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اخبار

دنیا باید قدردان ایران
برای مبارزه با تروریسم باشد

مشاور رئیس مجلس در امور
بینالملل گفت :ایران و محور
مقاوم��ت تنه��ا طرفهایی
بودن��د ک��ه طی س��الهای
اخی��ر ب��ه صورت ج��دی با
تروریس��م مقابله کردند .به گزارش تس��نیم،
حسین امیرعبداللهیان ،دس��تیار ویژه رئیس
مجلس در امور بینالملل در حاش��یه مراس��م
نخس��تین سالگرد ش��هدای حمله تروریستی
مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه دلیل اقدامات دوگانه آمریکا در
مبارزه با تروریسم چیست ،گفت :آمریکاییها
در سالهایی که گذش��ت برای تحقق اهداف
خودش��ان در کن��ار داعش ب��وده و از حامیان
جدی تروریسم محسوب میشوند .وی افزود:
جمهوری اس�لامی ای��ران و ح��زب هّ
الل لبنان
طرفهای��ی بودند که به طور ج��دی مبارزه
با تروریس��م را انجام دادن��د و به عنوان محور
مقاومت در منطقه حضور داشتند .در سالهای
اخیر نیز روسیه به روند مبارزه با تروریسم کمک
کرد .امیرعبداللهیان ادامه داد :ش��اهد هستیم
دونالد ترامپ در اعالم اس��تراتژی سال 2018
آمریکا به صراح��ت دروغ گفت و اعالم کرد ما
داعش را در سوریه و عراق از بین بردیم .وی در
ادامه اظهار داشت :شهدای مدافع حرم ،شهدای
حادثه تروریستی مجلس و اقداماتی که مدافعان
حرم در منطقه انجام دادند ،مؤید این است که
در اصل جمهوری اسالمی ایران و متحدان آن
هستند که در کنار ارتش عراق و سوریه نقش
مهمی در مبارزه با تروریسم برعهده گرفتهاند.
دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل
تاکی��د کرد :دنی��ا باید قدردان ای��ران و محور
مقاومت باش��د که تهدید بزرگ تروریسم را از
منطقه دور کرد.

 28خرداد؛ دور جدید رایزنیها
در زمینه کمیته قانون اساسی سوریه

در دی��دار جاب��ری انصاری و دی میس��تورا
در تهران درباره برگ��زاری دور جدید رایزنیها
در زمینه کمیته قانون اساس��ی س��وریه ،بین
نمایندگان عالی  ٣کشور ضامن آستانه و نماینده
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در  ٢٨و
 ٢٩خرداد در ژنو توافق شد .استفان دیمیستورا،
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور
سوریه دیروز یکشنبه  ٢٠خرداد وارد تهران شد
و با حس��ین جابریانصاری ،دستیار ارشد وزیر
امور خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکرهکننده
ارشد ایران در مذاکرات بینالمللی صلح سوریه
(روند آستانه) دیدار و گفتوگو کرد .طرفین در
این دیدار ضمن توافق درباره برگزاری دور جدید
رایزنیها در زمینه کمیته قانون اساسی سوریه
بین نمایندگان عالی  3کش��ور ضامن آستانه و
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه
در تاریخ  ١٨و  ١٩ژوئن  ٢٨ / ٢٠١٨و  ٢٩خرداد
ج��اری در ژنو ،درباره آخری��ن وضعیت پرونده
تعیین سرنوش��ت و تبادل بازداشتش��دگان،
مفقودان و پیکرهای کشتهشدگان جنگ سوریه
و جلسه سوم کارگروه ویژه تبادل که بزودی در
آنکارا با حضور نمایندگان  3کشور ضامن روند
آس��تانه و نمایندگانی از س��ازمان ملل متحد و
کمیته بینالملل صلیب س��رخ برگزار میشود،
گفتوگو و تبادلنظر کردند.

