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روی موج کوتاه

 رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران 
گفت: ایران همــواره با آژانس همکاری 
کرده اســت و ایمنی هســته ای جزء 
الویت های همیشگی  ماست؛ در عین 
حال الزم اســت که آژانس بین المللی 

انرژی اتمی از سیاسی کاری بپرهیزد. 
محمــد اســامی، در شــصت و 
پنجمیــن کنفرانس عمومــی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پیرامون مسائل 
برجام و سیاست های یکجانبه گرایانه 
ایاالت متحــده آمریکا، ارائــه راه حل 
بــرای تهدیدهــای موجود ناشــی از 
ســاح های هســته ای و اجرای کامل
NPT، همکاری های فنــی آژانس و 
ایران، اقدامات تروریسم هسته ای علیه 
برنامه صلح آمیز هســته ای جمهوری 
اسامی ایران و همچنین ایمنی و امنیت 

هسته ای به ایراد سخن پرداخت.
متن سخنرانی وی به شرح زیر است:

آقای رئیس، مدیرکل، عالیجنابان، 
خانم ها و آقایان،

بسیار خوشبختم که به عنوان رئیس 
جدید ســازمان انرژی اتمی ایران، در 
شصت و پنجمین نشست سالیانه آژانس 

بین المللی انرژی اتمی حضور دارم. آقای 
رئیس، انتخاب جنابعالی را به ریاست این 
گردهمائی با اهمیت تبریک عرض می 
کنم. برای صرفه جوئی در زمان، نسخه 
کوتاه سخنرانی خود را ارائه نموده و متن 

کامل، متعاقبا توزیع خواهد شد.
آقای رئیس،

روند غیرقابل اجتنــاب و تقاضای 
روزافزون انرژی که برای توسعه پایدار 
یک الزام جدی به شــمار مــی رود، با 
چالش هایی روبروست و جامعه جهانی 
می بایســت با گام های دسته جمعی 
به مشــکات پیش رو در ایــن زمینه 

رسیدگی نماید.
آژانس، بر اســاس اساسنامه خود 
موظف به یاری رساندن بدون تبعیض به 
کشورهای عضو، در توسعه بهره برداری 
صلح آمیز از انرژی هسته ای می باشد. با 
توجه به نیازها و اولویت کشورها، آژانس 
همچنین می بایست نسبت به تقویت 
حوزه های همکاری فنی مبادرت ورزد 
و بر این اساس، به کشــورهای عضو در 
رسیدن به اهداف توسعه پایدار از طریق 
توزیع دانش، تجربــه و انتقال فن آوری 

و تجهیزات، بــدون هرگونه تبعیض و 
سیاسی کاری، مســاعدت و همراهی 

نماید.
عالیجناب؛

برنامه جامع اقدام مشترک که با هدف 
رفع موانع پیشــرفت توسط جمهوری 
اســامی ایران توافق گردید یک نمونه 
بارز از حســن نیت جمهوری اسامی 
ایران اســت که ایاالت متحــده امریکا 
با بی توجهی کامل نــه تنها به آن عمل 
نکرد بلکه با بکارگیری سیاســت های 
یکجانبه گرائی مفاد برجام و قطعنامه 
2231 شورای امنیت ســازمان ملل را 

نقض نمود و از آن خارج شــد. سیاست 
به اصطاح »فشــار حداکثری« نیز به 
شکست انجامید و دولت آمریکا راهی 
ندارد به غیــر از اینکه اعتیــاد خود به 
تحریم های یکجانبــه را ترک کند و به 

