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سرلشکر سالمی :در برابر هیچ تهدیدی احساس
ضعف نمیکنیم

ل سپاه پاسداران گفت :ما در هیچ جنگ و در برابر
فرمانده ک 
هیچ تهدیدی احساس ضعف نمیکنیم و آمادگی داریم تا با همکاری
دولت و سازمان پدافند غیرعامل در چارچوب طرحهای جامع دفاعی
حداکثر حفاظت و صیانت از مردم در شرایط خاص را داشته باشیم.
سرلشکر حسین سالمی در دیدار با سردار غالمرضا جاللی رئیس
سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه موضوع حفاظت ،صیانت
و کمک به مردم در شرایط مختلف در برابر حوادث و تهدیدات از
موضوعات مورد توجه سپاه پاسداران است ،گفت :پایداری و تداوم
کارکردهای ضروری و اساسی به ویژه در حوزه خدمات به مردم یک
مسئله حیاتی برای کشور است.وی با بیان اینکه سپاه آمادگی دارد
تا با بهرهگیری از ظرفیتهای «بسیج» در عرصههای مختلف پدافند
غیرعامل حداکثر مشارکت و مساعدت را داشته باشد ،تصریح کرد:
ما در هیچ جنگ و در برابر هیچ تهدیدی احساس ضعف نمیکنیم و
آمادگی داریم تا با همکاری دولت و سازمان پدافند غیرعامل کشور
در چارچوب طرحهای جامع دفاعی حداکثر حفاظت و صیانت از
مردم در شرایط خاص را داشته باشیم.سالمی با تاکید بر اینکه تولید
ادبیات پدافند غیرعامل با تالش موثر سازمان پدافند غیرعامل کشور
شکل گرفته و در دستگاههای اجرایی و بین مدیران در حال نهادینه
شدن است ،گفت :باید پدافند غیرعامل را به یک فرهنگ عمومی
دفاعی تبدیل کنیم.

پرونده استیضاح ترامپ
این هفته به جریان میافتد

سیانان اعالم کرد کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا
تحقیقاتی را با هدف استیضاح رئیسجمهور این کشور به جریان
خواهد انداخت .به گزارش شبکه خبری سی ان ان ،بنابر اعالم چند
منبع آگاه ،کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا این هفته آماده
میشود تا روند تحقیقاتی را با هدف پیگیری استیضاح دونالد ترامپ،
رئیس جمهور این کشور به جریان بیندازد.به نوشته سی ان ان ،کمیته
امور قضایی مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده قطعنامهای را به رای
خواهد گذاشت که مسیر تحقیقی را در جهت اقدام برای استیضاح
رئیس جمهور هموار میکند.رای گیری در این خصوص قرار است
روز چهارشنبه صورت گیرد و در صورت تصویب این قطعنامه زمینه
الزم برای بررسی و برگزاری جلسه استماع در خصوص استیضاح
رئیس جمهور آمریکا فراهم میشود .انتظار میرود مجلس نمایندگان
آمریکا روند مشابه سال  ۱۹۷۴از سوی کمیته امور قضایی مجلس
نمایندگان در خصوص استیضاح ریچارد نیکسون ،رئیس جمهور وقت
این کشور را دنبال کند.منابع آگاه به سی ان ان اعالم کردند انتظار
میرود قطعنامه مذکور به جرالد نادلر ،رئیس کمیته قضایی مجلس
نمایندگان آمریکا اختیار برگزاری جلسات استماع چه در سطح تمام
اعضای این کمیته و چه در سطح کمیتههای فرعی آن را بدهد .منابع
مطلع اعالم کردند این قطعنامه همچنین چگونگی بررسی اطالعات
محرمانه هئیت منصفه را در جلسات غیرعلنی مشخص خواهد کرد.
قطعنامه مذکور میگوید که وکالی رئیس جمهور میتوانند به صورت
مکتوب به کمیته قضایی مجلس نمایندگان پاسخ دهند.این خبر در
حالی منتشر شد که دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا در
حال بسط تحقیقات مربوط به استیضاح ترامپ به طیف وسیعی از
موضوعات از جمله نقض برخی بندهای قانون اساسی و نیز موضوع
رسوایی اخالقی او هستند.پیشتر رسانههای داخلی گزارش دادند،
دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند تحقیقاتی را در
خصوص نقش دونالد ترامپ ،رئیس جمهور این کشور در پرداخت
حق السکوت به دو زنی که با او روابط خارج از چارچوب داشتند،
صورت دهند .روزنامه واشنگتن پست گزارش داد کمیته قضایی
مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد تا از استفانی کلیفورد ،با نام
مستعار استورمی دنیلز و کارن مک دوگال ،مدل مجالت غیراخالقی،
درخواست کند در جلسات استماع و بررسی در این خصوص حضور
یابند.از زمان انتشار گزارش نهایی رابرت مولر ،بحث استیضاح رئیس
جمهور آمریکا به طور جدی در میان قانونگذاران این کشور مطرح
شده است .تحقیقات مولر که به مدت دو سال بر ریاست جمهوری
ترامپ سایه افکنده بود ،در ماه مارس امسال و پس از ارائه یک
گزارش  ۴۴۸صفحهای پایان یافت .رابرت مولر در این گزارش ۱۰
مورد احتمالی از کارشکنیهای ترامپ در اجرای عدالت را فهرست
بندی کرده بود.
تا امروز بیش از  ۱۳۰نماینده دموکرات مجلس نمایندگان
آمریکا خواستار آغاز روند استیضاح رئیس جمهور این کشور شدند.

