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رافائل گروســی، مدیــر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی امروز برای سومین 
بار در دولت ابراهیم رئیسی به تهران سفر 
می کند. اگر در دو سفر قبلی ماموریت او 
حفظ همه طرف های درگیر در مذاکرات 
بود؛ به نظر می رسد این سفر و دیدارهای 
او با حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه و محمد اسالمی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی احتماالً آخرین قطعه پازل 

رسیدن به توافق باشد.
مهمترین سوغات سفر سوم گروسی 
به تهران را می توان پایان 11 ماه مذاکره 
در وین دانســت. آنچه مدیرکل آژانس 
بین المللــی انــرژی به ســاکنان اتاق 
مستطیل شکل هتل کوبورگ منتقل 
خواهد کرد، می تواند مهمانان تازه ای را 
برای این هتل به ارمغــان آورد: »وزرای 
خارجه طرف های برجــام برای امضای 

توافق جدید.«
هرچند مسئوالن و خبرنگاران ایرانی 
سعی می کنند با عباراتی چون »تا زمانی 
که همه چیز توافق نشده باشد، هیچ چیز 
توافق نمی شــود و برخی مسائل هنوز 
باقی مانده اســت.« مانع خوش بینی و 
خوشحالی در فضای رسانه ای و تاثیر آن بر 
دیپلمات های کشورمان در دقایق پایانی 
مذاکرات شــوند؛ اما علی اکبر صالحی، 
رئیس سابق ســازمان انرژی هسته ای 
ایران و از مهمترین ارکان توافق برجام در 
دولت روحانی می گوید: »به نظر می رسد 
که مذاکرات هسته ای در وین به نتیجه 
برسد؛ بسیار امیدوارم. مشورت های الزم 
را داده ایم. خنثی سازی تحریم ها در حال 

رخ دادن است.«
 سفر گروسی؛

 سوت پایان مذاکرات
حضور مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در شلوغی مذاکرات وین در 
تهران برای حل پاره ای از اختالفات در 
متن نهایی است و طبق گفته خبرنگار 
وال اســتریت ژورنال، گروســی شنبه 
پس از بازگشت از تهران، شامگاه در وین 
مصاحبه مطبوعاتی خواهد داشت تا همه 

چیز در این باره شفاف و مشخص شود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش 
از سفر گروسی در گزارشی اعالم کرد که 
میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 
15 برابر بیشتر از سقف تعیین شده در 

توافق برجام رسیده است.
در این گزارش آمده که آژانس به خاطر 

محدودیت هایی که تهران از سال گذشته 
برای ناظرانش در تأسیســات هسته ای 
ایجاد کرده، قادر نیست میزان دقیق این 

ذخایر را برآورد کند.
این گزارش به میزان ذخایر اورانیوم 
غنی شــده در ایران نیز پرداخته و اعالم 
کرده تا نوزدهم فوریه سال جاری میالدی 
)دو هفته قبــل( کل ذخایــر اورانیوم 
غنی شــده ایران به ۳1۹۷.1 کیلوگرم 
رسیده که با افزایشــی ۷۰۷.۴ کیلویی 

همراه بوده است.
 پاسخ ایران: 

اول برجام بعد امکان نظارت
سرپرست نمایندگی دائم جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان های بین المللی 
در ویــن در پاســخ به گــزارش مدیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
راستی آزمایی اجرای برجام در کشورمان 
گفت که برخــی عدم دسترســی ها و 
محدودیت ها بــرای آژانس از ۲۳ فوریه 
۲۰۲1 مربوط به داده ها و ضبط  اطالعات 
توسط تجهیزات نظارتی آژانس است و 
این موضوع نیز طبیعتا به واسطه اجرای 
قانون صیانت از حقوق ملت ایران مصوب 
مجلس شورای اسالمی صورت پذیرفته 

است.محمدرضا غائبی، گزارش مدیرکل 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی را اولین 
گزارش فصلی در سال ۲۰۲۲ به نشست 
شورای حکام در زمینه نظارت بر اجرای 
برجام وفق قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت 
دانسته و گفت که این گزارش، همچون 
ادوار گذشــته، گزارش به روزرســانی 
معمول آژانس است که آخرین تحوالت و 
همچنین اطالعات فنی جدید در ارتباط 
با فعالیت های هسته ای ایران را به اطالع 

اعضای این سازمان می رساند.

