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«کرنل فروتا» دیروز در حالی به مهمترین
ماموریــت خود در دوران تصدی مســئولیت
موقت مدیرکلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
آمد که انجام این ســفر به تهران ،هر چند از
مدتها پیش تنظیم شده بود اما همزمانی آن
با اجرای گام ســوم کاهش تعهدات برجامی
ایران ،به اهمیت و حساسیت آن بیش از پیش
افزود.
به گــزارش ایرنا ،مدیــرکل موقت آژانس
بینالمللی انرژی اتمــی در تهران دیدارهای
مهمی با مسئوالن فنی و سیاسی طرف ایرانی
توافق هستهای انجام داد.
فروتا در ایــن دیدارها ،از آخرین وضعیت
صنعت هست های ایران مطلع شد ،از جزییات
مربوط به اقدامات ایران در راســتای کاهش
تعهــدات برجامیاش کســب اطــاع کرد و
اینک قرار اســت گزارشــی از این سفر را در
جلسه آتی شــورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی که قرار است هفته آینده در وین
تشکیل شود ،ارائه دهد.
گزارش فروتا میتواند نشــانه و حکایتگر
رویکــرد جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در دوره پســاآمانو باشــد و برای فروتایی که
از مهمتریــن گزینههــای مدیرکلــی آژانس
محسوب میشود ،حکم مرگ و زندگی را ایفا
خواهد کرد.
دلیل اهمیت سفر فروتا
هر چند ســفر دیروز کرنل فروتا ،ســفری
از پیش تعیین شــده بود و هرچند همزمانی
آن با اجرای گام ســوم ،بــه اهمیتش افزود
اما مســتقل این مسائل ،سفر مدیرکل موقت
آژانــس بینالمللــی انرژی اتمــی از جهات
مختلفی از اهمیت بســیاری برخودار اســت.
فروتای رومانیایی فرد ناآشــنایی با صنعت و
توانمندیهای هســتهای ایران نیست .او در
ســال  ۲۰۱۵دســتیار آمانو در آژانس بود و
یکی از حامیان سرسخت برجام و از مخالفان
جدی خروج آمریــکا از این توافق بینالمللی
محسوب میشود.
ه م چ ن ی ـ ـ ن ا و د ر مقــام مشــاور و
هماهنگکننــده ارشــد سیاســتگذاری و
برنامهریــزی نقش مهمــی در جهتدهی به
ایــن نهــاد بینالمللی ایفا کرده اســت و به
همراه «رافائل ماریانو گروســی» آرژانتینی از
مهمترین نامزدهای کرســی مدیرکلی آژانس
محسوب میشود.
فروتــا چهار روز پس از اعالم درگذشــت
آمانــو و پــس از آنکه درباره «مــری آلیس
هیــوارد»  -که به طور موقــت وظایف آمانو
را برعهــده گرفته بود و تنها ســه روز در این
مقام باقی ماند  -توافقی حاصل نشد ،از سوی
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
عنوان مدیرکل موقت آن نهاد برگزیده شد.
فروتا نیز مانند آمانو معتقد اســت از سال
 ۲۰۰۳بــه این ســو برنامه هســتهای ایران
برخالف آنچه که اســراییل ادعــا میکند از
تولید بمب اتمی فاصله گرفته و فعالیتها در
این جهت از تحقیقات دانشگاهی فراتر نرفته
است.
فروتا در مجامع عمومی بــه همراه یوکیا
آمانو حضوری مســتمر و تعیینکننده داشت
و پس از آنکه اســناد مورد ادعای «بنیامین
نتانیاهو» دربــاره انباری در تورقوزآباد که در
اختیــار آژانس بینالمللی انــرژی اتمی قرار
گرفته بود از طرف ایــن دیپلمات رومانیایی
جدی تلقی نشد ،مورد نقد نخستوزیر رژیم
صهیونیســتی قرار گرفت و پس از آن بود که
«دونالد ترامــپ» رئیسجمهور آمریکا خروج

