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چرا دستاوردهايی كه دولتمردان و اصالح طلبان به برجام 
نس��بت می دادند،يکی پس از ديگری رنگ می بازد؟! دليل 
اين مس��ئله اين اس��ت كه دولت آقای روحانی در سياست 
خارج��ی، مالك را ب��ر »بهانه زدايی« از ط��رف غربی قرار 

داد.
روزنامه اصالح طلب اعتماد- 6 ش��هريور 99- در گزارشی 

نوشت:
»آژان��س بين المللی ان��رژی اتمی درحالی درخواس��ت دو 
دسترس��ی ب��رای راس��تی آزمايی ادعاه��ای اي��ران درباره 
فعاليت های هسته ای در گذشته را داشت كه ايران و آژانس 
در سال 2015 در سايه پيشبرد يك توافق نقشه راه پرونده 
ابعاد احتماال نظامی برنامه هس��ته ای موسوم به پی ام دی را 
بسته بودند. لذا بازگش��ايی مجدد اين پرونده می تواند هم 
ب��رای ايران و هم ب��رای بازماندگان در برج��ام كه يك بار 

شاهد مختومه شدن اين پرونده بودند، پردردسر باشد«.
روزنام��ه اص��الح طل��ب آرمان ني��ز- 4 ش��هريور 99- در 
يادداشتی به قلم »قاسم محبعلی« از مديران وزارت خارجه 

در دولت اصالحات و از حاميان برجام نوشت:
»آنچه مشخص است مديركل آژانس بين الملل انرژی اتمی 
با هدف بازديد از دو محلی كه پيشتر ايران اجازه بازديد از 
آنها را نداده بود وارد ايران ش��ده است...در خصوص اين دو 
مركز گزارش هايی از س��وی برخی كشورها به آژانس ارائه 
ش��د كه آنها را روی اين دو مركز حس��اس كرد و همچنان 
احتمال می دهند ش��ايد در اين دو مركز اقداماتی برخالف 
معاه��دات صورت گيرد؛ به همين دليل بر بازديد از اين دو 
مركز تاكيد دارند. مقوله PMD امروز مطرح است و آژانس 
بر حفظ اين معاهده پافشاری می كند و اين بازديدها نيز در 

همين راستا است«.
اي��ن دو روزنامه اص��الح طلب در مطالب مذك��ور صراحتاً 
اذعان كرده اند كه پرونده »ابعاد احتمالی نظامی هسته ای« 

موسوم به PMD درباره ايران همچنان مفتوح است.
اين در حالی است كه رسانه های حامی برجام در سال 94 
با تبليغات گسترده، مدعی شدند كه پرونده PMD درباره 
احتمال ابعاد نظامی برنامه هس��ته ای ايران برای هميش��ه 

بسته شد و به تاريخ پيوست.
به اين تيترها توجه كنيد؛ »خداحافظ پی ام دی؛ تحريم ها 
دی م��اه لغو می ش��ود«،»پايان پ��ی ام دی؛ آغ��از اجرای 
برجام«،»پ��ی ام دی به تاريخ می پيوندد«، »پرونده پی ام 

دی س��فيد بسته می شود«،»مهر پايان بر 12 سال مناقشه 
هسته ای«، »مهر برائت« و...

اما واقعيت ماجرا چه بود؟
در مس��ئله پرون��دهPMD  آمريکا طی 12 س��ال )82 تا 
94(  ادعا می كرد فعاليت  هس��ته ای ايران دارای انحراف از 
حالت صلح آميز به سوی توليد سالح بوده است و جمهوری 
اس��المی اي��ران ضمن آن ك��ه ادعای آمريکا را بی اس��اس 
می دانس��ت برای اثب��ات بی پايه بودن اين ادع��ا، داليل و 
اسناد محکمی نيز ارائه می كرد. اما در دولت آقای روحانی، 
آژانس در گزارش خود و ش��ورای حکام در قطعنامه پايانی 
تاكيد كرد كه آنچه درباره انحراف فعاليت هس��ته ای ايران 
مطرح كرده بود به اثبات رسيده و جمهوری اسالمی ايران 
برخالف »ادعای دروغ 12 س��اله«! تا س��ال 2009 در پی 
توليد س��الح هسته ای بوده اس��ت. به بيان ديگر، به دليل 
قص��ور و تقصير دولت در احقاق حقوق كش��ورمان، آژانس 
در پرونده PMD هم  اي��ران را محکوم كرد و هم پرونده 

