
عصبانیت قاضی آمریکایی از تبرئه 
شدن شهروند ایرانی 

قاض��ی منطق��ه منهت��ن در نیوی��ورک، از ضعف و 
اشتباهات دادس��تان های فدرال که منجر به تبرئه 
شدن شهروند ایرانی از اتهام نقض تحریم های ایران 

شد، شدیداََ انتقاد کرد.
آلیس��ون ناتان قاض��ی منطقه قضائی��ی منهتن در 
نیویورک از دادستان های فدرال به دلیل یک سری 
از اش��تباهات از جمله ارائه نک��ردن ادله برائت، که 
نهایت��اََ منجر به رفع اتهام از صدر هاش��می ش��د، 

شدیداََ انتقاد کرد.
ناتان ط��ی بیانیه ای گفت که دادس��تان های دفتر 
دادس��تانی منهتن بارها از تعهدات مربوط به افشا 
تخط��ی کرده و اظهارات خ��اف گمراه کننده ای را 
در پرونده ش��کایت علیه این ش��هروند ایرانی بیان 
کردند. علیرغ��م اینکه دفتر دادس��تانی منهتن به 
اش��تباهات خود اقرار کرده اما این قاضی آمریکایی 
دفتر دادس��تانی را به دلیل »محکوم نکردن صریح 
اشتباهات فاحش« در این پرونده یا تحقیق درباره 
ضعف عملکرد دادستان های فدرال، مقصر دانست.

به نوشته رویترز، سخنگوی دادستان موقت منهتن 
هنوز به س��واالت درباره اظهارات این قاضی پاسخ 

نداده است. ایسنا 

درس های ایران به ونزوئال 
وب س��ایت فارن پالسی طی یادداشتی خاطرنشان 
می کند که فش��ار حداکثری اقتص��اد ایران را نابود 
نک��رد و حاال تهران درس های خود را در تاب آوری 

با ونزوئا به اشتراک می گذارد.
  در این یادداشت با اشاره به آغاز به کار یک فروشگاه 
ب��زرگ ایرانی در کاراکاس، آمده اس��ت: افتتاح این 
س��وپرمارکت آخرین قس��مت از رواب��ط رو به گرم 
شدن بین ایران و ونزوئا است، دو کشوری که تحت 

تحریم های اقتصادی سخت آمریکا قرار دارند.
فارن پالسی نوشت: در طول پنج ماه گذشته ایران 
تانکرهای س��وخت رس��ان، قطعات و متخصص به 
ونزوئا فرس��تاده تا یک پاالیش��گاه از کار افتاده را 
تعمیر کنند و یک کش��تی پر از مواد غذایی به این 

کشور بحران زده آمریکای جنوبی فرستاده است.
بر اس��اس این یادداش��ت، تحریم ها علی��ه ایران و 
ونزوئا در قطع درآمد صادراتی موثر بوده که منجر 
ب��ه ثبت یکی از بزرگتری��ن انقباضات اقتصادی در 
تاریخ آمریکایی التین شد و بیش از دو سوم ارزش 
ریال ایرانیان از دست رفت و کسری بودجه زیادی 
در ایران ایجاد کرد ام��ا تحریم ها همچنین این دو 

کشور را به آغوش یکدیگر سوق می دهد.
در ادامه با اشاره به بعضی نظرهای کارشناسان که 
معتقدند، بر اثر تحریم ها ایران شبیه ونزوئا خواهد 
شد، آمده اس��ت: اما حقیقت ساده اینکه ایران که 
خود بیش از یک دهه است با گستره ای از تحریم ها 
مواجه ش��ده به کمک ونزوئای��ی آمده که تنها در 
چند سال اخیر تحت تحریم های سخت قرار گرفته 
که نش��ان دهنده درجه قابل توجهی از تاب آوری 
اقتصادی اس��ت. وقتی اقتصاد دو کش��ور مقایس��ه 
می ش��ود، مهمترین س��وال این نیست که آیا ایران 
شبیه ونزوئا خواهد شد بلکه این مهم است که آیا 

