
 بازدید کمیته هسته ای مجلس
 از تاسیسات آب سنگین اراک

رئی��س و تعدادی از اعضای کمیته هس��ته ای مجلس 
ش��ورای اس��امی از تاسیسات آب س��نگین و راکتور 

اراک )خنداب( بازدید کردند.
محم��د ابراهیم رضایی نماینده خمین و رئیس کمیته 
هس��ته ای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��امی به همراه برخ��ی از اعضا و 
مش��اوران کمیته هس��ته ای، شش��م آذر ماه با حضور 
در تأسیسات آب س��نگین و راکتور خنداب )اراک( از 
تاسیس��ات، فرآیندها و آخرین تحوالت و فعالیت های 
فنی و تولیدی و مهندسی در این محل بازدید کردند.

در ای��ن بازدی��د همچنی��ن تاسیس��ات تحقیقاتی و 
پژوهش��ی مرتبط با محصوالت دوتره، اکسیژن 18 و 

نیز بازطراحی راکتور اراک مورد بررسی قرار گرفت. 
این بازدید در راستای تکلیف قانونی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس مبنی بر تهیه و ارائه 
گزارش های دوره ای شش ماهه از فعالیت ها و اقدامات 
س��ازمان انرژی اتمی ایران در انجام تعهدات و کاهش 

تعهدات برجامی انجام شد.  صداوسیما 

 واکنش مداخله جویانه کانادا 
به اتفاقات اخیر در ایران

وزارت امور خارجه کانادا در پی اظهارات مداخله جویانه 
مقام��ات آمریکایی و رژیم صهیونیس��تی در بیانیه ای 
مداخله جویان��ه به ناآرمی های اخی��ر در ایران واکنش 

نشان داد.
کان��ادا در این بیانیه ک��ه در زمانی ک��ه گزارش های 
داخلی ایران حاکی از بازگش��ت آرامش به بسیاری از 
ش��هرهایی است که محل وقوع این ناآرامی ها بوده اند، 
منتش��ر کرده از مقامات ایرانی خواس��ت تا دسترسی 
به اینترنت دوباره برقرار ش��ود. دسترس��ی به ش��بکه 
بین الملل��ی اینترنت که در پی وق��وع این ناآرمی ها با  
تصمیم شورای امنیت کشور قطع شده بود، در بخش 

اینترنت خانگی برقرار شده است.  ایسنا

اخبار

برجام باید به مسیر توافق جامع برگردد
پک��ن- ایرنا- مع��اون وزیر امور خارج��ه چین ضمن 
انتق��اد از خروج یکجانبه آمری��کا از برجام تاکید کرد 
باید مس��اله هسته ای ایران را در اسرع وقت به مسیر 

توافق جامع برگردانیم.
چن شیاودونگ افزود: خاورمیانه بخش مهمی از ادغام 
و تعامل چین با جهان اس��ت صلح، امنیت و توس��عه 
پایدار در خاورمیانه از آرزوها، منافع و مس��ئولیت های 

چین است.
او گف��ت: فضای خاورمیانه در حال حاضر خیلی صلح 
آمیز نیس��ت و موضوعات تنش زا یکی پس از دیگری 
ظهور می کند آشفتگی سیاسی و معضات امنیتی در 
بسیاری از کشورهای منطقه همچنان برجسته است.

چن تصریح کرد: عاوه بر توس��عه تکاملی، تضادهای 
ذاتی مانند جغرافی��ا، قومیت و فرقه ها در خاورمیانه، 
ای��االت متح��ده تنها ابرقدرت جهان و تنها کش��وری 
اس��ت که تاثیر مهم��ی در خاورمیانه دارد و ضعیف و 
یک جانبه بودن سیاست های آمریکا از دالیل برجسته 

