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کمالوندی اعالم کرد که ششم تیر ماه از ذخیره  300کیلو اورانیوم غنیشده عبور خواهیم کرد

اتحادیه اروپا ادعای آمریکا درباره
دست داشتن ایران در حمله به دو
نفتکش را رد کرد

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا از ادعای
آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در حمله
به دو نفتکش در دریای عمان قانع نشدند و
خواستار تحقیقات مستقل سازمان ملل در
ارتباط با این مسئله شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت،
وزرای مزبور که در لوکزامبورگ تشکیل جلسه
دادهاند ،همچنین خواستند تا مدارک بیشتری
در این زمینه ارائه شود.
نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا
روز گذشته در لوگزامبورگ برگزار شد .در این
نشست ،وقایع روی داده در دریای عمان مورد
بررسی قرار میگیرد .هایکو ماس ،وزیر امور
خارجه آلمان گفت :کشورهای اتحادیه اروپا به
گردآوری اطالعات ادامه میدهند.
وی افزود :ما از یافتههای سرویسهای
اطالعاتی آمریکا و انگلیس باخبریم .این
اطالعات را با اطالعات خودمان مقایسه
میکنیم .باید در این زمینه خیلی با دقت عمل
کرد.استف بلوک ،وزیر امور خارجه هلند نیز
گفت که کشورش به هرگونه شفافسازی که
قابل دسترسی باشد ،عالقهمند است.
جین آسلبورن ،وزیر امور خارجه لوکزامبورگ
نیز افزود :معتقدم که وظیفه اصلی وزیران
امور خارجه ،اجتناب از جنگ است .ما باید این
کار را همین امروز انجام دهیم.
وی اظهار کرد :همچون  ۱۶سال پیش،
متقاعد شدهام که نباید اشتباها ً باور کنید که
میتوان مشکلی در خاورمیانه را با اسلحه حل
کرد.
در همین حال ،پکا هاویستو ،وزیر خارجه
فنالند اعالم کرد که این مسئله حائز اهمیت
است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قبل از
هرگونه جمعبندی ،شواهد کاملی در اختیار
داشته باشند .وی وقایع دریای عمان را بسیار
نگران کننده خواند و در عین حال خواستار
بررسی جزئیات دقیق در گام نخست شد.
انزو موآورو ،وزیر امور خارجه ایتالیا گفت:
این طور فکر میکنیم که فضا برای یافتن راهی
برای صلح و ثبات در جهان موجود است.
جلسه شورای امور خارجی اروپا روز گذشته
به ریاستفدریکا موگرینی ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ با بحث
درمورد موضوعات جاری در صحنه بینالمللی
آغاز شده است .وزیران امور خارجه اروپایی
قرار است در جریان این نشست راههای بهبود
سیاست مشترک خارجی و امنیتی اروپا را مورد
بحث قرار دهند.
در جلسه دیروز همچنین وزیران دفاع
اروپایی برای بحث درباره «راهبرد جهانی»
اتحادیه اروپا به وزیران خارجه ملحق میشوند.
انتظار میرود شورای امور خارجی اروپا در
این جلسه جمعبندیهایی را درخصوص
چندجانبهگرایی مؤثر و همچنین درباره امنیت
و دفاع تصویب کند.
وزیران امور خارجه اروپا در جلسه دیروز
همچنین درباره اوضاع سودان با توجه به
تحوالت اخیر این کشور بحث کردند و انتظار
میرود که شورای امور خارجی بیانیهای در این
ارتباط تصویب کند.
سیاست تجاری با کوبا و وضعیت ونزوئال از
دیگر موضوعات مورد بحث در نشست وزیران
امور خارجه اتحادیه اروپا است .وزیران خارجی
اروپایی در حاشیه نشست دیروز با ایمن
الصفدی ،وزیر خارجه اردن دیدار و درمورد
توگو کردند.
تحوالت خاورمیانه گف 
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جزئیاتی از شرایط زندان
عمر البشیر رئیسجمهوری مخلوع
سودان

