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در شــرایطی که هشــتمین روز از 
آذرماه بــه عنوان روز مقــرر برای آغاز 
مذاکرات وین از سوی ایران معرفی  شده 
اســت، اظهارات رئیس سازمان انرژی 
اتمی در گرامیداشت سالروز 13 آبان به 
نظر چالش جدیدی را بر سر راه مذاکرات 

هسته ای ایران ایجاد کرده است.
همین سه روز قبل بود که علی باقری  
در توئیتر نوشت: در تماس تلفنی با آقای 
انریکه مورا، آغاز مذاکرات با هدف لغو 
تحریم های غیرقانونی و غیرانســانی، 
در روز 8 آذرمــاه در وین مورد موافقت 
قرار گرفت. هم چنین سرویس اقدامات 
خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم 
کرد کمیسیون مشــترک برجام، ۲۹ 
نوامبر )هشــتم آذر( کار خود را در وین 
حضوری آغاز می کند: طرف های مذاکره 
به بحث درباره امکان بازگشت آمریکا به 
برجام ادامه می دهنــد و اینکه چگونه 
اطمینان پیدا کنند همه طرف ها این 

توافق را کامل و مؤثر اجرا می کنند.
اعالم این خبر کافی بود تا بارقه هایی 
از امید برای شروع مذاکرات ایجاد کند 
اما، بارقه های امید تنها نیم شــبانه روز 
ادامه داشت که ســخنرانی کمالوندی 
رئیــس ســازمان انرژی اتمــی ایران 

آتش هــای زیــر خاکســتر مخالفان 
مذاکرات اتمی ایران را روشن کرد.

هرچهارادهکنیمانجاممیدهیم
کمالوندی که در محل سفارت سابق 
آمریکا در تهران و در سالگرد تسخیر النه 
جاسوسی ســخن می گفت با بیان این 
نکته که در این سازمان هر چه اراده کنیم 
انجام می دهیم گفت که: ذخایر اورانیوم 
۶۰ درصد غنی شده ایران به ۲۵ کیلوگرم 
رسیده است.رئیس سازمان انرژی اتمی با 
اشاره به این موضوع که قبالً محدودیت 
داشــته ایم توضیح داد: خوشبختانه با 
قانون اقدام راهبردی مجلس شــورای 
اسالمی دســت وبالمان بازشده است. 
طبق قانون از مــا 1۲۰ کیلو ۲۰ درصد 
خواستند، درحالی که اآلن از ۲1۰ کیلو 
عبور کرده ایم. تاکنون ۲۵ کیلو ۶۰ درصد 
تولید کرده ایم که به استثنای کشورهای 
دارای سالح هسته ای هیچ کشوری قادر 
به تولید آن نیست.وی با اشاره به تأکید 
مقام معظم رهبری بر انرژی هســته ای 
به عنوان حوزه اقتدار، گفت: ما هر چه در 
فناوری های پیشــرفته مثل هسته ای، 
نانو و ... دستاورد و توانمندی داریم، مثل 
سالح است و بازدارندگی ایجاد می کند. 
در ایــن صنعت، کیفیــت ۲۰ درصد از 
دیگر صنایع باالتر است. یعنی باید 1۲۰ 
درصد به آن اطمینان داشته باشید. به 

همین دلیل خواستند آن را از ما بگیرند. اما 
اعتراف کردند که دیگر نمی توانند. در این 
سازمان هر چه اراده کنیم انجام می دهیم.

کمالوندی گفت: به ایــن جمع بندی 
می رسیم که اگر هر کاری را بخواهیم انجام 
دهیم، با لطف الهی شدنی است. تا وقتی 
به منشأ قدرت الیتناهی ایمان متصلیم، 
قوی هستیم و کسی حریف ما نمی شود. 
ما در سخت ترین شرایط جلو می رویم. 
قطار انقالب در سالمت در حال پیشرفت 
و متکی به خون شهدا است. دانشجویان 

