
5| روزنامه جوان |  شماره  6329  | ربی��ع االول 1443   14  | مه��ر 1400  پنج ش��نبه 29 

از برجام جز نامي باقي نمانده است
روزنامه ابتكار يادداشت ديروز خود را به روند مذاكرات 
هسته اي اختصاص داد و با اشاره به سفر مقام ارشد 
اروپايي به ته��ران نوش��ت: بن بس��ت در مذاكرات 
هس��ته اي ك��ه در طول س��ه س��ال گذش��ته ابعاد 
پيچيده تري به خود گرفته، به مرور تبديل به وضعيتي شده كه دورنماي 
خروج از آن براي هر دو طرف در هاله اي از ابهام قرار دارد چراكه از زمان 
خروج امريكا و بازگشت تحريم ها عليه ايران همان طور كه پيش بيني 
مي ش��د، از توافق هس��ته اي چيزي به غير از يك نام باقي نمانده و با 
پيچيده شدن معادالت امكان توافق بر سر موضوعات جديد نيز با توجه 
به گس��تردگي ابعاد آن چندان متحمل به نظر نمي رسد. در اين ميان 
تهران با طي كردن پنج گام هس��ته اي در خصوص كاستن از تعهدات 
برجامي خود، بازگشت به توافق را منوط به لغو تمامي تحريم ها مي داند 
و طرف مقابل نيز با بيش از هزارو600 تحريم عليه ايران به نظر نمي رسد 
به آساني حاضر به از دست دادن كارت فشار خود بر عليه ايران باشد؛ 
كما اينكه طرف هاي غربي همچنان خواستار پيوند زدن توافق هسته اي 
به مسائلي همچون مسائل موشكي و منطقه اي با ايران هستند. بررسي 
روند تحوالت از سال گذشته و مواضع دو طرف نشان مي دهد كه حداقل 
تا ميان مدت نمي توان انتظار چندان��ي براي حصول نتيجه در صورت 

شروع مجدد گفت و گوها ميان ايران و 1+4 داشت. 
نويسنده در پايان نوشته است: فارغ از خواس��ته هاي طرف مقابل كه 
شرايط بازگشت به برجام از نقطه صفر را دشوارتر از گذشته كرده به نظر 
مي رسد كه دولت الزم است هر چه سريع تر نسبت به تعيين تكليف به 
نتيجه رسيدن گفت وگوها يا پايان رسمي آن اقدام كند چراكه هرچه 
زودتر اين اقدام ص��ورت بگيرد با خروج از وضعي��ت بينابيني كنوني، 
بسياري از مسائل از جمله مناسبات اقتصادي كشور از ذيل جو رواني 

مذاكرات خارج و تعيين تكليف مي شوند. 
........................................................................................................................

عينك واقعيت
روزنامه صبح نو سرمقاله ديروز خود را به چگونگي 
رفتار رس��انه اي اصالح طلبان با مجلس يازدهم 
اختصاص داد و نوشت: اگر بازنمايي ذهني را يكي 
از ستون هاي عمليات رواني رسانه اي بدانيم، اصالح طلبان به معني تمام 
كلمه در طول يك س��ال و س��ه ماه گذش��ته، از تمام توان خود براي 
بازنمايي و سانس��ور عملكرد نمايندگان مجلس يازدهم بهره برده اند. 
اصالح طلبان، مجلس يازدهم را در ايماژ)تصوير ذهني( جامعه پديده اي 
ضدمعيش��ت، ضدم��ردم و ضدامنيت مل��ي تصوير كرده ان��د؛ گويي 
اس��تثنايي ترين مجلس بعد از انقالب اسالمي بر سر كار آمده كه هيچ 

نقطه اشتراكي با دغدغه هاي جامعه ندارد. 
اما واقعيت)reality( جز روايت س��ازي هاي اهالي سانس��ور اس��ت. 
واقعيت آن است كه مجلس يازدهم با وجود همه كمي ها و كاستي هاي 
طبيعي، بزنگاهي مهم در تاريخ پارلمانتاريس��م ايران به شمار مي آيد. 
يكي از مهم ترين مأموريت هاي اين مجلس، ارتقاي جايگاه پارلمان در 
ميدان سياستگذاري بود. پيش از استقرار مجلس يازدهم، شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي س��ران قوا به حياط خلوت متنفذين نهاد رياست 
جمهوري تبديل شده بود كه بي توجه به نظر نمايندگان مجلس دهم، 
يك ش��به قيمت حامل هاي انرژي را افزايش داد و بحراني بي بديل بر 

