
الف های پمپئو در آستانه انتخابات 
در حالی که ترامپ برای انتخابات نیازمند چهره ای 
فاتح اس��ت، به دنبال شکس��ت قطعنامه ضدایرانی 
آمریکا در ش��ورای امنیت و انزوای واشنگتن، وزیر 
امور خارجه این کشور گفت که آمریکا همیشه کار 
»درس��ت« را انجام می دهد حتی اگر مورد حمایت 

قرار نگیرد.
در پی مخالفت گس��ترده جامعه جهانی و شکست 
قطعنام��ه ضدایرانی در ش��ورای امنی��ت، »مایک 
پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا، در حساب توئیتری 
خود فیلمی از مصاحبه خود با شبکه فاکس نیوز را 
منتشر کرد که در آن می گوید کشورش در صورت 

انزوا هم راه »درست« را پیش خواهد برد.
در این کلیپ پمپئو می گوید: »رهبران کش��ور های 
جهان به من می گویند آمریکا کار درس��ت را انجام 
می ده��د. تاکنون کس��ی از این افراد از دس��تیابی 
ایران ب��ه س��امانه های نظام��ی طرف��داری نکرده 
اس��ت.«او در ادامه ب��ا بهانه تراش��ی و توجیه آرای 
ممتنع دیگر کش��ور های جهان در ش��ورای امنیت 
درباره قطعنامه ضد ایرانی گفت: »در سازمان ملل 
کشور ها به صراحت از دستیابی ایران به تسلیحات 
نظام��ی نگفته اند، من این را درک نمی کنم.«پمپئو 
که می داند کشورش با شکست قطعنامه ضد ایرانی 
و رد درخواست تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
کشورمان در انزوای جهانی به سر می برد در تالش 
اس��ت تا با ایران هراسی راهی پیش ببرد؛ او در این 
خصوص نیز گفته است: »همراهی با چین و روسیه 
در این مس��ئله و در این زماِن خ��اص برای جهان 

خطرناک است.«  باشگاه خبرنگاران

گزارش گزارش

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز 
در حالی وارد تهران شد که بسیاری از ناظران 
سیاسی ش��رایط وی را قرار داشتن بر سر دو 
راهی اجرای تعهدات فن��ی از جمله مجازات 
ناقضان برج��ام و عوامل خرابکاری در نطنز و 
یا سیاس��ی کاری و پرونده سازی واهی علیه 

ایران می  دانند. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهادی 
فنی ش��ناخته می ش��ود که ادع��ای کمک به 
توسعه هسته ای کشورها و البته مقابله با عدم 

انحراف کشورها را س��ر می دهد. این شعار در 
حالی مطرح است که آژانس تاکنون کارکردی 
در تحقق حقوق هس��ته ای ایران نداشته و در 
عین حال با پرونده سازی سیاسی به خواست 
غرب ادعاهای واه��ی علیه ایران مطرح نموده 
اس��ت. در چنین ش��رایطی آقای مدیر کل به 
تهران س��فر کرده اس��ت در حالی که همگان 
تاکید دارند که سیاسی کاری به چالشی برای 
آژانس مبدل شده است. در دوره جدید مدیریت 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، رفتارهای این 

نهاد بین المللی در قبال ایران با فاصله گرفتن 
از رویکردهای حقوقی و فنی، س��مت و سوی 
سیاس��ی به خود گرفته است. رافائل گروسی، 
مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی دیروز طبق 

برنامه ای از پیش تنظیم شده وارد تهران شد.
اولین سفر گروسی به تهران در پست مدیرکلی 
آژانس در حالی انجام می ش��ود که ایران پس 
از امضاء موافقت نامه برجام، همکاری نزدیک 
و س��ازنده ای در زمینه اجرای تعهدات خود با 
آژانس داشته و این نهاد بین المللی نیز با ارائه 
۱۷ گزارش رسمی به آن اذعان کرده است.در 
دوره جدی��د مدیریت آژانس اما؛ به دالیلی از 
جمله فشارهای کاخ سفید و رژیم صهیونیستی 
به آژانس و مطرح کردن اس��ناد ادعایی علیه 
کش��ورمان، رفتارهای آژانس در قبال ایران با 
فاصله گرفت��ن از رویکردهای حقوقی و فنی، 
سمت و سوی سیاس��ی به خود گرفته است.
ب��ا همین رویکرد بود که حدود س��ه ماه قبل 
و پی��ش از برگ��زاری اجالس ش��ورای حکام، 
برای اولین بار پ��س از امضای برجام، آژانس 
در اقدامی برنامه ریزی ش��ده و بدون هرگونه 
توجی��ه حقوقی و فنی، گزارش��ی سیاس��ی و 
تعجب آور از تعامل جمهوری اس��المی با این 

نهاد به شورای حکام ارائه کرد. 

