
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»ایران پنهان کاری می کند«؛ این 
ادعای تازه اوکراینی ها درباره رفتار ایران 
در پرونده هواپیمای اوکراینی است. در 
عوض نورنیوز به نقل از یک منبع آگاه 
نوشــته که کی یف با رفتار سیاسی در 
این پرونده، قصد فشار بر مسکو را دارد. 

پاییــز پارســال فرانســوا فیلیپ 
شامپاین، وزیر خارجه کانادا در گفت وگو 
با شبکه سی. بی. سی کانادا اعالم کرد که 
فکر نمی کند دلیل هدف قرار گرفتن 
هواپیمای اوکراینی »خطای انسانی« 
باشد. مقامات کانادایی اتهامات متعددی 
را متوجه ایران کردند که واکنش تند 
ایران را برانگیخت. ایران به طور جد این 
اتهامات را رد و متقابــال کانادا را متهم 
به بهره بــرداری سیاســی از ماجرای 

هواپیمای اوکراینی کرد. 
گفته شد که کانادا ادب دیپلماتیک 
ندارد و بدین ترتیب مذاکرات پیرامون 
هواپیمای اوکراینی بــا کی یف ادامه 
یافت. حاال اما از سوی اوکراین نیز همان 
اظهارات مقامــات کانادایی به گوش 
می رسد.  پس از چند جلسه مذاکرات 
دو هیأت ایرانی و اوکراینی در تهران و 
کی یف؛ اولکسی دانیلوف، دبیر شورای 
امنیت ملی اوکراین ســه روز پیش در 
گفت وگویی با روزنامه کانادایی گلوب 

اند میل، ادعا کرده که »ایران هواپیمای 
اوکراینی را عمدا سرنگون کرده است.«

او در توضیح ادعــای خود گفته که 
سپاه پاسداران ایران به عمد این اقدام 
را مرتکب شــده تا از رویارویی نظامی 
با آمریکا جلوگیری کند. او همچنین 
در گفت وگوی خود افزوده که »ایران 
به هیچ کس اجازه بررســی فاجعه را 
نمی دهد و اگر بخواهم محترمانه حرف 
بزنم، اینکه آنها خودشان در حال تحقیق 

هستند تعجب برانگیز است.«
این مقام اوکراینی آنگونه که گلوب 
اند میل نوشته، ادعایی نیز درباره علی 
شمخانی مطرح کرده و گفته که وقتی 
در سفر به تهران نظرش درباره سرنگونی 
عمدی هواپیما را با همتای ایرانی خود 
در میان گذاشته، شمخانی صرفا به او 
اطمینان داده که جناح سیاسی وی در 

سرنگونی هواپیما دخیل نبوده است. 
ادعای پنهان کاری ایران

روزنامه کانادایــی در این ارتباط با 
یوهن ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین 
نیز گفت وگو کرده و ینین به آن گفته 
اســت که موضع دانیلوف، موضع کل 

دولت اوکراین است. 
غالمعباس ترکی، دادستان نظامی 
سابق نظامی استان تهران هفته پیش 
در آیین معارفه دادستان جدید نظامی  
اســتان تهران در ارتباط با هواپیمای 

اوکراینی، اعالم کرد بــرای ۱۰ نفر از 
مســئوالنی که در حادثه سقوط این 
هواپیما دخیل بودند کیفرخواســت 

صادر شده است.
اطالع از اسامی و هویت این ۱۰ تن 
نیز ظاهرا بخشی از مطالبات اوکراین 
اســت. یوهن ینین به گلوب اند میل 
گفته است که ایران نام ها و سمت های 
۱۰ نفــری را که در ارتباط با ســقوط 
هواپیمای مسافربری مقصر می داند به 
اوکراین ارائه نکرده و حتی نگفته جرم 

هر یک از آنها چه بوده است. 
او تاکید کرده کــه ایران هیچ وقت 
همکاری مناسبی با ایران نداشته است. 
عالوه بــر این مقــام اوکراینی، معاون 
دادســتانی اوکراین نیز پنج شــنبه 
گذشــته طی اظهاراتی عنوان کرد که 
»ما معتقدیم ایران عمدا شرایط واقعی 
این جنایت هولناک را پنهان می کند.«