تهران به مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد

جاده برجام یک طرفه نیست

این کشور از برجام را اعالم کرد.
او عالوه بر فعالیت در حوزه سیاستگذاری
و برنامهریزی ،همانند پل ارتباطی یوکیا آمانو
با کشــورهای عضو آژانس فعالیت میکرد و
شاید به دلیل همین شناخت کافی از سازوکار
این نهاد ملل متحد ،دستکم تا زمان تعیین
مدیرکل ،هدایت آژانس را برعهده گرفت.
مواضع فروتا درســت در مقابــل «رافائل
ماریانو گروسی» دیگر نامزد مدیرکلی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی که تجربهاش از اواخر
دهه  ۹۰میالدی در حوزه خلع ســاح ،او را
تبدیل به یکــی از جدیترین نامزدهای این
پست کرده اســت ،قرار دارد؛ گروسی موضع
ســختی در قبال ایران دارد و معتقد اســت
آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید در گزارش
هرگونه عدم پایبنــدی ایران به تعهداتش در
برجام ،کوتاهی نکند.
وی خواهان سرســخت بــودن آژانس در
برابر هرگونه عدم پایبندی به توافق هستهای
اســت؛ موضعی که احتماال بــرای آمریکا و
رژیــم صهیونیســتی خوشــایند خواهد بود.
این دیپلمات آرژانتینی به تازگی گفته اســت
افزایش غنیســازی اورانیوم در ایران شــاید
تهدید فوری محســوب نشود ،اما یک مساله
جدی اســت و جهت پیشــگیری از تشدید
تنش ،باید با آن با دوراندیشی برخورد کرد.
این دیپلمــات آرژانتینی ادعــا کرده که
موقعیــت ایران تغییری نکرده اســت و هنوز
کمی بیشتر از یک ســال تا رسیدن به نقطه
تحول (یا توانایی ســاخت سالح اتمی) فاصله
دارد.
نسخه بدلی آمریکا از سفر فروتا
به تهران
بســیاری در آمریکا «جان بولتون» مشاور
امنیت ملــی رئیسجمهور آمریکا را اســتاد
جنــگ روانــی و فضاســازیهای دروغیــن
بــرای دامــن زدن بــه اختالفــات درونی و
ایجاد شــکافهای روانی در جهت پیشــبرد
سیاســتهای ایاالت متحــده میدانند .این
سیاســتمدار آمریکایی که طی چند ســال
گذشــته حرف و حدیثهــای فراونی درباره
نزدیکــیاش بــه ســازمان مجاهدین خلق
(منافقیــن) وجود دارد – و البته دریافت پول
از ســوی آنها محرز شده اســت – از سالها

پیش مخالف هر گونه فعالیت هستهای ایران
حتی براساس بدیهیترین حقوق کشورها در
چارچوب انپیتی است و از پیشگامان حمله
به تاسیســات اتمی ایران و راهاندازی جنگ
نظامی علیه کشــورمان اســت .دشمنی وی
بــا ایران به گونهای اســت که از زمان حضور
بولتون در کاخ سفید تا خروج آمریکا از توافق
هستهای ،حدود  ۴۰روز طول کشید.
مشــاور امنیت ملی ترامــپ طی روزهای
اخیــر و در چارچــوب فعالیتهایش ،درباره
سفر مدیرکل موقت آژانس به تهران هم بیکار
نماند و نسخه بدلی برای آن پیچید و روایتی
دروغیــن از آن ارائه داد .در این چارچوب ،او
عصر شــنبه در پیامی توئیتری مدعی شد که
گــزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی
کــه در پرتو قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت
ســازمان ملل متحد منتشر شــده ،حاکی از
وجود مواد یا فعالیتهای هســتهای احتمالی
اعالمنشده از ســوی ایران است .وی در پیام
توئیتــری خود نوشــت :سرپرســت آژانس
بینالمللی انــرژی اتمی در حالــی به ایران
میرود کــه به تازگــی آژانــس بینالمللی،
شورای حکام را مطلع کرده که احتمال دارد
تهران مواد یا فعالیتهای هســتهای پنهانی
داشــته باشــد .ما به دیگر کشــورهای عضو
شورای [حکام] آژانس میپیوندیم که مشتاق
دریافــت گزارش کامل در ســریعترین زمان
ممکن هستند.
ادعای مشــاور ایرانستیز ترامپ در حالی
اســت که آژانس بینالمللــی انرژی اتمی در
شــانزدهمین گــزارش خــود از فعالیتهای
هستهای ایران تحت برجام که در روز هشتم
شــهریور ماه منتشر شــد ،تاکید کرده است
که به همه ســایتها و اماکن هستهای طبق
درخواســت خود دسترســی کامل و منظم
داشته اســت .این گزارش آژانس همچنین با
وجود اقدام ایران به کاهش تعهدات هستهای
خــود ذیل بند  ۳۶برجام کــه در واکنش به
نقض این توافق از ســوی دیگر طرفهای آن
(آمریــکا و اروپا) انجام شــده ،تاکید دارد که
همه ســانتریفیوژها و زیرساختهای مربوطه
در انبار ،تحــت نظارت مــداوم آژانس باقی
ماندهاند.
آژانــس بینالمللــی انرژی اتمــی در ۱۴

