
شروط ۱۲ گانه پامپئو برای ایران، 
غیرواقعی بود

معاون رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی با 
غیرواقعی توصیف کردن شروط دوازده گانه وزیر خارجه 
س��ابق آمریکا برای از سرگیری دیپلماسی با ایران، از 
اقدام دولت پیش��ین واش��نگتن در خ��روج از برجام 
انتقاد کرد. این مقام صهیونیست که با نامش با حرف 
»آ« مشخص ش��ده، در مصاحبه با نشریه عبری زبان 
یدیعوت آحارونوت از دولت س��ابق آمریکا به ریاست 
دونالد ترامپ و کابینه بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه اجازه دادن تهدیدات 
ثانویه ایران، مانع تمرکز آنها روی تهدید اصلی یعنی 

برنامه هسته ای آن شود انتقاد کرد.
در بخ��ش دوم این مصاحبه دلی��ل اصلی انتقاد وی 
از شروط پامپئو، مخلوط کردن موضوع فعالیت های 
منطقه ای و برنامه موشکی بالستیک ایران با مسئله 
پرونده هس��ته ای ایران توصیف ش��ده است. معاون 
رئیس موساد با متهم کردن انگلیس، فرانسه و آلمان 
به دورویی در تعامالتشان با ایران، اظهار داشت: این 
بدبینی نابجای تروئیکای اروپای��ی، به طرز غیرقابل 

باوری مشکل زا بود.  فارس 

درخواست دیپلمات روس از آمریکا
در پ��ی مواضع اخیر مقام ه��ای جدید دولت آمریکا 
در قبال توافق هس��ته ای ایران، س��فیر روس��یه در 
ای��االت متحده بر لزوم گفت وگوهای عمیق مس��کو 
و واش��نگتن در خصوص برجام تأکید کرد. آناتولی 
آنتونوف با استقبال از سیگنال های دولت جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا برای ازسرگیری گفت وگوهای 
ثبات راهبردی تأکید کرد که مس��کو انتظار دارد که 
گفت وگوهای عمیق تری با آمریکا در خصوص شماری 
از موضوع��ات منطق��ه ای از جمله افغانس��تان، کره 
جنوبی، سوریه و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
داشته باشد. وی در این خصوص توضیح داد: روسیه 
انتظار گفت وگوی عمیق ت��ر در خصوص موضوعات 
منطقه ای )با آمریکا( را دارد. این موضوعات ش��امل 
س��وریه، افغانستان، اوضاع شبه جزیره کره، همکاری 
در خصوص برجام، اوضاع خاورمیانه )غرب آس��یا(، 

آمریکای التین، آسیا و آفریقا می شود. تسنیم 

مذاکرات ایران با اعضای 
اتحادیه اورآسیا 

مع��اون دیپلماس��ی اقتص��ادی وزارت امورخارجه 
گفت: مذاک��رات ایران با کش��ور های عضو اتحادیه 
اورآس��یا برای اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد 
به زودی آغاز می ش��ود تا براساس فهرست هایی که 
مبادله می ش��ود تعرفه های آزاد بین دو طرف برقرار 
شود. سید رسول مهاجر از رشد مبادالت تجاری ایران 
و کش��ور های عضو اتحادیه اوراسیا خبر داد و گفت: به 
عنوان مثال در یکسال گذشته حجم مبادالت تجاری 
ایران با روس��یه 350 میلیون دالر ب��ود که حدود 90 
درصد آن را مبادالت کشاورزی شامل می شد. مهر 

اخبار

تحریم ها لغو نخواهد شد
کارشناس مسائل بین الملل گفت: پیش بینی می کنم 
که تحریم های ایران لغو نخواهد شد، بهتر است که 

ما فعالیت های هسته ای خود را ادامه دهیم.
محمد صادق کوشکی با اشاره بیانیه مشترک ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: موضع آژانس 
در قبال برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، تخصصی 
و فنی نیس��ت بلکه سیاسی است. باید توجه داشت 
که گروسی ساخته جناح اروپا و آمریکاست و توافق 

