نمازجمعه تهران به امامت حجتاالسالم حاج علیاکبری در دانشگاه تهران اقامه میشود

پنجشنبه  29مهر 1۴۰۰
وطنامروز      شماره 3331

نماز جمعه این هفته تهران ( 30مهرماه  ،)1400بعد از ماهها تعطیلی به علت شیوع بیماری کرونا ،به امامت حجتاالسالم والمسلمین
محمدجواد حاج علی اکبری ،امام جمعه موقت تهران در دانشگاه تهران برگزار میشود .بدین منظور دانشگاه تهران برای ورود نمازگزاران
از ساعت 10صبح باز خواهد شد و نمازگزاران با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،این فریضه الهی ـ سیاسی را بجا خواهند آورد.

سیاسی

اخبار

اعتالی ارزشهای فرهنگی و دینی را
یکنیم
با جدیت پیگیری م 

رئیسجمهور تأکید کرد :دولت در
کن��ار مقابله با کرونا و تالش برای
رفع مش��کالت معیش��تی مردم،
اعتالی ارزشهای فرهنگی و دینی
جامعه را با جدیت پیگیری میکند.
حجتاالسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در
دی��دار رئیس و اعضای جامع��ه روحانیت ،با تاکید بر
اهتم��ام دولت برای ارتباط نزدیک و صمیمانه با علما
و فرهیخت��گان حوزه و دانش��گاه ،گفت :دولت مصمم
است از دیدگاهها و نظرات دلسوزانه همه قشرها بویژه
روحانیون در پیش��برد امور کش��ور و رفع مشکالت و
دغدغههای مردم اس��تفاده کند .رئیسجمهور تأکید
ک��رد :دولت در کنار مقابله با کرونا و تالش برای رفع
مشکالت معیشتی مردم ،اعتالی ارزشهای فرهنگی و
دینی جامعه را با جدیت پیگیری میکند .رئیسی افزود:
روحانیت همواره م��ورد اعتماد بوده و مردم همچنان
برای رفع مش��کالت خود به این جریان اعتماد دارند
و بای��د از این اعتماد برای رف��ع دغدغههای مردم در
بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی استفاده کنیم.
رئیسجمهور گفت :مصمم هستیم بر اساس بیانیه گام
دوم انقالب ،در مس��یر ایجاد تحول و ش��تاب در روند
پیشرفت کش��ور حرکت کنیم .وی افزود :بهرغم همه
مشکالت ،آینده را بسیار امیدبخش میبینم و مصمم
هستیم با ایجاد گشایشهای مختلف ،شرایط مناسبی
در وضع زندگی مردم ایجاد شود.
امیرعبداللهیان:

فلسطینهمچنان
مسأله نخست جهان اسالم است

وزیر امور خارجه با بیان اینکه فلس��طین همچنان
مسأله نخس��ت جهان اسالم است ،تأکید کرد :وزارت
ام��ور خارجه از تمام ظرفیته��ا و امکانات خود برای
حمایت همهجانبه از آرمان فلسطین بهره خواهد برد.
به گزارش مه��ر ،همزمان با هفته وحدت و میالد
نبی مکرم اس�لام ،عصر روز گذشته جمعی از فعاالن
و نمایندگان س��ازمانهای مردمنهاد حامی فلسطین
ب��ا حض��ور در مح��ل وزارت امور خارجه ،با حس��ین
امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کش��ورمان دیدار و
گفتوگ��و کردند .در این جلس��ه ک��ه در فضایی گرم
و صمیمی برگزار ش��د ،اعضای مجمع س��ازمانهای
غیردولتی و فعاالن حامی آزادی قدس شریف نظرات
و پیشنهادات خود را درباره حمایت عملی و رسانهای
از فلس��طین مطرح کردند .حاضران همچنین بر لزوم
همافزایی نهادها و دس��تگاهها برای زنده نگه داش��تن
آرمان فلس��طین و مقابله با اش��غالگران تأکید کردند.
امیرعبداللهیان در این نشست ضمن گرامیداشت یاد
سردار شهید قاسم س��لیمانی ،مرحوم شیخاالسالم و
مرحوم محتشمیپور ،از تالشهای مجمع سازمانهای
غیردولتی و فعاالن حامی فلس��طین در پش��تیبانی از
مقاومت و حقوق مردم فلسطین تمجید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه فلسطین
همچنان مس��أله نخس��ت جهان اس�لام است ،تأکید
ک��رد :وزارت امور خارجه از تمام ظرفیتها و امکانات
خ��ود ب��رای حمای��ت همهجانبه از آرمان فلس��طین
به��ره خواهد ب��رد و در ای��ن زمینه با س��ازمانهای
مردمنه��اد حام��ی فلس��طین هم��کاری کام��ل
خواهد داشت.

