وزیر کشور عازم تاجیکستان شد
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وطنامروز شماره 3155

وزیر کشور در راستای توسعه روابط فیمابین  ۲کشور ایران و تاجیکستان ،دیروز دوشنبه عازم تاجیکستان شد .عبدالرضا رحمانیفضلی ،وزیر کشور به
دعوت رمضان رحیمزادههمرا ،وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان و در راستای توسعه روابط فیمابین  ۲کشور عصر دیروز ،تهران را به مقصد دوشنبه،
پایتخت تاجیکستان ترک کرد .وزیر کشور ایران در این سفر ضمن دیدار با مسؤوالن تاجیک ،مسائل مورد نظر طرفین را دنبال خواهد کرد.
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اخبار
آیتاهللجنتیدراجالسیهخبرگانرهبریبااشاره
بهانتخاباتریاستجمهوریسال1400تأکیدکرد

شورای نگهبان بیش از هر چیز
به تقوای کاندیداها توجه کند

آیتاهلل جنت��ی ،رئیس مجلس خب��رگان رهبری،
صبح دیروز در هش��تمین اجالس��یه خبرگان رهبری
در دور پنجم با گرامیداش��ت یاد آیتاهلل محمد یزدی،
آیتاهلل مصباحیزدی و آیتاهلل امینی به حلول ماه رجب
اشاره کرد و گفت :این ایام بسیار ایام مبارکی است که
باید ق��در آن را بدانیم .وی انتخابات مجلس یازدهم را
انتخاباتی دانس��ت که مردم آزادانه رأی خود را دادند و
گف��ت :امیدوارم نمایندگان ح��ق مردم را ادا کنند و به
فکر خودشان و جریانات سیاسی و دوستانشان نباشند.
آیتاهلل جنتی تصریح کرد :نمایندگان به مردمی خدمت
کنن��د که آنها را انتخاب کردهاند و اولویتها را در نظر
بگیرن��د و به مس��ائل فرعی نپردازن��د .رئیس مجلس
خبرگان رهبری درباره انتخابات ریاستجمهوری گفت:
قانون اساسی شرایط رئیسجمهور را مدیر ،مدبر و باتقوا
عنوان کرده که باید به این شرایط اهمیت داد .شورای
نگهبان در تایید صالحیتها بیش از همه باید به تقوای
کاندیداها توجه کند .تق��وا در حد عدالت و یک درجه
باالتر از عدالت است و طبیعی است مردم باتقواترین را
انتخاب میکنند .امیدوارم کس��انی که از سوی شورای
نگهبان تایید صالحیت میشوند ،از ابتدا تا پایان تقوای
الزم را داشته و خادم ملت باشند .وی در ادامه با تقدیر
از اقدامات ضدفساد دستگاه قضا گفت :از آیتاهلل رئیسی
بابت اقدامات در مبارزه با فساد تشکر میکنیم .مبارزه
با فس��اد از خواستههای مردم است .مردم گرفتار فساد
گردنکلفتها و زوردارها هستند و این مرد کمر بسته و به
جنگ فساد میرود و قطعا مردم قدردان و حامی اقدامات
ایش��ان و قوهقضائیه هستند .آیتاهلل جنتی همچنین
در بخشی از نطق افتتاحیه هشتمین اجالس پنجمین
مجلس خبرگان رهبری گفت :کرونا از مسائل امروز ما
و دنیا اس��ت که فکر همه را مش��غول کرده و مشکالت
فراوان اقتصادی و سیاسی به وجود آورده است .برخی از
وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردار شده وکسبوکارها
کساد شده و نمیتوانند زندگی خود را بچرخانند .مردم
عزیز ما در ایام کرونا کمکهای مؤمنانه خوبی به همدیگر
کردند و برخی صاحبخانهها مراعات حال مستأجران را
کردند .ما مردم عزیزی داریم و از همه مسؤوالن بدون
استثنا میخواهم هر خدمتی میتوانند به مردم بکنند.
وی افزود :قدردان خدمات کادر درمان برای تالشهای
فراوان جهت حفظ سالمت مردم هستیم و یاد و خاطره
شهدای خدمت در این عرصه را گرامی میداریم.
همچنین در حاش��یه این اجالس ،انتخابات اعضای
هیأترئیس��ه این مجلس برگزار شد .بر اساس انتخابات
انجامش��ده ،اعضای سابق هیأترئیسه خبرگان رهبری
برای یک دوره  ۲ساله ابقا شدند و آیتاهلل جنتی به عنوان
رئیس ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی به عنوان نایبرئیس
اول و آی��تاهلل موحدیکرمانی به عنوان نایبرئیس دوم
در جایگاه خود باقی ماندند .همچنین آیتاهلل خاتمی و
آیتاهلل کعبی به عنوان منشی ،آیتاهلل حسینیبوشهری به
عنوان کارپرداز فرهنگی و حجتاالسالم والمسلمین قمی
به عنوان کارپرداز اداری -مالی مجلس خبرگان رهبری در
سمت خود ابقا شدند.
آیتاهللالعظمیجوادیآملیدردیدارسرلشکرباقری:

