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»مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، با ابراز ناخرسندی از عدم همکاری 
تهران، بــه صراحت اعالم کــرد که این 
آژانس با ایران به »بن بست« رسیده است. 
او همچنین گفت از اینکــه ایران هنوز به 
پیشنهاد وین پاســخ نداده، سرخورده و 

دلسرد شده است.«
شاید تصورکنید این اظهارات رافائل 
گروسی در نشســت اخیر شورای حکام 
اســت، اما ســابقه این اظهارات به سال 
1388 و محمد البرادعی، مدیرکل اسبق 
این نهاد بازمی گردد. داستان ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی سال هاست با این 
ادبیات عجین شده و پرونده هسته ای ایران 
در مسیر دو دهه ای خود بارها چالش های 
متعدد بــا این نهاد بین المللــی را تجربه 

کرده است.  

آژانس و قطعنامه مالیم علیه ایران
رابطه سینوســی ایران و آژانس این 
روزها دوباره به پایین نمودار بازگشــته و 
تحرکات سیاسی جای خود را به تعامالت 

فنی داده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات ها 
گــزارش داد که پیش نویــس قطعنامه 
انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا علیه ایران، 
سه شنبه به نشست شورای حکام آژانس 

بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است.
خبرگــزاری رویترز هفته گذشــته 
در گزارشــی اعالم کرده بود که آمریکا و 
تروئیکای اروپــا پیش نویس قطعنامه ای 
را برای ارائه به نشست آتی شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تهیه کرده اند 
که از ایران درخواست می کند به سواالت 

پادمانی آژانس فورا پاسخ دهد.
اســتفانی لیختنشــناین، خبرنگار 
نشریه فارن پالیسی در صفحه توییترش 
نوشت: »متوجه شده ام چهارشنبه شب یا 
پنج شنبه صبح درباره پیش نویس قطعنامه 
ارائه شده به شورای حکام، توسط آمریکا و 
تروئیکای اروپا]آلمان، فرانسه و انگلیس[ 

رای گیری خواهد شد.«
او گفته: لحــن این پیش نویس مالیم 
است و در آن هیچ اشاره ای به ارجاع موضوع 
به شورای امنیت سازمان ملل نشده است.
در همین حال ند پرایس، سخنگوی وزارت 

امور خارجه آمریکا گفت: مــا  اطالعات 
مشترک زیادی با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی داریم. بــه آژانس اعتماد و اطمینان 
کامل داریم. واقعیت این اســت که وقتی 
برجام اجرایی می شد، وقتی به طور کامل 
اجرا می شد، زمان گریز]هسته ای[ حدود 
1۲ ماه بود. حدود یک ســال بود. در طی 
دو ســال اخیر، یا باید بگویم از مه ۲۰18 
که فکر می کنم سه-چهار سال است، این 
زمان گریز به طور چشــم گیری کاهش 
یافته است. حاال دیگر ما حرف چند ماه را 
نمی زنیم، متاسفانه حرف مان چند هفته 

یا کمتر است.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
ســازمان های بین المللی در وین در مقام 
مخالف با تروئیکای اروپایی نیز در صفحه 
توییترش نوشت: شرکای غربی مذاکرات 
وین درباره برجام، پیش نویس قطعنامه ای 
را برای بررسی و تصویب به شورای حکام 
ارائه داده اند. آن ها به دالیلی نامعلوم بر این 
باورند که یک قطعنامــه بهترین راه برای 
پرداختن به مســائل پادمانی است. این 

بسیار جای تردید دارد.
نفتالی بنت نخست وزیر  اسرائیل نیز 
گفت که از شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی انتظار داریم که هشداری آشکار 
به ایران درباره برنامه هسته ای  آن بدهد و 
مشخص کند که اگر به سیاست هسته ای 
خود ادامه دهد هزینه ســنگینی خواهد 

پرداخت.