صدور  ۱۵۰رأی برای متهمان
حادثه خیابان پاسداران

رئیس دادگاههای انقالب ته��ران از صدور
 ۱۵۰رای ب��رای متهمان پرونده حادثه خیابان
پاس��داران خبر داد .حجتاالس�لام موس��ی
غضنفرآب��ادی در گفتوگ��و ب��ا خبرگ��زاری
صداوسیما ،افزود :رسیدگی به پرونده متهمان
حادثه خیابان پاسداران در برخی شعب دادگاه
انقالب ادامه دارد .وی در پاس��خ به این س��وال
که برای متهمان چه احکامی صادر شده است،
افزود :برخی متهمان به س��بب ن��وع عناوین
اتهام��ی به حب��س کوتاه و برخ��ی به حبس
طوالنیمدت محکوم شدهاند .رئیس دادگاههای
انق�لاب تصریح کرد :قرار اس��ت دادگاه برخی
متهمان حادثه خیابان پاس��داران علنی برگزار
ش��ود که البته باید ببینیم قاض��ی پرونده در
نهایت چه تصمیمی برای رسیدگی میگیرد.
روز  ۳۰بهمن سال گذشته شماری از دراویش
گنابادی در خیابان گلس��تان هفتم پاسداران
تجمع کردند که این تجمع به درگیری با پلیس
و خش��ونت کشیده ش��د و بامداد اول اسفند،
دراوی��ش گنابادی با نیروه��ای امنیتی درگیر
ش��دند .به گفته پلی��س ،در این درگیری یک
راننده منتسب به معترضان با اتوبوسی که در
آنجا پارک ش��ده بود ،به سمت مأموران پلیس
حملهور شد و  3نفر از ماموران نیروی انتظامی
در این حادثه به شهادت رسیدند .محمد ثالث
رانن��ده اتوبوس به اتهام قت��ل  3مامور نیروی
انتظامی و اقدام ب��رای اخالل در نظم عمومی
پس از  3جلسه دادگاه علنی ،به قصاص محکوم
و حکم صادره به وی و وکیلش ابالغ شد.

دوشنبه  21خرداد 1397

با آگاهیبخشی جریان انقالبی و همراهی نمایندگان ،الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مدت  2ماه مسکوت ماند

تالشه��ای جریانه��ای انقالبی
و کمیتهه��ای مردمی نتیج��ه داد و
بررس��ی الیحه موس��وم به FATF
در مجلس به مدت  2ماه مس��کوت
میماند .پس از ماهها شفافسازی و
آگاهیبخش��ی درباره برخی بندهای
خطرن��اک الیح��ه الحاق ای��ران به
کنوانس��یون مبارزه ب��ا تأمین مالی
تروریس��م ،دیروز نمایندگان مجلس
مقرر کردند تا  2ماه بررسی این الیحه
مسکوتبماند.
ب��ه گ��زارش «وط��ن ام��روز»،
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
روز گذش��ته در جلسه علنی با ۱۳۸
رأی مثبت با مس��کوت ماندن الیحه
الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با
تأمین مالی تروریسم به مدت  2ماه
تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپا
موافقت کردند.
ابتدا  50نفر از نمایندگان مجلس
درخواست مس��کوت ماندن این الیحه به مدت 2
ماه را در نامهای به هیاترئیس��ه ارائه کردند .وفق
آییننامه مجلس ،سپس رایگیری درباره این نامه
و پیش��نهاد مس��کوت ماندن بررسی الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
در دس��تور کار قرار گرفت .یک نف��ر از موافقان و
یک نفر از مخالفان مسکوت ماندن این الیحه نیز
صحبت کردند و سپس رایگیری انجام شد که در
نهایت پیشنهاد مسکوت ماندن الیحه الحاق ایران
به کنوانس��یون مبارزه با تامین مالی تروریس��م با
 138رأی موافق در مقاب��ل  103رأی مخالف و 6
رأی ممتنع از  253نماینده حاضر در صحن علنی
تصویب شد.
این یک پی��روزی بزرگ ب��رای جریان منتقد
برجام در داخل ایران اس��ت .منتقدان میگویند با
خروج آمریکا از برجام و نامش��خص بودن تعهدات
اروپاییها و نیز نامعلوم بودن تکلیف برجام ،اجرای
هرگونه تعهدات جانبی وابس��ته به برجام از سوی
ایران اشتباه و پرهزینه است .از سوی دیگر ،برخی
مفاد این الیحه که به صورت مستقیم بازوان اقتدار
جمهوری اس�لامی در منطقه را تضعیف میکند
نیز س��والهای زیادی در افکار عمومی ایجاد کرده
که این موضوع نیز در مس��کوت ماندن این الیحه
بسیار موثر بوده است .یکی از دالیلی که روز گذشته
در تصویب مس��کوت ماندن این الیحه موثر بوده،
این اس��تدالل بوده که باید تا  2ماه آینده که موعد
اجرای تحریمهای آمریکا میرس��د منتظر ماند و
دید رفتار اروپا در قبال این تحریمها چگونه اس��ت
و آی��ا اروپاییه��ا تضمینه��ای الزم را برای عدم
پایبندی به این تحریمها به ایران ارائه خواهند داد
یا خیر! بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسالمی
تصمیمگیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون
مبارزه با تامین مالی تروریسم را به رفتار اروپاییها
در قبال برجام و تحریمهای آمریکا مشروط کردند.
این اقدام نمایندگان مجلس دهم نشاندهنده تغییر
اساسی در تصمیمگیری این نهاد قانونگذاری نسبت
به تعهدات خارجی دولت حسن روحانی است .در

