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رصدخانه

مهر تأیید آژانس 
شورایحکام،رسمًاپروندهPMDرامختومهمیکند

شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز برای بررســی موضوع 
هسته ای ایران و جمع بندی این موضوع تشکیل جلسه داد. انتظار بر این است 
که در پایان جلسه امروز، مختومه شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه 
هسته ای ایران اعالم شود. در این جلسه، مدیرکل آژانس در سخنرانی خود 
بر عدم انحراف این برنامه تأکید کرد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس در ابتدای 
این نشست به ارائه گزارشی در مورد مسئله ابعاد احتمالی نظامی پرداخت و بار 
دیگر ادعاهای عنوان شده در گزارش اخیرش در مورد برنامه هسته ای ایران 
را تکرار کرد. وی ابتدا با تشــریح سابقه روابط آژانس و ایران در موضوع ابعاد 
احتمالی، گفت: »هرچند که آژانس نمی توانست تمام جزئیات فعالیت های 
صورت گرفته توســط ایران در گذشته را بازسازی کند، اما توانستیم به اندازه 
کافی عناصر الزم را برای رسیدن به یک ارزیابی از تصویر کلی شفاف کنیم«. 
آمانو با بیان اینکه گزارش او به دو ســوال مهم پاسخ می دهد، گفت این دو 
سوال عبارتند از اینکه آیا ایران در گذشته فعالیتی در راستای تسلیحاتی سازی 
برنامه هســته ای خود انجام داده یا نه و اینکه آیا این فعالیت ها همچنان در 
جریان اســت یا خیر. وی در بیانیه ابتدایی خود، هم راســتا با گزارش های 
جامعه اطالعاتی آمریکا، گفت: »ارزیابی آژانس این است که پیش از پایان 
سال 2003 مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با توسعه یک تجهیز انفجاری 
هسته ای به صورت هماهنگ در ایران صورت گرفته است و فعالیت هایی نیز 
بعد از سال 2003 انجام شده است«. آمانو گفته است که »این فعالیت ها از 
امکان سنجی و مطالعات علمی و اکتساب برخی مهارت  ها و توانمندی های 

فنی مربوطه، فراتر نرفته است«. 
مدیر کل آژانس افزود: »آژانس همچنین هیچ نشانه موثقی دال بر انحراف 
مواد هسته ای ایران در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران، 
نیافته است«. وی گزارش در مورد ابعاد احتمالی نظامی را »واقعی، از لحاظ 
فنی صحیح و متوازن« توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که شورای حکام 
امروز در مورد ادامه مســیر تصمیم گیری کند. او با بیان اینکه از این پس دو 
اقدام مهم انجام خواهد شــد، گفت یکی از این اقدامات برداشتن گام های 
آماده سازی از سوی تهران برای اجرای توافق هسته ای است. وی گفت: »من 

به محض اینکه آژانس تائید کرد که این گام های مقدماتی تکمیل شده اند، 
به شورا اطالع خواهم داد«. آمانو مسئله مهم دوم را هم تعیین تکلیف نحوه 
تأمین بودجــه الزم برای انجام وظایف آژانس در جریان اجرای برنامه جامع 
اقدام مشترک خواند. وی گفت که در الیحه بودجه بعدی آژانس، ارزیابی خود 

از هزینه های احتمالی در سال 2017 را ارائه خواهد کرد. 
مدیرکل آژانس در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: »پیشرفت چشم گیری 
در مورد مســئله هســته ای ایران صورت گرفته، اما اکنون وقت استراحت 
نیســت. این موضوع تاریخچــه طوالنی و پیچیــده ای دارد و باید بر میراث 
بی اعتمادی بین ایران و جامعه بین المللی فائق آمد«. آمانو افزود: »کارهای 
بســیاری باقی مانده که باید انجام شــود. تمام طرف ها بایــد به طور کامل 
تعهدات خود ذیل برجام را اجرایی کنند. برای رســیدن به این توافق، تالش 
فوق العاده ای الزم بود. برای اجرای آن هم تالشی مشابه و پایدار، الزم است«. 