■■بازدی�د امیرعبداللهی�ان از اداره تأیید اس�ناد و میز
خدماتکنسولی

حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان
به صورت س��رزده از اداره تایید اس��ناد و میز خدمات
کنس��ولی وزارت امور خارجه بازدید کرد .در حاش��یه
این بازدید کارشناس��ان مربوط ضمن بیان مشکالت
و مس��ائل مورد نظر ،پیش��نهادات و راهکارهایی برای
ارتقای خدمترسانی به مراجعان بیان کردند .وزیر امور
خارجه نیز ضمن ابراز خش��نودی از اقدامات جدید به
عمل آمده در نحوه خدماترسانی و تسهیل امور ارباب
رجوع ،موارد الزم جهت تقویت و ارتقای خدمترسانی
را بیان و از کارشناسان خدوم کنسولی تقدیر کرد.
در ادامه سفر سرلشکر باقری به روسیه انجام شد

بازدید از امکانات رزم دریایی جزیره
«کرونشتات» در خلیج فنالند

سردار سرلش��کر «محمد باقری» رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح کشورمان که به روسیه سفر کرده است،
در ادامه بازدید از امکانات نظامی این کشور ،از امکانات
رزم دریایی جزیره راهبردی کرونشتات در خلیج فنالند
بازدید کرد .بنا بر این گزارش ،سرلشکر باقری به دعوت
رسمی ارتشبد «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه عازم
روسیه ش��ده تا درباره توسعه همکاریها و مناسبات
مشترک دفاعی و نظامی ،مبارزه با تروریسم و بررسی
تحوالت منطقهای و بینالمللی با مقامات بلندپایه روس
گفتوگو و تبادل نظر کند.

اطالعیه وزارت اطالعات درباره خبر
منتسب به اتباع افغانستانی

وزارت اطالع��ات در اطالعیهای اعالم کرد انتش��ار
برخ��ی مطالب و ش��ایعات علیه اتباع افغانس��تانی در
ش��بکههای اجتماع��ی و فضای مجازی از س��وی این
وزارتخانه صحت ندارد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است« :نظر به انتشار
برخ��ی مطالب و ش��ایعات علیه اتباع افغانس��تانی در
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مبنی بر هشدار و
ایجاد ترس و وحشت نسبت به اتباع مذکور در جامعه،
مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت اطالعات اعالم
مینماید انتشار چنین مطالبی از سوی وزارت اطالعات
صحت ندارد و تاکید میگردد تنها مرجع اطالعرسانی
اخبار این وزارتخانه ،مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
اس��ت و هر گونه اخبار ،اطالعیه ،هشدار و ...از طریق
سایت واجا منتشر میگردد».

دنیس راس ،مشاور سیاست خارجی کلینتون و اوباما  :باید ایران را بترسانیم تا مذاکرات به نتیجه برسد