معضات امنیتی فعلی در منطقه خاورمیانه است.
دستیار وزیر خارجه چین گفت خاورمیانه ناامن است 
و جهان صلح ن��دارد چین با میزبانی از این کنفرانس 
صلح، امیدوار است بستر مفیدی را برای همه طرف ها 
فراهم کند تا ایده های جدیدی را گش��وده و راه های 
جدیدی را در زمین��ه حکمرانی امنیتی در خاورمیانه 
کش��ف کند. این مقام چینی با بیان اینکه برای ایجاد 
امنی��ت در خاورمیانه، چند جانب��ه گرایی باید پایه و 
اساس باشد افزود: واقعیت ها ثابت کرده است که هیچ 
راهی برای یکجانبه گرایی وجود ندارد فقط با پایبندی 
ب��ه چند جانبه گرایی و مخالفت قاطع با اقدامات یک 
جانبه،  وحدت، توجه به نگرانی های یکدیگر و دفاع از 
صلح می توانیم اش��تباهات را اصاح، آنها را متوقف و 

بحران را به فرصت تبدیل کنیم.
دستیار وزیر خارجه چین از ایجاد امنیت در خاورمیانه 
به عنوان تضمینی برای جلوگیری از رواج تروریس��م 
یاد کرد و گفت: تروریس��م سرطانی است که جامعه را 
از بین می برد و به کل جهان آسیب می رساند جامعه 
جهانی باید در مبارزه با تروریس��م به دقت به نگرانی 
های کش��ورهای خاورمیانه گوش دهد و به آنها کمک 
کند تا توانایی خود را برای مقابله با تروریس��م به طور 

موثری بهبود بخشند.
چن گفت: چین همیش��ه در کنار کش��ورها و مردمان 
خاورمیان��ه ایس��تاده و تاش های بی وقف��ه ای برای 
حفظ عدالت، صلح و ثبات منطقه ای انجام داده است 
و همچنان به حمایت از یک مفهوم امنیتی مش��ترک، 
جام��ع و پایدار برای حل مس��ائل خاورمیانه پرداخته 
اس��ت. او گفت: چین مایل اس��ت ب��ا همه طرف های 
ذیرب��ط همکاری کند ت��ا بتواند نقش س��ازنده ای در 
حفظ توس��عه پایدار در خاورمیانه داش��ته باشد و در 
ساختن جهانی برای صلح پایدار و امنیت جهانی نقش 

موثری داشته باشد.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

ادعا های آمریکا در حمایت از مردم ایران کذب است
س��خنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: ادعا ها و ش��عار های کذب آمریکا در 

حمایت از مردم ایران نمایانگر تناقص رفتاری آنهاست.
رامین مهمانپرس��ت درباره مداخات آمریکا و اروپا در مسائل ایران، گفت: رابطه 
دولت ه��ای ایاالت متحده آمریکا و بس��یاری از کش��ور های اروپایی در طول ۴1 

س��ال گذش��ته با ملت ایران بار ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که دست 
آمریکایی ها و برخی کشور های اروپایی برای ملت ما را رو کرده است. او افزود: آمریکا و 

اروپا همواره به دنبال منافع خودشان بوده اند و برای رسیدن به منافع خود حاضرندحقوق 
هر کش��وری را زیر پا بگذارند، چراکه منافع ملت ها برایش��ان اهمیتی ندارد، این موضوع 
در صحنه های مختلف بین المللی قابل مشاهده است. مهمانپرست گفت: آمریکا در ظاهر 
خود را حامی حقوق بشر نشان می دهند در صورتی که از جنایتکارانی که مردم بی گناه 

یمن، فلسطین و را به قتل می رسانند، حمایت می کنند.  باشگاه خبرنگاران

درخواست آمریکا از آلمان 
مش��اور امنیت ملی آمریکا از آلمان خواست که سیاست های کاخ سفید در قبال 
ایران را در پیش گرفته و تحریم های س��خت و گس��ترده ای را علیه این کش��ور 

اعمال کند.
رابرت اوبراین انتقاد شدیدی به سیاست های اقتصادی آلمان در قبال ایران وارد 

کرده و تاکید کرد که آلمان باید نمونه آمریکا در قبال ایران را در پیش گرفته و 
تحریم های سخت علیه این کشور را در پیش گیرد. اوبراین همچنین از سیاست های 

