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آیتاهلل عباس کعبی ،عضو جامعه مدرسین قم در هفتمین همایش جبهه جهانی شباب المقاومه با اشاره به عادیسازی روابط برخی کشورهای
عربی با رژیم صهیونیستی اظهار داشت :گاوهای شیرده اماراتی ،بحرینی و سعودی که در مسابقه خیانت به قدس و فلسطین فعال شدهاند ،بیش
از گذشته منفور ملت خود ،امت اسالمی و تمام آزادیخواهان شدهاند .وی همچنین تاکید کرد :مسابقه خیانت به فلسطین برنده ندارد.

سیاسی

اخبار

طرح اصالح قانون انتخابات
در کمیسیون شوراها نهایی شد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای
مجلس از بررس��ی و نهایی ش��دن ط��رح اصالح قانون
انتخابات ریاستجمهوری در این کمیسیون خبر داد.
علی حدادی در گفتوگو با فارس ،در تشریح جزئیات
نشس��ت عصر دیروز (سهشنبه  ۲۵ش��هریور  )۹۹این
کمیسیون اظهار داشت :در این جلسه طرح اصالح موادی
از قانون انتخابات ریاستجمهوری بررسی و نهایی شد.
وی افزود :مصوبات جلسات قبلی کمیسیون شوراهای
مجل��س درباره این طرح مرور و چکشکاری نهایی آن
جهت ارجاع به صحن مجلس انجام شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای
مجلس تصریح کرد :انش��اءاهلل در روزهای آینده طرح
اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری در صحن علنی
مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
حدادی خاطرنش��ان کرد :از هفت��ه آینده هم طرح
اصالح قانون انتخابات ش��وراهای اسالمی در دستورکار
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار میگیرد که
امیدواریم این طرح هم نهایی ش��ده و بتوانیم انتخابات
 ۱۴۰۰را با اصالحیههای صورتگرفته در قانون انتخابات
ریاستجمهوری و قانون انتخابات شوراها برگزار کنیم.

دیوان عالی کشور
رأی پرونده روحاهلل زم را صادر کرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت :رسیدگی به پرونده
زم در دیوان عالی تمام شده است.
به گزارش ایس��نا ،حجتاالسالم مرتضویمقدم در
جمع خبرنگاران درب��اره پرونده روحاهلل زم گفت :رای
صادر و رسیدگی به پرونده زم در دیوان تمام شده است
و رای آن اعالم خواهد ش��د .رئیس دیوان عالی کشور
درباره حکم اع��دام  ۳نفر از محکومان اعتراضات آبان
 ۹۸هم گفت :این پرونده در حال رس��یدگی است .وی
در واکنش به ارسال نامهای از سوی وکیل این  3متهم
به دیوان عالی کشور گفت :هر نامهای که میآید روی
پرونده میرود .رئیس دیوان عالی کشور همچنین درباره
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت :این پرونده
تمام شده و دست ما نیست و در مرحله اجراست .وی
درباره پرونده شکات سکه ثامن هم که به دیوان عالی
ارسال شده است ،گفت :هنوز چیزی در هیأت عمومی
اعالم نشده است.