باید به جایی برسیم که دشمنان
از اقتدار ما بترسند

آیتاهلل العظمی جوادیآملی ،مرجع تقلید شیعیان و
مفسر برجسته قرآن کریم در دیدارسرلشکرباقری ،رئیس
س��تاد کل نیروهای مس��لح ،با بیان اینکه باید با قدرت و
اس��تفاده از ظرفیتهای داخلی ،جدیدترین س�لاحها را
بسازیم ،گفت :باید جلوی اختالسها و حقوقهای نجومی
گرفته شود .وی با اشاره به اینکه قطعا مکتب اسالم که با
کرامت انسانی همراه است ،ماندگار خواهد بود ،بر ضرورت
حفظ وحدت ملی تأکید کرد و اظهار داشت :انقالب اسالمی
از گذش��ته تاکنون از پایگاه مردمی برخوردار بوده است و
اگر مردم پای کار انقالب نباشند ،همانطور که تاریخ نشان
داده اس��ت توطئه دشمنان در مدت کمی کارساز خواهد
شد .حضرت آیتاهلل جوادیآملی تأکید کرد :ما قصد دعوا
و جنگ با کسی را نداریم و اصال کار اصلی ما جنگ نیست
اما خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرمود :طوری باشید
که دش��منان از شما بترسند .وی با اشاره به اینکه اگر به
یدانیم،
آنچه مطلع هستیم ،عمل کنیم ،خداوند در آنچه نم 
راه را برایمان روشن خواهد کرد ،بیان کرد :ملت ایران از
نظر هوش و ذکاوت ،پیشینه تاریخی و فرهنگ از دشمنان
جلوتر هستند و همچنان که تاکنون نشان دادهاند ،ظرفیت
توسعه و پیشرفت را در عرصههای مختلف دارند .حضرت
آیتاهلل جوادیآملی با بیان اینکه ما ملت ظلمپذیری نیستیم
و موظف هستیم به جایی برسیم که دشمنان از اقتدار ما
واهمه داشته باشند ،گفت :ما نباید غفلت کنیم و نباید گرفتار
منیتها و کید شیطان شویم ،بلکه باید تالش و کوشش
کرد و در حوزه تولید گام مؤثر برداشت.