گزارش فصلی پیشــین خود که پیش از آغاز
گامهــای برجامی ایــران در کاهش تعهدات
به این توافق منتشر شــده ،همواره پایبندی
کامــل ایران به توافق هســتهای را به صورت
کامل تایید کرده و از همکاری تهران در ارائه
دسترسی کامل به سایتها و اماکن هستهای
قدردانی کرده است.
در همین حال« ،کاظم غریب آبادی» روز
دوشــنبه با انتشار پیامی در توییتر ،به ادعای
«جان بولتون» واکنش نشــان داد و نوشت:
آژانس ،یکــی از نهادهای وابســته به دولت
آمریکا نیســت که بولتون بتواند دســتورکار
بازدیدهــای مقامات آن را تعیین کند .ســفر
فروتــا ،مدیرکل موقت آژانــس ،در چارچوب
تعامــات و همکاریهــای معمــول ایران و
آژانس صورت پذیرفت.
وی افــزود :ضمــن رد هرگونــه ادعایی
درخصــوص فعالیتهای پنهانی هســته ای
توســط ایران ،ایــن بازدید هیچ دســتورکار
خاصــی ،آنگونه کــه بولتــون آرزو می کرد،
نداشــت .طبیعتا ،در این بازدید ،همکاریها
در سه حوزه راســتی آزمایی برجام ،پروتکل
الحاقــی و موافقت نامه جامــع پادمان ،مرور
شدند.
نماینده دائم کشــورمان نزد سازمانهای
بین المللی در وین خاطرنشــان کرد :هرگونه
تالشــی برای ایجــاد اخالل و انحــراف در
همکاریهای سازنده و فعاالنه ایران و آژانس
و اعمــال فشــارهای نابجا بــه آژانس ،کامال
مخــرب بوده و با اقدامات مناســب ایران نیز
مواجه خواهد شد.
تاکید تهران بر استقالل و محرمانگی
فروتــا در تهــران دو دیدار مهم داشــت؛
نخســت بــا «علی اکبــر صالحــی» معاون
رئیسجمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی
و بعــد« ،محمدجــواد ظریــف» وزیــر امور
خارجه ایــران .حفظ «بیطرفی» ،اســتمرار
«حرفهای ِگری» و رعایت «محرمانگی» ســه
ی بودند که از ســوی مقامات
موضــوع اصلــ 
سیاســی و فنی طرف ایرانی برجام در دیدار
با مدیرکل موقت آژانس بر آنها تاکید شد.
صالحی پس از در دیدار با سرپرست آژانس
مذاکرات ،بــا بیان اینکه در جلســه با فروتا
بسیار مفصلی با یکدیگر داشتیم و فعالیتها