آن که میترسید رفت

گروه سیاس�ی« :برای اینکه به دیپلماس��ی ش��انس بدهیم باید
ترس ای��ران از خودمان را برگردانیم» .این موضع «دنیس راس»
را احتم��اال میتوان مهمتری��ن رویکرد احتمالی طرفهای غربی
مذاکرات هستهای بویژه آمریکا در مواجهه با طرف ایرانی دانست.
به گزارش «وطنامروز» ،حاال گذر هر چه بیشتر زمان در مذاکرات
ایران و طرفهای غربی به منظور بازگشت به توافق برجام ،بیش از
هر طرفی به ضرر آمریکاییها خواهد بود .این واقعیتی است که در
روزهای اخیر از سوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و
نزدیکان نخستوزیر رژیم صهیونیستی مورد اشاره قرار گرفته است.
ب��ه همین دلیل چندان دور از ذهن نبود که طرف غربی به مرور
زمان ادبیات تندی را با نیت ایجاد ارعاب برای طرف ایرانی با نیت
بازگشت سریع به میز مذاکرات و عقبنشینی از مواضع ماههای
اخیر به کار گیرد .در روزهای اخیر برخی مقامات غربی از جمله
مقامات ارشد آمریکا از اجرایی شدن «پلن بی» در صورت شکست
مذاکرات وین به منظور بازگشت به برجام صحبت کردهاند و در این
«همه گزینهها روی میز است» نیز بهره
راستا از ادبیات تندی نظیر 
ادامه مذاکرات تحت
گرفتهاند .تالش آمریکاییها و اصرار آنها برای 
هر شرایطی ،نشان میدهد زمان به ضرر طرفهای غربی سپری
میشود .این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری
از ظرفیته��ای قانون اقدام راهبردی برای صیانت از منافع ملت
گذشته مجلس ،در حال افزایش توانمندیهای

ایران ،مصوب سال
به طوری که هماکنون ایران 120کیلو اورانیوم
هستهای خود است؛ 
شده  20درصد و  20کیلو اورانیوم غنی شده  60درصد توسط
غنی 
سانتریفیوژهای نسل جدید IR6را داراست .همچنین درخواستهای
مقامات آمریکایی با عدم مشروعیت از جانب افکار عمومی مواجه
یکجانبه این کشور از

است که دلیل این امر را نیز باید در خروج

طرفه تحریمها علیه ایران جست .طرح مساله
برجام و اعمال یک 
«پلن بی» توسط آمریکا ،ظاهرا با موافقت شرکای اروپاییاش همراه

نیس��ت ،چرا که جوزپ بورل ،مس��ؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپایی در واکنش به اظهارات مقامهای آمریکایی مبنی بر اینکه
همه گزینهها درباره ایران روی میز است ،میگوید اتحادیه اروپایی
در صورت شکست دیپلماسی حول برجام ،درباره «نقشه دوم» فکر
هفته گذشته طی نشست خبری در شهر
نمیکند .بورل جمعه 
واشنگتن درباره لزوم از سرگیری مذاکرات وین توضیح داد« :زمان
بازگشت به میز مذاکره فرا رسیده است .من نمیخواهم به نقشه
دوم فکر کنم ،زیرا هیچ نقشه دومی که من میتوانستم تصور کنم،
طرح خوبی نخواهد بود»؛ موضعی که البته روز گذشته با چاشنی
تهدید و ارعابآفرینی از س��وی بورل مجددا پی گرفته شد .با در
نظر گرفتن جمیع این مسائل ،تند شدن ادبیات مقامات آمریکایی
نسبت به ایران را نباید بدون دلیل دانست« .دنیس راس» مشاور
سیاست خارجی رئیسجمهور آمریکا در زمان «باراک اوباما» در
صفحه توئیتر ش��خصی خود نوشت« :ایران ،مذاکرات را به عنوان
امتیاز به ما تلقی میکند .تهران فکر میکند باال و پایین کردن ترس
از برنامه هستهایاش باعث پذیرش طرح «بیشتر در برابر کمتر» [از
سوی آمریکا] خواهد شد ،به این معنا که رفع تحریمها بیشتر از آنچه
در برجام آمده باشد و در ازای آن ایران امتیازهای کمتری بدهد.
برای اینکه به دیپلماسی شانس بدهیم باید ترس ایران از خودمان
را برگردانیم» .در این نوش��تار ،راس به طور واضح از اتخاذ راهبرد
ارعاب در برابر تهران س��خن میگوید .بدین صورت که واشنگتن
سعی کند با ترساندن ایران از طریق نگه داشتن چماقی همچون
اقدام نظامی مستقیم علیه تهران ،امتیازات مدنظر خود را دریافت
کرده و فعالیت تاسیس��ات هستهای جمهوری اسالمی ایران را تا

حد ممکن محدود سازد .پیشنهاد راس با توجه به شرایط کنونی
ایاالتمتحده و گذر زمان علیه این کشور قابل فهم بهنظر میرسد.
گفتنی است پیشنهاد دنیس راس مبنی بر ترساندن تهران به

