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روی موج کوتاه

عبور ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 
از مرز ۳۰۰ کیلوگرم که روز دوشــنبه 
خبر آن منتشر شد و دیروز نیز سازمان 
بین المللی انرژی اتمی آن را تایید کرد، 
واکنش هایــی را در میــان چهره های 
سیاسی کشورهای مختلف و اتحادیه 

اروپا برانگیخت.
باید غنی سازی ایران را صفر کنیم  
کاخ سفید در بیانیه ای به عبور ذخایر 
اورانیوم ۳.۶۷ درصــدی ایران از ۳۰۰ 
کیلوگــرم واکنش نشــان داد. در این 
بیانیه آمده اســت: »ایران امروز ذخایر 
اورانیوم خود را افزایش داد. دادن اجازه 
غنی سازی به ایران در هر سطحی ذیل 
توافق هسته ای اشتباه بود.« در بخش 
دیگری از بیانیه کاخ ســفید نیز تاکید 
شده اســت: »ما باید استاندارد دیرینه 
منع اشــاعه را که خواستار غنی سازی 
صفر برای ایران است، احیا کنیم. ایاالت 
متحده و متحدان این کشــور هرگز به 
ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای 

را نخواهند داد.«
بخش دیگــری از ایــن بیانیه که 
خبرســاز و حتی مورد کنایه وزیر امور 
خارجه ایران نیز قرار گرفت، بخشی بود 
که در آن نوشته شده بود: »ایران قبل از 
حصول برجام هم مفاد آن را نقض کرده 

است!« ظریف در واکنش به این عبارت 
در بیانیه کاخ سفید در صفحه توئیتری 

خود به کنایه نوشت: »جدی؟«
ایران با آتش بازی می کند

مقامات آمریکایی نیز واکنشی مشابه 
بیانیه کاخ سفید داشتند. جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملی آمریکا در پیامی 
توییتری مدعی شــد که »عبور ذخایر 
اورانیوم غنی شــده ایــران از مرز ۳۰۰ 
کیلوگرم می تواند تالشی برای دستیابی 

به تسلیحات هسته ای باشد.«
مایک پمپئــو، وزیر امــور خارجه 
آمریکا هــم در صفحــه توئیتر خود 
نوشــت که »ایران با برنامه  هسته ای 
خود جامعه بین المللی و امنیت منطقه 
را تهدیــد می کند و حکومــت ایران 
گام هــای جدیدی بــرای پیش بردن 
بلندپروازی های هسته ای اش برداشته 

است.«
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا اما در واکنش به افزایش سقف 
اورانیوم غنی شده ایران، گفت: »آن ها 
می دانند که چه کار می کنند، می دانند 
که با چه چیزی بازی می کنند و من فکر 
می کنم که آن ها با آتش بازی می کنند. 
بنابراین هیچ پیامی به هیچ وجه برای 

ایران ندارم.«

شرط و شروط اروپا برای ایران
اتحادیه اروپا به ســبک و ســیاق 
روزهای پیــش از این، بــاز هم تاکید 
کرد که به برجام پایبند است و از ایران 
خواســت که از اقدام خــود بازگردد. 
خبرگزاری فرانســه نوشــت که مایا 
کوچیانچیک، ســخنگوی مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پس از 
آنکه ایران روز دوشنبه اعالم کرد ذخیره 
اورانیومش از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور 
کرده است، تاکید کرد تا زمانی که ایران 
به  طور کامل به توافق هسته ای پایبند 
باشــد اتحادیه اروپا نیز به  طور کامل به 

تعهداتش عمل خواهد کرد.

بــه نوشــته ایــن خبرگــزاری 
کوچیانچیــک گفــت: مــا از ایــران 
می خواهیم که از این اقدام خود بازگردد 
و دست از اجرایی کردن تدابیر دیگری 
که توافق هسته ای را تضعیف می کند، 

بردارد.
وی ادامــه داد: اتحادیه اروپا به  طور 
کامل به توافق هسته ای متعهد خواهد 
بود به شرط آنکه ایران نیز به  طور کامل 
تعهدات هســته ای اش در این توافق را 

اجرا کند.
نگرانی شدید آلمان

در همین رابطه یک منبع در وزارت 
امورخارجه آلمان گفت که کشورش از 
اینکه ایران از حد تعیین شــده خود در 
برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شــده 
عبور کرده است، به شــدت احساس 
نگرانی می کند. وی افزود: »ما از ایران 
می خواهیم که از این اقدام خود بازگردد 
و بیش از این توافق هسته ای را تضعیف 
نکند. آلمان به شــدت نســبت به این 
مسئله نگران اســت و به همراه دیگر 
طرف های توافق گام هــای بعدی را به 

