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روحانی در دیدار رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

خبر
تصویب قطعنامه
پیشنهادی ایران درباره
خلع سالح هستهای

ایران تا زمانی که ا زمنافع برجام بهرهمند شود به آن پایبند است
آمانو :ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است

رئیــس آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمی
روز گذشــته میهمان مقامهــای بلندپایه
ایران بود .یوکیو آمانو در شرایطی با هدف
توگوهــای دورهای میــان
مالقــات و گف 
ایــران و آژانس در قالب برجــام به تهران
ســفر کــرده اســت کــه موضع گیریهــای
جدیــد دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهوری
امریــکا دربــاره توافــق هســتهای ،ابعــاد
مهمتری را به ســفر او فــارغ از رایزنیهای
دوجانبه با مسئوالن ایرانی بخشیده است.
ترامپ اخیراًبا تأیید نکردن پایبندی ایران
به توافق هســتهای و درخواســت از کنگره
بــرای اصــاح برجام امــا و اگرهایــی را در
روند اجرای آن به وجود آورده اســت .این
در حالی اســت که مقامهای امریکایی در
درخواســتهایی که از آژانس داشتهاند از
میزان پایبنــدی ایران بــه تعهداتش ابراز
نگرانــی کــرده و مدعی شــدهاند کــه ایران
در چارچــوب برجام دسترســیهای کافی
بــرای مراکــزی که بــه زعم آنها مشــکوک
است ،در اختیار بازرسان آژانس قرار نداده
اســت .ادعاهایــی کــه بــا این پاســخ آمانو
مواجه شد «ایران در حال اجرای تعهدات
خود بر اساس برجام یا توافق هستهای با
شــش قــدرت جهانی اســت و آژانس هم
از دی مــاه  ۱۳۹۵یعنــی روز آغــاز اجــرای
توافق هستهای تاکنون ٬همچنان در حال
راســتی آزمایی و نظــارت بر فعالیتهای
ایران است» .اینک در شرایطی که مطالبه
فراتر از برجــام مقامهای امریکایی مبنی
بــر بازرســیهای بیشــتر از مراکــز مــورد
ادعای آنها در ایران با پاسخ رد مقامهای
آژانس رو به رو شــده اســت ،حضور آمانو
توگــو بــا مســئوالن کشــور
در تهــران و گف 
اهمیتــی دوچندان مییابــد .چنانکه این
حضــور کــه در پی هشــت گــزارش مثبت
آژانــس از پایبنــدی ایــران بــه تعهــدات
هســتهایاش صــورت میگیــرد میتواند
گامی در جهت تقویت برجام در مواجهه