تهران با گروسی از اول غلط بود.
کارش��ناس سیاس��ت بین الملل ادام��ه داد: اروپا و 
آمری��کا هم��واره به دنبال این بودن��د که نظارت ها 
بر برنامه هس��ته ای کش��ورمان پابرجا بماند. آن ها 
می خواهند که ح��ذف نظارت های پروتکل الحاقی 
را با خش��ونت زیاد جواب دهن��د، بنابراین با صدور 
قطعنامه های ش��دیدالحن می خواهن��د که ایران را 
مجبور به بازگشت به نظام بازرسی پروتکل الحاقی 
کنن��د. وی ب��ا تاکید بر اینکه در صحنه سیاس��ت، 
توافقی که انجام می شود مهم است و فقط گفتار ها 
اهمیتی ندارد، گفت: رفتار منطقی این است که به 
دنبال حق خودمان باشیم و به حرف ها اعتنا نکنیم 
و بدانی��م ک��ه از طرف آمریکا و اروپ��ا بحثی به نام 
وفای به عهد وجود ندارد. بر این اساس پیش بینی 
می کنم که تحریم ها لغو نخواهد شد پس بهتر است 

که ما فعالیت های هسته ای خود را ادامه دهیم.
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در حال��ی تروییکای اروپایی از ص��دور قطعنامه ضد ایرانی 
در ش��ورای حکام آژان��س بین المللی عقب نش��ینی کرد 
ک��ه ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند؛ هم��ه اقدامات دولت 
جدی��د آمریکا و 3 کش��ور اروپایی همپیم��ان آن کامال در 
رص��د مقامات ایرانی بوده و تا زمانی که تمامی تحریم های 
ظالمانه در مهلت مقرر 3ماهه متعهد شده از جانب مقامات 
ای��ران که ب��ه مدیرکل آژانس هس��ته ای تعهد داده ش��د 
برداش��ته نش��ود هیچ اقدام موثر دیگری از جانب مقامات 

ایران انجام نخواهد شد.
انگلی��س، فرانس��ه و آلمان بع��د از عقب نش��ینی از صدور 
قطعنامه انتقادی علیه ایران در ش��ورای حکام آژانس اتمی 

بیانیه ای صادر کردند.
سه کش��ور اروپایی در آغاز این بیانیه مدعی شده اند کاماًل 
به برنامه جامع اقدام مش��ترک متعهد هس��تند. تروئیکای 
اروپایی تأکید کرده  این توافق، هنگامی که اجرا می شود در 

راستای تأمین منافع امنیتی همه طرف ها است. 
انگلیس، فرانس��ه و آلمان در ادامه ای��ن بیانیه، ایران را به 
»نقض« برجام متهم کرده و گفته اند که از این بابت نگران 
هستند. آنها نوش��ته اند: همچنان از نقض ادامه دار تعهدات 
هس��ته ای ای��ران در ماه ه��ای اخیر به خص��وص گام های 
تنش آمیز برداشته ش��ده از سوی این کشور از تاریخ نوامبر 

۲0۲0 نگران هستیم.
درادامه این بیانیه آمده اس��ت: اعالنیه ایران مبنی بر اینکه 
دیگر اج��ازه اجرای ترتیب��ات نظارتی مرتبط ب��ا برجام را 
نخواه��د داد و اج��رای پروتکل الحاق��ی را متوقف خواهد 
ک��رد جای نگرانی ویژه دارد. این اق��دام اطمینان یافتن از 
صلح آمیز ماندن فعالیت های ایران را برای جامعه بین المللی 

دشوارتر خواهد کرد.
دول��ت آمری��کا اردیبهش��ت ماه س��ال ۱39۷ از »برنام��ه 
جامع اقدام مش��ترک« )برجام( خارج ش��د و ضمن اعمال 
تحریم های متوقف شده ذیل این توافق، تحریم های دیگری 
علی��ه ایران وضع کرد. تروئیکای اروپا علیرغم مخالفت های 
لفظ��ی با خ��روج آمریکا از برجام ب��ه وعده های خود برای 

جبران آثار این خروج عمل  نکرد.
جمهوری اس��المی ایران در واکنش به بی عملی کشورهای 
اروپای��ی در 5 گام طب��ق مفاد برجام تعه��دات خود ذیل 
برجام را کاهش داد. ایران عالوه بر این، اخیراً طبق مصوبه 
مجلس شورای اس��المی ایران اعالم کرد اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد.
اروپایی ها س��پس درباره دلیل عقب نشینی از تصمیم خود 
ب��رای صدور این قطعنامه تصریح کرده اند: با وجود حمایت 
آش��کار از این قطعنامه در ش��ورای ح��کام آژانس اتمی ما 
فعاًل تصمیم گرفته ایم این اقدام را متوقف کنیم تا به مدیر 
کل آژان��س برای اجرای تالش های جدید ایش��ان با هدف 
شکستن این بن بست و حل و فصل بدون تأخیر اختالفات 
مذک��ور -اقداماتی که مدیر کل در هفت��ه جاری آنها را به 