و همکاریهایی را کــه تاکنون با آژانس بین
المللی انرژی اتمی داشــتیم ،مــرور کردیم،
تصریح کرد :بحث برجام یک بحث یک طرفه
نیســت و قرار بود جاده دو طرفه باشــد .اگر
قرار باشــد جادهای یک طرفه داشته باشیم،
جمهوری اسالمی ایران تصمیمات مقتضی را
در زمان مناســب میگیرد .کما اینکه در سه
گام تاکنون این کار را انجام داده است.
فروتا نیز در نشســت خبری مشــترک با
صالحی گفــت :آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به رویکرد مستقالنه ،بیطرف و حرفهای خود
ادامه خواهــد داد و این موجب اعتبار آژانس
اســت .وی تصریح کرد :در این زمینه آژانس
از فشــارها تأثیر نمیپذیرد .آژانس از یک سو
وظیفه راستیآزمایی اجرای برجام را برعهده
دارد و از سوی دیگر در اجرای پروتکل الحاقی
و موافقتنامــه جامع پادمان در تعامل فعال با
ایران است .مدیرکل موقت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی افزود :آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی مشــتاقانه تمایل دارد تا همکاریها با
ایران تداوم یابد و آماده هســتیم تا به صورت
حرفهای و بیطرف به کار خود ادامه دهیم.
ظریــف نیز در دیدار با فروتا ،با اشــاره به
همکاریهــای جمهــوری اســامی ایران و
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی که منجر به
گزارشهــای متعدد آژانــس در تایید اجرای
برجام توســط ایران شــده و اســتمرار این
همکاریها در مقطع فعلی ،بر ضرورت رعایت
اصول حرفــهای ،حفظ محرمانگــی و انجام
وظایــف آژانس بصورت بیطرفانه تاکید کرد.
ظریف همچنین اقدامات جمهوری اســامی
ایران در کاهش تعهــدات خود در قبال عدم
انجام تعهدات از ســوی طرفهای اروپایی را
در چارچوب پاراگراف  ۳۶برجام توصیف کرد.
مدیــرکل موقــت آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمی هــم در این دیدار با اشــاره به
تالش آژانس بــرای اعتمادســازی ،بر انجام
فعالیتهای راســتیآزمایی آژانس به صورت
حرفهای و بیطرفانه تاکید کرد.
روایت فروتا از سفر به تهران
با پایان ســفر فروتــا به تهــران ،آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای گزارشــی
از ســفر دیروز مدیرکل موقت ایــن نهاد به
ایــران و دیدار وی با مقامات ایرانی ارائه کرد.
در این بیانیه آمده اســت :کرنل فروتا ،مدیر
کل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز
هشتم ســپتامبر  ۲۰۱۹به ایران سفر کرده و
با علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران ،محمدجواد ظریــف ،وزیر امور خارجه
ایران و دیگر مقامات ارشد آن دیدار کرد.
همچنیــن در ایــن بیانیــه مطرح شــد:
مذاکرات شامل فعالیتهای آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی در ایران ،با تاکیــد بر تعامالت
ادامهدار میان آژانس و ایران در زمینه اجرای
معاهده پادمانــی و پروتکل الحاقی بود .مدیر
کل موقــت آژانس تاکید کــرد که همکاری
کامــل و بهنگام با ایــران الزمه این تعامالت
اســت .فروتا همچنین گفت که فعالیتهای
پادمانی به گونهای بیطرفانه ،مستقل ،معقول
و مطابق رویه پادمان انجام میشوند.
مطابق این بیانیه ،این مذاکرات همچنین
شامل راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی و نظارت بر تعهدات برجامی ایران بود.
فروتا از فعالیتهای اعالم شــده ایران مربوط
به تحقیق و توسعه سانتریفیوژها مطلع شد.
او گفت که گزارش این فعالیتها را به شورای
حکام آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی ارائه
خواهد داد.

تاکید نصراهلل بر همپیمانی با ایران
دبیــرکل حــزباهلل لبنــان در ســخنانی به
مناسبت عاشورای حسینی با تاکید بر حمایت از
فلسطینیها و مساله فلسطین ،تاکید کرد :جنگ
علیه یمنیها در ســایه ســکوت جامعه جهانی و
مشــارکت آمریکا و انگلیس بــه جنگی بیهدف
تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت العهد ،سید
حســن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنــان دیروز
(سهشنبه) در مراسم عزاداری روز عاشورا با تاکید
بر پایبندی این حزب به مساله فلسطین به عنوان
مساله اصلی با وجود تمامی هزینههای آن ،تجاوز
سربازان اســرائیلی به حرم شــریف ابراهیمی را
محکوم کرد.

دبیرکل حزباهلل لبنــان تاکید کرد ،حزباهلل
با نیروهای مقاومت و مبارزان فلســطینی در یک
جبهه و یک نبرد مشــترک است و همواره حامی
فلسطینیها باقی خواهد ماند.
نصــراهلل در بخــش دیگــری از صحبتهای
خود با تاکید بر حمایت این حزب از فلســطینان
ســاکن اراضی  48کرانه باختری و غزه همچنین
تاکیــد کرد :هر گونه طرح جنگ علیه ایران را رد
میکنیم ،هر جنگی علیــه ایران به منزله جنگ
علیه کل محور مقاومت بوده و هدف از آن نابودی
مسئله فلسطین است ،ما هرگز بی طرف نخواهیم
بود و هر گونه جنگ تحمیلی علیه محور مقاومت
به منزله پایان رژیم صهیونیستی و پایان رویاهای