اولویت دیوان محاسبات
حمایت از مدیران ریسکپذیر است

نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
طبق اعالم بذرپاش ،دیوان محاسبات حمایت از مدیران
شجاع و ریسکپذیر را در دستور کار خود قرار میدهد.
حجتاالسالم میرتاجالدینی در گفتوگو با مهر با اشاره به
حضور مهرداد بذرپاش در جلسه روز گذشته کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ،گفت :در این جلسه برنامههای
دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛
دیوان محاس��بات سندی  ۵ساله تحت عنوان «دیوان
فناورانه مردمپایه» را تدوین کرده است .وی با اشاره به
اولویتهای دیوان محاس��بات که در این جلسه مطرح
شد ،گفت :طبق گفته رئیس دیوان محاسبات ،در این
دوره قرار بر این اس��ت ک��ه گزارشهای تفریغ بودجه
اثربخش و بموقع باش��د و همچنین دیوان محاسبات
در همه امور کامال برخط باش��د و عملکرد بخشهای
مختلف را حسابرسی کند .نایبرئیس کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد :توسعه
دامنه حسابرس��ی دیوان محاس��بات به شهرداریها،
اصالح س��اختار بودجه ،کمک به مدیران ریسکپذیر،
بهرهگی��ری موث��ر و برخط از دادههای مالی کش��ور و
رسیدگی به خسارت ناشی از ترک فعل مدیران ،از دیگر
برنامههایی است که در دوره جدید دیوان محاسبات قرار
است پیگیری شود .میرتاجالدینی بیان کرد :طبق گفته
بذرپاش ،دیوان محاس��بات حمایت از مدیران شجاع و
ریسکپذیر را در دستور کار خود قرار میدهد ،چرا که
برخی مدیران از ترس و واهمه پاسخگویی ،دست روی
دست گذاشتهاند و اقدامی نمیکنند .نماینده مردم تبریز
در مجلس شورای اسالمی گفت :برخی کارها ریسکپذیر
است و نیاز به شجاعت دارد اما بعضا شاهد ترک فعل
مدیران هس��تیم و قطعا دیوان محاسبات قرار است به
این مسائل رسیدگی کند ،چرا که با ترک فعل این افراد،
خسارتهایی به جامعه تحمیل میشود.

واکنش مقامات آمریکایی به خبر کذب نشریه پولیتیکو علیه ایران ،نشان از عمق هراس آمریکا از وعده انتقام خون شهید سلیمانی دارد

دونالد ترامپ در پی گزارش یک نشریه آمریکایی که ایران را
به برنامهریزی برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی به انتقام
خون سردار سلیمانی متهم کرده بود ،در توئیتی ادعا کرد هر گونه
اقدام ایران به تالفی ترور سردار سلیمانی را «هزار بار شدیدتر»
پاسخ خواهد داد.
به گزارش «وطن امروز» ،چندی قبل نشریه پولیتیکو به نقل
از یک مقام آمریکایی مدعی شد ایران در فکر ترور النا مارکس،
سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی با هدف تالفی ترور سردار قاسم
س��لیمانی اس��ت؛ خبری که بهرغم تکذیب آن از سوی ایران ،با
واکنش شدید مقامات آمریکایی مواجه شد .واکنش آمریکاییها
به این خبر کذب ،نشان داد ترس از انتقام ایران در پاسخ به ترور
س��ردار سلیمانی ،به عنوان یک «هراس س��اختاری» در ارکان
حاکمیتی ایاالت متحده نهادینه شده است.
دونالد ترامپ در این باره در  2توئیت پیاپی با تکرار اتهامات
خود علیه ایران ،با بیان اینکه «بر اساس گزارشهای رسانهها ،ایران
ممکن است در حال طرحریزی برای یک قتل هدفمند یا حمله به
آمریکا باشد تا انتقام کشتن [سردار قاسم] سلیمانی را بگیرد» ،ادعا
کرد :هر گونه حمله ،به هر نوعی علیه ایاالت متحده با حملهای
هزار برابر قویتر علیه ایران مواجه خواهد شد.
مایک پمپئو ،وزیر خارج��ه آمریکا هم در مصاحبهای اظهار
داش��ت« :خیلی شفاف به جمهوری اسالمی ایران میگوییم هر
ن��وع حرکت��ی از جمله حمله به آمریکا یا ه��ر مکانی که در آن
دیپلماتهای آمریکایی ،سفیر یا سایر کارمندان سفارت باشند،
کامال غیرقابل قبول است».
فضاسازی آمریکاییها علیه ایران در حالی انجام شد که خبر
برنامهریزی ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی در
همان ساعات اولیه از سوی وزارت امور خارجه ایران تکذیب شد
و س��خنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی نیز از ش��نیدن آن
اظهار تعجب کرد .سعید خطیبزاده در واکنش به گزارش نشریه
پولیتیکو ،آن را گزارشی «سفارشی»« ،هدفمند» و «مغرضانه»
خواند و به مسؤوالن آمریکایی توصیه کرد دست از این روشهای
پوسیده برای فضاسازی علیه جمهوری اسالمی بردارند .همچنین
لونا انجیکنگلله ،س��خنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی در
گفتوگویی با شبکه بلومبرگ گفت که این ادعاها دولت پورتوریا
را شگفتزده کرده است .او با اظهار بیخبری از این موضوع گفت:
ما امروز صبح از این گزارش مطلع شدیم.
■■نه میبخشیم ،نه فراموش میکنیم

