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رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

بینشی برای گسیختن چرخه باطل ایران و امریکا

ادامه از صفحه اول

دولت و مجلس اختالف خود را باید با همکاری حل کنند

حد غنیسازی ایران متناسب با نیاز کشور ممکن است به  ۶۰درصد هم برسد

آیت اهلل جنتی :نمایندگان به فکر خودشان و دوستانشان نباشند

برش

رهبــر معظم انقالب اســامی عصــر دیروز
(دوشنبه)دردیداررئیسومنتخبانملتدر
مجلسخبرگان،منظومهمفاهیممعرفتی
و ارزشــی اســام را نرمافــزار ســاختار نظــام
اسالمی دانســتند و با اشــاره به لزوم روزآمد
شــدن ایــن نرمافــزار متناســب با گســترش
دامنــه فعالیتهــای نظــام اســامی و بروز
چالشهــای جدید گفتنــد :یکــی از وظایف
مهمفضالومتفکرین،تقویتمبانیفکری
نظــام اســامی بهمنظــور عملیاتــی کردن
مفاهیمدینیموردنیازجامعهاست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر رهبر
معظم انقالب ،حضرت آیتاهلل خامنهای
همچنیــن ادبیــات روزهــای اخیــر امریــکا و
ســه کشــور اروپایی در مورد ایــران را ادبیاتی
مســتکبرانه ،طلبکارانــه و غیــر منصفانــه
دانســتند و گفتنــد :نتیجــه ایــن ادبیــات جز
منفورتر شــدن آنها نزد ملت ایران نخواهد
بود.ضمنآنکهجمهوریاسالمیازمواضع
منطقــی خــود در موضــوع هســتهای کوتاه
نخواهــد آمــد و بر اســاس مصلحــت و نیاز
کشورتاآنجاکهالزمباشد،حتیتاغنیسازی
 ۶۰درصد پیش خواهد رفت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در ابتدای
سخنانشــان ضمن تبریک میالد حضرت
جواداالئمــه و حضــرت امیرمؤمنــان و بــا
گرامیداشــت چنــد عضــو فقیــد مجلــس
خبــرگان ،یکــی از نیازهــای مهــم جوامــع
اســامی را عملیاتــی کردن مفاهیــم دینی
برشــمردند و گفتنــد :در هر برهــهای که این
مفاهیم عملیاتی شــد ،برای کشــور و ملت
و آبروی جمهوری اســامی ،ارزشــمند بود و
هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم
شدیم .ایشان افزودند :امام بزرگوار با حضور
در صحنه و تبیین مفاهیمی همچون توکل،
تکلیــف ،ایثــار ،جهاد و شــهادت ،آنهــا را در
جامعه و زندگــی مردم رایج کردند و نتیجه
آن ،پیروزی ملت ایران در یک جنگ هشت
سالهبینالمللیبود.
ایجاد نهضت اســامی ،نظریهپــردازی
برای ســاختار نظام و گسترش دادن دین به
عرصههای اجتماعی و اداره کشور بهوسیله
امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی بود که
رهبر انقالب اســامی به آنها اشــاره کردند و
گفتند :نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی
شدن مفهوم واالی مواسات بهوسیله مردم
و جوانــان و دســتگاههای دولتــی و نهادهای
انقالبی و شــکلگیری نهضت بزرگ کمک
مؤمنانه در شــرایط کرونایی بود که گرههای
زیادی را باز کرد.
ایشــان روزآمــد کــردن نرمافــزار نظــام

