11

ایرانوجهان

www.ebtekarnews.com

اخبار

دبیر کمیته مرکزی جنبش فتح اعالم کرد به
زودی در اراضی فلسطین انتخابات سراسری
برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از عربی ،۲۱جبریل
الرجوب ،دبیر کمیته اجرایی فتح در مصاحبه
با تلویزیون رسمی فلسطین گفت :تصمیمات
تشکیالت خودگردان فلسطین برای اولین بار در
تاریخ به صورت مستقل و به دور از هرگونه نفوذ
یا فشار منطقهای اتخاذ میشود .ما به دنبال
شراکت داخلی در انتخابات هستیم .فلسطینیها
با شراکت از طریق صندوق رایگیری توافق
کردهاند .بعد از انتخابات ساختاری برای دولت
ائتالف ملی وجود خواهد داشت و امیدواریم
که تمام فلسطینیها در نظام سیاسی مشارکت
داشته باشند.
وی گفت :ابتدا انتخابات شورای قانونگذاری
(پارلمان) و بعد انتخابات ریاست تشکیالت
خودگردان برگزار میشود و بعد از آن شورای
ملی فلسطین براساس مکانیزمها تشکیل خواهد
شد .ما اکنون توافق کردهایم و کسی نمیتواند
مانع برگزاری انتخابات و احیای نظام سیاسی
و مشارکت تمام گروهها شود .الرجوب گفت:
نشست بیروت که با مشارکت بیش از  ۱۲گروه از
جمله حماس و جهاد برگزار شد نقطه عطف مهم
و جدی برای ساختن آینده مردم فلسطین است.
این نشست با دعوت و اراده و اجماع گروههای
فلسطینی برگزار شد و این اتفاق تاکنون در تاریخ
ما رخ نداده بود .انتخابات شورای قانونگذاری
فلسطین سال  ۲۰۰۶و انتخابات ریاست تشکیالت
سال  ۲۰۰۵برگزار شد .از سوی دیگر صائب
عریقات ،دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش
فلسطین (ساف) گفت که از متهم شدن
رهبری فلسطین به خیانت به خاطر مخالفت با
عادیسازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم
صهیونیستیتعجبمیکند.

استقبال دوباره مدیر کل آژانس از
توافق با ایران

دور و نزدیک انتخاب دوباره ترامپ

برای تجارت تسلیحاتی با ایران
ترسی از تحریمهای آمریکا نداریم

فتح از انتخابات سراسری
قریب الوقوع در فلسطین خبر داد

اخبار

مرگ قاضی و حاشیههای جدید ،انتخابات آمریکا را تحت تاثیر قرار میدهد؟

ریابکوف:

معاون وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد:
مسکو علیرغم تهدیدهای آمریکا به اعمال تحریم،
به همکاری دفاعی با ایران ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس،
سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه
روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت :مسکو
ترسی از تحریم های بالقوه آمریکا به خاطر
معامالت تسلیحاتی با ایران ندارد.
ریابکوف در پاسخ به سوال تاس بیان کرد :ما
از تحریم های آمریکا نمیترسیم .به آنها عادت
داریم .این امر هیچ تاثیری در سیاست ما نخواهد
داشت .همکاری ما با ایران چندجانبه است.
او افزود :همکاری دفاعی طبق نیازهای دو
کشور و تمایل دوجانبه پیش خواهد رفت.
بر اساس این گزارش ،اظهارات ریابکوف درپی
این مطرح می شود که آمریکا مدعی شده است
روند بازگردانی تمام تحریمهای سازمان ملل علیه
ایران آغاز کرده است که تحریم تسلیحاتی نیز
شامل آن است .این در حالی است که روسیه،
چین ،آلمان ،فرانسه ،انگلیس و اتحادیه اروپا
آمریکا را به سبب خروج از توافق هسته ای فاقد
جایگاه قانونی برای بازگردانی تحریمها علیه ایران
دانسته و گفته اند تمام تحریم های پیشین
سازمان ملل علیه ایران طبق توافق هستهای هنوز
لغو هستند .تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران در ۱۸
اکتبر سال میالدی جاری به پایان می رسد.
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در آمریکا هنوز مرگ قاضی گینزبرگ و تعیین
جانشین او در صدر اخبار و رقابتهاست.
دموکراتها اصرار دارند که ترامپ قاضی جایگزین را
تایید نکند اما رئیس جمهوری آمریکا مصر است تا
هر چه زودتر این کرسی را به دست یک جمهوری
خواه تندرو بسپارد'.گزارش روزشمار اتتخابات
آمریکا را در ادامه میخوانیم:
رقابت ادامه دارد
رقابت ترامپ و بایدن به مینسوتا رسیده است.
آنها هر دو در این ایالت به سر میبردند تا رای
دهندگان را راضی کنند.
ایلهان عمر ،نماینده میسوتا در کنگره آمریکا
همزمان با حضور آن دو ،در گفتوگو با روزنامه
ایندیپندنت چاپ انگلیس گفت ،دونالد ترامپ یک
مستبد نژادپرست است ،اما آمریکا میتواند دوره
ریاست جمهوری او را پشت سر بگذارد و ترامپ
در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر  ۲۰۲۰آمریکا
شکست خواهد خورد.
ایلهان عمر گفت :من ویژگیهای هویتی
چندگانهای دارم .من زن هستم ،سیاه پوست
هستم ،پناهنده و مهاجر هستم ،یک مسلمان
هستم که حجاب دارد و ترامپ از همه این هویتها
برای انتقاد استفاده میکند؛ درک این موضوع به
من کمک میکند قاطع باشم و از سیاستهایی
حمایت کنم که برابری را در جامعه ما بیشتر حاکم
میکند .نماینده ایالت مینهسوتا که معتقد است
رای دهندگان در ماه نوامبر ترامپ را شکست
میدهند ،گفت :این رئیس جمهوری از اعتماد
عمومی سوءاستفاده کرده است .ایلهان عمر افزود:
تمرکز ما در حال حاضر شکست دادن دونالد
ترامپ است ،اما این هدف نهایی ما نیست بلکه این
فرصتی برای نزدیک شدن به هدفهایمان است.
هر دو کاندیداها در این ایالت گفتند از صنایع
و تولید آمریکا برای تقویت اقتصاد تمرکز میکنند.
ترامپ مدعی شد آمریکا ابر قدرت تولید میشود
و اتکا به چین پایان مییابد .از تعرفههای فوالد
دفاع کرد .اما جنجالیترین حرف ترامپ خطاب
به طرفدارانش در مینسوتا این بود :شما ژن خوب
دارید .خیلیش مربوط به ژن خوب داشتن است...
بایدن هم گفته که اندیشه آمریکایی را تقویت
میکند .او هم مدعی شد که برنامهام میلیونها
شغل با دستمزد خوب ایجاد میکند و برنامهاش
را اینطور توضیح داد :وقتی دولت پول مالیات
دهندگان را هزینه میکند باید از آن برای تولیدات
ساخت آمریکا استفاده کند .او همچنین گفت اگر
پیروز شود  ۴٩٩میلیارد  400میلیارد دالر برای خرید
تولید آمریکایی استفاده خواهد کرد.
ترامپ هم روز یکشنبه دوباره به سراغ توئیت
زدن علیه بایدن رفت .رئیسجمهوری آمریکا در
توئیتر نوشت :اگر مجددا انتخاب شوم سال آینده
(میالدی) قطعا سال خوبی برای ما خواهد بود!
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا روز یکشنبه
در توئیتر نوشت ،جو بایدن خوابالو میخواهد
مالیاتها را چهار برابر کند و سراغ سیستم بهداشت
و خدمات درمانی برود ،فاجعه است! ترامپ خطاب
به شهروندان آمریکایی در ویرجینیا که شاهد
انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری است ،گفت:
من تنها کسی هستم که بین شما و بین تغییر دوم
میایستم .اگر من دوباره انتخاب شوم آن صد
درصد امن خواهد بود و اگر این اتفاق نیفتد همه
چیز از بین خواهد رفت.
ترامپ در جمع هواداران انتخاباتی خود در
کارولینا شمالی بایدن را الل ترین نامزد انتخابات
خواند و اعالم کرد که وی ممکن است با امضای یک
فرمان اجرایی اجازه ندهد که بایدن در انتخابات به
عنوان نامزد شرکت کند.
ترامپ بایدن را بدترین نامزد تاریخ انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا خواند و مدعی شد که او
مواد مخدر مصرف میکند.
قاضی گینزبرگ هنوز در صدر خبرهاست
بایدن در سخنرانی فیالدلفیا ،خواستار شنیده
شدن صدای مردم شد .او «میچ مک کانل» رهبر
اکثریت جمهوریخواهان در مجلس سنا را به
ریاکاری و تدلیس متهم کرد؛ زیرا وی در سال ۲۰۱۶

راه حلی هنوز برای جانشینی قاضی خوشنام پیدا نشده است .با این حال ترامپ اصرار دارد تا هر چه زودتر یک جمهوریخواه را برای این سمت
انتخاب کند.