« 20دقیقه» تکرار نشد

پسابرجام علیاکب��ر صالح��ی ،رئی��س
س��ازمان انرژی اتمی میگوید
طرح پیش��ران هستهای که نخس��تین واکنش
ای��ران به نق��ض برجام از س��وی دولت س��ابق
آمریکاست ،برای به نتیجه رسیدن به  10تا 15
س��ال زمان نیاز دارد .او میگوید سازمان انرژی
اتمی و چند ش��رکت با جدی��ت در حال انجام
این پروژه هس��تند اما این پروژه بسیار پیچیده
و عظیم اس��ت و اجرای آن حداق��ل  10تا 15
س��ال زمان میب��رد .به گ��زارش «وطنامروز»،
اظه��ارات علیاکبر صالحی پ��س از آن صورت
گرفت که هفته گذش��ته رهبر معظم انقالب در
مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با اشاره
به خروج آمریکا از برج��ام و تداوم تحریمها در
حین انج��ام تعهدات برجامی ایران ،مس��ؤوالن
س��ازمان انرژی هس��تهای را موظ��ف کردند به
س��رعت آمادگیه��ای الزم را برای رس��یدن به
 ۱۹۰هزار س��و (البته فع ً
ال در چارچوب برجام)
فراه��م آورند و مقدمات اجرای مس��ائلی را که
رئیسجمهور دس��تور داده از همی��ن فردا آغاز
کنن��د .پ��س از دس��تور رهبر انق�لاب ،رئیس
س��ازمان انرژی اتمی خب��ر از تکمیل راهاندازی
مرکز تولید س��انتریفیوژهای جدی��د در آینده
نزدیک و احتماال تا یک ماه آینده داد .اما بخشی
دیگر از بیانات رهبری خطاب به ریاست سازمان
انرژی اتمی ،اجرای دستورات رئیسجمهور بود
که صالحی این دستورات را تولید  ،UF6تولید
 UF4و مرکز مونتاژ ماشینهای جدید دانست.
اما عالوه بر این دستورات که صالحی آن را اعالم
کرد ،حس��ن روحانی یک دس��تور دیگر نیز به
سازمان انرژی اتمی داده بود .او آذرماه سال 95
و پس از تصویب قانون تحریمی کاتسا به رئیس
س��ازمان انرژی دس��تور داد «برنامهریزی برای