شورا اعالم کرد- فرصت بدهیم.
در ادامه آمده است: ما از طرح مدیرکل استقبال می کنیم. 
امیدواریم ای��ران از این فرصت برای ورود به گفت وگوهای 
اساس��ی با آژانس در خصوص این مسائل برجسته شود. از 
مدیر کل می خواهیم این ش��ورا را از پیشرفت ها در زمینه 
اقدام��ات نظارتی و راس��تی آزمایی در تمام��ی زمینه ها در 

ایران مطلع کند.
ادعاهای س��ه کش��ور اروپایی در حالی مطرح شده که آنها 
از فرصت یک س��اله جمهوری اسالمی ایران پس از خروج 
آمری��کا از برجام برای عمل به وعده ه��ای خود در محقق 
ک��ردن مزای��ای اقتصادی برج��ام برای ته��ران خودداری 

کردند.
جمهوری اس��المی ایران تا یک س��ال بعد از خروج آمریکا 
از برج��ام، طب��ق اذعان آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی در 
بیش از ۱0 گزارش پیاپی تمامی تعهدات خود ذیل برجام 

را اجرا کرد.
کش��ورهای اروپایی در فاصله این یک س��ال اجرای برخی 
اقدامات با آثار نمادین مانند س��از و کار اینس��تکس را در 
دس��تور کار قرار دادن��د، اما به اذعان خ��ود اروپایی ها این 

اقدامات هیچ اثر عملی برای ایران نداشتند.
به عن��وان مثال جوزپ بورل، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در س��خنرانی هفته گذشته اش در اندیشکده 
ش��ورای آتالنتیک اعتراف کرد که کش��ورهای اروپایی به 

تعهداتشان در قبال ایران عمل نکرده اند.
او گف��ت: ایران ت��ا آن زمان ]زمانی ک��ه ترامپ به صورت 
یکجانبه از برجام خارج شد[ به تعهداتش در برجام پایبند 
بود و این پایبندی را برای مدت طوالنی ادامه داد. آنها االن 
دیگر این کار را انجام نمی دهند، اما در این سو، ما تعهدات 
اقتصادی مان را اجرا نکردیم. این مس��ئله س��اده ای نیست. 
ایران درباره محقق نش��دن رفع تحریم ها گالیه داش��ت. ما 
س��عی کردیم از طریق اینستکس تجارت مشروع را برقرار 

کنیم اما نتیجه چندان بزرگی حاصل نشد.
ای��ران و آژان��س اتمی اخیراً تفاهم کردن��د اجرای پروتکل 
الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود 
و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می ش��ود. بر این اساس، 
طبق قان��ون مجلس هیچ دسترس��ی فراپادمانی به آژانس 
اعطا نخواهد ش��د و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام 

نمی شود.
آذرماه امس��ال نیز مجلس شورای اسالمی طرح دوفوریتی 
اقدام راهبردی ب��رای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
ای��ران را تصوی��ب و پس از تصوی��ب آن در هیأت وزیران، 

جمهوری اس��المی هفته گذش��ته قصد خ��ود برای توقف 
اج��رای داوطلبانه پروت��کل الحاقی و نظارت ه��ای فراتر از 
پادمان را در نامه ای به آژانس اطالع داد که طبق برنامه از 

امروز اجرایی شد.
محم��د جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران تصریح کرد اقدام ایران در توقف پروتکل الحاقی طبق 

بند 3۶ برجام انجام می شود. 
او هفته گذش��ته در توییتر نوش��ت: بر اس��اس الزام قانون، 
اج��رای داوطلبان��ه پروت��کل الحاق��ی را متوق��ف کردیم. 
این اق��دام کامال در انطب��اق با بند 3۶ برجام اس��ت، زیرا 
رئیس جمه��ور آمریکا هنوز نقض از س��وی این کش��ور را 
متوق��ف نکرده و تروئیکای اروپای��ی هم همچنان در انجام 

تعهداتشان کوتاهی می کنند.
دولت فعلی آمریکا گفته قصد دارد به برجام برگردد، اما تا 
به حال هیچ اقدام عملی در این راس��تا انجام نداده اس��ت. 
جمهوری اس��المی ای��ران گفته چنانچه آمری��کا به برجام 
برگ��ردد تهران نی��ز اقدامات جبرانی خ��ود که در واکنش 
ب��ه نقض عهد طرف ه��ای غربی انجام ش��ده اند را به عقب 

برخواهد برگرداند.

