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علی نیکزاد ،نایبرئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس مخالف تصویب لوایح
 FATFاست ،تاکید کرد 3 :راهحل پیش روی ما است؛ پذیرش ،پذیرش مشروط و رد آن .اگر
بخواهیم  FATFرا بپذیریم به معنای لو دادن راههای دور زدن تحریمهاست.

سیاسی

اخبار

اظهارنظر عجیب روحانی درباره وعده انتخاباتی اش در سال 92؛ عمل کردم

توفیق اجباری

در پی درگذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمدالزین
صادر شد

پیام تسلیت رهبر انقالب
به سیدحسن نصراهلل

حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اس�لامی
در پیامی به آقای حاج سیدحس��ن نصراهلل ،درگذشت عالم
مجاهد قاضی شیخ احمدالزین ،رئیس هیات امنای تجمع
علمای مسلمین در لبنان را تسلیت گفتند .متن پیام رهبر
انقالب اسالمی به این شرح است:

سانتریفیوژها پس از  7سال با الزام مصوبه مجلس چرخید

بسماهللالرحمنالرحیم
جناب حجتاالسالم آقای حاج سیدحسن نصراهلل دامت برکاته

خبر درگذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمدالزین ،رئیس
هیات امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان را دریافت کردم.
وظیف�� ه خود میدانم این حادث ه مولمه را به علمای معزز و
بازماندگان و ارادتمندان و شاگردان ایشان در لبنان و سایر
بالد عموماً و جنابعالی خصوصاً ،تسلیت بگویم.
دفاع مس��ؤوالنه و عالمان ه او از نهضت امام خمینی و از
مقاومت علیه جبهه استکبار و صهیونیزم و همراهی باثبات
ایش��ان با مبارزات ضداستکباری ملتهای منطقه در طول
س��الیان طوالنی ،هیچگاه از خاطره تاریخ مقاومت نخواهد
رفت .اینجانب ضمن تسلیت مجدد به مردم لبنان و خصوصاً
به همراهان و همرزمان ایش��ان در تجمع علمای مسلمین
لبنان ،رحمت و غفران اله��ی را برای آن مرحوم از خداوند
متعال خواستارم.
سیدعلیخامنهای
 ۱۹رجب  ۱۳ - ۱۴۴۲اسفند ۱۳۹۹

همراهی جمهوریخواهان برای ادامه
پروژه فشار حداکثری توسط بایدن

پایگاه خبری «فیری بیکن» به نقل از س��ران سیاست
خارجی حزب جمهوریخواه آمریکا ،گزارش داد اعضای این
حزب در تالشند با یک سری اقدامات مانع بازگشت واشنگتن
به برجام و رفع تحریمهای ایران ش��وند .به گزارش ایس��نا،
این پایگاه خبری  -تحلیلی واش��نگتن گزارش داد :اعضای
جمهوریخواه کنگره در حال کار روی یک س��ری اقدامات
هستند که شامل فشار برای ممانعت از رفع تحریمهای ایران تا
زمانی میشود که برنامه هستهای ایران به طور کامل برچیده
نشده است .این گزارش میافزاید :به همین منظور ،کمیته
تحقیقاتی جمهوریخواهان روز سهشنبه از «دقیقترین»
طرح خود برای مقابله با امتیاز دادن دولت بایدن به تهران
و کنار گذاشتن کارزار «فشار حداکثری» ترامپ علیه ایران
رونمایی کرد .حزب جمهوریخواه در این طرح که فریبیکن
به نس��خهای از آن دسترسی پیدا کرده ،وعده داده است با
هرگونه کاهش تحریمهای ایران تا زمانی که این کشور برنامه
هستهای و موشکی خود را متوقف و تمام زندانیان آمریکایی
را آزاد نکرده و همچنین دس��ت از حمایت از به گفته آنها
تروریسم برنداشته است ،مقابله کند .به گفته منابع نزدیک
به کمیته مطالعاتی حزب جمهوریخواه ،این طرح یکی از
جامعترین موضعگیریهای سیاسی است که این حزب در
تاریخ  ۴۷ساله خود اتخاذ کرده است.