البتــه غائبی پاســخ روشــنی به 
درخواســت آژانــس برای نظــارت بر 
دوربین ها داشــت و اعالم کرد ایران تا 
احیای برجام این اطالعات را در اختیار 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نخواهد 
داد: »در چارچوب برجام در زمینه نصب 
مجدد دوربین ها در کارگاه تسای کرج 
توافق شد و متعاقبا ایران اطالع داد قصد 
دارد بــه جای کرج در مــکان جدیدی 
در اصفهان بــه تولید لوله هــای روتور 
سانتریفیوژ بپردازد و آژانس نیز در ۲۲ 
ژانویه تمهیدات نظارتی خــود در این 
مکان را نصب نمود. البته تا زمانی که ایران 
مجددا به اجرای برجام برنگردد اطالعات 
مربوطه در اختیــار آژانس قرار نخواهد 

گرفت و نزد ایران ذخیره می شود.«
باز شدن گره موضوعات پادمانی

کارشناســان یکــی از اصلی ترین 
عوامل کند شدن روند مذاکرات وین را 
موضوعات پادمانی جاری میان ایران و 
آژانس می داننــد و احتماالً اصلی ترین 
موضوع سفر گروسی به تهران دستیابی 
به نقشه راه مشــترک برای حل و فصل 
موضوعات پادمانی و آغاز رسمی پروسه 
پایان این پرونده اختالفی میان تهران و 

آژانس است.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پیش از این اعالم کرده بود که 
با بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی هســته ای ایران به مدت 1۰ روز 
مذاکرات فشرده در وین داشته است. به 
نظر می رسد برخی اختالفات میان ایران 
و آژانس هنوز حل و فصل نشده و ایران نیز 
احتماالً توافق در وین را به حل این پرونده 

مربوط ساخته است.
بخشــی از این اختالف پادمانی به 
پی ام دی )PMD ( یا جنبه های نظامی 
احتمالی برنامه هسته ای ایران مربوط 

می شود.
پی ام دی یا آنچه که ایران بارها آن را 
»مطالعات ادعایی« نامیده، مجموعه ای از 
اتهامات کشورهای غربی و عمدتاً آمریکا، 
نسبت به وجوه تسلیحاتی برنامه اتمی 
کشورمان است که برای اولین بار؛ طبق 
ادعای آمریکایی ها از کامپیوتر شخصی 
یکی از کارمندان فراری ســابق ایران به 
دست آمد. آژانس، طی گزارش معروف 
خود در نوامبر ۲۰11 تمامی این ادعاها را 

در یک گزارش جمع آوری کرد.
مهمترین خواست ایران در این نقطه 
از مذاکرات را می توان بسته شدن کلیه 
پرونده های گذشته کشورمان در آژانس 
و رســیدن به این تفاهم که هر اختالف 
پادمانی به دید پی ام دی به آن پرداخته 

نشود؛ دانست.
اختالفات پادمانی ایران و آژانس به 
دلیل این است که آژانس می گوید: »ما 
آثاری از مواد هســته ای در ۴ مورد پیدا 
کرده ایم و ایران باید توضیح بدهد که این 

مواد چه بوده و چه شده اند.« 
نور نیوز، رسانه وابســته به شورای 
عالی امنیت ملی نیز به رغم اینکه روابط 
ایران با آژانس را حســنه نامیده؛ تاکید 
می کند که از نظر ایران پرونده مطالعات 
ادعایی نظامی پی ام دی بســته شده و 
نباید این موضوع در دستور کار مستمر 
پادمانی آژانس باشــد امــا آژانس این 
تفســیر ایران را قبول ندارد و می گوید 
هر زمان اطالعات جدیــدی به آژانس 
برسد حق راســتی آزمایی آنها را دارد و 
منبع این اطالعات هم الزاماً نباید اعضای 

