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سیاسی

وطن امروز شماره 1695

دولت

ستاد اقتصاد مقاومتی
بزودی تشکیل میشود

حسن روحانی سیاستهای اقتصاد مقاومتی
را محور اصلی برنامههای اقتصادی دولت برشمرد
و گفت :بزودی ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست
معاون اول رئیسجمهور تش��کیل خواهد شد .به
گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاس��تجمهوری،
حسن روحانی در جلسه دیروز صبح هیأت دولت
با بیان اینکه ش��رایط کش��ور از لحاظ اقتصادی
پس از برجام تغییر خواهد داش��ت ،گفت :امروز
ش��اهد حضور روس��ای جمهوری ،وزرای خارجه
و اقتصاد کش��ورهای مختلف ب��ا تیمهای بزرگ
اقتصادی و س��رمایهگذاری در ایران هس��تیم و
در این راس��تا تمام استانداران باید به طور کامل
فعال و در صحنه بوده و استعدادها و شاخصههای
اس��تان خود را برای جذب س��رمایهگذاریها به
سرمایهگذاران خارجی معرفی کنند تا بتوانیم از
شرایط به وجودآمده بهخوبی بهرهبرداری کنیم.
وی تصری��ح کرد :تصمیم دول��ت تقویت اقتصاد
مقاومتی است و بزودی س��تاد اقتصاد مقاومتی
به ریاس��ت معاون اول رئیسجمهور تش��کیل و
چارچوبهای آن در دولت تصویب خواهد ش��د،
همه باید مش��ارکت کنیم تا اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی تحرک بیشتری داشته باشد.
کارشناس
رمزگشایی مقدمفر از برنامه آمریکا علیه ایران

وابستگی اقتصادی
دروازه نفوذ است

مشاور فرهنگی و رسانهای فرمانده کل سپاه
گفت :آمریکاییها به دنبال وابس��تگی اقتصادی
ایران به خود هستند تا از این طریق ،شرایط نفوذ
برای آنها فراهم ش��ود .دکتر حمیدرضا مقدمفر
درباره طراحی آمریکا علیه ایران گفت :آمریکاییها
میخواهند به بهانه برجام ،شکل دیگری از نفوذ را
در ای��ران ایجاد کنند و نگاه مردم و افکار عمومی
داخ��ل ایران را نس��بت به آمری��کا تغییر دهند.
وی افزود :نفوذ ،بس��ترهای فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی دارد و آنها میخواهند شرایطی را ایجاد
کنند تا ما آنطور که آنها میخواهند رفتار کنیم.
مشاور فرهنگی و رس��انهای فرمانده کل سپاه با
اش��اره به نفوذ سیاس��ی آمریکا در ایران ،به مهر
گفت :در عرصه سیاس��ی اگر آمری��کا در داخل
ایران ش��یطان بزرگ تلقی نش��ود و کشوری که
به دنبال ریشهکنی نظام جمهوری اسالمی ایران
بوده اس��ت با دستکشی مخملی به مردم معرفی
شود ،نفوذ ایجاد شده است .مقدمفر خاطرنشان
کرد :اگر مسئوالن ،آمریکا را مانند دیگر کشورها
ببینن��د و بخواهند مانند کش��ورهای دیگر با آن
رفتار کنند ،این ی��ک بحث مهم و بمب مخربی
است که ما را با مش��کل مواجه خواهد کرد .وی
با بیان اینکه اگر آمریکاییها موفق ش��وند ما در
عرصه اقتصادی به آنها وابسته شویم ،نفوذ برقرار
خواهد شد ،اذعان کرد :اگر این تفکر حاصل شود
که ما در عرصه اقتصادی به آمریکا نیاز داریم و باور
اقتصاد مقاومتی را از ما بگیرند و ما متصل به آنها
شویم و مواد اولیه و نیازمندیهای خود را از غرب
بگیریم ،رش��د و اساس توسعه اقتصادی ما دچار
نفوذ شده است.
مقاومت
مشاور فرمانده نیروی سپاه قدس:

پایان جنگ یمن
پایان عمر سعودیهاست

مشاور فرمانده نیروی سپاه قدس میگوید
جنگ عربس��تان علیه یمن در نهایت به سود
یمن به اتمام خواهد رسید .به گزارش نسیم،
سردار رونده درباره جنگ بین یمن و سعودیها
تصریح کرد :پایان جنگ یمن به نفع یمنیها
ب��وده و پایان عمر س��عودیها خواهد بود .وی
ب��ا بیان اینکه کل دنیا در جنگ علیه س��وریه
ش��رکت کردهاند ،گفت :کش��ورهای عربی از
جمله عربستان ،قطر و امارات و اتحادیه اروپایی
نیز علیه نظام س��وریه موضعگی��ری کردهاند.
رون��ده با بی��ان اینکه مردم س��وریه رفتارها و
فرهنگ متفاوتی نسبت به دیگر عربها دارند،
گفت :دولت سوریه در زمان جنگ تحمیلی به
حمایت از ایران برخاس��ت و علیه دولت صدام
موضعگیری کرد .وی با اش��اره به رشادتهای
ارت��ش س��وریه گف��ت :ارت��ش س��وریه واقعا
شرافتمندانه عمل کرده اس��ت و افسرانشان
قوله��ای مالی مخالفان را قب��ول نکرده و در
خدمت ارتش خود ماندهاند.
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رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم با اشاره به طمعورزی صهیونیستها به نتایج مذاکرات هستهای وعده دادند