خیز ایران برای ورود به گام دوم هستهای

در همین راستا و در حالی که حدود سه هفته
به مهلت ضرباالجل تعیین شده از سوی شورای
عالی امنیت ملی ایران باقی مانده است ،روز گذشته
بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی
اتمی کشورمان در جریان بازدید خبرنگاران داخلی
از مجتمع آب سنگین اراک برای اطالع از اقدامات
صورت گرفته توسط ایران در گام اول هستهای،
اعالم کرد که از روز ششم تیرماه از ذخیره 300
کیلو اورانیوم غنی شده عبور خواهیم کرد و شمارش
معکوس این موضوع از امروز آغاز خواهد شد.
اورانیوم غنی شده ایران در حالی قرار است که
دیگر به صورت ماده اولیه صادر نشود که طبق مفاد
برجام ،ایران ملزم است به محض رسیدن به سقف
 300کیلوگرم اورانیوم غنی شده آن را به فروش
برساند .همچنین در مورد آب سنگین نیز میزان
سقف تعیین شده برای ایران طبق برجام  120تن
است که به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی قرار
است از این پس درمورد مصارف پزشکی و صنعتی
در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته و به خارج
از کشور صادر نشود.
تا دو ماه و نیم آینده تولید آب سنگین به  130تن
خواهد رسید
در اردیبهشت ماه گذشته و به موازات کاهش
بخشی از تعهدات هستهای ایران که شامل فروش
اورانیوم غنی شده و آب سنگین است ،برخی از
تحلیلگران گام نخست هستهای ایران را که از سوی
رسانهها به شکستن سکوت برجامی تعبیر میشد،
موضوعی فرمالیته قلمداد کرده و اعالم کردند که
هنوز مشخص نیست که سقف اورانیوم غنی شده
و آب سنگین ایران چقدر است که فروش مازاد آن
صورت بگیرد .در همین راستا ،بهروز کمالوندی دیروز
در جمع خبرنگاران ضمن اینکه تصریح کرد ششم
تیرماه به سقف  300کیلو اورانیوم خواهیم رسید،
اعالم کرد :طی دو ماه و نیم آینده قادر خواهیم بود،
میزان تولید آب سنگین را به  130تن افزایش دهیم و
در این راستا نگران تحریمهای آمریکا و نیز عرضه آن
در بازار جهانی نیستیم چرا که عالوه بر اینکه ایران
بازارهای خود را دارد ،در آیندهای نزدیک میتوانیم
تمامی آب سنگین تولید شده را برای مصارف داخلی
مورد استفاده قرار دهیم.
صبر ایران به سر آمده است
ایران در همان ابتدای اعالم کاستن از بخشی
از تعهدات هستهای خود که همزمان با سالگرد
خروج آمریکا از برجام صورت گرفت ،این مسئله را
در چارچوب برجام و طبق بندهای  26و  36توافق
هستهای عنوان و اعالم کرد که این اقدامات جهت
بازگشت به برجام صورت خواهد گرفت .در همین
راستا مواد  26و  36برجام تاکید دارند که درصورت
عدم پایبندی هر یک از طرفین توافق هستهای به
تعهدات خود ،طرف مقابل حق دارد بخشی از
اقداماتش تحت این توافق بینالمللی را متوقف کرده
و موضوع را از طریق کمیسیون برجام و نیز شورای
امنیت سازمان ملل پیگیری کند.
این امر در همان ابتدا با مخالفت کشورهای
اروپایی مواجه شد و حتی طی سفر هایکو ماس وزیر
خارجه آلمان به ایران ،او تاکید کرد که هر چند یک
کشور بدون رعایت وظایف مندرج در برجام از توافق
هستهای خارج شده ،اما این دلیل نمیشود که سایر
طرفها نیز تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورند.