ونزوئا بیشتر شبیه ایران خواهد شد؟ تسنیم 

اخبار گزارش

ط��ور حتم دولتم��ردان آمریکای��ی این روزها ب��ا تاکید بر 
مکانیس��م ماشه به دنبال بازگش��ت تحریم های ضد ایرانی 
هس��تند و ای��ن پازل را نیز در دس��تور کار ق��رار داده اند تا 
تهران را به نشاندن بر سر میز مذاکره مجبور کنند اما همان 
طور که مقامات کشورمان نیز تاکید کردند، اصا مکانیسم 
ماش��ه ای ش��روع نش��ده که بخواهد امروز یا فردا به نتیجه 
برس��د؛ برای همین آمریکا در ترفند اس��تفاده از "مکانیسم 
ماشه" شکست خورده است؛ چنانچه پیش از این سناریوی 

شکست آنها در ۲۵ مرداد ۹۹ تکرار شده بود.
قرار بود امروز ش��نبه به ادعای آمریکا تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران از طریق مکانیسم ماشه احیا شود؛ وعده ای 
که واش��نگتن 30 روز قب��ل تقریبا اواخر م��رداد ماه فعال 
کردن آن را اعام کرده بود.حال این س��وال مطرح اس��ت 
که آیا رویای آمریکا به واقعیت پیوس��ته و تحریم های بین 

المللی مجددا علیه تهران به اجرا می شود؟ 
کشمکش��ی که بین تهران و واش��نگتن از یک س��و و بین 
آمریکا با س��ایر کش��ورهای عضو برجام، از سوی دیگر، به 
وجود آمده باعث ش��د تا ترامپ بخواهد از قوانین برجامی 

که از آن خارج شده بود به نفع خود بهره ببرد.
به این ش��کل که دس��ت به دامن مکانیس��م ب��ه اصطاح 
ماشه شده اس��ت. در قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت نیز 
س��ازوکاری برای حل اختافات پیش بینی شده است. این 
قطعنامه ش��ش روز پ��س از امضای برجام تصویب ش��د و 
طبق آن رس��ما اعام ش��د که تحریم های بین المللی علیه 

ایران لغو می شود.
طبق س��ازوکار تعیین ش��ده چنانچه یکی از طرفین توافق 
ش��کایتی در خص��وص اجرای مفاد برجام داش��ته باش��د 
می تواند شکایت خود را به کمیسیون مشترک ارائه دهد و 
این کمیسیون برای حل و فصل موضوع پانزده روز فرصت 
دارد؛ س��پس مسائل حل و فصل نش��ده به وزیران خارجه 
ارجاع داده می ش��ود، که آنها نیز پان��زده روز دیگر فرصت 
دارند. بعد از آن کمیس��یون مشترک پنج روز دیگر فرصت 

دارد تا مسئله را حل و فصل کند.
اگ��ر پس از ای��ن فرایند که 3۵ روز زم��ان می برد و طرف 
ش��اکی هنوز راضی نباش��د، می تواند موض��وع را به عنوان 
تخطی چش��م گیر از توافق، به ش��ورای امنیت ارائه کند و 
این شورا باید ظرف 30 روز درمورد قطعنامه ای برای ادامه  
تعلی��ق تحریم ها رای بدهد و به ای��ن ترتیب، تحریم ها به 

جای خود برگرداند.
این در حالی اس��ت که آمریکا از برجام خارج ش��ده و هیچ 
حق قانونی در این توافق ندارد لذا هیچ یک از مراحل فوق 
را هم طی نکرد اما فقط به بند آخر آن س��ازوکار متوس��ل 
ش��ده است؛ به این ش��کل که حدود یک ماه قبل شکایت 
خ��ود را با اته��ام " تخلف " ایران از توافق برجام، تس��لیم 

شورای امنیت سازمان ملل کرد.
جالب آنکه ترامپ و پمپئو وزیر خارجه  آمریکا عنوان فعال 
کردن مکانیسم ماشه را برای این اقدام خود انتخاب کردند 
در حالیکه که آمریکا عضو برجام نیس��ت. در همین راستا 
امروز روزی است که به زعم آمریکا قرار است مهلت قانونی 
30 روزه پیش بین��ی ش��ده در برجام به پایان برس��د وآیا  
آرزوی ترامپ برای بازگش��ت تحریم ه��ای بین المللی علیه 