ل بعد را نخواهد دید
اسرائیل  25سا 

گروه سیاس�ی :حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای،
رهبرحکیمانقالباسالمیصبحدیروز-چهارشنبه-
در دیدار پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم،
با هش��دار درباره تالشهای فریبکارانه آمریکا برای
نف��وذ از برخ��ی روزنهها« ،اقتصاد ق��وی و مقاوم»،
«توس��عه روزافزون علم» و «حفظ و تقویت روحیه
انقالبیگری به خصوص در جوانان» را  3عامل مقابله
مقتدرانه با دشمنیهای پایانناپذیر شیطان بزرگ
اع�لام کردند و با بیان برخی نکات درباره انتخابات
اس��فند  ،94افزودند :نتیجه هر انتخابات نیز مانند
تکتک آرای مردم ،حقالناس است و با همه وجود،
از این حق ملت ،دفاع خواهد شد .به گزارش پایگاه
اطالعرس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری ،حضرت
آیتاهلل خامنهای با اشاره به ایام پربرکت ماه ذیقعده
و ل��زوم بهرهمندی از ای��ن فرصتهای گرانبها ،ماه
ش��هریور را نیز حاوی خاطرات��ی پرمعنا خواندند و
خاطرنشان کردند :در همه حوادث این ماه از جمله
کش��تار مردم بیگناه به دس��ت رژیم پهلوی در  17برگردد و م��ا نباید اجازه ای��ن کار را بدهیم .رهبر
شهریور  ،57ش��هادت رئیسجمهور و نخستوزیر انق�لاب دش��منی آمریکاییه��ا را با مل��ت ایران،
کشور در  8شهریور  ،60ترور شهید آیتاهلل قدوسی پایانناپذیر خواندند و بهعنوان نمونه خاطرنش��ان
و شهید آیتاهلل مدنی در همین ماه و حمله صدام به کردند :در همین روزهای بعد از برجام و توافقی که
ای��ران در  31ش��هریور  ،59ردپ��ای مس��تقیم یا هنوز سرنوش��تش در ایران و آمریکا درست معلوم
غیرمستقیم آمریکا مشاهده میشود .ایشان با ابراز نیس��ت ،آمریکاییها در کنگره مش��غول توطئه و
نگرانی از فراموش ش��دن تدریج��ی این خاطرات طراحی مصوبهای برای مشکلتراش��ی علیه ایران
تأملبرانگیز بویژه در ذهن جوانان کشور ،از کمکاری هس��تند .ایش��ان تنها راه پایان یافتن توطئههای
دستگاههای مس��ؤول در این
آمریکاییه��ا را ،اقت��دار ملی
زمینه انتق��اد کردند و افزودند :رئیس همه شیطانهای عالم ،ابلیس ایرانیان خواندند و افزودند :باید
اینگونه حوادث عبرتآموز نباید اس�ت اما ابلی�س کارش فق�ط اغوا و بهگون��های ق��وی ش��ویم که
در حافظه تاریخی ملت کمرنگ فریب اس�ت در حالیک�ه آمریکا هم شیطان بزرگ از نتیجهبخشی
شود ،چرا که اگر نسل جوان از اغوا میکند ،هم کش�تار ،هم تحریم دشمنیهای خود مأیوس شود.
شناخت و ریش��هیابی اینگونه و ه�م فری�ب و ری�اکاری ...دی�ن و رهبر انقالب در تبیین راههای
خاطرات تاریخی و ملی ،بازماند انقالبیگری به کنار ،وفاداری به مصالح دس��تیابی به اقتدار ملی بر 3
در ش��ناخت راه ح��ال و آینده کشور و عقل چه میشود؟ کدام عقل نکته تأکید کردن��د« :اقتصاد
کش��ور دچار خطا خواهد شد .و وجدان اجازه میدهد ما جنایتکاری قوی و مقاوم»« ،علم پیشرفته
و روزافزون» و «حفظ و تقویت
حض��رت آی��تاهلل خامنهای با مانند آمریکا را بزک کنیم؟
بازخوان��ی برخی نش��انهها از
روحیه انقالبیگری بهخصوص
حاکمیت مطلق آمریکاییها در دوران رژیم پهلوی در جوانان» .ایشان درباره نکته اول افزودند :اقتصاد
خاطرنش��ان کردند :همه ارکان حکومت طاغوت از ق��وی و مقاوم ،از طریق اجرای عینی و بدون تأخیر
جمله هیأت دولت و شخص شاه تابع آمریکا بودند و سیاستهای ابالغ شده اقتصاد مقاومتی امکانپذیر
مقامات آمریکایی از طریق دستنش��اندگان خود میشود که البته دولت کارهایی هم در دست اجرا
همچ��ون فرعون ب��ر ملت مظلوم ای��ران حکومت دارد .رهبر انقالب توس��عه علمی و حفظ ش��تاب