را باز گذاشت!
آقای روحانی- 25 آذر 94- در گفت وگوی زنده تلويزيونی 
با تأكيد بر مختومه ش��دن پرونده PMD گفت: »به ملت 

اي��ران تبريك می گويم به دليل موفقيت های پی در پی در 
صحنه ه��ای مهم داخلی و بين الملل��ی و ديروز روزی بود 
كه يکی از اين مراح��ل موفقيت در صحنه های بين المللی 
و سياس��ی متبلور ش��د...در نشست ش��ورای حکام در روز 
گذشته نه تنها موضوع ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای 
معروف به PMD خاتمه ياف��ت، بلکه 12 قطعنامه ای كه 
از س��ال 2003 تا 2012 در ش��ورای حکام عليه جمهوری 

اسالمی ايران تصويب شده بود لغو شد.«
همانط��ور كه منتقدان در س��ال 94 گفته بودند و حاميان 
برجام تازه بعد از 5 سال به حرف منتقدان رسيدند، پرونده 
PMD درباره ايران هيچگاه بس��ته نشده بود. چرا!؟ به اين 
دليل ك��ه آژانس بين المللی انرژی اتم��ی هيچگاه نهادی 

مستقل و عادل نبوده است.
رهبر معظم انقالب- مهر 94- فرمودند: »ما با موكول كردن 
هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفيم. ما به آژانس بدبينيم؛ 
آژانس نشان داده كه هم مستقل نيست، هم عادل نيست؛ 
مستقل نيس��ت زيرا تحت تأثير قدرتها است؛ عادل نيست 
]چون[ بارها و بارها برخالف عدالت حکم كرده و نظر داده. 
به عالوه، اينکه بگويند »آژانس بايد بيايد اطمينان پيدا كند 

كه فّعالّيت هس��ته ای در كشور نيست« اين يك حرف غير 
معقولی اس��ت. خب، چه جور ميش��ود اطمينان پيدا كند؟ 
اصاًل اطمينان پيدا كردن ]يعنی چه[؟ مگر تك تك خانه ها 
و وجب به وجب سرزمين كشور را اينها بگردند! چه جوری 
ميشود اطمينان پيدا كرد؟ موكول كردن به اين مسئله، نه 

منطقی است، نه عادالنه است«.
ايش��ان همچنين- تير 94- در اظهارنظری ديگر فرمودند: 
»لغ��و تحريمه��ا منوط به اج��رای تعّهدات ايران نيس��ت؛ 
نميش��ود بگويند؛ شما رآكتور آب س��نگين اراك را خراب 
بکنيد، س��انتريفيوژها را به اين تع��داد كاهش بدهيد، اين 
كاره��ا را بکني��د، آن كارها را بکنيد، بعد ك��ه كرديد، بعد 
آن وقت آژانس بيايد ش��هادت بدهد، گواهی كند كه ش��ما 
راست ميگوييد و اين كارها را انجام داده ايد، بعد ما تحريمها 
را برداري��م! نه، اين را ما مطلق��اً قبول نداريم؛ لغو تحريمها 
منوط به اجرای تعّهداتی كه ايران ميکند نيس��ت. البّته لغو 
تحريم يك مراحل اجرائ��ی ای دارد، ما اين را قبول داريم؛ 
اجرائّيات لغو تحريم با اجرائّياتی كه ايران به عهده ميگيرد، 
بايد متناظر باش��ند؛ بخشی از اين در مقابل بخشی از آن، 

بخش ديگری از اين در مقابل بخش ديگری از آن«.
متاس��فانه دول��ت در اجرای 28 ش��رط ابالغ��ی در برجام 
دچار قصور و تقصيرهای فراوان ش��د. از س��ال 94 تاكنون 
دولتمردان و رس��انه های اصالح طلب بارها و بارها »بسته 
ش��دن پرونده PMD« را به عنوان يکی از دس��تاوردهای 
برج��ام ناميدند. اما واقعيت اين بود كه اين پرونده هيچگاه 
بس��ته نشد. با اينکه دولت در قلب راكتور اراك بتن ريخت 
و 97 درصد ذخاير اورانيوم غنی ش��ده را از كش��ور خارج 
كرد و تعداد قابل توجهی از سانتريفيوژها را از كار انداخت، 
آژانس و آمريکا و تروئيکای اروپا همچنان طلبکار هستند. 
چرا دس��تاوردهايی كه دولتم��ردان و فعالين اصالح طلب 
به برجام نس��بت می دادند، يکی پ��س از ديگری رنگ می 
بازد!؟ دليل اين مس��ئله اين اس��ت كه دولت آقای روحانی 
در سياس��ت خارجی، مالك را بر »بهان��ه زدايی« از طرف 

