
یک دیپلمات با سابقه کشورمان تهدیدات 
ترامپ را نشــان از ضعف و ناتوانی اروپا برای 
پشتیبانی از توافق بین المللی برجام دانست.

به گزارش ایســنا، ابوالفضل ظهره وند با 
اشــاره به بدعهدی اروپایی ها در خصوص 
سطح غنی ســازی و ادامه از سرگیری روند 
تولید اورانیوم اظهار کرد: ایــران و غرب به 
توافق رسیدند ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده 
را از ما خریداری کنند و در مقابل کیک زرد 

به ما بدهند ولی امروز در این قضیه مانده اند.

سفیر پیشــین ایران در ایتالیا، با اشاره به 
اینکه غرب در واگذاری کیــک زرد به ایران 
با امریکا مشــکل دارد، گفت: این مشکل ما 
نیست. غنی سازی حق ماست. اروپا قصد رند 
بازی دارد. ترامپ گفته است برجام را قبول 

ندارد و اروپا باید در این راستا پاسخگو باشد.
این دیپلمات با ســابقه کشورمان با بیان 
اینکه افزایش غنی ســازی ایران جای هیچ 
بازی سیاسی و چانه زنی ندارد، افزود: امروز در 
بهترین سطح انسجام داخلی در حوزه حقوق، 

تکنولوژی و دانش هسته ای قرار داریم.
ظهره وند افزود: طرف مقابــل دارای دو 
الیه اعالنی و آشکار اســت. اروپا قبول دارد 
برجام برای گرفتن حق غنی سازی از ایران 
تصویب نشــد؛ این در حالی است که ترامپ 
ادعا می کند غنی سازی از ابتدا باید در ایران 

حذف می شد.

به غنی سازی 20 درصد نیاز داریم 
وی ادامه داد: این ها بــا رندی می گویند 
غنی سازی مساوی با تولید بمب اتم است؛ در 
حالی که از پیامدهای علمی و فنی در ایران 

اطالع دارند.
ظهره وند به رادیو گفت وگو گفت: ترامپ 
ما را تهدید کرده و این نشان می دهد اروپا از 
توانایی و پایگاه الزم برای پشتیبانی از چنین 

توافقنامه بین المللی برخوردار نیست.
وی همچنین سابقه تاریخی رفتار سیاسی 
غرب را سراســر وقاحت خواند و افزود: اینها 
هویتی مســتقل از آمریکا ندارند و به جای 
اینکه تعهدات خود را مــرور کنند، در زمین 
بازی ترامــپ برای خود پوشــش امنیتی و 

حیثیتی ایجاد می کنند. عضو پیشــین تیم 
مذاکره کننده هسته ای کشورمان همچنین 
گام دوم را اصلی ترین گام ایران خواند و افزود: 
پیشتر غنی ســازی ۲۰ درصد را در اختیار 
داشــتیم و در تولید رادیــو دارو قویاً به این 
پیشرفت نیاز داریم؛ لذا نیازمند غنی سازی 

۲۰ درصد هستیم.
وی خاطرنشــان کــرد: اروپــا برجام را 
دســتاوردی امنیتی می داند اما این مسئله 
در دکترین دفاعی ایران جایگاهی نداشته؛ لذا 
اروپا باید برای اظهارات خود در قبال برجام 
هزینه دهد و باید منتظر ماند تا مشخص شود 
آیا اروپا در روزهای آینــده در مواضع خود 

تجدیدنظر خواهد کرد!
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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

هرچه از زنگنه می پرسند که نفت را 
چگونه می فروشد و به کی می فروشد، 
او به عنوان وزیر نفت دولت هر بار از زیر 
بار این سوال شانه خالی می کند و صریحا 
می گوید کــه در این بــاره هیچ حرفی 
نخواهد زد و پاســخ این سوال محرمانه 
اســت اما یک روز صبح وقتی تلویزیون 
را روشن می کنید یک برنامه تلویزیونی 
صبحگاهی شاد و شنگول جزئیات نحوه 
تحویل یک میلیون بشکه نفت به چین 
را روی آنتن زنده شــرح می دهد. نقشه 
مسیریابی را هم نمایش می دهد، اسم 
کشتی را هم بلد اســت و مجری های 
برنامه هم کم مانده دست آخر زبانشان 
را دربیاورند و بگویند: »دیدید نفتمونو 