میکردند ،اما امام بزرگوار همچون موسای زمان ،به پیشرفت علمی را نیز مهم دانستند و افزودند :تقویت
پش��توانه ملت ،آن بس��اط را از این سرزمین کهن ،روحیه انقالبی و ایس��تادگی در م��ردم ،از بهترین
برچید .رهبر انقالب ،پایان یافتن منافع نامش��روع راههای تقویت درونی است و مسؤوالن باید جوانان
آمریکاییه��ا در ایران را علت اصل��ی کینهورزی و انقالبی را گرامی بدارند .حضرت آیتاهلل خامنهای با
دشمنی پایانناپذیر آنها با جمهوری اسالمی و ملت اشاره به تالش دشمن برای الابالی و بیتفاوت کردن
ایران برش��مردند .حضرت آیتاهلل خامنهای ،اقدام جوانان افزودند :آنها میخواهند روحیه حماس��ی و
تاریخی امام خمینی در دادن لقب «شیطان بزرگ» انقالبی را در جوانان ب ُ ُکش��ند و در داخل نیز عدهای
ب��ه آمریکا را حرکتی بس��یار پرمغز برش��مردند و مدام جوانان حزباللهی را با تعابیری نظیر افراطی
افزودند :رئیس همه شیطانهای عالم ،ابلیس است میکوبند که این کار بسیار غلط است .رهبر انقالب
اما ابلیس کارش فقط اغوا و فریب است در حالیکه پس از تبیین راههای دستیابی به اقتدار روزافزون و
آمریکا هم اغوا میکند ،هم کشتار ،هم تحریم و هم مأیوس کردن دشمنان افزودند :آمریکاییها ،اکنون
فریب و ری��اکاری .رهبر انقالب با انتقاد ش��دید از با نوعی تقس��یم وظایف ،ب��ا ای��ران ،دوگانه رفتار
کسانی که سعی میکنند چهره بدتر از ابلیس آمریکا میکنند ،برخی لبخند میزنند و برخی در حال تهیه
را فرش��ته نج��ات جل��وه دهن��د ،گفتن��د :دین و مصوبه علیه ایران هستند .ایشان تالش آمریکاییها
انقالبیگری به کنار ،وفاداری به مصالح کشور و عقل برای مذاکره با ایران را بهانهای برای نفوذ و تحمیل
چه میشود؟ کدام عقل و وجدان اجازه میدهد ما خواستههای کاخ سفید خواندند و تأکید کردند :ما
جنایتکاری مانند آمریکا را بزک کنیم و دوس��ت و فقط در قضیه هستهای آن هم به دالیل مشخص و
مورد اعتماد جلوه دهیم؟ ایش��ان با هش��دار درباره اعالمش��ده اج��ازه مذاک��ره دادیم ک��ه بحمداهلل
سیاستها و روشهای نفوذ آمریکا افزودند :شیطانی مذاکرهکنندگان نیز در این عرصه خوب ظاهر شدند
که ملت از در بیرون کردند درصدد اس��ت از پنجره اما در زمینههای دیگر با آمریکا مذاکرهای نمیکنیم.
حسین علوی :روز سهشنبه پس
نگاه
از جلسهای که کمیسیون برجام
با آقایان ش��مخانی و صالحی برگزار کرد ،مهرداد
بذرپاش از فاش شدن یک سند جدید مربوط به
برجام خبر داد.
به گ��زارش «وط��ن ام��روز» ،بذرپاش گفت
در کن��ار مت��ن جمعبن��دی برج��ام ،قطعنامه
 2231و نقش��ه راه می��ان ای��ران و آژانس درباره
بازرسیها ،سند چهارمی نیز وجود دارد که مربوط
به توافق ایران و آژانس درباره فرآیند غنیس��ازی
ایران در بلندمدت است .به گفته بذرپاش ،این سند
در جلس��ه روز سهشنبه توسط علیاکبر صالحی،
رئیس س��ازمان انرژی اتمی مطرح شد .بذرپاش
افزود :در این س��ند فرمول جدیدی درباره میزان
و دامنه غنیس��ازی در ایران مطرح و مورد توافق
قرار خواهد گرفت .بذرپاش البته به موضوع انکار
دولتیها درباره این س��ند نیز اش��اره کرد و گفت
پیشت��ر مقامات دولتی وجود چنین س��ندی را
تکذیبمیکردند!
افش��ای ماجرای سند چهارم مربوط به برجام
که مسیر غنیسازی ایران را در درازمدت مشخص
میکند از چند جهت قابل بررسی است.
اول اینکه توافق درباره مختصات غنیس��ازی
ایران در ی��ک دوره زمانی طوالنیمدت ،بس��یار
نگرانکننده است ،چراکه برخالف حقوق مصرح
ایران در انپیتی ،ممکن اس��ت این سند همانند
برج��ام ک��ه در ی��ک دوره طوالنیم��دت حقوق
هستهای ایران را از انپیتی مستثنا میکند؛ حق
غنیس��ازی ایران را نیز استثنا کند .یعنی اینکه