وزیر دفاع فرانسه :باید هر کاری میتوانیم برای
کمک به کاهش تنش با ایران انجام دهیم

وزیر دفاع فرانسه بر لزوم همکاری کشورها برای کاهش تنش با
ایران تاکید کرد.به گزارش رویترز ،فلورانس پارلی ،وزیر دفاع فرانسه در
کنفرانس خبری مشترک با مارک اسپر ،وزیر دفاع آمریکا در پاریس ضمن
اشاره به این که اقدامات آمریکا و اروپا برای تحکیم امنیت در خلیج فارس
باید « مکمل و به خوبی هماهنگ باشند» گفت :هدف ما سوق دادن ایران
به رعایت کامل توافق وین[ توافق هستهای] از سوی ایران است.وی افزود:
ما باید هر کاری میتوانیم برای کمک به کاهش تنش با ایران و تامین
امنیت کشتیرانی انجام بدهیم.

استراتژی دو ستونه :مقاومت سازنده
و تعامل گسترده

ادامه از صفحه اول
«اف.دی.دی» اتاق فکر صهیونیستی است که با عبور از برجام و
طراحی تحریمهای ظالمانه اکنون تالش دارد تا تحریمها را نهادینه
کند .البی اسرائیلی ضد برجام در امریکا اکنون میگوید باید تحریمها
را چنان طراحی و نهادینه کرد که هیچ رئیس جمهوری دیگری در
امریکا نتواند حتی اگر بخواهد آن را لغو کند .عدهای نباید در داخل
کشور تفکری را دنبال کنند که وضعیت فعلی تحریمها را به شکل
یک وضعیت آرمانی درآورده و از شرایط استثنایی کنونی یک قاعده
دائمی بسازند.
نباید وارد این بازی دو سر باخت شد .ایران با اتخاذ خویشتنداری
راهبردی و عدم خروج از برجام نشان داد که دست البی جنگ افروز
صهیونیستی را خوانده است .ترامپ فکر میکرد به محض خروج از
برجام ایران نیز با شدت بیشتری همان مسیر را در پیش خواهد
گرفت و به این ترتیب راه برای بازگشت آن قطعنامههای شوم و ضد
ایرانی هموار خواهد شد .آنچه استراتژی اعتالی ایران امروز است نه
مذاکره تسلیم وار و نه تقویت استراتژی انزوای ایران در داخل ،بلکه
کاستن فشار از زندگی مردم ،پیشگیری از فروپاشی اقتصاد ایران و در
نهایت منزوی کردن سیاستهای ترامپ و وادار کردن امریکا به عقب
نشینی است .همانند شکستن حصر آبادان ،شکستن حصر سیاسی
و اقتصادی ایران استراتژی امروز ماست .رهبر معظم انقالب نیز
روشنگریهایی در این زمینه دارند .بسامد معنا دار واژگان «جهان»
و «جهانی» در بیانیه گام دوم انقالب نشان میدهد که کسب چنان
جایگاهی شامخ جز در پرتو آن چیزی که رهبری «تعامل گستردهتر
با جهان» نامیدند ممکن نخواهد شد.
بیانیه «گام دوم انقالب» از رسالت تمدنسازی و از «نسلی که
اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانی چهل سال دوم میشود» سخن
میگوید .در همین راستا ،همه تالش دولت تدبیر و امید در طی
فرصت باقی مانده آن است که یک دولت بدون تحریم تحویل نسل
 ۱۴۰۰دهد و چهل سال دوم انقالب ما چهل سال بدون تحریم
شود .ما به مثابه یک ملت دیوار تحریمهای ظالمانه را یک بار دچار
فروپاشی کردیم و یک بار دیگر و نیرومندتر از هر زمان دیگر آن دیوار
ظلمت را نابود خواهیم کرد .ما در برابر تحریم تسلیم نخواهیم شد
اما از راه مقاومت ،اتکا به توان داخلی توأم با ابتکارهای دیپلماتیک،
انگیزه تحریم ایران را از میان خواهیم برد.
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رئیس قوه قضائیه :امروز فضای کشور ،فضای مقاومت است نه مذاکره