فروختیم!«
حاال دو روزی اســت اینکه چگونه 
چنین اطالعاتی باید از رســانه رسمی 
و ملی جمهوری اســالمی پخش شود، 
شده است سوال بی جواب یک جماعت 
کثیر. خــود  صدا و ســیما جوابیه داده 
که »اطالعات مطرح شــده در برنامه 
مذکور هفته قبل در قالب گزارشــی با 
تصاویر ماهواره ای در نشریه بین المللی 
فایننشیال تایمز همراه با عکس و جزئیات 
کامل تر منتشر شــده؛ بنابراین فرضیه 
افشای اسرار مملکتی و نقض محرمانه 

بودن این رویداد، به کلی مردود است و 
قبال این اطالعات به صورت گسترده و 

با زبان انگلیسی رسانه ای شده است.« 
از آن جایی که صدا و سیما با پرونده ای 
مشــحون از پخش فیلم بدون سانسور 
از شــبکه کیش و قمــار و ترویج چند 
همسری و الی ماشــا ءاهلل از این دست 
ابوالعجایبی شده است، چنین پاسخی 
از ســوی آن نیز عجیب نمی نماید؛ اما 
سوال اصلی پرسشگران از فیلترهایی 
است که این اطالعات از آنها عبور کرده 
و به پخش تلویزیون رســیده اســت. 
چنین اطالعاتی قطعا بدون هماهنگی 
با نهادهای باالدستی منتشر نخواهد شد 
و حاال حیرت ناظران از این است که این 
نهادها با چه استداللی دست به چنین 

اقدامی زده اند.
نمایش قدرت با نفت ریخته

پاســخ این پرســش را تا حدودی 
مجتبی ذوالنوری کــه به تازگی رئیس 
کمیسیون امنیت ملی شده، داده است. او 
معتقد است آنچه که تلویزیون نشان داده 
سندی بر ناتوانی دشمن است و اینکه ما 
می توانیم نفتمان را بفروشیم. ذوالنوری 
توضیح می دهد: »اوال تصاویر این فیلم و 
گزارش به صورت ماهواره ای گرفته شده 
اســت که بارگیری، مسیر تردد و محل 
تخلیه نفتکش را نشان می دهد و پیش 

از آن هم در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــده بود. ثانیا این فیلم از رسانه های 
مختلف داخلی و خارجی بیان شده بود 
و روی آن مانور داده بودند و چیز مخفی 
نبوده که شبکه سه سیما بخواهد افشا 
یا برمال کند، ولی این شبکه از یک نفت 

ریخته چراغی را روشن کرده است.«
در نهایــت نیــز اســتدالل رئیس 
کمیســیون امنیت ملی این است که 
این کار باعث تقویت امید در میان مردم 

می شود. 
هرچه رشته ایم پنبه کردند

زنگنه به عنوان مرد شماره یک نفت 
اما نظر دیگری دارد. او دیروز در حاشیه 
جلسه هیأت دولت در این باره گفته است: 
»برخی رســانه های خارجی دشمن ما 
هستند. خیلی از اخبار رویترز در این باره 
دروغ است؛ بنابراین حتی بازنشر مطالب 

آن ها هم کار خوبی نیست.«
او که همواره در این یک ساله تحریم 
از افشای اطالعات معامالت نفتی پرهیز 
کرده است، درباره پخش اخبار و تصاویر 
در مورد نحوه صادرات نفت ایران، گفت 
که »اگر درســت بگویند این یعنی هر 
چه وزارت نفت رشته کرده، آن ها پنبه 

کرده اند.«
شــماری از نمایندگان مجلس نیز 
دادشان درآمده که این کار خالف امنیت 

ملی است و حاال که هیأت نظارت بر صدا 
و ســیما کاری نمی کند یا دادستانی به 
موضوع ورود کند یا شورای عالی امنیت 
ملی. آنها خواهان برخورد جدی با صدا و 
سیما هستند اما از سوی دیگر با توجه به 
حساسیت موضوع بعید به نظر می رسد 
که مقامات امنیتی بی اطالع از این برنامه 
بوده باشــند و کســانی در صدا و سیما 
سرخود اقدام به انتشــار این اطالعات 

کرده باشند. 
فرصت طلبی سعودی

آنچه که منتقدان بر آن تاکید دارند 
این است که نشر یا بازنشر این اطالعات از 
تریبون رسمی جمهوری اسالمی و تایید 
آنها، جور کردن بهانه برای دشــمنانی 

