروز در دسترس عموم از  5هزارت��ای آن در نطن��ز و بیش از یکه��زار آن در
ق��رار خواهد گرفت و ظرف چندروز آینده توس��ط فردو خواهد بود باقی میماند و همه سانتریفیوژهای
گروه  5+1برای تایید توس��ط شورای امنیت به آن نطنز به غنیسازی ادامه میدهند .روحانی ادامه داد:
ش��ورا تسلیم خواهد شد .ما میدانیم که این توافق آنها میگفتند دوران محدودیت شما  20سال بهعالوه
مورد موش��کافی و تامل ژرف قرار خواهد گرفت اما  25س��ال باشد .بعدها میگفتند  20سال و  10سال
آنچ��ه که ما امروز اع�لام میکنیم تنها یک توافق و گفتند حرف آخر  20س��ال است و کوتاه نمیآییم
نیس��ت ،بلکه یک توافق خوب است؛ توافقی خوب ولی در مذاکرات روزهای آخر به  8سال تقلیل یافت.
برای همه طرفها و برای کل جامعه بینالملل .این رئیسجمهور اظهار داش��ت :درباره تحقیق و توسعه
توافق فرصتهای جدیدی را خواهد گشود و گامی میگفتن��د فقط راجع به  IR1ب��رای ایران امکانپذیر
است رو به جلو برای پایان دادن به بحرانی که بیش است .حرفی بود مضحک و غیرمعقول چون این را که

نمیشد ،ایران در آینده ذخائر اورانیوم
خ��ود را  2برابر میک��رد .کری گفت:
بدون این توافق آژانس نمیتوانست به
مراکز مشکوک دسترسی پیدا کند اما
با این توافق چنین امکانی فراهم شده
است .بدون ش��ک این توافق ابزارهای
الزم را برای نظارت بر برنامه هس��تهای
ایران فراهم کرده است .وی افزود :این
توافق بهتر از هر چیز دیگری است که
میتوانس��ت جانش��ین آن باشد .هیچ
خطری برای منطقه بدتر از این نبود که
ایران به سالح هستهای دست پیدا کند.
این توافق خطر هستهای شدن ایران را
از بین میبرد .کری تصریح کرد :کاهش
تحریمهای ایران زمانی شروع میشود
که ایران به تعهدات خود عمل کند .او
همچنین درباره گنجانده ش��دن ابعاد
نظام��ی احتمالی در ای��ن جمعبندی
گف��ت :تهران مل��زم ش��د در  3ماه به
سواالت درباره  PMDپاسخ دهد.
روحان��ی در ادامه اظهارات خود همچنین گفت
داشتیم و تحقیق و توسعه معنایی دربارهاش نداشت.
بعدها گفتند حداکثر  .IR2توافقی میخواستیم که در که روز توافق نهایی حدود  2ماه بعد خواهد بود .وی
روز اج��رای توافق تزریق گاز به  IR8آغاز ش��ود و ما اظهار داشت :پس از پایان مراحل در روزی که نامش
امروز به همین دست یافتیم .به گفته روحانی ،راجع روز توافق اس��ت ،در واقع امروز[دی��روز] روز بیانیه
به اراک میگفتند رآکتور باقی بماند ولی آب سنگین مش��ترک بود ،چند روز بعد آن زمانی که س��ازمان
معنا ندارد و خط قرمز قطعی ماست .امروز در شرایطی ملل تصویب میکند میشود روز نهایی شدن .بعد
توافق شده است که در توافق مشترک به صراحت از از ح��دود بیش از  2ماه به روزی میرس��یم که روز
آب سنگین رآکتور اراک یاد شده است و این رآکتور با توافق است .روز توافق روزی است که اروپا و آمریکا
همان ماهیت آب سنگین با ویژگیهایی که در توافق لغ��و همه تحریمها را ب��ه صراحت اعالم میکنند و
آمده تکمیل میش��ود .روحانی در ادامه گفت :نسبت تصمیم خود را ابراز میدارند و از آن زمان اس��ت که
به فردو میگفتند نام از فردو بردن هم سخت است و تازه اقدامات ایران آغاز میشود و با اقدامات اجرایی
شنیدنش سختتر .نه شما بگویید و نه ما میشنویم ،آنها برای لغو تحریمها خواهد بود که زمانی به طول
بعد گفتند در فردو هیچ سانتریفیوژی نباشد و مرکز میانجامد .ممکن اس��ت آن زمان هم بیش از  2ماه
تحقیق��ات ایزوتوپ خواهد بود .بع��د از ماهها رایزنی به طول بینجامد ،آن روز میشود روز اجرای توافق.