قدرت پهپادی ارتش در شرایط
فشار حداکثری دشمن شکوفا شد

فرمانده کل ارتش در جشنواره فرهنگی مصباح که روز
گذشته در سازمان عقیدتی  -سیاسی ارتش برگزار شد ،با
اش��اره به رزمایشهای اخی��ر ارتش گفت :ارتش جمهوری
اسالمی پس از ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح کمتر از ۲۴
ساعت آماده برگزاری رزمایشهای مختلف شد و طرحهای
خود را بهسرعت ارائه کرد و در کمتر از  ۱۰روز  ۴رزمایش
بزرگ برگزار شد؛ البته ما آماده بودیم همچنان رزمایشهای
متعددی را بدون فوت وقت و به طور مس��تمر برگزار کنیم
ولی نیاز نش��د .به گزارش روابط عمومی ارتش ،سرلش��کر
موسوی با اشاره به توان کمنظیر پهپادی ارتش ،گفت :قدرت
پهپادی ارتش در اوج تحریمها ظهور کرد؛ یعنی در شرایط
بس��یار سخت تحریمی و فشار حداکثری ،قدرتی به عنوان
قدرت پهپادی ارتش ظهور و بروز کرد که کارشناسان نباید
ریش��ه ظهور این قدرت را در ارقام بودجه دنبال کنند؛ این
قدرت ریشه در اراده ،استحکام خانوادههای کمنظیر ارتش
و ریش��ه در اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا و معنویت
دارد .وی ادام��ه داد :ناو بندر مکران و جنگنده بومی کوثر و
سامانههای راداری و پدافندی و تجهیزات حوزه رزم زمینی،
همه در همین تنگدستیها و فشار تحریمها به دست آمد.
امیر موسوی با تاکید بر لزوم توجه مجلس شورای اسالمی
در تخصیص بودجه دفاعی کش��ور ،عنوان کرد :انتظار ما از
مجلس و دولت محترم این است که برنامهریزی دقیقی در
بودجهریزی خود برای توان دفاعی کشور داشته باشند ،زیرا
حراست از دستاوردها و حدود و ثغور مرزهای کشور و هزاران
تجهیزات دفاعی که نیاز به تعمیر و نگهداری و توسعه دارند،
قطعا نیاز به بودجه و برنامهریزی مالی دارد و ما در این رابطه از
مجلس محترم انتظار داریم اعتبارات را دقیق مدنظر قرار دهد.

وزارت دفاع مکلف به مقابله
با تروریسم زیستی و شیمیایی شد

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف به ارزیابی
مواد غذایی و دارویی جهت مقابله با تروریس��م زیس��تی و
شیمیایی شد .به گزارش مهر ،نمایندگان در جلسه علنی
روز گذشته مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش
هزینهای الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰با بند الحاقی  ۲تبصره
« »۱۷م��اده واحده الیحه بودجه موافق��ت کردند .در بند
الحاقی  ۲تبصره « »۱۷ماده واحده الیحه بودجه آمده است:
به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری
از آلوده کردن آحاد جمعیت کش��ور و منابع ملی ،عالوه بر
ممیزی و بازرس��یهای معمول س��ازمان غذا و دارو ،وزارت
دفاع و پشتیبانی نیرویهای مسلح مکلف است با هماهنگی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدام الزم را جهت
ارزیابی مواد اولیه ،فرآوردهها ،محصوالت و کاالهای غذایی،
آشامیدنی ،دارویی ،آرایشی و بهداشتی و مواد و محصوالت
زیستی (بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی
پرخطر ،زیانآور ،سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات
و توزی��ع مواد غیرمجاز جلوگیری کنن��د .هرگونه واردات،
ذخیرهس��ازی ،توزیع ،عرضه و فروش مواد مذکور منوط به
انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیس��تی و شیمیایی و
تایید سالمت آنها است.