نما
دانشجویان پای کار بودند
شامگاه شنبه تعدادی از دانشجویان دانشگاههای تهران در میدان بهارستان تهران تجمعی برگزار کردند تا
پیام جوانان درباره تصمیم روز یکشنبه مجلس را به نمایندگان برسانند .دانشجویان علت تجمع خود را که
ساعتی به طول انجامید اعتراض به قرار گرفتن الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون FATF
در دس�تور کار روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی اعالم کردند .دانشجویان تجمعکننده اعالم کردند
پیوستن ایران به این کنوانسیون عواقب جبراننشدنی برای کشور بویژه در حمایت از جبهه مقاومت به
بار خواهد آورد .در قم نیز مردم فعال انقالبی در این صحنه هم حاضر بودند .مردم و طالب قم عصر شنبه
در اعتراض به  FATFو بررسی الیحه تامین مالی تروریسم در مجلس ،مقابل دفتر رئیس مجلس شورای
اسلامی در قم تجمع کردند .به گزارش فارس ،تجمعکنندگان با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر
آمریکا» و «مرگ بر اس�رائیل» و با در دس�ت داشتن دستنوشتههایی با این مضمون که تصویب لوایح
 4قلو در مجلس به ضرر ملت است ،مخالفت خود را با تصویب لوایحی مانند الحاق به  ،FATFالحاق به
کنوانس�یون پالرمو و ...در مجلس اعالم کردند .این بار البته برخالف تجمعات در زمان بررسی برجام در
مجلس ،تجمعکنندگان از این اقدام خود رضایت دارند ،چرا که حداقل این اعتراضات و تجمعات آنها در
مسکوت ماندن الیحه موسوم به  FATFبسیار موثر بود.

حالی که در مجلس نهم ،برجام برخالف انتظارات
عموم��ی در  20دقیقه تصویب ش��ده بود اما حاال
الیحه موس��وم به  FATFکه برخی منتقدان آن
را از ضمائم نانوش��ته برجام درب��اره تعهدات ایران
میدانند 2 ،ماه مسکوت میماند تا تکلیف تعهدات
طرف مقابل مش��خص ش��ود .ش��اید تصویب 20
دقیقهای برجام در مجلس نهم حاال درس عبرتی
برای نمایندگان مجلس دهم شده باشد.
گویا دولت نیز با مسکوت ماندن بررسی الیحه
الحاق ایران به کنوانس��یون مب��ارزه با تامین مالی
تروریس��م موافق بوده اس��ت .علی الریجانی که از
حامیان تصوی��ب این الیحه بوده اس��ت در پایان
جلسه علنی دیروز گفت دولت نیز با مسکوت ماندن
این الیحه به مدت  2ماه موافقت کرده است.

■■ FATFیعنی خودتحریمی

با در دستور کار قرار گرفتن الیحه الحاق ایران
به کنوانس��یون مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م،
نمایندگان موافق و مخالف این الیحه نظرات خود
را عنوان کردند.
سیدحس��ین نقویحس��ینی ،س��خنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

ش��ورای اسالمی در مخالفت با الیحه الحاق دولت
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تامین مالی تروریس��م ،با اش��اره به اینکه
موضوعاتی نظیر حق تحفظ ،بیانیه تفس��یری و...
از لحاظ حقوقی بالاثر است ،اظهار داشت :عضویت
در کنوانس��یون مذک��ور الزامات��ی را در چارچوب
تعیینشده توسط دش��منان برایمان رقم میزند
به عن��وان مثال اختیارات نظام پول��ی و مالی را با
پیوستن به این کنوانسیون محدود میکنیم لذا آن
وقت نمیتوانیم با تحریمها مقابله کنیم .وی با بیان
اینکه ایران بر اساس قانون داماتو ،برجام ،موشکی،
تس��لیحاتی ،حقوق بش��ر و  CFTتحریم است،
گف��ت :طبق اظهارنظر وزیر ام��ور خارجه و رئیس
بان��ک مرکزی ،آنها در زم��ان برجام با ما همکاری
مالی و پولی نکردند ،چطور میخواهیم این انتظار
را داش��ته باشیم که با پیوستن به این کنوانسیون
همکاریه��ای الزم ب��ا ما صورت گی��رد؟ نماینده
ورامی��ن در مجلس با بیان اینکه این کنوانس��یون
چارچوبهایی را توس��ط دشمنان ما تعیین کرده
اس��ت ،گفت :ما به برجام متعهد بودیم ،آژانس به
عنوان تنها مرجع راس��تیآزمایی در  ۱۱بیانیه به