گفتند فقط یک آبش��ار 164تایی باشد .خالصه کنم یعنی چند ماه دیگر روز اجرای کامل توافق خواهد
امروز در فردو بیش از هزار سانتریفیوژ استقرار خواهد بود .روحانی همچنین در اظهارنظری هش��دارگونه
داشت؛ بخشی از فردو درباره تحقیق و توسعه درباره گفت :در اینجا اعالم میکنم کسی بخواهد نقد کند،
ایزوتوپهای پایدار خواهد بود .روحانی درباره تحریمها نقد دلسوزانه آزاد است اما اجازه نمیدهم امید مردم
نیز اظهار داشت :درباره تحریمها میگفتند باید ماهها برای آینده درخشان این کشور ،امید مردم برای رونق
بگ��ذرد و اعتماد یابیم تا به تدریج بعدش تحریمها را اقتصادی و امید مردم برای صلح و امنیت در کشور
نه لغو که تعلیق کنیم ،اسم لغو را نبرید .در سالهای ما و منطقه کسی بخواهد با دروغی ،اتهامی و سخن
بعد اگر آژانس گزارش مثبت داد و اعتماد کردیم قدم ناروایی به امید م��ردم ،به اعتماد مردم صدمه بزند.
ب��ه قدم لغو ش��ود .امروز به ملت ش��ریف ایران اعالم او خاطرنش��ان کرد :در اینج��ا الزم میدانم از همه
میکن��م طبق این تواف��ق در روز اجرای توافق تمام آنه��ا که برای رس��یدن به این روز مه��م و تاریخی
تحریمها ،حتی تحریمهای تس��لیحاتی و موشکی نقش خود را ایفا کردند تش��کر و سپاسگزاری کنم.
و اش��اعهای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو از ملت بزرگ ایران به خاطر ایس��تادگی و مقاومت
خواهد شد .تمام تحریمهای مالی و بانکی و مربوط  12سالهش��ان در برابر انواع فشارهای غلط و نابهجا.
به بیم��ه و حملونقل و مربوط
از مقام معظم رهبری بهعنوان
به پتروش��یمی و فلزات گرانبها رئیسجمهور:دربارهتحریمهامیگفتند راهبری که همواره در شرایط
و تمام تحریمهای اقتصادی به بای�د ماهها بگ�ذرد و اعتماد یابیم تا به س��خت با دس��تان پرت��وان و
طور کامل لغو و نه تعلیق خواهد تدریج بع�دش تحریمها را ن�ه لغو که هدایتهایش به ملت ،کشور،
شد ،حتی تحریم تسلیحاتی هم تعلیق کنیم ،اسم لغو را نبرید .امروز به نظ��ام و دولت کم��ک کرد و
کنار گذاش��ته میشود؛ برای  5ملت شریف ایران اعالم میکنم طبق در این مس��یر نیز با ارشادات،
سال نوعی محدودیت و پس از این توافق در روز اج�رای توافق تمام نظارتها و دقتهایش��ان بار
آن لغو میش��ود .روحانی افزود :تحریمها ،حتی تحریمهای تسلیحاتی س��نگینی را بر دوش داشتند.
در زمینه اشاعهای هم کاالهای و موشکی و اشاعهای هم به صورتی که به گ��زارش تس��نیم ،روحانی
اف��زود :از مجل��س ش��ورای
دومنظوره در کمیت��های مورد در قطعنامه بوده لغو خواهد شد
بررسی قرار میگیرد .نسبت به
اس�لامی و رئی��س مجلس و
لغو قطعنامههای سازمان ملل میگفتند قطعنامهای قوه قضائیه و از ریاست آن و از همه نیروهای مسلح
ک��ه اجرا نکردید را چطور لغو کنی��م؟ الاقل برای  6که همواره پش��تیبان ملت و نظام و دولت بودهاند،
م��اه اجرا کنید .طبق توافق که در روزهای آینده در از مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان
شورای امنیت سازمان ملل به تصویب میرسد تمام رهبری ،حوزههای علمیه ،مراجع تقلید ،دانشگاهها،
 6قطعنامه قبلی لغو خواهد شد .همچنین در زمینه فرهیختگان ،جوانان ،بانوان و همه مردم گوشه و کنار
اینکه پرونده ایران به طور کامل از شورای امنیت برای کشور که لبخند آنها همواره به ما امید داده و تصمیم
همیشه خارج شود میگفتند باید آژانس گزارش دهد و ارادهشان به ما قدرت بخشیده ،تشکر میکنم.
