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غریبآبادی لیست تعهداتی که ایران دیگر اجرا نمیکند را اعالم کرد؛

اروپا نگران،گروسی در راه تهران

محبوبه ولی

نماینده و ســفیر دائمــی ایران در
ســازمانهای بینالمللی در وین ،روز
گذشته لیست تعهداتی که ایران در پی
مصوبه مجلس یازدهم ،اجرای آنها را از
روز پنجم اسفند ســال جاری متوقف
خواهدکرد،اعالمکرد.
آنطور که کاظم غریبآبادی گفته
این اقدامات تنها شــامل مفاد پروتکل
الحاقی نمیشود .در واقع ایران از پنجم
اســفند عالوه بر توقف اجرای پروتکل
الحاقی ،اجرای هفت تعهد دیگر را نیز
معلقخواهدکرد.
اینمواردعبارتندازکد ۳.۱اصالحی
ترتیباتفرعیموافقتنامهپادمان(برای
اظهار زودهنگام تاسیسات هستهای به
آژانس) ،استفاده از فناوریهای مدرن
و حضــور درازمدت آژانــس در ایران،
اقدامات شفافســاز در رابطه با کیک
زرد ،اقدامــات شفافســاز در رابطه با
غنیسازی ،دسترســیها پیرو مفاد
برجام ،نظارت و راستیآزمایی اجرای
اقداماتداوطلبانهواقدامات شفافساز
دررابطهباساختقطعاتسانتریفیوژ.
او دو روز پیشتر نیز خبر داده بود که
نامهایبهرافائلگروسی،مدیرکلآژانس
بینالمللی انرژی هســتهای فرستاده

کــه در آن ضمن اعــام تصمیم ایران
برای پنجم اســفند ،از آژانس خواسته
شــده که مقدمات الزم بــرای اجرای
درخواســتهای ایــران جهت توقف
اقدامات مختلف داوطبانــه را به عمل
آورد.
گروسیشنبهبهتهرانمیآید
به دنبال این وضعیت احتمال سفر
گروسی به تهران مطرح شد .این خبر
را الرنس نورمن ،خبرنگار وال استریت
اعالم کرد .او طی رشته توئیتی نوشت:
«مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی
امروز کشورهای عضو آژانس را در مورد
تحوالتاخیرمربوطبهفعالیتهایتأیید
و نظارت آژانس در ایران بر اساس برنامه
جامع اقدام مشــترک (برجام) مطلع
کرد ».نورمــن در توئیت خود ادامه داد
که گروسی پیشنهاد کرده به ایران سفر
کند تا برای ادامه نظارتهای اساســی
آژانس یــک راه حل قابــل قبول برای
طرفینبیابد.
ساعتی بعد کاظم غریبآبادی خبر
داد که رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی روز شــنبه به
منظور گفتوگوهای فنی با ســازمان
انرژی اتمی ایران در خصوص چگونگی
اجرایمفادنامهایرانبهآژانس،بهتهران
سفروباعلیاکبرصالحیدیدارمیکند.

گفتوگویامروزچهاروزیرخارجه
گروسیهفتهگذشتهباجوزفبورل،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
دربارهتصمیمایرانوبهطورکلیبرنامه
هستهایآنگفتوگوکردودرسفرخود
به ایران نیز نظر دوستان غربی آژانس را
در مذاکرات با ایران لحاظ خواهد کرد؛
واکنشاروپاتااینجایکاراظهارنگرانی
وهشداربهایرانبودهاست.
رویترز دیروز به نقــل از یک منبع
دیپلماتیکدرآلماننوشتکه«متوقف
کردن بازرسیهای آژانس بینالمللی
انرژیاتمیغیرقابلقبولخواهدبود».
به گزارش رویترز ایــن دیپلمات با
بیان اینکه «از ایران میخواهیم از انجام
دادناینتصمیمخودداریکند»،گفته
است« :ما در مورد این موضوع با شرکا
و همکاران خود ماننــد ایاالت متحده
آمریکاارتباطاتنزدیکداریم».
همزمان نشــریه پولتیکــو به نقل
از دیپلماتهای اروپایــی خبر داد که
اتحادیه اروپا از آنتونــی بلینکن ،وزیر
خارجه دولت بایدن در آمریکا ،دعوت
کردهتادرنشستشورایروابطخارجی
شرکت و با همتایان اروپایی خود درباره
ایرانوچندموضوعدیگررایزنیکند.
این نشست دوشــنبه آینده برگزار
میشود؛یعنیدوروزبعدازسفرگروسی