ملك و ملت تحميل كرد و شد آنچه شد. 
به بيان بهت��ر، قامت مجلس دهم كوتاه تر از آن��ي مي نمود كه بخواهد 
بر روندها و مناس��بات جاري، قد علم كند و تأثيرگذار باش��د. مجلس 
يازدهم، اين معادله پر خسران را تغيير داد و خود را به يكي از بازيگران 
مهم تصميم سازي ها بدل كرد. مأموريت ديگر مجلس يازدهم، توجه 
بيشتر به حل مشكالت معيشتي مردم بود. طرح هاي بسياري در طول 
يك س��ال و چند ماه اخير از جمله ماليات بر عائدي س��رمايه، ماليات 
بر خانه هاي خالي، تأمين كاالهاي اساس��ي و جهش توليد مسكن به 
صحن مجلس آمدند و سپس به مرحله اجرا درآمدند. اين ها واقعيات 
مجلس يازدهم اند كه هيچ جايگاهي در بازنمايي سانسورچي ها ندارند. 

بهارستان را بايد با عينك واقعيت ديد. 
........................................................................................................................

نهادهاي مدني چرا ناپايدارند؟
روزنامه اعتماد در يادداشتي با عنوان »ناپايداري 
نهادهاي مدني« به عوامل مؤثر بر ضعف تاريخي 
شكل گيري نهادهاي مدني در ايران پرداخت و 
نوشت: اولين مشكل در ضعف همكاري هاي تشكيالتي و جمعي است. 
صادقانه بايد اق��رار كرد بس��ياري از افراد كه عضو چني��ن نهادهايي 
مي شوند، درك واقعي از مفهوم كار جمعي ندارند. كار جمعي به معناي 
آن نيست كه من درس��ت مي گويم پس همه بايد با من موافق شوند، 
حتي اگر من يقين هم داشته باشم كه درست مي گويم، باز هم الزامي به 

تبعيت ديگران نيست. 
مشكل بعدي، درك و انتظارات نادرست از نهاد مدني است. اين درك 
نادرست به ويژه در ايران و كشورهاي مش��ابه كه نظام دولتي و اداري 
بزرگي دارد، بسيار برجسته است. بس��ياري از اعضاي نهادهاي مدني 
گمان مي كنند كه نهاد صنفي آنان، مثل يك اداره اس��ت كه چند نفر 
حقوق بگير هستند و بايد به آنان خدمات بدهند و نوعي نگاه طلبكارانه 
به نهاد خود دارند. نه��اد مدني و قدرت آن چيزي ج��ز حضور اعضا و 
مشاركت آنان نيست. نهاد مدني دولت نيست كه با انتخاب آن انتظار 
برآوردن مشكالت را داشته باش��يم. قدرت نهاد مدني از پايين است و 
نه از باال و نه حتي از اختيارات قانوني. قدرت نهاد مدني متاثر از ميزان 
مشاركت و همكاري اعضاي آن است. مش��كل بعدي تعارض يا تقابل 
صنفي و سياسي است. كار سياسي را بايد در نهادهاي مدني سياسي 
مثل احزاب انجام داد، ولي تمايز ميان صنف و سياست قدري دشوار و 

حتي مبهم است. 
افراد يك صنف ممكن است به لحاظ سياسي باهم تفاوت ديدگاه داشته 
باشند ولي به لحاظ صنفي با هم منافع مشترك دارند. وقتي سياست 
به نهاد صنفي وارد شود باعث جدايي و اليه بندي افراد مي شود و به طور 
طبيعي بر پيگيري منافع صنفي اثر مي گذارد. اين به معناي نفي فعاليت 
سياسي نيست بلكه به اين معناست كه در يك نهاد صنفي؛ منافع صنفي 

نسبت به ديگر عاليق اولويت دارد. 
آنها كه نهاد صنفي را ابزار سياس��ت مي كنند خواس��ته يا ناخواسته، 
مي گويند كه منافع صنفي اهميتي ندارد. نهاد مدني بايد در تعامل با 
قدرت و در عين حال حافظ استقالل خود نيز باشد. بدون چنين تعاملي 
هيچ گام مهمي به نفع جامعه نمي توان برداشت. خالصه اينكه نهادهاي 