 ایران: 
اوکراین سیاسی کاری می کند

با این اظهارات به نظر می رسد تنشی 
که پیش از این کانادا وجود داشت اکنون 
در ارتباط با اوکراین نیز خود را نشــان 
داده است. ایران اما تمامی این ادعاها را 
رد کرده است. محسن بهاروند، معاون 
امور حقوقی و بین المللی وزارت امور 
خارجه که پیگیــری مذاکرات مربوط 
به هواپیمای اوکراینی را برعهده دارد، 

اظهاراتی از این دست را رد و از عملکرد 
ایران در پرونــده هواپیمای اوکراینی 

دفاع کرده است. 
او توضیح داده: ما دو دور مذاکرات در 
کی یف و تهران داشته ایم و نمایندگان 
نهادهای مختلف ایران و اوکراین اعم 
از هواپیمایی کشوری، قضایی، نظامی، 
وزارتخانه های امــور خارجه و غیره در 
جلسات حضور داشته اند و توضیحات 
جزئی درخصوص چگونگی وقوع این 

سانحه به آنها داده شده است.
آنطور که بهاروند گفته توافق شده که 
دور سوم مذاکرات با فاصله کوتاهی در 
کی یف برگزار شود که طرف اوکراینی 
دور ســوم را منوط به دریافت مدارکی 
کرده است. معاون حقوقی وزارت خارجه 

ادامه داده: سعی کردیم در حد مقدور 
آنها را در اختیار طــرف اوکراینی قرار 
دهیم ولی با گذشت هفت ماه از دور دوم 
مذاکرات، طرف اوکراینی تاریخ جلسه 
بعدی که قرار بود در کی یف انجام شود 

را اعالم نکرده است.
با موضعی که مقامــات اوکراینی 
اعالم کرده اند اما مشــخص نیست 
که دور بعــدی مذاکــرات حتی در 
صورت برگزاری منجر بــه نتیجه و 
تفاهم میان طرفین شود. ایران همان 
گونه کــه پیش تر کانــادا را متهم به 
سیاسی کاری کرده بود، اکنون درباره 

اوکراین نیز همین نظر را دارد. 
پس از انتشــار موضــع مقامات 
اوکراینــی در روزنامه کانادایی، وزیر 
خارجه ایران ادعــای عمدی بودن 
ســانحه هواپیمایی اوکراین را قویا 
رد کــرد و افزود: اینکه بــه رغم همه 
توضیحات و گزارش های تخصصی و 
کارشناسی، برخی مقامات اوکراینی 
همچنان به اظهارات سیاسی و مبهم 
خود ادامه می دهنــد، و فرضیه های 
ذهنی و سفارشــی خود را در بستر 
رســانه ای مطرح می کننــد، باعث 

تاسف است.
ســعید خطیب زاده عنوان کرد که 
مقامات اوکراینی با مستمســک قرار 
دادن این سانحه، مشکالت داخلی و یا 
روابط خارجی خود با سایر کشورها را به 
این حادثه دردناک مرتبط کرده و از آن 

بهره برداری سیاسی می کنند.
پای »کریمه« به پرونده باز شد

سایت نورنیوز آنچه که خطیب زاده 
سربسته درباره ارتباط مشکالت داخلی 
و روابــط خارجی اوکراین با ســانحه 
هواپیمایی اوکراینی گفته بود را به شکل 
مبسوط تری به نقل از یک مقام مطلع 

مطرح کرده است. 
به گزارش این ســایت خبری، یک 
مقام مطلع نزدیک به شــورای عالی 
امنیت ملی گفت: پس از حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی در ایران، مقامات 
رسمی این کشــور به ایران پیشنهاد 
دادند که علت حادثه، وجود اشکال فنی 
در سامانه پدافند هوایی تور ام -۱ روسی 
اعالم شود و چون ایران این درخواست را 
به دلیل عدم انطباق با واقعیت رخداد، 

نپذیرفت، اوکراین، مســیر سیاســی 
کردن پرونده و خارج کردن آن از روال 

فنی را در پیش گرفته است.
وی با اشــاره به قصد اوکراین برای 
بهره برداری سیاسی از این حادثه تلخ 
برای تاثیرگذاری همزمان بر دو رخداد 
افزود: با توجه به ابهامات رفع نشــده 
درخصــوص نقش کی یــف در هدف 
قــراردادن هواپیمــای بوئینگ 777 
خطوط هوایی مالزی در ســال 2۰۱4 
میالدی و در میانه درگیری های شرق 
این کشور که به کشته شدن همه 298 
مسافر این پرواز منجر شد، اوکراین در 
تالش بود که با جا انداختن وجود نقص 
در سامانه پدافندی تور ام-۱ روسی هر 
دو حادثه را به یک منشأ مرتبط و از خود 