البته
منظور امتیازگیری ،در گذشته و در زمان دولت اصالحات نیز توسط
دولتمردان آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته بود.
■■رؤیای تکرار نگارشنامه 2003

پی��ش از این نیز آمری��کا در زمان مذاکرات هس��تهای زمان
اصالحات توانس��ته بود با استفاده از همین تاکتیک ،امتیازگیری
کند 8 .س��ال پیش در سال  2013جان كری ،وزیر وقت خارجه
آمریکا در گفتوگویی تلویزیونی با  ABCدر انتقاد از دولت بوش،
به ماجرای پیشنهاد هستهای دولت خاتمی اشاره کرد .وی در این
باره گفت« :سال  2003ایران پیشنهادی به بوش داد كه میتوانست
تاثیر زیادی در برنامه هستهای ایران داشته باشد اما هیچ كس این
توافق را پیش نبرد و به آن اهمیتی نداد و اتفاقی هم نیفتاد» .جان
كری كه در آن زمان تالش داش��ت از توافق ژنو بین ایران و 5+1
دفاع كند ،برای بیان میزان هزین ه هر روز تاخیر برای جلوگیری از
برنامه هستهای ایران به «پیشنهادی» اشاره كرد كه از سوي ايران
سال  2003یعنی مدت كمی پس از فاش شدن برنامه هستهای
ایران ،عنوان شد كه نشان میداد میتوان آهنگ پیشرفت برنامه
هستهای ایران را متوقف کرد اما دولت بوش آن را جدی نگرفت.
روزنامه آمریکایی «واشنگتنپست» نیز پیش از این گفتوگو در
سال  2007پس از انتشار خبر فرستاده شدن نامهاي به آمریكا ،متن
اصلی آن را منتشر کرد .در آن زمان هیچ كدام از مقامات مسؤول
در آمریکا اصلیت و صحت این نامه را زیر سوال نبردند .این روزنامه
همچنین در گزارشی پس از صحبتهای کری ،به نقش محمدجواد
ظریف ،وزیر سابق امور خارجه ایران نیز در آن ماجرا اشاره کرده