گروه سیاسی :روحانی در ادامه رونمایی از دستاوردهای دولت در
اظهاری عجیب ،خبر از محقق شدن وعده مشهور انتخاباتیاش در
سال 92داد و گفت :از روز اول ما با مردم عهد بستیم هم سانتریفیوژ
میچرخد و هم چرخ اقتصاد میچرخد ،این را عمل کردیم و تا
امروز هم همین بوده است .به گزارش «وطنامروز» ،در روزهایی
که حامیان شناخته شده رئیسجمهور نیز سعی میکنند با برائت
از عملکرد دولتمردان وجهه و اعتبار سیاسی خود را حفظ کنند،
مقام��ات دولتی در بیان موفقیتهای دولت از همدیگر س��بقت
میگیرند .روزی وضعیت موجود را نشان کارآمدی و کارکشتگی
مدیران دولتی میخوانند و روز دیگر حتی از این دفاع حداقلی نیز
فراتر میروند و حرف از تحقق عهد دولت با ملت میزنند .چند
ماه پیش بود که علی ربیعی ،سخنگوی دولت ادعا کرده بود« :اگر
این دولت نبود ،شمایی که مدعی هستید ،وضع  100برابر خرابتر
میشد» .پس از آن نیز اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور
در اظهاراتی شبیه موضع سخنگوی دولت گفته بود« :اگر گروهی
جز دولت ما سرکار بود ،در مقابل جنگ اقتصادی ،کل ایران را از
دست میداد» .با این حال به نظر میرسد گام نهایی را روز گذشته
روحانی برداشت و از تحقق وعده مشهور انتخاباتیاش در مناظرات
سال  92خبر داد؛ اظهاراتی که فارغ از نسبتشان با واقعیت تنها
میتواند به یک نقطه منتهی شود که آن هم چیزی جز عصبانیت
جامعه نیست؛ جامعهای که عمال بیشترین فشار اقتصادی را تجربه
میکند و همزمان با آن هفتهای یک بار از زبان یکی از مسؤوالن
دولتی پیرامون تحقق اهداف و وعدههای دولتمردان س��خنانی
جدید میشنود.
■■تحقق عهد دولت با ملت

ت دولت با اشاره به
رئیسجمهور روز گذش��ته در جلسه هیا 
طرحهای افتتاح شده از سوی دولت گفت :این طرحها به عموم
مردم مربوط میش��ود و تاکید میکنم هر آنچه دولت یازدهم و
دوازدهم بر آن تاکید میکند ،از مسائل سیاسی تا مسائل اقتصادی
به نفع رفاه ،زندگی مردم و توسعه تولید است و یک نگاهش احقاق
حقوق مردم اس��ت که حقوق مردم از دست نرود .وی ادامه داد:
تجارت با دنیا حق مردم است ،اینکه اقتصاد ما برونگرا باشد ،دستور
مقام معظم رهبری است .اقتصاد مقاومتی یعنی در درون کار و
تولید کنیم و بعد محصول را به بیرون صادر کنیم .روحانی تصریح