ظریف :مدیرکل آژانس
درخواست کرده به ایران
بیاید .سواالتی دارد،
همکاران ما در سازمان
انرژی اتمی تالش میکنند
نگرانیهای ایشان را رفع
کنند و در واقع مسیر
جدیدی که از روز ۵اسفند
شروعمیشود،با کمترین
نگرانی ادامه پیدا کند
به تهــران .اما اتحادیه اروپــا که نگران
تصمیمایراناست،تعجیلبیشتریدر
گفتوگو با بلینکــن در این باره دارد .از
اینرووزارتخارجهفرانسهدیروزاعالم
کرد که ژان ایو لودریــان ،وزیر خارجه
فرانسه ،امروز پنجشــنبه 18،فوریه ،با
همتایان آلمانی ،انگلیسی و آمریکایی
خوددربارهایرانگفتوگومیکند.
دولتبایدن،
همچنانبرموضعخود
موضع دولت بایدن علی رغم فشار
اخیر ایــران ،ظاهرا همچنــان همان
است که پیش از این بود ،مگر اینکه در
گفتوگوهای امروز بلینکن با شرکای
اروپاییاشمواضعتازهایاتخاذشود.
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وزیرخارجهآمریکادیروزدرمصاحبه
با شبکه ان.پی.آر در پاسخ به اینکه چرا
ایران باید بــاری دیگر به آمریکا اعتماد
کندوواردتوافقیشودکههیچتضمینی
ندارد که رئیس جمهوری چهار ســال
دیگر دوباره از آن خارج نشــود ،اظهار
کرد« :هر کشــوری باید محاســبات
خود را انجام دهد و به گونهای متعادل
تصمیمبگیردکهچهچیزیبهنفعشان
خواهدبود».
او ادامه داده« :فکر میکنم ما این را
میدانیم که با خروج (آمریکا) از توافق
هستهای ،ایران شروع کرد به لغو کردن
محدودیتهایی که توافق بر آن اعمال
کرده بود .نتیجه این شد که امروز ،ایران
بهتوانتولیدموادشکافتپذیربراییک
سالح در مدتی کوتاهتر نسبت به زمانی
که توافق اجرا میشد ،بسیار نزدیکتر
شــده و حاال طبق گزارشهای منتشر
شده ،به سه یا چهار ماه رسیدهایم و در
مسیراشتباهیپیشمیرویم.بنابراین،
فکرمیکن مکهانگیزهداریمتالشکنیم
که ایران را به محصور شدن در آن جعبه
هستهایبازگردانیم».
اطمینانبخشیهایروحانی
بهطرفهایبرجام
بدین ترتیب به نظر میرسد تکرار
پیوسته این نکته که ایران در پی سالح
هســتهای نیســت ،تاثیری در تغییر
سیاســت بایدن نداشته اســت .با این
حال روحانی دیروز بار دیگر سعی کرد
این اطمینان را به اروپا ،آمریکا و به طور
کلیطرفهایبرجامبدهد.اودرجلسه
هیأت دولت گفت« :همانطور که بارها
گفتهایم در برنامه دفاعی کشور جایی
برایسالحکشتارجمعیازجملهسالح
هســتهای وجود ندارد و این نظر قاطع
نظاماست».اوافزود«:جمهوریاسالمی
ایراننمیخواهددارندهسالحهستهای
باشــد ،نمیخواهد نگهدارنده سالح
هستهایباشدوبهطریقاولیهیچوقت
نمیخواهد از سالح هستهای استفاده
کند .اگر همه دنیــا به ما بگویند خیلی
خوباستایرانسالحهستهایداشته
باشد،نظرماتغییرنمیکند.نظرمانظری
استکهمقاممعظمرهبریبهعنوانفتوا
اعالم کردند و همان عهدی است که ما
درانپیتیوپادمانبستیم».
روحانی سعی کرد در عین حال که
ایران تصمیم خود برای توقف اقدامات
داوطلبانه در همکاری با آژانس را اعالم
کرده،باتوضیحاتیازنگرانیطرفهای
اروپایی و آمریکایی کاســته و مســیر
گفتوگو را باز بگــذارد؛ از این رو تاکید
کرد« :ما بازرســان آژانــس را بیرون
نمیکنیم؛ اگر کسی بگوید ما بازرسان