اقدام���ات دولت آمریکا و 3کش���ور اروپایی در رصد 
مقامات ایران

دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی در گفت وگو با سیاس��ت روز درباره عقب نش��ینی 
تروییکای اروپایی از صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در 
ش��ورای حکام آژانس اتمی گفت: اروپایی ها طی ۷ س��ال 
گذش��ته در هم��ه موضوعات مرتبط با جمهوری اس��المی 
ایران پای خود را در محل مش��خص شده از جانب مقامات 
آمریکایی گذاشته و در بعضی از موارد نیز علیرغم مخالفت 
ظاهری در دوران ترامپ عملکردی مش��ابه با این دولت را 
از خود نش��ان داده و برای تأثیر بیش��تر اقدامات تحریمی 
آمری��کا همراهی همه جانبه را ب��ا این تحریم های ظالمانه 

به نمایش گذاشتند. 
وی اف��زود: در واقع اروپایی ها بودند که در طول دو س��ال 
گذش��ته ک��ه آمریکا از برجام خارج ش��د ت��الش کردند با 

قول های بی پش��توانه برجام بدون تاثیر در اقتصاد ایران را 
همچنان فعال نگه داش��ته و تالش کنند مقامات دخیل در 
پرونده هسته ای ایران را مجاب نموده تا در احیای برجام از 

خود فعالیت نشان دهند. 
صدرالحس��ینی در ادام��ه بیان داش��ت: مقامات 3 کش��ور 
اروپایی فرانس��ه، آلمان و انگلیس در طول دو سال گذشته 
ب��ه تغییر دول��ت در آمریکا امیدوار ب��وده و احتمال تغییر 
رییس جمهور این کش��ور را می دادند و بر همین اس��اس 
ت��الش کردند برج��ام را برای طرف ایران��ی نیز مؤثر جلوه 
دهن��د تا پس از روی کار آمدن مق��ام دموکرات در آمریکا 
بتوانند با همراهی بیش��تر ریی��س جمهور جدید آمریکا به 
اهداف خود در توافق نامه برجام که کنترل توانمندی های 

هسته ای ایران بود بپردازند. 
این اس��تاد دانش��گاه ب��ا بیان اینک��ه این ه��دف از جانب 
کشورهای تروییکای اروپا با انتخاب بایدن دموکرات و تیم 
ضد ایرانی وی به مقصد رس��ید و برای اثبات این همراهی 
در اوایل هفته گذشته ماموریت جدید 3 کشور اروپایی یاد 
ش��ده شروع شد و با اش��اره بایدن این 3 کشور درخواست 
قطعنام��ه ای علی��ه صنعت هس��ته ای ایران را به ش��ورای 
حکام آژانس هس��ته ای دادند، تصریح کرد: در تشریح این 
ماموریت باید گفت با پذیرش داوطلبانه جمهوری اسالمی 
ای��ران که پروتکل الحاقی را از س��ال های گذش��ته به اجرا 
گذاش��ته بود ظاهراً از جانب جناح غربی توافق نامه برجام 
یک وظیفه قلمداد ش��ده و پس از اعالم مقامات س��ازمان 
انرژی هس��ته ای که اگ��ر ملت ایران نتوان��د از مفاد توافق 
نامه برجام اس��تفاده کند این اقدام داوطلبانه ملغی خواهد 
ش��د و تا زمانی که حق��وق تضییع  ش��ده در برجام برای 
ایران قابل اجرا نباش��د این کش��ور مانند کشورهای دیگر 
به عنوان ی��ک عضو قدیمی و دائم��ی ان.پی.تی همکاری 
ه��ای خود را با این نهاد بین الملل��ی ادامه خواهد داد، اما 
در صورتی که عدالت نس��بی موج��ود در توافق نامه برجام 
توس��ط کش��ورهای اروپایی و آمریکا به اجرا درآید مجدداً 
جمهوری اسالمی ایران همان پروتکل الحاقی داوطلبانه را 

به صورت داوطلبانه اجرا خواهد کرد. 