رییس قوه قضائیه گفت :امروز فضای کشور فضای مقاومت است و نه مذاکره.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی فعاالن حوزه امر به معروف و نهی از
منکر گفت :نامگذاری هفته اول ماه محرم به برکت قیام امام حسین (ع) و فلسفه
قیام امام حسینی به نام هفته امر به معروف و نهی از منکر بسیار بجا و مناسب
است.
وی افزود :فضای عاشورایی جامعه ما اقتضاء می کند که با فلسفه قیام
حسینی آشنا شویم و اینکه امروز کسی در کسوت آمر به معروف قرار گیرد تأسی
از امام حسین (ع) است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه موعظه کردن و موعظه شدن امر بسیار خوبی
است ،تصریح کرد :حجت از امر است و امر شرایط خود را دارد و در کلمات فقهای
بزرگ هم به آن اشارات ویژه ای شده است .همچنین در نهی هم استعالیی وجود
دارد و فقها هم در این باب بحث کرده اند .به طوری که برخی فقها ،آمر به معروف
را مجاهد در راه خدا مطرح کردند و برخی فقها در کتاب جهاد در این رابطه
مباحثی را مطرح کردند.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از جلوه های الهی
است ،خاطرنشان کرد :در این رابطه آمر به معروف و ناهی از منکر ،مجاهد در راه
خدا بودن و وظیفه جهادی بودن انجام دادن است .آمر به معروف و ناهی از منکر
در جایگاه جانشینی خدا و رسول خداست به همین منظور از رسانه آمر باید
سخن خدا شنیده شود .در روایات آمده که آمر به معروف و ناهی از منکر ،جایگاه
جانشینی خدا و پیغمبر خدا را دارند.
وی با اشاره به اینکه خالفت مراتبی دارد ،گفت :موضوع امر به معروف و نهی
از منکر مرتبه ای از خالفت است.
رئیسی یادآور شد :جلوه ای از کار خالفت ،قاضی است چون قضاوت شأن خدا
و رسول خدا و امیر المومنین است .کسی که در جایگاه قضاوت قرارمی گیرد غیر
از آنچه خدا حکم کرده حق ندارد حکم دیگری اعالم کند و باید حکم اهلل را بگوید.
در هر دانشگاهی تحصیل کرده و دارای هر مدرکی که باشد باز هم باید حکم اهلل را
صادر کند و به این منظور در قضاوت شناخت حکم و موضوع الزم است و دخالت
نکردن هیچ گونه حب و بغضی در قضاوت ضروری است .آمر به معروف و ناهی از
منکر باید فقط امور خدا را معروف کرده و از برخی جهات نهی کند .به قول معروف
اگر این موضوع برای حال گیری باشد ،اسمش امر به معروف نیست و اگر امر به
معروف شد باید برای خدا باشد.
به گفته وی ،در امر و نهی کردن آنچه در قضاوت است ،حقیقت امر و نهی
است .آمر در جایگاهی قرار دارد که خالق و رب آن را گفته است که آن جایگاه،
جایگاه برتری محسوب می شود .در این جا خدا قدرتی به آمر به معروف و ناهی
از منکر می دهد که امر کننده و نهی کننده با قدرت در جایگاه برترقرار گیرد .در
اینجا خود شخص درجایگاه برتر نیست بلکه این به واسطه آمر به معروف بودن
است که در جایگاه برتر قرار می گیرد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد :به این جهت باید قدرتمندانه این موضوع را
پیگیری کرد تا موضوع امر به معروف و نهی از منکر محقق شود .در برخی از اوقات
به یک بار گفتن ها نباید اکتفا کرد و اگر الزم شد چندین بار باید گفت تا تالش
برای تحقق امر به معروف صورت گیرد .چرا که معروف به اندازه تمام زیبایی های
عالم و منکر به اندازه تمام پلشتی ها در عالم است.
وی با بیان اینکه اخالق کریمه ،باورهای الهی از بهترین معروف ها محسوب
می شوند ،خاطرنشان کرد :برای تحقق معروف های اداری ،خانوادگی ،اجتماعی،
سیاسی در کسب و کار و بازار و در حوزه های مختلف اخالقی و اقتصادی باید
تالش های زیادی شود و همه آنچه نبایدها در حوزه کسب و کار و حوزه های