درخواست پکن از واشنگتن
برای بازگشت به برجام

وزارت خارجه چین از آمریکا خواست به منظور خارج
ش��دن از بنبست موجود در ارتباط با موضوع برجام ،به
این توافق بازگردد .وزارت خارجه چین خواستار بازگشت
آمریکا به توافق هستهای ایران برای حل بنبست موجود
شد« .وانگ ونبین» س��خنگوی این وزارتخانه دیروز به
خبرنگاران گفت :چین همیشه معتقد است که بازگشت
ایاالتمتحده به برجام تنها راه درست برای حل بنبست
ایجادش��ده در ارتباط با توافق هستهای است .دیپلمات
چینی افزود :آمریکا و متحدانش باید احس��اس فوریت
را تقوی��ت کنند و به میز مذاکره با ایران بازگردند .او در
ادامه گفت :همه طرفها باید با آرامش و خویشتنداری
عمل کنند و از اقداماتی که ممکن است اوضاع را تشدید
کند ،خودداری کنند .این مقام وزارت خارجه چین درباره
مذاکرات اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
تهران هم اظهارنظر کرد و گفت پکن امیدوار اس��ت این
نهاد و ایران با هم کنار بیایند تا بتوانند نقشی سازنده در
رفع بنبستها ایفا کنند.

گزارش «وطنامروز» از نگرانی نمایندگان مجلس درباره متن توافق دولت با آژانس بینالمللی انرژی اتمی

امروز اجرای پروتکل الحاقی متوقف میشود

گروه سیاسی :توافق مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پایانبخش سفر  ۲روزه رافائل
گروسی به تهران بود .شامگاه یکشنبه خبرگزاریها خبر توافق
جدید ایران و آژانس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را روی
خروجیهای خود قرار دادند؛ توافقی که البته همانند تجربههای
پیش��ین در انعقاد توافقهای بینالمللی طی سالهای گذشته
قرائتهای متفاوتی از آن ارائه شد .ماجرا از آنجا شروع شد که
پس از نامه هفته گذشته نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی به
مدیرکل این آژانس درباره تصمیم ایران برای توقف نظارتهای
پروتکل الحاقی ،رافائل گروسی اعالم کرد راهی ایران میشود تا
تهران را از این تصمیم خود منصرف کند .متعاقب درخواست
مدیرکل آژانس برای حضور در تهران و گفتوگو با مقامات ایرانی،
دولت با حضور گروسی در تهران موافقت کرد و در نهایت وی
ش��امگاه شنبه وارد تهران شد .بنا بر برنامهریزی صورتگرفته،
گروسی روز یکشنبه با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی
اتمی دیدار داشت و نتیجه این دیدارها دستیابی ایران و آژانس
به یک توافق جدید درباره پروتکل الحاقی بود .شامگاه یکشنبه
بیانیه مشترک صالحی و گروسی در اختیار رسانهها قرار گرفت اما
همانطور که حدسزده میشد بندهای مورد اشاره در توافق با
تفسیرهای متفاوت و متعددی مواجه شد .در متن بیانیه مشترک
ایران و آژانس آمده است:
«سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بینالمللی انرژی
اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به
بیانیه مشترک  ۵شهریور  ۱۳۹۹در تهران منجر شد و اهمیت
تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تأیید مجدد قرار
دادند .س��ازمان ،آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی (قانون) تحت عنوان «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)،
ایران اجرای اقدامات داوطلبانه ،آنگونه که در برجام آمدهاند را از
 ۵اسفند  ۱۳۹۹متوقف خواهد کرد.
ب��ا در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیتهای
راستیآزمایی و نظارت آژانس ،سازمان و آژانس نسبت به موارد
زیر توافق کردند:
 -۱ای��ران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع
پادمان خود با آژانس ،همانند قبل ،ادامه خواهد داد.
 -۲یک تفاهم فنی دوجانبه موقت ،سازگار با قانون ،که به موجب
آن آژانس به فعالیتهای ضروری راستیآزمایی و نظارت خود
(طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا  ۳ماه ادامه خواهد داد.
 -۳م��رور منظم این تفاهم فنی با ه��دف اطمینان از حصول
اهداف آن».
اگر مقدمه این بیانیه که پیشینهای از موضوع است را کنار
بگذاریم ،بندهای یک و  ۳این بیانیه تقریبا شفاف بوده و دارای
ابهام نیست .بر اساس بند یک این بیانیه ،ایران همانند گذشته
ب��ه اجرای کامل و ب��دون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان
ادامه خواهد داد.
مفهوم پادمان هس��تهای مع��ادل واژه nuclear safeguards
است که در اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کار رفته
است .مفهوم پادمان هستهای یعنی نظارت و بازرسی از مواد و
مؤسسات هستهای به منظور اطمینان از کاربرد صلحآمیز آنها.
از زم��ان تأس��یس آژانس بینالمللی انرژی اتمی در س��ال
 ،۱۹۵۷مقررات پادمانهای آن به عنوان ابزار ضروری عدم تکثیر
هستهای و همکاری صلحآمیز هستهای عمل کردهاست .پیمان
منع گسترش سالحهای هستهای) (NPTانعقاد موافقتنامههای
پادمانی (نظارتی) جامع با آژانس را توسط کشورهای عضو اجباری
یداند .به بیان دیگر توافقنامه جامع پادمان ،رژیم نظارتی پیمان
م
منع گسترش سالحهای هستهای یا همان  NPTاست.
ایران چون عضو  NPTبه حساب میآید الجرم باید به سیستم
نظارتی پادمانی متعهد باشد ،بنابراین تا زمان حضور ایران در این
پیمان ،نظارتهای پادمانی ادامه دارد.
پروت��کل الحاقی یا س��ند  (INFICIRC/540) 540پروتکل
الحاقی نیز یک الگو و نمونه برای موافقتنامههای پادمانی یا نظارتی
اعضای آژانس است .شورای حکام آژانس ،پروتکل الحاقی را به
منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی نظام پادمانهای آژانس
در  ۱۵ماه  ۱۹۹۷به تصویب رس��اند .آژانس از طریق پروتکل
الحاقی دسترسی کاملتری به تمام فعالیتهای مربوط به امور
هستهای کشورهای عضو دارد.
آژان��س بر اس��اس الگوهای ذیل  ۴نوع بازرس��ی از فعالیت
هستهای اعضا انجام میدهد که عبارتند از:

 -۱بازرسی موقت )(AdHoc Inspection
 -۲بازرسی معمولی) : (Rutine Inspectionآژانس اغلب از این
بازرسی بهره گرفته و مراتب را یک هفته پیش از اعزام بازرسان
کتبا به اطالع دولت عضو خواهد رساند.
 -۳بازرس��ی ویژه ) : (Special Inspectionاین بازرس��ی زمانی
اس��تفاده میشود که آژانس اطالعات ارائه شده توسط عضو را
کافی نداند .البته آژانس میتواند بر مبنای ماده  ۸۱موافقتنامه و
با تصویب شورای حکام بدون نیاز به موافقت دولت بازرسیشونده
بازرسی ویژه را انجام دهد.
 -۴بازرسیهای پروتکل الحاقی ،این نوع نظارت نیاز به تصویب
شورای حکام ندارد و آژانس حق دارد به هر مکانی و هر زمانی
که برای نظارت تشخیص داد ،دسترسی پیدا کند.
ایران بنا بر تعهدی که تیم مذاکرهکننده در توافق هستهای
موسوم به برجام به طرف مقابل داد پذیرفت پروتکل الحاقی را
به صورت داوطلبانه اجرا کند.
بنابراین در بند یک صرفا تاکید شده است ایران همانند گذشته
موافقتنامه پادمان (نه پروتکل الحاقی) را اجرایی خواهد کرد.
بند  ۳این بیانیه نیز تاکید بر حسن اجرای توافق شکلگرفته
و مورد اش��اره در بند  ۲است .بند  ۳بیانیه اشارهای به توافقات
جدید ندارد ،بلکه صرفا تاکید کرده است این تفاهم برای حسن
اجرای آن و جلوگیری از تخطی رخ داده مورد مرور و مورد توجه
طرفین باش��د تا هدف آن یعنی همان سازوکاری که در بند ۲
مورد اشاره قرار گرفته ،حاصل شود.
بنابراین بند اصلی این بیانیه همان بند  ۲است .نکته اصلی و
ابهامبرانگیز این بیانیه بند  ۲یا همان بند اصلی بیانیه است که به
صورت بسیار کلی به توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرده است.
در بند  ۲چند عبارت گنجانده شده است که دارای بار حقوقی
است؛ بند  ۲با این عبارت آغاز میشود« :یک تفاهم فنی دوجانبه
موقت» .بنا بر این عبارت ،این تفاهم ،تفاهمی است که محدود
به سازوکار فنی نظارت است؛ تفاهمی که موقت بوده و بر اساس
عبارت آخر این بند مدت زمان آن  ۳ماه یعنی تا س��وم خرداد
 1400خواهد بود.
در ادامه بند  ۲تاکید شده است این تفاهم سازگار با قانون
است .بر اساس تعریفی که در مقدمه این بیانیه آمده است منظور
از قان��ون ،قانون اقدام راهبردی برای مقابله با تحریمها مصوبه
مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت .در این بند اشاره شده که این
توافق سازگار با قانون است اما مشخص نشده منظور از سازگار با
قانون چیست؟ به عنوان مثال اگر در این توافق به لغو بخشی از
نظارتهای پروتکل الحاقی اشاره شده باشد ،این توافق سازگار
با قانون مجلس به حساب میآید اما همه آن چیزی نیست که
مدنظر نمایندگان بوده ،چرا که نمایندگان خواستار توقف کامل
اجرای همه اجزای نظارتی پروتکل الحاقی هستند.
در ادامه بند  ۲که گزاره اصلی بیانیه است ،آمده :به موجب آن
(تفاهم) آژانس به فعالیتهای ضروری راستیآزمایی و نظارت خود
(طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا  ۳ماه ادامه خواهد داد.
در این بخش یک عبارت مبهم و یک موضوع مجهول وجود
دارد .عبارت مبهم «فعالیتهای ضروری راستیآزمایی و نظارت»
است .از این عبارت نمیتوان متوجه شد منظور رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس انرژی اتمی از «فعالیتهای
ضروری راس��تیآزمایی و نظارت» دقیقا اش��اره به کدام یک از