دقت بررسی خواهد کرد.«
درخواست فوری مکرون

به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانســه روز 
دوشنبه بعد از اعالم عبور اورانیوم غنی 
شده ایران از سقف برجام، تلفنی با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره 
ایران صحبت کــرده و دیروز هم گفته 
است که ایران باید »فورا« میزان ذخایر 
اورانیوم به غنای پایین خود را به کمتر 
از سقف تعیین  شده در برجام بازگرداند. 
وی افــزوده: »در روزهای پیش رو 
گام هایی برمی دارم تا اطمینان حاصل 
کنیم که ایران تعهداتش را اجرا می کند 
و همچنان از مزایای توافق هســته ای 

بهره مند می شود.« 
 ایران از برجام خارج شود، 

ما هم خارج می شویم
جرمی هانــت، وزیر امــور خارجه 
انگلیس نیز تهدید کرد کــه اگر ایران 
توافق هسته ای برجام را زیر پا بگذارد و از 
آن خارج شود، انگلیس نیز از توافق خارج 

خواهد شد.
به گــزارش خبرگــزاری رویترز، 

هانــت ادامــه داد: »مــا می خواهیم 
توافق هسته ای را حفظ کنیم؛ چرا که 
نمی خواهیم ایران به ســالح هسته ای 
دست یابد اما اگر ایران این توافق را نقض 

کند، ما نیز از آن خارج خواهیم شد.«
 درخواست جبیر 
برای فشار بیشتر

و  نه تــر  کنش هــای خصما ا و
خشــمگین تر مربوط به اســرائیل و 
عربســتان بود. عــادل الجبیر، وزیر 
مشاور عربســتان در امور خارجه در 
گفت وگو با شبکه ان اچ کی نیز با اشاره 
به عبور ایران از حد تعیین شده ذخیره 
اورانیوم طبق برجام گفت که »جامعه 
بین الملــل باید فشــار حداکثری بر 
ایران وارد کند تا این کشــور به توافق 
هسته ای پایبند شــود.« او همچنین 
خواســتار افزایــش بازرســی های 
هســته ای در ایــران شــد. جبیر در 
بخش دیگری از گفت وگویش گفت 
که عربســتان آماده همکاری با ژاپن 
و سایر کشورها برای تضمین ایمنی 
رفت و آمد کشتی ها در منطقه خلیج 

)فارس( است.
 جهان باید در تحریم ایران 

به آمریکا بپیوندد
به گزارش روزنامه جروزالم پست، 
دانی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی 
در سازمان ملل هم در واکنش به خبر 
تایید گذشتن ذخایر اورانیوم غنی شده 
ایران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم، خواستار شد 
که جامعه جهانی باید در تحریم ایران به 

آمریکا بپیوندد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی نیز مدعی شد که به  زودی 
مدارک بیشتری دال بر اینکه ایران درباره 
برنامه هسته ای اش دروغ گفته آشکار 

خواهد کرد.
او در مراســمی در اقامتــگاه 
ریاســت جمهوری آمریــکا گفــت: 
»هنگامی که آرشیو مخفی هسته ای 
ایران را منتشر کردیم، اثبات کردیم که 
سراسر توافق هسته ای این کشور متکی 
بر دروغی بزرگ است. االن حتی خود 
ایران نیز به این امر اذعان دارد. به زودی 
ادله بیشــتری درباره دروغ گویی ایران 

منتشر خواهیم کرد.«

 روسیه: اقدام ایران 
نقض برجام نیست

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی وین نیز در 
توییتی با بیــان اینکه کاهش تعهدات 
برجامی ایران، نقض پیمان عدم اشاعه 
هسته ای محسوب نمی شود، نوشت: 
ذخایر اورانیوم با غنای کم ایران از مرز 
۳۰۰ کیلوگرم عبور کرده است. این تنها 
یک انحراف از تعهــدات داوطلبانه این 
کشور ذیل برجام محسوب می شود اما 
به هیچ عنوان ناقض پیمان عدم اشاعه 
هسته ای نیست و همچنین ارتباطی با 
ساخت سالح های هسته ای ندارد. نکته 
این است که این مسئله حاصل تصمیم 
آمریکا مبنی بر تحریم صادرات اورانیوم 

