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آژانس نصب ســانتریفیوژهای پیشرفته تر از سوی ایران را تأیید کرد

آدریان دریا محموله خود را تخلیه کرد

فضاسازی تندروها همزمان با سفر مدیرکل موقت آژانس

ظریف :تیم «ب» تنها خواهان راهاندازی جنگی دیگر است

ایرنا

گــروه سیاســی  /پیــام
تهران از طریق آژانس
گزارش بینالمللــی انــرژی
اتمی به کشورهای طرف توافق هستهای
مخابره شــد .یک روز بعد از سفر کورنل
فروتا ،مدیر موقــت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به ایران ،گزارشــی از ســوی
آژانس منتشر شد که نشان میداد ایران
در چارچــوب گامهــای تالفــی جویانــه
خــود در مواجهه با کم کاری طرف های
اروپایــی اش اجــرای چــه تعهداتــی را
متوقــف کرده اســت .ایــن در حالی بود
که همزمــان با ایــن رویــداد چهرههای
تندروی کاخ ســفید و رژیم اســرائیل در
ادامه فضاســازی علیه ایران از یک ســو
ســفر مدیر کل موقــت آژانس به تهران
را بــه بازرســی ادعایــی از فعالیتهــای
غیرعلنــی ایــران گــره زده و از ســوی
دیگــر تهــران را به تالش برای ســاخت
تســلیحات هســتهای متهــم کردنــد و
مدعی شــدند که باید فشــار بــه ایران را
افزایش داد.
مدیرکل موقــت آژانس بینالمللی
انــرژی اتمــی روز یکشــنبه و همزمــان
بــا اجــرای ســومین گام ایــران مبنی بر
متوقــف کــردن تعهــدات برجامی اش
بــه ایــران آمــد و بــا هــدف پیگیــری
همکاریهــای ایــران و آژانــس بــا
مقامهــای ارشــد جمهــوری اســامی
از جملــه علــی اکبــر صالحــی ،رئیــس
ســازمان انــرژی اتمــی و محمــد جــواد
ظریــف ،وزیر امــور خارجه ایــران دیدار
توگــو کــرد .یــک روز بعــد از ایــن
و گف 
دیدارها که از سوی فروتا سازنده خوانده
شد ،او گزارشــی منتشر کرد که طبق آن
اعالم شــد ایران نصب سانتریفیوژهای
پیشــرفتهتر در روند غنیسازی اورانیوم
را شــروع کــرده اســت .اقدامــی کــه بــر
اســاس برجام ممنوع بوده اســت .این
گزارش کمی پس از آن منتشــر شــد که
بهــروز کمالوندی ،ســخنگوی ســازمان
انــرژی اتمــی ایــران جزئیــات  ۴اقــدام
ایــران در کاهــش تعهداتــش از توافــق
هســتهای موســوم بــه برجــام را اعــام
کرد و خبر از آغــاز گازدهی به آیآر ۶که
براساس برجام ،ایران میتوانست تنها
 ۱۱ســال پس از برجــام گازدهی به آن را
انجام دهــد ،داد .این تحوالت از ســوی
ایــران در قالــب ســومین گام متقابــل
در برابــر تالشهــای ناکافــی اروپا برای
تحقق بخشــیدن بــه منافــع اقتصادی
ایران انجام شــده است .ایران پیشتر در
نخســتین گام اعالم کرده بــود که دیگر
به محدودیت ذخیره اورانیوم غنیشده
(ســقف  300کیلوگــرم) پایبنــد نیســت
و در گام دوم نیز از ســقف تعیینشــده
برای ســطح غنیسازی اورانیوم (۳.۶۷
درصــد) عبــور کــرد و بــه گفتــه آژانــس

