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روی موج کوتاه

 بهروز کمالوندی دربــاره گام دوم 
کاهش تعهــدات برجامی ایــران به 
خبرگزاری صدا و سیما گفت: همکارانم 
کار های فنی را از دیروز آغاز کرده اند و اگر 
افزایش مواد غنی شده به بیش از ۳۰۰ 
کیلوگرم زمان بر بود، اما افزایش سطح 
غنی سازی زمان چندانی نمی برد و در 

فاصله چند ساعت انجام شدنی است.
 وی ادامه داد: کارشناســان آژانس 
قرار اســت صبح امروز)دوشــنبه 17 
تیر( نمونه گیری کنند کــه طبعا ما از 
۳ و ۶7 صدم درصد غنی ســازی عبور 
کرده ایم.کمالوندی ابراز امیدواری کرد: 
طرف های مقابل عزم جزم کشورمان 
را در قبــال این موضــوع درک کنند 
و تصور نکننــد جمهوری اســامی 
ایران مانند خیلی کشور های دیگر در 
صحبت هایش جدی نیست و اگر چنین 
ذهنیتی دارند باید با اقداماتی که آغاز 
کرده ایم و در حال پیگیری است، چنین 

تصوری را از ذهن خود بیرون کنند.

وی با اشاره به برهم خوردن تعادل 
میان تعهدات و حقوق کشورمان تأکید 
کرد: نمی گذاریم تعادل یکطرفه باشد و 
فقط تعهد داشته باشیم و از حقوق مان 
بهره مند نباشــیم؛ یا بایــد حقوق ما 
بازگردد و دو کفه ترازو با هم مســاوی 
شود و یا اگر این کار را نکنند به تدریج از 

تعهداتمان می کاهیم.
کمالوندی گفت: البته همان طور که 
سخنگوی دولت اعام کرد این اقدام ما 
تعلیقی است یعنی این امکان وجود دارد 
که اگر طرف های مقابل اقدامات شان را 
انجام دهند ما نیز بازگردیم و از نظر فنی 
پیش بینی های الزم را در نظر گرفته ایم 
به نحوی که حتی اگر همین امروز اعام 
کنند که خواسته های کشورمان محقق 
می شود می توانیم از نظر فنی به شرایط 

قبل بازگردیم.
 احتمال افزایش سانتریفیوژها 

در گام سوم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره 

گزینه هــای مطرح برای اجــرا در گام 
ســوم کاهش تعهدات برجامی گفت: 
سلیقه های مختلفی در این باره هست 
که کدام یک از گزینه هــا را اجرا کنیم، 
اما مهم آن است که در انتخاب گزینه ها 
لجبــاری نمی کنیم بلکه بــا آرامش، 
حساب شده و متناسب با نیاز های کشور 
اقدام می کنیم که یکی از این گزینه ها 
 می تواند افزایش تعداد سانتریفیوژ ها 

باشد.
وی نصب دوباره ســانتریفیوژ های 
»آی آر تو« یا »آی آر تــو ام« و افزایش 
تعداد سانتریفیوژ های فعال در آبشار های 
غنی ســازی را از دیگــر گزینه هــای 
 مطرح در گام ســوم کاهش تعهدات 

برجامی برشمرد.
ضرورت منطق اقتصادی و فنی 

گام سوم
کمالوندی تأکید کرد: گزینه های 
زیادی برای اجرا در گام بعدی کاهش 
تعهدات برجامی وجود دارد، اما اجرای 

آن باید منطق اقتصادی و فنی داشته 
باشد چنانکه منطق فنی اکنون ما این 
است که به غنی ســازی برای سوخت 
رآکتور هــای قــدرت و نیروگاه ها نیاز 

داریم.
کمالوندی افزود: به عنوان نمونه اگر 
به سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران نیاز 

باشد آن را می سازیم و این محدودیت 
برطرف شده است.