بود .گویا ظریف ،سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد ،یک نسخه
ویرایش شده از پیشنهاد ایران را در اختیار رسانههای آمریکایی قرار
میدهد تا افکار عمومی را بیشتر در جریان پیشنهاد ایران قرار دهد.
«واشنگتنپست» نوشته بود 2 :ماه پس از آنکه رئیسجمهور
اسبق ایران (خاتمی) در مقابل رسانهها از برنامه هستهای ایران خبر
داد؛ یعنی درست زمانی كه نیروهای نظامی عراق از نیروهای ائتالف
شكست خورده بودند و بغداد سقوط كرده بود ،وزارت خارجه آمریکا
 4مه نامهای  2صفحهای را كه هیچ سربرگی نداشت ،بهصورتی
غیرمعمول از طریق فكس دریافت كرد كه از جانب دولت سوییس
ارسال شده بود .این نامه امضا نداشت ،هیچ نشانه معمول دیپلماتیکی
هم در آن وجود نداش��ت اما در آن پیشنهاد شده بود ایران آماده
برگزاری مذاکرات دوجانبه و گسترده درباره برنامه هستهای است
و همه گزینهها از همكاری گسترده راجع به برنامه هستهای گرفته
تا پذیرش به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس و پایان دادن به
حمایت از گروههای شبهنظامی در فلسطین را نیز روی میز گذاشته
بود .این روزنامه آمریکایی در ادامه به نقش محمدجواد ظریف در
تهیه و انتشار این نامه اشاره میکند« :تیم گلدیمن» سفیر سوییس
در تهران كه اصالت این نامه را تایید كرده بود،در نامه دیگری به
وزارت خارج��ه آمریكا آورد این نامه با حمایت افراد صاحب نفوذ
در ایران تهیه ش��دهاس��ت .یكی از بازیگران اصلی در زمینه تهیه
این نامه  -كه به «نقشه راه» نیز معروف شد  -محمدجواد ظریف
بوده است .الزم به ذکر است در نام ه مذکور ،ایران نهتنها از دست
برداشتن از حمایت گروههای فلسطینی سخن به میان آورد ،بلكه
پیشنهاد داده بود برای خلع سالح حزباهلل نیز تالش كرده و تمام
فعالیتهای هستهای خود را شفاف كند .در ازای این همه ،ایران از
آمریكا خواست از رفتار خصمانه خود نسبت به جمهوری اسالمی
دس��ت بكشد و در بیانیهای تصریح كند ایران جزو محور شرارت
نیست! در سند دیگری كه به نقل از «دنیسراس» پیش از این
توسط منابع غربی منتشر شده بود ،آمده است« :اول آوریل 2003
مباحثه طوالنیای با صادق خرازی كه برای دیدنم آمده بود ،داشتم
و دوم مهنیز دوباره او را به مدت  3س��اعت دیدم» .آنچه در نامه
دولت خاتمی به جورج بوش به صراحت آمده است ،تالش این دولت
برای اعطای برخی امتیازات در جهت «نزدیكی  ۲دولت» اس��ت.
گویا قرار بوده در این راستا دیدارهای دیگری ميان كمال خرازی
و زلمی خلیلزاد انجام شود كه با پاسخ سرد مقامات كاخ سفید
راه به جایی نبرده است .بعد از صحبت كردن درباره این مساله با
صادق خرازی ،من فهمیدم آنها میخواهند مطمئن شوند كه اگر
در مرحله اولیه همه چیز به هم خورد ،قرارهایی كه گذاش��تهاند
و ش��رایط جدیدی كه گذاشتهاند ،افشا نشود ،چون نمیخواهند
مشكل داشته باشند .هرچند به طور مطلق نمیتوان تمام ادعاهای
طرف آمریکایی را درباره این تجربه تاریخی تایید کرد اما با توجه
به موفقیت سیاست ارعابآفرینی دولت آمریکا در همراه ساختن
تیم مذاکرهکننده دولت سابق ،موضع اخیر دنیس راس را میتوان
تالشی برای امتحان مجدد این رویکرد دانست.
■■زمین بازی عوض شده است

هرچند اظهارات دنیس راس و تاکتیک هراسآفرینی به علت
فقدان پلن  Bبا نیت وادار کردن جمهوری اس�لامی به پذیرش
شروط آمریکا در میدان مذاکرات از سوی طرف غربی پیگیری
میش��ود اما مناس��بات قدرت بین طرفین در قیاس با گذشته
تغییرات ملموس و حداکثری کرده است .اتخاذ استراتژی «مقاومت
فعال» و دست پر ایران در مقابل سناریوی آمریکاییها مانع از
کارسازی هراسآفرینی غربیها میشود .در این شرایط پیگیری
یک رویکرد هوش��مندانه از سوی تیم جدید سیاست خارجی
جمهوری اس�لامی و همصدایی داخلی در راستای روشنگری
درباره علت هراسآفرینی طرف آمریکایی ،مسیر مذاکرات آتی را
به سمت بهرهوری حداکثری برای کشورمان تغییر خواهد داد.

مدیرکل آژانس انرژی اتمی که نظارت آژانس در ایران را شکننده خوانده پس از سفر به واشنگتن اعالم کرد نیاز دارد فورا ً به تهران سفرکند

دستور کار آمریکا به گروسی!