متعاق��ب این گزارش، تروئی��کای اروپایی نیز 
در یک س��ناریوی هماهنگ ش��ده با آمریکا، 
پیش نویس قطعنام��ه ای ضدایرانی را مبتنی 
بر اس��ناد ادعایی رژیم صهیونیستی به صحن 
ش��ورای ح��کام آژانس برد ت��ا از این رهگذر، 
اولین گزارش منفی نس��بت ب��ه فعالیت های 
ایران ذیل برجام منتش��ر شود.قطعنامه ای که 
در آخرین اجالس ش��ورای ح��کام آژانس در 
خردادماه س��ال جاری ب��ا ۲۵ رأی موافق، ۲ 
رأی مخالف )روسیه و چین( و ۷ رأی ممتنع 
علیه ایران صادر ش��د، از سال ۲۰۱۲ تاکنون 
س��ابقه نداشته اس��ت.گرچه ایران با تاکید بر 
استدالل های حقوقی و متقن خود، رویه جدید 
آژانس در اس��تناد به اس��ناد ادعایی که ارائه 
دهنده )رژیم صهیونیستی( بر به دست آوردن 
آن از طریق روش های جاسوس��ی تاکید دارد 
را نپذیرفت��ه، لیکن به دلیل اعتقاد به ضرورت 
تعامل مستمر با نهاد حقوقی بین المللی ناظر 
بر فعالیت های هس��ته ای، مسیر همکاری ها را 

همچنان باز گذاشته است.
درخواس��ت های جدید آژانس که عمال تالشی 
است برای ورود به پرونده بسته شده مربوط به 
موضوعات گذشته )Past Issues(، ضمن آن 
که به لحاظ حقوقی با مانیفس��ت این سازمان 

مغای��رت دارد عمال به نوعی زیر س��وال بردن 
مبانی و توافقاتی اس��ت که بر اساس آن برجام 
شکل گرفت.سفر گروسی به ایران و گفت وگوی 
او با مقامات عالی کش��ورمان فرصتی دوباره به 
آژانس برای بازیاب��ی نقش خود به عنوان یک 
نهاد بین المللی بوده و زمینه س��از دستیابی به 
راهکارهای مشترک برای ایفای نقش نظارتی 
این س��ازمان با رویکردی غیرسیاس��ی و فنی 
اس��ت. در این میان ظریف وزی��ر امور خارجه 
با بیان اینکه س��فر گروس��ی هیچ ارتباطی با 
مکانیسم ماش��ه ندارد، افزود: اجازه نمی دهیم 
آمریکا و رژیم صهیونیستی اهداف آژانس را به 
مسخره بگیرند و با آن بازی کنند.  محمدجواد 
ظریف وزی��ر امور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران حاش��یه افتتاح میز خدمت کنسولی در 
جمع خبرنگاران درباره س��فر رافائل گروس��ی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
این سفر هیچ ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد 
البته این اصطالح نادرستی است که آمریکایی 
ه��ا باب کردند. همانطور که ۱۳ کش��ور از ۱۵ 
کش��ور عضو ش��ورای امنیت اعالم کردند، نه 
اینک��ه آنها ب��ا اقدام آمریکا ی��ا موضوع آمریکا 
مخالفند، معتقدند که آمریکا حق ورود به این 

موضوع را ندارد. 
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نگاهی به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران 