ایران محقق می شود؟
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در در جلسه هیات 
دولت پیش بینی کرد ش��نبه . یکشنبه و قطعا روز پیروزی 
رئیس جمه��وری آمریکا نخواهد بود.  چ��را که ترامپ این 
روزها تنها است و س��ایر اعضای دائم شورای امنیت یعنی 
انگلیس، فرانس��ه، چین و روس��یه که به همراه آلمان عضو 

برجام هستند، نشان داده اند که با او همراه نشده اند.
کش��ورهای اروپایی عضو برجام سه ش��نبه گذشته و در پی 

انتش��ار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای 
درباره فعالیت هسته ای ایران بیانیه ای صادر کردند. آنها در 
این بیانیه بار دیگر بر لزوم یافتن راه حلی دیپلماتیک برای 

حفظ و تداوم برجام تاکید کردند.
در همی��ن رابطه؛ وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز با توجه 
ب��ه تهدیدات توخالی دولت ترامپ ب��رای بازگرداندن تمام 
تحریم ه��ای س��ازمان ملل علیه ای��ران نوش��ت: فردا ۲0 

سپتامبر )30 شهریور( هیچ اتفاق جدید رخ نخواهد داد.
محم��د جواد ظری��ف در ادامه با توجه به خ��روج آمریکا از 
توافق هس��ته ای و تاش برای اعمال مکانیسم ماشه خطاب 
به پامپئو نوشت: حتی بولتون که رییست را قانع کرده بود تا 
به تو دستور دهد "به مشارکت آمریکا در برجام خاتمه دهی" 
این قطعنامه را خوانده بود.  به نوشته ظریف، به تعبیر بولتون 
فرایند "س��اده"، خودکار و یا س��ریع نیس��ت. بلکه بصورت 

تعمدی، "پیچیده و طوالنی مدت" طراحی شده است.
تاکید مقامات کش��ورمان بر شکست مفتضحانه آمریکا در 
بازگش��ت تحریم های ض��د ایرانی در حالی اس��ت که یک 
دیپلمات سازمان ملل نیز در گفت وگو با خبرگزاری رویترز 
گفته که بازگشت تحریم ها علیه ایران در کار نخواهد بود.

این دیپلمات ارش��د که به ش��رط افشا نش��دن نام خود با 
خبرگ��زاری رویترز گفت وگ��و کرده درباره ت��اش آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم ها از طریق س��از و کار موس��وم به 
مکانیس��م ماش��ه گفت: تاش آمریکا مثل این اس��ت که 

ماشه ای چکانده شود و گلوله ای خارج نشود.
وی اضاف��ه کرد: هیچ بازگش��ت تحریمی در کار نیس��ت؛ 
تحریم ها تعلیق ش��ده باقی می مانند و برجام پابرجا خواهد 
مان��د. دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمری��کا با امضای یک 
فرمان اجرایی، طرف هایی که وارد مبادالت تس��لیحاتی با 

ایران می شوند را تحریم می کند.  
س��ه منبع که خواسته اند نامشان فاش نشود به خبرگزاری 
رویت��رز گفتند این فرمان اجرایی ب��ه رئیس جمهور آمریکا 
اختی��ار داد علیه طرف هایی ک��ه ممنوعیت های مربوط به 
مبادالت تس��لیحات با ایران را نق��ض می کنند تحریم های 

ثانویه اعمال کند. 
وزیر خارج��ه آمریکا با تکرار ادعای بازگش��ت تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران  گفت واشنگتن از همه کشورهای 

جهان می خواهد که تابع قطعنامه شورای امنیت باشند.
مایک پامپئو طی نشست خبری مشترک با چان سانتوخی 
رئیس جمهور س��ورینام، توضیح داد: ایاالت متحده مصمم 
است تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا 
کند و در روز دوش��نبه، قطعنامه های جدیدی از ش��ورای 
امنیت وضع خواهد ش��د و ما قصد داریم از همه کش��ورها 

بخواهیم که از آنها حمایت کنند.
وی با بی��ان اینکه انتظ��ارات آمریکا از کش��ورهای جهان 
درباره بازگش��ت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، ساده 
و مشخص اس��ت، افزود: انتظار داریم همه کشورها به نحو 

مطابق با احکام سازمان ملل رفتار کنند.