گروه سیاس�ی :مدی��رکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که
بش��دت از کاهش دسترس��ی و نظارت بازرس��ان آژانس بر
فعالیتهای هستهای ایران -که خود آن را فراتر از بازرسیهای
معمول نامیده -آشفته به نظر میرسد ،بر حجم فعالیتهای
دیپلماتیک خود افزوده اس��ت« .رافائل ماریانو گروس��ی» با
اضطرار کامل برنامه نظارت آژانس در ایران را «ش��کننده»
میخوان��د .به گزارش «وطنامروز» ،پس از عدم اجازه ایران
به آژانس برای تعویض دوربینهای مجموعه «تسا» در کرج،
رافائل گروسی که با انتقادات فراوان مقامات کشورمان مبنی
بر سکوت آژانس نسبت به حمالت خرابکارانه علیه تاسیسات
ایرانی مواجه شد ،در نهایت به طور تلویحی حاضر شد بدون
آنکه اسمی از رژیم صهیونیستی بیاورد ،عملیات خرابکارانه را
محکوم کند .گروسی چندی قبل در این راستا گفت :کنفرانس
عموم��ی آژانس بینالمللی انرژی اتمی چندین قطعنامه در
گذشته در رابطه با ترور و خرابکاری در تاسیسات هستهای
داشته که بسیار صریح و شفاف بوده و با جدیت قدم برداشته
و هر نوع حمله علیه تاسیس��ات هس��تهای با توجه به این
قطعنامهها باید محکوم شود.
دیپلم��ات آرژانتینی همچنان که نقش آژانس در ایران را
غیرقاب��ل اجتناب خواند ،افزود :در حقیقت آژانس بینالمللی
ان��رژی اتمی برنام��ه اتمی ایران را در کل و فراتر از برجام زیر
نظر دارد .گروسی اضافه کرد :برجام یک توافق خاص محسوب
میشود و ما وظیفه داریم فراتر از بازرسیهای معمول و اقداماتی
که در ایران انجام میدهیم ،چه هوا آفتابی باشد ،چه بارانی،
اقدامات بیشتری را اجرا کنیم و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
ضامن اجرای توافقات و تصمیمات گرفته شده است و میتوان
گف��ت این توصیفی س��اده و کاربردی از کاری اس��ت که ما
انجام میدهیم .مدیرکل آژانس که به نظر میرسد همچنان
از ایران انتظار ارائه امتیازات بیش��ائبه و فراتر از معمول دارد،
همچنین در مصاحبه با روزنامه انگلیسی فایننشالتایمز گفت
گروه سیاس�ی :مراحل اصلی و فاز عملیاتی دهمین رزمایش
اقتدار هوایی فداییان حریم والیت نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران امروز با شرکت بخشی از توان پروازی برای اولینبار
بهصورت غیرمتمرکز از تمام پایگاههای نهاجا با محوریت پایگاه
هوایی ش��هید بابایی اصفهان ،ش��هید فکوری تبریز ،وحدتی
دزفول ،شهید عبدالکریمی بندرعباس و شهید یاسینی بوشهر
برگزار میشود.
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی ،فرمانده نیروی هوایی
ارت��ش در ای��ن زمینه گفت :در این مرحل��ه دهها فروند انواع
هواپیماهای ش��کاری ،ش��کاری بمبافکن ،ترابری سنگین و
نیمهسنگین ،سوخترسان ،شکاری رهگیر و شناسایی ،گشت
هوایی و هواپیماهای بدونسرنشین ب ه مدت یک روز به اجرای
مرحله اصلی و فاز عملیاتی رزمایش خواهند پرداخت .وی افزود:
در این رزمایش ،حجم گستردهای از انواع هواپیماهای باسرنشین

ف��ورا ً نیاز دارد با «حس��ین
امیرعبداللهی��ان» وزیر امور
خارج��ه ایران ب��رای بحث
درباره آنچه پیش��نهادات به
منظور تقویت برنامه نظارت
«شکننده» این نهاد در ایران
خواند ،دیدار و گفتوگو کند.
وی گفت اقدامات «موقت»
برای نظارت بر فعالیتهای
هستهای ایران دیگر «کامل» نیست.

■■سفر به آمریکا و گزارشدهی به ناقض برجام!

اقدامات متعدد گروسی محدود به اینها نشد و مدیرکل آژانس با
سفر به آمریکا در واشنگتن با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا
دیدار و درباره پرونده هستهای ایران گفتوگو کرد .سفر گروسی
به آمریکا برای رایزنی درباره ایران و گزارشدهی به واشنگتن(!)
در حالی است که دولت بایدن اخیرا با پیمان امنیتی «اوکاس»
که طی آن زیردریایی هستهای در اختیار استرالیا قرار میدهد،
«انپیتی» -پیمان منع گسترش سالح هستهای -را کامال نقض
کرده است .جالب اینجاست که مدیرکل آژانس درباره این اقدام
که حیثیت آژانس را از بین برده ،نهتنها سکوت کرده ،بلکه حاال
برای احیای بازرسیهای غیرمتعارف از ایران ،ناقض فاحش برجام
و «انپیتی» را طرف مشورت قرار داده است!
در همین حال وزارت خارجه آمریکا سهشنبه طی بیانیهای
اعالم کرد آنتونی بلینکن در دیدار گروسی بر حمایت قدرتمندانه
آمریکا از ماموریت راستیآزمایی برای اطمینان از عدم اشاعه
هس��تهای از جمله در ایران تاکید ک��رد .وزیر خارجه آمریکا
همچنی��ن در گفتوگو با مدیرکل آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی گفت :ایران باید به تعهدات راستیآزمایی هستهای خود
عمل کرده ،اقدامات تحریکآمیز هستهای را متوقف کرده و به
دیپلماسی بازگردد!