روحانی :برای معرفی وزرا
تعامل کردیم اما معامله نکردیم

رئیــس جمهــوری اظهارداشــت :علــت اینکــه آقــای دکتــر
اردکانیــان بــرای ایــن ســمت دعوت شــد بهخاطر مهــارت و
تخصص و دانش ایشــان در زمینه مســأله آب بود البته این معنایش این نیســت که از
انرژی و برق غافلیم ،آن هم در ســر جای خودش بســیار مهم اســت اما امروز مشــکل
اول ما ،مشکل آب است .ایشان عالوه بر اینکه یک شخصیت علمی و دانشگاهی است
البتــه مــا امــروز بین دو وزیر ،شــرق و غرب را جمــع کردیم .وزیر نیــرو در غرب تحصیل
کرده ،کانادا و وزیر علوم ما در شرق تحصیل کرده ،استرالیا .آقای اردکانیان فردی عالم
و تحصیلکرده اســت و در ســازمانهای بینالمللی فعالیت کرده و بــا طرحهایی که در
منطقه و در کشــورهایی که دچار خشکســالی شدند ،آشــنایی دارد .همچنین شخصیت
با تجربهای است که در وزارتخانههای مختلف کار کرده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران میتواند بهعنوان هاب تولید و صادرات برق در
منطقه باشد ،گفت :ایران میتواند صادرکننده برق به کشورهای منطقه باشد .کشورهای
همسایه غربی از ما برق میخواهند کشورهای شرقی از ما برق میخواهند ما میتوانیم
حتی به کشورهای ثالث هم برقمان را منتقل کنیم.
ëëبرایدفاعازخود،هرسالحینیازداشتهباشیممیسازیم
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط پیشآمده در اثر تخلفات
پیاپــی امریکاییهــا ،متزلــزل بــودن روی پیمان قبلــی و دعوت بــرای مذاکــره بعدی را
داستانی مضحک خواند و افزود :بعضیها میگویند تعهدی که قبالً با هم بستیم این
فعالً قرص و محکم نباشــد ،متزلزل باشــد ،بیاییم راجع به موضوع دیگر با هم مذاکره
کنیم؛ این یکی از حرفهای خندهدار تاریخ اســت ،یک کســی عهد و پیمانی میبندد و
میگوید پای پیمان خودم تا آخر ایستادم و به دقت عمل میکنم و اجرا میکنم ،جایزه
من این اســت که راجع به موضوع دوم صحبت کنیم .و این قابل بحث اســت؛ اما کسی
کــه همــان تعهد اول را زیر پا میگــذارد ،دارد با زبان عملش اعــام میکند که من اهل
مذاکرهنیستم.
روحانــی با بیان اینکه امریکاییها اعــام میکنند که ما اهل مذاکره و تعهد و پیمان
نبوده و اصول اخالقی و بینالمللی را نمیشناسیم ،خاطرنشان کرد :این معنایش این
است که اگر کشوری در این مسیر قرار گرفت دیگر هیچ کشوری نمیتواند به آن اعتماد
کند و این در حالی اســت که امروز امریکاییها به بعضی از کشــورهای شرق آسیا پیغام
مذاکره میدهند؛ مگر دیوانه شــدند که با شــما مذاکره کنند؛ شما مذاکره دیروز را علنی
زیر پا میگذارید و به مذاکره امضا شدهای که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده
بیاعتناهستید.
رئیــس جمهــوری اظهــار داشــت :امریکاییها کشــوری که بــه کمک مردم عــراق و
ســوریه رفته و یار ملتهای دیگر بودهاند را مداخله گر مینامند ،در حالی که خودشــان
میخواســتند عــراق را تجزیــه کنند و این ملــت و ارتش عراق و ملت ایران و کشــورهای
منطقه بودند که نگذاشتند تمامیت ارضی عراق خدشهدار شود.
رئیس جمهوری خطاب به سیاستمداران امریکا گفت :اگر بناست شما نسبت به این
مسائل اعتراض کنید ،ما از شما میپرسیم آیا ملت ایرانی که حامی کشورهای مظلوم در
برابر تروریسم و تجزیهطلبی بوده ،رفتارش خوب نیست و شما که امنیت را بهم زدید،
داعش را به وجود آوردید و طالبان و دیگر گروههای تروریستی را ساختید ،منافقین را پناه
دادید ،به ملت ایران در طول تاریخ ظلم کردید ،سکوی نفتی ملت ایران را زدید ،قبول
ندارید کشــور متجاوز هستید؟ آیا سکوی نفتی میدان جنگ بود و در آن هواپیما و تانک
وجود داشــت که آن را مورد حمله قرار دادید؟ شــما در داســتان طبس وارد خاک ایران
شده و به کشور ما تجاوز کردید؛ هواپیمای مسافربری ما را مورد حمله قرار دادید و بارها
بیادبانه ملت ایران را تروریست خواندید.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه امریکاییهــا بــه تالشها و ســاح مــا ایــراد میگیرند،
خاطرنشان کرد :ما برای دفاع از خود ،تمامیت ارضیو ملتمان ،هر سالحی از هر نوعی
نیاز داشته باشیم ،در ساختن و تولید و انبار کردن آن و در زمان الزم استفاده از آن تردید
نخواهیم کرد .وی تأکید کرد :شــما بدانید ما موشــک را ســاختیم ،میسازیم و خواهیم
ســاخت و این با هیچ یک از مقررات بینالمللی در تناقض نیســت؛ با قطعنامه 2231
در تضــاد نیســت .ما راه دفــاع ،مناف ع و امنیت ملیمان را با همه قــدرت ادامه خواهیم
داد و بدخواهان و دشمنان باید بدانند هر نقض عهدی بکنند به ضررشان خواهد بود و
جمهوری اسالمی ایران پاسخ قاطعی را به آنها خواهد داد.

