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نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی :

نماینده ایران در وین:

غنی سازی اورانیوم حق انکارناپذیر ایران است

مواضع آمریکا درباره برجام طنز تلخ سیاسی است
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی مواضــع اخیــر آمریکایــی هــا
دربــاره برجــام را طنــز تلــخ سیاســی دانســت وگفــت :آنهــا
بــا وجــود خــروج از برجــام ،جمهــوی اســامی ایــران را بــا
اســتناد بــه همیــن توافــق محکــوم مــی کننــد.
«محمدجــواد جمالــی نوبندگانــی» در گفــت وگــو بــا ایرنــا،
دربــاره سیاســت ادعایــی غنــی ســازی صفــر از ســوی
آمریکایــی هــا گفــت :مواضــع برجامــی طنــز تلخــی اســت
کــه آمریکایــی هــا بــه ویــژه در زمــان ترامــپ در پیــش
گرفتنــد؛ همانهــا کــه اصــ ًا برجــام را قبــول ندارنــد ،مــا
را بــا اســتناد بــه همیــن برجــام محکــوم مــی کننــد .ایــن
قبیــل اظهــارات هــم یــک جنــگ روانــی در کنــار همــه
فشــارهایی اســت کــه بــه ایــران وارد مــی کننــد.
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلســبا اشــاره بــه اظهــارات برخــی مقامــات اروپایــی
بویــژه انگلیــس مبنــی براینکــه درصــورت افزایــش غنــی
ســازی در ایــران از برجــام خــارج مــی شــویم ،گفــت :ســوال
اینجاســت کــه آیــا شــما اص ـ ًا در برجــام بودیــد کــه االن

مــی خواهیــد خــارج شــوید و طــی ایــن  ۴ســال پــس از
انعقــاد برجــام چــه اقــدام مثبتــی انجــام داده ایــد؟
وی اضافــه کــرد :بــه نظــر میرســد اقــدام اروپــا و
آمریــکا هماهنــگ شــده اســت و هــر کــدام بــدون اینکــه
اعــام کننــد بخشــی از آن را بــر عهــده گرفتــه انــد.
ترامــپ بــه شــکل افراطــی حــرف هایــی مــی زنــد و
تحریــم اعمــال مــی کنــد و اروپایــی هــا هــم بــا وعــده
وعیــد یــا حتــی تهدیــد مــی خواهنــد مــا را در وضعیــت
انفعالــی قــرار دهنــد.
جمالــی نوبندگانــی خاطرنشــان کــرد :قــرار دادن ایــران
در وضعیــت انفعالــی بدتریــن وضعیــت بــرای مــا اســت.
اروپایــی هــا همــان حــرف هــای تکــراری ترامــپ را روی
مســائل موشــکی و منطقــه ای ایــران مــی زننــد.
ایــن نماینــده مجلــس یــادآور شــد :پایبنــد نبــودن اتحادیــه
اروپــا بــه برجــام از ناتوانــی آنــان نیســت بلکــه از نخواســتن
و عــدم اراده ایــن کشورهاســت .آنهــا از حیــث اســتراتژیک
و ریشــه ای بــا آمریــکا در برابــر ایــران هــم جهــت و متفــق
القــول هســتند؛

جمالــی نوبندگانــی اظهارداشــت :آنهــا مــی خواهنــد هــم
از برجــام خــارج شــوند ،هــم بــه تعهــدات خــود پایبنــد
نباشــند و هــم اینکــه عواقــب حقوقــی و سیاســی ایــن
اقــدام را بــر گــردن ایــران بیندازنــد.
وی ایــن موضــوع را حاصــل مشــاوره مشــاوران افراطــی
ترامــپ دانســت کــه مــی خواهنــد از منظــر جهانــی و در
آوردگاه حقوقــی ،ایــران را محکــوم کننــد و افــزود :اعمــال
فشــار بــه ایــران و ســکوت دربرابــر فعالیــت هــای هســته ای
دیگــر کشــورها ،نقــض حقــوق بیــن المللــی اســت.
جمالــی نوبندگانــی یادآورشــد :جمهــوری اســامی ایــران در
ایــن چندســال پــس از اجرایــی شــدن برجــام حســن نیــت
خــود را بــرای ایجــاد یــک فضــای بهتــر مربــوط بــه روح
برجــام نشــان داد و تعهــدات آن را پذیرفــت .امــا همــگان
دیدنــد کــه در ایــن چنــد ســال بــه طــور دائــم بــر مــا
فشــاد وارد شــده اســت.

