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«ابتکار» از جزئیات گام سوم هستهای ایران گزارش میدهد

پاسخ ظریف به پمپئو

هر چه در توان داریم برای کاهش
تنش با ایران به کار میگیریم

حیات برجام در گروه اقدامات اروپا
چهار مرحله گام سوم هستهای

وزیر امور خارجه در حساب توئیتری خود
در پاسخ به لفاظی ضدایرانی وزیر امور خارجه
آمریکا نوشت« :آقای پمپئو ،اخاذی دقیقا ً
چیست؟»
به گزارش ادارهکل اطالعرسانی و امور
سخنگویی وزارت امور خارجه ،محمدجواد
ظریف در این توئیت افزود« :آیا اخاذی همان
نقض یک قطعنامه شورای امنیت ()۲۲۳۱
و مجازات هر کسی که آن را رعایت میکند،
است؟» وی تاکید کرد« :آیا اخاذی همان
پیشنهاد رشوه برای دزدیدن نفت و تحریم
کسانی که این پیشنهاد را نپذیرفتند ،است؟»
وزیر امور خارجه تصریح کرد« :شاید هم
اخاذی ،گرسنگی دادن مردم ایران در صورت
تسلیم نشدن ایران است؟»
گفتنی است پمپئو مدعی شده بود که
انگلیس ،فرانسه و آلمان برای جلوگیری از آنچه
وی اخاذی هستهای ایران دانست ،اقدامات
قاطعی انجام خواهند داد.

احتمال زندانی شدن
بوریس جانسون وجود دارد

«لرد مکدونالد» مدیر سابق دادرسی عمومی
انگلیس هشدار داد در صورتی که «بوریس
جانسون» نخستوزیر انگلیس برگزیت را به
تاخیر نیندازد ممکن است زندانی شود.
به گزارش فارس ،وی گفت اگر نخستوزیر

از قانون جدید تبعیت نکند که بر اساس آن

کمالوندی دیروز به خبرنگاران از چهار اقدام ایران
در مرحله کنونی گفت که این اقدامات با دعوت از
کرونل فروتا مدیرکل موقت آژانس به تهران به اطالع
وی خواهد رسید .اولین اقدام آنطور که سخنگوی
سازمان انرژی اتمی توضیح داده ،تولید مواد غنیشده
از زنجیره تحقیقاتی و عدم اخالط آن است .دومین
مسئله گازدهی به سانتریفیوژ  IR6sاست که قرار
بود یازده سال پس از توافق هستهای یعنی در سال
 2026این گازدهی عملیاتی شود .سومین و چهارمین
موضوع نیز مربوط به راهاندازی زنجیره  20تایی از
سانتریفیوژهای  IR4و  IR6خواهد بود.
معاون سازمان انرژی اتمی ایران همچنین اشاره کرد
که قبل از پایان ضرباالجل دو ماهه در گام سوم،
ایران در نظر دارد زنجیرههای  164تایی  IR4و IR2m
را راهاندازی کند که این عمل ،ظرفیت را  1500سو
افزایش خواهد داد .وی همچنین گفت که گازدهی به
زنجیره میانی سانتریفیوژ سه بیلوز  IR5را هم خواهیم
داشت .عالوه بر این گازدهی زنجیره  30ماشین IR6
که قرار بوده سال هشت و نیم بعد از برجام انجام
شود را انجام میدهیم .االن زنجیره  10تایی را 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 IR6
خواهیم داشت که هم در حال تحقیق و توسعه و هم
در حال افزایش ذخایر اورانیوم کشور خواهند بود.
باز هم اروپا نگران است
ایران در حالی وارد گام سوم هستهای خود شده که
این اقدامات را جهت بازگشت به برجام و بر مبنای
بندهای  26و  36توافق هستهای میداند .از سوی
دیگر ایران تصریح میکند که در طول شانزده ماه
گذشته که آمریکا از توافق هستهای خارج شده است،
اروپاییها هیچ اقدام عملی را در جهت تامین منافع
ایران انجام ندادهاند و از همین رو مادامی که شرایط
به این منوال ادامه داشته باشد ،سیاست خروج
تدریجی از تعهدات برجامی از سوی تهران عملیاتی
خواهد .در این میان همانطور که تاکید شده گامهای
هستهای ایران قابل بازگشت بوده و به محض آنکه
طرفهای مقابل تعهدات خود را انجام دهند ،میتوان
به صورت کامل به نقطه آغاز بازگشت.
این مسئله بار دیگر با نگرانی و مخالفت اروپا مواجه
شده است .اروپاییها از روز پنجشنبه خواستار توقف
گامهای هستهای ایران بوده و حتی یکی از سخنگویان
وزارت خارجه آلمان نیز مدعی شده که ایران هنوز
امکان بازگشت از مسیر اشتباه خود را دارد .به موازات
همین امر وزارت خارجه انگلیس نیز اقدام ایران برای
ورود به گام سوم هستهای را ناامید کننده توصیف
کرده است.
همزمان با این موضوع مارک اسپر ،وزیر دفاع
آمریکا گفته که از اقدامات ایران شگفتزده نشده چرا
که تهران همواره قصد نقض برجام را داشته است .در
این رابطه با توجه به شانزده گزارش آژانس بینالمللی
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در حالی که با به نتیجه نرسیدن اقدامات اروپا جهت اخذ معافیت نفتی و نیز گشایش یک خط اعتباری  16میلیارد دالری ،ایران روز جمعه بهطور
رسمی وارد مرحله سوم از کاستن تعهدات هستهای خود شده است ،روز گذشته بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان،
جزئیات این مرحله را برای رسانهها تشریح کرد.