رفع اتهام کند.
به نوشــته نورنیوز این مقام مطلع 
خاطرنشان کرد: دلیل دوم اوکراین برای 
در پیش گرفتن رفتار سیاسی در قبال 
این پرونده، درگیری شدید این کشور 
با مسکو بر سر مالکیت جزیره کریمه 
اســت و کی یف قصد داشت با انتساب 
غیر مستقیم حادثه سقوط هواپیما به 
روس ها به نوعی فشار سیاسی بر مسکو 

را افزایش دهد.
در پایان هم مقام مذکور با اشاره به 
اراده قاطع جمهوری اسالمی ایران برای 
ایجاد شفافیت در همه ابعاد این حادثه 
تلخ که ناشــی از خطای محرز انسانی 
بوده، هرگونه اقــدام برای بهره برداری 
سیاسی از آن را رویکردی غیر انسانی و 
خالف رویه های حقوقی و فنی دانست.  

تبعات سیاسی سقوط هواپیمای اوکراینی همچنان ادامه دارد؛

ورودبهفازتنشباکییف

خبر

روزنامه »فایننشــال تایمز« گــزارش داد، 
مقام های ارشــد ایران و عربستان سعودی برای 
بهبود روابط دو کشــور در بغداد پایتخت عراق 

مذاکرات مستقیم و پنهانی برگزار کردند.
این رسانه انگلیسی از ایفای نقش نخست وزیر 
عراق برای آغاز مذاکرات مســتقیم بین مقامات 
ارشــد ایران و عربســتان در بغداد خبر داد و در 
گزارشی به نقل از »ســه مقام« مدعی شد، این 
مقامات در تالش برای بهبــود روابط بین این دو 
کشــور رقیب در منطقه، در حال انجام مذاکرات 

مستقیم بوده اند.
گزارش مذکور اشــاره کرده که این مذاکرات 
پس از گذشته پنج سال از قطع روابط دیپلماتیک 

ریاض و تهران انجام شده است. 
منابع استنادی فایننشال تایمز مدعی شدند، 
اولین دور مذاکرات مستقیم عربستان سعودی و 
ایران در تاریخ نهم آوریل )2۰ فروردین( انجام شده 

اســت. یکی از منابع این روزنامه، گفت وگوهای 
مذکور را »مثبت« اعالم کرده است. 

بنا بر این گزارش، ریاســت هیأت سعودی در 
مذاکرات بیســتم فروردین ماه را »خالد بن علی 
الحمیدان« مدیرکل اداره اطالعات عمومی برعهده 
داشت. همچنین دور بعدی مذاکرات مستقیم بین 
ریاض و تهران هم برای هفته آینده برنامه ریزی 

شده است.
فایننشــال تایمز در گزارش خود ادامه داده: 
»مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق فرایند 
)مذاکرات مستقیم ادعایی بین عربستان سعودی و 
ایران( را تسهیل کرده است و الکاظمی ماه گذشته 
در ریاض با شــاهزاده محمد )ولیعهد عربستان 

سعودی( در این باره گفت و گوهایی داشت.«
یک »مقام مطلع« که نام و هویتش فاش نشده، 
به این رسانه انگلیسی گفت: »)مذاکرات ادعایی 
بین عربستان سعودی و ایران( با سرعت به جلو 

حرکت می کند چرا که مذاکرات ایاالت متحده 
)در رابطه با توافق هسته ای ایران( با سرعت در حال 
حرکت به جلو است و همچنین به خاطر حمالت 

حوثی ها )به مواضع عربستان سعودی(«
فایننشال تایمز اما در عین حال نوشته است 
که »یک مقام ارشد سعودی انجام شدن هرگونه 
مذاکرات با ایران را تکذیب کرد و دولت های ایران و 
عراق اظهارنظری در این باره نکرده اند اما یک مقام 
ارشد عراقی و یک دیپلمات خارجی تایید کردند 

که این مذاکرات انجام شده است.
این مقام عراقی ناشــناس همچنین مدعی 
شد که بغداد برقراری »کانال های ارتباطی« بین 
ایران و مصر و همچنین ایران و اردن را تســهیل 