با غنای کم ایران است.
او در عیــن حال از ایران خواســت 
تا از خود خویشــتنداری نشان دهد و 
تسلیم احساسات نشــود و ادامه داد: 
»مسکو خواهان آن است که تهران به 
اصول کلیدی توافق هسته ای و به عالوه 
پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی پایبند باشد.«
الوروف خاطرنشان کرد که تاکنون 
هیچ تراکنشی با ایران از طریق سازوکار 
اینستکس انجام نشده اســت. این در 
حالی اســت که اتحادیه اروپا پیشتر از 
عملیاتی شدن اینستکس خبر داده و 
ادعا کرده است که اولین تراکنش ها با 
ایران از طریق این سازوکار اروپایی در 

حال انجام است.

عبور اورانیوم غنی شده از مرز 300 کیلوگرم واکنش های جهانی را برانگیخت

عکس العمل ها به عمل برجامی ایران

خبر 

قائم مقام پیشین وزارت امور خارجه درباره اینستکس گفت: 
مجموعه مالحظات سیاسی و اقتصادی به ما دیکته نمی کند که 
اینستکس راه حل مشکل و راه حل برون رفت ما از تحریم است.

علیرضا شیخ عطار در گفت وگو با تسنیم، درباره راه اندازی 
ضمنی اینســتکس مقارن بــا پایان ضرب االجــل ۶۰ روزه 
کشورمان به اروپایی ها در خصوص برجام و اینکه آیا این کانال 
مالی می تواند نیازهای ما را برطرف کنــد؟، گفت: این ابتکار 
عمل با توجه به واقعیت های سیاسی و نظام بانکی بین المللی، 
نمی تواند پاسخگوی ما باشــد. زیرا اوال این یک حساب بانکی 
اســت، گرچه آن را به شــکل بانک قرار دادند و یک مدیر هم 
برایش تعریف کردند ولی این یک حساب بانکی است که همان 
محدودیت هایی که توســط آمریکا به صورت یکجانبه بر هر 

حساب بانکی دیگری تحمیل شده، می تواند بر این هم تحمیل 
شود. این تحلیلگر مســائل بین المللی در ادامه تصریح کرد: 
آمریکا تهدید کرده بانک هایی را که در اینستکس هستند در 
صورتی که خالف اقدامات تحریمی آمریکا کاری انجام دهند، 
تحریم می کند و یا با آنها برخورد یــا جریمه اعمال می کند؛ 
بنابراین یک کانال مالی معمولی تضمین الزمی برای مصونیت 
از تحریم ها نیست. قائم مقام پیشــین وزارت امور خارجه در 
ادامه گفت: از سوی دیگر در اروپا وحدت نظر وجود ندارد یعنی 
در بین کشورهای اروپایی ضمن اینکه وقتی در قالب اتحادیه 
اروپا هستند سعی می کنند مواضع یکسان انتخاب کنند ولی 
در خارج از آن می بینیم سخنان متفاوتی می گویند و ادبیاتی 
که انگلیس بکار می برد با ادبیات فرانسه و آلمان متفاوت است. 

زمانی اگر انگلیس بخواهد با متحد استراتژیک و تاریخی خود 
یعنی آمریکا همسو باشد، تصمیم اتحادیه اروپا و اینستکس 
می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد و همچنین فرانســه و آلمان. 
مجموعه مالحظات سیاسی و اقتصادی به ما دیکته نمی کند که 
اینستکس راه حل مشکل و راه حل برون رفت ما از تحریم است.

شیخ عطار همچنین درباره اینکه گفته می شود اینستکس 
همان نفت در برابر غذاست، تصریح کرد: اینکه می گویند این 
همان سیاست نفت در برابر غذاست خیلی حرف کارشناسی 
نیست، به هرحال اینستکس به موادغذایی و دارویی محدود 
نشــده ولی بله عبارت مواد غیر تحریمی را دارد. این مواد غیر 
تحریمی در نزد اروپایی ها قابل تفسیر است و گاهی می بینیم 
یک پیچ معمولــی و یا ورق فلــزی با آلیاژ و یا ابعــاد خاص را 

می گویند ممکن و متحمل است در صنایع نظامی به کار بیاید 
پس این مصرف دوگانه دارد و نیازی ندارد به تحریم های آمریکا 
استناد کنند و خودشان با تفسیر خود می توانند خرید و فروش 
آن را ممنوع کنند و ایسنتکس هم در مورد این قضیه فلج است.
وی ادامه داد: یعنی اینجا محل تفســیر برای شرکت  های 
کشورهایی که قرار اســت به ما جنس بفروشند باز است و این 

تفسیر می تواند علیه یا به نفع ما باشد. 