ایران رسم ًا با
ورود به گام
سوم هستهای،
چهار اقدام را
جهتتحقیق
و توسعه
ماشینهای
جدید در
دستور کار قرار
داده است
انرژی اتمی که پایبندی ایران به توافق هستهای را
تائید کرده است و همچنین خروج یکجانبه آمریکا
از برجام که منجر به تضعیف این توافق بینالمللی
شده ،اکثر ناظران بینالمللی اقدامات واشنگتن و نیز
بیعملی اروپاییها را موضوعی نگرانکننده توصیف
میکنن د به طوری که طی ماههای گذشته شاهد آن
بودیم که تعداد قابل توجهی از کشورها آمادگی خود
جهت میانجیگری برای کاهش تنشها را مطرح کرده
و در این میان شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سفری
راهی تهران شده و امانوئل ماکرون رئیسجمهوری
فرانسه نیز بستهای پیشنهادی جهت متقاعد کردن
ایران برای توقف گامهای هستهای ارائه داد.
هرچند این بسته پیشنهادی که گفته میشود
شامل اخذ معافیت فروش نفت ایران از ایاالت متحده
و نیز راهاندازی یک خط اعتباری  15میلیارد دالری بود
با رد شدن توسط آمریکا اکنون در هالهای از ابهام
قرار دارد ،اما در این میان برخی از تحلیلگران معتقد
هستند که اروپاییها توان چندانی برای مقابله با
تحریمهای آمریکا ندارند و به همین دلیل مادامی که