کرد :دولت یازدهم و دوازدهم برای ایجاد برجام و برای حفظ برجام
تالش کرد .دولت یازدهم این توافق مهم را به وجود آورد و دولت
دوازده��م این تواف��ق را حفظ کرد .حال باید یک جایی صحبت
کنیم که چه اقدامات مهمی توسط دولت و با هدایت مقام معظم
رهبری صورت گرفته تا این کار بزرگ انجام شود .رئیسجمهور
اظهار داشت :اگر ما یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل کنیم،
ام��روز و فردا کنیم ،حقوق مردم را پایمال کردهایم .مهمتر اینکه
این مساله حق همه مردم است که تحریمها برداشته شود و مردم
آزاد شوند .همه باید تالش کنیم ،البته وظیفه دولت است که این
کار را انجام دهد .وی با اشاره به تغییر دولت در آمریکا افزود :لحن
دولت آمریکا یک مقدار تغییر کرده و بایدن به برخی مسائل اعتراف
کرده و در برخی مسائل اقدام عملی هم کرده و نامه غلطی را که
دولت قبل به س��ازمان ملل فرستاده بود پس گرفته است اما در
زمینه تحریم که مساله اصلی ما است ،هنوز ندیدیم یک قدم جدی
از طرف دولت آمریکا برداشته شود .روحانی تاکید کرد :به نظر من
برداشتن تحریم و اجرای کامل برجام هم خیلی آسان است و هم
خیلی سخت .اگر اراده جدی در همه طرفهای برجام بویژه ایران
و آمریکا باشد ،این کار انجام میشود و در همین هفته میشود
کار را تمام کرد .وی گفت :صهیونیستها ترامپ را اغفال کردند و
در یک مسیر غلط بردند ،حال اگر دولت فعلی آمریکا قبول دارد
که دولت قبلیشان اشتباه کرده ،هم باید واضحتر و صریحتر بگوید
و هم باید عمل و جبران کند ،با صدا ،شعار و سخنرانی کار پیش
نمیرود .آمریکاییها شعار میدهند میخواهیم به برجام بازگردیم
اما این کافی نیست ،باید در این کار عمل باشد .رئیسجمهور تاکید
کرد :برجام یکی از مهمترین کارهای تاریخ سیاس��ی ایران است.
در برجام کار بزرگی انجام دادیم ،امروز انرژی اتمی ما دارد تولید
میکند و هیچکس نمیتواند بگوید خالف قانون است ،قبال هم
تولید میکرد اما قطعنامههای سازمان ملل باالی سر ما بود و این
کار ما را نامش��روع میدانستند .وی گفت :آنهایی که میگفتند
صنعت هس��تهای از بین رفت ،دیدند وقتی اراده کنیم در عرض
یک هفته در همه تولیداتمان چه کاری انجام میدهیم .اینکه از
روز اول ما با مردم عهد بس��تیم هم سانتریفیوژ میچرخد و هم
چرخ اقتصاد میچرخد ،این را عمل کردیم و تا امروز هم همین
بوده است .روحانی گفت :امروز هم اقتصاد ما بهتر میچرخد ،هم

ظریف خبر از توافق با سئول درباره سا زوکار استرداد پولهای ایران داد

پاس گل اقتدار نظامی به دیپلماسی

گروه سیاسی :وزیر امور خارجه اعالم کرد مکانیزم استردا د
طلب ایران از کرهجنوبی مورد توافق  ۲کشور قرار گرفت.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،محمدج��واد ظریف درباره
آخرین وضعیت پولهای بلوکه ایران در کرهجنوبی گفت:
هفته گذشته به درخواست وزیر خارجه کرهجنوبی با وی
گفتوگو داش��تم ،وزیر خارجه کره گفت حداکثر تالش
خ��ود را برای به نتیجه رس��اندن موضوع میکند ،ما نیز
در حال پیگیری این موضوع هس��تیم .وزیر امور خارجه
تاکید کرد :مکانیزمها و سازوکارها مورد توافق قرار گرفته
اس��ت اما ظاهرا کرهایها هنوز مجوزهای الزم را دریافت
نکردهاند ،از این رو اعالم میکنند پیگیر موضوع هستند.
وی افزود :از نظ��ر ایران دریافت مجوز از آمریکاییها
غیرضروری است اما با این حال طرف کرهای تالش دارد
مجوزها را از آمریکا برای آزاد کردن پولهای بلوک ه ایران
در کره دریافت کند .در همین حال روز گذشته خبرگزاری
فارس جزئیات تازهای از توافق ایران و کرهجنوبی منتشر
کرد .در این گزارش آمده اس��ت :در مذاکرات انجامشده،
طرف کرهای معموال پیشنهاد تحویل کاال و تجهیزاتی مانند
آمبوالنس میداد و حدود و سقف پیشنهادات کرهایها در
حدود  50میلیون دالر بوده اما طرف ایرانی ضمن مخالفت
با این پیشنهاد ،تاکید کرده حداقل منابع آزادشده در گام
اول باید یک میلیارد دالر باشد که در نهایت این پیشنهاد
مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین طبق توافق انجامشده ،قرار است منابع بلوکه
ای��ران به صورت حوالهای و برای خرید کاال آزاد ش��ده و
مورد اس��تفاده قرار بگیرد .در مذاکرات اخیر ایران و کره
روی این روش توافق شده .اما با وجود این قول و توافق،
هنوز طرف کرهای اقدام عملی برای رفع مسدودی پولهای
بلوکه ایران انجام نداده است.
«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند روز
پی��ش در یک کنفرانس خبری درباره اموال بلوکه ایران
در کرهجنوبی و اظهارات مقامات س��ئول درباره رایزنی با
واشنگتن درباره تحویل اموال ایران ،گفت« :نظری درباره
تحویل اموال از کرهجنوبی به ایران نداریم».
س��فیر کرهجنوبی در ایران نیز هفته گذشته با بیان
اینکه کش��ورش آماده انجام هم��ه اقدامات الزم برای