سخنگوی وزارت خارجه:

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com

 18اردیبهشت ماه گذشته و همزمان با سالگرد خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هستهای ،شورای عالی امنیت ملی ایران طی بیانیهای با اعالم
ضرباالجل شصت روزه به سایر کشورهای باقیمانده در برجام ،بخشی از اقدامات خود ذیل توافق هستهای را متوقف کرد .این اقدام که بر مبنای مواد
 26و  36برجام صورت گرفت ،شامل توقف فروش اورانیوم و آب سنگین بوده و طی ضرباالجل دو ماههای که تعیین شده است ،اگر سایر شرکای
برجام همچنان در انجام تعهدات خود کوتاهی کنند ،ایران اعالم کرده که در گام دوم ضمن راهاندازی راکتور اراک ،سقف غنیسازی اورانیوم 3.67
درصد را نیز رعایت نخواهد کرد.

سخنگوی
سازمان انرژی
اتمیتصریح
کرد که اگر
شرایط به
صورت کنونی
ادامه یابد ،دیگر
برجامیباقی
نخواهدماند
با وجود این مسئله و در حالی که ایران بارها
اعالم کرده که در پایان ضرباالجل تعیین شده،
به گام دوم هستهای خواهد رفت ،کمالوندی بار
دیگر ضمن انتقاد از رویه اروپا در چارچوب برجام
به صراحت گفت که صبر ایران به سر آمده و در
مهلت دو ماهه تعیین شده بار دیگر به آنها فرصت
داده شده که در انجام تعهداتشان اقدامات عملی
جدی صورت دهد .در متن بیانیه شورای عالی امنیت
ملی کشورمان نیز در روز  18اردیبهشت آمده بود :به
کشورهای باقی مانده در برجام شصت روز فرصت
داده میشود تا تعهدات خود به ویژه در حوزههای
بانکی و نفتی را عملیاتی کنند .چنانچه در این مهلت
کشورهای مزبور قادر نباشند مطالبات ایران را تامین
کنند ،در مرحله بعدی جمهوری اسالمی ایران رعایت
محدودیتهای مربوط به سطح غنیسازی اورانیوم
و اقدامات مربوط به مدرنسازی رآکتور آب سنگین
اراک را نیز متوقف خواهد کرد .در هر زمان که
خواستههای ما تامین شوند ،ما نیز به همان میزان
اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم
گرفت اما در غیر این صورت ،جمهوری اسالمی ایران
مرحله به مرحله اجرای تعهدات دیگر را متوقف
خواهد کرد.
ایران طی دو روز قادر است به غنیسازی باالی
 3.67درصد برسد
در همین راستا کمالوندی روز گذشته با بیان

اینکه در ارتباط با افزایش  ۳.۶۷درصدی غنیسازی
سناریوهای مختلف را در نظر گرفتیم ،تصریح کرد
که حتی از  ۳.۶۸تا هر درصد دیگری میتواند وجود
داشته باشد که هر کدام از آنها شرایطی دارد که
نیازهای کشور آن را تعیین میکند و نیازهای کشور
هم به راحتی تا  ۲۰درصد تعریف شده است .او
همچنین گفت که ضمن مشورت با کارشناسان به
این نتیجه رسیدهایم که میتوان در مدت زمانی یک
الی دو روزه به سقف غنیسازی باالی  3.67درصد
برسیم.
گام دوم هستهای ایران شامل عبور از سقف
غنیسازی  3.67و نیز راهاندازی راکتور اراک است.
در این رابطه دو دیدگاه میان کارشناسان وجود دارد.
یک دیدگاه معتقد است که با کم شدن فاصله گریز
هستهای ( )Break Outایران ،عالوه بر اینکه نجات
توافق هستهای برای اروپا دشوارتر خواهد شد ،بلکه
آنها از منظر امنیتی نیز احساس خطر کرده و ناچار
به پرداخت هزینه و اعمال فشار بر روی آمریکا برای
تغییر محاسبات استراتژیک کاخ سفید خواهند شد.
دیدگاه دوم اما معتقد است که آمریکاییها در
طول دو سال و نیم گذشته تالش بیوقفهای را برای
خروج ایران از برجام صورت داده و با به شکست
انجامیدن این راهبرد ،خود ناچار به خروج از توافق
هستهای و تحمل پیامدهای ناشی از آن شدند.
به همین دلیل از آنجا که اروپا همسو با آمریکا در