■■آمریکا ش�ریک کلیدی
آژانس است!

رافائل گروس��ی که برای
دیدار با مقامهای آمریکایی
به واش��نگتن رفته است ،در
مصاحبه با شبکه تلویزیونی
بلومبرگ از وضعیت جاری
در رابط��ه با برج��ام گفت و
همچنین از قصد خود برای
س��فر به ایران طی چند روز آینده خبر داد .گروس��ی در این
مصاحب��ه عنوان کرد :ایاالت متحده یکی از ش��رکای کلیدی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و البته مسائل مهمی هم
وجود دارد که ما شاید درباره آنها بخواهیم صحبت کنیم؛ ایران
و دیگر موضوعات که ایاالت متحده درباره آنها سهم داشته باشد.
وی افزود :حمایت ایاالت متحده از آژانس بینالمللی انرژی اتمی
مستحکم است و بدون در نظر گرفتن اینکه یک جمهوریخواه
یا دموکرات در کاخ سفید باشد ،این حمایت دائمی بوده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصریح کرد« :ارائه گزارش،
کار و شغل من است؛ بدون لحاظ اینکه چه فردی اینجا در کاخ
سفید نشسته است .ما باید اطالعات بدهیم .ما یک تالش بزرگ
بازرسی در همه جهان بویژه در ایران داریم .ما همچنین گزارش
فصلی داریم و عالوه بر این ،اگر اتفاق مهمی افتاد ،ما باید اطالع
بدهیم تا شاید کشورها بتوانند موضعی درباره آن اتخاذ کنند».
دیپلمات آرژانتینی که  ۲تفاهم فنی و موقت با تهران را که
چیزی جز یک بیانیه سیاسی نیست ،حقی برای آژانس درباره
تداوم بازرسیها فرض کرده ،درباره قصد خود برای سفر به تهران
نیز گفت :طی چند روز آینده من امیدوارم به ایران بازگردم .ماه
سپتامبر ما توافق کردیم من به ایران بازگردم ،چرا که ما آن زمان
توگو و مذاکره فنی داشتیم اما مشخص است موضوع،
یک گف 
گس��ترده است و نهتنها مالحظات فنی دارد ،بلکه موضوعات

دهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت برگزار میشود

جلوه اقتدار در آسمان ایران

و بدونسرنشین ،شامل بمبافکن سنگین راهبردی سوخو 24
و اف  ،4اف  ،5اف  ،7آر اف  ،4می��گ  ،29اف  ،14صاعق��ه،
هواپیماهای سوخترسان بوئینگ  707و  ،747هواپیماهای
ترابری و پشتیبانی ،هواپیمای گشت دریایی P-3Fبه همراه انواع
هواپیماهای بدونسرنشین ،کرار ،کیان ،ابابیل ،آرش و کمان
 12مجهز به راکت ،موشکهای نقطهزن ،بمبهای هوشمند
برد بلند و اخاللگرهای راداری مشارکت دارند که طی روزهای
گذشته در پایگاههای شهید بابایی اصفهان ،شهد فکوری تبریز،
شهید عبدالکریمی بندرعباس ،شهید یاسینی بوشهر و وحدتی
دزفول گسترش پیدا کردهاند .فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود:

