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رئیس شورای امنیت گفت نمی تواند پیش نویس 
بازگشت تحریم ها را ارائه کند؛

ختم جلسه 
اسنپ بک!

سياست 2

در صورتی که یکی از اعضای 5+1 در برجام از ایران شاکی باشد که 
به تعهدات خود در برجام عمل نکرده، شکایت خود را به شورای امنیت 

اعالم می کند؛ یعنی همین کاری که آمریکا اخیرا کرده است. 
ســپس مطابق بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت، 
رئیس شــورای امنیت، حداکثر 3۰ روز بعد از دریافت ابالغیه کشور 
شاکی مبنی بر »عدم پایبندی اساسی« طرف مقابل، باید پیش نویس 
قطعنامه ای با موضوع »بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران« 

را به رأی بگذارد.
اگر ظرف 1۰ روز بعد از ابالغیه کشور شــاکی، هیچ یک از اعضای 
شورای امنیت پیش نویس چنین قطعنامه ای را ارائه نکرد، آنگاه رئیس 

شورا خود باید این پیش نویس را ارائه کند.
نکته جالب تر اینکه در متن قطعنامه 2231، تصریح شده که رئیس 
شورای امنیت »دیدگاه های کشورهای دخیل در موضوع« را در نظر 

خواهد گرفت.
دیان دجانی، رئیس فعلی شورای امنیت اما سه شنبه شب آب پاکی 
را روی دست آمریکا ریخت و با اشــاره به عدم اجماع نظر در این شورا 
در خصوص طرح آمریکا برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه 
ایران گفت که این شــورا در جایگاهی نیست که اقدام بیشتری درباره 
درخواست آمریکا برای کلید زدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها 

علیه ایران انجام دهد.
او صراحتا توضیح داد: »پس از رایزنی با اعضای این شورا، برای من 
روشن است که یک عضو شورا موضع خاصی درباره این موضوعات دارد 

در حالی که شمار زیادی از اعضا نظر متفاوتی دارند...

انتشار بیانیه مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

ایران داوطلبانه اجازه دسترسی آژانس به دو مکان هسته ای را صادر کرد
همين صفحه

گردشگری 8

مونسان با اشاره به 12 هزار میلیارد تومان خسارت به بارآمده در پی کرونا؛

ایران در فصل بهار 74 گردشگر خارجی داشت!

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای 
از توافق بر حل و فصل توام با حسن نیت موضوعات 
مشخص شده از سوی آژانس خبر دادند. طبق این 
بیانیه آژانس هیچ ســؤال و هیچ درخواستی برای 
دسترسی به مکان هایی فراتر از آنچه که توسط ایران 
تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی 

اظهار شده اند، ندارد.
جمهوری اســالمی ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، در پایان سفر دو روزه »رافائل گروسی« 
مدیر کل آژانس به تهران و انجام مذاکرات با مقامات 

کشورمان، بیانیه مشترکی صادر کردند.
بر اســاس این بیانیه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و جمهوری اســالمی ایران توافق کردند تا 
همکاری های خود را بیش از پیش تقویت کرده، 
و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل اجرای کامل 
موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به آن، 
که از 1۶ ژانویه 2۰1۶ بصورت موقت توسط ایران 
در حال اجراست، ارتقا بخشند. در این بیانیه  آمده 
است: بعد از مشورت های فشرده دوجانبه، ایران و 
آژانس در خصوص حل و فصِل توأم با حسن نیت 
موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط با 
اجرای پادمان به توافق رسیدند. در این ارتباط، ایران 
به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط 
آژانس دسترسی داده، و فعالیت های راستی آزمایی 
آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل 
خواهد کرد. تاریخ های مربوط به دسترسی های 
آژانس و فعالیت های راستی آزمایی، مورد توافق 
قرار گرفته است.  در  بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: فعالیت های راستی آزمایی آژانس مطابق با 
موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و رویه 
استاندارد راستی آزمایی آژانس، همان گونه که برای 
همه کشــورهای دارای موافقتنامه جامع پادمان 
و پروتکل الحاقی اجراء می شود، به صورت برابر و 

بدون تبعیض اجراء خواهد شد.
بر اســاس این بیانیــه، در چارچوب قطعنامه 
GOV/72/2۰15 که در تاریخ 15 دسامبر 2۰15 
توسط شورای حکام به تصویب رسید، آژانس و ایران 
تایید می کنند که این موضوعاِت مرتبط با اجرای 
پادمــان، منحصرا مربوط به مــواد و فعالیت های 
هســته ای تحت پادمــان براســاس موافقتنامه 