اقدامات نظارتی آژانس و با چه کیفیتی دارد .آیا آژانس میتواند
همانند گذشته دسترسی ویژه به تاسیسات هستهای ایران داشته
باشد و هر زمان ،هر مکانی را بخواهد بدون هماهنگی و بالفاصله
مورد بازرس��ی قرار دهد؟ یا منظور از این عبارت دسترس��ی به
اطالعاتی چون اطالعات دوربینهای مس��تقر در تاسیس��ات
هستهای پس از  ۳ماه از اجرای توافق است؟
صالحی و گروسی در توضیح این عبارت مبهم به یک موضوع
مجهول و آن هم در داخل پرانتز اش��اره میکنند که مشخص
میکند تفاهم ایران و آژانس یک پیوست فنی دارد که جزئیات
تفاهم در آن پیوست آمده است اما بنا بر دالیلی از جمله آنچه
سازمان انرژی اتمی ایران آن را محرمانگی مشخصات تاسیسات
هستهای ایران خوانده ،منتشر نشده است.
قرار گرفتن یک گزاره مبهم در کنار یک س��ند مجهول در
قالب یک بیانیه مختصر ،طبیعی است که تفسیرها و سواالت
بسیار پیرامون این تفاهم را دامن بزند ،بویژه آنکه توافقات شکل
گرفته در  7سال گذشته نیز ک موبیش از این الگو تبعیت کرده
و در اذهان مردم ،کارشناسان و برخی مقامات یک تصویر منفی
در قبال به کارگیری عبارات تفسیرپذیر و پیوستهای مجهول
در توافقات بینالمللی نقش بسته است.
■■تفاوت تفسیر ایران و آژانس