هم همین راه را ادامه می دهند.
یکابرازوجودواکنشبرانگیز

امــا ایــن ســخنان کافی بــود تا 
واکنش های بسیاری را برانگیزد چراکه 
بر اساس توافق هسته ای ایران در سال 
۲۰1۵ چنین اقدامــی نقض تعهدات 
ایران به شمار می آید و غنی سازی ۲۰ 
درصدی از پاییز سال 13۹۲ هم زمان 
با توافق موقت اتمی میان ایران و شش 
قدرت جهانی با هدف توقف تحریم های 

بین المللی متوقف شده بود.
اوایل آبــان مــاه بود کــه آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی گــزارش داد 
که ایران به یک ســانتریفیوژ پیشرفته 
خود برای افزایش غلظــت اورانیوم از 
۲۰ درصد به ۶۰ درصد؛ گاز تزریق کرده 
است. با ســخنان کمالوندی اما رافائل 

گروســی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هم وارد گود شده و مدعی 
شــده اســت که نظارت بر تأسیسات 

هسته ای در ایران دشوار شده است.
به گزارش ایرنا گروسی در گفت وگو 
با سی ان ان  اعالم کرده است: این یک 
حقیقت است که نظارت هسته ای در 
ایران ضعیف شــده اســت. وی در این 
گفتگو که در حاشــیه نشست اقلیمی 
گالسکو صورت گرفت، ادعا کرد که برای 
آژانس بین المللی انرژی اتمی کار کردن 
به عنوان یک ناظر هسته ای به صورت 

فزاینده ای دشوار می شود.
گروســی ادامه داد که مــا نیاز به 
دسترســی داریم. مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که برای شرکت 
در بیست وششمین اجالس بین المللی 
آب وهوایی به گالسکو سفرکرده، روز 
چهارشــنبه در گفتگو بــا خبرگزاری 
آسوشیتدپرس نیز شیوه بازرسی از مراکز 
اتمی ایران را به پرواز در ابرهای متراکم 
تشبیه کرد و مدعی شد که این مسیر 

نمی تواند برای مدت طوالنی ادامه یابد.
گروسی ابراز امیدواری کرد که بتواند 
به زودی به ایران بازگردد و گفت وگوهای 
سطح باال و حضوری با مقام های ایران 
را از ســر بگیرد. او گفته اســت: بدون 
ما توافقــی وجود نخواهد داشــت. ما 

باید راستی آزمایی انجام دهیم. بدون 
راستی آزمایی قدرت های جهانی بی آنکه 
از شرایط موجود اطالعی داشته باشند، 
چگونه می خواهند وارد مذاکرات شوند؟ 
از زمان به روی کار آمدن دولت جدید، 
یک بار به ایران سفرکرده ام. من در آنجا 
گفت وگویی فنی داشتم و توافق کردیم 
که باید در سطح سیاسی تعامل داشته 
باشــیم. ما باید یکدیگر را بشناسیم و 
رابطه ای جدیــد را آغاز کنیم تا بتوانیم 

اعتمادسازی انجام دهیم.
این اتفــاق امــا در شــرایطی که 
قدرت های جهانی فشــار خود به ایران 
برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام 
افرایش داده انــد و در جریان اجالس 
گروه ۲۰ در رم، علیه ایران بیانیه ای امضا 
کرده اندگویی توپ را به زمین بازی ایران 
انداخته اســت.تا پیش از این اتفاق دو 
طرف به ویژه امریکا و ایران علیه یکدیگر 
رجزخوانی می کردند، ایران می گفت با 
امریکا مذاکره مستقیم نمی کند و بایدن 
سخن از محدودیت های بیشتر می کرد 
و درهمین راستا ســعید خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت خارجه در توییتر 
تأکید می کرد که رئیس جمهوری آمریکا 
باید جامعه جهانــی را مجاب کند که 
امضایش اعتبار دارد و برای این موضوع 
به تضمین های عینی نیاز است. چیزی 
غیرازاین پذیرفته نیست.اما حاال پای 
رژیم صهیونیستی و ادعاهای بی ربطش 
هم به ماجرا دوباره بازشده و چنین بود 
که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
کنفرانسی خبری، نسبت به آنچه تبعات 
دستیابی ایران به سالح هسته ای برای 

