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روی موج کوتاه

روزنامه وال استریت ژورنال با اعالم 
این خبر که ایران پیشــنهاد مذاکره 
مستقیم با واشــنگتن درباره توافق 
هســته ای را رد کرده است، نوشت: 
»دیپلمات های ارشد می گویند ایران 
گفته اســت که تحریم های هسته ای 

باید لغو شود.«
ولی نصر، مشاور ســابق اوباما هم 
با تایید تلویحی ایــن خبر در توئیتی 
نوشــت: »گزارش ها حاکــی از آن 
اســت که ایران پیشــنهاد مذاکرات 
هســته ای با اروپا و آمریکا را رد کرده 
اســت.« وی افزود: »دالیــل؟ ایران 
نمی خواهد به جلســه ای برود که با 
محکومیت آغاز شود و نمی خواهد بر 
سر بازگشت آمریکا به برجام مذاکره 
کند. این در واقع همــان مذاکره در 
مورد توافق جدیدی است که ترامپ 

می خواست.«
ایران زمان را برای گفت وگو 

مناسب نمی داند
پس از این اخبار غیررسمی درباره 
مخالفت ایران برای مذاکره مســتقیم 
با واشــنگتن، ســعید خطیــب زاده، 
ســخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبری خــود این خبــر را تایید کرد و 

گفت: »با توجه به مواضع و اقدامات اخیر 
آمریکا و سه کشور اروپایی، جمهوری 
اســالمی ایران زمان را برای برگزاری 
جلسه غیررســمی پیشنهادی توسط 
هماهنگ کننده اروپایی برجام مناسب 

نمی داند.«
پیشنهاد این جلسه مربوط به اوایل 
اسفند و اعالم ایران برای توقف اجرای 
پروتکل الحاقی می شــود که آمریکا 
برای اثبات حسن نیت خود نامه ترامپ 
به شــورای امنیت درباره بازگشــت 
خودکار تحریم های این شــورا علیه 
ایران را پس گرفت و محدودیت تردد 
دیپلمات های ایرانی در سازمان ملل 
را نیز لغو کرد. اتحادیه اروپا پیشنهاد 
برگزاری نشســتی با حضور ایران و 

آمریکا را داد.
رافائل گروســی، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز به ایران آمد و 
طی توافقاتی، اجرای پروتکل الحاقی از 

پنجم اسفند در ایران متوقف شد. 
طی چند روز اخیر اما دولت بایدن 
مواضــع متفاوتی اتخاذ کرده اســت. 
رســانه ها اوایل هفته جاری از تصمیم 
دولت بایدن برای صدور قطعنامه علیه 

ایران در شورای حکام خبر دادند. 

دولت بایدن سیاست ترامپ را 
کنار نگذاشته

بر همین اساسا سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران دیروز در نشست خبری 
خود تاکید کرد: هنوز هیچ تغییری در 
مواضع و رفتار ایــاالت متحده صورت 
نگرفته و دولت بایدن نه تنها سیاست 
شکست خورده فشار حداکثری ترامپ 
را کنار نگذاشته، بلکه حتی تعهد خود 
به اجرای کلیــات وظایفش در برجام و 

قطعنامه ۲۲۳۱ را اعالم نکرده است.
وی گفــت: اجرای تعهــدات همه 
طرف ها در برجام موضوع مذاکره و بده 
بستان نیست و همه بده بستان ها پنج 
سال پیش انجام شده است. مسیر پیش 
رو بسیار روشن اســت: »آمریکا باید به 
تحریم های غیرقانونی و یکجانبه خود 
خاتمه دهد و به تعهدات برجامی خود 
بازگردد.« این امر نه به مذاکره احتیاج 

دارد نه به قطعنامه در شورای حکام!
خطیب زاده در عین حــال اضافه 
کرد کــه جمهوری اســالمی ایران به 
رایزنی های نزدیک خود با کشورهای 
عضو کنونی برجام و نیز با آقای بورل به 
عنوان هماهنگ کننده برجام به صورت 

دوجانبه و چندجانبه ادامه خواهد داد.

