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 »اجازه نمی دهیم هیچ عامل خارجی 
منافع ملــی کشــور را تحت تاثیر قرار 
دهد.« این جمله مهم و کلیدی  حسین 
امیرعبداللهیان در واکنش به درخواست 
برجامی روسیه از آمریکاست که دیروز 
در نشست هم  اندیشــی با نمایندگان 

مجلس، بر زبان راند. 
او که رفته بود تــا آخرین تحوالت 
مرتبط با حوزه سیاســت خارجی در 
زمینــه گفتگوهای ویــن و همچنین 
 تحوالت اوکراین را تشریح کند، گفت: 
»ضمن ایســتادگی در حفظ و رعایت 
خطوط قرمز، اجازه  نخواهیم داد هیچ 
عامل خارجی منافع ملی کشــور را در 
مذاکرات وین برای لغو تحریم ها، تحت 

تاثیر  قرار دهد .  « 
و به این ترتیب نخســتین واکنش 
رســمی مقامــات ایرانی نســبت به 
درخواســت روســی ها برای دریافت 
 تضمین از امریکا مطرح شــد. روس ها 
که ســه روز قبل خواســتار تضمین 
کتبی از امریکا شــده بودند تا حق  آنها 
برای تجــارت، همــکاری اقتصادی و 
سرمایه گذاری و همکاری نظامی-فنی 
آزاد و کامل با ایران حفظ  شــود؛ روی 
خوشی نسبت به این درخواست ندیدند 
و اغلب تحلیلگــران آن را خودخواهانه 
و عامل  بر هم خوردن تمام تالش ها در 

روند مذاکرات هسته ای عنوان کردند. 
واکنش رسمی امیرعبداللهیان اما با 
سخنان خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ادامه پیدا کرد و وی در  اظهاراتی 
گفت که ایران »از مجاری دیپلماتیک« 
منتظر شــنیدن جزییات درخواست 
روسیه برای دریافت   »تضمین از آمریکا« 
در مذاکرات احیای »برجام« اســت .   
گرچه وی رویکرد روسیه در مذاکرات را 
  »سازنده« خواند وگفت: »گفت وگوهای 
وین در مســیر خود در حال پیگیری 

است.« 
او همچنین خبرهای منتشر شده 
درباره احتمال خروج روسیه از »برجام« 
را »گمانه زنی رســانه ای« عنوان  کرد. 
نکته مهم واکنش خطیب زاده اما سکوت 
در برابر پرســش هایی درباره جزئیات 

درخواســت چین بود  که تنها به بیان 
این نکته که: »آنچه را در پشت درهای 
بســته در وین رخ می دهد، اینجا بیان 

نمی کنم.«  اکتفا کرد. 
شرط فاقد موضوعیت است

اما درخواست روسیه که رسانه های 
بین المللی آن را شبیه »پرتاب نارنجک« 
در مذاکرات اتمی وین  توصیف کردند 
امریکا را هم به واکنش واداشــت و در 
موضعی جدید شــرط جدید روسیه 
برای حمایت از  توافق هسته ای را فاقد 
موضوعیت خواند و ایــن گونه بود که 
به گزارش ایلنا به نقل از ســی بی اس، 
  »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه امریکا 
این درخواست را »نامرتبط« عنوان کرد 
و با اشاره به این  درخواست الوروف گفت 
که تحریم های اعمال شده علیه روسیه 
در پی حمله این کشــور بــه اوکراین، 
 هیچ گونه ارتباطی به پرونده هسته ای 
ایران ندارد و درخواســت جدید مسکو 
برای حمایت از توافق  احتمالی با ایران، 

فاقد موضوعیت است . 