خاورمیانه خوانده، هشدار داده است.
به گزارش ایســنا به نقل از نشنال 
نیــوز، نفتالی بنت روز پنجشــنبه در 
کنفرانس مجازی ســالیانه اتحاد علیه 
ایران هســته ای مدعی شــده: تصور 
کنید که ایران هسته ای بشود؛ آن وقت 
ترکیه، مصر، عربســتان سعودی و کل 
خاورمیانه هسته ای خواهند شد. این 
تهدید بزرگی علیه صلح جهانی است. 
وی در ادامه اظهارات خود گفت: ما باید 
فشار خود بر ایران را حفظ کنیم و باید در 

تالش هایمان متحد بمانیم.
اما ادعای نفتالــی بنت در خصوص 
تالش ایران برای دســتیابی به ســالح 

هســته ای درحالی که مقام رهبری در 
فتوایی، تولید، نگهداری و به کارگیری 
تسلیحات هسته ای را حرام اعالم کرده اند 

نشان از سنگ اندازی های جدید دارد.
نخستینواکنشرئیسی

در همین حال اما روز گذشته ابراهیم 
رئیســی نخســتین واکنش را به آغاز 
مذاکرات وین نجــات داد و گفت که: 
مذاکره مدنظر مــا، یک مذاکره نتیجه 
محور است و ما به هیچ عنوان از خواسته 
به حق ملت ایران یعنی رفع تحریم های 

ظالمانه کوتاه نخواهیم آمد.
وی هم چنین در سخنان دیگری با 
تأکید بر این نکته که همان طوری که 
گفته ایم میز مذاکره را ترک نمی کنیم، 
گفت که در مقابل زیاده خواهی ها هم 
که دنبال تضییع منافع ملت ما هستند 
ایســتادگی می کنیم. وی هم چنین 
اشــاره کرد که هم رفع تحریم را دنبال 
می کنیم هم خنثی سازی تحریم ها را. 
با این وجود علی شمخانی، دبیرشواری 
عالی امنیت ملی هم با ابراز ناامیدی از 
روند مذاکرات، جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا را فاقد اختیــار خوانده و گفته 
ایاالت متحده حاضر بــه ارائه تضمین 
نیســت در صورت عدم تغییر شرایط 
فعلی، نتیجه مذاکره از قبل روشن است.

و اکنون با ســخنان جدید رئیس 
ســازمان انــرژی اتمی که بــه گفته 
صاحب نظران سیاست خارجی خالف 
تعهد ایران در برجام بوده است باید دید 
که چگونه تا 8 آذر طرفین مواضع خود را 
تبیین می کنند، آیا بازرسان انرژی اتمی 
باز هم به ایران می آیند؟ آیا 8 آذر روز آغاز 

مذاکرات می شود؟
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفته است: به دنبال تقویت روابط 
با کشورهای همسایه هستیم، اظهار کرد: برای 

شروع مذاکرات رسمی با عربستان نیاز به مقدمات 
و روابط کارشناسی اســت اما هنوز این مقدمات 

فراهم نشده است. 
به گزارش شفقنا محمود عباس زاده مشکینی 
در خصوص مذاکرات ایران و عربستان، اظهارکرد: 
عالئمی از سوی عربستانی ها شاهد بودیم که این 
عالئم نشانه عالقمندی آنها برای بازسازی روابط 
بود؛ اما این عالئــم در حال حاضر کمی کمرنگ 
شده اســت؛ حتی بعضی از این عالئم، معکوس 
شده است؛ درحالی که ایران کشور باثبات و نظام 

سیاسی آن برآمده از خواست و اراده مردم است و 
به دنبال ارتباط با کشورهایی است که دارای ثبات 
سیاسی هستند و امیدواریم مواضع این کشورها 

به ثبات برسد تا تکلیف ایران هم مشخص شود.
پیش از این امیر عبدالهیان،وزیر امورخارجه 
گفته بود که مذاکرات ایران و عربستان در مسیر 
درســتی قرار دارد. او در بیروت گفته بود:تا این 
مرحله به نتایجی رسیده ایم و نسبت به اجرای 
توافقات در زمان مناســب اقدام و اطالع رسانی 

خواهیم کرد.