با فشــار دولتمردان امریکایی باشد .مدیر
کل آژانس در ســفرش به تهران با رئیس
جمهوری ،وزیر امور خارجه ایران و رئیس
توگو کرد.
سازمان انرژی اتمی دیدار و گف 
دیدارهایــی کــه در خــال آن مقامهــای
کشورمان ،در شرایطی که مسئوالن دولت
امریــکا میکوشــند بــا بهرهگیــری از نفوذ
سیاســی خود ایــن نهاد را بــرای عملیاتی
کــردن مطالبــات بیاســاس خــود تحت
فشــار قرار دهنــد ،خواســتار ادامــه یافتن
نقش آفرینــی بیطرفانه آژانــس در قالب
عمل بــه وظیفــه نظارتــیاش بــر برجام
شدند.
ëëتأکید روحانی بر ضرورت حفظ استقالل
آژانس
رئیــس جمهــوری در دیــدار آمانــو
ضــرورت حفــظ اســتقالل و بیطرفــی
آژانــس بینالمللــی انرژی اتمــی را مورد
تأکیــد قــرار داد و بــا بیــان اینکــه آژانــس
تنهــا مرجع تأییدکننده پایبنــدی ایران به
برجام است ،تصریح کرد« :برجام معیار
مشــخصی دارد و مــاک عمل ایــران نیز
صرفــاً همــان معیارهــا اســت» .رئیــس
جمهوری خاطرنشان کرد« :اعتبار آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بهعنوان یک نهاد
مهم بینالمللی در افکار عمومی جهان
بر مبنای این اســت که بــدون تأثیرپذیری
از قدرت ها ،فعالیت های حرفهای و فنی
خــود را بــه انجام برســاند و اینکــه برخی
از کشــورها و مقامــات آنهــا بخواهنــد بــر
تصمیمات آژانس تأثیر بگذارند و اعمال
فشار کنند برای ما قابل قبول نیست».
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت،
روحانــی بــا تأکید بــر اینکه یک کشــور هر
طــور که بخواهــد نمیتواند بــا توافقهای
چندجانبــه و بینالمللــی برخــورد کنــد،
گفــت« :اســتحکام مقــررات و معاهدات
بینالمللی بسیار مهم اســت» .او با بیان
اینکه جمهوری اســامی ایران همانطور
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قطعنامه پیشــنهادی ایران درباره
خلــع ســاح هســتهای در کمیتــه
خلع ســاح و امنیت بیــن المللی
ســازمان ملــل بــه تصویب رســید.
ایــن قطعنامه که خواســتار اجرای
تعهدات کشورهای هستهای درباره
خلع سالح هســتهای در چارچوب
پیمــان منــع گســترش ســاحهای
هســتهای (ان پی تی) است ،با رأی
مثبت  ۱۱۲کشور تصویب شد.
عنوان ایــن قطعنامه «پیگیری
اجــرای تعهدات پذیرفته شــده در
تهای
سهای بازنگری دول 
کنفران 
عضو ان پی تی در سالهای ،۱۹۹۵
۲۰۰۰و  ۲۰۱۰میــادی» اســت کــه
پیشنویس آن توسط هیأت ایران
بــه کمیتــه خلــع ســاح و امنیــت
بینالمللی سازمان ملل ارائه شد.
این قطعنامه با وجود مخالفت
امریــکا ،رژیــم صهیونیســتی،
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپایی
و چنــد همپیمــان عمدتــاً غربــی
امریــکا ،بــا آرای مثبــت اکثریــت
قریــب بــه اتفــاق کشــورهای عضو
جنبش عدم تعهد تصویب شد.
قرار اســت این قطعنامه حدود
یــک مــاه دیگر بــه صحــن مجمع
عمومی ســازمان ملــل متحد ارائه
و در آنجــا بــه صــورت نهایــی بــه
تصویب برسد.

ادامه از
صفحه 2
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که بارها اعالم کرده هرگز نخستین کشوری
نخواهد بــود که از برجام خارج میشــود،
گفت« :تا زمانی نســبت بــه برجام پایبند
و متعهد هســتیم که بتوانیم از منافع قید
شــده در آن بهرهمنــد شــویم» .روحانــی
همچنیــن رونــد همکاریهــای ایــران و
آژانــس را قابل توجه دانســته و با تأکید بر
آمادگی ایران برای توسعه این همکاریها
گفت«:اراده ما مبتنــی بر انجام همکاری
بلندمدت با آژانس در چارچوب مقررات
بینالمللی اســت و امیدواریم با توجه به
همــکاری کامــل ایــران در ســالهای اخیر،
آژانــس هــر چــه ســریع تــر نتیجــه نهایی
مبنی بر صلحآمیز بــودن ماهیت برنامه
هســتهای ایــران را اعــام کنــد» .رئیــس
جمهوری با بیان اینکه همکاریهای ایران
و آژانــس باید گام بــه گام موجب تقویت
اعتماد دو طرف شود ،گفت« :نباید اجازه
دهیــم برجام بهعنوان دســتاوردی مهم،
خدشه دار شود و باید با همکاری گسترده
ایــن تعهــد مهــم بینالمللــی را تثبیــت
کنیم».
ëëآمانو :آژانس همچنــان بر بیطرفی خود
یدهد
ادامهم 
مدیــرکل آژانــس بیــن الملــی انرژی
اتمی نیز در دیدار رئیس جمهوری برجام