قوانین بین المللی احترام بگذارد.
در این زمینه، تنهــا پس از حدود 
دو ســال و نیــم از گســترش مداوم 
تحریم های فراگیر اقتصادی توســط 
ایاالت متحده و عــدم انجام اقدامات 
عملی از ســوی سه کشــور اروپائی و 
اتحادیــه در اجرای تعهــدات خود، 
مجلس شورای اسامی ایران در دوم 
دسامبر 2020 قانونی را تصویب کرد 
که بر اساس آن، دولت موظف شد در 
صورت تداوم عدم پایبندی مشارکت 
کنندگان توافق ظــرف دو ماه پس از 
الزم االجرا شــدن قانون اجرای کلیه 
فعالیت های راستی آزمایی و نظارت 
فراتر از موافقت نامه جامع پادمان در 

ایران را متوقف نماید.
آقای رئیس؛

اکنون زمان آن فرا رسیده که ایاالت 
متحده سیاست های غلط خود را اصاح 
کرده و در ابتدا همه تحریم ها را به شیوه 
ای عملی، موثر و قابل راســتی آزمایی 

لغو کند.
حضار گرامی؛

جناب آقــای آیت اهلل دکتر ســید 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم 
جمهوری اسامی ایران، اعام کرده اند 
که دولــت خواهان مذاکــرات نتیجه 
محور، با هدف برداشــته شدن فشارها 
و تحریم های ناعادالنه علیه ملت ایران 

است.
آقای رئیس؛

ایران همواره بــا آژانس همکاری 
کرده اســت، در عین حال الزم است 
که آژانس بین المللــی انرژی اتمی از 
سیاســی کاری بپرهیزد و استقال، 
بی طرفــی و حرفه ای بــودن خود را 

حفظ کند.
همانطور کــه در چندین تصمیم و 
قطعنامه مصوب کنفرانس عمومی بیان 

شده است، حمله به تاسیسات هسته ای 
که برای اهداف صلح آمیز استفاده می 
شــود، مغایر با قوانین بین المللی است 
و کلیه حمات مسلحانه به تاسیسات 
هسته ای دارای کاربرد صلح آمیز، باید به 
صراحت ممنوع شود. متأسفانه بی عملی 
سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در برخورد با اقدامات تروریستی 
علیه تاسیســات صلح آمیز هسته ای، 
متجاوزان را تشــویق بــه ادامه و حتی 
نقض اساسی ترین و بنیادی ترین اصول 
حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل 
متحد کرده است. بسیار ضروری است 
که آژانس فوراً به این موضوع توجه کند تا 
هم از تاسیسات هسته ای در برابر چنین 
اقدامات یا تهدیدهایی محافظت نماید و 

هم از اعتبار خود صیانت کند.
آقای رئیس؛

ما اعتقاد راســخ داریم کــه راه حل 
اصلی برای تهدیدهای موجود ناشــی 
از ســاح های هســته ای، خلع ساح 
هســته ای کامل و قابل راستی آزمایی 
است. ما خواســتار اجرای کامل ماده 
ششــم ان.پی.تی هســتیم و از اینکه 
کشورهای دارای ســاح هسته ای بر 
حفظ زرادخانه ها و سیستم های انتقال 
خود مصمم هســتند و برخی از آنها به 
طور جدی به دنبال بروزرسانی آنها می 

باشند، عمیقا ابراز تاسف می کنیم.
ایران به عنوان مبتکر ایجاد منطقه 
عاری از ساح هســته ای در خاورمیانه 
از ســال 1974، نگرانی جدی خود را از 
برنامه هســته ای مخفی نظامی رژیم 

صهیونیستی بیان می دارد.
به مسائل اضطراری هسته ای ایران 

رسیدگی می  کنیم
مدیرکل آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی نیز در این نشست تاکید کرد که 
آژانس امیدوار اســت بتواند به مسائل 
اضطــراری برنامــه هســته ای ایران 

رسیدگی کند. 
رافائل گروســی، در آغاز شــصت و 
پنجمین نشست ساالنه آژانس سخن 
می گفت، با اشــاره به برنامه هسته ای 