س��المترین و بهترین انتخابات است اما متأسفانه
ع��دهای در داخ��ل در اقدام��ی غلط در س�لامت
انتخابات خدشه میکنند و حتی از قبل از انتخابات
از تقل��ب و دغدغه ناس��الم ب��ودن انتخابات حرف
میزنند .رهبر انقالب حضور پرش��ور ملت در همه
انتخاب��ات  3دهه اخیر را نش��انه اعتم��اد به نظام
دانستند و افزودند :چرا عدهای با طرح دغدغههای
دروغی��ن و مباداگوییهای بیمبن��ا ،این اعتماد را
خدش��هدار میکنند؟ حضرت آی��تاهلل خامنهای
افزودن��د :بدیه��ی اس��ت که در موضوع س�لامت
انتخابات مراقبتهای شدیدی به عمل میآید و به
کس��ی اجازه چنین کارهایی داده نمیشود ،پس
تکرار این حرفه��ا با چه هدفی صورت میگیرد؟
ایشان در بحث مراقبت از سالمت انتخابات ،به نقش
قانونی و مؤثر شورای نگهبان اشاره کردند و افزودند:
از بزرگترین برکات ش��ورای نگهبان این است که
مراق��ب هرگونه خطا و اش��تباه اس��ت ک��ه البته
حضرت آیتاهلل خامن��های افزودند :البته ما با همه دستگاههای دیگر هم در این زمینه ،فعال هستند.
کش��ورها جز ش��یطان بزرگ در س��طوح مختلف رهب��ر انقالب در تبیین س�لامت انتخابات پس از
«دولتی ،اقوام و ادیان» ،اهل مذاکره و تفاهم هستیم .انقالب خاطرنشان کردند :البته در برخی انتخابات
ایش��ان همچنین با اش��اره به جعلی ب��ودن دولت گزارشهایی درباره اشکال در انتخابات وجود داشت
صهیونیستیافزودند:برخیصهیونیستهاگفتهاندبا که دستور بررس��ی دقیق داده و معلوم شد آنگونه
توجه به نتایج مذاکرات هستهای 25 ،سال از دغدغه نبوده اس��ت ،ضم��ن اینکه گاه در گوش��ه و کنار،
ایران آسوده شدهایم اما ما به آنها میگوییم شما  25مشکالتی و تخلفاتی نیز وجود داشته اما هیچکدام
س��ال آینده را ،اصوالً نخواهید دید و به فضل الهی ،در نتیجه انتخابات مؤثر نبوده است .رهبر انقالب،
رأی م��ردم را به معنای واقعی
چیزی به نام رژیم صهیونیستی
در منطق��ه وج��ود نخواه��د نظارت شورای نگهبان در انتخابات ،کلمه «حقالناس» خواندند و
داش��ت .رهبر انق�لاب تأکید استصوابی و مؤثر است و این نظارت تأکید کردند :مراقبت از رأی هر
کردن��د :در همی��ن مدت نیز بخش�ی از حقالناس است و باید آن ایران��ی« ،واج��ب ش��رعی و
روحیه اسالمی مبارز ،حماسی را رعایت و حفظ کرد .شورای نگهبان اس�لامی» اس��ت و هیچ کس
و جهادی ،صهیونیس��تها را مراقب�ت میکند ک�ه اگر ب�ه علت حق ندارد در این امانت خیانت
راح��ت نخواه��د گذاش��ت .برخی کوتاهیها ،افراد بیصالحیت ،کند ضمن اینکه «نتیجه آرا»ی
حضرت آی��تاهلل خامنهای در بهعنوان نام�زد وارد عرصه انتخابات مردم نیز مظهر کامل حقالناس
بخش پایانی سخنانش��ان به ش�دند ،جلویش را بگیرد و این حق است و همه باید در مراقبت و
دف��اع از آن تالش کنند .رهبر
بی��ان نکات��ی مه��م درب��اره قانونی ،منطقی و عقلی شوراست
انق�لاب ایس��تادگی در مقابل
انتخابات اسفند  94پرداختند.
ایشان با انتقاد از کسانی که از یک سال و نیم قبل اصرار عدهای برای باطل اعالم شدن نتیجه انتخابات
درص��دد انتخاباتی کردن فضای کش��ور برآمدهاند 88 ،را نمونهای از صیانت از نتایج آرای ملت و دفاع
گفتند :این موضوع به مصلحت کشور نیست ،زیرا از حقالناس برشمردند و افزودند 40 :میلیون نفر با
وقت��ی فضای رقاب��ت و تعارض��ات انتخاباتی اصل حضور پرش��ور ،به میدان آمدند ،نتیجه انتخابات نیز
میشود ،مسائل اصلی به حاشیه میرود و این به نفع هرچه بود م��ا به طور کام��ل از آن دفاع میکردیم،
مردم و کشور نیس��ت اما اکنون زمان طرح برخی همچنانکه در همه انتخابات دیگر نیز پشت نتایج آرای
نکات انتخاباتی فرارسیده است .رهبر انقالب ،مساله ملت هرچه باش��د میایستم و اجازه خدشه در آن را
انتخابات را بسیار مهم و مظهر حضور و اعتماد مردم نمیدهم .رهبر انقالب با اشاره به حرفهای بیمنطقی
و نماد مردمساالری دینی و واقعی در ایران خواندند .که در باب انتخابات درباره وزارت کش��ور و ش��ورای
ایش��ان افزودند :به دلیل همی��ن اهمیت بیبدیل ،نگهبان زده میش��ود ،تأکید کردند :شورای نگهبان
برگزاری انتخابات در ایران در  37سال گذشته ،به چش��م بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا،
هیچ علتی و در هر شرایط سخت و دشوار ،حتی یک چنین نهادی با اسمها و عناوین متفاوت وجود دارد.
روز به تأخیر نیفتاده است البته برخی سیاستبازان ایش��ان افزودند :نظارت شورای نگهبان در انتخابات،
در مقاطعی در این زمینه تالش کردند اما جلوی آنها استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان
گرفته ش��د .حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به حقالناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد .رهبر
تبلیغات بیوقفه آمریکا و عواملش ضد انتخابات در انق�لاب با تأکید ب��ر ضرورت اح��راز صالحیتها در
ایران خاطرنش��ان کردند :آنها در همه دوران رژیم انتخابات افزودند :شورای نگهبان مراقبت میکند که
طاغ��وت حتی یک ب��ار به انتخابات فرمایش��ی و اگر به عل��ت برخی کوتاهیها ،اف��راد بیصالحیت،
نمایشی ،اعتراض نکردند و اکنون هم به رژیمهای بهعنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شدند ،جلویش را
دیکتاتور و وراثتی منطقه ،هیچ اعتراضی نمیکنند بگیرد و این حق قانونی ،منطقی و عقلی شوراس��ت.
اما ای��ران را با وجود دهها انتخابات کام ً
ال مردمی و حضرت آی��تاهلل خامنهای حضور پرش��ور مردم در
واقعی ،مدام در معرض تبلیغات منفی قرار میدهند .انتخاب��ات را ضامن حفظ کش��ور خواندند و افزودند:
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر س��الم بودن جمهوری اس�لامی به شرط وحدت و انسجام ملت و
همه انتخابات  37سال گذشته افزودند :انتخابات در پرهیز از دودستگی ،بدون تردید شامل نصرت الهی
ای��ران ،ب��ا معیارهای متع��ارف بینالملل��ی نیز از شده و بر همه دشمنان پیروز خواهد شد.