توضیح علیاکبر صالحی درباره وضعیت نخستین دستور برجامی روحانی در واکنش به نقض عهد آمریکا در برجام

پیشران هستهای پروژه  15ساله است

طراحی و س��اخت پیشران
هس��تهای برای بهرهگیری
در حوزه حملونقل دریایی،
با هم��کاری مراک��ز علمی
و تحقیقات��ی و مطالع��ه و
طراحی «تولید س��وخت»
مصرفی پیش��ران هس��تهای ،با همکاری مراکز
علم��ی و تحقیقاتی را در دس��تور کار قرار دهد.
از آن زم��ان تا ب��ه امروز ه��ر از گاهی رئیس و
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی در پاس��خ به
سوال خبرنگاران به بیان کلیات درباره این پروزه
میپرداختن��د .روز گذش��ته علیاکب��ر صالحی
در گفتوگو با تس��نیم ،جزئیات��ی از این پروژه
را رس��انهای کرد .او در پاس��خ به سؤالی درباره
آخرین وضعیت پیش��رانهای هستهای ،گفت:
ای��ن پروژه ،پروژه بزرگی اس��ت که مدتی طول
میکش��د تا بخواهد محقق ش��ود ،ما مقدمات
ای��ن پ��روژه را ش��روع کردهای��م و ب��ا جدیت
بهدنبال به س��رانجام رس��اندن آن هستیم .وی
افزود :شناساس��ی پروژه ،تحقیق و مطالعه آن،
امکانس��نجی پروژه و س��اخت تجهیزات اولیه
پروژه مقدماتی اس��ت که ما همه این قدمها را
بهحول و قوه الهی برداش��تهایم .رئیس سازمان
انرژی اتمی با بیان این که راهاندازی پیشرانهای
هستهای پروژهای است که  10تا  15سال طول
میکشد ،اظهار داشت :الحمدهلل قدمهای خوبی
در این ب��اره برداش��تهایم و امیدواریم با همین
شتابی که س��ازمان انرژی اتمی در پیش گرفته
و با حمایته��ای مالی دولت بتوانی��م پروژه را

در موعد مقرر به س��رانجام
برس��انیم .صالحی ادامه داد:
کشورهای بس��یار معدودی
در جه��ان از ای��ن فن��اوری
اس��تفاده میکنن��د ،ش��ما
ببینید؛ االن  5کشور اعضای
ش��ورای امنیت هس��تند که از فناوری پیشران
هستهای برخوردارند ،بتازگی هم هند بهواسطه
همکاری 20سالهای که با روسها داشته به این
جمع پیوسته و توانسته است نخستین پیشران
هس��تهای خود را در شناورهای هستهای بهکار
گیرد .وی با اعالم اینکه «بهصورت کام ً
ال جدی
کار پیش��رانها را آغاز کردهایم و با جدیت آن را
پیش میبریم» ،تصریح کرد :تاکنون پیش��رفت
خوبی در این زمینه داش��تهایم اما عرض کردم
پ��روژه ،پروژه بزرگ و عظیمی اس��ت و اساس��اً
چیزی نیس��ت که امروز یا فردا به نتیجه برسد؛
در موض��وع پروژه س��وخت 20درصدی که آن
زم��ان خدا توفی��ق داد و بنده مدی��ر آن پروژه
بودم ،توانس��تیم آن را در  2س��ال بسازیم ولی
موضوع این پروژه پیش��رانها متف��اوت بوده و
خیلی عظیمتر و خیلی پیچیدهتر و دارای ابعاد
متنوعتری اس��ت و طول میکشد اما امیدواریم
در همان بازه زمانی  10تا  15س��ال بتوانیم آن
را بهثمر برسانیم.
رئی��س س��ازمان ان��رژی اتم��ی در پای��ان
خاطرنشان کرد :مقدمات کار بشدت شروع شده
و االن تعداد زیادی از مهندس��ان و کارشناسان
س��ازمان انرژی اتمی مش��غول این کار هستند