NPT باشند.
در ابتدای توافق برجام با تدوین یک 
نقشه راه میان علی اکبر صالحی، رئیس 
پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و آمانو، 
مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی 
اتمی پرونده پی ام دی تا شــروع اجرای 
برجام حل و فصل شد و این بار نیز ایران به 

دنبال آن است که در توافقی مشابه میان 
محمد اسالمی و گروسی مسیر جدیدی 

بر حل این اختالف پیدا کنند.
ســید مصطفــی خوش چشــم 
از مشــاوران و نزدیکان تیــم جدید 
مذاکره کننده روایت ایــن اختالف را 
این گونه نقل می کند: »در سال۲۰1۴ 
در شب برجام یعنی چندساعت قبل از 
برجام پرونده مطالعات ادعایی پی ام دی 
بسته و زمینه ساز حصول توافق برجام 
شــد. با توجه به اینکه پرنده پی ام دی 
و هرگونه ادعــا دربــاره فعالیت های 
هســته ای ایران قبل از سال۹۴ بسته 
شده اســت، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اجازه بازگشــایی این پرونده را 
ندارد و همان ســال قبول کرد که این 
پرونده بســته شــود، اما بعد از مدتی 
متاســفانه آژانس مخصوصا مدیرکل 
آژانــس، رافائل گروســی دقیقا رفتار 
ترامپ را با بی قانونی تکرار کرد و با تکیه 
بر دروغ پردازی های دشمن شماره یک 
ایران، یعنی رژیم صهیونیستی پرونده 
پی ام دی را باز کرد که بازگشــایی این 
پرونده با وجود برجام، کامال غیرقانونی 

و قانون شکنی محض بود.« 
بازشدن گره توافق

توئیت ها و حرف های مذاکره کنندگان 
در وین همه نشانه اخبار خوب توافق است. 
تنها ایران و آمریکا هر دو با احتیاط سخن 
می گویند و معتقدند برخی جزئیات باقی 
مانده است. جزئیاتی که گره آن به دست 
رافائل گروسی باز خواهد شد و باید کمی 
صبر کرد تا مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پس از مذاکرات فشــرده در 
تهران روبروی دوربین ها قــرار بگیرد. 
مذاکره کنندگان منتظر پایان دیدارهای 
گروسی در تهران و شــاید پایان 11 ماه 

فعالیت فشرده در وین هستند.

چشم مذاکره کنندگان وین به سفر گروسی به تهران است

آخرین قطعه پازل توافق
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موضوعات پادمانی جاری 
میان ایران و آژانس احتماالً 

اصلی ترین موضوع سفر 
گروسی به تهران با هدف 

دستیابی به نقشه راه 
مشترک برای حل و فصل 

موضوعات مناقشه برانگیز 
و آغاز رسمی پروسه پایان 
این پرونده اختالفی میان 

تهران و آژانس است

حضور رافائل گروسی در 
شلوغی مذاکرات وین در 
تهران برای حل پاره ای از 
اختالفات در متن نهایی 

است و طبق گفته خبرنگار 
وال استریت ژورنال، 

گروسی شامگاه شنبه پس 
از بازگشت از تهران، در وین 
مصاحبه مطبوعاتی خواهد 

داشت تا همه چیز در این 
باره شفاف و مشخص شود

طهمورث حسینی امیرعبداللهیان:
شرط حضور وزرای خارجه در وین 

رعایت خطوط قرمز ایران است
وزیر امور خارجه کشــورمان در تماس تلفنی 
جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت: حضور وزرای خارجــه در وین و اعالم توافق 
نهایی، منوط به رعایت کامل خطوط قرمز اعالمی 
جمهوری اسالمی ایران، از جمله موضوع تضمین 

مؤثر اقتصادی است.
به گزارش ایرنا حسین امیرعبداللهیان ضمن 
تشکر از تالش های هماهنگ  کننده عالی اتحادیه 
اروپا در مذاکرات وین، افزود: ما برای نهایی کردن 

توافق خوب و فوری آمادگی داریم.
وی در عین حال متذکر شد که »شتاب زدگی 
و عجله طرف غربی نمی تواند مانع رعایت خطوط 

قرمز ایران شود«. 
    