ظریف: امیدواریم عقل غلبه کند
محمدجــواد ظریف، وزیــر امور 
خارجه نیز دیروز نسبت به تالش برای 
صدور قطعنامه علیه ایران در شــورای 
حکام واکنش نشان داد. وی در حاشیه 
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: اروپایی ها حرکت 
غلطی را با حمایت از آمریکا در شورای 
حکام شروع کرده اند، فکر می کنیم این 
حرکت باعث به هم ریخته شدن شرایط 

خواهد شد.
ظریف تاکید کــرد: بهم ریختگی 
شرایط کنونی را از طریق سفیر ایران 
در وین به همه اعضای شورای حکام 
شــرایط توضیح داده ایم، امیدواریم 

عقل غلبــه کند و اگر چنین نشــود 
راهکارهایی داریم.ابوالفضل عمویی، 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
مجلس نیز دیروز گفت که ظریف در 
جلسه با این کمیســیون گفته است 
آمریکا تا تعهداتش را انجام ندهد، حق 

بازگشت به برجام را ندارد.
موضع جدید آژانس 

همزمان با این هشــدارها در ایران، 
رافائــل گروســی، مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که اخیرا ایران را 
با یک توافق ترک کرده بود، روز گذشته 
در شروع جلسه شــورای حکام آژانس 
اتمی، گفت: »در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۱، 
مکالمه ای با ]علی اکبر[ صالحی و ]محمد 
جواد[ ظریــف در تهران داشــتم تا به 
راهکار دوجانبه قابل قبولی برای تداوم 
فعالیت های ضروری راســتی آزمایی 
آژانس برسیم. همانطور که اعالم شد، 
توانســتیم به یک تفاهــم فنی موقت 
برســیم... تاکید می کنم که این، یک 
تفاهم فنی موقت است و با قانون ایران 
نیز همخوانی دارد. این تفاهم همچنین 
آژانس را قادر می ســازد که در صورت 
از ســر گیری اجرای تعهدات هســته 
ای ذیل برجام توســط ایران، نظارت و 
راســتی آزمایی کامل از آن تعهدات را 

ادامه بدهد.«
وی در ادامــه بــه موضــوع توافق 
پادمانی ان پی تی با ایــران پرداخت و 
افزود: »یادآوری می کنم که طبق بند 
۳۹ توافق پادمانی، تفاهم های مکمل 
مورد توافق قرار گرفتــه را نمی توان به  
صورت یکجانبه تغییــر داد. به همین 
دلیل، ایران ملزم اســت اجرای کد ۳.۱ 
در تفاهمات مکمل از این توافق را ادامه 
دهد. انجام ندادن ایــن کار، با الزامات 
ایران ذیل تفاهمــات مکمل در توافق 

پادمانی همخوانی ندارد.«
ایران درباره ماهیت فعالیت های 

غیرعلنی اش پاسخ نداده
مدیرکل آژانــس در بخش دیگری 
از اظهاراتــش توضیــح داد: »گزارش 
من درباره راســتی آزمایی و نظارت در 
جمهوری اسالمی ایران ذیل قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت ســازمان ملل، 
فعالیت های ما طی چنــد ماه اخیر در 

حوزه راستی آزمایی و نظارت بر اجرای 
تعهدات مرتبط هســته ای ایران ذیل 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را 

پوشش داد.«
گروســی با بیان اینکه از آن زمان تا 
کنون ۱۱ گزارش برای به روز رســانی 
درباره این فعالیت های آژانس منتشر 
کرده اســت، گفت: »این رقم، نشانگر 
تحوالت قابل توجه مربــوط به برنامه 
]هســته ای[ ایران طی چند ماه اخیر 

است.«
مدیر کل آژانس اتمی ضمن اشاره 
به تصمیــم ایران برای توقــف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی، اظهار داشت: 
»پیشتر گفته بودم که توقف یا محدود 
شــدن فعالیت های راســتی آزمایی و 
نظارتی آژانس در این مرحله، باعث تاثیر 
جدی بر توانایی آژانس جهت گزارش 

درباره اجرای تعهدات ایران می شود.«
آژانس دیروز اعالم کــرد که ایران 
تا االن به درخواســت ها درباره ماهیت 
فعالیت های غیرعلنی اش پاسخ نداده 
و نبود تفسیر درباره وجود آثار اورانیوم 
در محلی که پیشــتر اعالم نشده بود، 
آژانس را نگران می کند. گروسی در عین 
حال تاکید کرده که بازرسی از فعالیت 
هسته ای ایران نباید به برگ چانه زنی 

دیپلماتیک تبدیل شود.
بدین ترتیب با »نه« ایران به پیشنهاد 
مذاکره، تصمیم آمریــکا برای صدور 
قطعنامه علیه ایران در شــورای حکام 
و موضــع جدید آژانس دربــاره برنامه 
هسته ای ایران، وضعیت پیچیده برجام 

کماکان ادامه دارد. 