واکنش ایران به جنجال سازان

وزیر امــور خارجه ایران وقتی با اخبار
برش دروغیــن تندروهــا مواجــه شــد ،فقط به
ارســال یک پیــام از طریق توئیتر بســنده
کــرد و گفت« :تیــم ب» تنهــا خواهان راهانــدازی جنگی
دیگــر اســت ».ظریــف در توئیتــی در واکنش بــه نمایش
جدیــد نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی و بــا ضمیمــه
کــردن ویدئوی تشــویقهای وی برای حملــه به عراق در
ســال  ۲۰۰۲در یکی از جلســات اســتماع در کنگره امریکا
نوشــت« :دارنــده تســلیحات هســتهای واقعــی هماننــد
چوپان دروغگو درباره یک ســایت تخریب شــده ادعایی
در ایــران ،فریــاد میزنــد .او و تیــم ب ،بیتوجــه به خون
بیگناهــان و یــک هفــت تریلیــون دیگــر ،فقــط بهدنبال
بینالمللــی انرژی اتمی ،به  ۴.۵درصد
رساند.
ëëرضایــت مدیــر کل موقــت آژانس از
گفت وگوهایتهران
آژانــس در بیانیــهای کــه دو روز
پیش(دوشنبه) منتشــر شد ،تأیید کرده
است که ایران در حال نصب نسلهای
نهای ســانتریفیوژ
پیشــرفتهتر ماشــی 
است .در بخشی از گزارش آژانس عنوان
شده است که این نهاد تأیید میکند که
«این ســانتریفیوژها یا نصب شدهاند یا
در حال نصب هســتند ۲۲ :ســانتریفیوژ
 ،4-IRیــک ســانتریفیوژ 30 ،5-IR
سانتریفیوژ  6-IRو سه سانتریفیوژ -IR
». 6sطبــق ایــن بیانیه آژانــس آمده که
«همه این ســانتریفیوژهای نصب شده
آماده آزمایــش با «یــو اف( »۶اورانیوم
هگزافلوراید) بوده اما در دو روز گذشته
یعنی یکشنبه و دوشنبه هیچ آزمایشی
انجــام نشــده اســت ».گــزارش آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی همچنیــن
میگوید ایران در حــال تغییر لولههای
اتصــال ســانتریفیوژها اســت .اتصاالت
فعلی برای تحقیق و توســعه مناســب

جنــگ هســتند .تضمیــن دادنهــای وی در ســال ۲۰۰۲
دربــاره «بازتابهــای مثبــت» حمله بــه عــراق را به یاد
بیاوریــد .ولــی قطعــاً ایــن بــار وی نمیتوانــد از کنــار بــه
تماشــا بنشــیند ».از ســوی دیگر نماینده ایران در آژانس
هم پاســخ ادعای مشــاور امنیت ملی امریکا را این گونه
پاســخ داد که «مدیر کل موقت آژانس دستورکار خاصی
بــرای ســفر بــه تهــران آن گونه کــه بولتــون آرزو میکرد،
نداشــت».غریب آبــادی تأکیــد کــرد« :هرگونــه تالشــی
بــرای ایجاد اخــال و انحــراف در همکاریهای ســازنده
و فعاالنــه ایــران و آژانــس و اعمــال فشــارهای نابجــا به
آژانــس ،کامالً مخرب بــوده و با اقدامات مناســب ایران
نیز مواجه خواهد شد».

اســت .فروتــا در این گــزارش همچنین
بــر ضرورت پاســخدهی بدون معطلی
ایــران بــه ســؤاالت آژانــس در ارتباط با
تکمیــل بــودن اظهاریههــای پادمانــی
ایــران تأکید کرده و گفتهاســت که زمان
اهمیتی حیاتی دارد.
با این حال مدیــر کل موقت آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در یک نشست
خبــری بعــد از انتشــار گــزارش خــود از
رویکــرد مناســب ایــران در گفتوگــو با
این نهاد تمجید کرد و گفت در سفرش
به تهران ،بحثهــای پرمحتوایی میان
طرفیــن صورت گرفتــه اســت .او گفت
کــه «در ایــران بیشــترین و مهمتریــن
مکانیســم راســتی آزمایــی در تاریــخ را
داریــم؛ برجــام و پادمانهــا و پروتــکل
الحاقــی؛ امــا آژانــس اکنــون خواســتار
آن اســت تــا برخــی جنبههــای ایــن
مکانیســمها بموقــع رســیدگی شــود».
مدیر کل موقت آژانس ضمن تأکید بر
اینکه نقش آژانس درباره برجام صرفاً
به راســتی آزمایی و نه قضاوت پیرامون
تحوالت پیرامون آن محدود میشــود،
بر اهمیت همکاری کامل و بموقع ایران

