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سرمقاله

خبر
امیرعبداللهیاندرکمیسیونامنیتملی
مجلس:

رویکرد ایران در قبال افغانستان تالش
برای تشکیل دولت فراگیر است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت که وزیر
خارجه در این جلسه ضمن تشریح دیپلماسی
خارجی در خصوص افغانستان اعالم کرد که
رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک به
مردم افغانستان و تالش برای تشکیل دولت فراگیر
توگو
است .محمود عباس زاده مشکینی در گف 
با ایسنا در توضیح جلسه امروز این کمیسیون
گفت :این جلسه با حضور وزیر خارجه برگزار شد
و آقای امیرعبداللهیان به تشریح دیپلماسی خارجی
در خصوص افغانستان پرداخت و اعالم کرد که
رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک به
مردم افغانستان و تالش برای تشکیل دولت فراگیر
است .وی افزود :طبق توضیحات وزیر خارجه،
ارتباط کنونی ما با افغانستان برای تسهیل کمک
به مردم افغانستان است مثال فعالیت کنسولی
ما برای کمک به متقاضیان مسافرت درمانی به
ایران صورت می گیرد .عباس زاده ادامه داد :وزیر
خارجه به این نکته هم اشاره کرد که جریان حاکم
فعلی بخشی از واقعیت افغانستان است و ستاد
افغانستان مجددا در وزارت خارجه کار خود را
شروع کرده است .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی اضافه کرد :در این جلسه آقای
امیرعبداللهیان این توضیح را داد که همان طور که
در نشست با سردبیران رسانه ها گفته ،قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریم ،مسیر دولت در بحث
هسته ای را مشخص کرده منتها صحبت های او
سزاده خاطرنشان کرد :بر
تحریف شده است .عبا 
اساس گزارش وزیر خارجه ،ماه آینده نشستی با
حضور سفرای جمهوری اسالمی ایران در کشورهای
همسایه با دستور کار توسعه روابط اقتصادی برگزار
خواهد شد .در این نشست سفرای ایران در برخی
از کشورهای مستقل و دوست با ظرفیت اقتصادی
باال و زمینه همکاری خوب حضور خواهند .داشت.
وی همچنین با اشاره به صحبتهای وزیر خارجه
درباره نشست بغداد گفت که طبق توضیحات
ارائه شده خروج آمریکا از منطقه و توسعه روابط
اقتصادی بین کشورهای منطقه از جمله محورهای
بحث نشست بغداد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی گفت که بنا بر اظهارات وزیر خارجه،
تغییرات مدیریتی در وزارت خارجه از هفته آینده
شروع می شود.

اخبار

رئیس قوه قضائیه در نشستی با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و جمعی از فعاالن اقتصادی:

سیاستورزی و «توهم» اخالقی
ادامه از صفحه یک
یک سیاستمدار نه استاد اخالق است ،نه فقیه؛
نه کارشناس علوم اجتماعی و نه کارشناس هنری
یا ورزشی؛ یک سیاستمدار تنها یک سیاستمدار
لوفصل مسائل و موضوعات
است که باید برای ح 
جامعه تدبیر کند .او باید بتوانند مشکالت را به
حداقل رسانده و زمینه را برای بهبود شرایط و تغییر
وضعیت آحاد جامعه مهیا کند.
حال آنکه در یک جامعه «سیاستزده» مانند
ایران ،سیاستمداران تصور میکنند کارشناس همه
مسائلاند و اجازه دارند که نسبت به همه چیز
اظهار نظرهای کارشناسی داشته باشند .نخستین
پیامد این وضعیت بروز پدیده «نخبهکشی» در
جامعه خواهد بود .نخبگان حوزههای غیرسیاسی
که میتوانند با ایجاد روندهای کارشناسی بسیاری
از مسائل و معضالت موجود را مرتفع کنند ،کارکرد
خود را از دست داده و تمایلی به تغییر وضعیت
از خود نشان نمیدهند ،چرا که صاحبان قدرت ـ
سیاستمداران ـ هیچ نقشی برای آنها قائل نیستند.
از دیگر آسیبهای وارده ناشی از این وضعیت،
میتوان به شکلگیری پدیده «دردهای مزمن» در
جامعه اشاره کرد .به دالیل پیشگفته و از آنجا
که موضوعات به صورت تخصصی مورد مطالعه و
ارزیابی قرار نمیگیرند ،هیچ مسئل ه و معضلی به
مفهوم دقیق کلمه و از بن و ریشه حل نمیشود.
بلکه با اتخاذ و اعمال برخی مسکنهای کماثر و
زودگذر از سوی سیاستمداران سعی میشود ،بر
تمام آنها سرپوشی گذاشته شود.
نکته نگرانکننده آنجا است که این «کهنهزخم»ها
زمانی سر باز میکنند و ممکن است با شیوه
و روشی ناآرام واکنش نشان دهند .در صورت
تجمیع این واکنشها نگرانیهایی جدی و اساسی
به وجود خواهد آمد .به نظر میرسد متصدیان
امور و اصحاب قدرت و سیاست باید اجازه دهند
تا موضوعات تخصصی با استفاده از رویکردهای
علمی و کارشناسی حل شوند .چه اینکه البته به
نظر نمیرسد ارادهای برای این تغییر رویکرد وجود
داشته باشد .ارباب و اصحاب سیاست تالش
میکنند تا در مسیری که تا به امروز آمدهاند
پیشروی کرده و مسیر را بر دیگر نخبگان اجتماعی
ببندند.