روی موج کوتاه
روحانی :جمهوری اسالمی
ایران نمیخواهد دارنده
سالح هستهایباشد،
نمیخواهدنگهدارنده
سالح هستهای باشد و
به طریق اولی هیچ وقت
نمیخواهد از سالح
هستهای استفاده کند .اگر
همهدنیابهمابگویندخیلی
خوب است ایران سالح
هستهایداشتهباشد،نظر
ماتغییرنمیکند
را بیرون میکنیم در دنیا معنایش این
استکهمابهدنبالسالحمیرویماماما
بازرسانراهیچوقتبیروننمیکنیم».
او توضیــح داد که ایــران صرفا در
چارچــوب قانون مجلــس از پروتکل
الحاقی خارج میشــود و همکاری در
قالب پادمان با آژانــس ادامه دارد که به
معنی تداوم نظارت بازرسان آژانس بر
اساسپادماناست.
برجامدریکمسیرتازه
امانگرانکننده
ممکن است گروســی در سفر روز
شنبهخودبهتهران،پیامیازسویاروپا
وآمریکاباخودبیاورداماآنطورکهظریف
دیروز گفت ،گفتوگــوی او در ایران با
مدیران سازمان انرژی اتمی خواهد بود
و تصمیم ایران برای کاهش همکاری
خودباآژانسبهقوتخودباقیمیماند.
ظریفدیروزدرحاشیهجلسههیأت
دولت با اشاره به سفر گروسی به ایران
گفت«:مدیرکلآژانسدرخواستکرده
بهایرانبیاید.سواالتیداردوممکناست
پیشنهاداتی داشته باشد و همکاران ما
در سازمان انرژی اتمی تالش میکنند
نگرانیهایایشانرارفعکنندودرواقع
مسیر جدیدی که از روز ۵اسفند شروع
میشود ،با کمترین نگرانی ادامه پیدا
کند ».او در مورد اروپا و آمریکا نیز اظهار
کرد« :آنها بــه زودی متوجه خواهند
شد که زمان به نفع آنها نیست و به ضرر
آنهاست.لذاهرزماناجرایتعهداتشان
را آغاز کنند ،زمین برای آنها باز است و
میتوانندتعهداتخودراانجامبدهندو
ایرانهمسریعابهاجرایتعهداتکامل
خودبرمیگردد».
بدینترتیبمیتوانگفتکهبرجام
از هفته آینده با آغاز اقدامات تازه ایران،
سفر گروسی به تهران و گفتوگوهای
تروئیکایاروپاییوآمریکا،مسیرتازهای
پیداخواهدکرد.

خبر

نامنویسی داوطلبانانتخابات ۱۴۰۰الکترونیکی شد

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت :نامنویسی از
نامزدهای انتخابات  ۱۴۰۰به منظور پیشگیری
از شــیوع ویروس کرونا به صورت غیرحضوری و
الکترونیکیانجاممیشود.
به گزارش ایرنا ،سید اســماعیل موسوی ،در
طرح جامع آموزش مجریان و دســتاندرکاران
انتخابات  ۱۴۰۰استانهای همدان ،کردستان،
ایالم و مرکزی به میزبانی اســتان همدان اظهار
داشت :برای نامنویســی الکترونیکی سه شیوه
در نظر گرفته شده اســت که ابتدا یک نرم افزار
(اپلیکیشــن) موبایلی در ســایت وزارت کشور
بارگذاری شــده و متقاضیان حضور در انتخابات
میتوانندبامراجعهبهسایتوزارتکشورودانلود
ایننرمافزاراقدامبهورودبهاینسامانهوبارگذاری

اطالعات درخواستی کنند .وی افزود :با توجه به
اینکه آنتندهی تلفن همراه در برخی از روستاها
ضعیف و کُند است ،بنابراین نسخه «دسکتاب»
این نرمافزار آماده شده و روی رایانههای شخصی
نصب و راهاندازی میشــود؛ همچنین سومین
شیوهمراجعهبهدفاترپیشخوانبودهکهاینشیوه
هزینهبراست.
موسویادامهداد:پسازثبتنام،وزارتکشور
یک پیامک حاوی کد رهگیــری برای داوطلب
ارســال میکند که برای فرد زمان مشخصی به
منظور مراجعه به بخشداری یا فرمانداری برای
تاییدهنهاییثبتنامودریافتامضاازداوطلبدر
نظرگرفتهمیشود.
ویتوضیحداد:باتوجهبهاینکهاحتمالمیرود