اقدامات آنها منوط به چراغ سبز ایاالت متحده باشد،
وضعیت توافق هستهای به همین منوال ادامه خواهد
داشت .در مقابل ،برخی دیگر از ناظران معتقدند
که اروپاییها در طول  16ماه گذشته هزینهای در
قبال حفظ برجام متحمل نشدهاند و اکنون با شروع
گامهای هستهای و وضعیت پرتنش منطقه آنها برای
نخستینبار است که تحت فشار قرار گرفته و ناچار
خواهند شد نسبت به تغییر معادالت استراتژیک کاخ
سفید اقدام کنند.
در انتظار 4+1
تا به اینجای تحوالت تکلیف دو عضو توافق هستهای
مشخص شده است .ایران با انجام تعهدات خود ذیل
برجام خواستار اقدامات متقابل سایر شرکای برجام
جهت بهرهمندی از این توافق بوده و معتقد است که
در ادامه مسیر تعهد در قبال تعهد باید وجود داشته
باشد .ایاالت متحده آمریکا نیز با خروج از توافق
هستهای و بازگرداندن تحریمهای ایران عمال ً از ذیل
شرکای برجام خارج شده و بعید به نظر میرسد که
در شرایط کنونی حاضر به انعطاف در سیاستهای

خود باشد .اما سایر طرفین برجام یعنی روسیه ،چین
و به خصوص اروپا اکنون در تحوالت فعلی وظیفه
اصلی حفظ و تداوم این توافق را برعهده دارند .موضع
روسیه و چین به عنوان شرکای ایران مشخص است
و در این میان به گفته تحلیلگران اروپا در حال
ایفای نقشی دوگانه در جهت همراهی با آمریکا در
پروندههای موشکی و منطقهای و نیز توافق با ایران
جهت ماندگاری برجام به سر میبرد .از این رو دو
سطح تحلیل درخصوص اقدامات آتی اروپا در قبال
برجام وجود دارد .نخست با ورود ایران به گام سوم
هستهای ،اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرده و بار دیگر
پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع
دهد؛ امری که به منزله خاتمه رسمی برجام خواهد
بود و منجر به تغییر جهت مذاکرات خواهد شد.
دومین سطح تحلیل از منظر ناظران ،تالش اروپا به
منظور حفظ وضع موجود با توجه به ابزار ضعیف آنها
در مقابله با تحریمهای آمریکا است که از این رهگذر
بتواند در تحوالت آتی ،روزنهای جهت کاهش تنشها
و نیز حفظ توافق هستهای ایجاد کند.

ضرباالجل برگزیت باید پس از  31اکتبر (9

آبان) تمدید شود ،وی دچار مشکل خواهد

شد .این هشدار به جانسون در حالی مطرح

پولتیکو گزارش داد

یزند
کنگره فرآیند استیضاح ترامپ را کلید م 

میشود که نخستوزیر انگلیس پنجشنبه
گفته بود ترجیح میدهد بمیرد تا اینکه خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) را به تأخیر

بیندازد .نمایندگان مجلس عوام انگلیس

چهارشنبه گذشته طرحی را به تصویب

رساندند که از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
بدون توافق با این اتحادیه جلوگیری میکند.

این طرح جانسون را ملزم میکند یا با اتحادیه
اروپا بر سر خروج از اتحادیه اروپا توافق کند

و یا ضرباالجل  ۳۱اکتبر برای برگزیت را به
تأخیر بیندازد .جانسون که قبال ً گفته بود به
دنبال آن است که به هر قیمتی ،حتی بدون
توافق با اتحادیه اروپا برگزیت را در روز ۳۱

اکتبر محقق کند ،تصویب این طرح در پارلمان
را مخل مذاکراتش با بروکسل دانسته است.

او چهارشنبهشب خواستار برگزاری انتخابات

زودهنگام در روز  ۱۵اکتبر شد.

چند منبع خبری گفتند :کمیته قضایی مجلس نمایندگان
آمریکا قصد دارد طی روزهای آتی قطعنامهای را با موضوع تعریف
پارامترهای تحقیقات گسترده برای استیضاح دونالد ترامپ به رای
بگذارد.
این منابع مطلع به پلتیکو گفتند :این کمیته احتماال روز
چهارشنبه درباره حد و مرزهای تحقیقات علیه دونالد ترامپ
رئیس ایاالت متحده آمریکا که به گفته جرولد ندلر ،رئیس این