مسائلی همچون پرونده موشکی ،حقوق بشر و نیز
منطقهای است ،این اقدام ایران ممکن است توسط
اروپاییها به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود؛
جایی که بازیگر مسلط بار دیگر ایاالت متحده خواهد
بود و مقدمات اجماع جهانی علیه ایران را فراهم
خواهد کرد.
ایران مصمم به اجرای گام دوم هستهای است
در این میان ایران میگوید که با سایر طرفهای
برجام به خصوص اروپا در تماس دائمی قرار دارد،
اما دیگر برای به نتیجه رسیدن اقدامات عملی
اروپاییها صبر نخواهد کرد؛ امری که کمالوندی
بر روی آن تاکید کرده و با اشاره به مهلت شصت
روزه ایران میافزاید :اروپا بهتر است هرچه زودتر
تعهدات خود را عملی کند زیرا هرچه جلوتر برویم
عالوه بر اینکه سرعت ما بیشتر خواهد شد ،ذخایر
ایران نیز افزایش مییابد .به همین دلیل ایران قصد
دارد بنا بر تصمیم مقامات کشور وارد مرحله دوم
کاهش تعهدات برجام خود شود و درمورد راکتور
اراک تعهد عدم بازگشت به راکتور قبلی را بر اساس
مرحله دوم کنار خواهد گذاشت .سخنگوی سازمان
انرژی اتمی همچنین تصریح میکند :در حال حاضر
یا اروپا وقتکشی میکند یا نمیتواند کاری انجام
دهد که در این وضعیت نمیتواند برجام ادامه یابد.
اگر شرایط این باشد برجامی باقی نخواهد ماند که
بخواهیم در آن بمانیم یا نمانیم.