استفاده از تمام منابع بانکی ایران در کرهجنوبی است،
از نبود هیچ سقف و محدودیتی برای این کار خبر داده
بود .عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز
ضمن استقبال از تغییر رویکرد کرهجنوبی گفته بود :اگر
چه جمهوری اس�لامی ایران از تغییر رویکرد کشورها
و افزایش همکاریها استقبال میکند اما پیگیریهای
حقوقی این بانک به منظور مطالبه خس��ارات ناشی از
عدم همکاری بانکهای کرهای در س��الهای اخیر به
ق��وت خود باقی خواهد بود و طرف کرهای باید تالش
زی��ادی انجام دهد تا این س��ابقه منف��ی از بین برود.
سهش��نبه گذش��ته هم وزارت خارج��ه کرهجنوبی در
بیانیهای از آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران بعد
از رایزنی با آمریکا خبر داده بود .تحرکات طرف کرهای
ک��ه پیش از این با بهانه تحریمهای آمریکا از پرداخت
بده��ی ایران خودداری میکرد ،پس از توقیف نفتکش
این کشور در آبهای خلیجفارس توسط سپاه به دلیل
رعایت نکردن قوانین زیستمحیطی بیشتر شد و هیاتی
نی��ز به نمایندگی از دولت این کش��ور ب��رای مذاکره
پیرامون چگونگی پرداخت این بدهی راهی تهران شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و کرهجنوبی نیز  8اسفند
به شرح جزئیاتی از توافق میان تهران و سئول پرداخت.
حس��ین تنهایی در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت :قرار
بر این است یک میلیارد دالر از این داراییها به کانال
مالی ایران و سوییس واریز شود تا صرف خرید دارو و
غذا ش��ود .درباره اقالم دارویی وزارت بهداشت با بانک
مرکزی هماهنگ ش��ده است .وی ادامه داد :البته باید
منتظر عمل از س��وی کرهایها باش��یم چون تا امروز
بیشتر تا مرحله حرف و صحبت پیش میرفتیم .تنهایی
تصریح کرد :موضوع مهم در این باره ،این است که ما
یا پول دریافت کنیم یا اقالمی مانند ماش��ینآالت که
تولید داخلی را عمق ببخشد .از همین رو از اقالم دارو
و غذا ش��روع خواهیم ک��رد .وی در پایان تصریح کرد:
درباره اقالم مبادلهای باید گفت نباید به گونهای باشد
ک��ه تعیینکننده اقالم ،طرف مقابل باش��د ،بلکه اقالم
مورد نیاز ما در بخش پتروشیمی ،خودروسازی و لوازم
خانگی باید در اولویت باشد.

سانتریفیوژها .شما میبینید هر هفته دهها هزار میلیارد تومان در
سراسر کشور طرح و پروژه افتتاح میشود ،فقط دوشنبه  ۷۸هزار
میلیارد تومان افتتاح داشتیم ،آن هم در شرایط جنگ اقتصادی.
میبینیم که اقتصاد ما بهتر میچرخد و از آن طرف هم سانتریفیوژها
بهتر میچرخند ،پس میشود هم در صنعت هستهای که برای ما
مهم است رشد بیشتر داشته باشیم و هم این صنعت را مشروع
کنیم ،البته این ادعایی بود که داشتند و این مسائل را برداشتیم.
روحانی با اشاره به فعالیتهای دولت در حوزه اقتصاد گفت :اگر
جنگ اقتصادی نبود ،همه میدیدند کشور چه میشد .وی ادامه
داد :یک زمانی «آیآر  »۱میچرخید و امروزایآر ،2ایآر ،4ایآر
،6ایآر  8و ح��اال همایآر  9میچرخد ،بنابراین هم در صنعت
هستهای که برای ما مهم است باید رشد بیشتری داشته باشیم و
هم این صنعت را مشروع کنیم .البته آنها در سازمان ملل این ادعا
را داشتند که ما این مسائل را برداشتیم و تولید را بیهزینه کردیم
و باز هم ادامه میدهیم.