ایران گفت که این آژانس در تاش است 
تا درخصوص برنامه هسته ای ایران به 

جهان اطمینان دهد.
مدیرکل آژانس تاکید کرد: ما درصدد 
تاش های دیپلماتیک بیشتر و ضروری 
در راستای ایجاد وضعیت رضایت بخش 
درخصــوص برنامه هســته ای ایران 

هستیم.
موضع گیری عربستان علیه برنامه 
هسته ای ایران در نشست آژانس

وزیر انرژی سعودی با طرح ادعاهایی 
گفت که کشورش نســبت به آنچه که 
او »عدم پایبندی ایران به توافقات بین 

المللی« خواند، نگران است. 
عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی 
عربستان در شصت و پنجمین نشست 
سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
اظهاراتی بر ضرورت خالی شدن منطقه 
از ساح کشــتار جمعی  و »ممانعت از 
دســتیابی ایران به ســاح هسته ای« 

تاکید کرد.
وی گفت: عربستان نسبت به عدم 
پایبندی ایران بــه توافقات بین المللی 

نگران است.
بن سلمان مدعی شد: عدم شفافیت 
تهران در تعامل بــا آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تهدیــدی برای ممانعت از 

اشاعه ساح کشتار جمعی است.
وزیر انرژی سعودی تاکید کرد که 
کشورش از تمام تاش ها بین المللی 
در راستای ممانعت از دستیابی ایران 

به ساح هسته ای حمایت می کند.

اسالمی در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی:

ایمنی هسته ای جزء الویت های همیشگی  ماست

گفت و گو

استاد دانشگاه هاروارد گفت:  به نظر من اکنون 
با موضوع برجام، مذاکرات محرمانه میان ایران و 
آمریکا در جریان است؛ ولی اگر دو کشور در مورد 
مساله هســته ای توافق نکنند، هیچ نتیجه ای 
وجود نخواهد داشــت و همه اظهارات و بیانیه ها 

بی نتیجه است.
مارویــن کالــب در گفت وگو با ایلنــا اضافه 
کرد: آمریکا قطعا از ایــران می خواهد در برنامه 
هســته ای خود تغییراتی ایجاد کند و ایران باید 
این اعتماد را برای جهان ایجاد کند که به دنبال 

توسعه ساح های هسته ای نیست.  وی  در پاسخ 
به پرسشــی در خصوص عدم اعتمــاد ایران به 
دولت آمریکا بعد از خروج آمریکا از برجام، گفت: 
به نظر من پاســخ اینکه چه کســی به چه کسی 
اعتماد خواهــد کرد، حول تعاریــف منافع ملی 
و سیاســت های داخلی و خارجــی هر دو طرف 
می چرخ.  حضور ایران، چه در لبنان، چه در یمن و 
چه در امارات در حاشیه خلیج فارس، در راستای 
سیاست ضدغربی و ضداسرائیلی است و در تاش 
برای مقابله با اسرائیل است. بدیهی است که آمریکا 

با حضور ایران در کشورهای منطقه مخالفت کرده 
و می کند و این موضوع یکــی از اختافات اصلی 

ایران و آمریکا است.
بایدن اکنون به توافق با ایران نیاز دارد

این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: ایران باید در 
مذاکرات حاضر شود و پیشــنهادهای بایدن را 
بپذیرد، بایدن اکنون می تواند حتی به ایران امتیاز 
دهد. ایران در عدم پذیرش پیشنهادها بایدن نباید 
مرتکب یک اشتباه بد شود. بایدن اکنون پس از 
خروج آمریکا از افغانستان، به پیروزی نیاز دارد و 

در اینجا مذاکره با ایران و توافــق با تهران برای او 
به منزله پیروزی است که به ایران و ایاالت متحده 

کمک می کند.
آمریکا با گشودن درهای اقتصادی به ایران 

کمک کند 
 کالب  همچنین در ادامه به تاثیر رفع احتمالی 
تحریم ها پس از مذاکره ایران با آمریکا پرداخت و 
گفت: پس از مذاکره این کشور با گشودن درهای 