و اول  20س��ال و بعد  15س��ال .امروز بدون در نظر ■■همه در انتظار نظر تصمیمگیران
آنچه در وین رونمایی ش��ده اس��ت اکنون باید
گرفتن آژانس بعد از اجرای توافق  10س��ال بعد به
در معرض تصمیمگیری ش��ورایعالی امنیت ملی و
طور کامل پرونده در شورای امنیت نخواهد بود.
تناق��ض در روایت طرفین از تواف��ق البته زمانی مجلس شورای اسالمی قرار گیرد .از روز گذشته به
مشهودتر ش��د که جان کری نیز به میان خبرنگاران مدت 15روز شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای
رفت و درباره تعهدات ایران در این جمعبندی نهایی اس�لامی نظر نهایی خود را درباره این جمعبندی
ادعاهایی را مطرح کرد .کری در نشست خبری اعالم مکتوب اعالم خواهند ک��رد .محمد دهقان ،عضو
کرد :این توافق ،همان توافق خوبی است که به دنبال هیات رئیسه مجلس شورای اس�لامی در اینباره
آن بودی��م .حرف مرا باور کنید ،اگر قرار بود به توافق گفت :بعد از جمعبندی مذاکرات ،فرصتی  15روزه
بد برس��یم ،مدتها پیش توافق حاصل میشد .کری در اختیار پایتختهای  7کشور حاضر در مذاکرات
گفت :ایران برای دس��تکم  15س��ال ،نه میتواند به هستهای قرار میگیرد تا ضمن بررسی جمعبندی
غنیس��ازی اورانیوم بپردازد و نه اورانیوم غنیشده را مذاکرات ،نظرات خود را اعالم کنند .بر این اساس
دریافت کند .همچنین  15سال رآکتور آب سنگین اکنون این پایتختهای  7کش��ور هستند که نظر
نمیس��ازد .همچنین ذخائر اورانیوم ای��ران با غنای نهای��ی خود را درباره این توافق اعالم خواهند کرد.
پایی��ن( )LEUب��ه م��دت  15س��ال در حجم  300صادق خرازی از دیپلماتهای نزدیک به دولت در
کیلوگرم باقی خواهد مان��د .حرف مرا باور کنید ،اگر اینباره میگوید بدون اخذ نظر از رهبری ،مجلس
قرار بود به چیزی کمتر از این توافق دست یابیم ،این و شورایعالی امنیت ملی نمیتوان درباره جمعبندی
مذاکرات مدتها پیش به پایان رس��یده و تکلیف آن مذاکرات صحبت کرد .صادق خرازی اظهار داشت:
تمام ش��ده بود .وی افزود :بیاعتمادی میان طرفین ،مفاد جمعبندی مذاکرات باید به کشور بیاید و هم
یکشبه بهوجود نیامده است .مشکل با ایران هرگز با ش��ورای امنیت ملی آن را بررسی کرده و نظر دهد
مردم این کشور نبوده است .توافق هستهای بزرگترین و هم مقام معظم رهبری باید موافقت کند .مطمئن
تضمی��ن را در اختیار ما خواهد گذاش��ت ...که ایران هستم ش��ورای امنیت ملی و مقام معظم رهبری
بهدنبال س�لاح هس��تهای نخواهد رفت .اگر ایران در بای��د روی جمعبن��دی نهایی نظر دهن��د و بدون
عمل نتواند به تعهدات خود پایبند باشد ،همه تحریمها نظرخواهی از ش��ورای امنیت و مجلس ،نمیتوان
به جای خود برخواهند گش��ت .اگر این توافق حاصل درباره جمعبندی مذاکرات صحبت کرد.

دیپلمات سابق کشورمان گفت :پیام محرمانه
ت ایران رسیده که در آن گفتهاند،
عربستان به دس 
ما س��وریه را رها میکنیم ش��ما هم یمن را رها
کنید .به گزارش تس��نیم ،ص��ادق خرازی ،فعال
سیاسی و دیپلمات سابق کشورمان طی سخنانی
در شبکه خبر گفت :برخی روشنفکران ما امروز
ناس��زا میگویند که چرا از بش��ار اس��د حمایت
میکنید ،حال اینکه بش��ار اسد محور مقاومت
است .وی افزود :خبر دارم که عربستان سینهخیز
به سمت ایران میآید تا مشکلش را حل کند .پیام
ت ایران رسیده
محرمانه آنها (عربستان) هم به دس 
است که در آن گفتهاند ،ما سوریه را رها میکنیم
ش��ما هم یمن را رها کنید .کارش��ناس مسائل
بینالملل با بیان اینکه مذاکرات هستهای بسیار
پیچیدهتر از مذاکرات نفت بود ،اظهار داشت :ما
در مذاکرات هستهای در مقابل  6کشور نشستیم
اما در مذاکرات نفت در مقابل یک کشور گفتوگو
کردیم .وی ادامه داد :ما در مذاکرات هستهای از
خود مقاومت نش��ان دادیم و اقت��دار امروز ما از
همان مقاومت دیروز است .خرازی تصریح کرد:
غرب هیچ خدمتی به ما نکرده که ما بخواهیم به
آنها امتیازاتی بدهیم .امروز اگر ایستادگی نکنیم
فردا مقابل پیش��رفتمان را هم خواهند گرفت.