اسالمیراوظیفهفضالیصاحبنظردانستند
و گفتنــد :البته ایــن بهروزرســانی به معنای
دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست
بلکــه به معنای کشــف حقایق متناســب با
نیازهای داخلی و بینالمللی نظام اسالمی
اســت .رهبر انقالب اســامی به چند نمونه
متناسببامسائلروزاشارهکردندوافزودند:
بهعنوان مثال هنگامی که نظام اســامی با
فشارهای شرطی دشــمن مواجه میشود و
او برداشتن تحریمها را منوط به یک یا چند
شــرط میکند که انجــام آنها ممکن اســت
بهشــدت گمراه کننده و هالک کننده باشــد،
نظاماسالمیچهبایدبکند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاســخ به
این ســؤال تأکید کردند :در چنین شــرایطی
باید مفهوم دینی اســتقامت و صبر ،تبدیل
به یــک حرکــت جمعــی در جامعه شــود،
آن هــم در شــرایطی که مردم با مشــکالتی
مواجــه هســتند کــه بخشــی از آنها ناشــی از
فشــارهای دشــمن اســت .ایشــان ترویــج
مفاهیمی همچــون توکل به خــدا و اعتماد
به وعــده الهی در مواجهه با جبهه دشــمن
یا تبییــن این موضوع را که خداوند قطعاً در
برابربیعملیوبیتوجهیمسئوالنواکنش
تند خواهد داشــت ،از دیگر نمونههای مورد
نیــاز جامعه برشــمردند و افزودنــد :تغذیه
عقبه فکــری نظام اســامی و بهروزرســانی
نرمافزار آن را باید فضال و متفکرین صاحب
صالحیتیبهعهدهبگیرندکهازجمودفکری
و تحجر ،و همچنیــن از افکار التقاطی بهدور
باشند .رهبر انقالب اســامی در بخش دوم
سخنانشان به مســأله هســتهای پرداختند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه
قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش
تعهدات برجامی ،گفتند :مجلس قانونی را
تصویب و دولت هم از آن اســتقبال کرد و تا
دیــروز نیز کارهایی را که باید انجام میشــد،
انجام دادند و انشــاءاهلل فــردا نیز یک مورد
دیگر از این قانون انجام خواهد شد.
ایشــان با اشــاره با اختالف برداشــتی که
مجلــس از کار دولــت دارد ،افزودنــد :ایــن
اختالفنظرهــا قابــل حل اســت و بایــد دو
طرف ،قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند
و نبایــد اختالفهــا رها و یا تشــدید شــود که
نشاندهنده دوصدایی باشــد .رهبر انقالب
اســامی تأکید کردند :دولت خود را موظف
به عمل به قانون میداند و باید به این قانون
که قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
حضرتآیتاهللخامنهایادبیاتامریکا
و سه کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات
برجامــی ایــران را مســتکبرانه ،طلبکارانه و
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بــرای ایــران و امریــکا ســاده تــر اســت کــه یکدیگــر را دشــمن
مصالحهناپذیــر خــود بداننــد و در ایــن ارتبــاط ،به توالــی و ترتیب،
امکانــی جز اعمال فشــار امنیتــی و اقتصادی بر هــم نبینند و تاریخ
طوالنــی از خصــم و کینه را ســوخت سیاســت هــای انتقــام جویانه
خــود قــرار بدهند .امروز این دیــدگاه در هر دو کشــور طرفداران پر و
پا قرصی دارد .نیازی به گفتن نیســت که نتیجه این برداشت غالب
در ســالیان گذشــته چیزی جز فرســودگی منابع مالی ،اتالف نیروی
انســانی و البتــه از دســت دادن فرصــت هایی که بهره منــدی از آن
می توانســت به صلح و امنیت و ارتقای منافع دو ملت کمک کند،
نداشــته اســت .در ســوی دیگر دیــدگاه ظریف تــری وجــود دارد که
ضمن به رســمیت شــناختن منافع آشــتی ناپذیر ایــران و امریکا ،از
آن دسته منافعی نیز حمایت می کند که تنها در سایه تنوع دیگری
از اســتراتژی هــای مواجهــه با اقتضائــات جدیدتر در نظــام جهانی
شــناخته مــی شــوند .ما تاکنــون چنــان در تــار عنکبوت تنــش های
متقابــل قــرار گرفته ایم که به ســختی توجه کســی مــی تواند جلب
تصویر بزرگتری شــود که تغییرات شکل گرفته در چهار دهه گذشته
بــر سیســتم بیــن المللــی تحمیل کــرده اســت؛ تصویــری مرکب از
خیزش آسیا و سربرآوردن قدرت های جدیدی که هر کدام اشتهای
ســیری ناپذیری در بســط نفوذ و بازتعریف جایگاه خود در سلســله
مراتــب جهانــی دارنــد .تصویــری که بواســطه نــه تنها قــدرت های
بــزرگ نوظهــور و انتقال مرکز ثقــل قدرت از غرب به شــرق بلکه از
راه انتقــال عمیق تری در منابع قدرت و ثروت از جمله با ظهور لبه
تکنولوژی در رقابت در تسخیر فضا تا اقتصاد دیجیتال و غرق شدن
مردم جهان در دنیای ســایبری ایجاد شــده است .با به میان آمدن
این عرصه های نو ،حتی مشــتاق ترین محققــان ایرانی و امریکایی
نیز به دلیل عادات گذشته به زحمت زیادی نیاز دارند تا در تشریح
منافــع ایــران و امریکا در ایــن قلمروهای حیرت انگیــز به چیزی به
بیــش از نقــاط تضاد و برخورد دســت پیدا کنند .واقع بینانه نیســت
که انتظار داشــته باشــیم ایران و امریکا خــود را از قفس های ذهنی
که البته با تکرار و اصرار بر خصومت های عینی مستحکم میشود،
رها کنند؛ چه بســا معلوم نیســت کــه حتی اگر اراده ای دوســویه در
کار باشــد ،ســرانجام موفــق بــه تحقــق آن شــوند اما حداقــل هر دو
میتواننــد با به خدمت گرفتن افق های فکری گســترده و ایده های
نو که از درک دگرگونیهای ایدئولوژیک و زلزله های اقتصاد جهانی
الهام می گیرند به چشماندازهای دورتری نگاه کنند که در آن بستر
بدیعی از تعریف منافع همپوشان و یا ناسازگار گنجانده شده است.
آنچه تا بدین جا گفته شده صرفاً می تواند عینکی برای نگریستن
به بحران کنونی در مناســبات دو کشــور باشــد؛ بحرانــی آکنده از بی
اعتمــادی ،خشــونت و اشــتیاق وافــری بــرای حــذف رقیــب و تکرار
چرخــه ای باطل از فشــار حداکثــری یکی بر دیگری .سیاســتمداران
حاذق و مآل اندیش در تهران و واشنگتن طی سالها تجربه دریافته
انــد کــه افتادن در ایــن چرخه تنها مــی تواند ما را به جایی برســاند