تفسیرها از توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بینالمللی
اتمی همان ساعات اولیه پس از توافق و در فرودگاه وین کلید
زده شد؛ جایی که رافائل گروسی پس از نشستن هواپیمایش در
فرودگاه وین ،در همان فرودگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد
و گفت :به نتیجه قابل قبولی رسیدیم .وی ادامه داد :ما به درک
فنی دوجانبهای رسیدیم که آژانس قادر خواهد بود به فعالیتهای
راس��تیآزمایی و نظارت خود برای یک دوره  ۳ماهه ادامه دهد
و این ش��رایط را پس از  23فوریه ( 5اسفند) تثبیت میکند».
به گزارش فارس ،مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اضافه
کرد« :ترتیبات تحت بازبینی مستمر قرار خواهد داشت ،میتواند
زودتر تعلیق شود یا آنکه تمدید شود» .گروسی در ادامه سخنان
خ��ود در میان خبرنگاران گفت که پروتکل الحاقی پس از 23
فوریه اجرا نخواهد ش��د و دسترسی کمتری پس از این تاریخ
وجود خواهد داش��ت اما ترتیبات با ایران به آژانس بینالمللی
ان��رژی اتم��ی اجازه میدهد تا میزان ض��روری برای نظارت را
حفظ کند .مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اضافه کرد:
«راستیآزمایی کار میکند و این شرایط کنونی را نجات میدهد».
وی گفت« :کاهشی در تعداد بازرسان و برخی انواع بازرسیهای
س��رزده نخواهد بود اما نه به اندازهای که تحت پروتکل الحاقی
بوده است» .گروسی همچنین گفت« :ایران به اجرای توافقنامه
پادمان جامع ادامه خواهد داد».
گروس��ی در این اظهارات از یک س��و تاکید کرده است که
پروتکل الحاقی از  5اسفند اجرا نمیشود اما در جمالت بعدی
نیز تصریح کرده است که کاهشی در تعداد بازرسیها و برخی
انواع بازرسیهای سرزده به وجود نیامده است.
س��ازمان انرژی اتمی ای��ران نیز پس از اظهارات گروس��ی
اطالعیهای منتشر کرد .در این اطالعیه آمده است« :سفر مدیرکل
آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش
جمهوری اسالمی ایران نیز واقع شد.
در گفتوگوه��ا ،آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس
و اج��رای آن تاکی��د کرد به طوری ک��ه در بیانیه نیز انعکاس

داشته است.
ای��ران و آژان��س تفاهم کردن��د اجرای پروت��کل الحاقی و
دسترسیهای برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات
پادمانی ایران اجرا میش��ود .بر این اساس ،طبق قانون مجلس
هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه
بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمیشود.
مقصود از تداوم راس��تیآزمایی و نظارت ضروری که در بند
 ۲بیانیه آمده ،همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده،
این اس��ت که ایران به مدت  ۳ماه اطالعات برخی فعالیتها و
تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و
نزد خود نگه خواهد داشت .در این مدت ،آژانس به این اطالعات
هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد ایران باقی
میماند .چنانچه ظرف  ۳ماه تحریمها به طور کامل لغو شد ،ایران
این اطالعات را در اختیار آژانس میگذارد ،در غیر این صورت
اطالعات برای همیشه پاک خواهد شد.
به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان
تاسیسات کلیدی ایران ،پیوست بیانیه که شامل فهرست این
تاسیسات است ،محرمانه خواهد ماند».
■■مجلس :قانون رعایت نشده است