واکنش  ایران؛ سیاسی خواندن 
گزارش و تهدید نرم

ایــران این بــار در کنار اعتــراض به 
پیش نویس قطعنامه آژانس تالش کرده 
از ادبیات هیجانی پرهیز کند و از تهدیدی 
چون خروج از پروتکل الحاقی فعال استفاده 
نکند. با این کار هم فرصت گفت وگو را باز 
گذاشــته و هم از ابزار اصلی خود در زمان 
قطعنامه های مشــکل آفرین تر استفاده 

خواهد کرد.
کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق 
بشر ایران و سفیر ســابق و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های 
بین المللی در وین در خصوص پیش بینی 
تصویب این قطعنامه، معتقد اســت که 
»غربی ها تصمیم خودشان را درخصوص 
این اقدام سیاســی گرفته اند و آمریکا هم 

حمایت کرده است و حتی پیش نویسی را 
هم در این زمینه تهیه و به متحدان خود و 
اعضای شورای حکام ارایه کردند. خودشان 
می داننــد این اقدام آنــان چقدر مخرب 
خواهد بود و لطمات جدی به ابتکارات روی 
میز وارد خواهد کرد. از اینرو، اگر نمی توان 
جلوی صدور چنین قطعنامه ای را گرفت، 
باید هزینه صــدور آن را بــرای بانیانش 

سنگین کرد.«
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی با احتیاط بیشــتری گفت: 
»به رغم سابقه تعامل مثبت جمهوری 
اســالمی ایران با آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی و تأکیــد کلیه گزارش های 
هجده گانه آژانس مبنــی بر صلح آمیز 
بــودن فعالیت های هســته ای ایران، 
متأســفانه مجــددا برخــی در حال 
ســوق دادن پرونده ایــران از فاز فنی-
حقوقی به فاز سیاسی-امنیتی هستند. 
بدون شــک درخواســت های فراتر از 
تعهدات مندرج در موافقت نامه پادمان 
جامع و پروتکل الحاقی به همکاری های 
دوجانبه ایران با آژانس لطمه خواهد زد. 
جمهوری اسالمی ایران معتقد است که 
وارد آوردن فشارهای خارج از چارچوب 
تعهدات، وظایــف کشــورها و فراتر از 
اختیارات آژانس مندرج در اساسنامه، 
موافقت نامه پادمان جامــع و پروتکل 
الحاقی به اســاس توافقات کشورها با 
آژانس ضربــه وارد خواهد کــرد. در هر 
صورت، جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه 

تسلیم چنین فشارهایی نخواهد شد.«

 ایران و آژانس
 داستان یک چالش 20 ساله

 اولین مذاکره جــدی ایران در جهت 
ابهام زدایــی و کاهــش نگرانــی جامعه 
بین الملل از فعالیت های هسته ای کشور،  
در مهرماه سال 138۲ در زمان دولت سید 
محمد خاتمی و به منظور جلوگیری از رأی 
شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت.، 
ایران مذاکراتی را با بریتانیا، فرانسه و آلمان 
)موسوم به گروه EU-3( و موافقت کرد 
که موقتاً کلیه فعالیت های تبدیل اورانیوم 
و غنی سازی را »به حالت تعلیق درآورد« 
و عالوه بر آن با امضــای پروتکل الحاقی 
اجازه بازدیدهای اتفاقی و سرزده آژانس را 
فراهم کند. کمتر از سه هفته بعد البرادعی 
مدیرکل وقت آژانس اعــالم می کند که 
ایران پذیرفته اســت »کلیه فعالیت های 
هسته ای خود را به روشنی تحت کنترل 

آژانس قرار بدهد«.
اما روابط بین ایــران و آژانس مجدداً 
دچار فراز و نشیب های خاص خود می شود 
و بار دیگر البرادعی در تیرماه سال 1383 
اعالم می کنــد ایــران از ابهامات موجود 
در مفهوم »حالت تعلیــق« بهره برداری 
کرده و به تولید قطعات قابل اســتفاده در 
سانتریفیوژها پرداخته است. عالوه بر آن 
ایران به اقدامات تجربی در سطح کوچکی 

مبادرت ورزیده است. 
و در نهایت در دولــت خاتمی یک بار 
دیگر فعالیت های هســته ای ایران از سر 
گرفته و تعلیق داوطلبانه غنی سازی با فک 
پلمب فعالیت های UCF اصفهان تحت 

نظارت آژانس شکسته شد. 
پس از فــک پلمــپ از فعالیت های 

غنی ســازی، کارها در دولــت محمود 
احمدی نژاد ســرعت گرفت اما همزمان 
با گســترش و توســعه کمــی و کیفی 
فعالیت های غنی ســازی از سوی ایران، 
غرب فشــارها و تحدیدهــا و تحریم ها 
علیه ایران را به طور گســترده در مقیاس 
بین المللــی کلید زد.شــورای امنیت در 
خرداد 1385 قطعنامه 1۶۹۶ را در واکنش 
به اقدامات هســته ای ایران تصویب کرد 
و خواستار تعلیق غنی ســازی اورانیوم در 
ایران شد. بعد از آن قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل ســریالی علیه ایران 
در سال های آتی به تصویب رسید که هر 
کدام محدودیت های سیاسی و اقتصادی و 
امنیتی بیشتری را به ایران تحمیل می کرد.
در آذر 1385 قطعنامه 1۷3۷ تصویب 
شد که بیشتر فعالیت های تجاری، مالی، 
صنایع موشکی و هسته ای ایران را براساس 
بند ۴1 فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف 
قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند 
بین المللی حقوقی بــود که فعالیت های 
هسته ای ایران را به عنوان تهدیدی علیه 