آگاهی تروییکای اروپایی از مقاومت ملت ایران 
کارشناس مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه در روزهای 
اخیر با ارس��ال پیام های آشکار که نش��ان از مقاومت ملت 
ای��ران بود مقام��ات غربی به اس��تحکام مقامات جمهوری 
اس��المی ایران که با پشتیبانی ملت همراه است تا حدودی 
پی برده و در س��اعات پایان��ی مهلت مقرر برای رأی گیری 
شورای حکام علیه ایران عقب نشینی نموده و سعی کردند 
ب��ا این اقدام دیرهن��گام تالش نمایند تا ش��اید بتوانند در 
تصمیمات آینده مقامات ایرانی در موضوع صنعت هسته ای 
و ی��ا موضوعات دیگری که به ای��ن پرونده بی مورد متصل 
کرده اند داش��ته باشند، اظهار داش��ت: به نظر می رسد این 
هدف نیز ب��ه نتیجه مطلوب نخواهد رس��ید چرا که اقدام 
خصمانه اولیه مقامات اروپایی در کنار اقدامات بی تعهدانه 

آنان از اذهان ملت و مقامات ایران پاک نخواهد شد. 
صدرالحس��ینی خاطرنشان کرد: همه اقدامات دولت جدید 
آمری��کا و 3 کش��وراروپایی همپیمان آن کام��ال! در رصد 
مقامات ایرانی بوده و هرگونه دوگانه سازی و بی تعهدی به 
تعهدات برجامی و غیر آن بطور کامل ارزیابی دقیق خواهد 
ش��د تا اینکه تمامی  تحریم ه��ای ظالمانه در مهلت مقرر 
3ماهه متعهد ش��ده از جانب مقامات ایران که به مدیرکل 
آژانس هس��ته ای تعهد داده شد برداشته نشود هیچ اقدام 
موثر دیگری از جانب مقامات ایران انجام نخواهد شد و اگر 
پس از مدت  3ماه مقرر ش��رایط بر اس��اس تعهدات طرف 
های غربی به نفع منافع ملی ایران چرخش ننماید خروج از 

پروتکل الحاقی بطور یقین صورت خواهد گرفت.

مستقل از جامعه جهانی درباره ایران اقدام می کنیم
وزی��ر جنگ رژیم صهیونیس��تی با اذع��ان به قدرت زرادخانه موش��کی 
حزب اهلل لبنان، مدعی ش��د به صورت مس��تقل از جامع��ه جهانی برای 
متوق��ف ک��ردن ایران اق��دام خواهند ک��رد. بنی گانت��ز در مصاحبه با 
ش��بکه فاکس نیوز مدعی ش��د؛ اگر جامعه جهانی مانع دستیابی ایران 

به توانمندی س��اخت سالح اتمی نش��ود، اسرائیل به صورت مستقل برای 
متوقف کردن ایران عمل می کند. 

وی ضمن تکرار ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران، گفت: اگر جهان 
قبل از ما آنها را متوقف کرد، بس��یار خوب است. اما اگر این اتفاق نیفتاد، ما باید 
مس��تقل عمل کرده و الزم است خودمان از خودمان محافظت کنیم. وزیر جنگ 
رژیم صهیونیس��تی تهدید کرد که تل آویو با تداوم حمله به س��وریه مانع رسیدن 

تسلیحات به لبنان خواهد شد. فارس 

از نتیجه جلسه شورای حکام درباره ایران راضی هستیم
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا موضع این کش��ور را درباره عقب 
نش��ینی آلمان، فرانس��ه و انگلیس از پیگیری پیش نویس قطعنامه ای 
که به دنبال تصویب آن علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بودند، اعالم کرد. ند پرایس گفت: تروئیکای اروپا با حمایت 

کامل آمریکا به این نتیجه رسیدند که بهترین راه حمایت از روند فعالیت 
ه��ای آژانس بین المللی انرژی اتمی، خودداری از پیش برد پیش نویس آن 

قطعنامه بود. پرایس گفت که آمریکا از نتیجه جلسه شورای حکام رضایت دارد 
و افزود: ما با تمایلی زیاد به خواست ایران برای همکاری به نحوری که منجر به 
پیش رفتی معتبر و عینی شود، امیدوار خواهیم بود. وی درباره روابط کشورش 
با ایران بیان کرد: ما به وضوح گفته ایم که آماده مش��ارکت در گفتمانی سازنده 