آخرین تحوالت برجامی همزمان با نشست شورای حکام؛

»نه« ایران به »مذاکره« و موضع جدید آژانس

خبر

 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران 
را مســئول انفجار در یک کشتی تحت مالکیت 
اسرائیل در دریای عمان دانست. او اما به این سوال 
که آیا اســرائیل این حمله را تالفی می کند یا نه 

پاسخی نداد.
جمعه هفته گذشته خبر وقوع انفجار در یک 
کشتی باری رژیم صهیونیســتی به نام »ام وی 
هلیوس ری« که متعلق به شــرکت کشتیرانی 
»ری« واقع در تل آویو اســت از ســوی رسانه ها 
منتشر شد. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی 
رسانه ها،   کشتی »هلیوس ری« که از بندر دمام 
عربستان سعودی عازم ســنگاپور بوده روز پنج 
شنبه ۷ اســفندماه )۲۵ فوریه( ساعت ۲۰ و ۴۰ 
دقیقه به وقت محلی در دریای عمان دچار انفجار 

شده و حفره هایی در دو طرف کشتی ایجاد شده 
است. »رامی اونگار« مالک اسراییلی این کشتی 
چند ساعت پس از انتشار خبر انفجار در مصاحبه 
با رادیو »کان« رژیم صهیونیستی گفت: »آسیب 
کشــتی از دو حفره با قطر یک متر و نیم تشکیل 
شده اما برای ما هنوز روشن نیست که این حفره ها 
در اثر انفجار یک موشک ایجاد شده یا یک مین که 

به بدنه کشتی وصل بوده است.« 
روز گذشــته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل به صورت صریح انفجار کشتی این رژیم 
را به ایران منتسب و در اظهاراتی تهدیدآمیز اعالم 
کرد که به این اقدام واکنش نشان می دهد. نتانیاهو 
به رادیو کان گفت که اینکه عملیات از سوی ایران 
بود، واضح است. او اما درباره اینکه آیا اسرائیل در 

پی تالفی این حمله اســت یا نه، اظهارات قبلی 
خود درباره پیشگیری این کشور از توسعه ظرفیت 
هسته ای ایران را تکرار کرد و افزود: »ما در سراسر 
منطقه در حال ضربه زدن به ایران هستیم.« رادیو 
کان اعالم کرد این مصاحبه روز یکشــنبه ضبط 
شده است، یعنی قبل از اینکه سوریه، اسرائیل را 
به حمالت موشکی به جنوب دمشق متهم کند. 
اسرائیل این حمله را تایید نکرده است اما پیشتر 
اعالم کرده بود اقدامات نظامی مستمری را علیه 
استفرار ایران در سوریه یا تحویل تسلیحات آغاز 

خواهد کرد.
ایران تکذیب کرد

ســخنگوی وزارت خارجه دیروز درباره این 
ادعای نتانیاهو در نشست خبری خود اظهار کرد: 

نه تنها این اتهام زنی توسط رژیم اشغالگر قدس را 
قویا رد می کنیم، بلکه تمامی اقدامات این رژیم در 
حوزه امنیتی ایران را رصد می کنیم و پاسخ خود را 

در جای خودش خواهیم داد.
سعید خطیب زاده با بیان اینکه رژیم اشغالگر 
مبنای تمامی ناامنی ها و بی ثباتی هاســت و این 

فرافکنی ها کامال خط روشنی را دارد، افزود: خلیج 
فارس و دریای عمان حوزه امنیتی بالفصل ماست 
و اجازه نخواهیم داد با این اظهارات هراس افکنی 
کنند. نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به یک 
بیماری ذهنی مبتالســت. این رژیم می داند در 

حوزه امنیتی، پاسخ ما دقیق و محکم بوده است.

ادعای نتانیاهو:

واضح است که انفجار کشتی اسرائیلی کار ایران بود 

 شماره   747 /  سه شنبه 12 اسفند   1399  /   18  رجب 1442  / 2 مارس   2021

نماینده مجلس خبر داد؛
 احضار استاندار سابق خوزستان 

به دادسرا
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از 
به جریان افتادن پرونده استاندار سابق خوزستان به 
اتهام اعمال نفوذ در پرونده اَبَرمتهم ارزی در دستگاه 
قضایی خبر داد. احمد نادری در صفحه توئیتری خود 
نوشت: »خبر ها حاکی از آن است که پرونده شریعتی، 
استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده 
ابرمتهم ارزی و مالک هفت تپه )امید اسدبیگی(، این 
هفته در دســتگاه قضایی به جریان افتاد. ایشان در 
راهرو های دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس مشاهده 
شده است.« غالمرضا شــریعتی هم اکنون با حکم 
رئیس جمهوری، رئیس سازمان ملی استاندارد است.