سفیر س��ابق ایران در فرانسه ،دانش هستهای را
یک دانش مادر در جهان دانست و گفت :غربیها
سعی دارند با سنگاندازیهایی که میکنند ایران
را از ای��ن دانش دور کنند تا خودش��ان به عنوان
ی��ک قدرت در جهان محس��وب ش��وند .وی به
قدرت ایران در منطقه اشاره و تاکید کرد :در هر
جایی از منطقه اگر قرار باشد ترتیبات امنیتی را
ترس��یم کنند بدون حضور جمهوری اس�لامی
ایران این امر غیرممکن اس��ت .خرازی ادامه داد:
در آمریکا  2جریان فکری چپ و راس��ت وجود
دارد که متفکر جریان چپ برژینس��کی است و
متفکر جریان راست نیز کیسینجر .هر دوی آنها
معتقد هستند  3هزار میلیارد دالر در خاورمیانه
هزینه شد و  12هزار کشته دادند ولی در نهایت
ایران پیروز ش��د .کارش��ناس مسائل بینالملل
تصریح کرد :ایران در خاورمیانه تنها کش��وری
اس��ت که حرف ب��رای گفت��ن دارد و به عنوان
ابرقدرت منطقه محس��وب میشود و این امر به
برکت ملت اس��ت .خرازی خاطرنش��ان کرد :در
تاریخ جنگهای ایران تنها جنگی که وجبی از
خاک ایران را نداد ،دفاعمقدس بود که با مقاومت
مردم وجبی از خاک کش��ورمان را به بیگانگان
ندادی��م .وی تصریح کرد :مق��ام معظم رهبری،
استراتژی اصلی جمهوری اس�لامی ایران را در
خاورمیانه طوری طراحی کردهاند که توان قدرت
بازدارندگی ایران را باال ببرد .خرازی با بیان اینکه
ما باید قدر خودمان را بدانیم ،گفت :امروز قدرت
از آن ماس��ت زیرا غربیها به ما نیاز دارند و این
نیاز آنها باعث ش��ده است تا با ما بر سر یک میز
بنشینند و مذاکره کنند.
دفاع

ش نیروی دریایی
برگزاری رزمای 
ارتش پس از ماه مبارک رمضان

فرماندهنیرویدریاییارتشجمهوریاسالمی
ایران گفت :رزمایشهای نداجا پس از ماه مبارک
رمضان برگزار خواهد شد .به گزارش تسنیم ،امیر
دریادار حبیباهلل سیاری دوشنبهشب در حاشیه
مراسم تجلیل از پیشکسوتان این نیرو در جمع
خبرنگاران از برگزاری رزمایشهای نداجا پس از
م��اه مبارک رمضان خبر داد و گفت :فرماندهان
نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند،
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران را نیرویی
قدرتمند محسوب میکنند .وی با اشاره به سفر
هفته گذش��ته خود به روسیه اظهار داشت :این
س��فر بهدعوت فرمانده نیروی دریایی روس��یه
انجام شد .فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود :در
چارچوب این سفر اجالس پنججانبه کشورهای
حاش��یه دریای خزر برای امنیت این دریا برگزار
و مالقاته��ای دوجانبه و بازدید از نمایش��گاه
دوساالنه دریایی روسیه انجام شد .دریادار سیاری
اعالم کرد :در این س��فر از موشکها و قایقهای
جدید موجود در نمایشگاه سنپترزبورگ روسیه
بازدی��د بهعمل آم��د .وی در ادامه صحبتهای
خ��ود در رابطه ب��ا مذاکرات هس��تهای ایران با
کش��ورهای عض��و گ��روه  5+1نیز گف��ت :چه
تحریم باش��یم و چه نباش��یم وظیفه نیروهای
مس��لح آمادگی برای مقابله با ه��ر تهدیدی از
هر سو و با هر شدتی است.