در نامنویسی الکترونیکی برخی مدعی شوند که
فرددیگریبادردستداشتناطالعاتآنهاوبدون
اطالع اقدام به نامنویســی وی در انتخابات کرده
است ،دریافت تایید نهایی با حضور فرد داوطلب
دربخشدارییافرمانداریبراینهاییکردنثبت
نامالزامیاست.
 ۷۰هزارصندوقاخذرأی
برایانتخابات ۱۴۰۰نیازاست
دبیر ستاد انتخابات کشور بیان کرد :هماینک
 ۱۳۰هزار صندوق اخذ رأی وجود دارد و  ۷۰هزار
صندوق دیگر نیاز اســت که در کشور تنها یک
شرکت تولید این صندوقها را عهدهدار بوده اما
برایاینشرکتنیزبهعلتچهارسالیکباربودن
انتخابات و نیاز به تولید این صندوقها ،گسترش

خط مرقون به صرفه نیســت .وی بــا بیان اینکه
هزینه مورد نیاز برای خریــد این تعداد صندوق
 ۳۵میلیارد تومان است خاطر نشان کرد :این رقم
تنهابرایتامینصندوقبودهوبرایخرید ۱۲قلم

مابقینیزبایداعتباردرنظرگرفت؛بهعنوانمثال
هزینه خرید «بست پلمب» از ۸۰۰تومان به یک
هزارو ۴۰۰تومانرسیدهوهماینکچهارمیلیون
«بست»نیازاست.

نمیشود استانداری را که عملکرد مناسب داشته،کنارگذاشت

رییس دفتر رییس جمهور در واکنش به انتقادات نسبت
به انتصاب استاندار ســابق خوزستان به ریاست سازمان ملی
استاندارد به دلیل نوع عملکرد توام با انتقادات فراوان نسبت
به وی در استانداری خوزستان ،گفت :به ما نامههایی از استان
خوزستان رســید که از ما میخواســتند او را از استانداری
برنداریم.

آن فرد هنوز در قیدحیات و
تحتدرمان است

محمدمهدی حاج محمدی ،رئیس ســازمان
زندانها در نشست سراسری با مسئوالن بهداشت
و درمان زندانهای کشور با بیان اینکه ضد انقالب
به دنبال بزرگنمایی و ســیاهنمایی از عدم رعایت
حال زندانیان در جمهوری اســامی است ،گفت:
باید مراقب باشیم بهانه دست ضد انقالب ندهیم؛
درروزهایاخیرشاهدهستیدکهچگونهخبردروغ
مرگ زندانی در بیمارســتان را اعالم میکنند ،در
حالی که آن فرد هنوز در قید حیات و تحت درمان
است.ویبااشارهبهدیدگاههایمقاممعظمرهبری
در خصوص مراقبت از زندانیــان افزود :به فرموده
ایشان ماموریت اصلی ما در امر زندانبانی ،طبابت
جسموروانزندانیاناست.
درخواست آمریکا از ایران؛

تهران تمام تالش خود را برای
حل مناقشه یمن بهکارگیرد

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل،
تیموتی لندرکینگ نماینده ویژه دولت آمریکا در
امور یمن با اشاره به رویکرد رئیس جمهور جدید
آمریکا برای به کارگیری دیپلماسی برای پایان
دادن بــه جنگ در یمن ،گفت :مــن از بازیگران
کلیدی همچون ایران میخواهم تا برای رسیدن
به این هدف همکاری کنند .وی در عین حال که
از جمهوری اسالمی ایران خواست تا تمام تالش
خود را برای حل وفصل این مناقشه به کار گیرد،
مدعی شد که تهران با حمایت از حوثیها نقش
غیر سازنده در یمن ایفا کرده است.
کارگزاران:

کنیم
دستمان را از حاال رو نمی

حسین مرعشی ،ســخنگوی حزب کارگزاران
سازندگی با اشاره به انتخاب گزینه این حزب برای
نامزدیدرانتخاباتریاستجمهوری،۱۴۰۰گفت:
تصمیم ما این اســت که بعد از بررسی صالحیت
نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان ،گزینه
خود را اعالم کرده و از حاال دستمان را رو نمیکنیم.
وی ادامه داد :ما درباره گزینه حزب به جمعبندی
رسیدهایموپیشنهادخودرابهائتالفاصالحطلبان
اعالم خواهیم کرد و از او دفاع میکنیم اما در نهایت
براساس نظر ائتالف عمل میکنیم چون عضوی از
ائتالف اصالحطلبان هستیم .مرعشی همچنین
تاکید کرد که اصالحیه مجلس بر قانون انتخابات
ریاستجمهوریبه 1400نمیرسد.
واکنشظریفبهلیستکابینهمنسوببهاو؛

تصمیممن درباره کاندیداتوری
همان استکه اعالمکردم

محمدجواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه در
حاشــیه جلســه هیأت دولت دربــاره احتمال
کاندیداتوری و انتشار لیست کابینه منسوب به
او در فضای مجازی ،گفت :از محبتی که دوستان
به من دارند متشکرم ولی جدیت لیست کابینه
منسوب به من همان اندازه است که یک کابینه از
شخصیتهای کارتونی در همین فضای مجازی
منتشر شــده بود .ظریف تاکید کرد :تصمیم من
همان است که اعالم کرده بودم .وی پیشتر گفته
بود قصد کاندیداتــوری در انتخابات ریاســت
جمهوری  1400را ندارد.