■■چرخ سانتریفیوژها چگونه چرخید؟

دوگانه چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژ نخستینبار در مناظرات
انتخاباتی سال 92مطرح شد؛ جایی که روحانی سعی کرد با در
مقابل هم قرار دادن این دو ،فضا را به سمت ایده مطلوبش یعنی
برجس��ته کردن مذاکرات خارجی و توافق با آمریکا پیش ببرد و
بگوید :خوب است که سانتریفیوژها بچرخند اما مهم است که چرخ
کشور هم بچرخد و چرخ صنعت هم بچرخد.
طرح این دوگانه البته بیش از هر چیز ایجاد یک فشار داخلی
برای پذیرش محدودیتهای هستهای به شمار میآمد .در نهایت
با انعقاد توافق هس��تهای (برجام) در س��ال 94روند رو به رش��د
توانمندیهای هستهای در قالب تعهدات ایران بشدت محدود شد.
البته گذر زمان زیادی نیاز نبود تا اندوختههای محدود اقتصادی در
مقابل حجم تعهدات ایران به چشم همگان بیاید؛ مسالهای که در
نهایت باعث شد رئیس وقت بانک مرکزی ،آوردههای برجام برای
ایران را «تقریبا هیچ» بخواند .با تمام این اوصاف خروج آمریکا از
برجام در اردیبهش��ت  97عمال حکایت از پایان مسیری داشت
ک��ه دولت روحانی در حد فاصل س��الهای  92ت��ا  97برای آن
برنامهریزی کرده بود .اما اتخاذ مواضعی همانند سخنان روز گذشته
رئیسجمهور پیرامون چرخش س��انتریفیوژها جایی تعجبآور

میشود که اساسا این اتفاق را میتوان بروندادی از سیاستهایی
دانست که پس از انفعال حداکثری دولت در مواجهه با تحریمهای
خارجی از سمت مجلس یازدهم کلیدزده شد .پاییز امسال بود که
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با تصویب طرح «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» برنامه
خود را معطوف به آن کردند که در برابر فش��ار حداکثری و عدم
اجرای تعهدات برجامی حتی از سوی کشورهای اروپایی ابتکار عمل
را به دست بگیرند .این طرح البته به رغم تصویب نیز چندان مورد
اقبال دولتمردان قرار نگرفت ،تا جایی که شخص رئیسجمهور چه
با کنایه و چه حتی صریحا سعی کرد مخالفت خود را با این قانون
اعالم کند .نیمه آذرماه بود که او در آیین بهرهبرداری از طرحهای
ملی وزارت نیرو با لحنی کنایهآمیز به نمایندگان مجلس گفت:
برادران عزیز و همه آنهایی که در کشور و در مجلس و قوهقضائیه
و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستید همه دست به دست هم
بدهیم و در پی ایجاد امید و ثبات باشیم و برای حل این مساله
عجله نکنیم و هول نش��ویم ،دولت اگر موفقیتی به دست آورد،
کامال تقدیم شما میکند و اصال غصه این را نخورید که این دولت
مس��ائل را تمامکند .یک هفته پس از این س��خنان بود که او در
نشست خبری خود با خبرنگاران این بار با صراحت ،مخالفت خود
را با قانون مصوب مجلس که عمال باعث پیشروی مجدد ایران در
زمینه هس��تهای و پر شدن دست کشورمان در برابر سناریوهای
احتمالی دولت جدید آمریکا میشود اعالم کرد و گفت :دولت این
قانون را مفید نمیداند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد ،من
نظرم را صریحا اعالم کردم ،البته این نظر شخص من نیست و در
دول��ت اتفاق آرا وجود دارد و دولت به اتفاق آرا این قانون را برای
یداند .در چنین شرایطی و در حالی که عمال گذشته
کشور مفید نم 
دولت و نوع مواجههاش با صنعت هستهای نشان از یک عقبگرد در
دوره روحانی دارد ،ادعایی که روز گذشته از سمت رئیسجمهور
طرح شد ،بیش از همیشه مورد سوال قرار دارد .به عبارت دیگر
در حالی که آغاز روند رو به جلوی فعالیتهای هستهای کشورمان
در سایه قانون مصوب مجلس ،البته با مخالفتهای مقامات دولتی
همراه بود ،رئیسجمهور سعی میکند از آن نیز به عنوان بخشی
از وعده تحقق یافته انتخاباتی خود در سال  92یاد کند!!