وزیر خارجه آمریــکا با تکرار برخی 
ادعاها درباره ماهیت برنامه هســته ای 
ایران گفت: »فارغ از هرگونه  مســئله 
دیگر، این که ایران توانایی تولید سالح 
هسته ای یا افزایش غنی سازی اورانیوم 
برای تحقق این  هدف را نداشته باشد، به 
نفع روسیه است. این منفعت، صرف نظر 
از رابطه ما با مســکو از زمــان حمله به 
 اوکراین پا برجاســت.« با این وجود او 
با تایید پیشــرفت های صورت گرفته، 
دســتیابی به توافق را نزدیک  دانست 
گرچه گفت که چند مسئله دشوار باید 

حل شود . 
باج خواهی از مذاکرات هسته ای

به دنبال امریکا فرانسه نیز به خواسته 
تضمین روسیه واکنش نشان داد و بابت 
آنچه که تالش  برای »بــاج خواهی از 
مذاکرات هسته ای با ایران« عنوان کرد؛ 
هشدار داد. پاریس به روسیه هشدار داد 
که در روند احیای توافق هسته ای بین 
ایران و قدرت های  جهانی به »باج گیری« 
متوسل نشود .   یک مقام )دفتر( ریاست 

جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفت 
که  دیپلمات ها هر موضوع را بر اساس 
شایستگی های آن بررسی می کنند و 
آنها را با هم مخلوط نمی کنند  و در غیر 
این صورت، در واقعیت، فقط باج گیری 

است و دیپلماسی نیست.« 
این مقام ریاست جمهوری فرانسه با 
اشاره به برجام، از روسیه خواست تا آنچه 
را که در وین در خطر  است در نظر بگیرد 
که آن »بازگشت ایران به تعهداتش ذیل 

برجام« است  .  مقامات غربی می گویند 
منافع مشترکی بین روسیه و غرب در 
اجتناب از بحران عدم اشاعه هسته ای 
 وجود دارد و آنها در تالشند تا مشخص 
کنند که آیا آنچه اخیرا روسیه روی میز 
مذاکرات وین تحت  عنوان ضمانت نامه 
کتبی آمریکا گذاشته تنها به تعهداتش 
در قبال برجام مربوط می شود یا خیر؟ 
آنها می  گویند که اگر چنین باشد این امر 
قابل مدیریت خواهد بود، اما هر چیزی 

فراتر از آن، مشکل ساز  خواهد شد.
 ماموریت اولیانوف 

برای تاخیر دراحیای برجام
قبل از آنکه روسیه به اوکراین حمله 
نظامی کند، این نظریه در رســانه ها و 
محافل سیاســی مطرح بود که  روسیه 
درصدد است در برجام با ورق اوکراین 
بازی کند و با امتیاز گرفتن در برجام به 
اهداف خود در  اوکراین برسد. اینکه قبل 
از حصول توافــق برجامی در مذاکرات 
وین، روســیه به اوکرایــن حمله کرد، 
 نشان دهنده صحت این گمانه زنی بود که 

پوتین درصدد معامله بر سر برجام برای 
به دســت آوردن  امتیازاتی در اوکراین 
است؛ و حال با طرح موضوع تضمین می 
خواهد با آرامش به جنگ با اوکراین  ادامه 
دهد وامتیاز خــود را از زاویه مذاکرات 

هسته ای ایران هم حفظ کند. 
حشــمت اهلل فالحت پیشه هم در 
گفت و گو با رویکرد 24 گفته اســت: 
اولیانوف ماموریت  داشــت برجام قبل 
از حمله روســیه به اوکراین امضا نشود 
و او این ماموریت را به خوبی انجام داد و 
در  این شرایط وقتی اولیانوف مشروعیت 
خود را در وین از دست داد، خود الوروف 
رسما ورود کرد و  شرطی تحت عنوان 
تضمین های آمریکا برای روابط ایران 
و روسیه گذاشــت که در واقع یک منع 
جدیدی  را در برجام ایجاد کردند و جالب 
اینکه در ایران برخی ســعی می کردند 

همین را هم توجیه کنند . 
و چنین اســت که براساس تحلیل 
کارشناسان این اقدام وزیر امور خارجه 
روســیه درباره مذاکرات برجــام  را در 
ادبیات سیاســی می توان »به گروگان 
گرفته شدن برجام توسط روسیه« تعبیر 
کرد. گرچه دیروز خبرگزاری تسنیم با 
انعکاس خبری از قول سفیر روسیه در 
تهران گفت که درباره سخنان    الوروف 
ســوء تفاهم صورت گرفته اســت، اما 
اکنون سوال همه این است که روسیه تا 
کجا می خواهد این  خواسته را ادامه دهد 
و از سوی دیگر امریکا چگونه می خواهد 