است که از هر فرصتی علیه کشور استفاده 
می کنند؛ حال این فرصــت اعتراف به 
صحت اخبار رویترز باشد یا نقص یک 
نفتکش ایرانی مانند همان نفتکشــی 
که عربستان از نقصش ســوء استفاده 
کرده و بیش از دو ماه است که آن را پس 
نمی دهد.  ماجرا از این قرار است که روز 
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری 
یک فروند کشتی ایرانی وابسته به شرکت 
ملی نفتکش که در آب های دریای سرخ 
به سمت کانال ســوئز در حرکت بود، 
دچار مشکل در بخش موتورخانه شد و 
درنهایت برای برطرف کردن نقص فنی 
در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه به بندر جده 
عربستان انتقال یافت، اما مدت هاست با 
وجود رفع نقص، عوامل دولت سعودی 
اجازه ترخیص به این کشتی را نمی دهند.  
جالب اینجاست که تاکنون بیش از ۱۰ 
میلیون دالر به بندر جده عربستان بابت 
هزینه های تعمیر و نگهداری پرداخت 
شده که گفته می شود این مبلغ، ۷ تا ۸ 
برابر هزینه های متعارف بوده، اما با وجود 
پرداخت تمام و کمال این رقم، مقامات 
سعودی دستور داده اند تا از بازگشت این 

کشتی به ایران جلوگیری شود.
200 هزار دالر برای هر روز 

نگهداری اجباری! 
و باز جالب تر اینجاست که عربستان 
نه تنها اجازه ترخیص این کشتی ایرانی 
و حرکت آن به ســوی آب های ایران را 
نمی دهد، بلکه روزانــه ۲۰۰ هزار دالر 
هزینه اضافه )بابت نگهداری( نیز برای 

شرکت ملی نفتکش منظور می کند.
خبرگزاری مهر در این باره نوشــته 
اســت دو یدک کش ایرانی کــه برای 
بازگرداندن این نفت کــش راهی بندر 
جده شــده اند نیز به دلیل کارشکنی 
سعودی ها امکان انجام ماموریت ندارند 
و روزانه رقمی حــدود ۳۰ هزار دالر نیز 
از این جهت به شــرکت ملی نفتکش 

تحمیل می شود.
به نوشــته مهر نه تنها کشتی اجازه 
بازگشت ندارد، بلکه خدمه آن نیز از ۱۲ 
اردیبهشت ماه تاکنون در شرایط سختی 
در این کشتی به سر برده و اجازه خروج و 

بازگشت آنها نیز داده نشده است.
گفته می شود کشتی مذکور متعلق 
به صندوق بازنشستگی کشوری است و 
هزینه های آن نیز از این صندوق در حال 
پرداخت است و البته معلوم نیست کیسه 

گشادی که عربستان برای آن دوخته تا 
کجا خرج بتراشد. حال با وجود چنین 
بی اخالقی ها و باج گیری هایی، چگونه 
می توان نسبت به بازنشر اخبار رسانه های 
خارجی در رســانه ملی که هرگز مورد 
تایید وزارت نفت نیز نبوده اند، نگران و 

حساس نبود؟ 
مصداق توقیف غیرقانونی اموال 

یک کشور
بیژن زنگنه دیروز در این باره گفته 
که »مقامات ایرانی از طریق شــرکت 
ملــی نفتکــش، ماجــرای نفت کش 
را دنبال می کنند تا مشــکل به زودی 
حل شود. این موضوع هزینه های مالی 
دربردارد، اما نگرانی بیشتر برای اتفاق 
افتادن فاجعه های زیست محیطی در 
آن منطقه اســت.« کارشناسان تاکید 
می کنند که اقدام اخیر ســعودی ها در 
جلوگیری از بازگشت کشــتی ایرانی 
مغایر با اصول حقــوق دریاها و مصداق 
»توقیف غیرقانونی« اموال یک کشور 
محسوب می شود؛ بنابراین سعودی ها 
باید به سرعت اجازه حرکت کشتی ایرانی 
به سوی کشورمان را صادر و هزینه های 
ناشی از نگهداری اجباری آن در آب های 
خود را نیز به شــرکت نفتکش مسترد 
کنند. حال این کار وزارت نفت و وزارت 
امور خارجه است که کشتی ایرانی را از 
زیر دندان طمع سعودی بیرون بکشند 
اما در این بین ســاز ناکوک زدن نهادی 
مانند صدا و ســیما با دولت، فقط کار را 
برای ایران سخت تر خواهد کرد؛ هرچند 
که نمی توان موضــوع را صرفا متوجه 
صدا و سیما دانست چراکه همانطور که 
گفته شد انتشار چنین اطالعاتی بدون 

هماهنگی نهادهای امنیتی بعید است.