 جامع پادمــان و پروتــکل الحاقی می باشــند. 
در این چارچوب حاضر، براساس تجزیه و تحلیل 
اطالعــاِت در اختیار آژانس، آژانس هیچ ســؤال 
دیگری از ایران، و هیچ درخواستی برای دسترسی 
به مکان هایی فراتر از آنچه که توســط ایران تحت 
موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار 

شده اند، ندارد.
دو طــرف در ایــن بیانیه تصدیــق کردند که 
استقالل، بی طرفی و حرفه ای گری آژانس همچنان 
الزمه اجرای فعالیت های راستی آزمایی هستند. در 
این بیانیه همچنین آمده است: آژانس با حفاظت از 
تمامی اطالعات محرمانه پادمانی مطابق با اساسنامه 
آژانس، مفاد مرتبط در موافقتنامه جامع پادمان و 
پروتکل الحاقی، و محرمانگی رژیم، استانداردها و 
رویه های تثبیت شده ی آژانس، نگرانی های امنیتی 

ایران را همچنان مدنظر قرار خواهد داد.
  ضرورت حفظ برجام را از لحاظ فنی 

برای جهان بیان کنید
رئیس جمهوری با بیان این که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مسئولیت مهمی در رابطه با برجام دارد، 
گفت: ضرورت حفظ برجــام را از لحاظ فنی برای 

جهان بیان کنید. 
حسن روحانی دیروز در دیدار »رافائل ماریانو 
گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با وی با ابراز امیدواری به اینکه همکاری های بین 
ایران و آژانس روز به روز بیشتر شود، گفت: آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی عالوه بــر وظایف فنی و 
تخصصی خود در زمینه پادمان و پروتکل الحاقی که 
ایران داوطلبانه آن را اجرا می کند، در رابطه با برجام 
و حفظ این سند چند جانبه نیز مسئولیت مهمی 
برعهده دارد. روحانی با اشاره با گزارش های دقیق و 
کارشناسانه آژانس درمورد اجرای برجام در مدت 

زمان همکاری 7 کشور طرف برجام در این زمینه، 
گفت: برجام یک توافق بسیار مهم برای ایران و 5+1 

بود و در کل منطقه و جهان آرامش را بوجود آورد.
رییس جمهوری با بیان اینکه آمریکا بدون هیچ 
دلیلی در ســال 2۰1۸ از توافق برجام خارج شد، 
تصریح کرد: با گذشت بیش از دو سال از خروج این 
کشور از برجام، آمریکایی ها به خوبی متوجه شده اند 

که اقدام آنها کار نادرستی بوده است.
 روحانی با اشــاره به اینکه امروز اهمیت برجام 
به خوبی برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
ملموس است و آمریکا بعد از خروج از برجام از طریق 
سازمان های بین المللی موفقیتی نداشته است، 
اظهار داشت: امیدواریم آمریکا یک روز درک کند 

که دوران یکجانبه گرایی تمام شده است.
رئیس جمهوری با اشــاره به توافق خوب بین 
آژانس و ســازمان انرژی اتمی ایران در این سفر، 
گفت: آژانس باید به این نکته مهم توجه کند که ایران 
دشمنان قسم خورده ای دارد که همواره به دنبال 
ایجاد مشکل برای ما هستند، آنها کسانی اند که هم 
سالح اتمی دارند و هم با آژانس همکاری نمی کنند.
روحانی با اشاره به نتایج و دستاوردهای گذشته 
همکاری های ایران و آژانس، بر حفظ این دستاوردها 
تاکید کرد و گفت:  در این ســفر هم توافق خوبی 
حاصل شد که می تواند به حرکت در مسیر صحیح و 
درست برای حل و فصل نهایی مشکالت کمک کند.

 برای حفظ برجام وظیفه مهمی 
به ما محول شده است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در 
دیدار با رییس جمهوری با ابراز خرسندی از توافق 
حاصل شده با سازمان انرژی اتمی ایران در این سفر، 
بر تعمیق و گسترش بیش از پیش همکاری های 

ایران و آژانس تاکید کرد
رافائل ماریانو گروسی، گفت: برجام به معنای 
واقعی کلمه یک دستاورد و معیار بزرگ برای همه 
طرف ها بود و برای حفــظ آن وظیفه مهمی به ما 
محول شده است. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با اشاره به فعالیت های گسترده این سازمان 
بین المللی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیش 
از پیش ایران و آژانس همه مســائل و پرسش های 

فنی و حرفه ای مرتفع گردد.

خبر

انتشار بیانیه مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

ایران داوطلبانه اجازه دسترسی آژانس به دو مکان هسته ای را صادر کرد