از همان نخس��تین روزهای پس از ترور س��ردار س��لیمانی،
جمهوری اس�لامی اعالم کرد انتقام خون حاجقاس��م از آمریکا،
استراتژی قطعی ایران خواهد بود .حمله موشکی سپاه پاسداران
به پایگاه نظامی آمریکا در عیناالس��د نیز از سوی رهبر معظم
انقالب «تنها یک سیلی» نامگذاری شد ،نه انتقامی که جمهوری
اسالمی وعده آن را داده است.
ایران برای انتقام سردار سلیمانی یک موضوع راهبردی را مطرح
گروه سیاسی :وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر تالش این کشور
برای جلوگیری از رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران تاکید کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،مایک پمپئو در گفتوگویی با فرانس
اینتر ،ضمن مطرح ک��ردن ادعاهایی ضدایرانی و با بیان اینکه
کش��ورهای بس��یار کمی از جمله از اروپا با ما مخالف هستند،
مدعی ش��د :تغییری که ما پیرامون مساله ایران ایجاد کردیم
یک موفقیت بزرگ بوده و دنیا را بر س��ر این واقعیت که ایران
حامی اصلی تروریسم است ،متحد کرده است .پمپئو در ادامه
گفت :ما مانع دستیابی ایران به تانکهای چینی و سامانههای
دفاعی هوایی روس��یه و س��پس فروش تسلیحات به حزباهلل
خواهیم شد .آمریکا برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت
علیه ایران در ماههای اخیر فش��ار گستردهای بر سایر کشورها
بویژه کش��ورهای عضو ش��ورای امنیت وارد کرده است .بهرغم
مخالفتهای علنی اعضای ش��ورای امنیت ،آمریکا ماه گذشته
طرحی تحریمی را به این ش��ورا ارائه کرد تا در نتیجه آن تمام
تحریمهای پیشین در حوزه تسلیحات نظامی بار دیگر علیه ایران
اعمال شود .در نتیجه رایگیری صورت گرفته در جلسه شورای
امنیت ،تنها ایاالتمتحده و دومینیکن(!) به این طرح رای مثبت
دادند و  13عضو دیگر شورا این طرح را رد کردند .با این حال
مقامات آمریکایی پس از شکست در این طرح مدعی شدند با
ارسال نامهای به شورا ،فرآیند مکانسیم ماشه را آغاز کردهاند که
در نتیجه آن تحریمها  20س��پتامبر  30 /شهریور بازمیگردد.
حال در ش��رایطی که تنها چند روز به ضرباالجل مورد اشاره
مقامات آمریکایی باقی مانده ،مایک پمپئو تاکید کرده آمریکا

رژه  31شهریور لغو شد

س��ردار س��رتیپ بس��یجی بهمن
کارگر ،رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاعمقدس و رئیس ستاد
مرکزیچهلمینسالگرددفاعمقدس
در نشست خبری به مناسبت هفته
دفاعمقدس که در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاعمقدس
برگزار ش��د ،اظهار کرد :برنامههای هفته دفاعمقدس از
سوم خردادماه امسال آغاز شده و به مدت  ۴٣هفته تا ٢٩
اسفندماه ادامه خواهد داشت .همه برنامههای تعیینشده
تحت هدایت و نظارت ستاد مرکزی گرامیداشت چهلمین
س��الگرد دفاعمقدس قرار دارد و ستادهای جنبی مانند
آنچه در وزارتخانهها و نیروهای مسلح فعالیت میکنند،
با هماهنگی س��تاد مرک��زی برنامههای خ��ود را انجام
میدهند .رئیس س��تاد مرکزی گرامیداش��ت چهلمین
س��الگرد دفاعمقدس درباره برگزاری مراسم رژه ساالنه
دفاعمقدس در  31شهریور گفت :امسال نه در تهران و نه
در خلیجفارس رژه نخواهیم داشت و به جای آن مراسم
تکریم و گرامیداشت یک میلیون رزمنده دفاعمقدس را
خواهیم داشت .امسال  ۵٠۵ستاد در سراسر کشور تشکیل
شده است .در نیروهای مسلح ،معاونان هماهنگکننده
نیروهای مس��لح مسؤولیت ستاد گرامیداشت چهلمین
س��الگرد دفاعمقدس را بر عه��ده دارند و در وزارتخانهها
یکی از معاونان وزرا مسؤول این ستاد هستند .در استانها
نیز استاندار مسؤول ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد
دفاعمقدس است .در شهرستانها هم مسؤولیت این ستاد
بر عهده فرمانداران است.