■■تکرار داستان برجام در سناریوی FATF

روحانی روز گذش��ته گریزی نیز به  FATFزد و س��عی کرد
مس��یر طی ش��ده در برجام را این بار در موردی دیگر طی کند.
رئیسجمهور در دفاع از پذیرش  FATFگفت :یک گروه ویژهای
است که اقداماتی درباره مسائل مالی و تراکنشها انجام میدهد
و همه کشورها در آن هستند .اگر بد است ،چطور در آن حضور
دارند؟ روحانی در ادامه با بیان اینکه وقتی قانونی را وضع و اجرا
میکنیم ،تمام مشکالت عالم بشریت را حل نمیکند ،ادامه داد:
اگر این لوایح اجرا نشد ،به مردم توضیح بدهیم چقدر هزینه دارد
و چه کسی آن را میپردازد .از مجلس سابق تشکر میکنم که با
ما همراهی و با رای خوب این لوایح را تصویب کرد.
این اظهارات در ش��رایطی است که مقامات دولتی در تجربه
برجام نشان دادند میتوانند سرنوشت تمام مسائل کشور و حتی
آب آشامیدنی مردم را هم به انعقاد یک توافق خارجی پیوند بزنند،
تا جایی که عمال پس از خروج آمریکا از این توافق ،دولت در یک
شرایط ناشی از فقدان هرگونه «استراتژی» و «عمل اجرایی» قرار
گرفت .با این حال طرح مساله FATFو ترسیم شرایطی مطلوبتر
پس از پذیرش آن چندان نمیتواند نسخه قابل اعتمادی به نظر
آی��د؛ آنچنان که حتی پیش از این وزیر امور خارجه نیز به نبود
تضمینی برای بهبود اوضاع اقتصادی در صورت پذیرش FATF
اعتراف کرده و مهرماه سال 97در صحن علنی گفته بود« :نه بنده
و نه آقای رئیسجمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم با پیوستن به
این کنوانسیون مشکالت حل خواهد شد»!

گزارشها حکایت از تالش گسترده   ۳کشور اروپایی برای محکومیت ایران در شورای حکام آژانس دارد

