
گزارش

قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام 
آژانس اتمی تصویب شد 

فرجام برجام با 
جنگل بی قانونی 

طرف ه��ای اروپایی برجام ب��ا وجود همراهی کاماًل ش��فاف 
و صادقان��ه جمهوری اس��المی ایران در پرونده هس��ته ای، 
راهبردی شکس��ت خورده مبتنی بر دیپلماس��ی اجبار را در 
پی��ش گرفته  اند ت��ا به زعم خود ای��ران را مجبور به پذیرش 

زیاده خواهی های آمریکا و رژیم صهیونیستی کنند.
چنان که طی دو روز گذش��ته رس��انه های غربی اعالم کرده 
بودند تروئیکای اروپایی در حال نهایی سازی قطعنامه ای ضد 
ایرانی برای تصویب در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی است که با وجود مخالفت چین و روسیه احتماال به رای 

گذاشته خواهد شد.حاال این قطعنامه تصویب شد!
این قطعنامه در حالی تصویب شده که در چارچوب منویات 
آمری��کا برای برهم زدن برجام تهیه و مورد توجه قرار گرفته 

اس��ت و  عم��ال گام جدیدی در افزایش فش��ار به جمهوری 
اس��المی ایران تلقی می ش��ود و طبیعی است که ایران نمی 

تواند در قبال این رفتار اروپا واکنش جدی نداشته باشد.
در ای��ن قطعنامه، اروپایی ها ایران را به اجابت خواس��ته های 
مدی��رکل آژان��س و ص��دور اج��ازه دسترس��ی های جدید 
فراخوانده ان��د. این در حالی اس��ت که به اذعان بس��یاری از 
کارشناسان حقوق بین المللی، گزارش اخیر »رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانس و خواسته  های او از ایران کامال سیاسی و غیر 
فن��ی � حقوقی بوده و هیچ دلیلی ب��رای اجابت ایران وجود 
ندارد. به بیان دقیق تر؛ این قطعنامه با علم به اینکه ایران زیر 
بار خواسته های غیر حقوقی و زورگویانه نخواهد رفت در پی 
آن است که مسیر همکاری ایران و آژانس را تخریب نموده و 
ضمن ایجاد فضای تقابلی در مناسبات ایران و آژانس،زمینه 

فشار بیشتر به جمهوری اسالمی را فراهم نماید.
اروپا با پیگیری تصویب این قطعنامه در صدد اس��ت موضوع 
ایران در دس��تور کار ش��ورای حکام نگه داشته و مدیرکل را 
موظف به ارائه گزارش در جلسات نوبه ای شورای حکام کند. 
ای��ن رفتار اروپایی ها البته کامال غیر متعارف، غیر حرفه ای و 
غیر عادالنه اس��ت و تاییدی است بر آنچه ایران آن را ناتوانی 
اروپا از اتخاذ موضع مستقل از آمریکا در برجام عنوان می کرد، 
چرا که اصوالً در شرایطی که رابطه ایران با آژانس در موضوع 
مورد مناقشه قطع نشده و همچنان فعال است، مسئله نباید 
تبدیل به گزارش آژانس ش��ده و از س��وی شورای حکام به 

آژانس برود و شورای حکام هم نباید حکم صادر کند.
مجموعه این اتفاقات و باز کردن پرونده های قدیمی مختومه 
ش��ده از یک س��و و نب��ود انحرافی در فعالیت ه��ای ایران از 
سوی دیگر، به روش��نی بیانگر آن است که این اقدام، کامال 
سیاس��ی بوده و برای تکمیل فش��ارهای آمریکا و اذنابش بر 
ایران صورت گرفته است، چرا که شرایط کنونی ما با آژانس 
مش��ابه بسیاری از کشورهای دیگر است. از سویی؛ این رفتار 
اروپا نش��ان می ده��د که آنها عالما عامدا و به ش��کلی کامال 

هماهنگ نقش موثری در »گروکش��ی سیاس��ی« آمریکا از 
کشورمان ایفا می کنند و البته چنانچه »وال استریت ژورنال« 
در گزارش سفارش��ی روز چهارش��نبه خود در این خصوص 
آورده، نام این »خباثت سیاسی« را تالش برای مصالحه بین 
ایران و آمریکا برای حفظ برجام نامیده اند. این در حالی است 
ک��ه ایران تاکنون در برابر هیچ قطعنام��ه ای »اقدام تنازلی« 
نداش��ته و تنها دیپلماسی توانسته به حل و فصل موضوعات 
منجر شود. لذا به طور قطع رفتارهایی از این دست نمی تواند 
موجب عدول ایران از حقوق قانونی خود ش��ده و باید منتظر 
واکنش های متقابل ایران بود. آنطور که تسنیم نوشته؛ اروپا 
باید بداند که جمهوری اس��المی ای��ران عمیقا به موثر بودن 
راهب��رد مقاومت فعال در جنگل بی قانون و بی اخالق جهانی 
که آنها ادعای س��روری اش را دارند، اعتق��اد دارد و چنانچه 
قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس یازدهم در توئیت 
خ��ود از فعال کردن پن��ج گام کاهش تعه��دات ایران خبر 
داده، مجلس جدید هم قصد دارد برای افزایش بیش��تر این 