معــاون ســازمان انــرژی اتمی 
همچنین گفت: ایستگاه اول در موضوع 
غنی سازی تأمین سوخت رآکتور های 
قدرت و نیروگاهی است که ما در این 
زمینه فعالیــت داریم که تــا به حال 
سازنده سوخت نیروگاهی نبودیم ما 
دو نیروگاه داریم و دو نیروگاه دیگر نیز 
اضافه می کنیم و این زمینه نیاز کشور و 

نیاز فنی است.
 طرح غنی سازی 20 درصد 

در شورای عالی امنیت 
وی همچنیــن در پاســخ به این 
پرسش که آیا غنی سازی ۲۰ درصد 
در برنامه های ما برای کاهش تعهدات 
برجامی وجود دارد، گفت: سوخت ۲۰ 
درصد اکنون مورد نیاز ما نیست، اما 
اگر بخواهیم آن را تولید کنیم وقتی 
۳ و ۶7 صــدم درصد غنی ســازی را 
کنار گذاشته ایم هیچ مانع و مشکلی 
برای ایــن کار نداریم. ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی درباره این که 
آیا گزینه غنی ســازی ۲۰ درصدی 
هم در جلسات شــورای عالی امنیت 
ملی مطرح شــده اســت، گفت: بله؛ 
غنی ســازی ۲۰ درصد و گزینه های 
باالتر نیز مطرح است منتها هر یک در 
جای خودش اجرا می شود و قرار نیست 
اکنون که نیاز کشور قابلیت دیگری 
است سراغ اقدام دیگری برویم تنها به 
این علت که مقدار بیشتر طرف مقابل 
را می ترســاند. معاون سازمان انرژی 
اتمی به طرف های اروپایی تأکید کرد: 
به طور قطع و یقین هر قدر جلوتر برویم 
تعداد تعهداتی که کنار گذاشته ایم و 
تعلیق کرده ایم بیشتر خواهد شد پس 

بهتر است هرچه زودتر تدبیر کنند.
 صبر راهبردی ما

 به پایان رسیده است
معاون سازمان انرژی اتمی گفت: 
به عنوان کســی که سال ها در حوزه 
دیپلماسی فعالیت کرده ام معتقدم 
ظرفیت هــای جمهوری اســامی 
در حوزه هــای اقتصادی، انســانی، 
نیرو های مســلح و قــدرت دفاعی 
بسیار باالست و کشــوری معمولی 

نیست که آنان هر اقدامی بخواهند 
انجام دهند.

کمالوندی تأکید کــرد: البته این 
واقعیات را هم می دانند، اما نمی دانیم چرا 
این قدر تأخیر می کنند؛ با این حال یقین 
دارم به هیچ وجه نمی توانند خواسته های 
خود را بر جمهوری اســامی تحمیل 

کنند.
وی افزود: ممکن اســت زمان ببرد 
تا آنان به عزم جزم و اطمینان برسند و 
شاید هم حق داشته باشند، زیرا بسیاری 
از کشور ها در حالت فشار وا می دهند، اما 
جمهوری اسامی ایران با بهره مندی 
از تجربه فشار های سنگین تر همچنان 

استوار ایستاده است.
کمالوندی در پاسخ به پرسش دیگری 
درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری 
مبنی بر اینکه صبر راهبردی ما به پایان 
رسیده اســت و با آغاز مذاکرات مجدد 
ممکن اســت تعللــی در روند کاهش 
تعهدات برجامی و استیفای حقوق ملی 
ایجاد شود، تأکید کرد: روندی که آغاز 
کرده ایم تا زمانی که به نتیجه نرسد به 
طور مستمر ادامه خواهد یافت به این 
معنی که جمهوری اسامی بیش از این 

دیگر صبر نمی کند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی مطرح کرد

احتمال غنی سازی ۲۰ درصد در گام سوم

خبر

سخنگوی سازمان انرژی اتمی، غنی سازی 20 درصدی را از گزینه های مطرح در برنامه های مربوط به گام سوم کاهش 
تعهدات برجامی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد و گفت: در حال حاضر سطح غنی سازی کشور از 3.67 درصد عبور و 

غنای مواد تولید شده به حدود 4.5 درصد رسیده است. 