سیاستروز
رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت:

با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای در نشستی با هیئت رئیسه
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و
جمعی از فعاالن اقتصادی گفت :مالکیت خصوصی
قطعا ً از نظر شرع ،قانون اساسی و مسئوالن عالی
نظام کامال ًمحترم است ،اما در تحصیل مال باید همه
روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از
طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیر
از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در همه کارها باید
قانون مبنا قرار گیرد ،متذکر شد :هر جا خالء قانون
وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و
اشکاالت قانون نیز باید برطرف گردد ،اما اگر قانونی
وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای تصریح
کرد :همه ما تالش میکنیم تا کشوری قوی و مستقل
داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و
عدالت در همه ابعاد و حوزهها برقرار باشد.
وی همچنین تأکید کرد :همه ما باید اعمال خود را
محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود
دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت
شویم.
رئیس قوه قضائیه خطاب به فعالین بخش خصوصی
گفت :اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در
بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی
ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند،
باید علل آن بررسی و برطرف شود.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود:
بسیاری از کسانی که در پیروزی انقالب اسالمی نقش
داشتند و برای تحقق ارزشهای اسالمی از جان و مال
خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و
پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند ،فعاالن بخش
خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد.
وی تصریح کرد :اگر امروز نگاه بخشی از مردم به
بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعاالن
اقتصادی نادرست است و یا گلهمندی وجود دارد ،باید
در جهت اصالح و تغییر این نگرش تالش کنید.
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیاء ،اولیاء و نظام
جمهوری اسالمی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت:
امروز قطعا ًبا عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و
کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی
است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در
اقتصاد کشورمان ،در کنار اقتصاد دولتی ،گفت :باور
من این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی
رسید .رئیس دستگاه قضا افزود :اقتصاد تعاونی نیز
در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی
نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکالت
عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی
هستیم.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره

محسنی اژهای گفت :اقتصاد تعاونی در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و باور من این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی
رسید.

امروز قطع ًا
با عدالت
اجتماعی
مطلوبفاصله
داریم و کم
کردن این
فاصلهنیازمند
یک عزم و اراده
جمعی است که
همه باید به آن
اهتمامداشته
باشیم
به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد:
دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن ،افسران
و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار
میدهد و آنها را تنها نمیگذارد.
وی از مسئوالن اتاق بازرگانی و فعاالن بخش
خصوصی خواست که در رفع آسیبهای حوزه فعالیتی
خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در
حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه
قضا پیشگیری از جرم و تخلف است ،تأکید کرد :هرجا
تخلف یا جرمی صورت گرفت ،باید به بهترین نحو و
کم هزینهترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن
کاهش یابد.
وی خاطر نشان کرد :قانون برای مرتکبان جرم و
تخلف مجازاتهای سنگین تعیین کرده که الزم است
برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود ،اما تالش ما
این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با بیان
اینکه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال
کاهش پروندههای قضایی است ،یکی از مهمترین
ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوریها و