که هم اکنون هســتیم .نه تنها ایران قادر نیســت ایاالت متحده را به
زانــو در بیــاورد بلکه تا امروز بایــد به ایاالت متحده هم ثابت شــده
باشــد که نمی تواند با حداکثر فشــار ممکن ،ایران را از میدان به در
کنــد و یــا حتی ما را از تعقیب منافع حیاتــی و بنیادین خود مأیوس
کند؛ بازدارندگی ایران و امریکا نســبت به هم در عالی ترین ســطح
خود قرار دارد و یا به زبان ســاده ما در دشــمنی به بن بســت رسیده
ایم .این خبر برای کســانی در ایران و امریکا که آرزوی محو دشمنی
را داشــته انــد ناامیــد کننــده اســت امــا در عیــن حــال با اعتمــاد به
نفســی که به طرفین می بخشــد ،زمینه ساز خالقیتی است که بارقه
جســتوجوی مســیرهای تازه ای از رقابت و همکاری را در مکان ها
و عرصــه هایــی که چنین امکانــی را در خود دارند ،روشــن می کند؛
دســت کم بــرای آنهایی که حاضرند مرزهای ســنت های رفتاری را
پشت سر بگذارند و جسارت چنگ انداختن بر ناشناختهها را دارند.
اکنون که در میانه بحران بازاعتبار بخشی به برجام قرار داریم،
مرز مخالفان و موافقان این تفکر به روشن ترین وجه خود در ایران
و امریکا آشکار می شود .ما هنوز نمی دانیم که رهبران جدید امریکا
تــا چه اندازه از گذشــته آموختــه اند اما میتوانیم بــه آنها فرصت
بدهیــم کــه کفایت خــود را بــرای تشــخیص منافع واقعــی امریکا
کــه در چارچوبــی مســتقل از اتحادهــای از مد افتاده قرن بیســتم،
جایــی برای تعریــف دارد ،اثبات کنند .در ایــن تصویر کالن ،توافق
هســتهای بین ایران و  5+1نباید تنها ابزاری برای خالص شــدن از
شــر تحریم های امریکا باشــد .تحریم هایی که شــاید در سال های
آینده به بهانه های نامعمول و تا وقتی ریشههای دشمنی دو کشور
برجای خود باقی اســت ،به نحوی برگشت پذیرند .هرچند برجام
در کارکرد خود رفع اساســی ترین تحریم های چندجانبه را انتظار
دارد امــا کارکــرد به مراتب مهمترش که الجــرم به نامربوط کردن
تحریــم ها علیه ایران نیز منجر میشــود ،غیرامنیتی ســازی ایران
اســت .در طــرف مقابل کوته فکرانه اســت اگر هــدف از این توافق
و احیــای آن برای ایاالت متحده صرفاً اطمینان از عدم دســتیابی
ایران به تســلیحات هســته ای و یا مهار نفوذ طبیعی و مهارناپذیر
ایــران در منطقــه پیرامــون آن باشــد .ایــران باثبــات و قویتــری که
ضمن تعهد به عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی ،همچنان به
مبارزه با تروریســم و اشــغالگری ادامه می دهد و همزمان در یک
نظام امنیت منطقه ای قادر به تأمین صلح و آرامش با مشارکت
همه کشــورهای همســایه باشــد ،میتواند ســنگینی بــار زائدی که
امریــکا بــرای حمــل آن ســاالنه میلیاردهــا دالر بــه هــدر میدهد
را رفــع کــرده و اجــازه بدهــد کــه بــه امــور خــود در خانــه ای از هم
گســیخته و مناطق پرچالش در دوردســت های آسیا رسیدگی کند.
بــه همین ترتیــب ،امریکایی کــه از راه توافق با ایران ،از شــر جعل
بحران هســته ای از ســوی اســرائیل و دیگر متحدان پردردسر خود
رها شــده و بــا کاهش درگیری در منطقه پیرامونــی ایران می تواند
کمتر از گذشــته برای هدف کاذب مهار ایران در باتالق های پیاپی
گرفتار شــود ،با منافع کوتاه و بلند مدت ایران ســازگارتر است .من
آنقدر ســاده لوح نیستم که روی نزدیک بودن چنین دستاوردهای
بزرگــی ،به صرف آنکه یک رئیس جمهور کوته نظر و قلدر به طرز
فضاحــت باری با رئیس جمهوری آشــناتر به منافع واقعی امریکا
ولی به همان اندازه گمراه در ســاختن تاریخ سیاست خارجی این
کشــور ،جایگزین شــده ،شــرط بندی کنم؛ به ویژه با در نظر گرفتن
قفــس های ذهنــی و بی اعتمادی رســوب کــرده ای که به ســختی
اجــازه تحرک می دهد .اما این رویکرد همچنان می تواند بینشــی
باشــد کــه از دیپلماســی دو کشــور در مقابل هم حمایــت کرده و با
در پیــش گرفتــن حد باالیــی از بی اعتمادی که امریکا شایســته آن
اســت ،گریزگاه هایــی را برای تحقق منافع عالی ایــران در اجتناب
از رویارویی دائمی و پرهزینه با امریکا جســتوجو کند .کســانی که
هنــوز فکر می کنند با تهدید ،فشــار ،ارعاب و اولتیماتوم می توانند
دیگری را وادار به تغییر رفتار کنند و یا با دســت باال دادن به کشــور
خــود ،جایگاهی بهتر برای آن و امان مانــدن از گزند رقیب فراهم
کنند ،نه تنها این یادداشت بلکه باید تاریخ چرخه باطل را دوباره
بخوانند.
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هشــتمین اجالسیه رســمی پنجمین دوره مجلس خبرگان
رهبری روز گذشته در محل ساختمان قدیم مجلس شورای
اســامی برگزار شــد .در این اجالســیه ،در انتخابات اعضای
هیأت رئیســه ،آیتاهلل جنتی بهعنوان رئیس این مجلس،
آیتاهلل رئیسی بهعنوان نایب رئیس اول و آیتاهلل موحدی
کرمانــی بهعنوان نایب رئیس دوم در ســمتهای خود ابقا
شــدند .اعضای خبرگان همچنین شــرایط ســنی داوطلبان
انتخابــات ایــن مجلــس را اصالح و داشــتن مــدرک علمی
ســطح  4حوزه را به شــروط الزم برای نامــزدی در انتخابات
مجلسخبرگانافزودند.
بهگــزارش ایســنا ،آیتاهلل احمد جنتــی رئیس مجلس
خبرگان در سخنانی ،با بیان اینکه مردم در انتخابات مجلس
با مشارکت خوبی حضور یافتند و آزادانه نمایندگان خود را
کهنیروهایانقالبیهستند،انتخابکردند،ازایننمایندگان
خواســت حــق ایــن مــردم را ادا کننــد و بــه فکر خودشــان و
جریانــات سیاســی و دوستانشــان نباشــند .او همچنیــن از
نماینــدگان خواســت در خدمتگزاری به مــردم اولویتها را
در نظر بگیرند و به مســائل فرعی و دست دوم نپردازند و از
قدرت خود به نفع نظام ،انقالب و مردم استفاده کنند.
رئیــس مجلــس خبــرگان ،دربــاره انتخابــات ریاســت
جمهوری نیز با اشــاره به اینکه قانون اساســی مدیر ،مدبر و