دوس��تانه آلمان در قبال ایران انتقاد کرده و گفت که برلین باید از طریق همراه ش��دن 
ب��ا تحریم های جامع و فراگیر آمریکا علیه اقتصاد ایران این کش��ور را وادار به مذاکرات 
مجدد درباره برجام کند. وی تاکید کرد که باید به توافق دائمی با ایران دست یابیم که 
برنامه موش��کی ایران، وضعیت حقوق بش��ر در این کشور و مداخات ایران در منطقه را 

هم در بر گیرد.  فارس

تاکید چین بر اجرای کامل برجام 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر تاکید کرد از دیدگاه کشورش تنها 
راه کارآمد برای کاهش تنش بر سر مساله هسته ای ایران، اجرای کامل و موثر 

برجام است.
گنگ ش��وانگ افزود: چین با هدف حمایت و اجرای برجام، ارتباط مس��تقیمی 

با س��ایر طرف ها برقرار کرده اس��ت و در همین راستا در جلسه آینده کمیسیون 
مش��ترک برجام که اواسط آذر سال جاری در س��طح معاونان وزارت خارجه در وین 

برگزار می شود شرکت خواهیم کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین در مورد نشست 
کمیس��یون مش��ترک برجام نیز گفت: امیدواریم این جلسه به همه طرفها کمک کند تا 
اجماع سیاس��ی حمایت از برجام را تحکیم کنند، مس��ائل مربوط به برجام را از طریق 
مشاوره انجام دهند و ابزارهای موثر اجرای آن را به ویژه در مورد ترمیم تعادل حقوق و 

تعهدات همه طرفین بررسی کنند.  تسنیم

شدن  برداشته  از  بعد  اخیر  وقت  چند  تحوالت 
گام چهارم کاهش تعهدات برجامی، نشان از این 
دادن  قرار  تاثیر  تحت  برای  تالش هایی  که  دارد 
سوی  از  المللی،  بین  سطح  در  ایران  تالش های 
بیشتر  بررسی  برای  است.  جریان  در  اروپایی ها 
این تحوالت، دیپلماسی ایرانی به سراغ عبدالرضا 
استاد  نروژ،  در  ایران  اسبق  سفیر  راد،  فرجی 
رفته  الملل  بین  مسائل  کارشناس  و  ژئوپولتیک 

است که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

وزیر امور خارجه کش��ورمان و معاون سیاسی گروه طالبان 
در ته��ران دیدار کردن��د؛ دیداری که می توان��د قطار صلح 

افغانستان را در مسیر صحیح خود قرار دهد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توئیتی اعام 
کرد که مابرادر معاون سیاس��ی گروه طالبان با محمد جواد 

ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار کرده است.
اعضای دفتر سیاس��ی طالبان پیش از ای��ن چندین مرتبه 
ب��ه ایران س��فر کرده و با برخی مقامات سیاس��ی و امنیتی 
کش��ورمان دی��دار کرده بودند اما این نخس��تین بار بود که 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اعضا دفتر و معاون سیاسی 
گ��روه طالبان دیدار می کرد، دیداری که پیام های زیادی در 
دل خ��ود دارد و از جنبه ها و زوایای مختلفی می توان آن را 

به بحث و بررسی نشست.
جمه��وری اس��امی ایران ب��ه عن��وان یک��ی از مهم ترین 
همس��ایگان افغانس��تان که دارای مرزی نزدیک به 1000 
کیلومتری با این کش��ور بوده و با افغانس��تان در یک حوزه 
تمدن��ی قرار دارد، بی ش��ک از تحوالت افغانس��تان تاثیرات 
زیادی می پذیرد چنانچه در طول دهه های گذش��ته همواره 
اوضاع و تحوالت افغانستان شرایط ویژه ای را برای جمهوری 

اسامی ایران رقم زده است.
حوادث پس از 11 سپتامبر و حضور آمریکا و دیگر کشورهای 
عض��و ناتو در افغانس��تان، تحوالت این کش��ور تاثیرگذاری 
بیشتری بر روی کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای 