اتهام زنی عربستان ادامه روش ناصواب گذشته است
سیدعباس موسوی ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اظهارات
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی در ایراد اتهام به
جمهوری اسالمی ایران در حوزههای مختلف را «ادامه روش
ناصواب گذشته» و فرار از مشکالتی دانست که سیاستهای غلط
عربستان در منطقه به همراه آورده است.
موسوی گفت :عربستان با فقدان درک درست از متغیرهای
منطقه با رویکردی مبتنی بر نظامیگری ،بحرانسازی و
تنشافزایی ،ثروت مردم خود و کشورهای منطقه را به جیب
بیگانگان سرازیر کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار امیدواری کرد که عربستان
سعودی از راه باطلی که جز جنگ و ویرانی در منطقه به همراه
نداشته ،عدول کند و با برداشتن گامهای اعتمادساز ،سیاست
نوینی مبتنی بر گفتوگو و تعامل برای کاهش تنشهای
منطقهای دنبال کند .وی گفت :قطعا ً جمهوری اسالمی ایران از
این رویکرد جدید استقبال خواهد کرد.
گفتنی است ،ولیعهد عربستان به تازگی در گفتوگو با یک
رسانه عربی ،اتهامات مختلفی را به کشورمان وارد کرده و ایران را
دلیل بسیاری از مشکالت منطقه خوانده بود.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی در
سودان اعالم کرد که رئیسجمهوری مخلوع
این کشور به دادستانی مبارزه با فساد منتقل
شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
شاهدان عینی اعالم کردند که عمر البشیر،
رئیسجمهوری مخلوع سودان که لباس محلی
این کشور را پوشیده بود ،در خودرویی به دفتر
دادستانی در خارطوم منتقل شد .الولید سید
احمد ،دادستان کل سودان اعالم کرده بود
که عمر البشیر به اتهام فساد مالی در مقابل
دادگاه حضور خواهد یافت.
عمر البشیر یکشنبه در مقابل دادستانی
مبارزه با فساد مالی حاضر شد .این دادستانی
البشیر را به جمعآوری ثروت حرام و پول
ی متهم کرد.
خارج 
تلویزیون رسمی سودان یکشنبه برای اولین
بار ویدئویی تصویری را از عمر البشیر در داخل
زندان کوبر پخش کرد .همچنین قرار بود هیئت
وکالی مدافع عمر البشیر دیروز برای تهیه یک
یادداشت حقوقی در واکنش به متهم شدنش
به در اختیار داشتن پول خارجی و ثروت
غیرقانونی تشکیل جلسه دهد.
 ۷۲تن از کارشناسان حقوقی و وکالی
داوطلب روز گذشته در خارطوم برای بررسی
اتهامات وارده به البشیر و تهیه یادداشت
حقوقی گردهم آمدند .در همین راستا شبکه
الجزیره به اطالعاتی درباره شرایط بازداشت
عمر البشیر و دیگر شخصیتهای نظام وی
دست یافت .به گفته منابع آگاه ،البشیر
وضعیت جسمانی خوبی دارد و یک متخصص
چشم و گوش و حلق و بینی مرتب او را مورد
معاینه قرار میدهد .البشیر از روحیه باالیی
برخوردار است و در اتاقی زندگی میکند که
دو تخت دارد اما از زیادی پشه شکایت دارد.
اما علی العثمان ،معاون اول اسبق عمر
البشیر از محروم شدنشان از خواندن نماز
جمعه شکایت دارد .این درحالی است که
عبدالرحیم محمد حسن ،وزیر دفاع اسبق به
دلیل درد پشت بر روی یک تخت چوبی دراز
کشیده و سکوت اختیار کرده است .از سوی
دیگر نافع علی نافع ،رئیس حزب کنگره ملی
اسبق خواهان تسریع محاکمهاش شد و گفت
که مطمئن است که بیگناه است .وی گفت
که همواره از اصالحطلبان بوده است.
عبدالله البشیر ،برادر عمر البشیر نیز به دالیل
بازداشتش اعتراض کرد و زندان را غیرقانونی
دانست .وی گفت :شاید تنها اتهامی که به من
وارد شده این است که من برادر عمر البشیر
هستم .منابع سودانی تأکید کردند که برخورد
پزشکی خوبی با همگان میشود و به آنها
اجازه داده میشود که هر لباسی میخواهند
بپوشند و درخواست پزشکانی از خارج زندان
بدهند یا از منازلشان غذا بخواهند .پنجشنبه
گذشته هیئتی از کمیسیون حقوق بشر سودان
از بازداشتشدگان در زندان کوبر بازدید کرد.
حریه اسماعیل ،رئیس این کمیسیون نسبت
به وضعیت سالمتی ابوهریره حسین ،وزیر
جوانان در دولت البشیر هشدار داد و بر
اهمیت معالجه وی خارج از سودان براساس
توصیه پزشکان تأکید کرد.

توگو با راشاتودی:
مشاور ارشد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گف 

تهدید ایران برای خروج از برجام منطقی است

ناتالی توچی ،مشاور ارشد فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در مصاحبه با راشاتودی ،تهدید ایران برای کاهش تعهدات خود ذیل
توافق هستهای برجام را «منصفانه» توصیف کرد.
توچی در پاسخ به سوال مجری برنام ه مبنی بر اینکه آیا تهدیدهای ایران
درباره خروج از برجام آخرین هشدارها به اتحادیه اروپا برای پایبندی به
تعهداتش است ،گفت« :اگر خودم را جای ایرانیها قرار دهم ،یعنی اگر من
یکی از افراد تصمیمگیر در ایران بودم احتماال ً همین تهدیدها را میکردم،
درست هم هست».
وی اضافه کرد« :منظورم این است که روشن است که اگر یکی از طرفهای
یک قرارداد به تمام تعهداتش پایبند بماند  -یعنی ایران  -منصفانه است که به
طرفهای دیگر بگوید مراقب باشید ،وگرنه از توافق خارج میشوم».
به گزارش فارس ،توچی در ادامه مصاحبه باراشاتودی ،با اشاره به موعد
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا گفت :اینکه ایران بخواهد قبل از
سال  ۲۰۲۰از توافق هستهای برجام خارج شود «غیرعقالنی» است.
وی گفت« :حاال که این را گفتم ،بگویم که به نظرم کامال ًغیرعقالنی است
که ایران قبل از  ۲۰۲۰از برجام خارج شود ،به این دلیل ساده که یک سال و
چند ماه دیگر ممکن است تغییراتی در ایاالت متحده رخ دهد ».اشاره توچی