عراقچی منکر شد ،شمخانی و صالحی تأیید کردند

سند چهارم توافق چرا انکار شد؟

ایران درباره غنیس��ازی خود تا مدتها از حقوق
هستهای خود عقبنشینی کرده و محدودیتهای
جدی��دی را بپذیرد .نکته دوم درباره پنهان کاری
صورت گرفته درباره این س��ند چهارم است .چرا
تاکنون درباره این سند اطالعرسانی نشده بود؟ و
چرا وجود چنین س��ندی از افکار عمومی مخفی
ش��ده بود؟ ش��اید یکی از دالیل این پنهانکاری،
محتوای احتمالی این س��ند باشد .اما به هر حال
این پنهانکاری اگر در کنار موضوعاتی مانند ارائه
ترجمههای اشتباه از برجام به جامعه و نیز امتناع
از ارائه الیحه برجام قرار گیرد؛ متاسفانه یک پیام
واحد را به جامعه ارسال خواهد کرد.
اما نکته س��وم درباره متن چهارم ،مربوط به

انکار این س��ند است .کدام مقام دولتی این سند
را انکار میکرد؟ نام آن مسؤول دولتی که مهرداد
بذرپاش به آن اشاره نکرد؛ البته روز گذشته اعالم
ش��د! حجتاالسالم س��یدمحمود نبویان ،عضو
کمیسیون ویژه بررسی برجام در شرح این ماجرا
به توجه اعضای کمیسیون برجام به استناد مکرر
برجام به برنامه بلندمدت تحقیق و توسعه اشاره
کرد و گفت این اس��تناد باعث حساس��یت اعضا
نسبت به این بند شده بود که در نهایت علیاکبر
صالحی ناچار به توضیح آن شد .نبویان به فارس
گف��ت :آقای عراقچی به کلی منکر وجود چنین
سندی شد در حالیکه آقای شمخانی در جلس ه
روز سهش��نبه که میهمان کمیسیون بود عنوان