مختلف است ،باید لحاظ شود.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه در تحقق امر به معروف و نهی از منکر همه
باید حس داشته باشند ،گفت :کسی که امر به معروف نکند و حس این کار را
نداشته باشد ،طبق روایات یک فرد مرده است و بنابراین شاخص زنده بودن ،امر به
معروف ونهی از منکر و همچنین احساس مسئولیت است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد :این امر به اندازه ای مهم است که در روایات آمده
که تمام فرایض بند به این فریضه است .اگر در جامعه ای حس مسئولیت کمتر
شد باید شاهد گسترش فساد و انواع ظلم ها باشیم .تا جایی که وجود مقدس
امیرالمومنین فرموده اند ،اگر امر به معروف و تسلط اشرار در جامعه را در کفه ترازو
قرار دهند ،اگر امر به معروف در کفه سنگین تر قرار گیرد ،اشرار در آن جامعه
وجود نخواهند داشت.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :جامعهای
که در آن احساس مسئولیت نباشد و حس امر به معروف و نهی از منکر هم وجود
نداشته باشد ،خطر وجود بدیها افزایش مییابد .به عنوان مثال در یک اداره،
فردی رشوه میگیرد و فرد دیگری هم آن را میبیند اما احساس مسئولیت در
مقابل این فرد نمیکند و میگوید «اگر به من بگویند به تو چه؟»؛ امام حسین
(ع) جان خودشان را برای امر به معروف دادند و ما نمیتوانیم در این راه یک «به
تو چه» تحمل کنیم؟
وی با بیان اینکه آمر به معروف ،مجاهد فی سبیلاهلل است ،گفت :پرچم امر
به معروف و نهی از منکر در کشور را امام بزرگوار برافراشتند .امروز دشمنبه دنبال
این است که مفاسد فکری ،اخالقی و انحطاط در جامعه را افزایش دهد.
رئیس قوه قضائیه حفظ نظام جمهوری را اعرف معروفات دانست و گفت:
دیروز اگر اَنکر منکرات ،نظام طاغوتی بود ،امروز اَعرف معروفها ،حفظ نظام
جمهوری اسالمی است چرا که دشمن به دنبال تضعیف نظام آن هم از طریق
ایجاد یأس در جامعه است.
وی با بیان اینکه ایجاد امید در آحاد جامعه ،از مهمترین معروفها است،
افزود :مردم با امید زندگی میکنند و دشمن به دنبال آن است که در جامعه ما
فساد را گسترش دهد .کسانی که در جایگاه والیت ،پیرو بصیرت هستند ،باید با
همه وجود در سخن و عمل ،این موضوع را گسترش دهند .دشمن امروز به دنبال
حساسیتسنجی و سپس حساسیتزدایی است.
رئیسی در ادامه با تقدیر از فعالیتهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر
گفت :اینکه این ستاد فقط وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را دارد ،برداشت
نادرستی است چرا که این ستاد فقط وظیفه احیای این فریضه را دارد .نظام ما،
نظام آمر و ناهی است و بر چهار اصل اساسی استوار است که از جمله آنها میتوان
به اقامه نماز ،زکات ،گرهگشایی از کار دیگران برای رضایت خدا اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نهی از بدیها باید در همه حوزهها باشد،

تصریح کرد :بحث از امر به معروف و نهی از منکر باید در همه الیههای نظام وجود
داشته باشد.
وی ادامه داد :کسی که اعالم فساد و تخلف میکند ،دیگر شاکی خصوصی
نیست چرا که اعالمکننده و گزارشگر است و باید مورد حمایت قرار گیرد و تمام
الیههای نظام باید حامی آمر به معروف باشند که اگر نباشند ،این موضوع با رویه
کل نظام سازگاری نخواهد داشت.