کابوس انتقام

کرد :خروج کامل آمریکا از منطقه.
البته در س��الهای گذشته این اس��تراتژی مورد توجه ایران
بود و جزء اهداف اساسی سپاه قدس به حساب میآمد اما پس
از ترور س��ردار سلیمانی همانگونه که این موضوع مورد تاکید
رهبر حکیم انقالب قرار گرفت ،خروج آمریکا از منطقه به راهبرد
اصلی و نقطه کانونی فعالیتهای برونمرزی ایران تبدیل و تمام
ظرفیتهای در دس��ترس برای اجرایی کردن این راهبرد به کار
گرفته شد .به بیان دیگر ،مجبور کردن آمریکا به خروج از منطقه
همان انتقام سختی است که جمهوری اسالمی آن را به مقامات
ایاالت متحده وعده داده است .نشانههای محقق شدن این وعده
در آینده در دسترس نیز در شرایط کنونی منطقه قابل مشاهده
است .پارلمان عراق طرح خروج نظامیان آمریکا از این کشور را
در همان روزهای ابتدایی پس از ترور سردار سلیمانی به تصویب
رساند و از آن روز تاکنون بسیاری از گروههای سیاسی و اجتماعی
عراق بر لزوم سریعتر اجرایی شدن این مصوبه پافشاری کرده و
برای تحقق آن گامهایی را برداشتهاند.
بر این اساس ،تقلیل دادن انتقام شهید سلیمانی به مجازات
افراد آمریکایی که در شهادت سردار سلیمانی شرکت نداشتند
گزارهای ناصحیح در تبیین رفتار جمهوری اسالمی است؛ مسالهای
که خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در اظهارات اخیر

خود به آن اشاره کرد و گفت :جمهوری اسالمی ایران همانگونه که
بارها اعالم کرده است پیگیری حقوقی بینالمللی در ارتباط با ترور
مجرمانه و بزدالنه سردار سلیمانی را در تمام سطوح ادامه خواهد
داد و این اقدام تروریستی را نه میبخشد و نه فراموش میکند.
عالوه بر این ،این نکته را هم نباید فراموش کرد که سفیر ایاالت
متحده در یک کش��ور آفریقایی ،در ترازی نیست که حذف آن،
معادل انتقام خون شهید سلیمانی باشد .به طور قطع در صورتی
که جمهوری اسالمی اراده کند تا انتقام خون سردار سلیمانی را
در قالب حذف برخی مقامات آمریکایی بگیرد ،گزینههای مورد
نظر ،افرادی خواهند بود که به صورت مس��تقیم در ترور سردار
سلیمانی نقش داشتهاند.
■■سریال الفزنیهای ترامپ

گذشته از محتوای خبری که دونالد ترامپ به آن واکنش نشان
داد ،ادبیات تهدیدآمیز وی در قبال ایران نیز نکتهای بود که مورد
توجه برخی فعاالن سیاسی آمریکایی و ایرانی قرار گرفت .بنرودز،
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت پیشین آمریکا با انتقاد از
ادبیات تهدیدآمیز ترامپ ،تاکید کرد رویکرد رئیسجمهور آمریکا
در برابر ایران هیچ دستاوردی نداشته جز اینکه امنیت آمریکا را
کاهش داده است.
باید یادآوری کرد که دونالد ترامپ بعد از ترور سردار سلیمانی،

پمپئو همچنان امیدوار به جلوگیری از معامالت تسلیحاتی ایران با چین ،روسیه و گروههای مقاومت