کرد که عالوه بر برجام ،قطعنامه شورای امنیت و
نقشهراه آژانس ،سند چهارمی نیز وجود دارد .در
ادامه جلسه آقای صالحی هم عنوان کردند متن
چهارم��ی نیز وجود دارد .نبوی��ان درباره ماهیت
س��ند چهارم نیز گفت :آقای صالحی پاسخ داد
از سال سیزدهم براساس برنامه بلندمدت تحقیق
و توسعه دس��ت ایران برای تولید سانتریفیوژ و
غنیس��ازی باز خواهد بود که این خود ،اذعانی
به وجود س��ند چهارم اس��ت در حالی که آقای
عراقچی به کلی منکر آن ش��ده اس��ت .براساس
اظه��ارات حجتاالس�لام نبوی��ان ،ای��ن عباس
عراقچی بود که منکر س��ند چهارم شده بود! در
واق��ع ضمن اینکه در ماجرای پنهانکاری با جواد
ظریف ش��ریک بوده ،مرتکب یک اقدام نادرست
دیگر نیز شده و آن انکار این سند است!
البت��ه پی��ش از ای��ن نی��ز برخ��ی مواضع و
توضیحات عراقچی درب��اره مذاکرات و نیز متن
برجام با انتقادات وس��یعی مواجه ش��ده بود که
متاس��فانه نوعی تناقض را در اظهارنظرهای وی
ایجاد کرد .بویژه اینکه او در نشس��ت با تعدادی
از طالب مدرس��ه معصومیه ق��م ،صراحتا گفت
اظه��ارات آقای روحانی پ��س از توافق ژنو مبنی
بر بهرسمیت ش��ناخته ش��دن حق غنیسازی
ایران اش��تباه ب��ود .عراقچی اما پس از انتش��ار
اظهاراتش ،بشدت این گفتههای خود را تکذیب
و به منتش��رکنندگان حمله کرد .به هر حال به
نظر میرس��د در اعتبار آقای عراقچی با توجه به
این پنهانکاری مهم درباره سند چهارم مذاکرات،
خدشه وارد شده است.

اخبار

نظارتهای برجام
امنیت ملی را تهدید میکند

رئیس هیأت مذاکرهکننده س��ابق هستهای
معتقد اس��ت نظارتهای غیرمتعارف در برجام
تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کش��ور اس��ت.
به گ��زارش فارس ،س��عید جلیلی در نشس��ت
کمیسیون بررسی برجام در مجلس گفت :براساس
برجام دستیابی به  190هزار سو بعد از  40سال
امکانپذیر است .با پذیرش نظارتهای غیرمتعارف
و فراتر از پروتکل دریچههایی برای آژانس و حتی
کشورهای صادرکننده اقالم و مواد ایجاد میشود
و برای آنها حق راس��تیآزمایی قرار داده است و
این تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه
در تحریمها متاس��فانه س��اختار تحریمها حفظ
میش��ود و به س��ازوکار بازگش��تپذیری فوری
شورای امنیت مش��روعیت داده میشود ،عنوان
کرد :اگر ایران به ع��دم پایبندی طرف مقابل به
مف��اد برجام اعتراض کند ،ای��ن اعتراض موجب
میش��ود تحریمها بازگردد و براس��اس قطعنامه
 2231ش��ورای امنیت ،موضوع ایران تا  10سال
ذیل ماده  41در ش��ورای امنی��ت باقی میماند.
جلیل��ی در ادامه ب��ه محدودیتهای��ی که ایران
در برج��ام پذیرفته اش��اره کرد و به غنیس��ازی
 20درصد پرداخت و گفت :بهرغم تالش شهدای
م��ا که غنیس��ازی  20درصد انج��ام و صفحات
س��وخت تولید شد ،ما پذیرفتهایم دیگر هیچگاه
غنیسازی  20درصد نداشته باشیم و حتی برای
تامین نی��از داخل ،باید س��وخت  20درصد را از
خارج خریداری کنیم.