از جمله چین، روسیه و هند از خود نشان داد.
حضور خارجی ها و اس��تقرار دولت تقریبا فرومانده و وابسته 
به غرب در افغانستان پساطالبان باعث شد تا تصمیم سازان 
و تصمیم گی��ران پش��ت پ��رده عرص��ه سیاس��ت خارجی 
افغانس��تان، بیش��تر به دنبال تامین منافع خود و ضربه به 

منافع رقبا باشند.
کش��ورهای همسایه افغانس��تان و قدرت های منطقه ای نیز 

ای��ن حق را برای خود قائل بودند که با رصد دقیق تحوالت 
این کش��ور تمام تاش خود را ب��رای تامین منافع خویش 
به کار بس��ته تا نق��ش بازیگر فعال در حوزه افغانس��تان را 
بازی کنند. روس��یه، چین، پاکس��تان، هند، ترکیه و حتی 
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس تقریبا از سال 200۴ شروع 
به بازیگری و نقش آفرینی فعال در حوزه افغانستان کردند.

با قدرت گرفتن مجدد طالبان در س��ال های 2008 به بعد 
و بعدتر با تبدیل ش��دن این گ��روه به تاثیرگذارترین بازیگر 
صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، ایجاد ارتباط با طالبان و 
نشست و برخاست علنی و پنهانی با این گروه در دستور کار 
سیاست  خارجی کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای 

قرار گرفت.
افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر، سفرهای متعدد اعضای 
دفتر سیاسی طالبان به کشورهای مختلف از جمله امارات، 
پاکستان، چین و روس��یه، عقد قراردادهای اقتصادی میان 
برخی کشورها با طالبان از جمله روابط آشکار و ده ها رابطه 
غیرآش��کار و پنهان با این گروه، همه حاکی از آن است که 
تمام این کش��ورها این حق را برای خود قائل هس��تند تا با 

ارتباط با طالبان منافع حداکثری خود را تامین کنند.
از س��وی دیگ��ر آمریکا که هم��واره از گفت وگ��و و مذاکره 
مس��تقیم با طالبان پرهیز می کرد در نهایت در اواسط سال 
2018 ب��ا کنار زدن همه ارزش های لیب��رال خود پای میز 
مذاکره مس��تقیم با اعضای دفتر سیاسی این گروه نشست 
و بعدها به طور ملم��وس اعام کرد که تنها منافع خودش 

برایش اهمیت دارد 
بر همین اساس برخی تحلیل گران مسائل سیاست خارجی 
رفت��ار ایران در ایجاد ارتباط ب��ا طالبان و مذاکره با رهبران 
ای��ن گروه را در چهارچوب تامین منافع ایران ارزیابی کرده 
و به این ارتباط نگاهی تاکتیکی داشته و دارند که اشتباهی 

عجیب است. تسنیم

دیدار ظریف و مالبرادر؛ 
گام صحیح ایران در مسیر صلح افغانستان

کارش��ناس ارش��د روابط بین المل گفت: اروپا برای اجرای 
برج��ام، تا انتخاب��ات 2020 منتظر تغیی��ر احتمالی رییس 

جمهور آمریکا می ماند.
س��عید محمدی با اش��اره ب��ه گام چهارم ای��ران و رویکرد 
طرف ه��ای اروپایی برجام در قبال آن خاطرنش��ان کرد: با 
توجه به خروج یک جانبه آمریکا از توافق هس��ته ای و عمل 
نکردن دیگر شرکای برجام به تعهدات شان پس از یک سال 
صبر اس��تراتژیک، تهران به این نتیجه رسید که به تنهایی 
نمی تواند تمام مس��ئولیت برنامه اقدام مشترک را به دوش 
بکش��د، بنابراین طب��ق طرحی که از پیش ب��ه آژانس بین 
المللی انرژی اتمی هم ارائه کرد، در مقاطع مشخص زمانی 
دو ماهه اقدام به کاهش تکالیف هسته ای خود کرد تا از این 
طری��ق فرصتی نیز برای حفظ برج��ام فراهم و در نتیجه با 
هزینه کمتر، سایر ش��رکا را نسبت به اجرای تعهدات شان 
مج��اب کند. وی در خصوص انفعال اروپا در مس��ئله برجام 
تصریح کرد: متاس��فانه پس از برج��ام طرف های اروپایی نه 
تنها به همه وظایف خود عمل ننمودند، بلکه برخاف وعده 
ها، پ��س از خروج یکجانبه آمریکا از ای��ن توافق، حاضر به 
حمایت و ارائ��ه تضمین های الزم جهت مش��ارکت فعاالنه 
اقتصادی با ایران نشدند. در نتیجه موسسات و شرکت های 
خصوص��ی آن ها علیرغم تمایل زیاد برای همکاری منصفانه 
ب��ا تهران قادر نبودند به ط��ور موثر فعالیت های اقتصادی و 