جواب قطعی این درخواست را بدهد. 
رفتار روس هــا تاکنــون در روند 
مذاکرات به گونه ای بوده است که آنها 
بیش از آنکه نماینده  روســیه باشند؛ 
در نقــش تصمیم گیرنــده بــه جای 
ایران ظاهر شــده اند و همین مسئله 
واکنش هایی منفی به دنبال داشــته 
 است. این درخواست تضمین اگر با هدف 
مانع تراشی بر ســر راه رفع تحریم های 
ایران و یا ابزاری برای  رهایی روســیه از 
باتالق اوکراین باشــد به نظر می رسد 
چندان نتیجه بخــش نخواهد بود چه 
اکنون ایران که  مهم ترین سمت ماجرای 
این قضیه اســت مخالفت خود را اعالم 
کرده و اولویــت را بر منافــع ملی قرار 

داده  است. 
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این که روسیه قبل از 
حصول توافق برجامی در 
مذاکرات وین به اوکراین 
حمله کرد،  نشان دهنده 

این است که این کشور 
می خواهد در برجام با ورق 

اوکراین بازی کند و با امتیاز 
گرفتن به  اهداف خود در 

اوکراین برسد

علی ربیعی درباره جلسه اخیر برخی اعضای کابینه تدبیر 
و امید با هدف بررسی برخی مسایل روز و از جمله ، مواضع 
رئیس جمهور ســابق و اعضای دولت او پیرامون مذاکرات 
کنونی وین و توافق احتمالی برجامی نوشت :چند روز پیش 
نوشتم مشکالت بنیادین ما نقصان در سامان سیاسی است. 

احزاب قدرتمند شناسنامه دار و با برنامه ای وجود 
ندارند که خط کشی برای قضاوت و معیار درباره 
سیاست ها، برنامه ها و عملکردها به دست دهند. 
اکثر انتخابات ها به ویژه ریاست جمهوری در یک 
ناشناختگی و ابهام و اقبال یک باره مردم نتیجه 
داده و از سویی گویی نفی گذشته توسط برخی 
جناح ها و به قدرت رســیدگان به یک سنت و 

کنش سیاسی تبدیل شده اســت. به هر ترتیب یک جامعه 
موفق هرگز تجربیات مدیران ارشد خود را نادیده نمی گیرد. 
تجربه های انباشته بخشی از سرمایه نظام های پویا محسوب 
می شود.به گزارش ایسنا ، علی ربیعی نوشت:شنبه شب با 
تعداد زیادی از اعضای دولت دوازدهم و رئیس جمهور پیشین 

جلسه ای آنالین داشتیم. این اولین حضور من از چند جلسه 
برگزارشده اعضای دولت دوازدهم بود و مناسب دیدم گزارشی 
از این جلســه را بیان کنم. هرچند این روزها برخی همین 
جلسات را تاب نمی آورند و برای آن عبارات و اصطالحاتی بکار 
می برند.دراین دیدار در خصوص برخی از مباحث روز مانند 
نگرانی فزاینده مردم از عدم گسترش پهنای باند 
و علل کندی اینترنت بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت.همچنین گزارشــی از بودجه و وضعیت 
اقتصادی کشــور نیز در جلسه ارائه شد. مسئله 
اوکراین نیز از موضوعات جلسه بود اما بحث برجام 
و اقدامات صورت گرفته برای احیای آن کانون 
اصلی گفت وگوها بود. روحانی دراین باره گفت که 
»مذاکرات هسته ای و احیای برجام مهم ترین اتفاق و مسئله 
کشور در چند ماه اخیر است.رئیس دولت دوازدهم تاکید کرد 
: مهم نیست که این توافق را چه کسانی احیا می کنند یا چه 
کسانی مذاکره می کنند، مهم آثار و تبعات آن است که باید در 

رشد کشور مشاهده شود.