اثرگذاری به دولت کمک کند.
آژان��س بی��ن المللی ان��رژی اتمی بعد از تصوی��ب قطعنامه 
ضدایرانی در ش��ورای حاکم در پایگاه اینترنتی خود با تایید 
ای��ن خبر نوش��ت: اعضای آژانس دیروز ی��ک قطعنامه علیه 
ایران صادر کردند و از جمهوری اس��المی ایران خواستند که 
به تعهدات خود در چارچ��وب توافقات پادمانی ان پی تی و 
همچنی��ن پروتکل الحاقی کامال عمل کند و در این زمینه با 
آژانس همکاری کامل کند و درخواس��تهای این س��ازمان را 

بدون تاخیر اجرا کند. 
قطعنامه ش��ورای حکام آژانس که توس��ط آلمان، انگلیس و 
فرانس��ه پیشنهاد ش��ده بود روز جمعه با 25 رای موافق و 2 

رای مخالف به تصویب رسید. 
پایگاه خبری آژانس در گزارش خود آورده است، این قطعنامه 
ب��ه دنبال دو گزارش رافائل گروس��ی مدیرکل آژانس در ماه 
مارس و ژوئن و درخواست شفاف سازی برای صحت و سقم 

اعالمیه های ایران تحت توافقات پادمانی و پروتکل الحاقی از 
جمله عدم دسترسی به دو محل خاص و کمبود شفافیت در 
ارتباط با سواالت و ابهامات آژانس در زمینه فعالیتهای اعالم 

نشده ایران تصویب شده است. 
براساس این گزارش، قطعنامه همچنین بر اهمیت سازگاری 
کامل دولتها با تعهداتش��ان و تس��هیل دسترسی مورد نیاز 

آژانس تاکید کرده است. 
آژان��س همچنی��ن در این قطعنامه مدعی نقش مس��تقل و 
اساسی خود برای راستی آزمانی سازگاری ایران با تعهداتش 
در زمین��ه منحصرا صلح آمیز بودن برنامه هس��ته ای ایران 
ش��ده اس��ت. مواضع جدید آژانس درحالی مطرح می ش��ود 
که آژان��س از زمان امضای برجام دهها ب��ار اجرای تعهدات 
ایران در چارچوب برجام را تایید کرده اس��ت. با این حال با 
روی کار آمدن مدیرکل جدید آژانس بعد از درگذشت یوکیا 
آمانو مدیرکل س��ابق این س��ازمان، رویکرد این نهاد ناظر بر 
قعالیتهای اتمی کشورهای جهان تحت تاثیر القائات آمریکا و 

برخی از کشورهای اروپایی تغییر یافته است.
به دنبال تصویب قطعنامه پیش��نهادی سه کشور اروپایی در 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به بهانه عدم ارائه 
دو دسترس��ی تکمیلی به آژانس، کاظم غریب آبادی سفیر و 
نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین با 
قرائت بیانیه ای، مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران را در 

این رابطه تشریح کرد. 
وی گفت: جمهوری اسالمی ایران، باالترین سطح از همکاری 
و پذیرش بازرسی های آژانس در بین کشورهای عضو را دارد. 
در حالی که س��االنه بیش از ۳۳ دسترس��ی تکمیلی از ایران 
انجام می شود، بزرگ نمایی دو درخواست دسترسی آژانس، 
در حال��ی ک��ه ایران ابهام��ات و نگرانی ه��ای اصولی در این 
خصوص دارد و گفت وگوها نیز در این زمینه در جریان است 
و همچنین تالش ها در جهت ایجاد یک بحران غیر ضروری 
بر سر راه این همکاری ها، اقدامی کاماًل غیر سازنده و سیاسی 

اس��ت. نماینده ایران خاطرنشان کرد: از این رو، تصویب این 
قطعنامه در شورای حکام با هدف درخواست همکاری ایران 
با آژانس و نادیده گرفتن همکاری های موجود، عمیقاً مأیوس 
کننده و مایه تأس��ف اس��ت. این قطعنام��ه چیزی جز زیاده 
طلبی و فزون خواهی نیس��ت و ایران زیاده طلبی را از جانب 

هر کشور و سازمانی که باشد، کاماًل رد می کند.
وی بی��ان کرد: ای��ن قطعنامه هیچ ارتباط��ی با واقعیت های 
فنی ندارد، بلکه صرفاً ناش��ی از یک دس��تورکار سیاس��ی و 
غیرحرفه ای اس��ت. از ش��ورای حکام انتظار می رفت که این 
همکاری ها را مورد شناس��ایی قرار داده تا زمینه برای تداوم 
همکاری ه��ای نمون��ه ایران و آژانس، همچنان حفظ ش��ود. 
م��ا باید در برابر کس��انی که می خواهند ای��ن همکاری ها و 
دس��تاوردها را به خاطر امتیازات سیاس��ی کوته بینانه نابود 