استاندار سلیمانیه:

هیچ عاملی نمی تواند در روابط ما با ایران تغییر ایجاد کند
اســتاندار ســلیمانیه عــراق بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از اهــداف
ســفرش بــه کردســتان تــاش بــرای توســعه روابــط در حــوزه
هــای مختلــف اســت ،گفــت :هیــچ تغییــر روی ـهای از ســوی
حکومــت مرکــزی عــراق و اقلیــم کردســتان در رابطــه بــا
نحــوه روبــرو شــدن بــا شــرایط تحریــم و تعامــات مــرزی بــا
ی اســامی ایــران صــورت نگرفتــه و روابــط همچــون
جمهــور 
گذشــته و حتــی بیشــتر اســت.
هــه وال ابوبکــر در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
برقــراری خــط پــرواز مســتقیم میــان ســلیمانیه  -ســنندج،
راه انــدازی شــهرکهای اقتصــادی و تولیــدی مشــترک
در نزدیکــی مرزهــا ،بــاز کــردن مــرز ســیرانبند و ایجــاد

تفاهمنامــه خواهــر خوانندگــی میــان ســلیمانیه و ســنندج
از جملــه اهدافــی اســت کــه در ســفرهای مقامــات دو طــرف
مطــرح و پیگیــری میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســلیمانیه  ۵۲۸کیلومتــر مــرز بــا
جمهــوری اســامی ایــران دارد افــزود :امنیــت و آســایش
منطقــه بــه همــه طرفهــا مرتبــط اســت و بــرای حفــظ
ایــن امنیــت نیــاز بــه هماهنگــی وجــود دارد که خوشــبختانه
ایــن هماهنگــی بیــن دو کشــور جمهــوری اســامی ایــران و
عــراق وجــود دارد.
ابوبکــر یــادآور شــد :تاکنــون بــا توجــه بــه ارتباطــات و
هماهنگــی موجــود همچــون زمانــی کــه در جنــگ بــا داعــش
وجــود داشــت توانســتهایم در ســنگر حمایــت و محافظــت
از انســانیت و جوامــع بــا جمهــوری اســامی ایــران متحــد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی :

تولید بیت کوین غیر قانونی است
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیــت کویــن
هــم میتوانــد یــک فرصــت باشــد و هــم
یــک تهدیــد محســوب شــود گفــت :بیــت
کویــن بــا قــرار گرفتــن در چارچــوب
قانونــی مخصــوص خــود میتوانــد بــه
یــک فرصــت تبدیــل شــود .امــا امــروز
متأســفانه بــا بــرق کشــاورزی یــا صنعتــی
بــا تعرفــه ارزان قیمــت ایــن ارز مجــازی
تولیــد و صــادر میشــود و یــک نــوع ســوء
اســتفاده اســت.
اســداهلل قــره خانــی در گفــت و گــو بــا
ایســنا در توضیــح بیــت کویــن و ضوابــط
و قوانیــن آن در ایــران گفــت :هــر روز
تکنولــوژی پیشــرفت کــرده و یــک
یافتــه خاصــی بــه ارمغــان دارد .مــا بایــد
بــه تناســب فرصتهایــی کــه ایجــاد
میشــود ســاز و کار الزم قانونــی را ایجــاد
کنیــم .اخیــرا ً بحــث بیــت کویــن در
فضــای کشــور مطــرح شــده اســت .بیــت
کویــن بــرق زیــادی را مصــرف میکنــد
و یــک بیــت کویــن تقریب ـاً معــادل بــرق

 ۲۴خانــه در طــول ســال مصــرف بــرق
دارد کــه مصــرف باالیــی اســت .وی در
ادامــه اظهــار کــرد :بــرای تولیــد کننــدگان
ارز مجــازی اگــر چنانچــه از بــرق یارانـهای
اســتفاده شــود قطع ـاً ســود کالنــی را بــه
جیــب خواهنــد زد .بیــت کویــن هــم
میتوانــد یــک فرصــت باشــد و هــم یــک
تهدیــد محســوب شــود .تهدیــد آن از
ایــن بابــت اســت کــه عــدهای بــه صــورت
غیرقانونــی بــا اســتفاده از تعرفههــای
بــرق کشــاورزی یــا صنعتــی و یــا خدماتــی
ایــن ارز مجــازی را تولیــد و ســود کالنــی
میکننــد و چیــزی عایــد کشــور نیــز
نمیشــود و در حقیقــت بــه نوعــی
صــادرات ارز مجــازی اســت کــه فایــدهای
بــرای کشــور نــدارد.
نماینــده مــردم علــی آبــاد کتــول در
مجلــس تصریــح کــرد :بــدون وجــود
قانــون ایــن افــراد مالیــات یــا عوارضــی را
پرداخــت نمیکننــد و در حقیقــت کاری
خــاف قانــون محســوب میشــود .ولیکــن
میتــوان بیــت کویــن را قانونــی کــرد.