را توافقــی بســیار خــوب دانســت و گفت:
«امروز بر اســاس تالشهای مشترکی که
بــه انجــام رســیده میتوانیــم تأکید کنیم
کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه تمامی
تعهــدات خــود در چارچــوب مقــررات
بینالمللــی و برجام عمل کرده اســت».
آمانــو بــا تجلیــل از پایبنــدی جمهــوری
اســامی ایران در عمل بــه تعهدات خود
در برجام ،خاطرنشان کرد« :اعتبار آژانس
بســیار حائــز اهمیــت بــوده و همچنان بر
بیطرفی خود در مواضع ،ادامه میدهد و
بر اساس حقایق و پادمانها گزارشهای
واقعی را ارائه خواهد کرد».
ëëصالحی:آمانودرخواستجدیدیبرای
بازدیدازسایتهایایراننداشتهاست
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا
بیــان اینکــه برجــام را مهــم میدانیــم و
نمیخواهیــم بــه هــم بخــورد ،تصریــح
کــرد« :مدیــرکل آژانس هیچ درخواســت
جدیــدی برای بازدید از ســایتهای ایران
نداشتهاست».
علــی اکبر صالحی پــس از دیدار آمانو
در جمــع خبرنــگاران با بیان اینکــه آمانو
ایــن بار به درخواســت خود به ایران ســفر
کــرده اســت ،با اشــاره بــه این نکتــه که ما
میدانیم فشــارهای زیادی بــر ارگان های