مدني در خأل و انتزاع شكل نمي گيرند. 
بايد با تفاهم، گذش��ت، همفكري و احترام به يكديگر از سوي اعضاي 
هر صنف و گروهي آن را شكل داد و با مشاركت حداكثري اعضا و نيز 
تعامل س��ازنده با قدرت و تعريف منافع صنف��ي در عين وحدت كلي 

جامعه آن را به پيش برد.
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حضور ميداني رئيس جمه��ور در نقاط مختلف 
كشور كه طي دو ماه گذشته به عنوان يك رويه و 
در قالب سفرهاي استاني جا افتاده است، اگر چه 
داراي مدافعان و موافقان زيادي اس��ت اما بعضاً 
از س��وي برخي جريان ها با اما و اگر مواجه شده 
و معتقدند، رئيس جمهور باي��د وقت و امكانات 
خود را صرف امور كالن ملي كند و اگر نارسايي يا 
كم كاري مديريتي در نقطه اي مشاهده مي شود، 

بايد آن مشكل را حل كرد. 
رئيس جمهور اما نگاه ديگري دارد؛ »برخي ها به 
سفرهاي استاني خرده مي گيرند و مي گويند كه 
اين سفرها پرهزينه است، اما بنده مي گويم اگر 
رئيس جمهور به اس��تان ها س��فر نكند، چگونه 
مشكل كارخانه اي كه ۸۷درصد عمليات احداث 
آن انجام شده و براي 1۳درصد باقيمانده، هشت 

سال معطل مانده، حل خواهد شد!«
دكتر رئيسي هفته گذش��ته در اجتماع نخبگان، 
علم��ا، خانواده هاي ش��هدا و قش��رهاي مختلف 
مردم اس��تان فارس گفت: اگ��ر رئيس جمهور و 
مديران ب��راي حل مش��كالت در ميان��ه ميدان 
حضور نداشته باشند، بس��ياري از مشكالت حل 
نخواهد ش��د. پروژه هاي بس��ياري هستند كه با 
تزريق اعتبارات اندك و رفع مش��كالت كوچك 
تكميل و به بهره برداري مي رسند و بنده به عنوان 
رئيس جمهور مصمم هس��تم به حضور در ميان 
مردم و مديريت ميداني مسائل ادامه دهم؛ نكته اي 
كه در دومين گفت وگوي تلويزيوني وي هم مورد 
تأكيد قرار گرفت و برنامه س��فرهاي اس��تاني را 

داراي عقبه كارشناسي شده عنوان كرد. 
او اضافه ك��رد: »كارهاي ش��ش روز از هفته را 
در س��طح ملي انجام مي دهيم و ي��ك روز هم 

به اس��تان مي رويم، باالخره حق استان است و 
وظيفه ماست كه به اس��تان ها سر بزنيم چراكه 

فقط در تهران مسئوليت نداريم.«
  حض�ور در ميان م�ردم از ل�وازم قطعي 

اداره جامعه
در همين زمين��ه رئيس انجم��ن علمي انقالب 
اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اهميت 
حضور رئيس جمهور و مس��ئوالن در ميان مردم 
گفت: يكي از ارزش هاي بزرگ سفرهاي استاني 
اين است كه مسئوالن ارشد با مشكالت مردم و 
جامعه آشنا مي شوند و اين از لوازم قطعي مديريت 
و اداره جامع��ه اس��ت. حجت االس��الم ابراهيم 
كالنتري، رئيس انجمن علمي انقالب اسالمي با 
اشاره به اهميت حضور رئيس جمهور و مسئوالن 
در ميان م��ردم گفت: يك��ي از ارزش هاي بزرگ 
سفرهاي استاني اين است كه مسئوالن و مديران 
ارشد كشور با مشكالت گوناگون مردم و جامعه 

آشنا مي شوند و اين از لوازم قطعي مديريت و اداره 
جامعه است. وي افزود: اينكه مسئولي بخواهد از 
تهران و از راه دور بنشيند و كش��ور را اداره كند، 
قطعاً نمي تواند با دردهاي واقعي مردم و مشكالت 
جامعه آشنا شود و عماًل تصميمات و مصوبات هم 

منطبق با نيازهاي جامعه بسته نمي شود. 
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: از ابتداي پيروزي 
انقالب اس��المي تا به امروز مسئوالن جمهوري 
اسالمي از رهبري معظم انقالب تا رؤساي جمهور، 
وزرا و نمايندگان مجلس، همه اينها همه برآمده 
از متن جامعه اسالمي هستند؛ كساني كه از خود 
جامعه و توده هاي مستضعف كه انقالب كردند و 
تا به امروز پشت انقالب ايستادند، اينها نمي توانند 

جدا از مردم زندگي كنند. 
كالنتري تأكيد كرد: اينكه مس��ئوالن از جامعه 
بريده شوند، يكي از آفات انقالب اسالمي مي تواند 
باشد. جدا كردن مس��ئوالن از متن و توده هاي 

مردمي كه صاحبان اصلي انقالب و كشور هستند، 
قطعاً مشكالتي را ايجاد خواهد كرد. 