غربی قرار داد.
اما برای نمونه قطعنامه ای كه چندی پيش در شورای حکام 
آژانس عليه ايران صادر شد و رفتارهای اخير آژانس، بيش 
از پيش بر اين مس��ئله صحه گذاش��ت كه نتيجه سياست 
»بهانه زدايی از غرب«، تکثير بهانه ها و استمرار آن تا زمان 

مشرق نامعلوم در آينده است. 

امامعلی)ع(: خويشاوندان خود را گرامی بدار، چرا كه آنان بال و پر تو هستند.

آلمان:تحريمتسليحاتیايرانبايد
تمديدشود!

وزير خارجه آلمان مدعی ش��د: اميدواريم كشورهای 
اروپايی و نه فقط آلمان، مانع از "لغو تحريم تسليحاتی 
ايران" شوند. به گزارش اسپوتنيك به نقل از نيويورك 
تايمز، هايکو ماس وزير خارجه آلمان، در ديداری كه 
در برلين با گابی اش��کنازی همتای اس��رائيلی خود 
داش��ت، مدعی لزوم اس��تمرار تالش ها برای تمديد 
تحريم تس��ليحاتی عليه ايران ش��د. ماس همزمان 
گفت: آلمان هنوز هم به برجام به عنوان بهترين راه 
ممانعت از دستيابی ايران به سالح هسته ای نگاه می 
 كند. اين ادعای ماس در حالی است كه ايران همواره 
با صلح آميز خواندن برنامه هسته ای خود، تاكيد كرده 
كه تس��ليحات اتمی در دكترين دفاعی اين كش��ور 
جايی ن��دارد. وزير خارجه آلم��ان در ادامه ادعاهای 
خود افزود: اميدواريم كش��ورهای اروپايی، و نه فقط 
آلمان، مانع از "لغو تحريم تس��ليحاتی ايران" شوند. 

اين لغو كمکی به ثبات منطقه نمی كند.
م��اس ادعاهای خود را اينگون��ه ادامه داد كه آمريکا 
به دنبال تمديد كامل تحريم های تس��ليحاتی عليه 
ايران است كه قطعاً با وتوی روسيه و چين در شورای 
امنيت مواجه خواهد شد حال آنکه آلمان و سايرين 
)متحدان اروپايی( در تالشند تا راه حل ميانه ای پيدا 
كنند كه مورد تائيد چين و روس��يه باشد و در عين 
حال با وتوی آمريکا نيز مواجه نشود. وی در اين باره 
گفت: به دنبال حصول راه  حلی ديپلماتيك هستيم 
تا در آينده، تحريمی تس��ليحاتی علي��ه ايران وجود 
داش��ته باشد. اين در حالی اس��ت كه اين سه كشور 
اروپايی، پيش از رای  گيری ش��ورای امنيت در مورد 
تمديد تحريم تسليحاتی ايران، در بيانيه ای مشترك 
پيش��نهاد داده بودند از آنجا كه حتی در صورت لغو 
تحريم تسليحاتی سازمان ملل، تحريم های تسليحاتی 
اتحاديه اروپا برای دس��ت كم يك س��ال و نيم ديگر 
باقی می ماند؛ روسيه و چين هم با تمديد كوتاه  مدت 

تحريم های سازمان ملل موافقت كنند.
از سويی، سخنان ماس بار ديگر نشان داد كه اتحاديه 
اروپ��ا همچنان قادر به پيش��برد سياس��ت خارجی 
مستقلی نيست و در برابر فشارهای آمريکا سر تسليم 
فرود می آورد. ادعای ماس در حالی اس��ت كه تحريم 
تسليحاتی ايران 27 مهرماه امسال مطابق نص صريح 
برجام به پايان می رسد و اروپا حال با گذاشتن شرط 
برای پايان تحريم تسليحاتی ايران درصدد همراهی 

مجدد با دولت واشنگتن و نقض برجام است.

گزارشخبر
آیا برجام پرونده PMD را مختومه کرد؟

دستاوردهایساختگیبرجامیکیپسازدیگریرنگمیبازد
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