پژوهشگر و مجری برنامه ثریا گفت: کاترین شکدم را 
من به ایران دعوت نکردم، او از جای دیگری دعوت شده بود 
و موظف نیستم در این باره به جایی پاسخ دهم.نادر طالب 
زاده پژوهشگر و مجری برنامه ثریا در گفت وگو با ایسکانیوز 
درباره ماجرای معرفی کاترین شــکدم بــرای مصاحبه با 

آیت اهلل رئیسی و حضور او در ایران اظهار کرد: 
کاترین شکدم میهمان کنفرانس فلسطین بود 
و جزو ششــصد میهمانی بود که از آنجا دعوت 
شده بودند و با تایید سیستم دعوتی آنها و چک 
و بازرسی آنجا به ایران آمد و ما پیش از این او را 
نمی شناختیم؛ من تنها مسئولیت میهمانانی را 
بر عهده می گیرم که برای کنفرانس هایی دعوت 

می شوند که مسئولیت برگزاری شان به عهده من است مثل 
افق نو، چرا که لیست میهمانان ما مشخص است و درخواست 
ما برای ویزا از وزارت خارجه کامال معلوم اســت؛ اما دعوت 
خانم شکدم از طریق هیچ کدام از این سیستم ها نبود چرا 

که او در ایران حضور داشت و تنها درخواست یک مصاحبه 
داشت تا بتواند با آقای رئیســی که در آن زمان کاندیدای 
ریاست جمهوری بود، صحبتی داشته باشد.باید این را نیز 
عنوان کنم که گفت وگوی او با رئیسی در زمان خودش یک 
گفت وگوی خوب بود چرا که بر مبنای این موضوع بود که چرا 
آقای رئیسی بهترین کاندیدای ریاست جمهوری 
در آن زمان است.از سوی دیگریک منبع اگاه در 
قوه قضائیه گفت: تمام اسناد و مدارک مربوط به 
سفر های خانم شکدم به ایران و میزان اقامتش 
در کشــورمان مشــخص و موجود است و در 
صورت لزوم رسانه ای خواهد شد.این منبع آگاه 
در قوه قضائیه در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: 
بر اساس بررسی های دقیق انجام شــده، نامبرده در طول 
سالیان گذشته ۵ سفر به ایران داشته و در مجموع این ۵ سفر 
نیز، صرفا ۱۸ روز در کشورمان اقامت و حضور داشته است 

که با ادعا های مطرح شده هیچ تناسبی ندارد.

کاترین شکدم را چه کسی به ایران دعوت کرد؟گزارش ربیعی از جلسه کابینه تدبیر و امید

نفیسه زارع کهن
فرماندار سابق پایتخت: 

 در تهران روزانه
 سه تجمع اعتراضی داریم

فرماندار سابق تهران گفت: در شهر تهران روزانه 
سه تجمع کشوری داریم اما تالش شد این تجمعات به 
خوبی مدیریت شود.به گزارش ایلنا، عیسی فرهادی، 
فرماندار سابق تهران گفت: در این ۱۰ سال خدمات 
و تالش های زیادی انجام شــده است و ۱2 انتخابات 
برگزار شــده اســت و در ۵ انتخابات از ۱۷ هزار نفر با 
امکانات محدود ثبت نام انجام داده ایم. وی ادامه داد: 
در شهر تهران روزانه سه تجمع کشوری داریم اما تالش 
شد این تجمعات به خوبی مدیریت شود همچنین در 
وقایع ۹۶ و ۹۸ نیز با هماهنگی شورای تامین به خوبی 

مدیریت شد.
    

 مصوبه مجلس برای مقابله 
با حقوق های نجومی

طبق مصوبه مجلس درسال آینده صدور هرگونه 
مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مســتمر و 
فوق العاده ها تحت هر عنــوان و از محل هر نوع اعتبار 
ممنوع شد.به گزارش مهر نمایندگان روز دوشنبه ،۱۶ 
اسفند ماه مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور، 
با چند جزء از بند الف تبصره ۱2 بودجه موافقت کردند.

بر این اساس، در سال ۱4۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید 
برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و 
نظایر آن توسط مراجع ذی ربط از جمله شورای عالی 
انقالب فرهنگی، هیئت های امنــا، مجامع عمومی 
شرکت ها و مؤسسات )باستناد اختیار مندرج در قانون 
تجارت(، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده )۷4( 
قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران تحت 
هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش های 

فوق الذکر ممنوع است.
    