گروسی در دو راهی  مسئولیت پذیری فنی یا سیاسی کاری 

قدردانی نتانیاهو از توهمات ترامپ 
در حالی بس��یاری موفقیت در ش��ورای امنیت را توهم��ی برای ترامپ 
می دانن��د، نتانیاه��و نخس��ت وزی��ر رژی��م صهیونیس��تی در کنفرانس 
مطبوعاتی مش��ترک با مپئو وزیر امور خارجه آمریکا از اقدام این کشور 
برای استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران قدردانی کرد و آن را اقدامی 

ارزنده نامید. در همین حال بنیامین نتانیاهو گفت: اول این که ش��ما در 
برابر خصومت ایران ایس��تادید و مکانیس��م بازگردانی تحریم ها علیه آن را 

فعال کردید و من از ش��ما بابت این کار قدردانی می کنم.از س��وی دیگر نتانیاهو 
درباره موضع شورای امنیت در این باره گفت: دیدن این که شورای امنیت نه تنها 
به بازگردانی تحریم ها توس��ط آمریکا نمی پیوندد، بلکه در برابر آن مقاومت می 
کند یا خود را کنار کش��یده و با انتقال تسلیحات به ایران موافقت کند، عصبانی 

کننده است.  ایسنا

تشکر مادورو از ایران 
نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در مصاحبه اخیر خود از ایران به 
دلیل کمک به صنعت نفت این کشور قدردانی کرد.مادورو در مصاحبه 
با تلویزیون کش��ورش گفت: »از ایران قدردانی می کنم، ما به همدیگر 
کمک می کنیم. تجربه ایران به ما یاری می کند تا ظرفیت های مدیریتی 

خود را تقویت و بازیابی کنیم.«
پیش��تر نیز بار ها مادورو مراتب قدردانی را ب��ه جا آورده بود، به طور مثال، 

همزم��ان با پهلوگیری پنجمین نفتکش حامل مش��تقات نفت��ی ایرانی در بندر 
ونزوئال در ماه خرداد او در پیامی توئیتری از ارس��ال نفتکش های ایرانی به این 
کش��ور قدردانی کرد و ایران را کش��وری ش��جاع خواند. الزم به ذکر است که او 
بار ها از همکاری ایرانی ها با ونزوئال که در شرایط تحریم قرار دارد، تقدیر کرده و 

همچنین شجاعت و همکاری ایرانی ها را ستوده است. تسنیم

آغاز به کار میز خدمت کنسولی وزارت خارجه
معاون کنس��ولی و امور ایرانیان وزارت خارجه با اش��اره به افتتاح میز 
خدمت کنس��ولی که توسط ظریف افتتاح ش��د، گفت: در حال حاضر 
گذرنامه و روادید، س��جالت و وقایع اربعه و امور اجتماعی، دانشجویی 
و ام��ور تابعیت و پناهندگان در قالب میز خدمت انجام خواهد ش��د. 

حسین جابری انصاری در حاش��یه افتتاح میز خدمت کنسولی وزارت 
خارجه گفت:  میز خدمت کنس��ولی بخشی از خدمات کنسولی که بخش 

تایید اس��ناد ماست و حجم گس��ترده ای از مراجعان مردمی را دارد حدود چهار 
س��ال قبل میز خدمت آن افتتاح ش��ده بود، ولی ما یک تعهد معوقه داشتیم در 
ارتباط با تکمیل همه خدمات کنسولی در قالب میز خدمت. وی گفت: اهمیتش 
این اس��ت ک��ه از مراجعه مکرر م��ردم به اتاق ها و بخش ه��ای مختلف اداری ما 

جلوگیری و رفت و آمدهای زاید را به حداقل می رساند. مهر

در ادامه مخالفت های جهانی با تحریم های ضد ایرانی، گزارش��گر اس��بق 
شورای حقوق بشر، تحریم های ضدایرانی آمریکا را برخالف خواست مراجع 
بشردوس��تانه بین المللی دانس��ت و گفت: مردم ایران در پاندمی کرونا به 