غیرمنصفانــه و ادبیاتــی غلــط خواندنــد و
گفتنــد :جمهــوری اســامی از روز اول و تــا
مدت طوالنی ،بر اســاس تعالیم اســام به
تعهــدات خود عمل کرد اما طرفی که از روز
اولبهتعهداتخودعملنکردهمینچهار
کشور بودند ،بنابراین آنها باید مورد عتاب و
خطابوبازخواستقرارگیرند.
ایشــان افزودند :وقتــی امریــکا از برجام
خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند،
دســتور قــرآن این اســت که تو هــم تعهد را

با تقوا بودن را شرایط رئیسجمهوری عنوان کرده ،تصریح
کرد :شورای نگهبان در تأیید صالحیتها بیش از همه باید
به تقوای کاندیداها توجه کند .مجلس خبرگان همچنین در
بیانیهای ،حفظ ارزشهای دینی و آرمانهای انقالب و پرهیز
از حــرکات تفرقه افکنانه در صفوف به هم پیوســته ملت را
مورد تأکید قرار داد .در این بیانیه با اشــاره به اینکه سیاست
فشــار حداکثری امریکای جنایتکار با شکســت مواجه شــد،
آمده است :استکبار جهانی بداند بازگشت یا عدم بازگشت
امریکا به برجام ،اثری در مقاومت ملت شریف ایران ندارد
رفع عملی تحریمها ،نه تنها
و بازگشت آنان به برجام بدون ِ
نفعی ندارد ،بلکه مضر هم هست .مجلس خبرگان رهبری،
مذاکره مجدد با امریکا بر سر مسائل توافق شده را خط قرمز
نظام دانســت و تأکیــد کرد :با همدلی ســران قــوا و تبعیت
مسئوالن محترم نظام از رهنمودهای رهبر معظم انقالب
دفــاع یکــدل و یکصــدا از عزت و اســتقالل کشــور حتماً در
و ِ
برابر حربههای دشمنان پیروز خواهیم شد .مجلس خبرگان
رهبــری ،ضمــن دعــوت از مــردم بــرای حضــور پرشــور در
انتخابات 1400اضافه کرد که به کارگیری شیوههای صحیح و
منطقی در معرفی و تبلیغ کاندیداها و پرهیز از سیاه نمایی،
روشهای غیرشرعی و رعایت اخالق از شرایط ضروری یک
انتخابات شایسته و در طراز نظام اسالمی است.