تشکیل ستاد حمایت از گروه های 
جهادی در استان ها

معاون اول رئیس جمهوری با ابالغ بخشنامه ای 
به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و استانداری ها نسبت 
به حمایت از گروه های جهادی تاکید کرد.به گزارش 

ایسنا، در این بخشنامه آمده است:
»با عنایت به در پیش رو بــودن تعطیالت نوروز و 
عزیمت جوانان خودجوش، بسیجی و ایثارگر انقالبی 
باانگیزه خدمت رســانی در اقصی نقاط روســتایی 
و دورافتاده کشــور و لزوم برنامه ریزی، ســاماندهی 
حرکت های عظیم گروه های جهادی، فرهنگ سازی و 
ترویج روحیه جهادی با هدف فعال سازی ظرفیت های 
مســتعد این گروه ها، مقتضی اســت دستگاه های 
اجرایی )ملی و اســتانی( نسبت به حمایت های الزم 
اقدام نمایند« از جمله پشتیبانی از گروه های جهادی 
و تأمین تجهیزات مورد نیاز اردوهای جهادی تا حد 
امکان؛انجام هماهنگی هــای الزم جهت واگذاری 

پروژه های خرد و عام المنفعه به گروه های جهادی
    

 دیدار وزیر اطالعات 
با فرمانده کل سپاه با حضور طائب 

سرلشکر ســالمی درباره دیدار اخیر خود و وزیر 
اطالعات با حضور برخی مدیران طرفین توضیح داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان هم زمان با روز 
پاسدار، حجت االســالم خطیب و جمعی از مدیران 
وزارت اطالعات در ستاد فرماندهی سپاه با سرلشکر 
ســالمی دیدار و گفت وگو کردند.سرلشکر سالمی 
گفت: وزارت اطالعات و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
چشمان تیزبین انقالب اسالمی و ایران هستند که با 
هدف واحد، در تعامل و هماهنگی با یکدیگر هستند.
حجت االسالم حسین طائب رئیس سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران نیز در این دیدار حضور داشت.از زمان 
شروع دولت سیزدهم وزارت اطالعات در جهت تعامل 
با دستگاه های اطالعاتی و امنیتی جلسات مشترکی 
را برگزار کرده است.آخرین بار ۱۵ دی بود که دومین 
جلســه هم اندیشی مشــترک بین وزارت اطالعات 
و ســازمان اطالعات ســپاه با حضور حجت االسالم 
والمســلمین خطیب وزیر اطالعات، حجت االسالم 
والمسلمین طائب رئیس ســازمان اطالعات سپاه و 

معاونین هر دو دستگاه برگزار شد.
    

 بازداشت متهم اخالل
 در نظام اقتصادی کشور 

رئیس پلیــس بین الملل فرماندهــی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران از دستگیری متهم اخالل 
در نظام اقتصادی کشــور در فــرودگاه  امام خمینی 
)ره(، خبر داد.به گزارش ایسنا سردار هادی شیرزاد در 
تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: در پی اعالم مراجع 
قضائی، فردی از حساب یکی از موسسات مالی کشور، با 
سوء استفاده از موقعیت شغلی یکی از اعضای خانواده 
خود مبلغ ۱۱ میلیارد ریال غیر قانونی برداشت و کشور 
را ترک کرد و موضوع دســتگیری وی در دستور کار 
ماموران پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران قرار گرفت.

 

روی موج کوتاه

خبر

ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت: در 
سفر آقای گروســی به تهران که مقدمه ی آن 
گفتگوهای وین بین نمایندگان سازمان انرژی 
اتمی کشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
شکل گرفت، توافق شد که یک توافق در چند 

مرحله داشته باشیم.
به گزارش مهر، ســعید خطیــب زاده، در 
نشست خبری گفت: سواالتی از سوی آژانس 
در خصوص برخی از اماکن ایران مطرح شــد 
که جمهوری اسالمی ایران جواب آن ها را داد، 
اما الزم بود در یک بســتر زمانی تعیین و توافق 
شده، شکل روشــن پیدا کند که در چه زمانی 
این ها بسته خواهد شــد و این همکاری جامع 
فنی است که بر اســاس آن طی زمان کوتاهی 
تمام ســواالت با همکاری فنی که بین ایران و 