وي تأكيد كرد: سفرهاي استاني كمك مي كند، 
مردم مسئوالن خودشان را بين خودشان ببينند 
و مش��كالت و ح��رف دل خود را به مس��ئوالن 
منتقل كنند. اگر اين سفرها نباشد، اين ارتباط 
به تدريج قطع خواهد شد و نتيجه آن پيدا شدن 
يأس و نااميدي در مي��ان مردم خواهد بود. اين 
استاد دانشگاه افزود: وقتي يك مسئول از نزديك 
مشكالت و درد جامعه را لمس كند و حرف هاي 
مردم را بشنود، بهتر مي تواند تصميم گيري كند 
تا اينكه بخواهند با يك گزارش موضوع را به وي 

اطالع دهند. 
وي اظه��ار داش��ت: در همي��ن س��فر اخي��ر 
رئيس جمهور به استان فارس شاهد بودم كه هر 
كدام از مسئوالن با ده ها نفر از مردم كوچه و بازار 
صحبت مي كردند، درددل ها را گوش مي دادند 
و از فضاهاي ش��هري، روس��تايي، كارخانجات 
نيمه تعطيل و تعطي��ل و مناطق مختلف بازديد 
مي كردند. مس��ئوالن با چنين كاري با چش��م 
خودشان مش��كالت را مي ديدند و مشكل را به 

درستي متوجه مي شدند. 
حجت االسالم كالنتري تصريح كرد: وقتي مسئوالن 
بين مردم باشند احساس همراهي، پشتيباني و در 
خدمت نظام بودن براي مردم بهتر جلوه مي كند و 
باعث مي شود مردم با همه وجود در خدمت نظام 
باش��ند، چون ديگر احس��اس جدايي نمي كنند و 
احساس مي كنند آن مسئول هم از خودشان است و 
براي آنها دارد كار مي كند و اين باعث مي شود خيلي 
از انتظارات كاذب از بين برود و بيشتر جنبه يكرنگي 

بين مردم و مسئوالن به وجود مي آيد.

يك استاد دانشگاه:

نيازهاي حقيقي جامعه از راه دور قابل درك نيست

 استقبال دبير شوراي نگهبان
از مذاكرات ايران و عربستان

مش�كات دني�اي اس�ام تحميل�ي و خواس�ت قدرت ه�اي 
ضداس�ام اس�ت و اگ�ر دولت ه�ا و كش�ورهاي اس�امي اي�ن 
حقيق�ت را متوج�ه باش�ند به ج�اي اينك�ه ب�ه فكر نقش�ه ها و 
طرح ه�اي ش�يطاني مس�تكبران باش�ند، ح�ول مح�ور واحد و 
اش�تراكات، تأمي�ن مناف�ع ام�ت اس�امي را دنب�ال مي كنن�د. 
آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در جلسه ديروز اين شورا با 
تبريك به مناسبت فرارسيدن ميالد حضرت رسول)ص(، امام صادق)ع( 
و هفته وحدت گفت: هرچه امروز مسلمانان دارند از زحمات و خدمات 
پيامبر رحمت )ص( است و ما بايد قدردان ايش��ان باشيم و از خداوند 

مي خواهيم كه ما را با ايشان و آل طاهرينش محشور كند. 
دبير شوراي نگهبان با تأكيد بر اينكه »وحدت« ميان مسلمين عبادت است 
و بايد هرچه مي توان آن را توسعه داد، به انتشار برخي اخبار در خصوص 
مذاكرات بين ايران و عربستان اشاره كرد و با استقبال از نزديكي و مذاكره 
اين دو كشور مسلمان منطقه تصريح كرد: اگر مشكالت بين اين دو كشور 
مسلمان حل شود، اقدام مهمي صورت گرفته است. آيت اهلل جنتي در پايان 
افزود: مشكالت دنياي اسالم تحميلي و خواست قدرت هاي ضد اسالم است 
و اگر دولت ها و كشورهاي اسالمي اين حقيقت را متوجه باشند به جاي 
اينكه به فكر نقشه ها و طرح هاي شيطاني مستكبران باشند، حول محور 

واحد و اشتراكات، تأمين منافع امت اسالمي را دنبال مي كنند. 
........................................................................................................................