کمیته یک تحقیقات استیضاح در جریان است رایگیری انجام
خواهد داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه هیل ،ادبیات دقیق این قطعنامه
همچنان در دست تنظیم بوده و انتظار میرود که مفاد آن روز
دوشنبه انتشار یابد .یک منبع آگاه همچنین به پلتیکو عنوان کرد،
هرگونه تحرک طی چند روز آینده به هدف رسمیت بخشیدن
بیشتر به تحقیقات به اجرا در آمده درباره اتهام ممانعت از اجرای
عدالت علیه ترامپ انجام خواهد پذیرفت.
این اقدام در حالی قرار است صورت بگیرد که بخش عمده
نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از گشودن فرآیند
رسمی استیضاح دونالد ترامپ حمایت میکنند .با این حال
تعدادی از نمایندگان هنوز صراحتا نگفتهاند آیا چند روز دیگر و
هنگام بازگشت از تعطیالت حاضر به رای دادن به نفع استیضاح
ترامپ هستند یا خیر؟
ندلر ابتدا در ماه اوت اعالم کرد ،کمیته تحت امر وی رویههای
استیضاح ترامپ را آغاز کرده ،هرچند که این صحبت او بعد از

آنکه این کمیته رسما رای به آغاز این روند نداد ،باعث به وجود
آمدن سردرگمی شد.
مسئله استیضاح ترامپ چندین ماه است دموکراتهای مجلس
نمایندگان آمریکا را درگیر ساخته و باعث به وجود آمدن اختالف
میان رهبران این حزب و اعضای عادی آن شده است .ندلر به
همراه چندین تن دیگر از اعضای عادی حزب جمهوریخواه از به
راه افتادن یک تحقیقات رسمی استیضاح ترامپ حمایت کرده و
گفتهاند چنین حرکتی باعث متحد شدن چندین پرونده تحقیقات
پراکندهای که از سوی کمیتههای مختلف در دست اجرا هستند،
شده و به دموکراتها در اکتساب اسنادی که دولت از دادنشان
به آنها امتناع ورزیده کمک خواهد کرد .با این حال رهبران حزب
دموکرات مدعی هستند ،چنین استیضاحی در میان کلیت مردم
آمریکا محبوب نبوده و در عین حال در مجلس سنا که در کنترل
جمهوریخواهان است شانس پیروزی نخواهد داشت و میتواند
به ترامپ در ایجاد اتحاد در پایگاه حامیانش با نزدیک شدن به
موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  2020کمک کند.

وزیر دفاع فرانسه گفت که کشورش به
تالش برای مجاب کردن ایران به رعایت
کامل توافق هستهای سال  ۲۰۱۵میالدی
ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز« ،فلورانس
پارلی» وزیر دفاع فرانسه با بیان اینکه
کشورش خواستار اجرای کامل برجام از سوی
ایران است ،گفت که تالشهای آمریکا و اروپا
برای تقویت امنیت در خلیجفارس باید مکمل و
گ با یکدیگر باشد.
هماهن 
وی که در کنفرانس خبری مشترک با «مارک
اسپر» وزیر فاع آمریکا در پاریس صحبت
میکرد ،گفت« :ما تنها میتوانیم هدف خود
را تایید کنیم که احترام کامل ایران به توافق
وین است».
پارلی ادامه داد« :باید هر چه در توان داریم
انجام دهیم تا به کاهش تنشها با ایران کمک
کرده و امنیت ناوگان دریایی را تضمین کنیم».
بر اساس این گزارش ،فرانسه پیوستن به
ائتالف دریایی به رهبری آمریکا در خلیجفارس
را رد کرده ولی در عین حال بر تشکیل یک
ائتالف جایگزین اروپایی تاکید دارد.