رئیسی با تأکید بر اینکه جامعه اسالمی باید پاک بماند گفت :در حوزه مسائل
اقتصادی ،از مهمترین معروفها میتوان به رونق تولید و ساماندهی و مصرف
اقتصادی اشاره کرد .از منکرها هم میتوان به مصرف بیرویه از داشتههایمان اشاره
کرد چرا که اسراف و مصرف بیرویه ،از منکرها است .از دیگر منکرها میتوان
به بیتوجهی از حقوق مصرفکننده و خریدار و بازار بیرویه و بیتوجهی به
قیمتگذاریها اشاره کرد .در حوزه مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،آنچه
از بایدها و نبایدها مهم است ،باید تضمین شود و این موضوع که امر به معروف و
نهی از منکر ،حس مسئولیتپذیری در همه آحاد جامعه است ،باید تبیین شود.
این دیگر «به شما مربوط نیست» ،محسوب نمیشود .اگر فسادی رخ داد ،مردم با
احساس مسئولیتی که دارند ،در مورد آن عمل کنند البته که سازمانهای مربوطه
که وظیفه نظارتگر دارند ،باید کار خود را انجام دهند اما مردم باید نظارت همگانی
در باب امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند و این احساس مسئولیت باید در
کل آحاد جامعه وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مهمترین معروفها ،اجرای عدالت است ،بیان
کرد :این مهم با نظام خودکنترلی قابل اجراست که طی آن هر کسی یا هر فردی
در هر ادارهای در خلوت خود ،موضوع را لحاظ کند تا دچار فساد نشود .به مدیران
تأکید میکنم اگر میخواهند درجه تخلف را در اداره خود کاهش دهند ،باید موضوع
مسئولیتپذیری و خودکنترلی را در کنار گسترش معنویات لحاظ کنند .همچنین
مسئله حضور همگانی ،یکی دیگر از ضمانتهای اجرای عدالت است.
ت سازمانهای
وی افزود :سومین تضمین برای اجرای قانون و عدالت ،فعالی 
نظارتگر است و به عنوان چهارمین تضمین میتوان به برخورد عبرتآموز با
مجرم اشاره کرد .به طور کلی مجموعه این موارد ،اجرای عدالت و قانون را در
جامعه تضمین میکند.
رئیسی با تأکید بر اینکه فضای کشور امروز فضای مقاومت و نه مذاکره است،
گفت :فضای کشور امروز فضای ایستادگی در برابر دشمن است؛ ایجاد چنین
فضایی در کشور به دلیل تدابیر و مدیریتهای رهبری بوده است و تا به امروز
رهبری با کمکهای خود و با بصیرت و هدایت تالش کرده که فضای کشور ما
فضای مقاومت باشد و بماند .تا دیروز دشمن فساد را در جامعه تبلیغ میکرد اما
امروز فضای کشور خالف خواست دشمن ،فضای مبارزه با فساد است.
رئیس قوه قضائیه گفت :دشمن به دنبال این بود که فضای ایستادگی در
کشور را تضعیف کند و سعی داشت موجی از فساد در کشور را القاء کند که موفق
نشد .مگر میشود در یک جامعه اسالمی کسی بخواهد فساد کند و موفق شود؟
البته ممکن است جوالنهایی داشته باشد اما این بقایی ندارد.
وی در پایان با اشاره به درخواست رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در
رابطه با اختصاص شعبه ویژه برای حمایت از آمران به معروف خاطرنشان کرد :همه
شعبات دادگستریهای ما برای امر به معروف و نهی از منکر مسئول هستند البته
نه فقط دادگستریها بلکه تمامی دستگاهها و بخشهای زیرمجموعه و همچنین
بخشهای دولتی ،چنین وظیفهای را دارند .عالوه بر این ،دستگاههای اطالعاتی،
نظامی و انتظامی و سازمانهای مختلف اداری هم باید موضوع امر به معروف و نهی
از منکر را در دستور کار خود قرار دهند.