بایدن وضعیت اضطرار ملی آمریکا 
در قبال ایران را تمدید کرد

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا شب گذشته 
در بیانیه ای وضعیت اضطرار ملی این کشور در قبال 

ایران را تمدید کرد.
به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است: وضعیت 
اضطراری ملی در قبال ایران که در 15 مارس 1۹۹5 
اعالم شــد، تا پس از 15 مــارس ۲۰۲۲ نیز پابرجا 

خواهد ماند.
در ایــن بیانیــه ادعا شــده اســت: اقدامات و 
سیاســت های حکومت ایــران همچنان خطری 
فوق العاده و چشمگیر برای امنیت ملی، سیاست 

خارجی و اقتصاد آمریکا ایجاد می کند.
    

بن سلمان: 
بهتر است اختالفات با تهران را 

حل کنیم
ولیعهد سعودی با اشاره به اینکه ایران و عربستان 
تا ابد همســایه خواهنــد ماند گفت: بهتر اســت 

اختالفات با تهران را حل کنیم.
به گزارش ایسنا محمد بن سلمان در اظهاراتی 
گفت: ایران همسایه ماســت و تا ابد همسایه باقی 
خواهد ماند، نه ما توان رهایی از ایران داریم  و نه ایران 
توان رهایی از ما دارد. باید راه هایی پیدا کنیم که توان 

همزیستی داشته باشیم.
    

جانشین فرمانده کل سپاه:
پاسداری از انقالب مکان و 

موضوع نمی شناسد
جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشــاره به اظهارات یک مقام آمریکایی 
که گفتــه ما در هر جــای منطقــه و دنیا حضور 
یافتیم، سپاه قبل از ما آنجا بوده است، تصریح کرد: 
پاسداری از انقالب اسالمی نه فضا می شناسد، نه 

موضوع.
به گزارش ایرنا ســردار فدوی خاطرنشان کرد: 
ما می توانیم بگوییم که در همــه توطئه هایی که 

دشمنان علیه ما برقرار کرده اند پیروز شده ایم.
    

ایران حمله تروریستی در پیشاور 
پاکستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی 
به مسجد کوچه رسالدار شهر پیشاور پاکستان را به 

شدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، ســعید خطیب زاده، هدف از 
این عملیات تروریســتی را تفرقه انداختن بین 
مسلمانان دانست و ضمن تسلیت به بازماندگان 
این حمله ناجوانمردانه و آرزوی شــفای عاجل 
برای مجروحیــن ابراز امیدواری کــرد دولت و 
مقامات امنیتی پاکســتان با اتخاذ تدابیر الزم و 
اقدامات قاطع مانــع از فعالیت های جنایتکارانه 

تروریست ها شوند.
    

خطیب نماز جمعه تهران: 
پشت صحنه جنگ اوکراین 
ماجراجویی های آمریکاست

خطیب این هفتــه نماز جمعه تهــران گفت: 
پشــت صحنه اتفاقات اخیر در منطقه شرق اروپا 
)اوکراین( ماجراجویی هایی آمریکاست. مسئول 
اصلی آمریکاســت که اوکراین را قربانی حرص و 

ولع های خود کرده اند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد حاج علی اکبری 
افزود: ما با یک جاهلیت بزک شــده شیک پوش 
مواجهیم و شکی نیست که رژیم مافیایی آمریکا، قله 
و نماد و نمود این جاهلیت مدرن و یک رژیم بحران 
ساز و بحران زیست  است. ماهیت آنها با بحران و از 
نسل کشی سرخپوستان شروع شده و با جنایت علیه 
رنگین پوست ها و شعله ور کردن آتش جهانی ادامه 
یافته است. آنها تولید بحران می کنند و یک مافیا در 

همه زمینه ها هستند. 