آمریکا در منطقه خواهد بود.
او در ادامــه تاکیــد کرد :آیــتاهلل خامنهای،
حسین زمان ،رهبر محور مقاومت و رهبر ما است
و ایران در قلب این محــور و پایه اصلی و حامی
بزرگ آن است .ما در پاسخ به تمامی کسانی که بر
خروج ما از محور مقاومت حساب باز کردهاند شعار
هیهات منا الذله امام حسین (ع) را سرمیدهیم.
ما در محور مقاومت تنها شاهد پیروزیها بودهایم
و این محور تنها امید ملتهای ستم دیده است.
نصراهلل همچنین با اشــاره بــه اینکه یمنیها
امروز نماد مظلومیت هستند ،اظهار کرد :محاصره
و جنگ علیه مردم یمن در ســایه سکوت جامعه
جهانی و مشــارکت آمریــکا و انگلیس به جنگی

انتقاد تختروانچی از نقض معاهده منع آزمایشهای هستهای توسط آمریکا
نماینده ایران در سازمان ملل گفت :عدم تمایل آمریکا
برای تصویب معاهده منع آزمایشهای هســتهای و قصد
این کشــور برای انجام آزمایشهای هستهای بیشتر ،با
اسناد بینالمللی و در راس آنها ان پی تی مغایرت دارد.
به گزارش ایسنا ،دهمین سالروز بینالمللی بزرگداشت
مبــارزه علیه آزمایشهای هســتهای با حضــور دبیرکل
ســازمان ملل ،رییس مجمع عمومــی و نمایندگان دائم
کشورهای عضو برگزار شد.
مجید تخت روانچی ،ســفیر و نماینده دائم کشورمان
نزد سازمان ملل متحد ،با سخنرانی در این جلسه ،ضمن
گرامیداشــت قربانیان آزمایشهای هستهای و با اشاره به
آثار مخرب این آزمایشها بر روی محیط زیست و سالمت
انســانها ،بر لزوم خاتمه آزمایشهای هستهای به عنوان

گامی مهم در رسیدن به خلع سالح هستهای تاکید کرد.
وی با هشدار نسبت به خطر مستمر مسابقه تسلیحات
هستهای ،سیاست دارندگان سالح هستهای را مورد انتقاد
قرار داده و تاکید کرد که اعالم آشــکار عدم تمایل امریکا
بــرای تصویب معاهده منع آزمایشهای هســتهای و نیز
قصد این کشــور برای انجام آزمایشهای هستهای بیشتر
با اسناد بین المللی و در راس آنها ،معاهده منع گسترش
سالحهای هستهای یا ان پی تی مغایرت دارد.
تخــت روانچی ضمــن تاکید بر لــزوم تالش مضاعف
کشــورها برای تحقق کامل خلع سالح هستهای ،از رژیم
صهیونیســتی که دارای سالح هســتهای است ،به عنوان
تهدیدی علیه صلح و امنیــت منطقهای و بینالمللی نام
برد.

بیهدف تبدیل شده است.
او با اشاره به اینکه درگیریها در ابین و عدن

دروغ بودن ادعاهای ائتــاف عربی درباره اهداف
جنگ را ثابت کرد.

انتقاد خزایی از تروریسم اقتصادی آمریکا
نماینده پیشین ایران در سازمان ملل با اشاره به تروریسم
اقتصــادی آمریکا گفت :اگر ملت ایران در برابر این تحریمها
و فشارها ایستادگی ،مقاومت و صبر نمیکردند ،امروز ایران
سوریه دوم بود.
به گزارش ایسنا ،محمد خزاعی در جمع عزاداران هیئت
شهدا شهرستان کاشــمر ،اظهار کرد :اگر برخی کوچکترین
زاویه دید سیاســی با ما داشته باشند ،حاضر نیستیم سر به
تنشان باشد ،اما امام حســین(ع) حر را در آغوش میگیرد
و او را میپذیرد.
وی افــزود :وقتی در تاریخ نگاه میکنیم میبینیم همان
قیچی دو لب که یزید و یزدیان و دشــمنان آن زمان ســر
حسین(ع) را بریدند ،امروز بر گردن انقالب اسالمی فشار وارد
میکند.

نماینده پیشین ایران در سازمان ملل با بیان اینکه محبت
به اهل بیت مســیر حرکت و رفتار انسان را تعیین میکند،
عنوان کرد :بدون شک آنچه موجب شد امام خمینی (ره) این
قیام ارزشمند را در ایران به وجود آورد و معادالت سیاسی و
معادلههای قدرت دنیا را برهم بزند که امروز داریم نتایج آن
را میبینیم ،به دلیل محبت به حسین(ع) بود .وی با اشاره
به اینکه امام حسین(ع) درس آزادگی و عزت را به ملت ایران
داد ،تصریح کرد :ســخنرانی امام راحل که پایه انقالب را بنا
نهاد به خاطر مسائل اقتصادی ،نان ،آب و  ...نبود ،بلکه علیه
ذلت ایران بود .خزاعی گفت :نگاه انقالب ،نگاه عزت ایران بود.
امروز مقاومت رهبر معظم انقالب که شــخصیت بینظیری
در تاریخ رهبری دنیاســت در راستای دفاع از عزت ایرات و
مسلمانان جهان است.