 استانداران همدان، گيالن و گلستان 
از دولت رأي اعتماد گرفتند

در جلس�ه ديروز هيئت دولت، اس�تانداران منتخب اس�تان هاي 
همدان، گيان و گلس�تان، از هيئت وزيران رأي اعتماد گرفتند. 
به گزارش ايرنا در اين جلس��ه، اعضاي دولت پس از بررسي برنامه ها و 
سوابق اجرايي و مديريتي استانداران پيشنهادي وزارت كشور، عليرضا 
قاسمي فرزاد، اسداهلل عباسي و علي محمد زنگانه را به ترتيب به عنوان 

استانداران همدان، گيالن و گلستان تعيين كردند. 
عليرضا قاس��مي فرزاد متولد 1۳4۵ در ش��هر هم��دان و داراي مدرك 
كارشناسي ارشد در رشته مطالعات منطقه اي اس��ت. وي داراي سوابق 
اجرايي متعددي همچون فرماندار شهرس��تان دماوند، مش��اور رئيس 
سازمان و مديركل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي وزارت كشور، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري 
همدان، فرماندار شهرستان پاكدشت و مديركل امور توسعه اي منطقه اي 
استانداري تهران بوده است. اسداهلل عباسي متولد 1۳40 و داراي دكتراي 
تخصصي )P.H.D( در رشته تعليم و تربيت و برنامه ريزي، كارشناسي 
ارشد فلسفه تعليم و تربيت و كارشناسي علوم تربيتي است. وي پيش از اين 
به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون توسعه و مديريت منابع 
اين وزارتخانه، نماينده مجلس شوراي اسالمي دوره هاي هفتم، هشتم 
و دهم و عضو هيئت رئيس��ه مجلس دور دهم و نايب رئيس كميسيون 

آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي فعاليت داشته است. 
علي محمد زنگانه متول��د 1۳۵0 و داراي مدرك دكتراي پزش��كي و 
كارشناسي ارش��د دوره عالي مديريت بهداش��ت عمومي )mph( از 
دانشگاه علوم پزش��كي تهران و دكتراي PHD مديريت از دانشكده 
مديريت و اطالع رساني تهران است. مشاور معاون اجتماعي و پيشگيري 
از وقوع جرم قوه قضائيه، مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
عضو ستاد ملي مديريت بيماري كرونا و رئيس كارگروه مشاركت هاي 
بين بخش��ي و پويش هاي مردمي س��تاد، قائم مقام رئيس س��ازمان 
بهزيستي كشور و معاون پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اين سازمان 
و دبير ستاد كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي قوه قضائيه از جمله 

سوابق اجرايي و مديريتي استاندار جديد گلستان است. 
........................................................................................................................

دهمين رزمايش اقتدار هوايي فداييان حريم 
واليت برگزار مي شود

نمايش اقتدار هوايي در گستره كشور
رزماي�ش  دهمي�ن  عمليات�ي  ف�از  و  اصل�ي  مراح�ل 
اقت�دار هواي�ي فدايي�ان حري�م والي�ت ني�روي هواي�ي 
مي ش�ود.  برگ�زار  اي�ران  اس�امي  جمه�وري  ارت�ش 
به گزارش روابط عموم��ي ارتش، مراحل اصلي و ف��از عملياتي دهمين 
رزمايش اقتدار هوايي فداييان حريم واليت نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران امروز با شركت بخشي از توان پروازي براي اولين بار به صورت 
غير متمركز از تمامي پايگاه هاي نهاجا با محوريت پايگاه هوايي ش��هيد 
بابايي اصفهان، شهيد فكوري تبريز، وحدتي دزفول، شهيد عبدالكريمي 

بندرعباس و شهيد ياسيني بوشهر برگزار مي شود. 
امير س��رتيپ خلبان حميد واحدي، فرمانده نيروي هوايي ارتش در اين 
زمينه گفت: در اين مرحله ده ها فروند از انواع هواپيماهاي شكاري، شكاري 
بمب افكن، ترابري سنگين و نيمه سنگين، سوخت رسان، شكاري رهگير و 
شناسايي، گشت هوايي و هواپيماهاي بدون سرنشين به  مدت يك روز به 