صلح و ثبات منطقه ای معرفی می کرد.در 
ادامه چهار قطعنامه دیگر به فاصله سه سال 
در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. 
بر اساس این قطعنامه ها محدودیت های 
مالی بر شــرکت ها و افراد وابسته به سپاه 
پاسداران و ســازمان انرژی اتمی افزایش 

یافته بود.
در دولت حسن روحانی با به سرانجام 
رســیدن برجام روابط ایران و آژانس بار 
دیگر حسنه شــد تا اینکه ترامپ خروج 
آمریکا را از برجام اعــالم کرد. این خروج 
و حضور رافائل گروســی که نســبت به 
مدیران قبلی آژانس یعنی آمانو و البرادعی 
سخت گیری بیشتری نسبت به ایران دارد؛ 
بار دیگر چالش ها را در مسیر تعامل با این 
نهاد بین المللی افزایش داده است. دولت 
ابراهیم رئیســی نیز که نتوانسته فعال از 
پس مذاکرات احیای برجام بربیاید،  طعم 
تلخ گزارش های آژانس بین المللی انرژی 

اتمی را احساس می کند. 

 آیا برای این چالش 
پایانی متصور است؟

سرتاسر تاریخچه رابطه ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی روال کم و بیش 
مشابهی دارد. از یک طرف فشار و از طرف 
دیگر ترغیب برای همــکاری به موازات 
همدیگر اعمال می شود. آنچه مسلم است 
رابطه با این نهاد بین المللی تابعی از توافق 
با کشورهای مذاکره کننده در برجام است 
و گاهی امتیاز تلقی می شود و گاهی فشار. 

واقعیت این اســت که پایان داستان 
ایران و آژانس به سکانس پایانی برجام گره 

خورده است.

دو دهه چالش ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه دارد 

کشمکش  پایان ناپذیر 
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ایران این بار در کنار 
اعتراض به پیش نویس 
قطعنامه آژانس تالش 

کرده از ادبیات هیجانی 
پرهیز کند و از تهدیدی 
چون خروج از پروتکل 

الحاقی فعال استفاده 
نکند. با این کار هم فرصت 

گفت وگو را باز گذاشته 
و هم از ابزار اصلی خود 
در زمان قطعنامه های 

مشکل آفرین تر استفاده 
خواهد کرد

رابطه سینوسی ایران و 
آژانس این روزها دوباره 
به پایین نمودار بازگشته 
و تحرکات سیاسی جای 

خود را به تعامالت فنی داده 
است. سرنوشت این جدل 

و پایان داستان ایران و 
آژانس به سکانس پایانی 

برجام گره خورده است

طهمورث حسینی

 تاکید مورا بر نقش عمان 
در حل  پرونده هسته ای ایران

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و مدیرکل سیاســی ســرویس اقدامات خارجی 
اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری در محل وزارت 
امور خارجه عمان، از تالش های این کشور جهت 
حل وفصل مشــکالت پیرامون پرونده هسته ای 

ایران تشکر کرد.
به گزارش ایسنا، انریکه مورا، بر "نقش تاریخی 
مسقط" و تالش های این کشــور در حل وفصل 
مشکالت منطقه ای و بین المللی به ویژه در رابطه با 

پرونده هسته ای ایران تاکید کرد.
    

وزیر خارجه قطر: 
 با تهران و واشنگتن برای بازگشت 

به برجام رایزنی می کنیم
وزیر خارجه قطر با اشــاره به گفت وگوهایش 
با همتای آمریکایی خود گفت که قطر با تهران و 
واشــنگتن به منظور ایجاد زمینه مشترک برای 

بازگشت به توافق هسته ای رایزنی می کند.
به گزارش ایســنا، محمد بن عبدالرحمن، در 
گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: با آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا درخصوص مذاکرات هسته ای 
ایران و افق رســیدن به توافق رایزنــی کردم. ما 
خواستار بازگشت تمام طرف ها به توافق هسته ای 
هستیم زیرا منجر به ایجاد صلح و امنیت در منطقه 
می شــود.وی تاکید کرد: ما با ایــران و آمریکا به 
منظور رسیدن به زمینه مشترک برای بازگشت 

به مذاکرات وین رایزنی می کنیم.
    