دومین طرح استیضاح دژپسند
تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

واکنش واعظی به انتقادات از پست تازه شریعتی؛

محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره علت
انتصابغالمرضاشریعتیاستاندارسابقخوزستانبرسازمان
استاندارد،افزود:یکارزیابیدریکمقطعدردوسالقبلراجع
به یکی از موضوعاتی که وزارت کشور در زمینه آن استانداران
را مورد بررسی قرار میدهد به دست مطبوعات افتاده است در
حالی که موارد ده تا پانزدهگانهای برای بررســی استانداران
وجودداردواینیکیازمواردخاصدردوسالپیشبودهاست.
وی با بیان اینکه نمیتوان استانداری اگر در موارد بسیاری
عملکردمناسبداشتهبهخاطریکموردخاصکنارگذاشته
شود ،افزود :شــریعتی با ارزیابیهای صورت گرفته ،استاندار

رئیس سازمان زندانها در مورد بهنام محجوبی:

خوبی است و حق نیست بر اساس کاغذی که نمیدانم چطور
ازوزارتکشوربیرونرفتهاست،ویرااینگونهقضاوتکرد.
اظهارات واعظی در حالی است که شریعتی عالوه بر کسب
رتبه آخر در گزارش ارزیابی اســتانداران کــه واعظی به آن
اشاره میکند ،در طی ریاســت چهار ساله خود بر استانداری
خوزستان،حواشیبسیاریداشتهاست.
رئیس دفتر رییسجمهور همچنیــن در مورد اظهارات
محمود علــوی ،وزیــر اطالعــات پیرامون فتــوای رهبر
انقالب درباره حرمت اســتفاده از ســاح هســتهای ،گفت:
موضع نظام و دولــت تغییر پیــدا نکرده و فتــوای رهبری

به قــوت خــود باقی اســت و این فتــوا چیزی نیســت که
بایکحرفتغییرکند.
واعظیدرپاسخبهاینپرسشکهآیاروحانیدراینزمینهبه
وزیراطالعاتتذکریدادهاست،اظهارکرد:بله.
وی در خصوص برنامه دولــت برای کرونا و تعطیالت عید
نوروز ،بیان کرد :در ارتباط با برنامه نوروزی بنای ما بر این است
که تا میتوانیم سختگیریها را ادامه دهیم و اگر ان شاءاهلل
مردمهمراهیکردندوبتوانیموضعیتمناسبیدرپایاناسفند
داشته باشیم ،بتوانیم ســاز و کار جدیدی در تعطیالت نوروز
داشتهباشیمتامردمازتعطیالتاستفادهبهتریداشتهباشند.

جالل محمودزاده ،نماینده مهاباد در مجلس
شورای اســامی از تقدیم طرح استیضاح فرهاد
دژپســند ،وزیر اقتصاد و امور دارایی با  27امضا
به هیأت رئیســه مجلــس خبــر داد .تخلف در
واگذاری شرکتهای دولتی و عدم رعایت اصل
 44قانون اساسی در خصوصیسازی ،عدم رعایت
سیاســتهای پولی اقتصاد مقاومتی ،ضعف در
تنظیم سیاستهای اقتصادی و پولی کشور ،نرخ
پایین رشد اقتصادی ،عدم کنترل بازار سرمایه و
عدم حمایت از دهکهای پایین جامعه از جمله
محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است .پیش از
این طرح دیگری برای استیضاح دژپسند با بیش
از  100امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده بود.
درسیستانوبلوچستان؛

سهتن از سربازان وزارت اطالعات
به شهادت رسیدند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی
وزارت اطالعات ،به دنبال اقدامات اطالعاتی روی
یکیازباندهایجرایمسازمانیافتهاستانسیستان
و بلوچستان ،سه تن از ســربازان این وزارتخانه ،در
حینانجاموظیفهبهشهادترسیدند.