کمالوندی :فعال در موضوع نظارت آژانس تغییر نمیدهیم

تشریح برنامههای گام سوم کاهش تعهدات ایران

نشست سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران برای تشریح برنامههای مدنظر در
گام سوم کاهش تعهدات برجامی آغاز شد.
بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به دستور اخیر رئیس
جمهور برای آغاز گام سوم ضمن تشریح فعالیت های هستهای کشور اظهار کرد:
دشمنان انقالب که پیشرفتهای ایران را نمیدیدند در حوزه هستهای شروع کردند
به کارشکنی .اوج فعالیت های ما غنی سازی بوده است و در حوزه صنعتی در ابعاد
مختلف بر اساس اسناد باالدستی توسعه نیروگاههای هسته ای و برنامه غنی سازی
برای یک میلیون سو طی  15سال در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :سازمان تالش کرد و بر اساس برجام زمان بندی توسعه
نیروگاههای هستهای و تولید سوخت تعیین شد .بعد از برجام علنا با بدعهدی مواجه
شدیم و مشکالتی به وجود آمد که اوج آن به خروج آمریکا از برجام برمی گردد
و مقداری فشار بر ایران و دیگر کشورها آوردند و به دنبال آن نظام تصمیم گرفت
توازنی برقرار کند یا طرف مقابل برگردد به تعهدات یا ایران با کاهش تعهدات خود
موازنه ایجاد کند.
کمالوندی با اشاره به هشت موضوع مورد مذاکره که شامل محدودیتهایی در
برجام شده است (راکتور آب سنگین ،کارخانه تولید آب سنگین ،بازفرآوری سوخت
مصرف شده ،غنی سازی در ظرفیت و سطح ،تحقیق و توسعه ،فردو ،میزان ذخایر و
نظارت و دسترسی آژانس) اظهار کرد :از بین این هشت موضوع در حوزه نظارت و
دسترسی آژانس و شفاف سازی فعال بنا نداریم به این حوزه دست بزنیم.
وی ادامه داد :آژانس امروز مراجعه می کند و می بیند که چهار اقدام در
چارچوب گام سوم انجام شده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :کرونل فروتا مدیرکل موقت آژانس در
برنامه و دعوت از پیش انجام شده در زمان حیات آقای آمانو ،فردا صبح به ایران می
آید و تا ظهر با برخی مقامات از جمله آقایان صالحی و ظریف دیدار میکند .همچنین
آقای کرونل یکشنبه عصر تهران را ترک خواهد کرد.
سخنگوی سازمان گفت :کرونل فروتا مدیرکل موقت آژانس در برنامه و دعوت
از پیش انجام شده در زمان حیات آقای آمانو فردا صبح به ایران می آید و تا ظهر با
برخی مقامات از جمله آقایان صالحی و طریف دیدار می کند
وی تصریح کرد :اولین اقدام ما این بود که از روز جمعه تولید مواد غنی شده
از زنجیره های تحقیقاتی و عدم اخالط را شروع کردیم و امروز این روند به آژانس
اعالم شده است.
کمالوندی افزود :دومین اقدام ایران این است که اکنون گازدهی ماشین IR6s
که قرار بود از ابتدای سال یازدهم برجام گازدهی شود را شروع کردیم.
مورد سوم ،راه اندازی زنجیره  20تایی ماشین  IR4است که آن هم قرار بود از
ابتدای سال یازدهم انجام شود که االن آن را انجام می دهیم و چهارمین اقدام در
گام سوم این است که قرار بود گازدهی به زنجیره  20تایی ماشین  IR6را دو ماه
دیگر آغاز کنیم که آن را نیز از حاال شروع کردیم.
وی تاکید کرد ما ایجاد زنجیره  30تایی را در برنامه بعدی خود داریم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی
و خارجی که در محل این سازمان برگزار شد اظهار کرد :قبل از اینکه گام سوم به
پایان برسد حدود دو ماه آینده ،چند اقدام مهم دیگر داریم که انجام خواهیم داد؛
راهاندازی زنجیرههای شاهد  164تایی  IR4و راهاندازی زنجیرههای شاهد . IR2m
با توجه به اینکه ظرفیت این ماشینها  4تا  5سو است عمال میتوانیم بگوییم با
 328ماشین 1500 ،سو افزایش ظرفیت خواهیم داشت گویی  1500ماشین نسل
اول اضافه کنیم.
وی گفت :همچنین گازدهی به زنجیره میانی سانتریفیوژ سه بیلوز  IR5را هم
خواهیم داشت .عالوه بر این گازدهی زنجیره  30ماشین  IR6که قرار بوده سال هشت
و نیم برجام انجام شود را انجام میدهیم؛ االن زنجیره  10تایی را داریم گازدهی
میکنیم و از روز جمعه گازدهی زنجیره  20تایی را شروع کردیم .همچنین زنجیره
 30تایی را نیز راهاندازی میکنیم که عمال طی دو ماه آینده  60ماشین  IR6خواهیم
داشت که هم در حال تحقیق و توسعه و هم در حال افزایش ذخایر اورانیوم کشور
خواهند بود.
کمالوندی گفت :به زودی بحث بتن ریزی نیروگاه اتمی دوم بوشهر را خواهیم
داشت .صنعت هستهای به سرعت کار خود را ادامه میدهد در حوزه تحقیق و توسعه
محدودیت نداشتیم بلکه زمانبندی شده جلو می رفتیم که آن هم بر اساس برنامه
 15ساله سازمان انرژی اتمی بود .فعالیتهای هستهای نمیتواند با سرعت انجام
شود بلکه در یک زمانبندی و دقت عمل مشخص انجام میشود اما اکنون در گام
سوم دیگر به این زمانبندی تعیین شده و توافق شده در برجام دیگر پایبند نیستیم.
وی تاکید کرد :هر چه جلوتر میرویم شرایط سختتر میشود از این رو
طرفهای اروپایی باید بدانند که زمان زیادی باقی نمانده است .در حوزه تحقیق
و توسعه و حوزههای دیگر غیر از فردو و شتاب دادن به سرعت غنیسازی ،فعالیت
دیگری نمیماند که ما بخواهیم در روند کاهش تعهدات انجام دهیم .ایران در شرایط
فعلی توانایی الزم برای افزایش میزان و سطح غنیسازی را دارد .اروپاییها باید بدانند
ایران بر اهداف و حقوق خودش مبتنی بر آرمانهایش اصرار دارد و ذرهای از این
آرمانها کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادمه به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