قائم  مقام پیشین وزارت امور خارجه:

اینستکس تضمینی برای مصونیت از تحریم ها ندارد
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فرمانده سازمان بسیج تغییر کرد
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در احکام 
جداگانه ای امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی 
را به ِسمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح و سردار سرتیپ غالمرضا سلیمانی را به 
سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند.
    

پیام رئیس جمهوری به کنگره 
کردزبانان کشور

حسن روحانی، رئیس جمهوری در پیامی 
به کنگره کردزبانان کشور، برگزاری این کنگره 
را فرصتی برای شــناخت و معرفی مردمانی 
مهربان دانست که همواره دل در گرو فرهنگ 
این مرز و بوم داشــته اند و تصریح کرد: بدیهی 
است ما همه ایرانی هستیم و همه اقوام در این 
سرزمین از احترام برخوردارند و هیچ تفاوتی 
بین اقوام وجود ندارد و این کنگره فرصتی برای 
تجلیل از همه اقوام ایرانی اســت که از حقوق 

شهروندی برخوردار و قابل احترام هستند.
    

واکنش منتظری به اینستکس:
 مسئوالن این ولد 
را به دامان نگیرند

حجت االسالم و المســلمین محمدجعفر 
منتظری، دادستان کل کشور در مراسم تکریم 
و معارفه دادستان های کل پیشین و جدید یزد 
اینستکس را فرزند معلول برجام نامید و عنوان 
کرد: اروپا می خواهد این فرزند معلول را به ما 
تحمیل کند ولی ان شاءاهلل مسئوالنمان باید آن 
اقدامات بی شرمانه ای که آمریکایی ها کردند و 
بدعهدی های بسیاری را که انجام دادند را در 
نظر داشته باشند و این ولد معلول برجام را به 

دامن نگیرند.
    

ماموریت وزارت خارجه 
درباره عربستان

ول  نگیــری، معــاون ا اســحاق جها
رئیس جمهوری در جلسه دیروز شورای عالی 
حج و زیارت با اشاره به برخی کارشکنی های 
دولت عربستان در خصوص پروازهای حجاج 
ایرانی، گفت: البته ســازمان حــج و زیارت با 
همکاری سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران اقدامات الزم را بــرای جابجایی حجاج 
ایرانی انجــام داده اند و هیچ مشــکلی در این 
خصوص وجود ندارد اما الزم است وزارت امور 
خارجه و سازمان حج و زیارت مراتب اعتراض 
و گالیه مندی کشورمان را به دولت عربستان 
منتقل کنند و خواستار رفع برخی موانع شوند.

    
اگر حکم مهدورالدمی ترامپ 

صادر شود ...
حجت االســالم عزت اهلل معتمد، فرمانده 
تیپ امام صادق در مراســم تشیع و تدفین دو 
شــهید گمنام دفاع مقدس با اشاره به تحریم 
رهبر معظم انقالب توســط رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: مرجعیت دینی، منطقه ممنوعه 
و خط قرمز ماست و دشــمن بداند اگر رهبر و 
مرجعیت دینی ما مورد اهانت قرار بگیرد با اذن 
ولی فقیه و یا صدور حکم مهدورالدمی از ناحیه 
مراجع عظام، جوانان استشهادی و مجاهدین 
انقالبی و جهادی در گوشه گوشه جهان عرصه 
را بسیار بیشتر از آن مقدار که بر سلمان رشدی 
تنگ نمودند، بر ترامپ و پشتیبانان آن ها تنگ 

خواهند کرد.
    

 مدیرکل زندان های 
استان تهران تغییر کرد

مصطفی محبــی، مدیــرکل زندان های 
اســتان تهران جــای خود را به حشــمت اهلل 
حیات الغیب، داد. به گزارش ایسنا، مصطفی 
محبی که از خردادماه سال ۹۵ از سوی اصغر 
جهانگیر رئیس ســازمان زندان هــا به عنوان 
مدیرکل زندان های اســتان تهــران منصوب 
شده بود، برکنار شد. گفته می شود که مدیرکل 
زندان های استان تهران، به دلیل »قتل علیرضا 

شیرمحمد علی در زندان« برکنار شده است.
    