اخبار
توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سپاه صورت گرفت

انهدام  2تیم تروریستی دیگر
در شمال غرب کشور

رفتار ایران و عمل به تعهداتش صحه
گذاشته اما آمریکا از برجام خارج شد
و هی��چ مجازاتی متوج��ه این دولت
نش��د .حال چرا ما میخواهیم دوباره
خود را در چارچوبها و الزاماتی قرار
دهیم که توسط دشمنانمان طراحی
شده است؟
نقویحسینی با اش��اره به اینکه
هماکنون قانون داماتو ،برجام ،کاتسا
و ...در حال اجراس��ت ،اظهار داشت:
بنابرای��ن پیوس��تن ب��ه FATF
تاثیری بر رفع تحریمه��ا ندارد و در
واقع خودتحریمی انج��ام میدهیم.
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس همچنین
گف��ت :بای��د ی��ادآور ش��د وزارت
خزان��هداری آمری��کا ج��زو چ��ارت
س��ازمانی  FATFاست .وی با بیان
اینکه با پیوستن به این کنوانسیون،
آمریکاییه��ا ما را به صورت نقطهزن
تحری��م میکنن��د ،گفت :ما مخالف پیوس��تن به
کنوانس��یونهای بینالمللی نیستیم اما اگر به این
کنوانس��یون بپیوندی��م آثار منفی متوجه کش��ور
میشود.

■■به عراقچی اعتماد کنیم؟

عباس عراقچی ،مع��اون وزیر امور خارجه نیز
دیروز به عنوان نماینده دولت درباره الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
به اظهارنظر پرداخ��ت و از عضویت ایران در این
الیحه دف��اع کرد .عراقچی البته در اظهارات خود
ناچار شد به حفرههای امنیتی این الیحه اعتراف
کن��د .او در اینب��اره گفت :کش��ورهای غربی از
مفهوم تروریسم سوءاستفاده میکنند و گروههای
مقاومت را تروریس��ت قلم��داد میکنند .ما برای
مقابله با این تهدید هم همهجوره اندیش��یدهایم،
ش��اید بیش از  2س��ال اس��ت درباره این الیحه
تمام ارگانهای امنیتی کش��ور کار کارشناس��ی
انج��ام دادند ،از جمله وزارت اطالعات و اطالعات
س��پاه و ش��ورای عالی امنیت ملی و وزارت امور
خارجه ،همه دس��تگاهها بیش از  2سال است کار
کارشناس��ی روی این الیحه انجام میدهند .هیچ
الیحهای ندیدم که تا این حد کار کارشناسی روی
آن انجام ش��ده باشد .شورای عالی امنیت ملی به
عنوان باالترین مرجع امنیتی کشور گواهی داده با
حق شرطهایی که گذاشتیم هیچ مشکل و تهدید
امنیتی متوجه کشور نخواهد شد .آقای شمخانی
در مجل��س این را به صراح��ت بیان کرد .ما تمام
حفرههای موجود در این کنوانس��یون را دیدهایم
و تم��ام نقاط ضعف��ی را که ممکن اس��ت باعث
سوءاس��تفاده ش��ود دیدهایم و برای آن تدابیری
اندیشیدهایم .وی افزود :حقشرطهایی که در نظر
گرفته شده ،تمام نقاط ضعف را پوشش میدهد.
معاون وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد:
ما این حق حاکمیتی خودمان را داریم و هر لحظه
احساس کنیم این کنوانسیون ضرری برای کشور
دارد از آن خارج میشویم ،چرا االن برای خودمان
هزینه تحمیل کنیم و به خودمان خسارت بزنیم؟
و همینط��ور ش��رکتی اختصاص��اً در این باره
کار میکند .بی��ش از  150مهندس متخصص
مشغول این پروژه هستند.