حزباهلل لبنان برای حملهای دیگر
علیه اسرائیل آماده میشود

شبکه  ۱۲رژیم صهیونیستی پرده از برآوردهای
ارتش این رژیم مبنی بر اینکه حزبالله لبنان
علیه اهداف اسرائیلی دست به حملهای دیگر
خواهد زد ،برداشت .این شبکه عبری زبان
تاکید کرد ،حزبالله خواهان اعمال معادله
جدید در منطقه است.
به گزارش ایسنا ،همزمان با شبکه  ۱۲رژیم
صهیونیستی ،سایت «مفزاک الیو» این
رژیم نیز گزارش داد ،فرماندهی نظامی رژیم
صهیونیستی احتمال میدهد حمله دیگری
از سوی حزبالله لبنان انجام بگیرد .براساس
گزارش این سایت ،حزبالله لبنان اخیرا یک
دستگاه خودروی زرهی اسرائیلی را در پادگان
«آویویم» هدف گرفت که به نظر نمیرسد
ب علیه اسرائیل
آخرین اقدام جنگی این حز 
باشد.
طبق این گزارش ،ارتش رژیم صهیونیستی
به حالت آمادهباش خود به منظور ممانعت
از هرگونه سناریوی احتمالی در سایه تنش
روزافزون امنیتی با حزبالله لبنان ادامه
میدهد« .مفزاک الیو» در توجیه این گزارش
خود به اظهارات سیدحسن نصرالله دبیرکل
حزبالله لبنان استناد کرده که تاکید کرده بود
حمله به خودروی زرهی اسرائیلی در مرزهای
سرزمینهای اشغالی و لبنان پاسخی به
شهادت دو عضو حزبالله در سوریه است و
پاسخ حمله پهپادی به بیروت نیز به قوت خود
باقی است.

یک رسانه آمریکایی گزارش داد

مامور صهیونیستها در وزارت خزانهداری آمریکا کیست؟
هر بار که فهرست تازهای از تحریمهای واشنگتن علیه ایران منتشر میشود
نام یک مسئول آمریکایی با این سیاهه همراه میشود؛ مقامی که گویی اساسا
فقط برای خدمت به رژیم صهیونیستی به وزارت خزانهداری ایاالت متحده رفته
است .او «سیگال مندلکر» است .تارنمای خبری تارنمای آمریکایی «گریزون/
 »Grayzoneمندلکر را «یک افراطگرای حامی اسرائیل» معرفی کرده که «در
پشت جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران قرار دارد».
گریزون در گزارشی که در تارنمای «تروثدیگ» هم انتشار یافته است ،به
سابقه اقدمات ضدایرانی مندلکر پرداخت و نوشت :اداره پلیس فدرال آمریکا (اف.
بی .آی) چند شهروند این کشور را به دلیل شرکت در کنفرانس افق نو در ایران
بازجویی و تهدید به بازداشت حاضران در آن کنفرانس کرد.
این بازجوییها و تهدیدها نتیجه دستوراتی است که سیگال مندلکر معاون وزیر
خزانهداری آمریکا در امورد اطالعات مالی و تروریسم صادر کرده است .او یک
وکیل به شدت اسرائیلی است که مناسباتی طوالنی با شبکههای سیاسی جناح
راست دارد .گزارشها حاکی است که او در توافق بدنام «فلوریدا» نقش داشته
است .طبق توافق فلوریدا «جفری اپستین» که به بردهداری جنسی و قاچاق
جنسی دختران جوان متهم بود ،از رویارویی با چنین اتهاماتی در امان ماند.
مندلکر در سال  ۲۰۱۷به عنوان معاون وزیر خزانهداری منصوب شد .رسانههای