کنند، متحد بایستیم.
به گفته نماینده ایران مس��ئولیت هم��کاری نمی تواند تنها 
توسط ایران برعهده گرفته شود و اگر این امر خدشه دار شود، 

همه بایستی تأثیرات منفی آن را تحمل کنند.
غریب آب��ادی عنوان کرد: مایه تأس��ف جدی اس��ت که این 
قطعنامه از س��وی کش��ورهایی ارائه شده که یا دارنده سالح 
هسته ای هستند و یا اینکه میزبانی چنین سالح های مخرب 
و کشنده ای را برعهده دارند. آیا این به سخره گرفتن تمامی 
هنجارها و قواعد بین المللی نیس��ت که چنین کش��ورهایی 
نگرانی پادمانی دارند؟! از س��وی دیگر، همین س��ه کش��ور 
تاکن��ون گام های ملموس و عملی برای اجرای تعهدات خود 
تح��ت برجام بر نداش��ته اند و این بی عمل��ی آن ها، در کنار 
اقدام��ات مخرب و غیرقانونی و یکجانبه رژیم آمریکا، موجب 
شده اس��ت تا آینده برجام در هاله ای از ابهام قرار گیرد. وی 
خط��اب به آنها گفت: چنانچ��ه نمی توانید گامی برای نجات 
برجام بردارید، حداقل شرایط را پیچیده تر و دشوار تر نکنید!! 
بی عملی ش��ما در اینجا نیاز اس��ت که ظاهرا از همین هم 

ناتوان هستید.
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آمریکا و سعودی ها به دنبال درگیری با ایران نیستند
فرمانده نیروهای تروریس��ت آمریکایی در منطقه غرب آس��یا گفت که نه 
واشنگتن، نه سعودی ها، نه امارات و نه هیچکدام از متحدان آمریکا به دنبال 
درگیری با ایران نیس��تند. ژنرال کنث مکنزی افزود: ما، ایاالت متحده، به 
دنبال درگیری با ایران نیس��تیم و نه عربستان سعودی، نه امارات متحده 

عربی و نه هیچکدام از ش��رکا و متحدانم��ان در منطقه به دنبال درگیری با 
ایران نیستند. ما هرگز دنبال آن نبوده ایم. مکنزی در ادامه سخنانش مدعی شد: 

ملت های منطقه بارها به اقدامات جدی تحریک آمیز غیرمس��ئوالنه و ظالمانه ایران 
به صورت حساب شده و دفاعی پاسخ داده اند و در کل در تالش برای کاهش تنش ها 
بوده اند. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا اضافه کرد: ما به 
دنبال کاهش تنش ها بوده و بارها به صورت حرفه ای و خویشتندارانه پاسخ داده ایم. در 

عین حال ایران تالش کرده تا به ارعاب متحدان ما در منطقه بپردازد.  فارس 

عصبانیت بولتون از ترامپ 
کتاب »جان بولتون«، مش��اور امنیت ملی س��ابق کاخ سفید که انتشار 
بخش های��ی از آن در رس��انه ها به بم��ب خبری جدید علی��ه »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا تبدیل ش��ده ح��اوی مطالب و ادعاهایی 

درباه ایران هم هست.  
خالصه ای که روزنامه نیویورک تایمز از کتاب بولتون منتشر کرده نشان 

می دهد او بعد از س��رنگونی پهپاد آمریکا توس��ط ایران از دونالد ترامپ به 
دلیل اقدام نکردن علیه ایران عصبانی بوده است.  بولتون از برهه ای که قرار بوده 
حمله ای توسط آمریکا علیه ایران اتفاق بیفتد به عنوان یک »نقطه عطف« برای 
خ��ودش در دولت دونالد ترامپ یاد کرده اس��ت. این حمله، بر خالف نظر جان 
بولتون، اتفاق نیفتاد. خرداد سال ۱۳۹۸ اعالم شد که ایران یک پهپاد آمریکا را 

سرنگون کرده است.  صداوسیما

در انتخابات پیروز شویم همه تحریم ها را حفظ می کنیم
مش��اور ارش��د »جو بای��دن« نام��زد ح��زب دموک��رات در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا گفته او در صورت پیروزی در انتخابات به دنبال 
توافق��ی قوی تر با ایران خواهد ب��ود. آنتونی بلینکن که یکی از اعضای 
ارشد تیم مذاکره  کننده هس��ته ای آمریکا در گفت وگوهای منتهی به 

توافق هس��ته ای برجام بود این اظهارات را در نشس��ت مجازی کمیته 
یهودیان آمریکا« مطرح کرده است.  این مقام سابق آمریکایی گفت: ایران 

بای��د به پایبندی کامل برجام برگردد. در غیر ای��ن صورت و تا زمانی که ]ایران[ 
این کار را انجام دهد، واضح است که همه تحریم ها پابرجا خواهد ماند. اگر ما به 
پایبندی ]به برجام[ برگردیم از این مسئله به همراه شریکان و متحدانمان که بار 
دیگر در موضع یکسانی با ما قرار می گیرند به عنوان سکویی استفاده خواهیم کرد 

تا به مذاکره بر سر توافقی طوالنی مدت تر و قوی تر بپردازیم.  تسنیم