رهــا کن که با این حال باز هم دولت محترم
مــا تعهدات را رها نکرد و بتدریج بخشــی از
آنهــا را کاهش داد که البته این مــوارد نیز در
صورتعملکردنآنهابهوظایفشانقابل
برگشت اســت .رهبر انقالب اسالمی نتیجه
ادبیــات اســتکباری را افزایش نفــرت مردم
ایرانازغربیهادانستند.
ایشــان گفتنــد :در ایــن میــان آن دلقک
صهیونیســت بینالمللــی دائــم میگویــد
مــا نمیگذاریــم ایــران به ســاح هســتهای

خطیب زاده :پیشنهاد حضور امریکا در نشست برجام را بررسی میکنیم

ســخنگوی وزارت خارجــه گفت کــه در حال بررســی
حضــور امریکا در نشســت مرتبط با برجام هســتیم.
ســعید خطیــبزاده در نشســت هفتگــی خــود بــا
خبرنگاران در مورد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای حضور
امریکا در مذاکرات موســوم به مذاکــرات ایران و ۵+۱
گفت :در خصوص آنچه که اتحادیه اروپا و هماهنگ
کننــده سیاســت خارجــی اروپــا پیشــنهاد دادهانــد ما
نیــت آقــای بــورل را میدانیــم و ایــن را در چارچوب
تالشهای ایشــان بــرای حفــظ برجــام میدانیم.به
گزارش ایســنا ،وی با بیان اینکه در حال حاضر ایاالت
متحــده عضــو برجام نیســت کــه بتواند در نشســت
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ëëادامهازصفحهاول
مجلــس و حتــی رئیس قــوه مقننــه تا قبــل از این
معتــرف بودند کــه دولت بخشهــای مختلف قانون
هســتهای اخیــر را اجــرا کرده اســت .اختالفات شــکل
گرفته در روز گذشــته بر ســر موضــوع پروتکل الحاقی
اســت .نگاهی فنی به این اختالفات نشان میدهد که
یــا مجلس نمیداند در قالب ایــن قانون چه چیزی را
تصویــب کرده یا اینکه میداند و میخواهد موضوع را
جور دیگری نشان داده و به مسیر متفاوتی ببرد .بیانیه
مشــترک ایــران و آژانس به صراحــت از توقف اجرای
داوطلبانــه پروتکل الحاقی ســخن گفتــه و روی زمین
نیــز همیــن اتفــاق رخ داده اســت .اما این بــه معنای
پایــان کامل نظارتها نیســت چرا که مــا همچنان در
چارچــوب پادمــان و معاهــده  NPTبــا آژانــس رابطه
داشــته و نسبت به آن تعهد داریم .قانون مجلس نیز
در هیچکجــا تعلیق تعهدات پادمانی یا خــروج از آن
را درخواســت و پیشبینی نکرده اســت .همانطور که
بحث اخراج بازرســان نیز که در جلســه دیروز مجلس
بارها به آن اشــاره شــد ،هیچ جایــی در قانون مصوب
همین مجلس ندارد.
بــا ایــن توصیف معلــوم نیســت مــراد نمایندگان
مجلــس از اینکــه دولت همچنــان در ســطح پروتکل
امکان دسترســی برای بازرســان آژانــس فراهم کرده،
چیســت؟ بــه طــور مثــال یکــی از اختالفــات بحــث
دوربینهــای مــورد اشــاره در توافق شــامگاه یکشــنبه
اســت .اوالً اینکه این دوربینها اساســاً از قبل از این نیز