نماینده مردم مشــکین شــهر در مجلس 
شورای اسالمی اما تاکید کرده است: بارها اعالم 
کردیم که به دنبال ارتقای روابط هستیم اما برای 
شروع مذاکرات رسمی نیاز به مقدمات و روابط 
کارشناسی است اما هنوز این مقدمات فراهم 
نشــده اســت.عباس زاده  در ادامه افزود: ما به 
دنبال تقویت روابط هستیم اما عملی کردن این 
اهداف، به ثبات مواضع کشورها بستگی دارد. 
سیاست ما آســیا محوری و همسایه محوری 
است که رســما اعالم کردیم و به مالزمات آن 

هم متعهد هســتیم. لذا االن نوبت کشــورها 
است که باید از این ظرفیت برای تقویت ارتباط 
استفاده کنند.روابط ایران و عربستان، از سال 
13۹۴ تاکنون قطع اســت.از ماه های پایانی 
سال 13۹۹ زمزمه هایی درباره مذاکرات ایران 
و عربستان منتشر شد و در نهایت در فروردین 
سال 1۴۰۰ دو طرف تایید کردند که مذاکراتی 
را آغاز کرده اند.به گفته امیرعبداللهیان، یکی از 
موضوعات سفر اخیر او به لبنان مذاکرات ایران 

و عربستان بوده است.
با این حال فیصل بن فرحــان، وزیر خارجه 
عربستان در خصوص مذاکرات بین تهران و ریاض 
گفته است، تاکنون چهار دو مذاکره برگزار شده 
است، اما تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است.

سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

شرایط برای مذاکرات تهران - ریاض فراهم نیست 

براساستوافقهستهای
ایراندرسال2015چنین

اقدامینقضتعهدات
ایرانبهشمارمیآیدو

غنیسازی20درصدیاز
پاییزسال1۳۹2همزمان
باتوافقموقتاتمیمیان
ایرانوششقدرتجهانی
باهدفتوقفتحریمهای
بینالمللیمتوقفشدهبود

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: در ایران احــزاب می توانند بر افکار 
عمومی بسیار موثر باشند اما به دلیل این که از یک سو یک پیوند ارگانیکی میان 
نظام سیاسی جمهوری اسالمی و احزاب شــکل نگرفته و از سوی دیگر، نظام 
پارلمانی و انتخاباتی ما نظام حزبی نیست، احزاب نمی توانند آن نقش تاثیرگذار 

و تعیین کننده خودشان را داشته باشند.
غالمرضا ظریفیان، در گفت و گو با ایلنا در پاسخ به سوالی درباره این که پس 
برگزاری انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری مطرح شد، با توجه 
به سابقه ای که علی الریجانی و حســن روحانی در سیاست ایران دارند این دو 
در آینده یک حزب سیاسی تشــکیل دهند که مانند حزب جمهوری اسالمی 
تاثیرگذار باشند، گفت: عالم سیاست، عالم ممکن ها است و اساس سیاست هم 
متکی بر این امر است.ظریفیان یادآور شد: آقایان الریجانی و روحانی یک تجربه 
زیستی بسیار طوالنی در نظام جمهوری اسالامی دارند اما متاسفانه به دلیل آن که 
در ایران احزاب نقش پر رنگی تاکنون نداشته اند، با قاطعیت نمی توان گفت که 

این  دو دست به تشکیل حزبی می زنند یا خیر.

وی اظهار داشت: معتقدم تجربه زیستی روحانی و الریجانی به آن ها دیکته 
نخواهد کرد اگر حزب تشــکیل دهید حزب تان می تواند نقش تاثیرگذاری در 
عرصه سیاست داشته باشد، بنابراین در عین حال که گفتم در عرصه سیاسیت 

هیچ چیز غیرممکن نیست اما باتوجه به تجربه زیستی که این آقایان دارند من 
احتمالش را کم می دانم به سمت تشکیل یک حزب بروند.