روی موج کوتاه

یادداشت

تخــاذ یــک سیاســت  ا
و موضعگیــری بایــد مبتنی بر 
دیــدن همه جنبه هــای وقایع 
باشــد. در ارتبــاط بــا حوادث 
اشغال اوکراین دو دیدگاه دیده 
می شود؛ دیدگاهی که درس ها و 
عبرت های تاریخ ملهم آن است:

خیاطی جواد خیاط در محله ما در مروی دهه ۴۰ و5۰ در 
روبروی مدرسه سپهساالر قدیم رادیوی بزرگی داشت که گاه 
به پاتوق دیدارِی مباحث سیاســی اهل محل تبدیل می شد. 
وقتی هوا خوب بود خیاط ما صندلی و کار خود را به زیر درخت 
توت در محوطه بیرونی مسجد منتقل می کرد و در حال سوزن 
زدن خاطره می گفت. سال های شهریور ۲۰ تبریز را به خاطر 
می آورد که جماعتی از جوانان به تحریــک حزب توده علیه 
نخست وزیر وقت ساعد مراغه ای به خیابان های شهر ریخته 

بودند و شعار می دادند: 
»نفت ایشــینی بیلمه ســاده جناب ساعد-یوخسا گدر 

مقامین باده جناب ساعد«
)کار نفت را ساده مپندار جناب ساعد-وگرنه مقامت به باد 

خواهد رفت جناب ساعد(
بابک امیرخسروی جوان پرشور آن روزگار اکنون پیرانه سر 

درنهایت شرمندگی از آن تظاهرات یاد می کند:
»روز 5 آبان )1۳۲۳(، اعضای حزب تــوده ایران همگام با 
شورای متحده کارگران، به راهپیمایی و  میتینگ دست زدند. 
حضور کامیون های مملو از ســربازان ارتش سرخ، که بدون 
آگاهِی رهبری  حزب پشت ســر راه پیمایان در حرکت بودند، 
به تظاهرات علیه سیاست های دولت ساعد  از جمله در مساله 

نفت، ابعاد دیگری بخشید.«  
شرمنده تر از او مرحوم محمد ســپانلو بود که در واپسین 
ســال های حیات خود گفت: »یادم می آید وقتی شوروی به 

چکســلواکی حمله کرد و تانک های مســکو نهضت مردمی 
چک را له کردند؛ ما در یک مهمانی بودیم منزل مدیر »جهان 
نو« حســین حجازی آن جا بود که مصطفــی رحیمی حین 
صحبت هایش گفت روس ها اشــتباه کردنــد چون نهضت 
چکسلواکی مردمی بود. من برافروخته شدم و گفتم نخیر خوب 
کاری کردند و جلوی ارتجاع را گرفتنــد. بابت آن نظرم امروز 

شرمنده ام« )شهروند امروز، شهریور ۹۰،ص ۳1 (
باید به خاطر داشت که همه آن رخدادهای فاجعه بار و آن 
توجیه های شرم آور در دوران ماقبل انقالب فناوری ارتباطی 
و اطالعاتی صورت پذیرفــت؛ اما امروز به یمــن موبایل ها و 
تلویزیون های ۲۴ ســاعته خبری همه چیز در پیش چشمان 
همگان رخ می دهد و آفتاب حقیقت برای طلوع منتظر فردای 

تاریخ نمی ماند.
سایت روســی پیک نت ترجمه ای از راشــاتودی رسانه 
همسوی پوتین  تحت عنوان »پیشدستی جنگی در روسیه« 
دارد. اگر پیرایه های توجیهی و امنیتی نویسنده همسوی پوتین 
را حذف کنیم، این مدعای عریــان رخ می نماید: اگر اوکراین 

اشغال نمی شد ممکن بود هسته ای بشود:
»او تامالت خود را با بیانیه سفیر اوکراین »آندری ملنیک« 
آغاز می کند که همین یک سال پیش در یکی از مصاحبه های 
متعدد خود کارت هسته ای را کشــید و گفت: در صورتی که 
اوکراین به ناتو نپیوندد، ممکن است  کی یف  به فکر وضعیت 
هسته ای نیز بیافتد. در غیر اینصورت ما چه تضمینی برای دفاع 