سرمایه گذاری مستقلی را در کشورمان برقرار کنند.
این کارش��ناس ارش��د روابط بین الملل با بی��ان اینکه در 
ش��رایط فعلی تنها ایران هزینه ماندن در توافق هس��ته ای 
را می پردازد، عنوان ک��رد: با انعقاد برجام تمام تحریم ها به 
واس��طه سال ها مذاکره برداشته شد، اما هم اکنون شاهدیم 
ک��ه نه تنها این اعم��ال محدودیت ها، به صورت حداکثری 
بازگشته اند، بلکه شرکای اروپایی ما هم هیچ تحرکی برای 
شکس��تن س��د تحریم های ظالمانه و تروریس��م اقتصادی 

آمریکا علیه ملت ایران ندارند.
وی اف��زود: با تمام تاش های آمریکا تاکنون تحریم ها تاثیر 
چندانی بر کش��ورمان نداش��ته است. چرا که در چهل سال 
گذش��ته توانسته ایم از طریق توس��عه زیر ساخت های فنی 
تکنولوژیک و با اتکا به دانش بومی در بس��یاری از بخش ها 
به خودکفایی نائل گردیم و هم چنان برای استقال و خود 
کفایی در تاش هس��تیم، بنابرای��ن از این حیث و برخاف 
تبلیغ��ات آمریکا تحریم های اعمالی ب��ر تهران چندان موثر 
و فلج کننده نبوده اس��ت. محمدی با اش��اره ب��ه اینکه در 
بخش ه��ای ارتباط��ی و مبادالت به واس��طه ای��ن که بنای 
م��ا تعامل با جامعه بی��ن الملل و بازار ه��ای جهانی بوده با 
محدودیت هایی روبرو ش��ده ایم افزود: این امر هم نتوانست 

اقتصاد ایران را با چالشی عمیق، مواجه نماید.
وی با اشاره به سابقه بد عهدی و عدم سهم پذیری اروپایی ها 
برای حفظ برجام تصریح کرد: همگام با تاش برای ارتقا سطح 
علمی و تکنولوژی داخلی تصمیم مقامات کشورمان در مورد 
برجام این بود که بر اساس بند های 2۶ و ۳۶ توافق هسته ای، 
ضمن حفظ برجام نسبت به کاهش بخشی از تعهدات هسته ای 
ایران برنامه ریزی صورت پذیرد. درهمین راستا سازمان انرژی 
اتمی در س��ه گام گذش��ته به وظائف خود عم��ل نمود و در 
گام چهارم هم بر اساس دستورات رئیس جمهور گازدهی به 

تعدادی از سانترفیوژ های فوردو را عملیاتی کرد.
این کارشناس بین المللی با اشاره به اینکه فرانسه، انگلیس 
و آلمان با در پیش گرفتن سیاس��ت های خنثی و متناقض، 
عنوان کرد: ش��رکای اروپایی برجام در راستای منافع کوتاه 
مدت، منافع بلند مدت خود را هم قربانی و تس��لیم مطامع 
آمری��کا کرده اند؛ بنابراین ته��ران در قبال این رویکرد غیر 
منطقی اروپا نمی تواند س��اکت بماند. بر این اساس چنانچه 
این روی��ه اروپا ادامه یاب��د می توان انتظار شکس��ت کامل 