3

باشــیم بنابرایــن مهــم اســت کــه در زمینــه امــور اقتصــادی
نیــز ایــن هماهنگــی هــا وجــود داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه زیــر ســایه جنــگ قــرار دارد
امــا امیدواریــم صلــح بــر آن حاکــم و جنــگ از آن دور شــود
اظهــار داشــت :امیــدوارم جنــگ از منطقــه مــا دور باشــد
البتــه بســیاری از کشــورها بــرای مقاصــد اقتصــادی بــه ایــن
منطقــه روی مــی آورنــد امــا اگــر جنگــی روی دهــد نــه تنهــا
کشــورهای منطقــه بلکــه تمــام دنیــا متضــرر مــی شــود.
اســتاندار ســلیمانیه عــراق بــا بیــان اینکــه وقــوع احتمالــی
جنــگ در ایــن منطقــه در مقابــل توســعه ،مدنیــت ،رشــد
اقتصــادی و امنیــت جهانــی اســت ،اضافــه کــرد :از همــه
طرفهــا درخواســت میکنیــم نگذارنــد در ایــن منطقــه کــه
منشــا امنیــت و رشــد اقتصــادی دنیاســت ،جنگــی روی دهــد.

استاد دانشگاه :

درگیری با ایران از محبوبیت ترامپ میکاهد
اســتاد دانشــگاه گفــت :ترامــپ تــا پایــان
دوره اول ریاس ـتجمهوریاش تمایــل بــه
درگیــری بــا ایــران نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،صــادق زیبــاکالم در
نشســت تخصصــی ترامــپ و ســه گانــه
تحریــم ،تهدیــد و رویارویــی بــا طــرح
ایــن موضــوع کــه «ایــن روزهــا از مــن
بــه طــور مکــرر ایــن ســوال میشــود کــه
آیــا جنــگ میــان ایــران و آمریــکا اتفــاق
میافتــد یــا نــه؟» ،گفــت :بعضــاً افــراد
نمیخواهنــد نظــر مــن را بــه عنــوان
یــک اســتاد دانشــگاه بداننــد بلکــه بــه
دنبــال آن هســتند مــن نظــر آنهــا را در
ایــن رابطــه تأییــد یــا تکذیــب کنــم .وی
ادامــه داد :معتقــدم شــخصیتهای اول
ایــران و آمریــکا هــم نمیداننــد جنــگ
خواهــد شــد یــا نــه و اساس ـاً هیــچ کــس
نمیدانــد چــه اتفاقــی میافتــد .ایــن
موضــوع بــه پارامترهــای مختلــف نظامــی،
اقتصــادی و سیاســی بســتگی دارد.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه «اگــر فــرض
کنیــم برخــورد نظامــی اتفــاق افتــاده

اســت آن وقــت چــه اتفاقــی میافتــد؟»
گفــت :البتــه معتقــدم ترامــپ حســابگرتر
از آن اســت کــه بخواهــد وارد جنــگ
شــود .دلیلــی نمیبینــم آمریــکا بــا مــا
وارد جنــگ شــود .وی بــا بیــان ایــن کــه
او میخواهــد مــا را بــه لحــاظ اقتصــادی
از پــا درآورد ،معتقــد اســت :اقتصــاد ایــران
بــه شــدت ضعیف شــده اســت و مشــخص
نیســت تــا چــه زمــان ســرپا بمانــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت :معتقــدم یــک
ســرباز آمریکایــی هــم وارد ایــران نخواهــد
شــد .آمریکاییهــا بــه دنبــال تغییــر
رژیــم ایــران نیســتند .دســت کــم ترامــپ
بــه دنبــال چنیــن چیــزی نیســت .ظاهــر و
باطــن حرفهــای ترامــپ یکــی اســت .او
میگویــد نمیخواهــد ایــران بــه ســمت
ســاخت ســاح هســتهای بــرود.