 قاتل امام جمعه کازرون، 
پای میز محاکمه

ایرنا به نقل از یک منبع آگاه نوشت: پرونده 
قتل امام جمعه شهید کازرون چهارشنبه )12 
تیرماه( در شعبه اول دادگاه کیفری استان فارس 
بررسی می شود و حمیدرضا درخشنده )قاتل( 
پای میز محاکمه قرار می گیرد و قاضی حسین 

رجایی نیا قضاوت این پرونده را به عهده دارد.

دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در 

واکنش به افزایش سقف 
اورانیوم غنی شده ایران، 

گفت: آن ها می دانند که چه 
کار می کنند، می دانند که 
با چه چیزی بازی می کنند 
و من فکر می کنم که آن ها 

با آتش بازی می کنند. 
بنابراین هیچ پیامی 

به هیچ وجه برای ایران 
ندارم

میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در سازمان های 

بین المللی وین درباره عبور 
ذخایر اورانیوم با غنای کم 
ایران از مرز 300 کیلوگرم 

نوشت که این اقدام به هیچ 
عنوان ناقض پیمان عدم 
اشاعه هسته ای نیست و 

همچنین ارتباطی با ساخت 
سالح های هسته ای ندارد

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: به غلط 
برخی مواقع گفته می شــود که قانون اساسی 
نباید ایدئولوژیک باشد، سوال این است که مگر 
جامعه ما اسالمی نیست، پس باید قانون اساسی 
هم بر مبنای اسالم باشد و سوال دیگر این است 
که قانون اساسی سایر کشورها مگر ایدئولوژیک 

و مبتنی بر افکار و عقاید همان ملت ها نیست؟
عباسعلی کدخدایی طی سخنانی در جمع 
اساتید، اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه 
میبد با بیان اینکه برای رفع نیازهای مردم، نیاز 

بود که نهادهایی ماننــد قوای مجریه، مقننه و 
قضائیه تشکیل شــود که این اقدام ذیل قانون 
اساســی انجام شــد، ادامه داد: محتوای همه 
این نهادها باید اسالمی باشد و برای پایش این 
محتوا، قانون اساســی نهادی مانند شــورای 

نگهبان را پیش بینی کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تجربه 
مشروطه نیز همین بود؛ در آن دوران استقالل 
و آزادی به انحراف کشــیده شدند ولی گفتند 
که با توجه به اســالمی بودن جامعه، علمای 

طراز باید ناظــر بر مجلس و قانون باشــند اما 
متأســفانه این موضوع هیچ وقت اجرایی نشد 
اما در قانون اساسی جمهوری اسالمی نهادی 
به نام شورای نگهبان تأسیس شد تا این وظیفه 
را برعهده بگیرد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان 
اضافه کرد: در هر جامعه ای، اجرای کامل قانون 
اساسی آرمان مردم است؛ چرا که قانون اساسی 
به زحمت به دســت می آید و ماحصل تحول 
عظیمی مانند انقالب اســالمی اســت و خود 
این قانون، نیازمند محافظت است. کدخدایی 

اشاره ای هم به نهادهای مشابه شورای نگهبان 
در سایر کشورها داشت و در این زمینه گفت: در 
کشور آمریکا، دیوان عالی این کشور بر انطباق 
قوانین مصوب با قانون اساسی نظارت می کند و 
در کشورهایی مثل فرانسه، ژاپن، آلمان و...  نیز 
نهادهای مشابهی همچون دادگاه قانون اساسی 

همین اقدامات را انجام می دهند. 
وی افزود: فلسفه ایجاد شــورای نگهبان، 
تضمین جمهوریت و اســالمیت نظام است و 
به طور کلی، ســه وظیفه مهم شامل »نظارت 

بر مصوبات مجلس و هیأت وزیران«، »نظارت 
بر انتخابات« و »تفســیر قانون اساسی« را بر 
عهده دارد. درباره نظارت بر انتخابات این نکته 
قابل توجه است که در قانون، شورای نگهبان 
مکلف به نظارت بر انتخابات است نه اینکه حق 
نظارت داشته باشد یعنی اگر این شورا وظیفه 
نظارتی خودش را انجــام ندهد، مورد مؤاخذه 

قرار می گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان:

غلط است که برخی می گویند قانون اساسی نباید ایدئولوژیک باشد