هستیم. این پیشنهادیست که روی میز بوده است.  ایسنا 

برجام قابل مذاکره مجدد نیست
وزیر خارجه ایران در توییتر به ادعاهای گزینه تصدی سمت قائم مقام 

وزارت خارجه آمریکا پاسخ داد.
محمد جواد ظریف در حس��اب کاربری اش در توییتر نوش��ت: برجام 
قابل مذاکره مجدد نیست-والس��الم. اگر ۲0۲۱ س��ال ۲0۱5 نیست، 

۱9۴5 هم نیست. پس بیایید منشور سازمان ملل متحد را عوض کرده 
و حق وتو که این همه توسط آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است را 

حذف کنیم. بیایید دست از ژست گرفتن که هر دوی ما از ۲003 تا ۲0۱۲ انجام 
دادیم برداشته و به اجرای برجام که هر دوی ما آن را امضا کرده ایم رو بیاوریم.

اشاره ظریف به اظهاراتی است که وندی شرمن در جلسه بررسی صالحیتش در 
کمیته روابط خارجی سنا گفته بود. او تصریح کرد که ژئوپولتیک منطقه نسبت 

به زمان حصول و اجرای برجام تغییر پیدا کرده است. صداوسیما 

دیپلماسی  شنبه  16 اسفند 1399  شماره 5542  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

دلیل عقب نشینی تروییکای اروپایی در صدور قطعنامه علیه ایران

مقاومت کارساز 

نماین��ده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
آژان��س حدود ۲ ماه اس��ت ک��ه نتایج تجزی��ه و تحلیل و 
س��واالت مرتبط را درب��اره ۲ مکان به ای��ران ارائه کرده و 
این تحلیل ها در حال بررس��ی توس��ط ایران با هدف ارائه 

پاسخ های الزم به این نهاد است.
با توجه به بررس��ی دو گزارش مدی��رکل آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی در ح��وزه برجام و پادمان در ش��ورای حکام، 
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، مواضع کشورمان 
را در این خصوص تشریح کرد که مهمترین نکات مطروحه 
در زی��ر آمده اس��ت. غریب آبادی در ای��ن خصوص عنوان 
کرد: در نتیجه هم��کاری ایران، تمامی فعالیت های مربوط 
به نظارت و راستی آزمایی آژانس بدون مانع، حتی در اوج 
همه گیری کرونا، به طور مس��تمر انجام شده اند. در همین 

رابطه، گزارش مدیرکل خود گویای حقیقت است.
وی اضاف��ه کرد: به منظور رس��یدگی به موضوعات ادعایی 
ذکر شده در گزارش مدیرکل، ایران حسن نیت و شفافیت 
خود را از طریق تعامل فعاالنه با آژانس نش��ان داده اس��ت. 
عالوه بر مکاتبات و پاس��خ های متعدد که توس��ط ایران در 

این زمینه ارائه ش��ده است، طی ۶ ماه گذشته نیز چندین 
بازدید س��طح باال توس��ط مقامات آژانس ب��ا هدف تبادل 

نظرات فنی انجام شده است.
وی با بیان اینکه در مورد مکان های مورد نظر، ایران حسن 
نیت خود را از طریق اعطای دسترس��ی های درخواستی به 
آن مکان ها نش��ان داد، اظهار داشت: در مورد اولین مکان، 
چندی��ن بازدی��د و تعامل و مکاتبه انجام ش��ده و ش��فاف 

سازی ها و توضیحات ضروری توسط ایران ارائه شد.
نماین��ده ایران اضافه ک��رد: از طرف ما، کارشناس��ان فنی 
دیدگاه ها و ارزیابی متفاوتی نس��بت به ارزیابی های آژانس 
دارن��د. وی با ذکر این نکته که ایران، آمادگی خود را برای 
تعام��ل با آژانس به منظور ادام��ه مباحث فنی اعالم کرده 
اس��ت، تصریح کرد: با توجه به این شرایط، تعیین هرگونه 
ضرب االجل غیرواقعی برای هر نوع تعامل، به نفع هیچ یک 
از طرفین نیس��ت. غریب آبادی همچنین در مورد اورانیوم 
طبیعی در قالب دیس��ک فلزی، یادآور ش��د که بازرس��ان 
آژانس دو بار در طول نیمه دوم سال ۲0۲0 فعالیت راستی 
آزمایی میدانی را در مکان مورد نظر انجام دادند. این عالوه 
بر »راس��تی آزمایی موجودی فیزیکی« س��االنه می باش��د 

که معموالً در نیمه اول س��ال انجام می ش��ود. با این حال، 
درخواست جدید آژانس در دست بررسی است.