واقعیت ماجرا
ام��ا آنچه ناظران بین المللی نی��ز مطرح کرده اند، ادعاهای 
آمریکا فقط یک ادعا اس��ت و بس، چنانچه آنتونیو گوترش 
دبیرکل س��ازمان ملل به اظهارات اخیر مایک پامپئو وزیر 
خارجه آمری��کا مبنی بر اینکه ای��االت متحده تحریم های 
س��ازمان ملل علی��ه ایران را بازمی گرداند، واکنش نش��ان 
داد. گوت��رش تصریح کرد ک��ه تصمیم گیری و اقدام درباره 
قطعنامه تحریم های ایران برعهده ش��ورای امنیت سازمان 
ملل اس��ت. از س��ویی دیگر، خبرگزاری رویت��رز به نقل از 
دیپلمات ها نوشته کشورهای کمی احتمال دارد تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران را مجدداً اعمال کنند.   
نماینده چین در س��ازمان ملل روز چهارم ش��هریورماه در 
نشست ش��ورای امنیت تصریح کرد اعضای شورای امنیت 
معتقدن��د اباغیه آمریکا به این ش��ورا درباره ایران را نباید 
به معنی آغاز روند بازگش��ت خ��ودکار تحریم ها علیه ایران 

تلقی کرد.

دولت ایران باید روی ۱+۴ فشار بیاورد 
کارشناس مسائل سیاس��ت خارجی گفت: اگر آمریکایی ها 
مکانیسم ماشه را فعال کنند دولت ایران باید بر روی گروه 
۱+۴ ایجاد فش��ار کرده و مانع از اقدام��ات یکجانبه گرایانه 

آمریکا علیه کشورمان شود.
حس��ین کنعانی مقدم درباره احتمال فعال شدن مکانیسم 
ماشه از سوی آمریکا اظهار داشت: تفسیری که آمریکایی ها 

از مکانیس��م ماش��ه دارن��د بر اس��اس قطعنام��ه ۲۲3۱ و 
توافقنامه برجام اس��ت و آنها فکر می کنند می توانند کلیه 
قطعنامه های��ی که علیه ای��ران بوده اس��ت را برگردانند و 

مجددا ایران ذیل بند هفتم قرار بگیرد. 
وی افزود: مکانیس��م ماش��ه مجوزی برای  آمریکا است تا 
تحریم ه��ای ایران را افزایش ده��د و حتی علیه جمهوری 
اس��امی اقدام نظامی یکجانبه صورت ده��د. البته ایران و 
اعضای ۴+۱ معتقد به اس��تفاده آمریکا از مکانیس��م ماشه 
نیس��تند چون آمریکا از برجام خارج ش��ده است بنابر این 
حق اس��تفاده از این مکانیس��م را ن��دارد و تاکنون اعضای 
شورای امنیت به دنبال این هستند که این موضوع اصا در 

شورای امنیت مطرح نشود.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی خاطرنشان کرد: آنها 
می خواهند که به ایران در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی 
فش��ار حداکثری وارد کنند به همین دلیل آمریکایی ها در 
ب��وق و ُکرنا خواهن��د کرد که قطعنامه ها علی��ه ایران باید 

برگردد.
کنعانی مق��دم وی ب��ا بی��ان اینک��ه آمریکایی ه��ا چگونه 
می خواهند مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند در ابهام 
قرار دارد، تاکید کرد: آمریکایی ها به دنبال این هس��تند در 
آستانه انتخابات ریاست جهموری آمریکا با فشار و اقدامات 
یکجانبه گرایانه درخصوص مکانیس��م ماشه شانس پیروزی 

ترامپ را در انتخابات باال ببرند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر ش��ما اگر ایاالت 
متحده آمریکا مکانیس��م ماش��ه را علیه ای��ران فعال کرد 
دولت ایران باید چه واکنش��ی داش��ته باش��د؟ گفت: فعال 
شدن مکانیسم ماشه نیازمند اجماع جهانی است و تاکنون 
ما از طرف های اروپایی، چین و روس��یه اس��تقبالی از فعال 
ش��دن این مکانیس��م ندیده ایم اما به هر ح��ال این امکان 