وی ادامه داد: »آژانس با همان حرفه ای گری که در گذشــته نشان داده، به 
بررسی موضوع هسته ای ایران ادامه خواهد داد. من به گزارش دهی به شورا 

ادامه می دهم«.
پس از این سخنرانی، سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسته ای ایران، در خصوص نشست امروز شــورای حکام آژانس گفت: 
»شــورای حکام با اجماع موضــوع PMD را می بندد«. وی با اشــاره به 
انتقادهایی که به گزارش آمانو وارد شده بود، اظهار داشت:  »هر خواننده 
بی طرفی کــه این گزارش را مالحظــه کند، می بیند که همــه اتهامات و 
ادعاهایی که در طول 12 ســال  گذشــته به جمهوری اسالمی ایران زده 
شده بود مبنی بر اینکه برنامه هسته ای نظامی وجود دارد، رد شده است. 
اعتقاد داریم گزارش آمانو کاماًل فنی و حرفه ای تهیه شده است«. عراقچی 
با بیان اینکه گزارش آمانو مبنایی شــده که شورای حکام پرونده PMD را 

به صورت کامل ببندد، اظهار داشــت: »از ســوی دیگر، کشورهای گروه 
1+5 قطعنامه ای آماده و به شــورای حکام ارائه کردنــد. در این قطعنامه 
نظرهای ایران لحاظ شده و برای تهیه آن با ما مشورت کردند«. وی تأکید 
کرد: »اگر قطعنامه تصویب شود، در حقیقت هم پرونده PMD به صورت 
کامل بسته می شود و هم دستور کار آ ژانس کنار گذاشته می شود. در این 
صورت تمام نگاه ها به آینده خواهد و نگاه به گذشــته جمهوری اســالمی 

ایران را کنار می گذارند«. 
گفتنی است در جریان جلسه امروز شورای حکام، کشورهای عضو جنبش 
عدم تعهد نیز با انتشــار بیانیه ای از بسته شــدن موضوع جنبه های نظامی 
احتمالی برنامه هسته ای ایران حمایت کردند. در بیانیه ای که از سوی رضا 
نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در آژانس به عنوان رئیس 
جنبش عدم تعهد قرائت شد، این جنبش ضمن اشاره به گزارش اخیر یوکیا 
آمانو، مدیر کل آژانس در خصوص ارزیابی نهایی مسائل باقیمانده گذشته و 
حال برنامه هسته ای ایران، بر موضع اصولی خود مبنی بر اینکه دیپلماسی و 
گفت و گو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته ای ایران است، تأکید و 
همه کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت در این راستا، تشویق کرد. 
عدم تعهد همچنین از نقش آژانس در نظارت و راســتی آزمایی موضوعات 
هســته ای برجام حمایت کرده و در زمینه لغو تحریم هــا، ضمن حمایت از 
قطعنامه شــماره 2231 )2015( شــورای امنیت، مصــوب ژوئیه 2015، 
مشــتمل بر خاتمه بخشــیدن به مفاد قطعنامه های ذیربط شورای امنیت 
سازمان ملل خواستار آن شد که شورای حکام آژانس نیز بر همین اساس، 
اقدام مشــابهی در مورد قطعنامه های ذیربط خود انجام دهد. در این بیانیه 
همچنین جنبش عدم تعهد اهمیت احترام صادقانه همه طرف های ذیربط 
نســبت به وظایف و تعهدات خود درچارچوب برجام را مورد توجه قرار داده و 
اعالم نمود با توجه به اینکه همه فعالیت های مربوط به نقشه راه برای روشن 
ساختن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران 
طبق برنامه زمانی توافق شده انجام شده، خاتمه رسیدگی به این موضوع در 

شورای حکام را مورد توجه قرار می دهد.

عربستان »ائتالف ضدتروریستی« تشکیل می دهد 
محمد بن ســلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان بامداد سه شنبه در یک نشست خبری در ریاض از تشــکیل »ائتالف نظامی اسالمی برای مبارزه با تروریسم«، خبر داد. به ادعای محمد بن سلمان، قرار است جمعًا 34 کشور در 
این ائتالف نظامی مشارکت داشته باشند و 10 کشور خارج از ائتالف نیز از آن حمایت می کنند. در فهرست منتشر شده از سوی عربستان، نام ایران، عمان، عراق، سوریه و الجزایر در این ائتالف به چشم نمی خورد. وی گفت این ائتالف، 
از ائتالف عربی در یمن مجزاســت و قصد دارد در دیگر کشــورها عملیات انجام دهد. محمد بن سلمان گفت این ائتالف در عراق و سوریه با هماهنگی »جامعه بین الملل« و به صورت »مشروع« عملیات خواهد کرد. به گفته فرزند پادشاه 
عربستان، قرار است اتاق عملیات این ائتالف در شهر ریاض باشد. محمد بن سلمان گفت عملیات های این ائتالف تنها به داعش محدود نبوده و دیگر »گروه های تروریستی« هم هدف حمله قرار خواهند گرفت. عربستان، ترکیه، قطر، 
امارات، اردن، پاکستان، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، مصر، یمن و چندین کشور آفریقایی و آسیایی از اعضای ائتالف تازه تشکیل شده سعودی هستند. سال گذشته هم زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تشکیل »ائتالف مبارزه 
با داعش« را اعالم کرد، گفت بیش از 60 کشور در این ائتالف حضور خواهند داشت. روزنامه واشنگتن پست ماه گذشته با انتشار گزارشی بر اساس آمار حمالت صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در سوریه و عراق، نوشت که ائتالف 

تحت رهبری آمریکا در عمل به ائتالفی »تک کشوری« بدل شده و عماًل فقط آمریکاست که دست به عملیات می زند.