تأکید کرد .کاظم غریب آبادی نماینده
دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در واکنش بــه گزارش فروتا گفت
که ایــن گزارش آژانــس حاکی از نصب
ســانتریفیوژهای جدید در نطنز اســت.
او افزود« :ایران در روز شنبه  ١۵شهریور
به آژانس اطالع داده بود که قصد دارد
ســانتریفیوژهای پیشــرفته اضافی را در
کارخانه غنیسازی سوخت نطنز نصب
و آنها را با اورانیوم طبیعی تست کند».
ëëسهپردهازسناریویجنجالیتندروها
همزمان با ایــن تحوالت میان ایران
و آژانــس بود کــه ســناریوی تندروها در
واشــنگتن و تــل آویــو بــه اجــرا درآمد و
سلسله ادعاهایی از سوی جان بولتون،
مشــاور امنیــت ملــی امریــکا و بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر اســرائیل مطرح
شــد که به کمــک خبرگــزاری رویترز در
صدر اخبار رسانههای جهانی نشست.
ابتــدا جــان بولتــون ،مشــاور امنیت
ملی امریکا مدعی شد سفر «فروتا» به
بازرسی از فعالیتهای غیرعلنی ایران
مربوط است .بولتون در توئیتی پیش از
ســفر مدیر آژانس به تهران ادعا کرد که

فیرحی در تشریح فلسفه حرکت تاریخی اباعبداهلل (ع) مطرح کرد

مسأله اصلی قیام عاشورا اصالح شیوه حکمرانی بود
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حجتاالســام داوود فیرحــی در
مراســم عــزاداری شــب نهــم محــرم
کــه در کانــون توحیــد تهــران برگــزار
شــد ،به تشــریح فلســفه قیام عاشــورا
بر اســاس متــن برجا مانــده از وصیت
امام حســین(ع) پرداخت .این اســتاد
دانشــگاه تهران بــا یــادآوری این نکته
که در اواخر ســال  60هجری و با از دنیا
رفتــن معاویه خالفــت در حال تبدیل
شدن به یک نظام وراثتی بود.
او افزود:اباعبــداهلل الحســین(ع)
اعتراضــی را علنــی کــرد کــه قبــاً هم
وجــود داشــت ،گفــت« :امــام در آن
اعتراض به این جمله اشاره کردند که
قصد شرارت ندارم و اقدام کردم برای
طلب اصــاح در امت جدم و خواهان
بازگشت به مسیری هستم که پیامبر و
علی(ع) طی میکردند».
بــه گــزارش جمــاران ،فیرحــی در
تفســیر چرایــی اصــرار اباعبــداهلل بــه
بازگشــت به ســنت با ارجاع به تواریخ
مســأله ســنت را نــه صــرف برگــزاری
واجبات شــرعیه بلکه ضرورت اصالح
ســیره حکومــت یــا شــیوه حکمرانــی
دانست و درباره تقید اموی به واجبات
شرعیه گفت :حتی خود معاویه ملتزم
بــه بســیاری از احکام شــریعت بود که
شــاید بســیاری از ما به انــدازه او چنین
کاری نکنیــم .بعضــی از مورخیــن،
زندگی یک روز معاویه را توضیح داده
و نشــان دادند کــه چگونه مســتحبات
مذهبی بخشی از زندگی روزانه او بوده