ســخنگوی وزارت خارجه درباره دو مهلت ۶۰ روزه ایران به 
اروپا گفت: ۶۰ روزهای دیگــری در کار نخواهد بود. این دو ۶۰ 
روز براساس سناریوهایی بود که ایران اعام کرد. امیدواریم آنها 
بتوانند گامی رو به جلو در مسیر اجرای تعهدات بردارند. هنوز اعام 
می کنیم که برجام زنده است و اما حقوق ایران دربرابر تعهداتی که 

داده رعایت نشده است.
سیدعباس موسوی در نشست خبری دیروز خود ادامه داد: 
ما گام سوم را بعد از ۶۰ روز اعام می کنیم و هنوز در حال بررسی 
هستیم. اگر طرف های مقابل به ویژه اروپایی ها به تعهدات خود 
عمل نکنند، گام سوم ایران محکم تر خواهد بود. ۶۰ روز آینده این 

اقدامات اعام خواهند شد. 
وی تاکید کرد: گام بعدی ما هم در چارچوب حقوقی مندرج 

در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام خواهد بود مگر اینکه برخی کشورها 
بخواهند اقدامات عجیب و غریبی انجام دهند که در آن صورت 
ما اقدام نهایی را انجام خواهیم داد. هرگاه قانع شدیم اقداماتی که 
انجام می شود، آن چیزی است که به انتظارات و خواسته های ما 

نزدیک باشد، این موارد قابل بازگشت هستند.
نفتکش ایرانی به سوی سوریه نمی رفت

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در ارتبــاط با آخرین 
وضعیت نفتکش ایرانی که در عربستان توقیف شده، اظهار کرد: 
برای این نفتکش مشــکل فنی ایجاد شده در همین چارچوب 
درخواست کمک کرده بود و به دنبال این درخواست به بندری در 
نزدیکی عربستان انتقال داده شد مباحث مربوط به این نفتکش 
کار فنی و حقوقی اســت و وزارت نفت پیگیر این موضوع است 

و امیدواریم این نفتکش بعد از تعمیر و انجام کارهای روتین به 
مسیر خود ادامه دهد.

این دیپلمات در مورد وضعیت نفتکشی که حامل نفت ایران 
است و از هفته گذشته در منطقه جبل الطارق توسط انگلیسی ها 
توقیف شده اســت، نیز گفت: با برخی از دیپلمات های اروپایی 
صحبت ها و مشورت هایی در این زمینه کرده ایم. اسناد و مدارک 
الزم را به افرادی که در این زمینه کار حقوقی انجام می دهند ارائه 

دادیم و وکیلی در این زمینه گرفته شده است.
موسوی با بیان اینکه مقصد سفر این نفتکش را در حال حاضر 
نمی دانم و برخــی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه این نفتکش به 
سمت بندری در ســوریه در حال حرکت بوده درست نیست، 
تصریح کرد: این نفتکش سوپر تانکر است و هیچ کدام از بنادر در 

سوریه گنجایش این سوپر تانکر را ندارند.
روایت گاندو از وزارت خارجه واقعی نیست

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی در مورد سریال 
گاندو و تصویری که در این سریال از وزارت امورخارجه و شخص 
وزیر خارجه نشان داده شده، اظهار کرد: عجیب است؛ آنچه که 

از وزارت خارجه، شــخص وزیر و همکاران ما در وزارت خارجه 
در این سریال نشان داده می شود با واقعیت منطبق نیست؛ اگر 
به ما می گفتند اســناد را به آنها می دادیم که کمی فیلمشان 

واقعی تر باشد.
وی افزود: گاندو به لحاظ جلوه های هنری فیلم بدی نیست، 

ولی اگر تقوا در آن رعایت می شد، بهتر بود.

سخنگوی وزارت خارجه: 

60 روزهای دیگری در کار نخواهد بود
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 محکومیت 5 ایرانی
 در مصر به اتهام جاسوسی

دادگاهی در مصر 5 ایرانی از جمله یک زن 
را به اتهام جاسوســی برای نهادی در ایران در 
فاصله سال های ۲۰1۲ تا ۲۰1۶ به تحمل 15 
ســال زندان محکوم کرد. به گزارش شینهوا، 
دادگاه یک شهروند مصری را نیز تحت همین 
ادعا، به ۲5 سال زندان محکوم کرده و شهروند 
مصری متهم به دریافت پول از ایران  شده است. 
روابط جمهوری اســامی ایران و جمهوری 
عربی مصر پس از وقوع انقاب اسامی سال 57 
، قطع شد و در پی سقوط حسنی مبارک نیز از 

سر گرفته نشد.
    