توافق شامگاه یکشنبه موجب شد مجلس شورای اسالمی
دس��تور جلسه خود را تغییر دهد و صبح کاری مجلس در روز
گذشته با بررسی این توافق در جلسه غیرعلنی آغاز شود .هر چند
اخبار ضدونقیضی از جلسه غیرعلنی مجلس در فضای مجازی
و رسانههای غیررسمی منتشر شد اما نتیجه این جلسه منجر
به رایگیری درباره تایید تخلف دولت در انعقاد این توافق بود
که  221نماینده مجلس با آن موافقت کردند .در نشست علنی
روز گذش��ته که پس از جلسه غیرعلنی برگزار شد ،درخواست
ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه مبنی بر اس��تنکاف از اجرای
قانون راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران،
ب��ا  221رأی موافق 6 ،رأی مخالف و  7رأی ممتنع از مجموع
 239نماین��ده حاضر در مجلس به تصویب رس��ید .در ابتدای
این جلس��ه نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی درباره تخطی دولت از قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و نیز بیانیه مش��ترک آژانس انرژی اتمی و
آژانس بینالمللی انرژی هستهای را بر اساس ماده  234آییننامه
داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده و خواس��تار برخورد با
متخلفان شدند.
احمد امیرآبادیفراهانی در نشست دیروز گزارش کمیسیون
امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
با تحیت و احترام ،استحضار دارید که
 -1تواف��ق و بیانیه مش��ترک آژانس بینالمللی انرژی اتمی و
سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور
موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.
 -2در قانون یادشده جناب آقای رئیسجمهور مسؤول اجرای
آن تعیین گردیده است.
 -3با توجه به ماده  234قانون آییننامه داخلی مجلس شورای
اسالمی ،آقای رئیسجمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با
قی��د فوریت به قوه قضائیه معرفی ،تا وف��ق قانون مذکور ،قوه
قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی
فوری قرار دهد.
 -4این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
میباشد.
این گزارش در صحن علنی نیز به رای گذاشته شد و با 221
رای موافق ،نمایندگان مجلس پرونده دولت مبنی بر استنکاف
از قانون مصوب مجل��س درباره لغو تحریمها را به قوهقضائیه
ارجاع دادند.
نهایتا این فرآیند و اختالف نظر میان مجلس و دولت دیروز
بعد از ظهر با س��خنرانی مقام معظم رهبری در جمع اعضای
مجلس خبرگان تا حدود زیادی رفع شد .تصریح رهبر انقالب
مبنی بر اجرای مصوبه مجلس توسط دولت و تأکید ایشان بر
حل اختالف بین  ۲قوه (و عدم ارجاع به قوه قضائیه) و نیز اشاره
تأییدی ایشان به انجام فرآیند اجرای این مصوبه در روز سفر مدیر
کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران ،موضوع را تا حدود
زیادی شفاف کرد .بر این اساس ،اجرای مصوبه مجلس توسط
دولت قطعی است و از امروز امکان دسترسیهای فراپادمانی از
بازرسان آژانس گرفته خواهد شد.

بررسی محورهای نظارت فراپادمانی
محورهای نظارت

تعهدات بر اساس نظارتهای فرا پادمانی

معادن اورانیوم و تاسیسات فرآوری سنگ معدن ارائه اطالعات و دسترسی به آژانس در رابطه با معادن مواد هستهای (موقعیت ،وضعیت عملیاتی ،ظرفیت تولید ،ترکیبات ،مقاصد صادراتی و )...و تاسیسات فرآوری سنگ معدن اورانیوم متوقف خواهد شد.
واردات و صادرات مواد و تجهیزات هستهای با توقف تعهدات فراپادمانی ،کنترل و اشراف کشورهای خارجی بر روی صادرات و واردات اقالم هستهای ایران کاهش خواهد یافت و محدود به صادرات و واردات چند ماده محدود (اورانیوم و توریوم) خواهد شد.
مواد هستهای استثنا شده در توافق پادمان

کاهش قابل توجه ارائه اطالعات در رابطه با موقعیتها ،استفادهها و مقادیر مواد استثنا شده از پادمان

در پروتکل الحاقی ایران پذیرفته است که اطالعات مربوط به برنامهها و فعالیتهای تحقیق و توسعه چرخه سوخت خود را به آژانس بدهد و عالوه بر اطالعات مربوط به رآکتور آب سنگین اراک ،طراحی
اطالعات و نظارتهای مرتبط
تاسیسات هستهای قبل از ساخت را به آژانس بدهد .آژانس همچنین میتواند اطالعات مربوط به برنامههای غنیسازی و تحقیق و توسعه ایران را در اختیار کشورهای بیگانه قرار بدهد و این برخالف
با فعالیتهای تحقیق و توسعه و طرحهای
حفظ محرمانگی در پروتکل الحاقی و پادمان است .با توقف اجرای کد  3/1اصالحی ،ایران دیگر ملزم به ارائه طراحی تاسیسات جدید قبل از تصمیم به ساخت آنها نیست و با این کار ابتکار عمل از
تاسیساتهستهای
کشورهای متخاصم برای کارشکنی در برنام ه هستهای ایران گرفته میشود.
اطالعات و نظارت مرتبط با مواد هستهای
بیرون از تاسیسات هستهای