■■ف�ردو تا زمانی ک�ه در برجامیم ،همینطور
باقی میماند

سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی اعالم کرد:
س��ایت فردو تا زمانی که در برجام هس��تیم به
همین ش��کلی که هس��ت باقی میماند اما در
صورت خروج از برج��ام برنامههایی برای فردو
داری��م .ب��ه گزارش ف��ارس ،به��روز کمالوندی
در حاش��یه برگزاری مراس��م نخستین سالگرد
ش��هدای حمله تروریستی داعش به مجلس که
در مدرس��ه عالی شهید مطهری برگزار شد ،در
پاسخ به س��والی درباره ارتقای غنیسازی 190
هزار س��و گفت :این ع��دد حداقل نی��از ما در
غنیسازی صنعتی است که پاسخ یک نیروگاه
را میده��د ،به اضافه رآکتورهای تحقیقاتی که
داریم ،در این زمینه کارهایی انجام شده و یک
بخش��ی از آن ارائه شده است البته بخشهایی
که با برجام منافاتی ندارد ،مهمترین اقدام سالن
مونتاژ س��انتریفیوژ اس��ت که یک بخشی از آن
در گفتوگ��وی ویژه دیده ش��د و این ظرفیت
همانط��ور که آقای صالحی گفت زیر یکس��ال
به ظرفیتی که مورد نظر ما اس��ت می رسد ،ما
بر اس��اس دستورات کلی مقام ارشد نظام عمل
میکنی��م و فعال نظر محت��رم رهبر انقالب این
اس��ت که در چارچ��وب برجام اقدام ش��ود اما
اگر قرار باش��د از برجام خارج ش��ویم ،آن وقت
ظرفیته��ای واقع��ی کش��ور را خواهن��د دید.
کمالوندی در پایان خاطرنشان کرد :سایت فردو
تا زمانی که در برجام هس��تیم به همین شکلی
که هست میماند اما در صورت خروج از برجام
برنامههایی برای فردو داریم.