توافقی که بازتاب گستردهای در جهان داشت

استفاده از ظرفیتهای مردمی برای میانجیگری و
صلح و سازش عنوان کرد.
وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در
حل دعاوی و اختالفات از طریق صلح و سازش وجود
دارد ،در حکم قاضی نیست.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای در
ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی
راهکارهای بهبود و ارتقای شاخصهای کسب و کار و
وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو
سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزههای
مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب
جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند اشاره کرد و
گفت :در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای اداره
اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود:
انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و
دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا
این اموال به گونهای مدیریت شود که هم چرخه تولید
و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال

مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذینفع تأمین
شود .رئیس قوه قضائیه خود فعالین بخش خصوصی
را متخصصترین افراد برای حمایت از فعالیتهای
اقتصادی سالم و مقابله با مشکالت این حوزه معرفی
کرد.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه هدف از
برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال
آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته
شود ،بر احصای کامل مسائل مطرح شده در این
جلسه برای طراحی راه حل تک تک مشکالت و اجرای
گام به گام این راهکارها تأکید کرد.
در این نشست علی غالمی معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که به نمایندگی از
دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته کسب
و کار شرکت میکند ،با استقبال از پیشنهاد اعضای
اتاق ایران برای استفاده از نظرات مشورتی اعضای
اتاق برای تصمیمگیریهای اقتصادی و بازرگانی در
قوای سهگانه اعالم کرد که حضور اعضای اتاق در
نشستهای کارگروه مشترک قوا برای آسیبشناسی
قوانین اقتصادی که در حال برگزاری است پیگیری
خواهد کرد.

توافق با آژانس و فرصت دوباره به دیپلماسی

توافق میان جمهوری اسالمی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی با
واکنشهای مثبتی از سوی کشورهای مختلف جهان روبهرو شده است
و مقامات و دیپلماتهای کشورهای مختلف این توافق را فرصتی دوباره به
دیپلماسی و ازسرگیری مذاکرات هستهای دانسته اند.
به گزارش ایرنا ،روابط ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی روابط
منحصر به فردی بوده است .برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسالمی
بازرسیشدهترین برنامه هستهای در در دنیا است و ایران بیشترین
همکاری را با آژانس داشته است .حتی پس از کنارهگیری آمریکا از
برجام ،جمهوری اسالمی در برجام ماند و به همکاری خود با آژانس
ادامه داد و  ۱۵گزارش آژانس موید تعهد ایران به برجام بوده است.
ایران حتی یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و اعاده تحریمهای
هستهای و بعد از مشاهده بیعملی سایر شرکای برجام تعهدات خود را
کاهش داد ،در تماس و همکاری تنگاتنگ با آژانس اقدام کرده است.
توافق این هفته ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،بازتاب گسترده
ای در جهان داشته است اغلب کارشناسان و دیپلماتهایی که اظهار
نظر کرده اند ،این توافق را زمینهای برای احیای امیدواری نسبت به
ازسرگیری مذاکرات هستهای برشمردند.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از سفر

خود به ایران گفت :من از ایران وعدهای نگرفتم دنبال آن هم نبودم
اما بر لزوم تداوم گفتوگو با آنها تاکید کردم باید گفتوگوهای ما با
دولت جدید ادامه یابد.
او تاکید کرد :گفتوگوی خوبی در ایران داشتم بار دیگر توانستیم
فعالیتهای ضروری راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را
افزایش دهیم .به زودی دوباره به ایران میروم تا درباره مسائل مورد
اختالف با سران ایرانی گفتوگو کنم .هنوز تاریخ دقیق این سفر معلوم
نیست .رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته آینده برای شرکت در
اجالس مجمع عمومی آژانس به وین سفر میکند .ما ،در آنجا با هم
دیدار میکنیم .سفر من بعد از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
در وین و به زودی خواهد بود.
انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپایی
هم در صفحه توئیتر خود درباره این توافق نوشت :این اقدام مثبتی
به منظور تداوم آگاهی از برنامه هست ه ای ایران است و به دیپلماسی
ی کنم .هدف اتحادیه اروپا اجرای
ش ها تشکر م 
ی دهد .از تال 
میدان م 
کامل برجام از سوی همه طرفها است .به همین دلیل الزم است
مذاکرات وین را هر چه زودتر از سر بگیریم.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که کشورش
تصمیمی برای مطرح کردن قطعنامه علیه ایران در نشست شورای
حکام ندارد .به گفته این مقام آمریکایی واشنگتن و همپیمانانش قصد
ندارند در نشست جاری شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
قطعنامهای را علیه ایران مطرح کنند.
ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیهای اعالم
کرد :ما از توافق حاصل شده درخصوص سرویس فنی تجهیزات نصب
شده در تاسیسات هستهای ایران میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و
سازمان انرژی اتمی ایران استقبال میکنیم .مهمترین مسئله این بود
م گفتوگو پیرامون تمامی مسائل
که طرفین بر عزم خود نسبت به تداو 
مرتبط به فعالیتهای نظارتی آژانس اتمی در ایران تاکید کردند.
زاخارووا افزود :ما همچنین انتظار داریم که جو سازنده در نشست
شورای حکام به آمادهسازی جهت برگزاری دور آتی مذاکرات وین جهت
احیای برنامه جامع اقدام مشترک کمک کند .هنوز به ریشه کنونی
مشکالت پیرامون برنامه هستهای ایران رسیدگی نشده است .به گفته
این دیپلمات روس سریعترین راه برای احیای توافق هستهای نیازمند