در سودای تحریم بیشتر

نمیگذارد تحریمهای تسلیحاتی برداشته شود و ایران معامالت
تسلیحاتی انجام دهد .پمپئو در ادامه گفتوگوی خود درباره
تحریم تسلیحاتی ایران گفت :اروپاییها در اینکه لغو ممنوعیت
تسلیحاتی ایده بدی است با ما موافق هستند ،آنها چنان درگیر
توافق هس��تهای هستند که نمیتوانند راهی برای کمک به ما
بیابند که مطمئن ش��ویم این س�لاحها تنها در مدت  ۳۰روز
دیگر به ایران سرازیر نمیشوند .او گفت :من مطمئن هستم که
میتوانیم یک هفتهای مکانیسم ماشه را فعال کنیم و ایران بار
دیگر از خرید و فروش تس��لیحات منع خواهد شد .در همین
حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز مدعی شد شرکتهای
اروپایی و همپیمانان آمریکا از تحریمهای واشنگتن علیه ایران
تبعیت میکنند .به گزارش ایسنا ،مورگان اورتگاس ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با شبکه العربیه در رابطه با فعال
کردن مکانیزم اسنپبک (بازگرداندن تحریمها) علیه ایران ،گفت:
ما انتظار داریم شرکای اروپاییمان علیه تهران تحریمهایی وضع
کنند .وی تاکید کرد :ما بر این باوریم که ش��رکتهای اروپایی
و همپیمانان آمریکا به تحریمهای واشنگتن علیه ایران احترام
خواهند گذاشت .در همین حال روز گذشته تعدادی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی طرحی را برای مقابله با اقدامات خصمانه
آمریکا تهیه کرده و خواستار بررسی سهفوریتی طرح اقدام متقابل

ایران علیه فعالسازی مکانیسم ماشه شدند .در همین زمینه،
حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر ،رئیس کمیسیون اصل 90مجلس
شورای اسالمی دیروز (سهشنبه  25شهریور) در تذکر شفاهی از
آماده کردن طرح سهفوریتی برای اقدام متناسب مجلس درباره
شیطنت و پاسکاری اروپاییها و آمریکاییها درباره فعال کردن
مکانیسم ماشه خبر داد.
او در این تذکر اعالم کرد این طرح را حجتاالسالم مجتبی
ذوالنور ،نماینده مردم قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس تهیه و تقدیم هیأترئیس��ه مجلس کرده اما از
هیأترئیسه میخواهیم برای سهفوریتی شدن این طرح دوفوریتی
دستورات الزم صادر شود .در مقدمه این طرح آمده است :آمریکا
بهرغم پایان دادن به مش��ارکت خود در برجام ،بازی خطرناک و
غلطی را برای بازگشت قطعنامههای تحریمی سازمان ملل آغاز
کرده که از نظر حقوق بینالملل غیرقابل قبول است .در صورتی
که اقدام آمریکا منجر به بازگشت قطعنامههای سازمان ملل گردد،
اجرای تعهدات هستهای از سوی ایران هیچ توجیهی نخواهد داشت
و ضروری است جمهوری اسالمی ایران متقابال دست به اقدام بزند.
در ماده واحده این طرح نیز آمده اس��ت :در صورت بازگشت
قطعنامههای شماره 1835 ،1803 ،1747 ،1737 ،1696و 1929
ک��ه مطابق قطعنامه  2231خاتمه یافته بودند ،دولت جمهوری

با ادبیات تندی ادعا کرد در صورت پاس��خ جمهوری اسالمی به
این ترور به  52نقطه کشور حمله میکند .حال آنکه بعد از حمله
موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکایی در عیناالسد ،ترامپ در
یک نشست خبری با چرخش  180درجهای در لحن و مواضعش،
از لزوم صلح با ایران سخن گفت.
■■تشدید پروژه ایرانهراسی