وی درباره این که گفته می شود حسن روحانی اگر شجاعت داشته باشد 
می تواند جای مرحوم هاشمی رفسنجانی را در سیاست ایران بگیرد، گفت: 

مقایســه کردن آقای هاشــمی با آقای روحانی قیاس  مع الفارق است، 
آن هم از این جهت کــه آقای هاشــمی دارای اعتبار 

اجتماعی تاثیرگذار بودند که در یک بســتر تاریخی 
شکل گرفته بود.ظریفیان ادامه داد: مرحوم هاشمی 

رفســنجانی نزد بینان گذار جمهوری اسالمی 
ایران جایگاهی بخصوصی داشتند، در مقاطع 

مختلف مخصوصا در دهه اول انقالب در 

پست های مختلفی حاضر شــدند و در ارتباط با جنگ و بحث رهبری بعد از امام 
نقش های مهمی ایفا کردند که این عمکلردها از او یک سرمایه اجتماعی ساخت.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: آقای هاشمی سرمایه اجتماعی اش را 
از گستردگی ارتباطاتش به دســت آورده بود، اما آقای روحانی با آن گستردگی 
ارتباطات رو به رو نیست حتی نقدی که به ایشان می شود این است که با نوعی انزوا 
و با یک محدودیت در ارتباطات که بیشتر هم خودخواسته است رو به رو است.وی 
افزود: آقای هاشمی رفسنجانی پایگاه جدی نزد حوزه علمیه، انقالبیون و 
حتی در میان دگراندیشان و روشنفکران با همه نقدهایی به ایشان 
می کردند، داشتند. آقای هاشمی در بزنگاه های تعیین کننده 
انقالب نقش بسزایی داشت. آقای هاشمی نزد امام و نزد رهبری  با 
همه اختالف دیدگاه هایی که داشتند از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بود و حتی در میان اصولگرایان هم جایگاه نســبتاً خوبی داشت. 
ظریفیان ادامه داد: با وجود این کــه اعتبار اجتماعی 
آقای روحانی به دالیل  عدیده ای بخصوص در دوره 
دوم ریاســت جمهوری اش به شدت آسیب دید، اما 
متصورم ایشان می تواند همچنان نقشی ایفا کند، 
چرا که آقای روحانی، یک روحانی است و 

قدرت ها و ضعف های خودش را دارد.

ظریفیان:

حسن روحانی با یک محدودیت خودخواسته در ارتباطات رو به رو است

پریشاکرین

سرلشکرسالمی:
آمریکا به شکست از ملت ایران 

عادت دارد
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: آمریکایی ها 
عادت کرده اند مدام از ملت ایران شکست بخورند، 
این البته برای آنها هنوز درس عبرتی نشده است. به 
گزارش مهر، سرلشکر حسین سالمی، در اجتماع 
مردمــی 13 آبان گفت: عملیات مقتدرانه ســپاه 
در خصوص نفتکش، گواه صادقی اســت بر اینکه 
فرزندان این ملت در برابر هر قدرتی که بخواهد به 
منافع آنها آسیبی بزند جوانمردانه مومنانه، شجاعانه 
با صالبت می ایستند.سرلشکر سالمی تصریح کرد: 
توقیف نفت کشیتوسط سپاه پاسداران نشان داد 
که آمریکایی ها در صحنه هایی از تروریست ها دفاع 
می کنند و در صحنه هایی از سارقان بین المللی نفت.

    
سفرهیاتی از طالبان به ایران

در دیدار سفیر ایران در کابل و سرپرست وزارت 
تحصیالت عالی افغانســتان مقرر شد که هیاتی از 
طالبان جهت تحکیم همکاری ها میان دو کشــور 

به ایران سفر کند.
به گزارش ایســنا، در دیدار سرپرســت وزارت 
تحصیالت عالی و ســفیر جمهوری اسالمی ایران 
الحاج مولوی عبدالباقــی حقانی از همکاری های 
کشور ایران در عرصه تحصیالت عالی قدردانی کرد 
و گفت: به منظور ایجاد فرصت های تحصیلی برای 
مهاجران افغان در ایران، تحکیم همکاری ها میان 
دو کشور و بورسیه های تحصیلی، یک تیم تکنیکی 
وزارت تحصیالت عالی افغانســتان به ایران سفر 
می کند و روی این موارد با مقامات مسئول کشور 

ایران مشترکا کار خواهد کرد.
    