روند تحوالت
اخیر در عرصه
سیاستداخلی
و خارجی
آمریکاحاکی
از این است
که دونالد
ترامپهمچنان
با سیلی از
چالشها و
ناکامیها رو به
رو است
از انتصاب «مریک گارلند» گزینه موردنظر باراک
اوباما برای کرسی دیوان عالی ممانعت کرده بود.
معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی
خود گفت« :روی سخن من با رئیس جمهور ترامپ
و میچ مک کانل نیست[ ،چون]آنها هرکاری
که میخواهند انجام میدهند .روی سخن من با
جمهوریخواهان سنا است که در اعماق وجود خود
میدانند که چه چیزی برای این کشور درست و با
قانون اساسی سازگار است».
وی در ادامه افزود« :در حال حاضر مردم این
کشور با آرای خود آینده خود را انتخاب میکنند.
به زور تحمیل کردن یک نامزد از طریق مجلس
سنا صرفا ًاقدامی از سر قدرت سیاسی خام دستانه
است و باور ندارم که مردم آمریکا این موضوع را
تاب آورند».
بایدن در بخشی دیگر از سخنان خود تأکید کرد
که اقدامات ترامپ و میچ مک کانل نشاندهنده
«سوءاستفاده از قدرت و سوءاستفاده از قانون
اساسی است».
بایدن در پایان سخنان خود ،بر تعهد قبلیاش
مبنی بر انتصاب اولین زن سیاهپوست به
دیوانعالی ،پس از مشورت و همدلی و همراهی
با دو جناح سیاسی کشور ،تأکید کرد .جو بایدن،
نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
از جمهوریخواهان سنا خواست تایید جایگزین
قاضی روث بیدر گینزبرگ در دیوان عالی آمریکا را
در صورت معرفی از سوی دونالد ترامپ ،به تاخیر
بیندازند .بایدن افزود :درصورتی پیروزیش در
انتخابات ،گزینه معرفی شده از سوی ترامپ باید
انصراف دهد
بیل کلینتون م با جورج استفانوپولس ،درباره
ویژگیهای خاص قاضی گینزبرگ که توسط او برای
دیوانعالی معرفی شد ،گفتوگو کرد .نکته جالب
اینکه استفانوپولس ،یکی از چهرههای مهم کاخ
سفید و کمپین بیل کلینتون بود .ناظران می گویند
این حرکت کلینتون به نوعی حمایت از بایدن است.
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
تاکید کرد که با انتخاب قاضی دیوان عالی ایاالت
متحده آمریکا از سوی دونالد ترامپ پیش از
انتخابات ریاست جمهوری مخالف است.
نانسی پلوسی اعالم کرد :گزینههایی برای
جلوگیری از اقدام ترامپ در جایگزینی قاضی
دیوان عالی داریم .او در پاسخ به پرسش خبرنگار
ایبیسی درباره احتمال استیضاح دونالد ترامپ در
طی هفتههای آینده در صورت پافشاری بر معرفی

و جایگزینی قاضی دیوان عالی ،تاکید کرد که آنها
گزینههای خود را دارند و هر کاری را برای رسیدن
به هدف انجام میدهند .وی افزود فعال قصد بحث
درباره گزینههایشان را ندارد.
اما ترامپ برنامه دیگری دارد .او در حساب
کاربریاش در توئیتر از سناتورها خواست بدون
فوت وقت در تعیین قاضی مورد نظر او را یاری کنند
اما رئیسجمهوری آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران
گفت هنوز نمیتواند با قاطعیت اعالم کند که تا
پیش از انتخابات سوم نوامبر این اتفاق رخ خواهد
داد .دونالد ترامپ تصریح کرد« :من فکر میکنم
انتخاب جانشین تا پیش از انتخابات بسیار خوب
باشد اما باید در این زمینه تصمیم بگیریم ».او ادامه
داد« :من فکر میکنم که فرآیند خیلیخیلی سریع
پیش خواهد رفت».
دونالد ترامپ از کاخ سفید دور میشود؟

همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا ،بر شدت
و سرعت روند تحوالت در عرصه سیاسی آمریکا
که به طور مستقیم بر معادالت انتخاباتی در این
کشور تاثیر میگذارد نیز افزوده میشود .بسیاری
از اندیشکدهها و مراکز تحقیقاتی ،اقدام به
برگزاری نظرسنجیهای گوناگون میکنند و سعی
دارند متوجه شوند که شانس چه کسی دونالد
ترامپ نامزد جمهوریخواهان و یا جو بایدن نامزد
دموکراتها ،جهت پیروزی در انتخابات پیش رو
بیشتر است؟ تحلیلهای گوناگونی نیز از سوی
مفسران و تحلیلگران مختلف در مورد ماهیت
اقدامات انتخاباتی نامزدهای برجسته انتخابات
 ۲۰۲۰آمریکا مطرح میشود و همگی آنها سعی
دارند از این نکته رمزگشایی کنند که نامزدهای
مذکور ،با استفاده از چه حربهها و تاکتیکهایی
سعی دارند تا پیروز انتخابات آتی ریاست جمهوری
آمریکا شوند؟ با این همه ،آنچه در این میان مهم
به نظر میرسد ،این نکته میباشد که در مدت
اخیر ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری مستقر در
آمریکا ،رویهها و اقداماتی را در پیش گرفته که
به نظر میرسد در عرصه عمل ،به ضرر وی تمام
شده و میشوند .در ادامه به سه تحول مهم که
در مدت اخیر اتفاق افتاده و عمال موقعیت ترامپ
را در جریان انتخابات پیش رو تضعیف کرده اند،
اشاره میشود.
یکی از مسائلی که عمیقا بر موقعیت و جایگاه
انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
تاثیرگذار بوده ،مساله بحران شیوع گسترده ویروس

کرونا در آمریکا بوده است .آمریکا مدت هاست که
در صدر کشورهای آسیب دیده از کرونا ،از حیث
تعداد مبتالیان و مرگ و میر بوده است .این مساله
موجب شده تا بسیاری از ناظران و تحلیلگران و
همچنین افکار عمومی آمریکا ،ناکارآمدی دولت
ترامپ را علت اصلی وقوع یکچنین فاجعهای در
کشورشان بدانند .جدای از آسیبهای ویروس
کرونا بر بهداشت و سالمت آمریکایی ها ،شیوع
گسترده ویروس کرونا در آمریکا ،ضربات سنگینی
را بر اقتصاد این کشور نیز وارد آورده است به نحوی
که برای نخستین بار ،شمار افرادی که برای بیمه
بیکاری در آمریکا ثبت نام کرده اند ،به بیش از
 ۴۰میلیون نفر رسیده است و تحلیلگران اقتصادی
چشم انداز مثبتی را نیز برای اقتصاد کرونازده آمریکا
در نظر نمیگیرند.
این وضعیت در شرایطی به وجود آمده که دونالد
ترامپ در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در
آمریکا از مردم خواسته بود که از آن نهراسند و
این ویروس را چیزی در حد سرماخوردگی در نظر
بگیرند .وی حتی برای مدتها از زدن ماسک نیز
خودداری میکرد و آن را به نمادی برای حامیان
خود تبدیل کرد .امری که به نوبه خود به گسترش
هر چه بیشتر ویروس کرونا در آمریکا کمک کرده
است.
از سوی دیگر یکی از مسائلی که همواره موقعیت
و جایگاه ترامپ و دولت وی را نزد افکار عمومی
تحت تاثیر قرار داده و انتظار میرود که در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا نیز نقش
قابل توجهی بازی کند ،طرح مطالب افشاگرانه
علیه وی است .باید گفت دوره ریاست جمهوری
ترامپ سرشار از افشاگریها علیه وی و سابقه او
بوده است .از افشاگریهای جان بولتون در کتاب
اتاق حوادث گرفته تا افشاگریهای اخیر برادرزاده
ترامپ مری ترامپ در کتابش با عنوان زیاد و
ناکافی :چطور خانواده من خطرناکترین مرد دنیا
را ایجاد کرد.
با این حال ،به کلکسیون افشاگریها علیه ترامپ،
در مدت اخیر ،دو مورد جدید نیز افزوده شده
که در نوع خود میتواند تاثیر مهمی بر موقعیت
انتخاباتی او داشته باشد .اوال باب وودوارد روزنامه
نگار سرشناس که ماجرای واترگیت را نیز افشا کرد،
در جدیدترین کتابش با عنوان خشم ،افشاگریهای
زیادی از ترامپ ،مخصوصا در مورد نحوه مدیریت
شیوع ویروس کرونا توسط او در آمریکا انجام داده
است.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
شصت و چهارمین کنفرانس عمومی آژانس
از توافق انجام شده در ماه گذشته میان ایران
و آژانس در زمینه مسائل اجرایی پادمانی
استقبال کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی
آژانس بینالمللی انرژی ،رافائل گروسی
مدیرکل آژانس در شصت و چهارمین
کنفرانس عمومی آژانس درباره ایران گفت:
ماه گذشته برای مذاکره با حسن روحانی رئیس
جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد این کشور به
ایران رفتم .ما به توافقی در زمینه برخی مسائل
اجرایی پادمانی مطرح شده از سوی آژانس
رسیدیم .سپس آژانس طبق پروتکل الحاقی به
یکی از دو محل تعیین شده توسط ما دسترسی
پیدا کرد .بازرسان ما نمونه برداری محیطی
کردند که مورد تحیلی و بررسی قرار خواهد
گرفت .دسترسی تکمیلی به محل دوم تعیین
شده بعدا در ماه جاری انجام خواهد شد.
گروسی ادامه داد :از توافق میان آژانس و ایران
استقبال می کنم که امیدوارم موجب تقویت
همکاری و اعتماد دوجانبه شود .جمهوری
اسالمی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
در پایان سفر اخیر «رافائل گروسی» مدیر
کل آژانس به تهران و انجام مذاکرات با مقامات
کشورمان ،بیانیه مشترکی صادر کردند.