فرصت های اقتصادی به ایران کمک می کند.
 Marvin یادآور می شــود، ماروین کالــب
Kalb استاد علوم سیاسی دانشــگاه هاروارد و 
مدیر بنیانگذار مرکز شورانشــتاین در رسانه ها، 
سیاست ها و سیاســت های عمومی و در حوزه 
 CBS روزنامه نگاری برنده جایزه گزارش برای
و NBC News اســت. وی چندیــن کتاب 

تالیف کــرده و مجــری برنامه گــزارش کالب 
بوده اســت، برنامــه ای که با موضــوع اخاق و 
 مســئولیت رســانه ای در مطبوعات واشنگتن 

تهیه می شد.

استاد دانشگاه هاروارد در گفت و گو با ایلنا:

میان ایران  وآمریکا مذاکرات محرمانه در جریان است
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تشکر رهبر انقالب از تیم ملی 
والیبال در پی قهرمانی در 

رقابت های ۲۰۲۱ آسیا 
آیت اهلل خامنه ای در پیامی از تیم ملی والیبال 
کشورمان که در بیســت و یکمین دوره مسابقات 
قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی دست یافت، تشکر 
کردند. به گــزارش ایلنا، متن پیــام رهبر انقاب 

اسامی به این شرح است:
بسمه تعالی؛ پیروزی درخشان تیم ملی والیبال 
برای ملت ایران بسیار شیرین است. از شما جوانان 

عزیز و مربی ایرانی تان صمیمانه تشکر میکنم.
سّیدعلی خامنه ای
29 شهریور 1400

    
رویترز گزارش داد: 

سومین نفت کش حامل سوخت 
ایران، عازم لبنان شد 

خبرگزاری رویتــرز گزارش داد که ســومین 
نفت کش حامل سوخت برای لبنان، از ایران حرکت 
کرده است.  رویترز گزارش داد که سومین نفت کش 
حامل ســوخت برای لبنان، از ایران حرکت کرده 
است. رویترز به نقل از شــرکت »تنکر ترکرز« که 
حرکت کشــتی ها را رصد می کند، گزارش داد که 
سومین محموله سوخت ایران در مسیر لبنان است. 
نفت کش قبلی که حامل 33 هزار تن گازوئیل بود، 
پنجشنبه گذشته از طریق بندر بانیاس سوریه به 

بعلبک لبنان منتقل شده بود.
    

واکنش آمریکا به ارسال سوخت از 
ایران به لبنان

وزارت خارجه آمریــکا در واکنــش به خرید 
سوخت لبنان از ایران مدعی شد که این اقدام لبنان 
را در معرض خطــر قرار می دهد. ایســنا به نقل از 
شبکه lbci، نوشت: جرالدین گریفث، سخنگوی 
منطقه ای وزارت خارجه آمریــکا گفت که دولت 
آمریکا تحریم های جدیــدی علیه حزب اهلل وضع 

کرده و فشارها را افزایش می دهد.
    

تأکید وزیر اطالعات:
حراست ها فعال شوند

وزیر اطاعات در آییــن تکریم و معارفه رئیس 
سازمان حراست کل کشــور، گفت: برخورد قاطع 
با فساد در دســتگاه های اجرایی بر عهده سازمان 
حراست اســت و انتظار می رود در راستای اجرایی 
کردن شعار اساسی رئیس جمهور مبنی بر مبارزه 
با فساد، همه حراست ها فعال شــوند. به گزارش 
ایسنا، اسماعیل خطیب افزود: صیانت از مجموعه 
دستگاه های اجرایی کشــور برعهده این سازمان 

است.
    