خالیبندی جدید نتانیاهو

یک دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به
ادعای نتانیاهو درباره وجود یک سایت مخفی
هســتهای در ایران گفت :زمان آن رسیده که
او دروغ گفتن را متوقف کند« .ســید حسین
موســویان» در صفحه توییتر خود نوشــت:

نتانیاهو باز مدعی شــد که ایران یک سایت
مخفی برای ســاخت بمب هســتهای داشته
اســت .او در کتاب «مبارزه با تروریســم» در
سال  ۱۹۹۵مدعی شــد که ایران ظرف  ۳تا
 ۵سال به بمب هستهای دست خواهد یافت.

او همچنین در ســال  ۲۰۰۲به کنگره آمریکا ســرپوشگذاری کردهاند .نخســتوزیر رژیم
گفت «عراق سانتریفیوژهای فعال با سایز یک صهیونیستی در آوریل سال  ۲۰۱۸در ادعایی
ماشین لباسشویی دارد ».زمان آن رسیده که بیاســاس گفت که جاسوســان موســاد به
دروغ را متوقف کند.
هزاران سند هستهای از تهران دست یافتهاند
به گزارش ایسنا ،به نقل از اورشلیمپست ،که نشــان میدهد ایران به دنبال دســتیابی
بنیامیــننتانیاهــو،نخســتوزیررژیــم به سالح هســتهای بوده است .دونالد ترامپ
صهیونیســتی در کنفرانســی خبری مدعی مــاه بعد از این رویداد ،با اشــاره به اطالعات
شــد که یک «ســایت تســلیحات هستهای جمعآوری شــده توسط اســرائیل از توافق
اعالم نشده» ایران را در آباده واقع در جنوب هستهای با ایران خارج شد .جمهوری اسالمی
اصفهان یافته است.
ایران نیز تالش برای دســتیابی به سالحهای
نتانیاهــو با انتشــار برخــی «عکسهای هستهای را رد و اعالم کرد که اسرائیل تمامی
ماهوارهای» که طبق ادعــای او در ماه ژوئن اسناد را جعل کرده است.
به گزارش ایسنا ،نتانیاهو سال گذشته نیز
گرفته شدهاند ،مدعی شــد که ایران پس از
آگاهی یافتن از این که این ســایت هستهای در اقدامی مشــابه و با طرح ادعای بیاساس
لو رفته اســت ،اقدام به نابودی این سایت و دیگری گفته بود که ایران چندین تأسیسات

ســری هســتهای دیگری در اختیار دارد که
یکی از آنها در «تورقوزآباد» واقع است.
طرح این ادعا آن هم توســط نخستوزیر
رژیــم صهیونیســتی کافی بود تــا بنیامین
نتانیاهو و گاف او دستمایه طنز مردم دنیا به
ویژه مردم ایران شود و آنها در فضای مجازی
با انتشار تصاویری از لحظه اعالم کشف جدید
نتانیاهــو در مجمــع عمومی ســازمان ملل،
او را مخاطــب طنزهــای خود قــرار دهند.
واکنشها به ادعاهای جدید نخستوزیر رژیم
صهیونیستی به سطح مسئوالن ارشد دستگاه
دیپلماسی کشور نیز رســید و عالوه بر وزیر
امور خارجــه ،یکی از معاونــان و همچنین
سخنگوی این وزارتخانه ،طرح این ادعاها را
بی پایه و اساس عنوان و آن را تکذیب کردند.
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ویژه