امیرعبداللهیان راهی هند شد
وزیر امور خارجه کشــورمان راهی هند شد تا 
با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و مشاور شورای 

عالی امنیت ملی این کشور  دیدار می کند.
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان عصر 
روز ســه شــنبه در راس هیاتی به دعوت همتای 

هندوستانی خود راهی دهلی نو شد.
این اولین سفر یک مقام دولت سیزدهم به هند 

است که در این سطح انجام می شود.
هدف مهم و کلیدی این ســفر که در ســطح 
سیاســی و راهبردی انجام می شــود، دستیابی 
به نقشه راهی برای توســعه و گسترش روابط دو 
کشور در زمینه های مختلف دو جانبه، منطق ای و 

بین المللی است.
    

 تکذیب ترور یکی از کارکنان 
سپاه قم

روابط عمومی سپاه علی ابن ابیطالب)ع( شایعه 
ترور یکی از کارکنان سپاه قم را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ســپاه امام علی 
ابن ابیطالب علیه الســالم اعالم کرد: پیرو انتشار 
خبری جعلی مبنی بر ترور یکی از کارکنان سپاه 
استان قم، ضمن تکذیب این خبر اعالم می دارد، 
فیلم منتشــر شــده در فضای مجازی مربوط به 
ماجرای درگیری مسلحانه چند روز قبل مامورین 
فرماندهی انتظامی استان با قاچاقچیان متواری 

مواد مخدر بوده است.
در این بیانیه آمده اســت: پیرو انتشار خبری 
جعلی مبنی بر ترور یکی از کارکنان سپاه استان 
قم، ضمن تکذیب این خبر اعالم می دارد، فیلم 
منتشر شده در فضای مجازی مربوط به ماجرای 
درگیری مســلحانه چنــد روز قبــل مامورین 
فرماندهی انتظامی استان با قاچاقچیان متواری 
مواد مخدر بوده که در این درگیری، متاســفانه 
راننده یک خودروی عبوری مورد اصابت گلوله 
قاچاقچیان قرار گرفته و در اثر شــدت جراحات 

وارده، جان باخت.
    

نخست وزیر سابق قطر مطرح کرد:
 پیشنهاد چتر حفاظت هسته ای امریکا 

در برابر برنامه اتمی ایران
نخست وزیر سابق قطر با اشاره به سفر آینده جو 
بایدن رئیس جمهور امریکا به منطقه، خواســتار 
طرح برقراری چتر حفاظت هسته ای امریکا برای 
جنوب خلیج فارس شــد؛ اتفاقی کــه هم اکنون 

امریکا برای برخی کشورها انجام می دهد.
به گزارش عصرایران، اشاره شیخ حمد بن جاسم 
به چتر حفاظت هسته ای، راهی برای رفع نگرانی 
کشــورهای جنوب خلیج فــارس در برابر برنامه 
اتمی ایران اســت. ایران بارها گفته است برنامه 
هسته ای  اش صلح آمیز است اما برخی کشورهای 
جنوب خلیج فــارس نگرانی هایــی را درباره آن 

مطرح می کنند.
نخست وزیر ســابق قطر با انتشار توئیت هایی 
توضیح داد برخی کشورهای جنوب خلیج فارس 
در سابق این طرح را ارائه کرده بودند. اگر امریکا می 
خواهد در منطقه مسابقات تسلیحات اتمی ایجاد 

نشود باید به این خواسته جواب مثبت بدهد.

روی موج کوتاه

سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود درباره 
پرونده چهار دولتمرد سابق توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشــی، درباره اینکه پاسخ 
دادستانی به درخواســت  آزادی مشروط محمدعلی نجفی 
شهردار پیشین تهران چیست؟ گفت: نجفی در سال ۹8 به 
اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس شعبه 
۹ دادگاه کیفری یک استان به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد 
و تاریخ پایان حبس ایشان 1۰ اردیبهشت 1۴۰3 است. یک 
درخواست برای پابند الکترونیک  و یک درخواست نسبت به 

ازادی مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم نسبت به 
آزادی مشــروط  و پابند الکترونیک موافقت نکرده و در حال 