صورت خاص متاثر از بی توجهی آمریکا به حقوق بشر بنیادین هستند.
»ریچ��ارد فالک« با اش��اره به ظلم آمری��کا علیه ملت ایران اف��زود: ایاالت 
متحده آمریکا با وجود درخواس��ت های بشردوستانه از سوی چندین مرجع 
بین المللی مبنی بر تعلیق تحریم ها به صورت نامحدود یا حداقل در شرایط 
اضطرار سالمت به تحریم های سنگین در بحبوحه پاندمی کرونا علیه ایران 
ادام��ه می دهد. وی با تمرکز بر موضوع ش��یوع کرونا و حوادث پس از قتل 
»جورج فلوید« که در پی نژادپرستی پلیس آمریکا صورت گرفت، ادامه داد: 
ایاالت متحده آمریکا باالترین میزان فوتی بر اثر ابتال به کرونا را در س��طح 
کش��ورهای جهان تاکنون داشته است.فالک با اشاره به اعتراضات گسترده 
که در اثر نژادپرستی پلیس آمریکا در سراسر این کشور به راه افتاد، اظهار 
داش��ت: این اتفاق جرقه ای بود برای آغاز اعتراضات گسترده در شهرهای 
آمریکا و سراسر جهان، زیرا آمریکا مدعی حقوق بشر است اما در واقعیت در 
بس��یاری از زمینه ها به ویژه در زمینه نژادپرستی قصور ورزیده و این اتفاق، 
مهر تاییدی بود بر اینکه هر کش��وری با چالش های حقوق بشری روبه رو 

بوده و می تواند به این سوء استفاده که بسیار مهم و بزرگ است به عنوان 
راهی برای رسیدگی به مشکالت جامعه خودمان نگاه کنیم.استاد دانشگاه 
پرینس��تون آمریکا ادامه داد: اجازه دهید به دو وجه از این اتفاق در رابطه 
با نژادپرس��تی تأکید کنم؛ اول از همه رواج وحشی گری پلیس علیه رنگین 
پوس��تان به ویژه آفریقایی - آمریکایی ها. جورج فلوید جدیدترین مورد از 
آفریقایی - آمریکایی تبارها بود که توس��ط پلیس در شرایطی کشته شدند 
که حتی تهدیدی برای امنیت نبودند و تنها شرایطی از نوعی سوءاستفاده 
و انتقام جویانه از فردی که در بازداش��ت قرار داش��ت و باید از او محافظت 
می شد، بود.وی اضافه کرد: این نوع از وحشی گری پلیس بیانگر نحوه آموزش 
و تعلیم نیروهای پلیس در آمریکا اس��ت بنابراین نیاز به یک تغییر اساسی 
را نش��ان می دهد. هنوز مشخص نیست که آیا اعتراضات در خیابان ها که 
شامل درصد باالیی از افراد غیرآفریقایی- آمریکایی و غیراقلیت بوده است، 
نیروی کافی برای غلبه بر این میزان از اقدامات پلیس و تغییر نحوه برخورد 

با اقلیت ها در ایاالت متحده را داشته یا نه.
فالک گفت: عالوه بر وحشی گری پلیس، آنچه که از میزان بسیار متفاوت ابتال و 
مرگ و میر آفریقایی-آمریکایی تبارها و التین ها بر اثر کرونا افشا شده است، بیانگر 

نژادپرستی نهادینه شده یا نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا است.  ایرنا

تحریم های ضدایرانی برخالف خواست های بشردوستانه است 

س��خنگوی جدید وزارت خارج��ه با بیان اینکه روابط ای��ران و ونزوئال 
مربوط به هیچ کش��ور ثالثی نمی ش��ود، تصریح کرد که پاسخ ایران در 
صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا قاطع خواهد بود.

س��عید خطیب زاده س��خنگوی جدی��د وزارت امور خارج��ه جمهوری 
اسالمی ایران دیروز در نخستین نشست سخنگویی خود بعد از تصدی 
این س��مت به تشریح تحوالت سیاس��ت خارجی پرداخت و به سواالت 

خبرنگاران پاسخ داد.
وی گفت: یک هفته بس��یار ش��لوغ را وزارت خارجه داشت هفته ای که 
ماه ها برای آن تالش کرده بود در ۲۴ مرداد هش��تمین شکست آمریکا 
رخ داد و ش��ورای امنیت ب��ه قطعنامه تمدید تس��لیحاتی آمریکا رای 
منفی داد و شکست تاریخی بود و برای اولین بار آمریکا قطعنامه ای را 
ارائه کرد، ولی تنها توانس��ت رای دومینیکن را داش��ته باشد و این یک 