چین حمله به پایگاه هوایی آمریکا
را شبیهسازی کرد
همزمان با افزایش تنشهای منطقهای،
نیروی هوایی چین یک فیلم را منتشر کرد که
نشان میدهد بمب افکنهای این کشور یک
حمله شبیهسازی شده را علیه پایگاه نیروی
هوایی اندرسن آمریکا واقع در جزیره گوآم
انجام داد ه است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
این فیلم روز شنبه در حساب کاربری ویبو
نیروی هوایی ارتش آزادیبخش خلق چین در
حالی منتشر شد که ارتش این کشور دومین
روز رزمایشهای نظامی خود را در نزدیک
تایوان انجام میداد .گوآم ،محل استقرار
بزرگترین تاسیسات نظامی آمریکا در پاسیفیک
است که شامل پایگاه نیروی هوایی میشود.
این فیلم دو دقیقه و  ۱۵ثانیهای نشان
میدهد که بمب افکنهای  ۶K-Hنیروی
هوایی ارتش چین از یک پایگاه در صحرا
برخاسته و به پایگاه هوایی اندرسن در گوآم
حمله کردند.

میشل عون:

به نظر راه حلی در آینده نزدیک
برای تشکیل دولت وجود ندارد
رئیسجمهوری لبنان اشاره کرد :امروز مقابل
بحران تشکیل دولت هستیم که نباید چنین
معضلی را داشتیم زیرا شرایطی که لبنان دارد
اجازه حتی از دست دادن یک دقیقه را هم
نمیدهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت النشره،
میشل عون ،رئیسجمهوری لبنان در سخنرانی
امروز ،دوشنبه خود گفت :با مواضع سفت و
سخت به نظر هیچ راه حلی در آینده نزدیک در
افق دیده نمیشود .زیرا تمام راهحلهای مطرح
شده به صورت غالب و مغلوب است.
وی گفت ،برای تشکیل دولت راه حلهای
منطقی و میانهای ارائه کردیم اما از سوی
دو گروه مورد قبول واقع نشد و تنها راه حل
باقیمانده رجوع به قانون اساسی و احترام به
آن بود چرا که در این راه حل بازنده و پیروزی
وجود ندارد .عون ادامه داد ،چهار مرتبه با
نخست وزیر مکلف دیدار شد و او نتوانست
ترکیب کابینه یا اسامی را ارائه دهد و مشکالت
حل نشده باقی ماندهاند.

رئیس سازمان انرژی اتمی::

برجام با خروج آمریکا در یک وضعیت شبه بن بست گرفتار شده است
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تقالی
دولت آمریکا برای نابود کردن برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم
چندجانبهگرایی در چارچوب نظام عدم اشاعه تسلیحات هستهای تصریح کرد
که برای صیانت از چندجانبهگرایی راهی جز پایان دادن به رفتارهای مخرب
آمریکا وجود ندارد.
به گزارش ایرنا« ،علی اکبر صالحی» که به صورت مجازی در مجمع عمومی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی سخنرانی میکرد خاطر نشان کرد که ایران
آمادگی خود را برای همکاری با جامعه جهانی اعالم میکند تا دیپلماسی و
چندجانبه گرایی را به مرکز روابط بین الملل بازگرداند.
وی با اشاره به «شرایط کامال ًجدی و منحصر به فرد ناشی از بیماری همه
گیر کرونا» افزود :در میان چنین محیط تاریک و دردناک منحصر به فرد که
تقریبا ًتمامی اعضای آژانس به طریقی از این بیماری رنج کشیده اند ،جامعه
جهانی نمی تواند شاهد پاره شدن رشته دیگری از چند جانبه گرایی ،یعنی
معماری سازمان ملل باشد.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان ادامه داد :پوشیده نیست که
سازمانهای بینالمللی تحت فشارهای سیاسی از جانب برخی کشورها قرار
دارند و آژانس نیز از این قاعده مستثنی نیست .از یک سو ،در این برهه زمانی