وجود دارد.
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارج��ی تأکید ک��رد: اگر 
آمریکایی ها مکانیس��م ماشه را فعال کنند دولت ایران باید 
ب��ر روی گروه ۱+۴ ایجاد فش��ار کرده و مان��ع از اقدامات 

یکجانبه گرایانه آمریکا علیه کشورمان شود.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی گفت: در صورتی 
که آمریکا مکانیس��م ماش��ه را فعال کند و ۱+۴ نتواند مانع 
از اقدام��ات آمریکا ش��ود و یا ضررهای آنه��ا را جبران کند 
ایران می تواند به صورت مرحله ای تعهدات خود در برجام را 
کاهش دهد؛ من معتقدم خروج ما از برجام خودزنی است.
مصوبه سال ۹۴ مجلس و خروج از NPT را پیش بکشیم

کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: در قبال فعال ش��دن 
مکانیسم ماش��ه، اقدامی که باید انجام دهیم این است که 
ذیل قانونی که مجلس در س��ال ۹۴ تصویب کرد، کاهش و 

توقف تعهدات هسته ای را داشته باشیم.
فواد ایزدی در گفت وگو با فارس با اش��اره به فعال ش��دن 
مکانیسم ماشه از سوی آمریکا علیه ایران در توافق هسته ای 
گفت: من هم مثل برخی کارشناس��ان دیگر، معتقد نیستم 
ک��ه باید از برجام خارج ش��ویم، بلکه اقدامی که باید انجام 
دهی��م این اس��ت که ذیل قانونی که مجلس در س��ال ۹۴ 

تصویب کرد، کاهش و توقف تعهدات را داشته باشیم.
وی ادامه داد: درس��ت است که ایران پنج گام را در کاهش 
تعهدات خود برداشته است، منتها این قدم ها غالباً قدم های 
خیلی مؤثری نبوده ان��د و چون در عمل مؤثر نبوده، طرف 

مقابل هم خیلی آن را جّدی نگرفته است.
استاد دانش��گاه تهران خاطرنشان کرد: زمانی که قدم های 
مرب��وط به کاهش تعهدات برداش��ته می ش��د از مس��ئول 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا پرسیدند با توجه به قدمی که 
ایران برداشته واکنش شما چیست، او به درستی پاسخ داد 

که این قدم، قدم مهمی نیست و نیازی به پاسخ ندارد.
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تالش بی ثمر ترامپ برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران:

 شنبه و یکشنبه عادی

همه کشورها باید از بازگشت تحریم ها علیه ایران پیروی کنند
وزی��ر خارجه آمریکا با تکرار ادعای بازگش��ت تحریم های س��ازمان ملل 
علیه ایران در روز دوش��نبه، گفت واش��نگتن از همه کش��ورهای جهان 
می خواهد که تابع قطعنامه ش��ورای امنیت باش��ند. مایک پامپئو گفت: 
ایاالت متحده انتظار دارد که همه کش��ورهای جهان از قطعنامه شورای 

امنیت س��ازمان ملل مبنی بر بازگشت تحریم ها علیه ایران پیروی کنند. 
وی طی نشس��ت خبری مشترک با چان س��انتوخی رئیس جمهور سورینام، 

توضیح داد: ایاالت متحده مصمم است تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل را اجرا کند و در روز دوش��نبه، قطعنامه های جدیدی از شورای امنیت وضع 
خواهد ش��د و ما قصد داریم از همه کش��ورها بخواهیم که از آنها حمایت کنند. 
وی  افزود: انتظار داریم همه کش��ورها به نحو مطابق با احکام سازمان ملل رفتار 

کنند. فارس 

از گزارش نشریه آمریکایی علیه ایران تعجب کردیم 
وزی��ر روابط بین الملل آفریقای جنوبی طی مصاحبه ای تلویزیونی گفت 
گزارش رس��انه های آمریکایی درباره قصد ایران برای ترور سفیر آمریکا 
هم ما و هم دوس��تانمان در ایران را غافلگیر ک��رد. نالدی پاندوردرباره 
گزارش نش��ریه پولتیکو مبنی بر قصد ایران برای ترور سفیر آمریکا در 