برجام را هم داشت.  باشگاه خبرنگاران 

کارشناس ارشد روابط بین الملل 
اروپا چشم انتظار فرجی در اجرای برجام می ماند

گزارش

چنان که از قبل هم اروپایی ها در بیانیه مشترکی عنوان 
کرده بودند در صورت برداشته شدن گام چهارم کاهش 
تعهدات هس�ته ای از برجام خارج خواهند شد، وزیران 
امور خارجه فرانس�ه، آلمان و بریتانیا همراه با ش�ورای 
اروپایی در بیانیه مش�ترک روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در 
واکنش به برداش�ته شدن گام چهارم و کاهش تعهدات 
برجامی از سوی ایران، تهران را به فعال شدن مکانیسم 
ماشه تهدید کردند. با این تفاسیر آیا این بار اروپایی ها 
تهدیدش�ان را عملیاتی خواهند کرد و یا اینکه کماکان 
شمشیر داموکلس خود )مکانیسم ماشه( را بر سر ایران 
ن�گاه خواهند داش�ت و به تب�ع آن، این بیانی�ه از مرز 

تهدید دیپلماتیک پا جلوتر نخواهد گذاشت؟
اروپایی ه��ا اکنون یک بازی دو س��ره را آغ��از کرده اند. از یک 
ط��رف همواره معتقدن��د که دونالد ترامپ با خ��روج از برجام 
ناکارآمدی توافق هسته ای را باعث شد و این اقدام کاخ سفید 
را نکوه��ش می کنند. مضافا ای��ن که اگر چه نمی توان به روند 
اس��تیضاح و برکناری ترامپ دل خوش کرد، اما اروپایی ها این 
امید را دارند با تاثیر مخرب این استیضاح بر انتخابات 2020، 
ترام��پ دیگر به کاخ س��فید راه پیدا نکند. ام��ا در عین حال 
اروپایی ه��ا اکنون تهدیدات خود را هم به جمهوری اس��امی 
ایران و گامهای کاهش تعهدات برجامی دارند. یعنی این س��ه 
کش��ور اروپایی سعی دارند با برخی اقدامات تا انتخابات بعدی 
آمریکا یک وقت کش��ی سیاسی داشته باشند. چون اروپایی ها 
ب��ه هیچ وجه نمی خواهند به ش��رایط قبل از برجام باز گردند. 
ضمن این که هنوز یک روابط و مذاکراتی میان ایران و فرانسه 
وجود دارد که اگر چه پررنگ نیست، اما قطع هم نشده است. 
لذا باید دید تکلیف این مس��ائل چه خواهد شد. چون اروپا تا 
زمانی که تکلیف این مس��ائل روشن نشود فقط به بیانیه های 
سیاس��ی و تهدی��دات توخالی دیپلماتیک علیه ایران بس��نده 
می کند. یعنی مس��ئله فعال ش��دن مکانیس��م ماشه اساسا در 

دستور کار آلمان، فرانسه و انگلستان نیست. 

اما به موازات این تحرکات سیاس�ی، طی روزهای اخیر 
به نظر می رس�د که اروپایی در تعریف روابط و مناسبات 
خ�ود با ایران به برخی مس�ائل حاش�یه ای با محوریت 
اعتراض�ات اخی�ر پرداخته اند ک�ه با واکنش دس�تگاه 

دیپلماس�ی کش�ور مواجه شد. س�وال اینجاست که در 
ش�رایط حساس کنونی که ش�ما معتقدید اروپایی ها به 
دنبال مذاکره با ایران هستند و در عین حال نیز با توجه 
ب�ه واقعیت های کنونی و ع�دم صداقت اروپا در عمل به 
تعهدات برجامی هر لحظه شکنندگی روابط دیپلماتیک 
فی مابین بیشتر می ش�ود، قاره سبز دست به اقداماتی 