خبری حامی اسرائیل او را «اسرائیلی سابق» و «متولد اسرائیل» نامیدند .اقدامات
مندلکر علیه شهروندان آمریکایی شرکتکننده در کنفرانس افق نو ،بیانگر شدت
گرفتن راهبرد «فشار حداکثری» دولت ترامپ به منظور تغییر رژیم در ایران است.
«مایکل مالوف» تحلیلگر سابق امنیتی در وزارت دفاع آمریکا از جمله افرادی
است که در کنفرانس افق نو شرکت کرد و اف.بی.آی او را تحت بازجویی قرار
داد« .سندر هیکس» از دیگر شرکتکنندگان در این کنفرانس گفت که پلیس
فدرال آمریکا سایر حاضران در افق نو را تهدید کرده است که اگر بار دیگر به این
کنفرانس بروند بازداشت میشوند .مالوف به تارنمای آمریکایی گریزون گفت:
قرار است «اداره کنترل داراییهای خارجی» در وزارت خزانهداری آمریکا مبادالت
پولی را محدود کند ،نه تبادل آرا را .اما این کنفرانس محل تبادل آرا بود.
تحقیقات منفی در مورد کنفرانس افق نو از سال  ۲۰۱۴و بعد از انتشار
گزارشهای «اتحادیه ضدافترا» ( )ADLآغاز شد .این اتحادیه یک گروه فشار
حامی اسرائیل است که مدعی شده کنفرانس افق نو یک «گردهمایی ضدیهودی»
است .دولت ترامپ بنا به توصیه مندلکر ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در
فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد .مندلکر فهرست تحریمی خود علیه ایران
را گسترش داده و حتی نهادهایی را که با دولت آمریکا همکاری دارند ،تحریم
کرده است .به گزارش ایرنا ،گریزون در ادامه گزارش خود نوشت :مندلکر

فتنهجوترین مقامی است که در وزارت خارجه آمریکا و تحت نظارت صف طویلی
از ایدئولوگهای حامی اسرائیل عمل میکند .وی گفته :ما میدانیم که ایران
شریک بزرگ ما یعنی اسرائیل را تهدید میکند.
مندلکر ماه ژوئیه در کنفرانس امنیتی «آسپن» دیدگاههای افراطی خود را
به نمایش گذاشت و مقامهای دولت سابق آمریکا را به نازپرورده کردن ایران
متهم کرد .وی در حالی که «وندی شرمن» معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا
در دولت باراک اوباما و «جرمی بش» رئیس سابق ستاد کارکنان آژانس مرکز
اطالعات (سیا) در کنارش نشسته بودند مدعی شد :ایران حضوری بیثباتکننده
در منطقه دارد .وی افزود :دولت اوباما بعد از برجام چه کاری برای محدود کردن
این رفتار کرد؟ هیچ .شرمن معترضانه پاسخ داد :این واقعیت ندارد.
در حالی که رسانهها روی گردگیری مقامهای دولت ترامپ و اوباما با هم تمرکز
کرده بودند ،از این نکته غافل ماندند که یک مقام آمریکایی به ماموریت عجیب
خود برای پیشبرد سیاستهای تحریکآمیز از جانب اسرائیل اعتراف کرده است.
از زمانی که «استوارت لوی» در دولت جورج بوش پسر سمت معاونت اطالعات
مالی و تروریسم در وزارت خزانهداری آمریکا را تاسیس کرد مندلکر و اسالفش
همین نقش را ایفا کردهاند .لوی مربی مندلکر و یک ایدئولوگ صهیونیست افراطی
موخم کار را یاد گرفت و استفاده از سالحهای مالی
است .مندلکر در دوره لوی چ 

علیه دشمنان اسرائیل را توسعه داد .از سوی دیگر« ،استفن کاپازوال» همسر
مندلکر به عنوان سخنگوی یک نهاد البیگرد در واشنگتن فعالیت میکند .وقتی
مندلکر در مارس  ۲۰۱۷به دولت بازگشت رئیس سابقش یعنی لوی از او تمجید
کرد و وی را «یک دارایی» نامید« .مایکل چرتوف» وزیر سابق امنیت داخلی آمریکا
هم او را «چشم و گوش» توصیف کرد .وبسایتهای حامی اسرائیل هم نوشتند:
مندلکر فقط یهودی نیست ،بلکه اسرائیلی هم هست.