برجامــی که بین ایــران و کشــورهای باقیمانده عضو
برجام برگزار میشــود ،شرکت کند ،ادامه داد ولی در
مــورد اینکــه امریکا بهعنوان میهمان شــرکت کند در
حال بررسی این موضوع هستیم .خطیبزاده افزود:
در مورد پیشــنهاد مطرح شده نظر خود را به دوستان
اروپایی و دوســتانمان در پکن و مسکو اعالم خواهیم
کرد.وی در پاســخ به این ســؤال که آیا مشخص است
زمان برگزاری نشست ایران و  ۴+۱با حضور امریکا چه
زمانی خواهد بود و آیا این نشست در جریان نشست
کمیسیون مشترک برجام که قرار است در اسفندماه
برگــزار شــود خواهد بود ،گفت :ما اساســاً هنــوز به آن

بــر خالف برخی ادعاهــا نه «آنالین» بلکــه «آفالین»
بودهانــد .بــه این معنــا که آژانــس بینالمللــی انرژی
اتمــی امــکان دسترســی مســتقیم بــه اطالعــات آنها
نداشته و بعد از درخواست ،فیلم آنها در اختیار آژانس
قــرار میگرفته .یعنی همین مورد هم نظارتی بســیار
پایینتر از سطح نظارتهای معمول پروتکل الحاقی
است .ثانیاً در توافق جدید مقرر شده که تا  3ماه دیگر
حتی همین فیلمهای ضبط شده هم در اختیار آژانس
قرار نگیــرد ،مگر اینکه طرف مقابل تعهــدات خود را
اجرا کند .یعنی این فیلمها نزد ایران و بدون دسترسی
دیگــران باقــی میماننــد و اگر تعهدات طــرف مقابل
بعــد از مهلــت  3ماهــه همچنــان در تعلیق باشــند،
اطالعــات یاد شــده برای همیشــه پاک خواهند شــد.
بسیار واضح است که این فرآیند هیچ نسبتی با ادعای
دیــروز نماینــدگان مجلــس مبنی بــر وادادگــی دولت
و دور زدن قانــون نــدارد .مــا در آینده نزدیک نشســت
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را داریم
کــه طی آن آقای گروســی گزارش  3ماهــه خود درباره
تعهــدات برجامــی ایــران را ارائــه خواهــد داد .واضح
اســت کــه هر گونه مــورد منفــی در این گــزارش یعنی
متحد شــدن کشــورها علیه ایران .چیزی که ما ســابق
بــر این هم بارهــا آن را تجربه کرده و دیدهایم که حتی
کشــورهای نزدیک و دوست ما هم در چنین شرایطی
حاضــر بــه دادن هزینــه زیادی جهــت حمایــت از ما
نیســتند .کســانی که میگویند ایران باید اکنون دســت
به اقدامات ســریع و ســخت در خصوص برجام بزند

نقطه نرسیدهایم که بخواهیم تاریخی را در این زمینه
مشخص کنیم و همان طور که پیش از این گفتم ما در
حال بررسی اصل این پیشنهاد هستیم .خطیبزاده
همچنین در مورد سفر چندی پیش نماینده دبیرکل
ســازمان ملل در امور یمن به ایران و دیدارهایی که با
برخی مقامات کشورمان در این زمینه داشت ،گفت:
این سفر در چارچوب پیگیریهای طرحهای صلحی
اســت که در این زمینه مطرح است .ما امیدواریم هر
چــه زودتــر صلح و ثبات در این منطقه حاکم شــود و
عربستان سعودی نیز به طرحهای صلح و سیاسی که
در این زمینه مطرح است ،بپیوندد.