انتقاد پکن از سیاست ضدایرانی آمریکا
ســخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به گام ســوم کاهش تعهدات
برجامی ایران ،مشــکالت حال حاضر در توافق هســتهای ایران و قدرتهای
جهان را ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا دانست.
به گزارش ایسنا« ،هوآ چانیینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در
کنفرانســی خبری در خصوص گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت:
ما این گزارشها را زیر نظر داریم .از دیدگاه چین ریشــه مشــکالت هستهای
فعلی ایرانیها ،فشارهای حداکثری آمریکا است .آمریکا باید از گام اشتباهش
در خصوص اعمال تحریمهای یکجانبه و فشار حداکثری علیه ایران بازگردد.
وی افــزود :دیگــر طرفین برجام نیــز باید بر اجرای کامــل و موثر توافق
هستهای متعهد شوند .امیدواریم که طرفین در این راه با یکدیگر دیدار کنند
و راهی برای بهبود شــرایط بیابند .چین آمادگــی همکاری با طرفین در این
زمینه را دارد.
به گزارش ایسنا ،جمهوری اسالمی ایران پس از گذشت یک سال از خروج
یکجانبــه آمریکا از برجام و پس از آن ،قصــور طرفهای دیگر توافق بهویژه
اروپاییها برای عمل به تعهداتشــان در این توافق تصمیم گرفت طبق تدابیر
اندیشیده شــده در برجام اجرای برخی از تعهدات هستهای خود را به حالت
تعلیق درآورد.
رویداد

دفاع مسکو از تحقیقات اتمی ایران

وزارت خارجه روسیه تصریح کرد که ایران از تحقیقات هستهای خود برای
کاربردهای اعالمنشده استفاده نخواهد کرد.
بــه گزارش ایســنا به نقل از اســپوتنیک ،وزارت امور خارجه روســیه در
بیانیهای در خصوص گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران نوشت :از دیدگاه
عدم اشاعه هستهای ،ازســرگیری تحقیقات سانتریفیوژی ایران و بسط آنها
هیچ تهدیدی در بر ندارد .تنها مهم این است که متخصصان ایرانی کارشان را
تحت نظارت کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام دهند .گزارش مرتبطی
نیز در این زمینه به شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه شــده
است.
در ادامــه این بیانیه آمده اســت :از تحقیقات جمهوری اســامی نیز در
کاربردهای اعالم نشــده اســتفاده نخواهد شــد .ایران به طور کامل مالحظه
پیمان عدم اشــاعه هستهای را میکند و با اجرای پروتکل الحاقی ،توافقهای
پادمان جامع خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را دنبال میکند.
به گزارش ایسنا ،جمهوری اسالمی ایران پس از گذشت یک سال از خروج
یکجانبــه آمریکا از برجام و پس از آن ،قصــور طرفهای دیگر توافق بهویژه
اروپاییها برای عمل به تعهداتشــان در این توافق تصمیم گرفت طبق تدابیر
اندیشیده شــده در برجام اجرای برخی از تعهدات هستهای خود را به حالت
تعلیق درآورد.
براســاس بند  ۳۶برجام ایران این حــق را دارد که در صورت نقض توافق
توسط دیگر طرفها اجرای تعهداتش را به صورت کلی یا جزئی متوقف کند.
بهروز کمالوندی ،ســخنگوی سازمان انرژی اتمی کشــورمان به تازگی با
اشــاره به دســتور اخیر رئیسجمهور برای آغاز گام ســوم ،ضمن تشــریح
فعالیتهای هستهای کشور اظهار کرد :دشمنان انقالب که پیشرفتهای ایران
را نمیدیدند ،در حوزه هســتهای شروع کردند به کارشکنی .اوج فعالیتهای
ما غنیسازی بوده اســت و در حوزه صنعتی در ابعاد مختلف بر اساس اسناد
باالدســتی توسعه نیروگاههای هستهای و برنامه غنی سازی برای یک میلیون
سو طی  ۱۵سال در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :ســازمان تالش کرد و بر اســاس برجام زمانبندی توســعه
نیروگاههای هستهای و تولید سوخت تعیین شد .بعد از برجام علنا با بدعهدی
مواجه شدیم و مشــکالتی به وجود آمد که اوج آن به خروج آمریکا از برجام
برمیگردد و مقداری فشار بر ایران و دیگر کشورها آوردند و به دنبال آن نظام
تصمیــم گرفت توازنی برقرار کند یا طرف مقابل برگردد به تعهدات یا ایران با
کاهش تعهدات خود موازنه ایجاد کند.
پیشــتر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشــورمان نیز روز پنجشنبه
( ۱۴شــهریور) با ارسال نامهای خطاب به مســئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا اعالم کرد که به دلیل تبعات ناشــی از خروج آمریکا از برجام و تحمیل
مجدد تحریمهای آن کشــور و ناتوانی سه کشــور اروپایی در اجرای تعهدات
خود در برجام و در بیانیههای کمیســیون مشــترک ،جمهوری اسالمی ایران
تمامــی تعهدات خود در این توافق ،در حوزه تحقیق و توســعه هســتهای را
متوقف میکند.
دیدگاه