آژانس پاسخ داده شود.
خطیب زاده همچنین در خصوص اظهارات 

ولی عهد سعودی درباره مذاکرات با ایران گفت: 
آقای امیرعبداللهیان موضع ایران را بیان کرد. 
همانطور که گفتند عربســتان یک کشور مهم 
در جهان اسالم و منطقه اســت و پرونده های 
اختالفی نباید باعث شــود حداقلــی از روابط 

معنادار را با هم نداشته باشیم. 
وی افزود: منتفعــان اصلی این روابط مردم 
منطقه و دو کشور هســتند. گفتگوها در بغداد 
در فضای خوب و محترمانــه و مثبتی در چهار 
دور گذشته ادامه داشته است. البته باید تأکید 
کنم، نتایج ملموسی از این گفتگوها تا به امروز به 
دست نیامده است و حداقل نتایج کم و محدود 

بوده است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: 
باید در دور پنجم تالش کنیم از مفاهمه ای که 
در برخی حوزه ها داشتیم، ترجمان نتیجه نیز 
بکنیم. تاریخ دور پنجم هنوز قطعی نیست، اما 

اراده هر دو طرف برای برگزاری نشست بعدی 
است. خطیب زاده اضافه کرد: درخصوص آنچه 
در اوکراین اتفاق می افتد، صریحاً موضع خود 
را اعالم کردیم. آنچه در اوکراین اتفاق می افتد 
رفتار توســعه طلبانه، اقدامات تحریک آمیز 
چند دهــه ای در حوزه های امنیتی،  اطالعاتی 
و... از سوی ناتو با محوریت آمریکا بوده است و 
اقدامات آمریکا در این حوزه ها بسیار مافیایی 

است و جنگ را به نقطه ای رســانده که اتفاق 
افتاده است. 

 سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اعزام 
نیروهای خارجی از حوزه بالکان و کرواســی 
به اوکراین، گفت: اخبار پراکنــده ای به ما هم 
رسیده است و این اخبار البته باید راستی آزمایی 
شود. مهم ترین نکته، این اســت که همه باید 
تالش کنیم این بحران از کنترل خارج نشــود 
و این جنگ سرریز نکند. اوراسیا به اندازه کافی 
بحران داشته و دارد.وی همچنین در خصوص 
مذاکرات بــرای تبادل زندانیان بــا آمریکا نیز 
گفت: مذاکرات ایران و آمریــکا درباره تبادل 
زندانیان پیشرفت هایی داشته و منتظر جمع 
بندی هســتیم و اگر طرف آمریکایی این بار به 
تعهداتش عمل کند و شــب اجرا عقب نشینی 
نکند، می توانیم یکی از پرونده های انسانی که 

از اولویت های ایران است را ببندیم.

خطیب زاده:

توافق چند مرحله ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی شکل گرفت
گروسی: مسایل زیادی وجود دارد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز 
در یک  کنفرانس خبری در پی برگزاری جلســه 
شورای حکام و ســفر اخیری که به ایران داشته 
اســت، گفت: در ایران درباره مسیر پیش رو در 
تعامالت ایران و آژانس توافق شده است که رضایت 
کلی درباره آن وجود دارد.به گزارش ایسنا، رافائل 
گروسی در پاسخ به سوالی درباره نقش آژانس در 
زمینه مذاکرات وین با اشاره به این که آژانس عضو 
مذاکرات نیســت، گفت، ما در جریان مذاکرات 
حضور داریم و نظراتمان را ارائه می دهیم.وی گفت: 
توان ما در بازرسی محدود شده بود و ما کورکورانه 
پیش می رفتیم. شکافی ایجاد شده است که ما باید 
مطمئن شویم در این بین چه اتفاقاتی در حال رخ 
دادن بوده اســت که ما قادر به راستی آزمایی آن 
نبوده ایم.گروسی در این باره گفت: مسائل زیادی 
وجود دارد که باید برطرف کنیم.او در پاســخ به 
سوالی درباره ســطح دسترسی ها برای بازرسی 
آژانس از تاسیسات اتمی ایران از جمله سایت کرج، 
گفت، فکر نمی کنم مشکلی وجود داشته باشد و با 
وجود نصب دوربین های جدید آژانس در این محل 
ساخت قطعات سانتریفیوژها، وجود مشکلی را 

پیش بینی نمی کنم.