دردسرآفرینی های نفتی خودی و ناخودی تمامی ندارد؛

جنجال تازه تلویزیون و کیسه گشاد سعودی 

خبر

رئیس جمهوری ایران خطاب بــه طرف های برجام گفت: 
از ۱6 تیر دیگر سطح غنی  ســازی ما ۳.6۷ درصد نخواهد بود 
و هر مقدار دلمان خواســت و هر مقدار که نیازمان باشد آن را 
باال می بریم. اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید از همین حاال 
ابراز تأسف بفرمایید و اگر می خواهید بیانیه بدهید از همین 

حاال بدهید.
به گزارش خبرگزاری ها حســن روحانی در جلسه هیأت 
دولت افزود: همچنین از ۱6 تیر اگر طرف های مقابل به تمامی 
تعهدات خود طبق زمان بندی عمل نکننــد، رآکتور اراک به 

شرایط سابق یعنی شرایطی که آنها ادعا می کردند خطرناک 
بوده و می تواند پلوتونیوم تولید کند، بازخواهد گشت؛ مگر اینکه 

در مورد رآکتور اراک آنها به تمامی تعهدات خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه اینســتکس توخالی به درد ما نمی خورد، 
تصریح کرد: اینستکس االن به قول علما اجوف است و تو خالی 
است و چیزی در آن نیست. این موضوع در صورتی می تواند تا 

حدی قابل قبول باشد که پولی درکار باشد.
رئیس جمهوری ادامه داد: شما سازوکاری بدون پول دارید؛ 
این چه خاصیتی دارد؟ مثل اینکه بانکی است اما پولی در آن 

نیست و فقط اسمش بانک است. حاال این را که اسمش را هم 
شما بانک نگذاشتید و گفتید که یک صندوق است. همین را 
هم اگر پول نف را در آن بگذارید و نفت ما را بخرید و فعال شود، 
هرچند باز هم آنچه تاکنون اقدام کردید ایراد دارد ولی می شود 

از آن صرف نظر کرد.
وی همچنین خطاب بــه آمریکایی ها نیــز گفت: در این 
منطقه یکسال است که آتش و آتش بازی را آغاز کردید، شما 
که می گویید بازی با آتش خطرناک است چرا آتش را روشن 

کردید؟ خاموش کردن آن دست شماست.

روحانی در اظهارات خود خطاب به آمریــکا ادامه داد: به 
تعهدات خود و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل برگردید. 
البته اگر بازنگردید مــا همانطور که اعالم کردیــم و در نامه 
هم برای شــما نوشــتیم رأس 6۰ روز اقدامات بعدی را انجام 

می دهیم.

رئیس جمهوری:

از16تیرسطحغنیسازیراهرقدردلمانخواستباالمیبریم
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بررسیاعطایمعافیت
بهبزرگترینمشترینفتایران

به گزارش ایلنا به نقل از پولتیکو، »برایان هوک« 
نماینده ویژه آمریکا در امــور ایران به همراه تیم 
مذاکره کننده خود مسئله اعطای معافیت به چین 
برای ادامه واردات نفت از ایران را مورد بررسی قرار 
داده اند. منابع آگاه در این خصوص اعالم کردند: 
وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی طرحی است 
که چین بتواند به واردات نفت از ایران ادامه دهد و 
شرکت نفتی »سینوپک« چین نیز بتواند در یکی 

از میدان های نفتی ایران سرمایه گذاری کند.
    