معاون صالحی در پاسخ به این که در گام بعدی بحث توقف اجرای پروتکل
الحاقی و غنیسازی  20درصد وجود دارد؟ گفت :ما لیستی از اقدامات مختلف را به
شورای عالی امنیت ملی ارایه کردیم و در آن لیست خروج از ان پی تی هم دیده
شده بود اما بعدا سازمان انرژی اتمی در آن لیست تجدیدنظر کرد و گفتیم حداقل
این توصیه سازمان انرژی اتمی نیست اگر در جایی و سطوح باالی کشور میخواهند
برای این کار تصمیم بگیرند اما بحثهای فنی ما در حال به اتمام رسیدن است.
ما در فردو و حوزه نظارتها اقداماتی باقی مانده که البته نگاه سازمان در حوزه
نظارتها مخصوصا پادمانی این نیست که در این فعالیتها تغییری دهیم و بهانه به
طرف مقابل و دشمن بدهیم که ایران کار خالفی را انجام میدهد .بنا براین گامهای
بعدی شاید از حیث فنی کمتر باشد .اما فعالیتهای فردو برای گامهای بعدی مد
نظر میتواند باشد.
کمالوندی گفت :ما االن به غنیسازی  20درصد نیازی نداریم و ترجیح ما این
است که اول ذخایر  4.5درصد را به اندازه کافی برسانیم و بعد سراغ  20درصد برویم.
وی درباره سفر فروتا به ایران تصریح کرد :آژانس نظارت کننده است و طبق برجام
آژانس باید آنچه اتفاق میافتد را گزارش دهد .آژانس هم در این مدت گزارشدهی
خود را داشته است و درباره گامها و اقدامات ایران نیز این گزارشدهی انجام میشود.
آقای ظریف نیز اخیرا در نامهای به موگرینی با جزییات اقدامات ایران در گام سوم
را شرح دادهاند .طبیعی است که شورای حکام و اعضای آژانس باید بدانند که چرا
بعد از  16گزارش آژانس که پایبندی ایران را تایید کرده است االن ایران اقداماتی در
راستای کاهش تعهدات برمیدارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی دیگر درباره تولید سانتریفیوژها
و اقدامات دیگر گفت :فعال تولید ماشینهای سانتریفیوژ بر اساس نیاز تحقیق و
توسعه ماست .اکنون  5060تا در نطنز داریم و  1044تا در فردو .ممکن است در
گامهای بعدی به پایان موضوعات فنی برسیم .با توجه به انجام مذاکرات بازطراحی
اراک در همکاری با چینیها و  4+1قصد نداریم به سمت راکتور قدیمی برگردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که درباره شدت تاثیرگذاری و قابلیت بازگشتپذیری
این گامها انتقادهایی مطرح است ،از نظر شما کدام مهم و مورد توجه است؟ گفت:
وقتی تصمیم میگیریم سقف  3.67را عبور کنیم این پیام را دارد که هر وقت
بخواهیم میتوانیم  20درصد را تولید کنیم .بین آنچه اعالم میکنیم و آنچه انجام
میشود تفاوت است و باید اینها یک روال منطقی داشته باشد و بنایی نداریم عجله
کنیم .ممکن است به ما گفته شود که  20درصد تولید کنیم بدون اینکه نیاز داشته
باشیم یا نه اما اگر تصمیم سیاسی باشد ما انجام میدهیم اما از نظر ما بهتر است
برای همان  20درصد هم ابتدا ذخایر  4.5درصد را افزایش دهیم .در این رابطه برخی
مسایل سیاسی و جناحی وجود دارد و هر کس بیرون گود نشسته حرف خودش را
میزند .البته منتقدان دلسوز نظام هستند اما ما نگاهمان این است که فنی و ملی
این گامها برداشته شود.
کمالوندی در پاسخ به این پرسش که تاکید شده اگر اروپا به تعهداتش عمل
کند چقدر زمان میبرد که ما به حالت قبل از کاهش تعهدات برگردیم؟ اظهار
کرد :نمی توانم زمان دقیق ارایه کنم .اقدامی که یک روز زمان برد تا انجام شود
برای بازگشتش هم همان یک روز زمان میبرد اما برخی اقدامات این گونه نیست
و ممکن است برای بازگشت کار طوالنیتر شود .در گام سوم طبعا کار برای طرف
مقابل سختتر شده است و بسته به اقدام آنها ما تصمیم میگیریم و اقدام الزم را
انجام میدهیم.
معاون صالحی درباره تاثیر گام سوم برای اجرای تعهدات از سوی اروپاییها
گفت :ایران با کاهش تعهدات خود در حال فاصله گرفتن از برجام است .برخی
معتقدند اقدامی تند مثل تولید اورانیوم  60درصدی را انجام دهید تا اقدام ما تاثیر
داشته باشد .این نگاه بیرونی است اما تصمیمگیری درباره اقدامات طی یک فرایند و
کارشناسی انجام میشود.وی افزود :تصمیمات ما در رابطه با کاهش تعهدات برجامی
از جنس محکم ،معقول و حسابشده است که توخالی هم نیست .گاهی برخی
تصمیمات ظاهری بزرگ اما درونی توخالی دارد .تصمیمات ما به گونهای است که
طرف مقابل در محاسبات خود فرصت برای بازگشت داشته باشد .افزایش ذخایر
اورانیوم ما از  20روز آینده یک جهش خیلی باالیی خواهد داشت و یکدفعه برداشت
در تولید زیاد خواهد بود.
کمالوندی در پاسخ به این پرسش که با افزایش ظرفیت غنی سازی ایران عمال
انگار بر تعداد سانتریفیوژهای ایران افزوده میشود و آیا این به معنای خروج ایران از
برجام است؟ اظهار کرد :تعهد ما این بود که در نطنز  5060ماشین داشته باشیم و
در آنجا ماشینی اضافه نمیشود و در فردو هم اضافه نمیشود اما در تحقیق و توسعه
ماشینهایی که قرار بود سال یازدهم برجام داشته باشیم را جلوتر آوردیم و درباره
تعداد آنها هم توافق کرده بودیم .درباره میزان غنیسازی هم چون دیگر به 300
کیلو پایبند نیستیم دلیلی ندارد که تولیدات سانتریفیوژها در تحقیق و توسعه رقیق
شود بلکه میتواند ذخیره شود.
وی تاکید کرد :ما از برجام خارج نشدیم و در چارچوب برجام بندهای  26و 36
کاهش تعهدات انجام میشود .تعهدات یازده گانه که اروپاییها وعده دادند هیچ کدام
انجام نشد از این رو نباید متوقع باشند که ایران تعهداتش را کامل انجام دهد .در
عین حال که ما چارچوب برجام را حفظ کردهایم .در ضمیمه  3اقداماتی انجام شد
اما باز هم ما انتقاد داریم و در دو سه حوزه همکاری شد اما کفایت نکرد .به طور مثال