کاظــم غریــب آبــادی،
ســفیر و نماینــده دائــم
کشــورمان نــزد ســازمان
هــای بیــن المللــی در
ویــن ،ضمــن تاکیــد بــر
حــق انــکار ناپذیــر ایــران
بــرای غنــی ســازی اورانیــوم تصریــح کــرد کــه ایــن حــق
توســط هیــچ کشــوری اعطــاء نمیشــود کــه بعــدا ً آن را
پــس بگیــرد.
وی بــا انتشــار پیامــی در توییتــر بــه نقــل قولــی از اظهــارات
بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــوری پیشــین آمریــکا کــه برچیدن
برنامــه هســته ای ایــران را جــزء رویاهــای دســت نیافتنــی
مقامــات ایــن کشــور خوانــده بــود ،اشــاره کــرد و نوشــت:
مواضــع مقامــات آمریکایــی در ایــن موضــوع ،مــن را بــه یــاد
صحبــت هــای اوبامــا در مجمــع «ســابان» در دســامبر ۲۰۱۳
مــی انــدازد کــه گفــت« :شــما بحثهایــی را میشــنوید کــه
مــی گوینــد مــا نمیتوانیــم هیــچ گونــه غنــی ســازی را در
خــاک ایــران قبــول کنیــم .هــر کســی مــی توانــد دنیــای
ایــده آلــی را تجســم کنــد کــه در آن ایــران بگویــد مــا
تمامــی اجــزاء و تاسیســات هســته ای خــود را نابــود مــی
کنیــم و شــما فقــط نــام آنهــا را ببریــد .چیزهــای بســیاری
وجــود دارنــد کــه مــن مــی توانــم تصــور کنــم و البتــه عالــی
خواهنــد بــود .مــی توانــم دنیایــی را تصــور کنــم کــه در آن
کنگــره هــر الیحــه ای را کــه ارائــه کنــم ،تصویــب کنــد .امــا
آنــان (ایــران) بــه درجــه ای از چرخــه (هســته ای) و دانــش
رســیده انــد کــه مــا قــادر بــه از بیــن بــردن آن نیســتیم».
غریبآبــادی درحالــی ایــن اظهــارات را مطــرح کــرد کــه
آمریــکا در واکنــش بــه افزایــش میــزان ذخیــره اورانیــوم
غنــی شــده ایــران ،بــر احیــای سیاســت غنــی ســازی صفــر
در برابــر جمهــوری اســامی تاکیــد کــرده اســت .دونالــد
ترامــپ ،رئیــس جمهــوری آمریــکا همچنیــن مدعــی شــده
اســت کــه حکومــت ایــران بــا آتــش بــازی مــی کنــد.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی کــه تعهــدات ایــران
در قبــال برنامــه هســتهای را رصــد مــی کنــد ،دیــروز در
بیانیـهای عبــور ایــران از ذخایــر اورانیــوم غنــی شــده طبــق
توافــق هســتهای ســال  ۲۰۱۵را تأییــد کــرد.

وزیر امور خارجه :

اگر اروپا به تعهدات خود عمل کند
به برجام متعهد میمانیم

وزیــر امــور خارجــه
جمهــوری اســامی ایــران
در توییتــی نوشــت کــه
ایــران تــا زمانــی کــه
اتحادیــه اروپــا تعهــدات
اقتصــادی خــود را نســبت
بــه ایــران انجــام دهــد بــه برجــام متعهــد اســت.
در توییــت محمــد جــواد ظریــف آمــده اســت :ایــران
بــه اجــرای کامــل برجــام تــا زمانــی کــه اتحادیــه اروپــا
و  E۳تعهــدات اقتصــادی خــود را انجــام دهنــد ،پایبنــد
خواهــد بــود .از ایــن پــس ،ایــران دقیقــاً بــه همــان
شــکلی تعهداتــش ذیــل برجــام را اجــرا خواهــد کــرد
کــه آنهــا تعهــدات خــود را اجــرا کــرده و خواهنــد کــرد.
حــاال راضــی شــدید؟ فدریــکا موگرینــی مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا و وزرای امــور خارجــه ســه کشــور
اروپایــی عضــو برجــام ،روز ســه شــنبه بــا صــدور بیانیــه
مشــترکی از ایــران خواســتند تــا بــه ســقف مجــاز ذخایــر
اورانیــوم غنــی شــده در چارچــوب برجــام بازگــردد.
در ایــن بیانیــه نســبت بــه اقــدام ایــران بــرای عبــور از
ســقف  ۳۰۰کیلوگــرم ذخیــره اورانیــوم غنــی شــده ،عمیقاً
ابــراز نگرانــی شــده و آمــده اســت :مــا بــه طــور پیوســته
و روشــن اعــام کردیــم کــه تعهــد مــا بــه برجــام تابــع
پایبنــدی کامــل ایــران بــه ایــن توافــق اســت.