مجلس بدون لغو تحریم ها مانع 
گفت وگوی ایران و 1+5 می شود

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس به ســایت »خانه ملت« گفت: در 
صورتی که آمریکا به برجام بازنگردد، تحریم  ها 
را لغو نکنــد و بخواهد در قالــب 1+5 با ایران 
مذاکره کند، قطعا دولت جمهوری اســامی 
حاضر به گفت وگو نخواهد شــد، در صورتی 
هم که دولت کوتاه بیاید مجلس مقابل دولت 

می ایستد و مانع از انجام این کار می شود.
    

 نامه ظریف به موگرینی 
ارسال شد

نامه محمد جواد ظریف خطاب به فدریکا 
موگرینی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا ارسال شد. به گزارش ایسنا، در این نامه 
در مورد گام دوم ایران بــرای کاهش تعهدات 
برجامی اش مطالبــی مطرح شــده و موارد 

مربوطه به صورت جزئی بیان شده است.
    

رد پای تیم »ب« در توقیف 
نفتکش ایرانی 

وزیر خارجه ایــران، توقیف نفتکش حامل 
نفت ایــران در تنگه جبل الطــارق را بدعتی 
خطرناک توصیــف کرد که بــه نمایندگی از 
»تیم ب« انجام شده است. ظریف ضمن اشاره 
تلویحی به اینکه تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
سوریه فقط شامل کشورهای اروپایی می شود، 
در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: »ایران 
نه عضو اتحادیه اروپاست و نه مشمول تحریم 

فروش نفت اروپا )به سوریه( می شود.«
    

وزیر دفاع:
 دزدی دریایی انگلیس 

را تحمل نمی کنیم
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در آئین الحاق شــناورهای 
گشتی کاس حیدر به ناوگان شناوری مرزبانی 
نیروی انتظامی که دیــروز در صنایع دریایی 
شهید درویشی بندرعباس برگزار شد، گفت: 
این روزها شاهد یک اقدام تحریک آمیز از سوی 
دولت انگلستان در جبل الطارق علیه نفتکش 

جمهوری اسامی ایران هستیم. 
این اقدام مغایــر با موازیــن بین المللی و 
تعهدات کشــورهای اروپایی در برجام بوده و 
این نوع راهزنی دریایی انگلســتان توسط ما 

تحمل نخواهد شد.
    

آلمان: 
 اکنون توپ در زمین 

ایران است
وزارت خارجــه آلمان با انتشــار بیانیه ای 
بار دیگر نگرانی دولت این کشــور را نسبت به 
افزایش سطح غنی سازی ایران اعام کرد. به 
گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در این بیانیه آمده 
است: با وجود اینکه ایران از حدود توافق شده 
در برجام در مورد غنی سازی باالتر رفته و این 
سطح را افزایش داده است، ما کماکان خواستار 
تداوم برجام و بقای این توافق هستیم. اکنون 
توپ در زمین ایران اســت و ما می خواهیم که 

این توافق زنده بماند.  
    

با گاندو گنده نمی شوید
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری 
با اشــاره به افزایش انتقادها از ســریال گاندو 
در توئیتر خود نوشــت: دولت نه اجــازه و نه 
پول دارد که سریال بســازد. صدا و سیما هم 
پول ندارد ســریال بســازد. ولــی گویا جای 
دیگری هســت که برای تضعیف نهاد دولت 
هم پول فراوان دارد، هم مجوزها و مشوق های 
الزم را دریافت کرده اســت و هــم می تواند 
 صدا و ســیما را الزام به پخش کنــد. با گاندو،

گنده نمی شوید.

سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی درباره گزینه های 

مطرح برای اجرا در گام سوم 
کاهش تعهدات برجامی 

گفت: سلیقه های مختلفی 
در این باره هست، اما مهم 

آن است که در انتخاب 
گزینه ها لجباری نمی کنیم 

بلکه با آرامش، حساب 
شده و متناسب با نیاز های 

کشور اقدام می کنیم

غنی سازی 20 درصد و 
گزینه های باالتر نیز در 

شورای عالی امنیت ملی 
مطرح شده منتها هر یک در 

جای خودش اجرا می شود 
و قرار نیست اکنون که 

نیاز کشور قابلیت دیگری 
است سراغ اقدام دیگری 
برویم تنها به این علت که 

مقدار بیشتر طرف مقابل را 
می ترساند

علی مطهری با انتشار یادداشتی در صفحه 
اینستاگرامی خود نسبت به محاکمه محمدرضا 
خاتمی به خاطر اظهاراتــش مبنی بر تقلب در 
انتخابات سال 88 و صدور حکم دو سال حبس 

برای وی، انتقاد کرد. 
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 

اسامی در این یادداشت نوشت:  
محکومیت آقای محمدرضــا خاتمی به دو 
ســال حبس در دادگاه بدوی بــه خاطر اظهار 
عقیده درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 
1۳88، نشان می دهد که مدعی العموم توجهی 
به میزان گسترش و تأثیر اتهام در جامعه ندارد و 

خود موجب رواج بیشتر آن می شود. در گذشته 
نیز نمونه هایی از این قبیل داشته ایم.

داستان مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه، 
نمونه تلــخ آن اســت. او کارگری بــود که در 
وباگ خود اظهارنظــر و انتقاد می کرد و ظاهراً 
توهین هایی هم به برخی مقامات کشور داشته 
است. بعداً پلیس فتا اعام کرد که وباگ او فقط 
هشت بازدیدکننده در روز داشته است. آیا اگر او 
را فرا می خواندند و با توجه به این که ریشه انتقادات 
و احیاناً اهانتهای او فقر خود و مادرش بوده است 
یک کمک مالی به او می کردند که احیاناً جذب 
انقاب می شد بهتر نبود تا در بازداشتگاه کشته 

شود. فرض این اســت که مجری قانون عاقل و 
مدبّر است.

بله، ظاهر قانون می گوید توهین به مقامات 
عالی کشور مجازات دارد، ولی کی و کجا و با چه 
میزان تأثیری؟ این بستگی به عقل و تدبیر مجری 
قانون دارد. مانند این که قانون می گوید عبور از 
چراغ قرمز ممنوع است، ولی اگر یک خودرو حامل 
مصدومی است که خونریزی شدید دارد، پلیس 

عاقل و با تدبیر اجازه عبور به او می دهد.
داستان آقای محمدرضا خاتمی به این شرح 
بود که ایشان در مصاحبه با برنامه رودررو که از 
طریق شبکه اینترنتی آپارات و نه از صدا و سیما 

پخش می شد با اصرار شیطنت آمیز مجری آن 
برنامه عقیده خود مبنی بــر تقلب در انتخابات 
سال 88 را ابراز داشت. این سخن را تعداد بسیار 
اندکی از مردم ایران شــنیدند و مثل بسیاری 
از اظهارنظرهای دو طــرف آن ماجرا از کنار آن 

گذشــتند اما با ورود مدعی العموم 
به این موضوع، انتشــار عمومی 
پیدا کــرد و تردیدها درباره آن 

انتخابات را افزایش داد.
اساساً این سؤال مطرح 
می شود که اگر کسی معتقد 
باشــد در انتخابات سال 88 

تقلــب شــده و این 
عقیده خود را اعام 

کند حتمــاً باید 

محاکمه شود؟ در مقابل، دهها نفر هم می گویند 
تقلب نشده است. قضاوت را باید به مردم واگذار 
کرد. این گونه حساسیت نشــان دادنها ایجاد 
شک و تردید درباره آن انتخابات می کند یا به آن 
دامن می زند. طوری رفتار نکنیم که اظهارنظر 
درباره حوادث سال 88 را مانند اظهارنظر درباره 
هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان 

حال بگوییم همه باید یک حرف بزنند.
از جناب آقای رئیسی رئیس محترم 
قوه قضائیه که اصاحاتی را در این قوه آغاز 
کرده و حسن مطلع داشته اند درخواست 
دارم به این موضوع ورود و از وارد 
شدن آســیب بیشتر به 
نظام جمهوری اسامی 

جلوگیری کنند.

انتقاد مطهری از محاکمه محمدرضا خاتمی؛

طوری رفتار نکنیم انگار حوادث سال ۸۸ مانند هولوکاست است