«تنها دلیل» کاهش تعهدات برجامی ایران

«تنها دلیلی که باعث شــده ایران در چند ماه گذشته تعهدات خود را در
قبال برجام کاهش دهد ،این اســت که آمریکا بــه جنگ اقتصادی علیه آنها
ادامه میدهد تا از این طریق آنها را مجبور کند از این توافق خارج شوند».
به گزارش ایســنا« ،دنیل لریســون» در مطلبی که پایگاه اینترنتی نشریه
«امریکن کانســروتیو» آن را منتشر کرده ،نوشــت« :مایک پامپئو ،وزیر امور
خارجه آمریــکا طبق روال معمول خود این هفته هم به شــوهای تلویزیونی
روزهــای یکشــنبه رفت تا بــاز هم افکار عمومــی را منحرف کنــد .او در
گفتوگویی با فاکس نیوز در حالی که تالش میکرد تا عواقب ناکامی سیاست
ترامپ در قبال ایران را تحت عنوان اشتباهات برجام جلوه دهد ،گفت« :یکی
از ناکامیهای اصلی برجام این اســت که هر محدودیتی که در آن مشــخص
شــده ،ظرف یک دقیقه قابل بازگشت اســت .متوجه هستیم ،درست است؟
آنهــا چیزی اعــام میکنند و اقدام بعدی همانطور که میدانید این اســت
که میزان غنیســازی ســانتریفیوژها را باالتر و باالتر میبرند .این یک توافق
شکستخورده دیوانهوار بود».
در واقع بســیاری از محدویتهای تعیین شــده در برجام به سادگی قابل
بازگشت نیست اما موضوع اصلی این نیست .هر توافق منع گسترشی با ایران
طبعاً نیازمند تعهد و همکاری آنهاســت .آنها طرفی هستند که باید توافق را
اجرا کنند و به پیروی از آن ادامه دهند .ایران انتخاب کرد که این محدودیتها
را بپذیرد تا نشان دهد برنام ه هستهای آنها صلحآمیز است و آژانس بینالمللی
انرژی اتمی  ۱۵بار پیاپی تأیید کرد که آنها به این محدودیتها قائل هستند.
پس از آن که آمریکا تعهدات خود را زیر پا گذاشت ،ایران به مدت بیش از یک
سال به تعهدات خود در چارچوب برجام به طور کامل عمل کرد .حتی همین
حاال هم آنها به اکثر تعهداتشــان عمل میکنند؛ هرچند در مقابل ،چیزی از
آنچه به آنها وعده داده شــده بود ،دریافت نکردهاند .دولت ایران میتوانست از
 ۲۰۱۵به این ســو در هر زمانی به عمل به تعهداتش پایان دهد اما آنها صرفا
در چند ماه گذشــته چند اقدام معکوس داشتهاند و البته این کار را کردهاند
چون آمریکا به طرز بدی تعهدات خود را نقض کرد.
کوتاه از دیپلماسی

ترامپ در انتظار دیدار روحانی

رویترز :رئیسجمهوری آمریکا اعالم کرد که میتواند با همتای ایرانی خود
دیدار کند و مشــکلی با چنین دیداری ندارد «.دونالد ترامپ» این اظهارات را
در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرد .او مدعی شد که میتواند
با رئیسجمهوری ایران دیدار کند و مشکلی با دیدار با روحانی ندارد.

تاکید برخرید نفت ایران توسط هند

پایگاه پرینت« :علی چگنی» ســفیر کشــورمان در هند روز دوشنبه در
خصوص تداوم روابط تجاری ایران و هند گفت :هند دوســت خوب و همسایه
ما است .روابط ما در تاریخ ریشه دوانده است .امیدوارم که خرید نفت از ایران
را از ســربگیرد .هنــد میداند که تحریمهای یکجانبه از طرف ســازمان ملل
نمیآیند و تنها از سوی آمریکا اعمال شدهاند.

تخلیه محموله آدریان دریا

ایرنا :ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :نفتکــش آدریان دریا علیرغم
اقدامات ایذایی در نهایت در ســواحل مدیترانه پهلو گرفت و محموله خود را
تخلیه کرد« .ســیدعباس موسوی» در پاســخ به سوال دیگری درباره آخرین
وضعیت کشتی انگلیسی اسنتا ایمپرو هم گفت :این کشتی هم اکنون مراحل
آخر رســیدگی قضایی و حقوقی را طی میکند و امیدواریم در آینده نزدیک
رفع توقیف شود.