آفریقای جنوبی گفت: این ادعا بس��یار عجیب اس��ت و البته دوستان ما 
در ایران نیز به اندازه ما از انتش��ار این بیانیه تعجب کردند. وزیر روابط بین 

الملل آفریقای جنوبی تصریح کرد: به نظر من این گزارش تعجب آور است، چرا 
ایران که دوس��ت بسیار خوب آفریقای جنوبی اس��ت، بخواهد در کشور دوست 
خوب خود دس��ت به چنین عم��ل هولناکی بزند. فقط می توان��م آن را عجیب 
توصیف کنم. گفتنی اس��ت؛ این ادعا از ط��رف پولتیکو با اهداف کاما مغرضانه 

مطرح شده است. صداوسیما

واکنش ایران به یک حمله در عراق 
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران در پی حمله به 
کاروان خودروهای دیپلماتیک در بغداد، هرگونه حمله یا تعرض علیه 
ماموریت های دیپلماتیک را محکوم کرد و خواستار تشدید حفاظت از 

اماکن دیپلماتیک از سوی دولت عراق شد.
س��عید خطی��ب زاده با ی��ادآوری م��واردی از حمله ب��ه دیپلمات ها و 

اماکن دیپلماتیک جمهوری اس��امی ایران در عراق، از دولت آن کش��ور 
خواهان تش��دید و تقویت حفاظت از اماک��ن دیپلماتیک و تضمین جریان عادی 
ماموریت های دیپلماتیک در این کش��ور شد. سفارت انگلیس در بغداد، از هدف 
قرار گرفتن خودروی دیپلمات های این کشور در بغداد خبر داد و اعام کرد: یک 
بمب کنار جاده ای چند خودروی دیپلمات های بریتانیایی در بغداد را هدف قرار 

داد که مجروحی در پی نداشته است. تسنیم 

ROA

نماینده دائم ایران در آژانس با بیان اینکه ایران شفاف ترین برنامه صلح آمیز 
هسته ای را در بین کشورهای عضو آژانس دارد، گفت:  از این سازمان انتظار 
می رود تا مأموریت خود را به ش��یوه ای حرفه ای، مس��تقل و بی طرفانه و به 

دور از هرگونه فشار یا مداخله انجام دهد.
کاظم غریب آبادی، س��فیر و نماینده دائم کشورمان نزد دفتر سازمان ملل و 
سایر سازمان های بین المللی مستقر در وین طی سخنرانی در نشست فصلی 
ش��ورای حکام، مواضع جمهوری اس��امی ایران درخصوص گزارش پادمانی 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را تشریح کرد.
وی عن��وان کرد: ایران ش��فاف تری��ن برنامه صلح آمیز هس��ته ای را در بین 
کش��ورهای عضو آژانس دارد. به منظور غلبه بر موانع احتمالی، ابتدا بایستی 
یک محیط سازنده برای آن ایجاد شود که قطعا بر مبنای حسن نیت متقابل 
ش��کل خواهد گرفت. غریب آبادی در آغاز سخنرانی، با اشاره به توافق اخیر 
ایران و آژانس و یادآوری اینکه جمهوری س��االمی طی س��ال های گذش��ته 
همواره با آژانس همکاری داش��ته است، گفت: این حقیقت که ۲۲ درصد از 
بازرسی های آژانس در سطح جهانی در ایران انجام شده است، نشان می دهد 
ایران شفاف ترین برنامه صلح آمیز هسته ای را در بین کشورهای عضو آژانس 
دارد. هر چند الزم اس��ت آژانس بر فعالیت های جاری تمرکز کند، اما ایران 
به طور داوطلبانه درخواس��ت آژانس برای رس��یدگی به موضوعات احتمالی 

پادمانی را پذیرفت.
نماینده دائم کشورمان در ادامه گفت: در همین زمینه،گزارش فعلی مدیرکل 
مبین گام هایی اس��ت که ایران و آژانس برای رس��یدن به یک فهم مشترک 
درخصوص موضوعات مورد نظر و همچنین یافتن راه حل های قابل قبول برای 
آنها برداش��ته اند. دو طرف توافق داریم که به منظور غلبه بر موانع احتمالی، 
ابتدا بایستی یک محیط سازنده برای آن ایجاد شود که قطعا بر مبنای حسن 
نیت متقابل ش��کل خواهد گرفت. سطح گسترده کنونی همکاری بین ایران 
و آژانس به سادگی به دست نیامده است و نباید اجازه داد که به سادگی به 