واکنش واعظی به اظهارات دادستان درباره اینستکس:

هرکسدرچارچوبتخصص
خودصحبتکند

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در 
حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر دادستانی 
مبنی بر اینکه اینستکس فرزند معلول برجام است 
و مسئوالن این ولد را به دامان نگیرند، گفت: هر 
کس باید در چارچوب تخصص خودش صحبت 
کند و به موضوعاتی که بر آنها اشراف دارد، بپردازد. 
وی افزود: اینستکس یک روش کار است و زمانی 
که این روش را بررســی می کنیم، درمی یابیم 
که می تواند کاماًل عملیاتی شود و نسبت دادن 
صفات مختلف و تفســیرهای گوناگــون از آن 

درست نیست.
    

وزیر خارجه اسرائیل:

آمادهمشارکتدردرگیری
احتمالیایرانوآمریکامیشویم

یدیعــوت آحارونت نوشــت: وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی مدعی شــد که این رژیم 
در حــال فراهم کــردن مقدمــات الزم برای 
مشــارکت در درگیری احتمالی بین ایران و 
آمریکا است. کاتس در سخنرانی خود در یک 
نشســت با موضوع امنیــت بین المللی گفت: 
»خطاهای محاسباتی ایران جابجایی از منطقه 
خاکستری به منطقه قرمز را تداعی می کند و 
معنای آن درگیری نظامی است. ما باید برای 
چنین )ســناریویی( آماده باشــیم و از این رو 
دولت اسرائیل به تمرکز بر تقویت قدرت نظامی 
خود ادامه می دهد تا در صورت لزوم پاسخگوی 

سناریو های تنش آفرین باشد.«
    

ارائهطرحجایگزینبرجام
به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پســت، 
لیندســی گراهام، ســناتور جمهوری خواه 
آمریکایی در تازه ترین اظهــارات خود درباره 
طــرح جایگزین برجــام گفــت: می خواهم 
جایگزینی برای برجام پیشــنهاد دهم که بر 
اساس آن ایران بتواند نیروگاه هسته ای داشته 
باشــد اما امکانی برای غنی ســازی اورانیوم 
نداشته باشد. وی در این باره مدعی شد: وقتی 
شما نتوانید ســوخت تولید کنید، نمی توانید 
بمب هم تولیــد کنید در این شــرایط امکان 

داشتن نیروگاه هسته ای وجود دارد.
    

بهترینفرصتبرایحذف
اصالحطلبان

جواد امام، مدیرعامــل بنیاد باران و رئیس 
کارگروه استان های شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان گفت: اگر احساس می کنند که 
اصالح طلبان کارشان تمام است این انتخابات 
بهترین فرصت برای حذف آنها اســت. بیایند 
برای اصالح طلبان فرصت برابر را فراهم کنند و 
بگذارند مردم در یک رقابت آنها را حذف کنند 
چرا هزینه آن را شــورای نگهبان و بخش های 

دیگر حاکمیت پرداخت کنند؟
    

قاتلامامجمعهکازرون
بهقصاصمحکومشد

به گزارش آنا اولین جلســه محاکمه متهم 
به قتل امام جمعه کازرون در شعبه اول دادگاه 
کیفری یک شــیراز به ریاست قاضی محسن 
رجایی نیا دیروز برگزار شد که طی آن اولیای 
دم تقاضای قصاص کردند. در پایان رسیدگی 
به این پرونده رئیس دادگاه، متهم پرونده را به 

قصاص محکوم کرد.
    

22تیرماه،
دادگاهمحمدعلینجفی

به گزارش ایلنا، غالمحســین اسماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: اولین جلســه 
رســیدگی به پرونده قتل »میترا اســتاد« به 
صورت علنی روز شــنبه ۲۲ تیرماه در دادگاه 

کیفری یک استان تهران برگزار می شود.

زنگنه به عنوان مرد شماره 
یک نفت، دیروز در حاشیه 
جلسه هیأت دولت در باره 
فیلم پخش شده از شبکه 

سه سیما گفت: برخی 
رسانه های خارجی دشمن 
ما هستند. خیلی از اخبار 
رویترز در این باره دروغ 

است؛ بنابراین حتی بازنشر 
مطالب آن ها هم کار خوبی 

نیست

رئیس کمیسیون امنیت 
ملی: این فیلم از رسانه های 

مختلف داخلی و خارجی 
بیان شده بود و روی آن 
مانور داده بودند و چیز 
مخفی نبوده که شبکه 

سه سیما بخواهد افشا یا 
برمال کند، ولی این شبکه از 

یک نفت ریخته چراغی را 
روشن کرده است

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای: 

اروپادیگرتوانحمایتازبرجامراندارد