این است که تهران و واشنگتن به طور همزمان به تعهداتشان ذیل
قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل عمل کنند.
ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین هم در کنفرانس خبری
گفت :چین از اجماع حاصل شده از طریق گفتوگو و همکاری میان
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخصوص مسائل پادمانی و
نظارتی در ایران استقبال میکند .ما از طرفین میخواهیم نقشی سازنده
در این زمینه داشته باشند.
لیجیان با بیان اینکه برجام تنها و موثرترین راه حل مسئله هستهای
ایران است ،اظهار کرد :طرفین از جمله آمریکا باید هر چه سریعتر
تصمیم سیاسی اتخاذ کنند و گامهای راسخی برای پیشبرد و ازسرگیری
مذاکرات درخصوص توافق هستهای بردارند .امیدواریم که طرفین در
مسیر درست حرکت و شرایط و جو مناسب برای تالشهای دیپلماتیک
را مهیا کنند.
ماریا ادبار ،سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز در کنفرانس خبری
هفتگی ضمن استقبال از توافق نظارتی میان ایران و آژانس گفت:
این اولین گام مثبت است اما پس از این سفر انتظار داریم که آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بتواند طبق توافق انجام گرفته ،فورا دوربینها
در تاسیسات تحت تاثیر قرار گرفته را سرویس و کارت حافظ ه آنها
را تعویض کند .ما امیدواریم که بازگشت فوری به مذاکرات وین انجام
گیرد .این منطقیترین کاری است که در حال حاضر میتوان انجام
داد.
دعوت کشورهای مختلف برای بازگشت به مذاکرات در حالی صورت
می گیرد که امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگوی
تلفنی با دومینیک راب ،وزیر امور خارجه انگلیس گفت که دولت
سیزدهم به رغم آنکه در ابتدای کار در حال مشورت های داخلی در
مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است ،به مذاکراتی که دارای نتایج
ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تامین کند ،اقبال خواهد داشت.
توافق میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران امیدها را برای
ادامه مذاکرات هستهای میان جمهوری اسالمی و غرب افزایش داده
است .اگرچه آمریکا و اعضای اروپایی برجام بر بازگشت فوری ایران
به مذاکرات تاکید دارند،اما امیرعبداللهیان اخیرا اعالم کرد طرف مقابل
خودش این درک را دارد که یک پروسه دو تا سه ماهه زمان میبرد
که دولت جدید مستقر شود و برای هر گونه تصمیم برنامهریزی کند.