وی همچنی��ن گفت: در م��ورد دو مکان دیگر، آژانس فقط 
ح��دود دو ماه اس��ت که نتایج تجزیه و تحلیل و س��واالت 
مرتبط را به ایران ارائه کرده اس��ت. این تحلیل ها در حال 
حاض��ر تحت ارزیابی و بررس��ی توس��ط ما با ه��دف ارائه 

پاسخ های الزم به آژانس است.
نماینده دائ��م ایران در آژانس تصریح ک��رد: مطرح کردن 
نگرانی ه��ای س��اختگی و ب��زرگ نمای��ی غیر ض��روری و 
نامتناس��ب چند موضوع ادعایی که ب��ا فعالیت های جاری 
هسته ای نیز ارتباطی ندارند و از هیچ فوریتی نیز برخوردار 
نیس��تند، به ویژه در حالی که ایران هنوز با آژانس با هدف 
ح��ل و فصل آنها در حال تعامل اس��ت، هیچ ثمری به جز 
ایجاد مشکالت جدید ندارد. وی یادآور شد: از این گذشته، 
نبای��د فراموش کرد که این ایران بود که با حس��ن نیت و 

شفافیت، دسترسی آژانس به مکان ها را فراهم کرد.
غریب آبادی به س��فر اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
ب��ه تهران اش��اره ک��رد و گفت: در س��فر اخی��ر مدیرکل 
آژان��س به تهران در ۲۱ فوری��ه ۲0۲۱، مقامات جمهوری 
اس��المی همچنی��ن ب��ر اهمیت پرهی��ز از ایج��اد هرگونه 
مش��کل غیرضروری و تعقیب رویکرد سیاسی در مورد این 
موضوعات که می تواند به روحیه همکاری موجود آس��یب 

برساند، تأکید کردند.
این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: با توجه به حسن نیت و 

شفافیت نشان داده شده توسط ایران، به ویژه از طریق ارائه 
دسترسی، مقامات ایرانی همچنین بر لزوم حل و فصل این 

مسائل در سریع ترین زمان ممکن تأیید مجدد کردند.
وی خاطرنش��ان کرد: در این چارچوب، باید یادآوری کنم 
که تعامالت فنی بین ایران و آژانس همواره وجود داش��ته 
و دو ط��رف برای حل و فص��ل چند موضوع پادمانی، مدت 
هاست که در حال کار و تعامل هستند و در طول دو سال 
گذش��ته نیز چندین نشس��ت فنی برگزار کرده اند. نشست 
اعالم ش��ده فنی اوایل ماه آوریل از س��وی مدیرکل نیز در 
تداوم همین مس��یر می باشد و مبین تعریف یک فرآیند یا 

ترتیبات جدید نیست.
غریب آب��ادی افزود: ما به تالش های مش��ترک برای حل و 
فصل س��ریع چند موضوع باقیمان��ده پادمانی ادامه خواهیم 
داد. وی همچنین عنوان کرد: با توجه به سه محل دیگر که 
هیچکدام به آژانس اعالم نش��ده بودند، ایران به هیچکدام از 
س��وال های آژانس درباره حضور احتمالی مواد اتمی در این 
مکان ها پاسخ نداده است. نتایج نمونه برداری های محیطی در 
سال ۲0۲0 از این دو مکان، ذرات اورانیوم با منشأ انسانی را 
پیدا کرد. ماه قبل، ما نتایج خود و سواالت مرتبط را به ایران 
ارائه کردیم. وی با ذکر این نکته که ما هم اکنون در مقطعی 
حساس در رابطه با برجام قرار داریم، اظهار داشت: طی پنج 
سال گذشته، جمهوری اس��المی ایران با حفظ برجام ثابت 
کرده است که با وجود همه مشکالت به علت خروج آمریکا 

از توافق، یک بازیگر مسئول است.  فارس 

 غریب آبادی:

آژانس نتایج تجزیه و تحلیل را ۲ ماه پیش به ایران ارائه کرده است