می زند که وضعیت پیچیده تر و بغرنج تر شود؟

اروپایی ها بر اس��تحکام نظام جمهوری اس��امی ایران واقفند. 
مضاف��ا این که چنین اعترضات��ی در خصوص بنزین از قبل از 
انقاب در ایران س��ابقه داشته اس��ت. در کنار آن هم شما به 
تحوالت در فرانس��ه و اعتراضات یک س��اله مردم این کش��ور 
ن��گاه کنید، چنان که اکنون در هن��گ کنگ، آمریکای التین 
و برخی کش��ورها این اعتراضات وجود دارد. پس این مس��ائل 
مختص ایران نبوده و نیس��ت. لذا این گونه دخالت های اروپا، 
نه تنها کمکی به شرایط و مناسبات فی ما بین نمی کند، بلکه 
می تواند همین روابط کنونی را هم تحت تاثیر قرار دهد. اتفاقا 
با اش��راف بر همین مسئله بود که سران و مقامات اروپایی آن 
گون��ه که باید دخالتی در مس��ائل اعتراضات مربوط به بنزین 

نداشتند.
 یعنی در مقام قیاس با تحوالت سال 88 این بار اروپا دخالت 
بس��یار کم رنگ تری داش��ت. اگر ش��ما به ده سال پیش نگاه 
کنید می بینید که آن زمان س��ران و مقامات درجه اول اروپا 
همگ��ی به کرات در خصوص تح��والت داخلی در ایران اظهار 
نظ��ر تندتری می کردن��د. اما این بار فقط برخ��ی از معاونین، 
مشاورین و سخنگوها آن هم به صورت محدود درباره تحوالت 
در ای��ران مواضعی داش��تند و بیانیه های��ی را صادر کردند. هر 

چن��د که همین مواضع محدود هم در خصوص تحوالت ایران 
نباید وجود داش��ته باش��د. چون دخالت در مس��ائل ایران در 
هر ش��کل و در هر س��طحی قابل پذیرش نیست. البته این را 
هم باید گفت این مس��ئله هم طبیعی اس��ت. زمانی که حزب 
رقیب در یک کشور اروپایی روی این مسائل مانور می دهد. به 
خصوص مسائلی که با حقوق بشر در ارتباط است. یقینا دولت 

های اروپایی هم اظهار نظر می کنند. 

در راس�تای تحرکات آژان�س بین المللی ان�رژی اتمی 
شاهدیم که پنچ شنبه گذشته کورنل فروتا که روزهای 
پایانی تصدی گری مدیرکل�ی این آژانس را می گذراند، 
در بیانیه ای خطاب به ش�ورای حکام خواستار همکاری 
کام�ل و به جای ایران با آژان�س بین المللی انرژی اتمی 
ش�د. با این زمزمه آیا تالش هایی برای سیاس�ی و حتی 
امنیتی کردن پرونده فعالیت های هسته ای ایران در این 

آژانس وجود دارد؟
اگر چه ش��ما به نکات درس��تی اش��اره کردید ام��ا هنوز برای 
قضاوت در خصوص وجود تاش هایی برای سیاسی و امنیتی 
کردن پرونده فعالیت های هسته ای ایران زود است. شما به دو 
مسئله اشاره کردید. اوال مسئله تورقوز آباد اکنون محل رایزنی 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در این راستا آقای 
کمالوندی، س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی نیز عنوان داشت 
این مس��ئله یک مسئله جزئی اس��ت که در مذاکره با آژانس 
حل خواهد ش��د. پس زمانی که کس��ی مانند معاون سازمان 
انرژی اتمی این گونه س��خن می گوید باید حرف او را س��ند و 

مرجع قرار داد. 
در خص��وص اخراج بازرس هم باید گفت که این خانم با خود 

م��واد خطرناکی را در مراکز هس��ته ای حمل کرده اس��ت که 
موجب برخورد جدی ما ش��د. گزارش این مسئله هم به خود 
آژانس داده شد. لذا با اشرافی که آژانس در این مسئله داشت، 
چن��دان نتوانس��ت روی آن مان��ور دهد. البت��ه در روند اعزام 
بارزس های آژانس به ایران احتماال آمریکا و اس��رائیل س��عی 
دارند و با گماش��تن برخی افراد برای دسترس��ی به اطاعات 
حساس ما، شرایط را طور دیگری رقم بزنند که خوشبختانه با 
هوشیاری مسئولین این دست تاشها همواه با شکست مواجه 

خواهد شد.