باید به دو پرسش پاسخ دهند؛ اول اینکه چه تضمینی
هست که باز هم تنها ماندن ایران در چنین صحنهای
ماننــد تجارب گذشــته تکرار نشــود؟ ثانیــاً این تنهایی
چه ســود و منفعتی برای کشور خواهد داشت و آیا جز
کمک به اجماعسازی علیه ایران به جای دیگری ختم
میشود؟ به نظر میرسد اختالفات اخیر بر سر توافق
ایران و آژانس همچنان باید بر همان بستر رقابتهای
جناحی و تالش برای ابزارســازی از بحث هســتهای در
این رقابتها تفسیر شود .مجلس با موضع دیروز خود
نشــان داد که حتــی به قانون مصوب خود نیز اشــراف
کافــی ندارد و هنوز حداقــل در ظاهر نمیتواند تفاوت
بین توقف اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و خروج
از  NPTرا از هم تشــخیص دهد .برداشــت عمومی از
رفتــار مجلس میتواند این باشــد که نماینــدگان این
دوره فکــر میکردنــد که اجرای قانــون مصوب آنها به
معنای پایان برجام و بازگشــت به شــرایط قبــل از 92
است ،اما اکنون متوجه شدند که در عمل ارزیابی آنها
دقیق و درست نبوده .چیزی که خود میتواند ناشی از
عدم اشــراف دقیق فنی و حقوقی به موضوع برجام و
موضوعات مرتبط با آن مانند پروتکل الحاقی و NPT
و سطوح مختلف بازرسی باشد .چه اینکه بخش زیادی
از نماینــدگان ایــن مجلــس بارهــا به روشــنی اعتراف
کردهاند که مایل به پایان کامل برجام و خروج قطعی
ایران از این توافق هستند .چیزی که به نظر میرسد باز
هم بیشتر متأثر از رقابتهای سیاسی داخلی است نه
محاسبهمنافعملی.

دســت یابد ،در حالی که بایــد به او گفت اگر
جمهوری اســامی تصمیم به دستیابی به
سالح هستهای داشت ،او و بزرگتر از او هم
نمیتوانستند مانع شوند .حضرت آیتاهلل
خامنهای تأکید کردند :آنچه مانع جمهوری
اسالمی برای ساخت سالح هستهای است،
فکر و مبانی اســامی اســت که ســاخت هر
ســاحی اعم از هســتهای یا شــیمیایی را که
موجب کشتار مردم عادی میشود ،ممنوع
میدانــد .ایشــان با یــادآوری قتل عــام ۲۲۰

هزار نفر در بمباران اتمی امریکا و همچنین
محاصره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار
و بیمارستان و مدرسه بوسیله جنگندههای
ساخت غربیها ،گفتند :کشتار غیرنظامیان
و مردم بیگناه روش امریکاییها و غربیها
است و جمهوری اسالمی این روش را قبول
ندارد و بر همین اســاس به ســاح هستهای
فکرهمنمیکند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما ما
برای کســب تواناییهای هستهای متناسب
با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین
علــت ،حــد غنیســازی ایــران  ۲۰درصــد
نخواهدبودوتاهرجاکهالزمونیازکشورباشد
اقدام خواهد کرد مثالً برای پیشران هستهای
یــا کارهــای دیگر ممکن اســت غنیســازی
را بــه  ۶۰درصــد هــم برســانیم .حضــرت
آیتاهلل خامنهای افزودند :البته یک قرارداد
چندسالهای گذاشته شــده که اگر آنها عمل
کنندماهمتاهمانچندسالعملخواهیم
کــرد امــا غربیهــا بخوبــی میداننــد کــه ما
بهدنبالسالحهستهاینیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند:
موضوع ســاح هســتهای بهانه اســت ،آنها
حتی با دســتیابی ما به سالحهای متعارف
هم مخالفند چــون میخواهند مؤلفههای
قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای با اشــاره به
ایــن واقعیت کــه نیروگاههــای هســتهای با
تأمین انرژی ســالمتر ،تمیزتر و ارزانتر یکی
از مهمترین منابع انرژی در آینده نه چندان
دور خواهند شــد ،نیاز کشــور به غنیسازی را
یکامرمسلّمخواندندوگفتند:غنیسازیرا
نمیشود آن روز شروع کرد بلکه باید از امروز
برای نیاز آن زمان آماده شد .ایشان افزودند:
غربیهــا میخواهنــد در روزی کــه ایــران به
انــرژی هســتهای نیــاز پیدا میکنــد ،محتاج
آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیلهای برای
تحمیل،زورگوییوباجخواهیهایخودقرار
دهنــد .رهبر انقالب اســامی تأکیــد کردند:
جمهــوری اســامی در قضیه هســتهای نیز
همانندسایرقضایاعقبنشینینخواهدکرد
و در مســیر آنچه که مصلحت و نیــاز امروز و
فردای کشــور اســت ،با قــدرت پیش خواهد
رفت .پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
آیــتاهلل جنتی رئیــس مجلس خبــرگان و
حجتاالســام والمسلمین رئیســی نایب
رئیس دوم این مجلس گزارشی از اجالسیه
خبــرگان و مســائل مــورد تأکیــد در آن ،و
همچنیــن جزئیاتــی از اصالحات مــوادی از
آییننامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری
بیانکردند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادعا کرد