اســت .یعنی اصالً مسأله اینها نبوده و
حتی مســأله شــراب خوارگی یزید هم
نیســت .زیــرا شــراب خوارگــی گناهــی
شخصی اســت و نهایتاً می توان گفت
خلیفــه یعنــی یزیــد را از مشــروعیت
میانــدازد .آنچــه رخ داده و بســیار
مهم اســت به ســیره حکومت یا شیوه
حکمرانی برمیگردد.
او بــا یــادآوری اینکــه دولــت
پیامبــر(ص) دولتی مبتنی بــر قرارداد
و رضایــت بــود و ایشــان نزدیــک 132
قرارداد بست و شبکه حکومت خود را
روی آن بنــا کرده بود ،گفــت« :اما این
دولت در دورههای بعد بتدریج تبدیل
بــه دولتــی تهاجمــی شــد و به ســمت
نظــام غنیمت رفت و بــه دولت رانت
تبدیل شــد کــه به واســطه آن بخشــی
از جامعــه ســود بردند و بخشــی دیگر
محروم شــدند .بنابراین یک نابرابری
جدی پیدا شد».
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه
الیگارشــی کــه تــا پیــش از حکومــت
حضــرت علی(ع) شــکل گرفتــه بود و
با تمام ظرفیتهایی که داشــت برای
به شکســت کشــانیدن حکومــت امام
تالش کرد و در دولت معاویه یک نوع
بازگشت به میراث خلیفه سوم بود که
سبب شد سیاســت تغییر ناکام بماند
و سیاســت اصالح به کما بــرود ،جمع
کردن اکثریت صحابه در شــام و شکل
دادن بــه یــک کانــون سلســله مراتبی
جدیدالتأسیس به تأســی از روحانیون

حامی حکومت روم شرقی را از جمله
اقدامــات انجــام شــده در حکومــت
معاویه دانســت و گفــت« :اتفاق مهم
ایــن بــود کــه معاویــه توانســت از این
صحابــه یــک کانــون سلســله مراتبــی
جدیدالتأسیس درست کند تا با روایتی
کــه آنهــا میســازند از دولــت بنیامیه
پشــتیبانی کنند .یعنی از آن پس دیگر
صحابه به جای آنکه معیاری مستقل
بــرای داوری میــزان ادراک دولــت یــا
اشــخاص باشــند ،بــه ماشــین امضای
دولت شــام تبدیل شدند و این اتفاقی
بسیار عجیب و پیچیده است».
فیرحی با بیان اینکه از این زمان دو
گفتمان شکل گرفت که یکی بازگشت
بــه ســنت پیامبــر و دیگــری عمــل بــه
اجتهاد صحابه بود ،افزود« :چون قبالً
تجربه نشــان داده که با شــورایی بودن
نیــز جنگهایی شــبیه صفین و خوارج

شــکل میگرفتــه اســت .بنابرایــن در
بنیاد تئــوری این بحث وجــود دارد که
از یک طرف وحدت باید حفظ شــود و
از طــرف دیگر هم نظــر صحابه بر این
است و چون صحابه عادل هستند پس
نظر معاویه همان نظر درست است و
هرکس اجماع امت را بشــکند ،مقصر
است .به همین دلیل است که معاویه
در نامههــای خود به امام حســین(ع)
مــدام تأکیــد میکنــد کــه وحــدت
مســلمانان را برهــم نزنیــد و اگــر ایــن
اتفاق بیفتد ،مشــکالت افزوده خواهد
شد و درســت به همین دلیل است که
امام حسین(ع) نیز میگوید من دنبال
اصالحــم و بعــد تعریــف میکنــد کــه
منظورش از اصالح برگشــت به ســیره
پیامبــر و علــی(ع) اســت ...بنابرایــن
مقصــود امــام حســین(ع) از اصــاح،
بازگشــت بــه آرمانهــای بنیانگــذار
بــوده اســت .آرمانهایی که بــا تکیه بر
مصلحت نظــام خالفت درحــال کنار
گذاشــتن هســتند ».فیرحی در پایان با
اشاره به چرایی جنگیدن امام با لشکر
یزید گفت :امام حسین(ع) ساده نبود
و میدانســت کــه این سرنوشــت ره به
جایــی نخواهــد برد امــا میدانــد که او
آخرین بازمانده مستقیم پیامبر است
و بایــد طرح نقشــهای را میریخت و تا
جایی که میتوانســت ،نقاشی میکرد
تا شاید تبدیل به آرمانی برای آیندگان
شــود و همــه بداننــد کــه حســین(ع)
ساکت نماند.