س��ردار پاکپور از شناسایی و انهدام  2تیم
تروریستی دیگر در مناطق عمومی سروآباد و
اش��نویه خبر داد .در پی تالشهای مذبوحانه
اخیر گروهکهای تروریستی وابسته به استکبار
جهان��ی به منظور رخن��ه در خاک جمهوری
اس�لامی ایران و انجام اقدام��ات خرابکارانه و
ضدامنیتی و متعاقباً شناس��ایی و انهدام یک
تیم  7نفره از تروریس��تها در شامگاه جمعه
( 18خرداد) ،س��ردار محم��د پاکپور ،فرمانده
نیروی زمینی س��پاه اظهار داشت :در روزهای
اخیر شاهد برخی تحرکات و تالشهای اشرار
و تروریس��تهای ضدانقالب در مناطق مرزی
غرب و شمال غرب کشور با هدف نفوذ به عمق
بودیم که اشراف اطالعاتی و رصد کامل و دقیق
رزمندگان نیروی زمینی سپاه در قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع) ،این گروهکهای تروریستی را
در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.
وی اف��زود :همانگونه که به اس��تحضار ملت
ش��ریف و انقالبی ایران رس��انده شد ،شامگاه
جمعه ( 18خرداد) یک تیم تروریستی در حال
نفوذ به منطقه عمومی اشنویه در دام رزمندگان
قرارگاه حمزه گرفتار شد و طی یک درگیری به
طور کامل منهدم و  7عضو آن کشته و زخمی
شدند .سردار پاکپور در ادامه از وقوع  2درگیری
دیگر طی  24ساعت گذشته در مناطق عمومی
س��روآباد و اشنویه خبر داد و افزود :همچنین
 2تیم تروریس��تی از اش��رار ضدانقالب تالش
نافرجام��ی ب��رای نف��وذ به خاک کش��ورمان
داشتند که با رصد اطالعاتی و شناسایی دقیق
مح��ل عبور آن��ان ،رزمندگان ق��رارگاه حمزه
توانس��تند پس از درگیری در مناطق عمومی
س��روآباد و اش��نویه ،این تیمهای تروریستی
را نی��ز منهدم کنند و  6تن از تروریس��تها را
به هالکت رس��انده و  3نف��ر از آنان را زخمی
کنند .فرمانده نیروی زمینی س��پاه در پایان با
بیان اینکه مقادیر قابل توجهی سالح ،مهمات
و تجهیزات از تروریستها کشف و ضبط شده
است ،تاکید کرد :رزمندگان غیور نیروی زمینی
س��پاه با آمادگی کامل و اشراف همهجانبه بر
تحرکات ضدانقالب و مزدوران استکبار جهانی،
هرگونه اقدام آنان در به خطر انداختن امنیت
ایران اسالمی را با پاسخ قاطع و کوبنده روبهرو
خواهند کرد.

تأکید رهبری بر افزایش غنیسازی
اتمامحجت برجامی با اروپا بود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد
اس��ت :تاکید رهبری بر آمادگی برای افزایش
غنیس��ازی ،آزمودن طرفهای مقابل است،
ل��ذا اگر مناف��ع ایران در برجام تامین ش��ود،
برنامه هس��تهای خود را در همان قالب پیش
خواهی��م برد .حش��متاهلل فالحتپیش��ه در
گفتوگو با خانهملت ،با اش��اره به فرمان مقام
معظم رهبری برای انجام مقدمات غنیسازی
جهت رس��یدن به  190هزار سو ،گفت :مقام
معظم رهب��ری اظه��ارات ضرباالجلی را در
قال��ب برجام مطرح و م��ورد تاکید قرار دادند
که به موجب آنها فعالیت هستهای جمهوری
اس�لامی ایران گس��ترش یابد .نماینده مردم
اس�لامآباد غرب و داالهو در مجلس ش��ورای
اس�لامی تصریح کرد :تاکیدات و شروط مقام
معظم رهب��ری به نوعی آزم��ودن طرفهای
مقابل اس��ت ،لذا اگر منافع جمهوری اسالمی
در برجام تامین شود ،کماکان برنامه توسعهای
هستهای خود را در همان قالب پیش خواهیم
برد .وی افزود :فرمایشات مقام معظم رهبری
نشان از عدم تخطی و پایبندی ایران به برجام
دارد .جمهوری اسالمی برنامه هستهای خود
را در قال��ب برنام ه آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی پی��ش برده اس��ت اما پایبن��دی ایران
بدون قید و ش��رط نیست ،لذا اگر برجام تنها
موجب محدودیت و رفع فرصتهای جمهوری
اس�لامی ش��ود ،دیگر موافق ماندن در برجام
نخواهیم بود .فالحتپیش��ه در توضیح اینکه
آیا آمادگی جمهوری اس�لامی برای افزایش
غنیس��ازی اورانیوم در اخذ تضامین عملی از
اروپاییها تاثیرگذار اس��ت ،گفت :کشورهای
اروپای��ی تضمین عمل��ی به ای��ران نخواهند
داد ،زیرا در سیاس��ت تضمین��ی وجود ندارد
و قدرت مقابله و توازن کش��ورها مناسبات را
تعیین میکند.