حساس برای چندجانبه گرایی ،علت وجودی نظام سازمان ملل متحد تحت
سوال جدی قرار گرفته است و از طرف دیگر ،آژانس بین المللی انرژی اتمی
از زمان تاسیس تاکنون ،با چالش های بسیار جدی در نوع خود روبرو است.
آژانس عزم خود را نشان دهد که بر سر بی طرفی ،استقالل و حرفه ای گری
مصالحهنمیکند
معاون رئیس جمهوری کشورمان در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد:
اینجا در وین ،آژانس و جمهوری اسالمی ایران حداکثر هوشیاری را در رابطه
با منافع بلندمدت خود نشان دادند؛ با این نگاه که این منافع فقط از طریق
همکاری متقابلی که از هرگونه نفوذ خارجی به دور باشد ،محقق خواهد
شد .از این رو ،آژانس بایستی در چارچوب تعهدات پادمانی دولتها ذیل
موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی ،عزم خود را نشان دهد که بر سر
بی طرفی ،استقالل و حرفهایگری به خاطر برخی راحت طلبیهای کوته بینانه
مصالحه نمیکند .وی افزود :شایان توجه است بدانید که ایران به تنهایی
 ۲۲درصد از کل بازرسی های آژانس را در سطح جهانی دریافت می کند .در
سال  ۴۳۲ ،۲۰۱۹بازرسی و  ۳۳دسترسی تکمیلی در ایران انجام شده است.
بعالوه ،آژانس همچنین قادر بوده است تا فعالیتهای راستیآزمایی خود در
ایران را حتی در طول شرایط سخت ناشی از همه گیری کرونا ادامه دهد .با

این همکاری شفاف و گسترده ،ایران و آژانس توافق کردند که با حسن نیت
برای حل سه سوال مربوط به پادمان همکاری کنند؛ با این تفاهم که سوال
یا درخواست دیگری برای دسترسی ،بر اساس تجزیه و تحلیل اطالعات در
دسترس آژانس ،وجود ندارد.
تروئیکای اروپایی باید تعهدات خود را به طور کامل و موثر اجرا کنند
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح وضعیت کنونی برجام پرداخت
و گفت :مایلم بگویم در حالی که هنوز یک توافق گسترده در میان جامعه
جهانی وجود دارد که برجام باید به عنوان یک نقطه عطف واقعی در تاریخ
چندجانبه گرایی و به عنوان یک دستاورد مهم دیپلماسی حفظ شود ،این توافق
به دلیل خروج غیرقانونی ایاالت متحده از آن ،در یک وضعیت شبه بن بست
گرفتار شده است .رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با بیان اینکه «حفظ
برجام مسئولیت مشترک کلیه اعضای جامعه بین المللی است» افزود :در
این زمینه ،مسئولیت اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور اروپایی به عنوان اعضای
برجام از اهمیت باالیی برخوردار است ،از جمله اینکه آنها باید تعهدات خود
را به طور کامل و موثر اجرا کنند .بنابراین ،این توافق فقط زمانی حفظ می
شود که مفاد آن به طور متعادل توسط همه طرفین درگیر در آن ،اجراء شود.
درنتیجه ،ایران چاره دیگری جز اتخاذ رویکرد گام به گام در اجرای بندهای

 ۲۶و  ۳۶برجام برای بازگرداندن تعادل از دست رفته توافق ،نداشته و ندارد.
شصتوچهارمین نشست مجمع عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
امروز دوشنبه  ۳۱شهریور  ۱۳۹۹در مرکز بینالمللی وین با رعایت شیوهنامه
های بهداشتی گشایش یافت.
در این نشست که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت نمایندگان ،سفرا و
مقامات ارشد  ۱۷۱کشور عضو آژانس به صورت فیزیکی و فضای مجازی حضور
دارند.