اجراي مرحله اصلي و فاز عملياتي رزمايش خواهند پرداخت. 
وي اف��زود: در اين رزمايش، حجم گس��ترده اي از ان��واع هواپيماهاي 
با سرنشين و بدون سرنش��ين، شامل بمب افكن س��نگين راهبردي 
س��وخو24 و اف4، اف۵، اف۷، آر اف4، مي��گ29، اف14، صاعق��ه، 
هواپيماهاي سوخت رسان بوئينگ ۷0۷ و ۷4۷، هواپيماهاي ترابري و 
پشتيباني، هواپيماي گشت دريايي P- 3F به همراه انواع هواپيماهاي 
بدون سرنش��ين، كرار، كيان، ابابيل، آرش و كمان 12 مجهز به راكت، 
موشك هاي نقطه زن، بمب هاي هوشمند برد بلند و اخاللگرهاي راداري 
مش��اركت دارند كه در روزهاي گذش��ته در پايگاه هاي شهيد بابايي 
اصفهان، شهد فكوري تبريز، ش��هيد عبدالكريمي بندرعباس، شهيد 

ياسيني بوشهر و وحدتي دزفول گسترش پيدا كرده اند. 
فرمانده نيروي هوايي ارتش افزود: اين رزمايش به منظور، انعكاس بخشي از 
قابليت ها و توان رزمي نهاجا همزمان با كسب آمادگي هاي الزم در هدايت 
و كنترل آتش شكاري رهگير ها، ارتقاي توان رزم، تمرين اجراي طرح هاي 
شناسايي، عملياتي و كسب الگوي مناسب جهت نبرد در شرايط واقعي و 
با بهره گيري از انواع هواپيماهاي با سرنشين و بدون سرنشين به صورت 
سويه برنامه ريزي و اجرا مي شود. امير سرتيپ واحدي خاطر نشان كرد:  دو 
نمايش قدرت هوايي، انعكاس بخشي از قابليت ها و توان رزمي نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران، تمرين عمليات برد بلند جنگنده ها در خارج 
از رينگ پدافندي دشمن، دقت در نقطه زني بمب ها و راكت ها در عمليات 
هوا به زمين و موشك هاي هوا به هوا و رصد اطالعاتي منطقه عمليات، از 

محورهاي مورد توجه در اين رزمايش بزرگ است.
امير سرتيپ واحدي در پايان تأكيد كرد: رزمايش فدائيان حريم واليت كه 
در گستره اي به وسعت كل كشور برگزار مي شود، با استفاده از سامانه هاي 
ارتباطي پيشرفته، چند اليه و امن از ستاد فرماندهي نيروي هوايي ارتش 

در تهران راهبري و فرماندهي خواهد شد. 

تكاپوي اين روزهاي رافائل گروس��ي، مديركل 
آژان��س بين المللي انرژي اتمي درب��اره پرونده 
هس��ته اي ايران از آغاز فش��ارهاي جديدي بر 
جمهوري اس��المي ايران حكايت دارد و اين بار 
راهبري اين فش��ارها بر دوش شخص گروسي 
اس��ت؛ فردي ك��ه موضع گيري ه��اي او درباره 
كش��ورمان طي روزهاي اخير بيشتر از آنكه بعد 
فني و ناظر ب��ر آنچه در متن برج��ام پيش بيني 
شده است، باشد، ابعاد اتهام زني هاي سياسي به 
خود گرفته اس��ت، به طوري كه گويي وي يكي 
از مقامات بلندپايه دول��ت اياالت متحده امريكا 
يا كش��وري مانند انگليس و فرانسه است كه به 
جاي داوري و موضع گيري هاي فني- بي طرفانه 
تالش مي كند افكار عمومي جهان را به اين نتيجه 
برساند كه رفتار هسته اي جمهوري اسالمي ايران 
برخالف اص��ول ناظر بر فعاليت ه��اي صلح آميز 
هسته اي است. تكرار اتهامات سياسي مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي يك هدف اساسي 
را دنبال مي كند و آن اينكه ايران عالوه بر نقض 
اصول و مباني بين المللي فعاليت هاي صلح آميز 