«این سفر در راستای اطالعاتی است که
اخیراً آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
شورای حکام این سازمان در خصوص
فعالیتهای غیــر علنی ایران در زمینه
انــرژی هســتهای صورت میگیــرد ».به
فاصله کمی بعــد خبرگزاری رویترز نیز
به نقل از برخی دیپلماتها ،مدعی شد
که در نمونهبرداری بازرسان بینالمللی
از محلــی در ایــران کــه نخســتوزیر
اســرائیل قبــاً آن را یــک انبــار مخفــی
هســتهای در تورقوزآباد تهران توصیف
کــرده بــود ردی از اورانیــوم پیــدا شــده
اســت.دیپلماتها به رویتــرز گفتند که
آنچه کشف شــده هنوز با خلوص مورد
نیــاز برای ســاخت بمب اتمــی فاصله
داشته و از آنجا که ایران هنوز نمونهای از
این ماده را در اختیار آژانس بینالمللی
انرژی اتمی نگذاشــته ،تعیین منشأ آن
آسان نیست.
نخستوزیر اسرائیل سال گذشته با
نشــان دادن یک نقشــه و تصویر سر در
ســاختمانی در «تورقوزآباد» (شــهرک
فاطمیه در جنوب تهران) ادعا کرده بود
که کشــورش از چند ماه قبــل اطالعات
«انبــار مخفی هســتهای ایــران» در این
محــل را بــه آژانــس داده ،امــا این نهاد
اقدامی نکرده و بازرسان خود را به آنجا
نفرستاده است.
ایــن ادعــا در حالــی از ســوی منابــع
ناشــناس رویترز به صدر اخبار بازگشته
اســت که دنی دانون ســفیر اسرائیل در
ســازمان ملل متحــد در توئیتــر مدعی
شــد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی
روایت اسرائیل را تأیید کرده است .این
در حالی اســت که مدیــر کل آژانس روز
دوشنبه در خالل نشست خبری اش در
پاسخ به سؤالی درباره سایت تورقوزآباد
بدون آنکه ادعای اسرائیل را تأیید کند،
گفت« :مــا مکالماتمان با کشــورهای
عضــو را فاش نمیکنیم بویژه در موارد

خاص .راســتی آزمایــی از فعالیتهای
هســتهای ایــران در جریــان اســت و
فرآینــد فنــی دقیقــی اســت و مــا طبق
برنامــه عمــل میکنیــم تا یــک تحلیل
تکنیکــی دقیــق داشــته باشــیم .امــا به
طور کلــی میتوانم بگویم در چارچوب
بیانیههایی که داشتیم و پایبندی ایران،
پاسخ به هر مورد خاص متفاوت است
و بازه زمانی خاص خود را دارد و هدف
از تعیین این بازه زمانی این است که به
نیازهای فنی پاسخ دهد .از اینرو زمان
حیاتی اســت تا تعامل ما با ایران پیش
بــرده شــود ».پیشــتر یوکیوآمانــو ،مدیر
کل ســابق آژانــس درخواســت نتانیاهو
بــرای بازرســی از تورقوزآبــاد را رد کرده
بــود .پــرده ســوم از ســناریوی جنجالی
علیه ایران بار دیگر از سوی نخستوزیر
رژیم صهیونیســتی فرو افتاد .جایی که
نتانیاهو روز دوشنبه و همزمان با انتشار
گزارش آژانس در کنفرانسی خبری ادعا
کرد که یک ســایت تسلیحات هستهای
اعــام نشــده ایــران را در آبــاده واقع در
جنــوب اصفهــان یافته اســت .نتانیاهو
با انتشــار برخی عکسهــای ماهوارهای
که طبــق ادعــای او در ماه ژوئــن گرفته
شــدهاند ،مدعــی شــد کــه ایــران پــس
از آگاهــی یافتــن از اینکــه ایــن ســایت
هستهای لو رفته است ،اقدام به نابودی
این سایت و سرپوشگذاری کردهاند.
ســرفصل ادعــای جنجــال ســازان
همزمــان بــا مذاکــرات میــان ایــران و
آژانس به روشنی فاصله میان اتفاقات
جــاری را بــا آنچــه در فضــای خبــری
رســانههای بینالمللــی پخــش شــد،
نشــان داد .اتفاقاتی که از یک سو سعی
بــر افزایــش فشــارها بــرای تأثیرگذاری
منفــی بــر تصمیــم ایــران در اجــرای
گام ســوم و از طــرف دیگــر به شکســت
کشــاندن ســفر مدیر موقــت آژانس به
تهران داشت.