رفیقدوست:
 از نظر دفاعی یا با آمریکا هم تراز

 یا جلوتریم
وزیر ســپاه در دوران دفاع مقدس گفت: از نظر 
وسایل دفاعی یا با آمریکا هم ترازیم یا از این کشور 
جلوتر هستیم، امروز معتقدیم حمله نظامی علیه 
ایران امکان ندارد و هرکسی باشد شکست می خورد. 
محسن رفیق دوســت، در رابطه با قدرت دفاعی و 
موشکی ایران پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی به 
برنا گفته است: قدرت دفاعی و وضعیت موشکی ایران 
روز به روز بیشتر و بهتر می شود و ایران برای دنیا هر 
روز ترسناک تر می شود. سیاست کلی ما دفاعی است 
و به دنبال حمله نیستیم.وی گفت: زمانی صددرصد 
مواد اولیه وســایل دفاعی از خارج وارد می شد اما 
امروز ما یکی از صادرکنندگان اسلحه هستیم. البته 
به ســتمگران و ظالمان اسلحه نمی فروشیم و این 
سیاست ایدئولوژیک ماست که می دانیم به کدام 

کشورها اسلحه بفروشیم.
    

 تخریب سنگ قبر مرحوم 
ابراهیم یزدی برای دومین بار

خانواده مرحوم ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت 
موقت، از تخریب سنگ قبر وی برای دومین بار خبر 
داده اند. به گزارش عصر ایــران، ابراهیم یزدی در 
شهریور سال ۹۶ درگذشت و در بهشت زهرا مدفون 
است. قبل از این در اســفند ۹۶ برای نخستین بار، 
سنگ قبر این مرحوم توسط افراد ناشناس تخریب، 
تعویض شد. حال خانواده یزدی از تخریب سنگ قبر 
وی برای دومین بار خبــر داده و گفته اند که این بار 

اقدام به تعویض و بازسازی سنگ مزار نخواهد کرد.
    

فرانسه ایران را تهدید کرد!
  مقامــات فرانســه روز پنجشــنبه ۴ نوامبر
 )13 آبان( اعالم کردند که این کشــور می تواند به 
همراه هم پیمانان خود در نشســت بعدی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در وین اقداماتی علیه ایران 

صورت دهد.
به گزارش دیدار نیوز آن-کلر لژاندر، سخنگوی 
وزارت خارجه فرانســه در گــزارش روزانه خود به 
خبرنگاران گفت: »ایران بایــد گفتگو و همکاری 
با آژانس بین المللی را از ســر گیــرد و بدون وقفه 
به پرســش های آژانس که تاکنون از سوی ایران 

بی پاسخ مانده اند، پاسخ دهد.«
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه بدون اشاره به 
دالیل کاهش همکاری های ایران با آژانس شامل 
خروج آمریکا از برجام و بی عملی کشور های اروپایی 
نسبت به تعهداتشان در این توافق بین الملی، گفت 
که پاریس همچنان از اینکه ایران حتی به مواردی 
که در ماه سپتامبر بدان متعهد شد نیز پایبند نیست 
به شدت نگران است. او از مقامات ایران خواست هر 
چه سریع تر به تعهدات خود در قبال آژانس بازگردد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تصریح کرد: »ما 
به همراه هم پیمانان خود به دقت رصد خواهیم کرد 
تا اطمینان حاصل کنیم که ایران به تعهدات خود 
عمل خواهد کرد و سپس در مورد پاسخی مناسبت 

با یکدیگر رایزنی خواهیم کرد.«

روی موج کوتاه