هسته اي، ناقض برجام نيز مي باشد. 
   همراه با امريكا، در تخاصم با ايران

ايران بع��د از نقض مكرر برجام توس��ط امريكا- 
اروپا و تشديد خس��ارات ناش��ي از برجام، تنها 
بخش��ي از تعهدات برجامي را كاهش داد و حال 
آنكه رافائل گروس��ي طي هفته هاي اخير بدون 
كمترين اشاره اي به داليل كاهش برخي تعهدات 
هسته اي توسط ايران، به صورت مستمر و مكرر از 
طرف ايراني مي خواهد اجازه دسترسي گسترده 
به بازرس��ان آژانس بين المللي ان��رژي اتمي را 
دهد. نكته تأس��ف برانگيز تر آنكه رافائل گروسي 

هيچ اشاره ای به 1۷ گزارش منتشر شده توسط 
س��ازمان بين المللي انرژي اتمي طي پنج سالي 
كه بعد از روز امضاي برجام صورت گرفته است، 
نمي كند؛ گزارش هايی كه به صورت مبس��وط 
صحت فعاليت ه��اي صلح آميز اي��ران را اثبات 
مي كند. سانسور كردن واقعيت هاي فعاليت هاي 
هس��ته اي ايران و ت��الش ب��راي اتهام زني عليه 
اي��ران در حالي عمده ترين هدف گروس��ي طي 
هفته هاي اخير بوده اس��ت كه س��فر اخير وي 
به اياالت متحده امريكا نيز نش��ان مي دهد اين 
س��ازمان تالش مي كند براي اعمال فش��ارهاي 
جديد عليه ايران نقش��ی محوري تر نس��بت به 
گذش��ته پيدا كن��د. ديدارهاي صرفاً سياس��ي 
عالي ترين مرج��ع بين المللي ان��رژي اتمي در 
امريكا و همصدايي با برخي نمايندگان اين كشور 
نشان مي دهد كه نبايد در متن برجام اختيار تام 
و گسترده اي به مديركل آژانس بين المللي انرژي 
داده مي ش��د، به طوري كه بر اس��اس ساليق و 
عاليق كشورها نسبت به فعاليت هاي هسته اي 

ايران اظهارنظر كند. 
    عطش گروسي براي فشار و ديدار!

گروسي كه به امريكا س��فر كرده است در يكي 
از موضع گيري هاي خود مي گوي��د: »آژانس از 
ايران درخواس��ت مي كند به آنچه با آنها توافق 
كرده است، احترام بگذارند. ما توافق كرديم كه 
بتوانيم تمامي تجهيزات خود را در آنجا سرويس 
كنيم. ما براي دسترس��ي كامل )به تأسيس��ات 
هسته اي ايران( فش��ار مي آوريم. به زودي براي 
ديدار احتمالي با رئيس جمهور و وزير خارجه به 
ايران بازمي گردم.« وي همچنين ابراز مي كند: 
»فوراً نياز دارم كه با وزير خارجه ايران براي بحث 

در خصوص تقويت برنامه نظارت »ش��كننده« 
آژانس دي��دار و گفت وگو كنم. اي��ران چند ماه 
با داش��تن مواد كافي براي س��الح اتمي فاصله 
دارد. بايد دوربين هاي فعال در مجتمع تس��اي 
كرج مجدد نصب ش��وند.« مجتمع تساي كرج 
كه بارها مورد درخواست گروس��ي قرار گرفته 
است، خردادماه امس��ال مورد حمله خرابكارانه 
هدف قرار گرفت و يكي از چهار دوربين آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي از بين رف��ت. از خرداد 
ماه امس��ال تاكنون هيچ كدام از مقامات غربي 
و گروس��ي عملي��ات خرابكانه ف��وق را محكوم 
نكرده اس��ت و به جاي آن باره��ا از ضرورت از 
سرگيري فعاليت جاسوسان آژانس انرژي اتمي 
در آنجا سخن به ميان مي آورند. مدير كل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي همچنين در پاس��خ اين 
س��ؤال كه آيا احتمال صدور قطعنامه ش��وراي 
حكام عليه ايران هست؟ پاسخ داده است: »من 
فكر مي كن��م اينها همه به اين بس��تگي خواهد 
داش��ت كه از حاال تا هفته س��وم نوامبر )هفته 
آخر آبان ماه( چه خواهد گذشت، بنابراين بسيار 