    
امام جمعه »درچه«؛

تشکیالت ورزشی اصفهان 
کثافت کاری زیاد دارد!

به گزارش اعتمادآنالین، در پی انتشار فیلمی از 
درگیری لباس شخصی ها با یک تیم صخره نوردی 
در اصفهان، امام جمعه شهر »درچه« استان اصفهان 
گفت: »۱۰ دختر و پنج پسر با ماشین های سواری 
رفته اند صخره نوردی. حاال حساب کنید در ماشین 
ســواری این  همه آدم، چه جوری می شود! خیلی 
کثافتکاری است! بعد هم صخره نوردی با کوهنوردی 
فرق می کند؛ با طناب می روند باال و می آیند پایین!« 
وی با بیان اینکــه نباید آدم هــای نجس و کثیف 
اصفهان بیایند در فضای مجازی با هزار گناه کبیره، 
بگویند درچه ای ها فالن بودند، افزود: »معلوم شده 
تشکیالت ورزشی اصفهان، از این کثافتکاری ها زیاد 

دارد؛ ما به مسئوالن اخطار می دهیم!«
    

احمدی نژاد:
بحث ترور من جدی است

به گزارش همشهری آنالین، محمود احمدی نژاد 
در پاسخ به ســوالی درباره تهدیدش به ترور، گفت: 
ستاد درست می کنند، برنامه تبلیغی درست می کنند 
برای تخریب دیگران. خوشبختانه سهم من خیلی 
زیاد است، از زمین و زمان می زنند! چه خبر است؟ 
چه شده است؟ رئیس جمهور سابق ایران افزود: من 
هم معتقد هستم که بحث ترور جدی است. خودشان 
می کشند، خودشان هم مراسم عزاداری برپا می کنند 
و بعد دیگران را متهم می کنند! وی ادامه داد: بروید و 
ببینید آن کانال تلگرامی مال چه کســی است که 
رسما تهدید کرده است که ما می خواهیم ترور کنیم.

    
کنایه مهاجری به اصولگرایان؛

از تعفن رفتار احمدی نژاد، 
نمی دانید چه خاکی بر سر کنید

محمــد مهاجری، فعــال رســانه ای اصولگرا 
در توئیتی نوشــت: »مخالفان حســن روحانی از 
اصالح طلبان می خواهند مسئولیت اقدامات دولت 
او را بپذیرند؛ و چه سخن درستی. اما همین جماعت 
با اینکه از تعفن رفتار رئیــس اصولگراترین دولت 
تاریخ نمی داند چه خاکی بر ســرش کند، ذره ای 
از مســئولیت اقدامات احمدی نژاد را نمی پذیرد. 

اینگونه مسئولیت پذیریم ما اصولگراها.«
    

 برنامه بایدن برای تهران و ریاض 
از زبان پمپئو

وزیر خارجه پیشین آمریکا روز یکشنبه انتشار 
گزارش قتل خاشقجی توســط دولت بایدن را با 
تالش این دولت برای برقراری رابطه با ایران مرتبط 
دانست. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری 
هیل، مایک  پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ضمن آنکه 
انتشار گزارش قتل خاشقجی توسط دولت بایدن 
را »سهل انگارانه« خواند، گفت: این یک نمایش 
سیاســی بود. من تاســف میخورم چراکه دولت 
می خواهد با ایران یک رابطه تشــکیل دهد و یک 
رابطه را با عربستان سعودی نابود کند. آن ها ابزار 

اطالعاتی را برای این کار انتخاب کردند.
    

صدر: 
مخالفان FATF در مجمع 

تاحدودی دچار تردید شده اند
به گزارش خبرآنالین، محمد صدر، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح 
FATF، ضمن تایید مخالفت مجمع با درخواست 
مجلسی ها برای بازگشت این لوایح به مجلس، گفت: 
اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد 
خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری 
است بنابراین مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد. 
مجلس هم در این مورد خاص به لحاظ حقوقی نقشی 
ندارد. وی افزود: در جلسه آخیر مجمع، با اظهارات و 
دالیل قانع کننده دولتی ها برای مخالفان، نه به صورت 
صد در صد، بلکه احساس می شود تا حدودی تردیدی 

در برخی از مخالفان این لوایح ایجاد شده است.