ارتباط با ایران درباره آزادی زندانیان

مشــاور امنیــت ملــی کاخ
ســفید در گفتوگــو با شــبکه
خبــری ســیبیاس گفت که
ایاالت متحده ارتباط با ایران
را در مــورد بازداشــت آنچــه
کــه شــهروندان امریکایــی
خوانــد ،آغــاز کرده اســت .به
گزارش ایرنا ،جیک ســالیوان
افزود :مــا قصد داریم بهطور
مســتقیم با ایرانیها درمورد
آنچــه که او بازداشــت ناعادالنــه و غیرقانونی شــهروندان امریکایی در ایران
دانســت ،ارتباط برقرار کنیم .ما شــروع به برقراری ارتباط با ایرانیان درمورد
این موضوع کردهایم و هرچه جلو برویم این کار را ادامه خواهیم داد .دیروز
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه در اینباره گفت :پیامهایی
منتقل شــده ولی تحول جدیدی رخ نداده اســت .همــواره پیگیری وضعیت
ایرانیــان زندانــی در امریــکا از اولویتهــای جمهــوری اســامی بوده اســت.
زندانیان ایرانی در امریکا در وضعیت نابسامانی به سر میبرند و به صورت
خاص مورد ظلم قرار گرفتهاند .مثالً استاد ایرانی را به بهانههای واهی پابند
زدهانــد و یا اینکه یــک ایرانی دیگر را به بهانه واهی محکوم کردهاند و بعد از
اینکــه او دوران محکومیــت خود را طی کرده اســت به صورت سرکشــانه او را
همچنان در زندان نگه میدارند .ایران نمیتواند شاهد این ظلمهای آشکار
در مورد اتباع خود باشد .این مسیر ،مسیر شوم دولت قبلی امریکا است و ما
هنوز شــاهد فاصله گرفتن دولت فعلی امریکا از میراث شــوم دولت پیشین
نبودهایــم .وی ادامــه داد :پیامهایــی از ســفارت ســوئیس و برخــی از وزرای
خارجه به تهران رسید که طرف امریکایی مایل است که این موضوع انسانی
را حل و فصل کند .پیام ما هم به همان طریق ارســال شده که پیشنهاد دکتر
ظریف که دو سال پیش در حاشیه نشست سازمان ملل در مورد آزادی همه
زندانیــان ایرانی در مقابــل محکومان ایاالت متحده در ایران که مطرح شــد
سر جایش هست و همین مسیر میتواند ادامه پیدا کند.
ëëوزیر خارجه امریکا :به دنبال تقویت و طوالنی کردن توافق با ایران هستیم
وزیــر خارجه امریکا در اظهاراتی مدعی شــد که واشــنگتن بــه دنبال تقویت و
توسعه توافق هستهای با ایران است .به گزارش ایسنا ،آنتونی بلینکن روز گذشته
در کنفرانــس خلــع ســاح در ژنو ســوئیس گفت :ایــاالت متحده متعهــد به این
میماند که اطمینان حاصل کند ایران هیچوقت به ســاح هســتهای دست پیدا
نکند .دیپلماســی بهترین مســیر برای رسیدن به این هدف است .بلینکن افزود:
مــا با همکاری با شــرکا و متحدانمان به دنبــال طوالنیتر کردن و تقویت برجام
خواهیــم گشــت و بــه باقــی نگرانیها از جملــه رفتــار منطقهای بیثبــاتکننده
ایران و توســعه و اشــاعه موشــکهای بالستیک رســیدگی خواهیم کرد .او گفت:
ایــران بایــد به توافــق پادمانی خود با آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی و وظایف
بینالمللی خود پایبند بماند.