به نظر میرسد درباره فضاسازی اخیر آمریکاییها علیه ایران به
نکته دیگری هم باید اشاره کرد و آن هم نیاز آمریکاییها به تشدید
پروژه ایرانهراس��ی در فضای افکار عمومی جهان است .مقامات
ایاالت متحده طی چند ماه گذشته سعی داشتند به افکار عمومی
جهان و کشورهای عضو شورای امنیت القا کنند که لغو تحریمهای
تسلیحاتی ایران تهدیدی برای امنیت جهان خواهد بود .بعد از
شکست آمریکا در نشست شورای امنیت برای تمدید تحریمهای
تسلیحاتی ایران ،ترامپ و پمپئو در اظهاراتی تالفیجویانه بیان
داشتند مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال خواهند کرد؛ ادعایی که
شانس موفقیت آن از همان ابتدا با تردیدهای جدی کارشناسان
مواجه شد .بنا بر نظر برخی کارشناسان ،تشدید فضای ایرانهراسی
در جهان ،آمریکاییها را برای به نتیجه رسیدن سناریوهایشان
علیه ایران کمک خواهد کرد .این امر ،برگ برندهای هم برای ترامپ
در آستانه انتخابات  2020آمریکا خواهد بود.
اسالمی ایران ظرف یک هفته کاری موظف به پایان دادن کامل
به اجرای تعهدات زیر است:
بازطراحی و بازس��ازی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک به
منظور تبدیل آن به آب سبک (بند  2تا  13ضمیم ه یک برجام)
ممنوعیت ایران در استفاده از رآکتورهای آب سنگین (بند 16
ضمیم ه یک برجام)
ممنوعیت فعالیتهای بازفرآوری سوخت مصرف شده (بند 18
تا  25ضمیم ه یک برجام)
ممنوعیت فعالیتهایی که میتواند به طراحی و توسعه وسایل
انفجار هستهای کمک کند (بند  82ضمیم ه یک برجام)
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و کد 3/1اصالحی (بند 64
و  65ضمیمه یک برجام)
اس��تفاده از فناوریهای مدرن نظارتی و حضور طوالنیمدت
آژانس (بند  67ضمیمه یک برجام)
شفافیت مربوط به سنگ معدن اورانیوم ( )UOCبند  68و
 69ضمیمه یک برجام
شفافیت مربوط به غنیسازی (بند 70تا 74ضمیمه یک برجام)
دسترس��ی به سایتهای هس��تهای (بند  74تا  78ضمیمه
یک برجام)
شفافیت در تولید اجزای سانتریفیوژ (بند  79و  80ضمیمه
یک برجام)
همچنین بندهای نظارتی و راستیآزمایی که در بخشهای
عملیات��ی وج��ود دارد و هر گونه تعهد باقیمان��ده که در برجام
وجود دارد.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از بررسی محیط نمونهبرداری شده در ایران توسط بازرسان خبر داد

گروه سیاس�ی :مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
روز گذش��ته در س��خنرانی اولیهاش در جلسه شورای
ح��کام درباره فعالیت در زمینه برنامه هس��تهای ایران
گفت :گزارش من در زمینه راس��تیآزمایی و بازرس��ی
در ایران تحت قطعنامه ۲۲۳۱ش��ورای امنیت سازمان
مل��ل ،فعالیته��ای م��ا در چند م��اه اخی��ر در زمینه
راستیآزمایی و بازرسی اجرای تعهدات هستهای ایران
طبق برجام (توافق هستهای) را شامل میشود« .رافائل
گروسی» در ادامه با بیان اینکه آژانس به راستیآزمایی
ش��کافتناپذیری مواد هستهای اعالم شده توسط ایران
طبق معاهده پادمانی ادام��ه میدهد ،افزود :ارزیابیها
درباره عدم وجود مواد هستهای و فعالیتهای اعالمنشده
برای ایران ادامه دارد.
گروسی خطاب به رئیس جلسه گفت :شما همچنین
گ��زارش من درباره معاهده پادمانی «انپیتی» با ایران
را دریافت کردهاید که در تالش است درباره سوالهای
مرتبط با درس��تی و کامل ب��ودن اظهارات ایران تحت
معاه��ده پادمانی و پروتکل الحاقی شفافس��ازی کند.
وی با اش��اره به مذاکرات ماه گذش��ته با حسن روحانی
و دیگر مقامات ارش��د گفت :گفتوگوهایی در راستای
ایجاد پیشرفت واقعی در رسیدگی به سوالهای باقیمانده
آژانس بویژه در حل کردن مساله دسترسی به  ۲محل
در ایران داش��تم .گروس��ی در این راس��تا بیان کرد :ما

سناریوی آمریکایی؛ گزینهای محتمل!