گرفتن ابتکار عمل از آژانس در گزارش اطالعات مربوط به فعالیتهای هستهای بیرون از تاسیسات هستهای

مکانها و فعالیتهای موضوع بازرسی
و راستیآزمایی

با توقف تعهدات فراپادمانی ایران در این بخش ،تعداد مکانها و موقعیتهای مورد دسترس آژانس کاهش خواهد یافت .تاسیسات غیرهستهای و خارج از تاسیسات هستهای معمول (شرکتها) از حوزه
نظارت آژانس خارج خواهد شد و آژانس نمیتواند تقاضا کند که به هر مکان مجاور یا مکان جایگزین آن دسترسی پیدا کند .موضوعات مورد نظارت آژانس محدود به اندازهگیری مواد هستهای خواهد
شد که توسط ایران اعالم شده است .اکنون آژانس به عنوان مثال بر جزئیات غنیسازی از جمله ساخت اجزای سانتریفیوژ و محل نگهداری زیرساختهای برداشته شده هم نظارت دارد .ایران طبق
بندهای  74تا  78نمیتواند به آژانس برای دسترسی به مکانهای مورد نظر دسترسی ندهد .دست ایران برای این موضوع بسته است .با لغو تعهدات فراپادمانی ،این موضوع رفع خواهد شد.

زمانبندی و تعداد دفعات بازرسی

با لغو تعهدات فراپادمانی ،دسترسی به سایتهای هستهای طبق فرمول و قاعده قرار میگیرد و از حالت بیقاعده در پروتکل الحاقی و دسترسی منظم و مداوم و روزانه در تاسیسات مشخص جلوگیری
میشود .طبق اظهارات غریبآبادی ،نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی اکنون به طور متوسط  6بازرس در روز حضور دارند .در صورت بازگشت به حالت پادمان ،این مقدار حداکثر یک نفر در
ن زده میشود.
روز و بلکه کمتر تخمی 

بازرسیهای سرزده

در صورت لغو تعهدات فراپادمانی ،بازرسیهای سرزده متوقف خواهد شد.

فعالیتها و اقدامات نظارتی

ابزارها و روشهای راستیآزمایی آژانس از جمله سامانههای اندازهگیری برخط ،قفلهای الکترونیک که وضعیت خود را در داخل تاسیسات هستهای به بازرسان ارسال میکند ،فناوریهای مدرن ،نمونهگیری
گسترده محیطی و استفاده از اقدامات عینی حذف خواهد شد و محدود به چک کردن اندازهگیریهای ارائه شده از سوی ایران و استفاده از وسایل اندازهگیری و نمونهگیری از مواد هستهای خواهد شد.

فرآیند تعیین بازرس و نحو ه حضور بازرسان

طبق پروتکل و بندهای برجام ویزا برای حداقل یک سال باید معتبر باشد و ایران باید سازوکارهای الزم را برای حضور بلندمدت بازرسان آژانس فراهم کند .در صورتی که در پادمان ویزا دورهای بوده
و باید در پایان هر دوره تمدید شود .همچنین ایران پذیرفته است که آژانس در مجاورت تاسیسات هستهای ،شعبه باز کند و این شعب تا ابد باقی باشند .در پادمان ،آژانس باید زمان و مکان رسیدن
بازرسان به ایران را اعالم کند که این مساله یک مقدار وقت بیشتر به ایران میدهد .اما در این حالت که آژانس در نزدیک تاسیسات محل کار دارد ،بشدت سرزده است.