صالحی:
جمهوری اسالمی الگوی 

حکمرانی برای جهانیان است 
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، ایران را الگوی 
حکمرانی برای جهانیان خواند. علی اکبر صالحی در 
مراسم رونمایی کتاب »کاوش مسائل اساسی ایران« 
گفت: ایران در طول تاریخ دو بار الگوی حکمرانی بوده 
است. بار اول در زمان هخامنشیان که حکمرانی خود 
را از شرق تا غرب گسترش داد و توانست جهان را به 
خوبی و هوشمندانه اداره کنند و در مرتبه دوم بعد 
از پیروزی انقاب اسامی ایران که شیوه حکمرانی 

مبتنی بر والیت فقیه را پیش گرفت. 
    

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
بنزین گران نمی شود

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسامی گفت که بنایی برای افزایش قیمت 
حامل های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در بودجه 
سال آینده وجود ندارد.  رحیم زارع در گفت وگو با 
ایسنا  تصریح کرد: در مورد افزایش قیمت بنزین در 
سال آینده صحبتی نشده است. بنزین و حامل های 
انرژی وزن باالیی در سبد مصرفی خانوار دارند چون 
اساسا اقتصاد ما به دالر و بنزین ربط داشته و افزایش 

قیمت بنزین اثر تورمی باالیی خواهد داشت.
    

طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه صورت گرفت؛
درخواست رئیس دانشگاه تهران 

برای آزادی کسری نوری
رئیس دانشگاه تهران با ارسال نامه ای به رئیس 
قوه قضاییه، خواستار آزادی کسری نوری دانشجوی 
زندانی این دانشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید شد.  محمود نیلی احمدآبادی در گفت و گو 
با ایسنا، یادآور شــد: با توجه به اینکه کسری نوری 
دانشجوی کارشناسی ارشــد حقوق بشر دانشگاه 
تهران نیمی از دوره حبس خود را گذرانده و ظاهرا 
قانون این اجازه را داده که آزاد شود؛ این خواسته را 

مطرح کردیم.

گروسی: آژانس درصدد 
تالش های دیپلماتیک 

بیشتر و ضروری در 
راستای ایجاد وضعیت 

رضایت بخش درخصوص 
برنامه هسته ای ایران است 
و در تالش هستیم تا در این 
خصوص به جهان اطمینان 

دهیم

اسالمی: ایران همواره 
با آژانس همکاری کرده 
است، در عین حال الزم 

است که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از سیاسی 

کاری بپرهیزد و استقالل، 
بی طرفی و حرفه ای بودن 

خود را حفظ کند

یک فعال سیاســی اصاح طلب گفت: متاســفانه جناح 
اصولگرا استعداد خاصی در پیاده کردن افراد از قطار خودشان 
دارند و هر کســی با کمترین دلخوری کا از حــوزه اعتماد و 

آشنایی با این گروه حذف است. 
احمد شیرزاد در گفت وگو با ایلنا، افزود: این امر بد است زیرا 
هاضمه بسیار محدود و اندک این جناح را نشان می دهد و باید 
گفت که جریان اصولگرایی در درازمدت با این نوع عملکرد راه به 
جایی نخواهد برد، در صورتی که اگر بتواند هاضمه اش را بزرگتر 
کند و طیف های گســترده ای را اگر نگوییم جزئی از خودش 
کند، الاقل در کنار خودش قرار دهد، بسیار موفق تر خواهد بود.

وی درباره این که چه مناســباتی در قدرت اتفاق می افتد 

که پس از مدتی افرادی مانند ناطق نوری، حســن روحانی و 
علی الریجانی به سمت جریان اصاحات سوق داده می شوند 
و این که عده ای مطرح می کنند صــادق آملی الریجانی هم 
پس از اســتعفای اخیرش از مجمع تشخیص نظام به سمت 
اصاح طلبان میل خواهد کرد، گفت: آقای صادق الریجانی 
فاصله فکری اش با مجموعه اصاحات بسیار زیاد است و تفاوت 
زیادی هم بین علی الریجانی با صادق الریجانی وجود دارد. این 
چند برادر هر کدام یک پدیده متفاوتی برای خودشان هستند و 
تفاوت های شان هم بسیار زیاد است. درست است که از یک پدر 
و مادر هستند اما تفاوت زیادی باهم دارند و هیچ کدام شان هم 