به توافقی بر س��ر حل کردن
مس��ائل اجرای��ی پادمانی که
از س��وی آژانس مطرح شده
بود رس��یدیم .آژانس سپس
در یکی از  ۲محل مش��خص
شده از سوی ما تحت پروتکل
الحاقی به دسترسی تکمیلی
دس��ت یافت .بازرس��ان ما از
محیط نمونهبرداری کردهاند که مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .دسترس��ی تکمیلی به مح��ل دوم بعدا طی ماه

جاری انجام خواهد شد .وی
همچنین با اش��اره به بیانیه
مشترک ایران و آژانس گفت:
من از تواف��ق میان آژانس و
ای��ران که امی��دوارم موجب
تحکیم هم��کاری و افزایش
اعتماد  ۲طرف شود ،استقبال
میکنم.
در این میان اشاره مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به بازدید از  ۲محل اعالم شده را با توجه به رویه

دیدار معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و مدیرکل آژانس

معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه که برای شرکت در اجالس شورای حکام در وین حضور دارد ،با مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار و گفتوگو کرد .محسن بهاروند در این دیدار با اشاره به همکاریهای گسترده ایران و
آژانس ،بر ضرورت عدم تاثیرپذیری آژانس از فشارهای سیاسی برخی کشورها با هدف ایجاد انحراف در تعامالت فیمابین
تاکید کرد .معاون وزیر امور خارجه کشورمان همکاریها در فضایی سازنده و به دور از تاثیرپذیری طرفهای ثالث را به نفع ۲
طرف و تمامیت آژانس خواند .وی همچنین با قدردانی از کمکهای آژانس برای مبارزه با کرونا در ایران ،همکاریهای فنی را
جزئی مهم و الینفک در ماموریت آژانس برشمرد .بهاروند با اذعان به اینکه استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز
حق تمام اعضای آژانس است ،به وضعیت عربستان سعودی نیز اشاره کرد و گفت :فعالیتهای این کشور که بسیار غیرشفاف
است و از پذیرش بازرسان آژانس نیز استنکاف میورزد ،موجب نگرانی است و آژانس باید بتواند فعالیتهای راستیآزمایی
خود را در این قبیل کشورها انجام دهد .رافائل گروسی نیز با مثبت خواندن همکاریهای ایران و آژانس و همچنین سطح
فعالیتهای راستیآزمایی در ایران ،ایران را شریک مهمی برای آژانس خواند.

ثابت آمریکا برای بهرهبرداری از سازمانهای بینالمللی
برای صیانت از منافعش باید امری قابل تامل دانس��ت،
ب��ه گونهای که بی��م آن میرود آژانس ب��ا انتخاب این
 ۲م��کان برای بازدیدهای پادمان��ی خود به دنبال آغاز
دومینوی��ی از بازدیده��ای دیگر به بهان��ه گزارشهای
ارسالیاش باش��د .تجربه حاضر ایران از تالشهایی که
آمری��کا در س��الهای اخیر برای پیگی��ری منافعش به
واسطه س��ازمانهای بینالمللی داش��ته (همانند طرح
محکومیت ایران در زمینه بمباران آرامکو) این امکان را
به اذهان متبادر میکند که این بار آژانس به دنبال آن
باشد با گزارشهای ارسالی خود پیرامون نقاط بازرسی
شده آغازگر فشارها برای بازدید از مناطق جدید باشد.
در چنین ش��رایطی ن��وع مواجهه ایران ب��ا بازدیدهای
آژان��س باید به گونهای برنامهریزی ش��ود که با تعیین
س��ازوکارهای محدودکننده مانع آغاز بهانهتراشیهای
جدید برای آژانس شود.
با این حال گروس��ی در پیامی توئیتری اعالم کرد با
شبکه  BBC Worldدرباره موضوعاتی همچون ایران،
کرهش��مالی ،عربستان سعودی و آینده انرژی هستهای
گفتوگو کرده است .گروسی در این پیام توئیتری اطالع
داد که گفتوگویش روز چهارشنبه از این شبکه پخش
میش��ود؛ گفتوگویی که میتوان پیگیری س��ناریوی
آمریکایی آژانس را در آن محتمل دانست.