بازگشت به خانه اول؟

گروه سیاس�ی :پس از اینکه سهشنبهش��ب خبرگزاری
رویترز به نقل از طرف فرانس��وی گ��زارش داد قطعنامه
ضد ایرانی روز جمعه در شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به رای گذاشته خواهد شد ،شبکه «العربیه»
چهارشنبه بخشهایی از پیشنویس قطعنامه ارائهشده
توسط تروئیکای اروپا به شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را منتشر کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه
فرانس��ه سهشنبهش��ب اعالم کرد قطعنامه پیشنهادی
انگلیس ،فرانسه و آلمان در انتقاد از کاهش همکاریهای
ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،طی روزهای آینده
در ش��ورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به رأی
گذاشته خواهد شد .حاال در ادامه این خط خبری ،شبکه
وابس��ته به س��عودی العربیه مدعی ش��د در پیشنویس
قطعنامه  ۳کش��ور آلمان ،فرانسه و انگلیس آمده است:
«ما عمیقاً از اینکه ایران قصد دارد فعالیتهای بازرس��ی
[آژانس اتمی] را متوقف کند ،نگران هس��تیم .بازرسی از
تأسیسات [اتمی] ایران ،برای بررسی پایبندی آن به توافق
هستهای ،ضروری است».
طبق نوشته صفحه توئیتر این شبکه ،تروئیکای اروپا
اعالم کرده است[« :بدون بازرسیها] نمیتوانیم از ماهیت
صلحآمیز فعالیتهای هس��تهای ایران مطمئن شویم .از
ایران میخواهیم اقدامات ناقض توافق هستهای را به عقب
برگرداند» .کش��ورهای آلمان ،انگلیس و فرانسه در ادامه
این قطعنامه احتمالی تاکید کردهاند ایران باید با آژانس
اتمی شفاف باشد .این در حالی است که رافائل گروسی،
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه در
آغاز نشست شورای حکام درباره احتمال صدور قطعنامهای
از سوی این شورا علیه ایران به اتخاذ موضعی محتاطانه
و مبهم اکتفا کرد .گروسی در این رابطه گفت« :ب ه نظرم
صدور قطعنامه در حوزه اختیارات کشورهای عضو [شورای
حکام] است ولی اعضا تمایل دارند مکالمههای سازندهای
داشته باشند و اقدامات آژانس را حفظ کنند».
تالش  ۳کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان برای صدور
قطعنامه ضد ایرانی ،به بهانه توقف اجرای پروتکل الحاقی
در حالی است که ایران و آژانس به توافق موقت فنی در

این خصوص دست یافتهاند و طی روزهای اخیر تهران و
مسکو نسبت به این رویه اعالم خطر کرده و هشدارهای
الزم را دادهاند .در چنین شرایطی تهران اعالم کرده در
صورت صدور قطعنامه ،ایران آن را به منزله نقض توافق
با آژانس تلقی کرده و نس��بت به این تفاهم تجدیدنظر
خواهد کرد.
در این راستا نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی
در وین نیز بار دیگر تصویب قطعنامه انتقادی علیه ایران
در ش��ورای حکام آژانس را احمقانه و یک اقدام سیاسی
خطرن��اک توصیف کرد .میخائیل اولیانوف ،نماینده دائم
روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین دیروز با انتشار
پیامهایی در حساب کاربری خود از تصمیم تروئیکای اروپا
برای ارائه قطعنامهای انتقادی علیه کشورمان در شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی انتقاد کرد.
اولیانوف نوشت :اعضای شورای حکام آژانس در جلسه
کنونی خود با یک چالش بزرگ روبهرو هستند .آنها واقعاً
میتوانند به تقویت رژیم منع گسترش سالحهای هستهای
و احیای برجام کمک کنند .آنها در عین حال میتوانند
تصمیم بگیرند که با اقدامات سیاس��ی پرخطر مخالفت
کنند .اعضای ش��ورای حکام بای��د انتخاب کنند .وی در
پیامی دیگر تصریح کرد :من میتوانم با همکاران خود در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی که مجبورند درباره چگونگی
رسیدگی به موضوع ایران در جریان جلسه فعلی شورای
حکام تصمیم بگیرند ،همدردی کنم .توصیه ما این است؛
اگر آماده نیس��تید که با یک بحران احتمالی بینالمللی
مواجه شوید ،پس از اقدامات عجوالنه پرهیز کنید .بیایید
فرصتی برای دیپلماسی فراهم کنیم.
این مقام روس همچنین نوشت :وقتی میگویم «یک
اقدام سیاسی بسیار خطرناک» ،منظور من تصویب یک
قطعنامه احمقانه است که میتواند چشماندازهای احیای
برجام را دقیقاً در لحظهای تضعیف کند که این کار بسیار
امکانپذیر شده است« .وطنامروز» طی روزهای گذشته
در گزارشهای��ی با عنوان « غنیس��ازی  60درصد آغاز
میشود؟» دوشنبه  12اسفند و «ماجرای توافق موقت»
چهارشنبه  13اسفند ،به ابعاد واکنشهای ایران به صدور
قطعنامه احتمالی شورای حکام پرداخت.