از خود داریم ؟«*
مطابق این منطق آشنا جنگ پیشدستانه به عنوان ابزاری 
جهت »غیرفاشیستی کردن« و»غیر هسته ای کردن« اوکراین 

توجیه می شود: 
»رئیس جمهور روســیه می خواهد از ابــزار نظامی برای 
غیرنظامی کردن و غیر فاشیســتی کردن اوکراین استفاده 

کند.« )راه توده، همانجا(
آن مدعا و آن هراس افکنی اتمی اگر درست باشد باید گفت 
امر هسته ای آنگاه که با یک گفتار ناشیانه به نام »گفتار اتمی«  
همبسته باشد امنیت آور نیست؛ ضد امنیت است. زیرا بهانه ای 
نیکو به دست جنگ افروزان می دهد تا به نام یک »خطر بالقوه«، 
جنگی بالفعل برپا کنند و تحریم های ضدبشری شکل امروزی 

این جنگ است. همچنانکه پوتین نیز تحریم های آمریکایی را 
»اقدام جنگی« خواند. امــا برخالف تصور پوتین باید گفت به 
جنبش درآوردن شبح جنگ هسته ای کمکی به رفع آن جنگ 
تمام عیار اقتصادی و زیستی که »تحریم« نام گرفته نمی کند، 
کامال برعکس؛ در خدمت توجیه و پیچیده تر شدن تحریم  ها 
تا مرز انزوای مطلق و جزیره ســازی کشورهای تحت تحریم 

قرار می گیرد.
منطق حزب توده ای »جنگ پیشدستانه« را تبدیل به صلح 

پیشدستانه کنیم.
فراخوان ارگان حزب توده در توجیه جنگ پیشدســتانه 
پوتین تداعی کننده همان ذهنیتی است که در توجیه اشغال 
افغانستان به کار رفت. ذهنیتی که شکل شعارگونه آن توسط 
ارگان توده ای ها چنین بیان شده است: »از پیشدستی روسیه 
علیه توطئه های ناتو حمایت کنیم«)عنوان سرمقاله »راه توده 

« شماره 8۲5(!
باید به جنگ اوکراین از زوایه مقابل نیز پرداخت، از جمله نقش 
مشترک اروپا و آمریکا در تحریک آشکار روسیه. مطابق اسناد 
منتشر شده در فرآیند اتحاد دوآلمان در سال های 1۹۹۰ و1۹۹1 
آمریکا به گورباچف وعده داده بود ناتو »حتی یک اینچ« به سوی 
شرق پیشروی نخواهد کرد. فریب بزرگ اصالحات گورباچفی به 

این اعتبارنفس اصالحات نبود بلکه خود حزب کمونیست شوروی 
بود: گورباچف بر این باور بود که حزب می تواند پیشتاز اصالحات 
در داخل باشد و با تکیه بر همین توان داخلی توازن قوای خود را 
در سطح مناسبات بین المللی حفظ کند. حزب واحد اما تمرین 
دموکراسی نداشت و پوسیده تر از آن بود که بتواند در داخل کشور 
حامل اصالحات باشد و در همان با تکیه اصالحات داخلی چنان 
نیرویی تولید کند که حتی در صورت نقض تعهد غرب بتواند روی 
پای خود بایستد. فریبی که پوتین  در تله جنگ گرفتار آن شده 
قدری پیچیده تر از فریب خوردگی گورباچف است. تجاوز  روسیه 
به اوکراین هدیه ای »غیرمنتظره« برای غرب نبود، کامال برعکس، 
هدیه ای منتظر و پیش بینی شــده بود تا به یمن بهره جویی از 

ناشی گری پوتین، اروپا را در معرض یکپارچه سازی قرار دهد.
تا آنجا که بــه موضع ایران از منظر »نه شــرقی، نه غربی« 
مربوط می شــود، باید تالش کنیم از طریق میانجیگری برای 
توقف جنگ و برادرکشی اســالوها؛ محتوایی ایجابی و صلح 

سازنده به این شعار بدهیم.
/https://aayande.wordpress.com*
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