قرار بود عضو ایتر باشیم اما بعد آمریکاییها و انگلیسیها سنگاندازی کردند اما این
نبود که آنها ما را محروم کرده باشند بلکه ایتر از وجود متخصصان ما محروم شدند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه درباره مذاکرات ایران و فرانسه و تاثیر
گام سوم بر این مذاکرات و اینکه گام سوم هم قابل بازگشت است؟ گفت :در
ارتباط با گامهای بعدی داریم به انتهای کار در حوزه فنی میرسیم .اینکه تاثیرات
گام چیست وزارت خارجه باید جواب دهد اما اینها در بیان حداقل میگویند که
میخواهند برجام را حفظ کنند و در عدم اشاعه ،تجربه خوبی است حرف ما این
است که اگر این استفادهها را دارد باید بهای آن هم پرداخت شود.
معاون صالحی درباره پیشرانهای هستهای اظهار کرد :کار پیشران به خوبی
پیش میرود و در حوزه تحقیقاتی است و در فروردین سال گذشته سیستم سنجش
فرایندی راهاندازی شد که به این مساله کمک میکند .پیشران در برنامه کار سازمان
است اما فاصله زیادی داریم تا بخواهیم به مسایل سوخت پیشران فکر کنیم.
گزارشهای مربوط به پیشرفت کار به مقامات عالی نظام اعالم میشود .همچنین در
اینباره تعهدات و اطالعات الزم را به آژانس ارایه کردیم.
کمالوندی در پاسخ به این پرسش که گازدهی به  IR6sبه معنای عملیاتی شدن
آن است؟ گفت :وقتی ماشینی از مرحله تحقیق و توسعه به نطنز برده میشود یعنی
آزمایشات خود را پشت سر گذاشته است .روند تحقیق و توسعه اجازه میدهد که
ماشین مطمئن باشد البته االن میتوانیم بگوییم که این ماشین االن اگر مستقر شود
هم قابلیت فعالیت و غنیسازی دارد با خرابی پایینتر از آنچه نسل اول سانتریفیوژها
داشت .اما چون تست این ماشین روندی طبیعی را طی میکند در مرحله تحقیق و
توسعه باقی میماند اما اگر دستور دهند میتوانیم آن را مستقر کنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره رویکرد روسیه و چین به گام سوم ایران
اظهار کرد :روسیه و چین رویکرد مثبتی به ایران دارند چون میدانند که ایران در
این رابطه حق دارد و انتظار است که با ما همراهی کنند و این را حق طبیعی ایران
میدانند .ما هم باید از این مواضع استفاده کنیم و از مواضع به حق آنها باید تشکر
کنیم چرا که نشان میدهد ایران در این مسیر تنها نیست .حتی اروپاییها اذعان
دارند که اقدامات ایران به حق است اما توانایی مقابله با آمریکا ندارند.
وی در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه در رابطه با سانتریفیوژ  IR8در این گام چه
تغییری صورت خواهد گرفت و آیا ایران به سانتریفیوژی جدیدتر از  IR8فکر میکند؟
گفت :االن وضعیت خوبی دارد و یک ماشین بعد از اتمام کارهای مکانیکی گازدهی
شد که جواب مثبت بود و االن زنجیره سه تایی آن انجام میشود و این اقدام نیازی
نداشته است که در چارچوب کاهش تعهدات انجام شود و ما خارج از این مباحث
میتوانستیم زنجیره سه تایی را داشته باشیم.
کمالوندی در پاسخ به اینکه پنج سال از سوخـتگذاری اول نیروگاه بوشهر
میگذرد و به زودی موعد انتقال این سوخت به خارج از ایران مطرح است تصمیم
ایران در رابطه با نگهداری یا بازفراوری این سوخت چیست؟ تصریح کرد :ایران
پذیرفته که بازفراوری نداشته باشد طبق برجام و االن هم ما سوخت مصرفشده
نداریم .ما بر اساس آنچه در برجام بوده قرار بوده طی  15بازفراوری نداشته باشیم
و و در برجام اشاره شده فعال نیت بر بازفراوری نیست اما نیات میتواند تغییر کند
کما در وسط نماز میتوانید نیت نماز جماعت را تبدیل به فرادا کنید .اگر نیت ما در
اینباره بخواهد عوض شود در موقع خودش اعالم میشود در عین حال االن بنایی بر
انجام بازفراوری نداریم و مذاکرات ما با روسیه در اینباره جاری است.
وی ادامه داد :ایران پانزده سال بازفراوری ندارد و بعد از آن هم نیت انجام آن
را ندارد و این نیت بر اساس زمان حال است و با دادن تعهد فرق دارد و بار حقوقی
خاص خود را دارد .تا االن هم قصد بازفرآوری نداریم اما این نیت و قصد است و
میتواند هر زمانی این مساله تغییر کند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که چرا در گام سوم سراغ
افزایش سانتریفیوژها نرفتید و سراغ تحقیق و توسعه رفتید؟ آیا این تصمیمی فنی
بود یا سیاسی گفت :فعال به ظرفیت غنیسازی و تعداد سانتریفیوژها دست نزدیم
چون فعال نیازی به این کار نیست و اگر بخواهیم ماشین جدید بیاوریم بهتر از اول
کارهای تحقیق و توسعهاش به خوبی انجام شد .به جای اینکه هزار ماشین نسل اول
مستقر کنیم دو زنجیره شاهد  164تایی ایجاد میکنیم که همان نتیجه را در بر دارد.
به عالوه جز افزایش تعداد سانتریفیوژها و فردو دیگر گامی نمانده است که بخواهیم
انجام دهیم .ما در زمینه افزایش ظرفیت و سطح غنیسازی در راستای تولید سوخت
برای نیروگاههایمان باید دانش خود را نسبت به سوخت نیروگاهی افزایش دهیم.
با وجود گذشت چهار سال از برجام میتوانیم بگوییم که پیشرفت ما در تحقیق و
توسعه معادل گذشت  10است .ما االن در زمینه تولید سوخت راکتورهای قدرت در
حال کسب جایگاه خوب هستیم در عین حال که برای رسیدن به این جایگاه نیاز
داریم تا مواد اولیه الزم برای تولید سوخت داشته باشیم و از این بابت مطمئن باشیم.