ای��ن رزمایش به منظور انعکاس بخش��ی از قابلیتها و توان
رزمی نهاجا همزمان با کس��ب آمادگیهای الزم در هدایت و
کنترل آتش شکاری رهگیرها ،ارتقای توان رزم ،تمرین اجرای
طرحهای شناسایی ،عملیاتی و کسب الگوی مناسب جهت نبرد
در شرایط واقعی و با بهرهگیری از انواع هواپیماهای باسرنشین
و بدونسرنشین به صورت دوسویه برنامهریزی و اجرا میشود.
امیر س��رتیپ واحدی خاطرنشان کرد :نمایش قدرت هوایی،
انعکاس بخشی از قابلیتها و توان رزمی نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،تمرین عملیات برد بلند جنگندهها
در خارج از رینگ پدافندی دشمن ،دقت در نقطهزنی بمبها

عمیق سیاس��ی هم وجود دارد که ما باید درباره آنها صحبت
کنیم و به یک تفاهم و درک مشترک برسیم .مدیرکل آژانس
درباره رویکرد هستهای دولت سیزدهم هم گفت« :یک دولت
جدید در ایران اس��ت ،دولتی که برخاسته از گروهی است که
اظهارنظرات بسیار سرسختانهای درباره برنامه هستهای [ایران]
و همکاری با سازما نهای بینالمللی از قبیل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی دارد ،در نتیجه ما باید با هم سازگار شویم .در هر
رابطهای اینطور اس��ت اما من هنوز از ای��ن فرصت برخوردار
نشدهام ،به همین دلیل من به ایران بازخواهم گشت» .گروسی
در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دیدار با رئیسجمهور ابراهیم
رئیسی وجود دارد ،گفت« :شاید! البته اگر او (ابراهیم رئیسی
رئیسجمهور ایران) آنقدر مهربان باشد که با من دیدار کند».
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین درباره تفاوت
دولت سیزدهم با دولت روحانی اظهار کرد :خوب مشخص است
و این موضوع موضعی محرمانه نیست که آنها نظراتی انتقادی
درباره همه چیز از برجام گرفته تا موضوعاتی که اتفاق افتاد،
دارند و به طور کلی آنها رویکردی متفاوت دارند .در شرایطی که
ما هماکنون صحبت میکنیم ،هنوز از هر  ۲سو این نیت برای
بازگشت به مذاکرات توافق (برجام) وجود دارد ،البته من روی
این کلمه «هنوز» تاکید کردم .من هنوز در موقعیتی هستم که
این ایده وجود دارد که دو طرف به مذاکرات بازگردند و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در زمینه این توافق ،نقش تضمینکننده
اجرای تعهدات هس��تهای را ایفا میکن��د و ما ناظر و بازرس
هستیم».گروسی در پایان درباره وضعیت منفی موجود درباره
برجام گف��ت« :ببینید! به نظر من مراح��ل و فازهایی وجود
دارد وقت��ی که یک موضوعی ب��رای مدتی طوالنی ادامه یابد،
اجتنابناپذیر است که شما شاهد فرازونشیب و لحظاتی تلخ
باشید .در حال حاضر ،در یک مرحله بالتکلیفی هستیم ،چرا که
قرار بود این فرآیند ادامه داشته باشد اما در همان زمان شاهد
بنبست یا وقفه هستید».
و راکتها در عملیات هوا به زمین و موشکهای هوا به هوا و
رصد اطالعاتی منطقه عملیات ،از محورهای مورد توجه در این
رزمایش بزرگ است .فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد :در
این رزمایش انواع سامانهها و تسلیحات بومی و ارتقایافته اعم
از بمبهای هوشمند سنگین و نیمهسنگین ،انواع موشکهای
لیزری ،تلویزیونی ،حرارتی ،راداری ،انواع راکتها و بمبهای
تولید ش��ده به دس��ت متخصصان وزارت دفاع و پش��تیبانی
نیروهای مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش مورد
استفاده قرار خواهد گرفت .وی به حضور کارکنان و نخبگان
جوان نیروهای مسلح بویژه نیروی هوایی در این رزمایش اشاره
کرد و گفت :خلبانان جوان ،دالور و آبدیده نیروی هوایی ارتش،
با بهرهگیری از تجارب پیشکسوتان و کارکنان فنی متعهد و
متخصص ،توانمندی و تاکتیکهای رزمی خود را به اجرا خواهند
گذاشت.