ولی برخی معتقدند که آقای فروتا برای بررس�ی همین 
مسائل به ایران سفر خواهد کرد و در این سفر هم وی با 
هماهنگی آمریکا و برخی کشورهای دیگر عمل خواهد 

کرد. آیا شما این مسئله را تایید می کنید؟
باید ایش��ان به ایران س��فر و مواضع خ��ود را مطرح کنند آن 
وقت قضاوت کرد. نمی ش��ود از اآلن اظهارنظر قطعی داش��ت. 
ضم��ن این ک��ه واقعیت ه��ا را هم باید در نظر داش��ت. دیگر 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی نم��ی تواند مانند گزارش های 
س��یزدهم و چهارده��م عمل کند. چون در راس��تای گام های 
کاه��ش تعهدات برجامی م��ا روز به روز در حال ورود به نقاط 
حساس��ی هستیم که آژانش موظف به گزارش آنهاست. لذا ما 
هر لحظه به فاز حساس پرونده فعالیت های هسته ای نزدیک تر 
می ش��ویم. ضمن این که آمریکا بعد از برداشته شدن گام های 
کاهش تعهدات هس��ته ای ایران به دنبال فشار بیشتر بر همه 
طرف های برجامی و آژانس اس��ت که ایران را محدود کند. لذا 
اکنون وضعیت تغییر پیدا کرده است. همه باید خود را مهیای 

تحوالت جدی تری کنند. 

ب�ه عملک�رد کورن�ل فروت�ا، دبی�ر موقت آژان�س بین 
المللی انرژی اتمی اش�اره ش�د. در ای�ن رابطه برخی از 
کارشناس�ان معتقدند که فروتا با اقدام�ات، واکنش ها، 
مواض�ع، گزارش ها و حتی س�فر آتیاش ب�ه تهران تنها 
ب�ه زمنیه س�ازی، مقدم�ه چینی و فراهم کردن بس�تر 
ب�رای پیگی�ری روند سیاس�ی و امنیتی ک�ردن پرونده 
فعالیت های هس�ته ای ایران با آغاز دوره ماموریت آقای 
گروس�ی به عنوان مدیر کل جدید آژان�س بین المللی 
ان�رژی اتمی کمک می کند که از اول ژانویه س�ال ۲۰۲۰ 

آغاز می شود. تحلیل شما در این باره چیست؟
این س��وال شما مانند سواالت قبلی فقط در قالب تحلیل است 
نه خبر. باید منتظر ماند و دید که ایش��ان با ش��روع کار خود 
چه گزارش��ها، مواض��ع و کارنامه های از خ��ود در قبال پرونده 
فعالیت های هسته ای ما خواهد داشت،  آن زمان قضاوت کنیم. 
ما نباید در این شرایط با برخی تحلیل وضعیت را ملتهب کنیم. 
ضم��ن این که حتی اگر ما تحلیل موجود در س��وال ش��ما را 
بپذیریم و آقای گروس��ی تحت تاثیر آمریکا باشد، نمی تواند بر 
روند مد نظر ما تاثیر سوئی داشته باشد. ایران از 18 اردیبهشت 
ماه عنوان کرده اس��ت در قب��ال تحریم های آمریکا و بدعهدی 
اروپا گام به گام از تعهدات هس��ته ای خود خواهد کاس��ت. لذا 
وجود هر شخصی در هر مقامی نمی تواند بر این برنامه ایران اثر 

داشته باشد، مگر بازگشت اروپا و آمریکا از مواضع خود.   
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ورود به روزهای حساس پرونده هسته ای ایران

اروپافقطبهتهدیداتتوخالیدیپلماتیکعلیهتهرانبسندهمیکند