پنتاگون:
سپاه روزانه از ما فیلم میگیرد

خبرگزاری تس��نیم روز هفتم ش��هریورماه با
انتش��ار گزارش��ی ،از انجام عملیات شناسایی و
فیلمبرداری یک فروند هواپیمای گشت دریایی
س��پاه از یک فروند ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج
فارس خبر داده بود .روز گذش��ته یک مقام آگاه
در وزارت دفاع آمریکا به این خبر واکنش نش��ان
داد .ای��ن مق��ام آگاه در وزارت دفاع آمریکا گفت:
هواپیماها و کشتیهای جنگی ایران مرتبا و تقریبا
بهصورت روزانه به نیروهای دریایی آمریکا که در
تنگه هرمز فعالیت میکنند «نزدیک میشوند».
س��خنان ای��ن مق��ام آگاه در وزارت دفاع آمریکا
در پای��گاه فریبیکن ( )Freebeaconمنتش��ر
ش��ده اس��ت .او درباره تقابل بین نیروهای ایرانی
و آمریکای��ی در خلیجفارس نیز گفته اس��ت :در
ن نیروه��ای آمریکایی و ایرانی
تقابلهایی که بی 
بهوجود میآید ،هواپیماها و کشتیهای آمریکایی
بهصورت مداوم توس��ط ایرانیه��ا و برای اهداف
شناسایی تحت تصویربرداری قرار میگیرند .بخش
اعظمی از این تقابلها بین طرفین «بهصورتی ایمن
و حرفهای» صورت میگیرند .پایگاه فریبیکن نیز
در اینباره توضیح داده اس��ت ک��ه این اظهارات
درباره برخوردهای روزانه ،پس از انتش��ار فیلمی
توسط نیروهای نظامی ایران بیان میشود که در
آن از یک مأموریت شناس��ایی هوایی بر فراز یک
ناو هواپیمابر در تنگه هرمز پرده برداشته شد .این
پایگاه خبری در ادامه ،زمان دقیق تصویربرداری
هواپیمای سپاه را «اواخر ماه آگوست» اعالم کرده
و مینویس��د مقام پنتاگون در پاس��خ به سوالی
درباره صحت این کلیپ بدین امر اذعان داشت که
ایران مرتبا عملیاتهای شناسایی انجام میدهد.
هدف اصلی ایرانیها از نزدیک شدن به نیروهای
آمریکایی کس��ب اطالعات ،تجسس و شناسایی
است .به همین علت این تقابلها همیشه شامل
حضور تصویربرداران ایرانی اس��ت ک��ه در حال
عکسبرداری و تصویربرداری هستند.

حمایت مدیرسابق انرژی اتمی
رژیم صهیونیستی ازبرجام

مدی��ر س��ابق آژان��س ان��رژی اتم��ی رژیم
صهیونیستی از توافق هستهای میان ایران و 5+1
حمایت کرد .به گزارش تسنیم ،اوزی ایالم با اعالم
اینکه «درصورت مخالفت کنگره با توافق هستهای
اوضاع به مراتب بدتر میشود» از توافق هستهای
بهدس��ت آمده میان ایران و گ��روه  5+1حمایت
کرد .ایالم گفت :این یک واقعیت است .خاورمیانه
ایدهآلی وجود ندارد ،توافق ایدهآلی با ایران وجود
ندارد و این توافق کامل نیس��ت اما درصورتی که
کنگره آمریکا ب��ا این توافق چندملیتی مخالفت
کند ،اوضاع وخیمتر خواهد شد ،نه بهتر .وی که
در دوره نخستوزیری رابین ،بگین ،شامیر و پرز
فعالیت داش��ت اعالم کرد رآکتور اراک با بتن پر
خواهد شد ۹۸ ،درصد ذخایر خارج شده و تهران
با سختترین رژیم بازرسیها مواجه خواهد شد.
مدیر سابق انرژی اتمی اسرائیل در پایان با تاکید
بر لزوم حمایت کنگره از این توافق درباره علت این
مساله گفت :اگر این توافق تصویب نشود تنها خطر
ایران هستهای تشدید خواهد شد.