چيزها اتفاق خواهد افتاد.«
همچنين گروسي با »باب منندز« رئيس كميته 
روابط خارجي سناي امريكا و سناتورهاي عضو 
اين كميته در واش��نگتن دي��دار و درباره برنامه 
هس��ته اي ايران گفت و گو كرد. مدير كل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در همين باره در توئيتر 
نوش��ت: »ما يك بحث تعاملي و عميق در مورد 
مسائل عدم اشاعه داشتيم و من از اعضاي كميته 
براي حمايت قاطع امري��كا از آژانس بين المللي 
انرژي اتمي تشكر كردم. سناتور ايالت ايلينوي 
»ديك دوربين« نيز در توئيتر خود مي نويس��د: 

»ام��روز ب��ا رافائل گروس��ي، مدي��ركل آژانس 
بين المللي ان��رژي اتمي ديدار كردم. گروس��ي 
كاماًل بزرگي مشكالتي كه ما با آن روبه رو هستيم 
)درباره ايران و كره شمالی( را درك مي كند و من 
مشتاقانه منتظر ادامه همكاري با وي براي حل 

اين مشكالت دشوار هستم.« 
سناتور جيم ريش، نفر دوم كميته روابط خارجي 
س��نا نيز بعد از ديدار ب��ا رافائل گروس��ي كه به 
واشنگتن سفر كرده اس��ت، در بيانيه اي گفت: 
»ايران در حالي كه همچنان تعهدات بين المللي 
خ��ود را نقض مي كن��د و مانع از انج��ام وظايف 
نظارتي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي شود، 

برنامه هسته اي خود را پيش مي برد.«
    مرجعي صرفاً سياسي

مطابق ميل امريكا
جهت گيري ها و رويكردهاي صرفاً سياسي رافائل 
گروس��ي كه بر پايه ذهنيت ضدايراني اس��توار 
شده در حالي است كه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در دو بع��د نظ��ارت و داوري در توافقنامه 
مجموعه وظايف و اختياراتي را پذيرفته اس��ت 
و در واقع تجميع مقام »ناظ��ر« و »داور« درباره 
اين نهاد بين الملل��ي )همانند آنچ��ه به عنوان 
مرجعيت دادن به شوراي امنيت سازمان ملل ياد 
مي شود( صورت گرفته است. اينها در حالي است 
كه به جاي مرجعيت دادن به ش��وراي امنيت و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، ديوان بين المللي 
دادگستري نيز مي توانس��ت مرجع حل و فصل 
اختالفات دو ط��رف بعد از »هيئت س��ه نفره با 
رأي الزام آور« ق��رار بگيرد، حداقل در دعواهايي 
كه مي��ان دولت هاي دخي��ل در برنام��ه جامع 
اقدام مش��ترك مي توانس��ت به عنوان داور قرار 
بگيرد چراكه بر اساس ماده ۳4 اساسنامه ديوان، 
فقط دولت ها مي توانند طرف دعوي ترافعي در 
اين نهاد قضايي باش��ند و ديوان براي رسيدگي 
ترافعي به اختالفات ناشي از برجام ميان ايران و 
سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت، صالحيت 

نخواهد داشت. 
نفوذ توأم با تسلط بحث برانگيز امريكا در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي )و البته ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل( و اتخاذ تصميم��ات جانبدارانه 
مراجع پيش بيني شده در توافقنامه هسته اي و 
فقدان ق��درت اثرگذاري اي��ران در آنها از جمله 
موارد مهمي اس��ت كه دس��ت امري��كا- اروپا و 
حتي ساير كش��ورهاي عضو 1+۵ را براي نقض 
و عدم اجراي تعهدات باز گذاش��ته و امروز عامل 
اصلي اتهام زني سياسي گروسي نسبت به ايران 

است. 
فعاليت ه��اي ضدايران��ي اين روزه��اي رافائل 
گروسي دس��ت كم اثبات كننده يك نكته است 
و آن اينك��ه مرجعي��ت دادن فن��ي ب��ه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي با س��بقه سياس��ي اين 
مرجع علي��ه فعاليت هاي صلح آمي��ز ايران يك 
خودزني بين المللي به شمار مي رود و در صورت 
احياي مذاكرات هسته اي بايد فكري اساسي به 
حال رفتارهاي سياسي و اتهام افكني دامنه دار 

اين نهاد باب طبع امريكا كرد.

داوري فني جاي خود را به جانبداري سياسي و اتهام افكني داده است

 »آژانس اتمي« 
نهاد حقوقي يا نماد زورگويي امريكا

محمد اسماعيلي
   تحليل