رافائل گروسی: طبق 
بند ۳۹ توافق پادمانی، 
تفاهم های مکمل مورد 

توافق قرار گرفته را 
نمی توان به  صورت 

یکجانبه تغییر داد. به 
همین دلیل، ایران ملزم 

است اجرای کد ۳.۱ در 
تفاهمات مکمل از این 

توافق را ادامه دهد

ابوالفضل عمویی، 
سخنگوی کمیسیون 

امنیت ملی مجلس دیروز 
گفت که ظریف در جلسه با 
این کمیسیون گفته است 

آمریکا تا به تعهداتش عمل 
نکند، حق بازگشت به 

برجام را ندارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران بر 
آزادسازی کامل قره باغ تاکید دارد، گفت: این چه آزادسازی 
قره باغ است؟ کل قره باغ باید آزاد شود و نیروهای نظامی هیچ 

کشوری نباید در آنجا باشد. 
محسن رضایی در همایش بین المللی »قره باغ ۱۷ ربیع؛ 
برترین گفتمان در مورد قره باغ« که از ســوی مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه و با محوریت تبیین بیانات مقام معظم رهبری 

در قم برگزار شــد، تصریح کرد: طبق آمار رسمی، جمهوری 
اسالمی ایران برای کمک به صلح منطقه و آسایش آوارگان در 
مرزهای ایران که با امنیت کشورمان پیوند خورده است، حداقل 
۴۳ میلیون دالر برای آوارگان قره باغ هزینه کرد. ارسال برق و 
گاز به آذربایجان، یکی دیگر از پیوندهای دو کشور و خدمات 

ایران به باکو است.  
وی ادامه داد: بعد از آقای حیدر علی اف، دست های پنهانی 
آمدند و سعی کردند رابطه دو کشور را خدشه دار کنند. ایشان در 
خاطرات خود گفته و نوشته است که »ایران هر چه داشت، به ما 
کمک کرده است«. اما اکنون متاسفانه کشورهایی وارد قره باغ 
شده اند و به جای تقویت صلح، دعواهای خود را وارد قره باغ کرده 

و می خواهند ارث و میراث تقسیم کنند و پیشنهاد دادند ایران در 
کمیته آتش بس مشارکت نداشته باشد، در حالی که حضور ایران 

در کمیته آتش بس و بازسازی قره باغ، به نفع کل منطقه است.
ایران همیشه با حسرت به باالی ارس نگاه کرده

رضایی با بیان اینکه از دولت انتظار می رود به طور جدی 
این مســائل را پی گیری کند، ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجان یک ملت در دو کشور هستند. 
ملت ما برای آزادی آذربایجان از دســت تزارها، ده ها هزار 
شهید داده است و شهدای بســیاری از همه اقوام و مناطق 
ایران در خاک آذربایجان خفته اند و همه آن ها به فداکاری 
و ریختن خون خود برای آذربایجان و سرزمین های اسالم 

افتخار کرده اند. ملت بزرگ ایران چندین بار به تقاضای مردم 
باکو، در آزادسازی باکو از سلطه تزارها مشارکت و جانفشانی 
کردند و باکو را آزاد کردند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: اولین چیزی که باید بر آن تاکید شــود، همین 
مسئله اســت که ملت و دولت ایران برای آزادی جمهوری 

آذربایجان و قره باغ همیشه پیشگام بوده ایم.  
وی تصریح کرد: ملت ایران همیشه با حسرت به باالی ارس 
نگاه کرده است تا آزادی و عزت تاریخی آن را شاهد باشد. پس 
از فروپاشی شوروی، ملت ایران، استقالل باکو را جشن گرفت 
و در بخش های مختلف، از بازسازی آنجا تا کمک به تشکیل 
ارتش آذربایجان کمک کردیم. متاسفانه دولت ارمنستان از 
مرزهای بین المللی گذشت و وارد قره باغ شد و از عجایب تاریخ 
این است که تحریک کنندگان ارمنستان در این تجاوز، امروز 
ادعای حمایت از قره باغ را مطرح کرده اند، ولی به طور همزمان 

از آزادسازی کامل قره باغ جلوگیری کردند.

محسن رضایی: 

این چه ]وضع[ آزادسازی قره باغ است؟