گذراندن ایام حبس است.
وی درباره آخرین وضعیت حســین فریدون گفت: آقای 
فریدون ایام حبســش خاتمه نیافته و خبر مربوط به پایان 
حبســش را تکذیب می کنیم.  چند روز در مرخصی بود که  
مرتکب غیبت شده و قطعا اگر از غیبت نیاید از وثیقه ای که 
گذاشته استفاده می شود و  اینکه آزاد شده است را  رد می کنیم. 
سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد گفت: االن اطالع دادند 

که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.
ستایشی در خصوص پرونده بقایی گفت: بقایی با نظریه 
کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان 
باشد و بر اساس تصمیم قضائی و مطابق قانون در مورد این فرد 
تصمیمی گرفته شده که موقت اســت  و خبر آزادی وی هم 

تکذیب می شود.
ســخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مشایی نیز گفت:  
اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ 13 آذرماه ۹8  به دلیل فوت 
والده از زندان مرخصی گرفته اســت. این فرد ادعای بیماری 

داشت  و دوبار به  کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و گفته توان 
کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی  تحمل توان این 

فرد جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به زندان برگردد.

نشست خبری

سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:

آخرین وضعیت پرونده های نجفی، فریدون، بقایی و مشایی

مراسم تشییع ســیدمحمود دعایی، با حضور اهالی 
فرهنگ، هنر و سیاست در موسسه اطالعات و حسینیه 

جماران برگزار شد.
به گزارش ایسنا همچنین مقام رهبری روز دوشنبه با 
حضور در کنار پیکر مرحوم دعائی ضمن قرائت فاتحه، بر 
آن یار دیرین نماز میت اقامه کردند. در این مراسم جمعی 

از خانواده و بستگان مرحوم دعائی نیز حضور داشتند.
به گزارش رســانه ها همچنین در مراســمی که در 
حسینیه جماران تهران برگزار شد،  سید محمد خاتمی، 
رئیس جمهور اسبق کشورمان پس از 13 به سخنرانی و 
تجلیل از شخصیت مدیرمسئول سابق روزنامه اطالعات 

پرداخت.
خاتمی تأکید کرد: امروز جــای دعایی خیلی خالی 
است و بسیار مشکل است که جای او پر شود. به خصوص 
در این دوران که باید روحانیت ما و کسانی که به انقالب 
وابسته اند چهره مردمی و رحمانی اسالم و ایجابی انقالب 
را به جامعه و دنیا نشــان دهنــد و مطمئنا جناب آقای 

دعایی یکی از کسانی بود که این چهره را به نمایش می 
گذاشت؛ در عین حال که لحظه ای نسبت به آرمان های 
انقالب و راه، عظمت و رهبری امام بی وفایی نکرد ولی 
در مسیر ساختن، بهبود زندگی جامعه، ایجاد ارتباط و 
امید، و اعتماد میان جامعه و حکومت تالش می کرد و 

تالشش هم ارزنده بود.

برگزاری مراسم تشیع سیدمحمود دعایی  

رهبری نماز خواند، خاتمی سخنرانی کرد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر این که »ملت طاقت گرانی و هزینه های 
بیشتر را ندارند«، گفت: دولت باید راهکاری به مردم برای تامین 
هزینه های زندگی شان نشان دهد بعد ما از هر جراحی اقتصادی 

و نظام عادالنه ای حمایت می کنیم.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد: 
ما تا اینجا دولت را درک می کنیم اما به عنوان نماینده ملت یک 
سوال خیلی ساده داریم؛ آیا وقتی یارانه حذف می شود مردم توان 
خرید کاالها با نرخ فعلی را دارند مثال می آورند که قیمت بنزین، 
آرد، روغن و خدمات در کشورهای همسایه فالن مقدار است و در 
کشور ما با یارانه فالن مقدار است. اما آیا درآمد یک ایرانی با درآمد 

کشور همسایه یکی است؟ 
وی افزود: برای فهمیدن این موضوع فقط کافی است حداقل  
حقوق و دستمزد یک هفته کارگر با کشورهای همسایه را مقایسه 
کنید. در حال حاضر نرخ مســکن، اجاره، خــودرو و خیلی از 
کاالهای مورد نیاز معیشت مردم مثل برنج، روغن و قند همسطح 

با کشورهای پیشرفته دنیا است.

این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: حرف ما این 
است که دولت راهکاری برای زندگی به مردم نشان دهند آن 
زمان ما از هر جراحی اقتصادی و نظام عادالنه ای حمایت 
می کنیم البته که عادالنه بودن هم فقط در پرداخت یارانه 
نیســت و باید عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و یک 

زندگی ایده آل وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 

مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند، دولت راهکار نشان دهد