به وعدههای برخی نامزدهای دموکرات برای بازگشت به توافق هستهای برجام
درصورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری سال  ۲۰۲۰آمریکا است.
مشاور موگرینی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه ممکن است
تغییر مدنظر او در آمریکا رخ ندهد ،تصریح کرد« :بله ،ممکن هم هست که
چنین تغییری رخ ندهد .اگر اینطور نشد ،من هم اگر جای ایران باشم ،احتماال ً
داخل برجام نمیماندم ،چون همانطوری که گفتم یک قرارداد اجتماعی تنها
درصورتی پابرجا میماند که دو طرف به آن متعهد باشند».
توچی درباره اینکه آیا انتظاراتی که ایران درخصوص اجرای برجام مطرح
میکند «مشروع» هستند ،گفت« :کامالً».
وی سپس درباره اینکه آیا تهدیدهای ایران میتواند اروپا را به انجام اقدامات
الزم برای برخوردار کردن ایران از عواید این توافق وادار کند ،گفت« :اقداماتی
انجام شده است ،اما نکته اینجا است که ما داریم درباره چیزی صحبت
میکنیم که هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ سیاسی بسیار پیچیده است».
مشاور موگرینی در ادامه ضمن اشاره به راهاندازی کانالی برای تسهیل
تجارت میان ایران و اروپا ،موسوم به «اینستکس» ،گفت که مسئله حفظ
برجام ،صرفا ًمسئلهای مربوط به اتحادیه اروپا نیست .او سپس به تحریمهای
ثانویه آمریکا اشاره کرد و روسیه را نیز متهم کرد که انتظارات ایران را آنطور که

مورد انتظار تهران بوده ،برآورده نکرده است.
ی گفت که روسیه ،دستکم با تحریمهای آمریکا علیه
مجری راشاتود 
ایران همراه نشده ،اما شرکتهای اروپایی بعد از اعمال تحریمهای آمریکا
مراودات خود با ایران را قطع کردهاند .توچی در پاسخ گفت« :منظور من
هم همین است .مسئله چگونگی ایجاد یک فضای سرمایهگذاری در جهان
است که شرکتها را حتی درصورت اعمال تحریمهای فراسرزمینی آمریکا به
ی ترغیب میکند ».وی در ادامه اضافه کرد« :البت ه دولتها
انجام سرمایهگذار 
نمیتوانند سالح روی سر شرکتها بگذارند و آنها را مجبور به انجام این کار
(سرمایهگذاری در کشورهای تحت تحریم آمریکا) کنند ،اما کاری که ما تالش
میکنیم انجام دهیم ایجاد یک فضای سرمایهگذاری و تجارت بینالمللی است
که به شرکتها اجازه میدهد بدون مواجه شدن با تنبیههای غیرمنصفانه،
وارد این سرمایهگذاریها شوند».
گفتنی است دیمیتری پسکوف ،سخنگوی ریاست جمهوری روسیه نیز
طی نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات روز گذشته سخنگوی
سازمان انرژی اتمی ایران درباره کاهش یا توقف اجرای برخی تعهدات برجامی،
گفت« :ما فعال بر مبنای این فرض عمل میکنیم که ایران به الزاماتش پایبند
است» .وی در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره

ن گفت« :گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی
نقض تعهدات توسط ایرا 
نیز تایید میکنند که ایران تا کنون به تمام تعهدات برجامیاش پایبند بوده
است».