بینالمللی از جمله آژانس هست ،افزود:
«با در نظر گرفتن چنین شرایطی از آقای
آمانو خواســتیم کما فی السابق براساس
مســئولیت آژانس و آنچه در ســوگندنامه
آژانــس آمده برای مدیرکل این ســازمان،
بتواننــد بــدون جانبــداری و ســمتگیری
بــه صورت کامالً مســتقالنه نظــرات فنی
خــود را ارائــه دهنــد» .صالحی در پاســخ
بــه این ســؤال که آیــا آمانو بــرای بازدید از
سایتهای جدید درخواستی داشته گفت
که آمانو هیچ درخواســت جدیــدی برای
بازدید عنوان نکرده است.
وی تأکیــد کــرد« :برجــام را مهــم
میدانیــم و نمیخواهیم به هــم بخورد؛
عالقهمندیم برجام ادامه یابد و ضرورتی
نداشته باشــد از سناریوهایی که اندیشیده
شــده ،اســتفاده کنیــم ،در عــرض  ٤روز
میتوانیم در فردو که دوستان گفتند سالن
بسکتبال شده ،فعالیت را شروع کنیم».
صالحــی ســپس گفــت« :راجعبهبند
«تی» بــا آژانس صحبت شــده ،عراقچی
مواضع ما را با آژانس مطرح کرده اســت،
ایران بهبند تی متعهد است؛ مثل هر بند
دیگری که در برجام هست و طرف مقابل
میخواهد بنا به تفسیر خود بیان کند ،آنها
مشــکالت خودشــان هســتند» .بند «تی»
برجــام به طراحی و توســعه یک وســیله
انفجاری هســتهای اشــاره میکنــد و ایران
را از تالش برای دســتیابی به فناوریهای
خاصــی کــه میتوانــد در تهیــه ســاح
هستهای کاربرد داشته باشد بازمیدارد.
مدیر کل آژانس همچنین با وزیر امور
خارجــه ایران دیــدار کرد .طرفیــن در این
دیــدار بر لــزو م پایبندی همــه طرفها به
برجــام تأکید کردنــد .آمانو در ایــن دیدار
اظهــار داشــت که ایران به تعهــدات خود
در برجــام عمــل کرده و از دیــدگاه آژانس
اجرای برجام از ســوی همه طرفها حائز
اهمیتاست.
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ëëتیتــر یــک  /محمدرضــا خاتمــی :تــوان تشــکیل
 10دولتداریم
دگرخوان
اصالحطلبــان در ســالهای اخیــر رونــد روبــه جلویــی
داشــتهاند ،از گذشــته خــود ،اشــتباهات ،کاســتیها و
کمی هایشــان عبــرت گرفتــه و در مراحل بعــدی آن را
جبران کردهاند؛ هم به لحاظ تشــکیالتی و هم به لحاظ
بــرون دهی عملی که باید داشــته باشــند ...نقش آقای خاتمی یا شــخصیتهای
دیگری که در جریان اصالحطلبی اســت ،متأســفانه یا خوشــبختانه از تشــکلها و
جریانات سیاسی پررنگتر هستند ...محدودیت بیشتر یا کمتر آقای خاتمی تفاوتی
در این وضعیت اصالحطلبان داشــته باشد ...مگر در طول چندسال گذشته آقای
خاتمی چه کاری انجام دادند؟ یک عده را دور هم جمع کرده اند؟ یک عده را دور
هم جمع کردهاند ،آن عده هســتند و کار میکنند و شــاید بار اصلی هم روی دوش
آنها بوده ...هم ما میدانیم و هم طرف مقابل ما که اگر آقای روحانی موفق نشود،
ضربهبسیاربزرگیبهجریاناصالحاتخواهدخورد،بنابراینآنهاهمههمتشان
را گذاشتند تا دولت موفق نشود .به هرحال هم انتقادات جدی به دولت و شخص
آقــای روحانــی وارد اســت ،این مســأله شــخصی و پســت خواهی و ســهم خواهی
نیســت ...اگر قرار باشــد ،پس از چهارســال بگوییم نشــد ،مردم هم میگویند پس
نخواهد شد ...اتفاقاتی که اخیراًرخ میدهد اعم از جریانات اجتماعی – اقتصادی،
تجمعات و حوادث جنایی؛ به نوعی منعکسکننده ناامید شدن مردم است.
ëëیادداشت«:آقایاناجازهندهیدعادیشود»؛رضازندی
آقایــان اجــازه ندهیــد تا ســوانح نفتــی ،چونان
حــوادث جــادهای عادی شــود .این دولــت و آن
دولت هم ندارد .پاالیشگاهها ،واحدهای پتروشیمی و تأسیسات نفتی
و گازی ،بخشی از امنیت ملی ما است .جدا از اینکه میلیونها دالر برای
ساختشــان از جیب مردم صرف شــده اســت ،فارغ از اینکه هر کدام
نقش بیبدیلــی در تأمین نیازهای اساســی انرژی کشــور دارد ،تلفات
انســانی این حــوادث ممکن اســت غیرقابل پیشبینی باشــد .حادثه
آتشســوزی جمعهشــب پاالیشــگاه تهران بهشــدت تلخ بود ...نباید
گذاشت تبعات حادثه در مرور زمان به فراموشی سپرده شود .شرکت
ملی پاالیش و پخش ،پس از عمل به وظایفش نسبت به خانوادههای
داغدار در موقعیت فعلی ،باید به فکر دغدغههای آتی آنان هم باشد.

ëëسرمقاله«:دولتومجلسانقالبیامریکا!»؛حسینشریعتمداری
«انقالبــی بــودن» در یک کلمه به معنــا و مفهوم تأکید
بــر اصول و مبانــی و کوتاه نیامــدن از آن در قول و عمل
اســت ...دولــت امریــکا هر روز ســاز تــازهای علیه کشــورمان کوک میکنــد و کنگره
که مجموعه دو مجلس ســنا و نمایندگان امریکاســت ،هنوز از وضع فالن تحریم
اقتصادی فارغ نشده ،وضع تحریمهای جدید و تازهتری را در دستور کار قرار داده
و با جدیت دنبال میکند ،که تحریمهای موشــکی و تحریمهای موسوم به «مادر
تحریمها»! تازهترین نمونههای آن هستند و ...اما در این سو ،دولت و مجلس ما به
چهکاریمشغولند؟برخیازنمایندگانمجلسباخانمموگرینینمایندهاتحادیه
اروپا به گونهای حقارتآمیز عکس سلفی میگیرند ،دغدغه کنسرت دارند ،ظرف
 20دقیقــه برجام را تصویب میکننــد و بعد میفرمایند  20دقیقه هم زیاد بود! با
محدودیــت فروش قلیــان مخالفت میکننــد ...دولت در مقابــل نقض پیدرپی
برجام از ســوی امریکا ،دست روی دست میگذارد ،وزارت خارجه در گزارش خود
تأکیــد میکند که امریــکا  18بار برجام را نقض کرده ولی توضیح نمیدهد که چرا
تاکنون در مقابل نقض  18باره برجام سکوت کرده بودند؟!