اصاح طلب نیستند که نزدیک به اصاح طلبان باشند. 
نماینده پیشین مجلس شورای اسامی ادامه داد: آقای علی 
الریجانی آدم عمل گراتر و واقعیت گراتری در عرصه سیاسی 

کشور نسبت به سایر برادرانش است.
شیرزاد با بیان  این که شخصیتی مانند آقای ناطق نوری با 
آقای آملی الریجانی بسیار تفاوت دارند، گفت: شخص آقای 
ناطق نوری کاما بر مدیریت کشور اشراف دارند و یک انسان 

عملگرا و واقعیت گرا بودند و هستند اما ما این خصوصیات را در 
آقای آملی الریجانی کمتر مشاهده می کنیم.

 این فعال سیاسی اصاح طلب در پاســخ به سوالی دیگر 
مبنی بر  اینکه آیا امکان دارد اتاق فکری با حضور آقایان ناطق 
نوری، خاتمی، برادران الریجانی، روحانی و عبداهلل نوری برای 
برون رفت از مشکات موجود تشکیل شــود، اظهار داشت: 
این گفته خیلی ایده آل است، اما؛ اوالً هرگز این اتاق تشکیل 
نمی شود، ثانیاً اگر تشکیل شود هم انسجام و هماهنگی الزم را 
ندارد. وی تاکید کرد: شخصیت هایی که گفته می شود همگی 
در جای خودشان محترم هســتند اما آیا می توانند کنار هم 
بشینند و همفکری کنند؟ آیا می توانند از یک جایی شروع به حل 
موضوعات و معضات کنند تا به راه حل برسند؟ من به شخصه 
بسیار بعید می دانم! شیرزاد ادامه داد: حال ممکن است از سمت 
اصاح طلبان تمایل به گفت وگو باشد، اما از آن سمت پذیرش 
برای گفت وگو نیست، بنابراین معتقدم فعا موضوع گفت وگو 
با توجه به موضعی که در قدرت دارند ضرورتی ندارد چرا که به 

هر حال این گفت وگو ها احتیاج دارد توافق از دو سمت باشد.

شــیرزاد افزود: این امکان وجود دارد کسانی که در موضع 
قدرت نشســتند، طرف مقابل را صدا بزنند و بپرسند که چه 

می خواهند اما فعا چنین اراده ای نیست.
اصالح طلبان در هر موضوعی فقط غر بزنند، 

حرف شان شنیده نمی شود
شیرزاد خاطرنشان کرد: هنگامی که مجموعه اصاح طلبان 
فقط بخواهند در هر موضوعی موضع منفی بگیرند و غر بزنند 
طبیعتاً تاثیرگذار نخواهد بود، اگر اصاح طلبان می خواهند 
حرف های تاثیرگذار داشته باشند، باید واقعا هر موضوعی را 
در جای خودش تائید و نقد کنند اگر این دو با هم نباشد نتیجه 
خوبی به بار نمی آید در نتیجه حرف آدم هم شنیده نمی شود.  وی 
ادامه داد: به اعتقاد من اگر فردی از مجموعه مدیران فعلی جناح 
اصولگرا کارش را خوب انجام می دهد و حرف درست می زند 
حتما باید تأیید کرد و اگر فردی هم بود که حرف نادرست می زد، 
باید قاطعانه به او انتقاد کرد. این فعال سیاسی اصاح طلب در 
پایان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ عامل قدرتی، بجز حرف 

حساب نمی تواند مشکل ما را حل کند.

شیرزاد:

اصولگرایان استعداد خوبی در پیاده کردن افراد از قطار خودشان دارند