شکست تاریخی در طول تاریخ شورای امنیت به حساب می آید.
س��خنگوی وزارت خارجه بیان کرد: آخر هفته گذش��ته دیپلمات های 
ایران��ی در نیوی��ورک روزهای پر مش��غله ای را داش��تند و آمریکا یک 
اطالعیه را پخش کرد، ولی ایران پیش دس��تی کرد و نامه ظریف قبل 
از نامه آمریکا در دبیرخانه ش��ورای امنیت ثبت شد و دولت جمهوری 
اس��المی ایران به عنوان خواه��ان و دولت آمریکا به عنوان خوانده قرار 
گرفت. بع��د از اطالعیه آمریکا ۱۳ عضو ش��ورای امنیت مخالفت خود 
را بیان کردند.وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره گزارش منتش��ر شده از 
س��وی س��فارت ایران در ونزوئال درباره تجارت ایران با ونزوئال و اینکه 
گفته می ش��ود نفت داده ایم و میوه گرفته ایم، عنوان کرد:  روابط ایران 
و ونزوئ��ال مبتن��ی بر منافع و اصول سیاس��ت خارجی ای��ران و منافع 
دوجانبه اس��ت.روابط دو کشور مربوط به هیچ کش��ور ثالثی نمی شود 
و در س��ال های گذشته قوام یافته و البته به دلیل استقالل رای هر دو 

کشور مورد هجمه آمریکا قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر رافائل گروسی بیان کرد: اسنپ بک 
واژه جعلی اس��ت که آمریکایی ها سعی کردند این را به زبان ها بیندازند. 
روابط ایران و آژانس همواره از اهمیت باالیی برخوردار بوده است البته فراز 
و نشیب هایی در سال های گذشته داشته است. به اذعان آژانس بیشترین 
بازدیدها و دسترسی ها در طول تاریخ آژانس در ایران اتفاق افتاده است.

وی گفت: منزوی ترین از آمریکا در طول تاریخ سراغ دارید که در شورای 
امنی��ت و در نیویورک خانه خود فقط یک کش��ور را همراه کند. نگران 
اجماع س��ازی آمریکا نباش��ید در درون خود نمی تواند اجماع علیه ملت 
غیور ایران ایجاد کند. سفر پامپئو به امارات و منطقه داستان جداگانه ای 
است. س��خنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات کمالوندی درباره حادثه 
نطن��ز و اینکه خرابکاری بوده اس��ت، بیان کرد: منتظر گزارش رس��می 
هستیم و هنوز گزارش رسمی دریافت نکردیم که منشا داخلی یا خارجی 
بوده اس��ت. در صورتی که منشا خارجی بوده واکنش نشان خواهیم داد. 
مصالحه در باب امنیت و منافع ملت در دس��تورکار نبوده و نخواهد بود. 
وی درباره کره جنوبی و بدهی آن به ایران بیان کرد:  روابط کره جنوبی و 
ایران شاهد چالش بزرگی بوده است و سئول همچنان نتوانسته است به 
تعهدات قانونی خود عمل کند. البته جزییات فنی را باید از بانک مرکزی 
بپرس��ید. به کره جنوبی بارها منتقل شده اس��ت که جمهوری اسالمی 
ایران معتقد است هر لحظه تاخیر در بازپرداخت بدهی ها اثرات بلندمدت 
خواهد داشت. مذاکراتی در جریان است و امیدواریم به نتیجه برسد و از 
اساس این موضوع حل شود. تحریم های آمریکا به گونه ای نیست که یک 

دولت مستقل از آن پیروی کند.
خطیب زاده درباره اینکه اگر روند مکانیس��م ماش��ه اجرایی شود تاکتیک 
حقوقی ایران در این زمینه چیست؟ آنچه آمریکا به آن استناد می کند مبنای 
حقوقی ندارد. آمریکا عضو برجام نیست که از آن استفاده کند. یک تفسیر 

بسیار کودکستانی را واشنگتن از سر استیصال بیان می کند. فارس

سخنگوی جدید وزارت خارجه عنوان کرد 

پاسخ قاطع ایران به اجرایی شدن مکانیسم ماشه