خبــراولاینکــه،نفتکــش آدریان دریا (گریــس )1در
نهایت در ســواحل مدیترانه پهلــو گرفت و محموله خود
را تخلیــه کــرد .بــه گــزارش ایرنــا ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه روز یکشــنبه با اعالم این خبر گفــت« :ما پیش از
ایــن هــم اعالم کرده بودیم که به هــر طریقی نفتمان را
خواهیم فروخت و اقدامات ایذایی تأثیری در برنامههای ما نخواهد داشت».
سیدعباس موسوی با تأکید بر اینکه اقدامات امریکا خالف قوانین و مقررات
بینالملــل همچــون مقررات حقــوق دریاهــا و قوانین ســازمان بینالمللی
دریانوردی(ایمــو) اســت ،تصریح کــرد« :نفتکش آدریان دریــا هم علیرغم
اقدامــات ایذایی در نهایت در ســواحل مدیترانه پهلو گرفت و محموله خود
را تخلیــه کــرد و برای آینــده آن هم مالک آن تصمیمگیری خواهــد کرد ».او
درباره آخرین وضعیت کشتی انگلیسی استنا ایمپرو هم گفت« :این کشتی
هم اکنون مراحل آخر رسیدگی قضایی و حقوقی را طی میکند و امیدواریم
در آینده نزدیک رفع توقیف شود».

بازداشت شبنم نعمتزاده

خبر دیگر اینکه،یک مقام آگاه با اشــاره به بازداشــت شبنم نعمتزاده،
اظهار کرد :برای وی قرار وثیقه صادر شــده بود که این قرار به قرار بازداشــت
موقت تبدیل گردید و وی روانه زندان شد .به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه
قوه قضائیه ،این مقام آگاه انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشــروع را
به عنوان جزییات پرونده فرزند وزیر اســبق صنعت عنوان کرد و گفت« :این
فرد به همراه آقای لشگریپور و شرکتی که توسعه دارویی بوده است در مظان
اتهام هســتند که محاکمه آنها صورت خواهد گرفت» همچنین بر اســاس
گفته قاضی مسعودی مقام ،محاکمه شبنم نعمت زاده دوشنبه هفته آینده
( ۲۵شهریورماه) برگزار خواهد شد .به گزارش تسنیم ،محمدرضا نعمتزاده
وزیر اســبق صنعت در واکنش به خبر بازداشت دخترش گفت« :چند سالی
است که ایشان به همراه فردی مجوز واردات دارو را ثبت کرده بود اما االن آن
فرد به دلیل بدهیهایی که در طول یک ســال گذشــته به وجود آمده ،فراری
شــده و ضرر و زیان شــرکت متوجه او شــده اســت ».وی افزود« :بیش از یک
سال است که فروش این شرکت متوقف شده است اما شیطنتهایی صورت
میگیرد و مســائل را سیاســی میکنند اما مســأله این است که ایشان بدهکار
است و باید کار کنند تا بدهیشان را پرداخت کنند».

ادعایترامپبرایحل 24ساعتهمشکالتایرانوامریکا

س جمهــوری امریکا اعالم کــرد که میتواند
دســت آخــر اینکه ،رئی 
بــا همتــای ایرانی خــود دیدار کند و مشــکلی با چنین دیداری نــدارد .به
گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری رویتــرز گــزارش داد ،دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهوری امریکا این اظهارات را در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید
س جمهوری ایران دیدار کند
مطرح کرد .او مدعی شد که میتواند با رئی 
و مشکلی در دیدار با روحانی ندارد .رئیسجمهوری امریکا در حالی این
اظهارات را مطرح کرده که همواره سیاست «فشار حداکثری» را در قبال
ایران دنبال و اعمال کرده اســت .او پیش از این روز چهارشنبه گفته بود:
هر چیزی ممکن است .آنها مایلند بتوانند مشکالتشان را حل کنند .ما
میتوانیم موضوع را در  ۲۴ساعت حل کنیم.