وزارتخانههای صمت و جهاد
کشاورزی برای حل مشکالت معیشت
روزانه مردم تدبیر کنند

رئیس جمهوری روز سه شنبه در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات اثر
گذار برای ثبات در بازار و کنترل قیمت و تامین
مواد اولیه مورد نیاز تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد :وزارتخانههای
صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی
با برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدت ضمن اصالح فرایندها برای حل مشکالت
معیشت روزانه مردم تدبیر و چارهاندیشی کنند.
رئیسی با تاکید بر همکاری همه اعضای دولت
به ویژه وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت
و جهاد کشاورزی برای حل مشکالت اقتصادی
از وزرای مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت خواست طرحها و برنامههای
تحولی را با مشارکت صاحب نظران و فعاالن
اقتصادی تهیه و پس از تصویب ،ابعاد مختلف
آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.
رئیس جمهوری همچنین به معاون اول
ماموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک
زمانبندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند.
رئیسی تصریح کرد :دولت ناظر اصلی در بازار
است و مردم انتظار دارند با اولویتبندی مسائل
مهم اقتصادی و با تالش شبانهروزی ،تحولی
در اقتصاد کشور و معیشت آنان ،به صورت
ملموس رخ دهد.
در این جلسه موضوع «سیاست تجاری و
ارزی» و «راههای افزایش و توسعه صادرات
غیرنفتی» مورد بررسی قرار گرفت .براساس
برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،افزایش
صادرات غیرنفتی از  ۳۵میلیارد دالر به ۷۰
میلیارد دالر ،هدفگذاری شده که الزمه آن
اصالح ساختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد
لزا در
کاالهای دانشبنیان ،پیشرفته و اشتغا 
صادرات و نیز تقویت بازارچههای مرزی است.
در این جلسه همچنین برای اجرایی شدن این
طرحها ۱۴ ،پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای
ویژه تجاری بین ایران و کشورهای هدف بررسی
و الزامات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمدباقرقالیباف:

هیچ اطالعات جدیدی به آژانس
اتمی داده نشده است

نماینده مردم تبریز اظهار کرد :به گفته رئیس
مجلس در مذاکرات با گروسی ،فقط کارتهای
حافظه دوربینها عوض و پلمب شده و هیچ
اطالعات جدیدی به آژانس داده نشده است.
احمد علیرضابیگی در گفتوگو با مهر گفت:
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه
غیر علنی در خصوص مذاکرات مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی با رئیس این سازمان اعالم
کرد «تنها اتفاق رخ داده این است که کارتهای
حافظه دوربینها را عوض کردهایم».
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :به گفته رئیس مجلس «این کارتها
پیش از این توسط آژانس پلمپ شده بود؛
کارتها تعویض شد ،مجددا ً آژانس دستگاهها
را پلمب کرد».
وی افزود :قالیباف تاکید کرد که «کارتها در
ایران است ،هیچ اطالعاتی به آژانس داده نشده
است».
علیرضابیگی افزود :طبق قانون راهبردی لغو
تحریمها ،به دلیل اینکه تحریمهای هستهای
علیه ایران لغو نشده ،دولت نمیتواند هیچ
اطالعاتی به آژانس بدهد.
وی با اشاره به هجمه رسانهای اصالحطلبان
مبنی بر توافق ایران و آژانس و زیرپا گذاشتن
قانون لغو تحریمها گفت :این هجمه رسانهای
ت خربزهای است که اصالحطلبان زیر پای
پوس 
دولت رئیسی میگذارند.

آیا سفر گروسی به تهران منجر به عقبنشینی از اجرای قانون مجلس شد؟
سفر رافائل گروسی به تهران برخالف برخی فضاسازیهای رسانهای ،هیچگونه
مغایرتی با قانون مجلس شورای اسالمی و توقف اجرای موقت پروتکل الحاقی
نداشت و تنها فرصتی را برای تفهیم رویکرد جدید کشور به آژانس و ضرورت خارج
نشدن آژانس از ریل فنی  -حقوقی در تعامل با کشورمان فراهم کرد.
به گزارش ایرنا از نورنیوز ،سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به تهران که شنبه شب گذشته صورت گرفت به دالیل مختلف از جمله در
پیش بودن نشست شورای حکام آژانس ،بازتاب و واکنشهای زیادی در سطح
رسانههای داخلی و خارجی به دنبال داشت.
یکی از دالیل اصلی این واکنشها ،گزارش تند هفته قبل گروسی به شورای
حکام آژانس و تاکید بر این موضوع بود که بازرسیهای این سازمان از مراکز
هستهای ایران به طور چشمگیری کاهش یافته و با محدودیت جدی مواجه شده
است.
رافائل گروسی در این گزارش ادعا کرده بود؛ ایران مانع دسترسی بازرسان
آژانس به سایتهای مرتبط با فعالیتهای هستهای شده و همچنان به توسعه
فعالیتهای اتمی خود ادامه میدهد.
در این گزارش ضمن تکرار ادعای کشف ذرات هستهای اظهار نشده ،آمده بود
که ایران  ۱۰کیلوگرم اورانیوم با غنای  ۶۰درصد ذخیره کرده که فراتر از سقف مجاز
در برجام است.
هرچند غریبآبادی نماینده ایران در آژانس در مقام پاسخ به ادعاهای گروسی