وسیله منافع سیاسی کوته بینانه تعدادی اندک، تضعیف شود.
وی بیان کرد: س��واالت یا درخواست های آژانس باید مبتنی بر دالئل معتبر 
قانع کننده و اطاعات و ارزیابی های مس��تقل خود آژانس باش��د. از آنجا که 
آژانس اطاعات در دس��ترس خود را تا به امروز بررس��ی و تجزیه و تحلیل 
کرده است، بنابراین، تایید کرده است هیچ سوال و یا درخواست دیگری برای 
دسترس��ی به اماکنی به جز آن هایی که توس��ط ایران اظهار شده اند، ندارد. 
ضروری است شورای حکام و دبیرخانه آژانس دوراندیشی و درایت الزم را به 

خرج بدهند تا در دام توطئه های دشمنان همکاری ها گرفتار نشوند.
سفیر کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر ضرورت رعایت 
چارچوب های حقوقی در همکاری ایران و آژانس، تاکید کرد: بایس��تی توجه 
داش��ت هم��ان متون حقوقی که حق��وق آژانس را مق��رر می دارند، حدود و 
مرزه��ای اعمال چنین حقوقی را نیز مش��خص کرده ان��د. در همین رابطه، 
س��واالت یا درخواس��ت های آژانس باید مبتنی بر دالئل معتبر قانع کننده و 

اطاعات و ارزیابی های مستقل خود آژانس باشد.
غریب آبادی در ادامه با اش��اره به کارش��کنی ها علی��ه همکاری های ایران و 

آژان��س، بیان کرد: برای حف��ظ تمامیت آژانس، اعض��ای آن باید از هرگونه 
اعمال فش��ار به آژانس، به طور جدی پرهیز کنند. با احترام به این حدود و 
کنار گذاشتن اطاعات ادعایی و ساختگی بود که زمینه همکاری بین ایران 
و آژانس، فراهم شد. در همین راستا، از آنجا که آژانس اطاعات در دسترس 
خود را تا به امروز بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است، بنابراین، تایید کرده 
است هیچ سوال و یا درخواست دیگری برای دسترسی به اماکنی به جز آن 
هایی که توس��ط ایران اظهار ش��ده اند، ندارد. این دیپلمات ارشد کشورمان 
گفت: مایلم این نکته مهم را نیز خاطرنشان کنم از آنجا که معدود دشمنان 
برجام هیچ مس��ئله ای ب��رای تخریب آن و همچنین هم��کاری بین ایران و 
آژانس در س��الیان اخیر نیافته اند، سعی کردند تا به سمت ادعاهای بی پایه 
و اس��اس بروند. از این رو، ضروری است شورای حکام و دبیرخانه آژانس در 
این زمینه دوراندیش��ی و درایت الزم را به خرج بدهند تا در دام توطئه های 

آنان گرفتار نشوند.
وی گف��ت:  نبای��د فراموش کنیم ک��ه پروتکل الحاقی به خاط��ر برجام و به 
طور داوطلبانه و موقت از س��وی جمهوری اس��امی ایران اجرا می شود. این 
موضوع��ات پادمانی نیز بایس��تی در چارچوب تعامات بی��ن ایران و آژانس 
رسیدگی ش��وند و نیازی برای گزارش دهی منظم بیشتر به شورای حکام و 
یک آیتم جداگانه ذیل دس��تورکار این نشست ها نیست. وی همچنین گفت: 
انفجار نطنز یک خرابکاری بود. ما نس��بت ب��ه چنین ماجراجویی خطرناکی 
هش��دار می دهیم. ای��ن اقدامات بدخواهانه باید توس��ط آژانس و اعضای آن 
قویاً محکوم ش��وند. ایران حق خود می داند تا ضمن حفاظت از تاسیس��ات 
هس��ته ای خود، به هر ش��یوه ای که صاح می داند، واکنش الزم را نیز به این 

تهدیدات به طور مقتضی اتخاذ کند.. باشگاه خبرنگاران 

  غریب آبادی:

انفجار نطنز خرابکاری بود