باال گرفتن درگیری ها بر سر انتخاب ریاست جمهور بروندی، روز جمعه منجر به 
کشته شدن ۸7 تن در این کشور شد.

بر اساس آخرین تحقیقات،از هر 
100 آمریکایی تقریبا ۸۹ نفر سالح 

گرم در اختیار دارد.

امروز قرار است 3 فضانورد آمریکایی، انگلیسی و روسی با فضاپیمای سایوز برای ماموریتی 6 ماهه عازم ایستگاه فضایی بین 
المللی شوند.

یکی از نمایندگان مخالف دولت 
کوزوو با گاز اشک آور، باعث ایجاد 
وقفه در جلسه پارلمان شد.

آمریکا:سوریهرابااوکراین
معاوضهنمیکنیم

یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت واشنگتن برای راضی کردن 
مسکو به همکاری در ســوریه، از مواضع خود در ارتباط با اوکراین 
عقب نشینی نمی کند. این مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش 
فاش شود، گفته است: »ما در تمام سطوح و به طول کامل روشن 
کرده ایم که قرار نیست بگوئیم "خوب بیائید اوکراین را با سوریه معامله 
کنیم". این ها دو موضوع کاماًل مجزا با مسیرهای مشخص رو به جلو 
هستند«. پیش از این برخی کارشناسان گفته بودند که احتمال دارد 
واشنگتن برای آنکه مسکو را به همکاری در زمینه انتقال سیاسی 

در سوریه راضی کند، از فشارها بر روی در مسئله اوکراین، بکاهد. 

تحویل»اس300«بهایران
درسال2016

والدیمیــر کوژیــن، مشــاور رئیس جمهــور روســیه در امــور 
همکاری های نظامی و  فنی روز دوشــنبه گفت روسیه تحویل 
ســامانه دفاع هوایــی اس300 را به ایران در ســال 2016 پی 
می گیرد. وی اظهار داشــته: »ایران به تعهدات خود در انجام 
پیش پرداخت این ســامانه عمل کرده است و ما نیز به تعهدات 
خود در تحویل به  موقع این ســامانه عمل می کنیم«. مسکو در 
ســال 2007 قراردادی با تهران برای تحویل پنج سامانه دفاع 
هوایی اس300 امضا کرد، ولی در سال 2010 این قرارداد را به 

خاطر قطعنامه تحریم شورای امنیت تعلیق کرد.

اهدافسفرجانشین
ولیعهدعربستانبهمصر

جانشین ولیعهد پادشــاه سعودی، فردا برای شــرکت در دومین 
نشســت هماهنگی میان قاهره و ریاض به مصر ســفر می کند. 
احمد ابوزید، ســخنگوی وزارت خارجه مصــر در این زمینه گفته 
شاهزاده محمد بن  ســلمان در دومین نشست هماهنگی میان 
مصر و عربستان در چارچوب فعال سازی توافقنامه ایجاد شورای 
هماهنگی برای اجرای بیانیه قاهره که در نوامبر گذشته امضا شد، 
شرکت می کند. وی افزود: »این توافق دربرگیرنده تاکید دو کشور بر 
استحکام روابط دوجانبه و تمایل برای توسعه آن در تمام زمینه ها، 

همراه با قرار دادن سازوکارهای الزم برای اجرای آن است«. 

ادامهادعاهایمقاماتترکیه
علیهعراق

تنش میان بغداد و آنکارا بر ســر حضور نیروهای نظامی ترکیه 
در خاک عــراق، همچنان ادامــه دارد. در ایــن زمینه، احمد 
داوداوغلو، نخســت وزیر ترکیه مدعی شده عراق توانایی تأمین 
امنیت خــود را ندارد. نخســت وزیر ترکیه با اشــاره بــه اوضاع 
خطرنــاک مرز جنوبی این کشــور با عراق، مدعی شــده عراق 
توانایی کافی برای تأمین امنیت مرزهای خود ندارد. به گفته وی، 
دستگاه اطالعاتی ترکیه متوجه ضرورت اتخاذ برخی اقدامات 
برای محافظت از نظامیانی شده است که مسئولیت آموزش را 

در حوالی شهر موصل عراق بر عهده دارند.

بین الملل