اعالم کرد که چون سایر طرفها در برجام به تعهدات خود تحت توافق هستهای
در حوزه رفع تحریم عمل نکردند هیچکس نمیتواند توقف فعالیتهای هسته
ای ایران را در چارچوب این توافق از ایران طلب کند ،اما برخی رسانههای غربی
پیشبینی کرده بودند که طرفهای غربی در نشست آتی شورای حکام با هدف
تشدید فشارها بر ایران تالش خواهند کرد که مبتنی بر گزارش گروسی قطعنامهای
علیه کشورمان صادر نمایند.
با این وجود؛ موافقت ایران با سفر گروسی به تهران در کنار شیوه تنظیم
برنامههای این سفر و تک مالقات او با رییس جدید سازمان انرژی اتمی ،به نوعی
نشان دهنده رویکرد جدید ایران در حوزه همکاری با آژانس بود ،به این معنا که
عزم تهران ،ادامه مناسبات با آژانس اما با رویکردی متفاوت و بر اساس تعامل با
این سازمان به عنوان نهادی صرفا حقوقی و فنی است.
از زمان مسئولیت گروسی در آژانس که با حمایت آشکار و پردامنه آمریکا صورت
پذیرفت ،آژانس در مواجهه با جمهوری اسالمی عمال وارد فاز رفتارهای سیاسی
شد و نه تنها به وظایف صیانتی خود در قبال ایران به عنوان یک عضو خود عمل
نکرد ،بلکه ابزارهای فنی ،حقوقی و نظارتی را تبدیل به اهرم فشار سیاسی کرد.
سفر اخیر گروسی چه در بخش مالقاتها و چه در زمینه دستور مذاکرات ،کامال
محدود و معطوف به وظایف او به عنوان مسئول یک سازمان فنی-حقوقی شد و
نشان داد که ایران گرچه بنای تداوم همکاری با آژانس را دارد ،اما قرار نیست این
همکاری یکسویه و کم بهره برای منافع کشور باشد.

بر همین اساس ،با اینکه گروسی در اولین سفر خود در دولت قبلی با رئیس
جمهور ،وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفتوگو کرده
بود ،اما در جریان اولین سفرش به ایران پس از استقرار دولت سیزدهم ،تنها
یک مالقات با محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی برای او در نظر گرفته
ی برای سرویس برخی دوربینهای
شد و دستور مذاکرات نیز صرفا بر هماهنگ 
آسیبدیده و تعویض کارتهای حافظه ،آن هم برای بعد از نشست شورای حکام
متمرکز بود.
در همین حال؛ قبل ،حین و بعد از سفر گروسی به تهران ،رسانههای غربی
در اقدامی هماهنگ و البته تحریف شده ،تالش کردند که این سفر را به عنوان
دستاورد مهمی در حوزه افزایش نظارتها بر ایران نشان دهند و آن را در تداوم
فشارهای قبلی مفهومسازی کنند ،حال آنکه این روایتسازی آنها با واقعیت
صحنه تفاوتهای معناداری داشت.
این رسانهها در همین راستا اولین نشست خبری گروسی پس از بازگشت از
تهران را عامدانه به صورت تقطیع شده بازتاب دادند تا مطابق پیوست رسانهای
طراحی شده در اتاق فکر غربیها علیه کشورمان ،پازل فشار بر ایران را با یک
عملیات روانی هدفمند تکمیل کنند.
این سفر برخالف برخی فضاسازیهای رسانهای ،هیچگونه مغایرتی با قانون
مجلس شورای اسالمی و موضوع توقف اجرای موقت پروتکل اجرایی نداشت و
تنها فرصتی را به منظور تفهیم رویکرد جدید کشور به آژانس و ضرورت خارج

نشدن آژانس از ریل فنی-حقوقی در تعامل با تهران برای کشورمان فراهم کرد.
چنانچه در پایان سفر از سوی مسئولین سازمان انرژی اتمی کشورمان اعالم
شد ،هیچ تغییری در شیوه اجرای قانون مجلس ایجاد نشده و همچنان اجرای
داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی از سوی ایران متوقف بوده و اطالعات تجهیزات
نظارتی نیز به آژانس ارائه نخواهد شد.