کرده است.
این مقام افــزود: »نخســت وزیر )مصطفی 
الکاظمی( بسیار مشتاق است که شخصا در تبدیل 
کردن عراق به پل ارتباطی میان قدرت های متضاد 

در منطقه ایفای نقش کند. این به نفع منافع عراق 
است که بتواند این نقش را بازی کند. هر چه قدر 
در منطقه تقابل بیشتر باشد، اینجا )در عراق( این 

موضوع خودش را بیشتر نشان خواهد داد.«
در پایان گزارش فایننشــال تایمز، به نقل 
از »یک مقام دیگر عراقــی« مطلع از مذاکرات 
عربستان سعودی و ایران آمده است: »الکاظمی 
ارتباطات خوبی با نظام ایــران دارد. الکاظمی 

همین نقش را در قبال عربســتان سعودی هم 
دارد بازی می کند. برای عراق خوب اســت که 
چنین نقشــی را ایفا کند اما هنوز در روزهای 

بسیار ابتدایی قرار داریم.«
پس از انتشار این گزارش، عرب نیوز طی خبری 
اعالم کرد که یک مقام ارشــد ســعودی ادعای 
فایننشیال تایمز در مورد  گفت وگوهای مستقیم 

با ایران را رد کرده است. 

گفت وگو میان تهران و ریاض؛ ادعایی که تکذیب شد
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غریب آبادی:
نتایج گفت وگوهای وین به طور 

منظم به مقامات عالی گزارش می شود
کاظــم غریب آبادی، ســفیر و نماینــده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان های بین المللی 
مستقر در وین و همچنین آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  در اظهاراتی درباره مذاکرات جاری در وین بین 
ایران و گروه ۱+4 گفت: مبنای تیم مذاکره کننده 
اصولی است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
سیاست نظام در این رابطه تعیین شده است و هیأت 
مذاکره کننده در ویــن نتایج گفت وگوها را به طور 
منظم به مقامات عالی نظام جهت بررســی و اخذ 

تصمیمات الزم، گزارش می کند.
    

آژانس، آغاز غنی سازی 
۶۰درصدی ایران را تایید کرد

آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز غنی سازی 
۶۰درصدی در نطنز توســط ایران را تایید کرد. به 
گزارش رویترز، این آژانس روز شــنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد: »آژانس امروز تایید کرد که ایران تولید 
هگزوفلوراید اورانیوم غنی ســازی شــده تا سقف 
۶۰ درصد از طریق گازدهی هگزوفلوراید اورانیوم 
غنی سازی شــده تا ســقف ۵ درصد به دو آبشار 
ســانتریفیوژهای IR-4m و  IR-۶mبــه طور 
همزمان در نیروگاه غنی سازی سوخت نطنز را آغاز 

کرده است.«
    

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
متهم خرابکاری نطنز از مرز هوایی 

کشور فرار کرده است
روز جمعه تصویر عامل خرابکاری اخیر در مجمع 
غنی ســازی نطنز برای اولین بار از بخش خبری 
ساعت ۱4 شبکه اول سیما منتشــر شد. ابراهیم 
عزیزی، رئیس کمیته امنیت در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس در همین رابطه 
به برنامه رادیویی رویداد گفت: متهم این ماجرا از 
طریق مرز های هوایی کشور فرار کرده است. عزیزی 
درباره روند تعقیب این متهم توضیح داد: از طریق 
دستگاه های مربوطه و پلیس اینترپل باید مراحل 
قانونی را دنبال کنیم که به دستگیری و انتقال این 
افراد به کشور کمک می کند این شخص حتما بهای 

سنگین کار خود را خواهد پرداخت.
    

در اطالعیه ای اعالم شد؛
 نیروگاه اتمی بوشهر 
در صحت کامل است

در پی زلزله ۵.9 ریشتری پیش از ظهر دیروز در 
بندر گناوه و اطراف آن، روابط عمومی نیروگاه اتمی 
بوشــهر اعالم کرد که وضعیت تمامی تاسیسات، 
تجهیزات و ساختمان های نیروگاه اتمی بوشهر در 
صحت کامل بوده و هیچ گونه آسیبی به این مرکز 
وارد نشده و در روند انجام فعالیت های جاری نیروگاه 
نیز خللی رخ نداده اســت. قابل ذکر است نیروگاه 
بوشهر بر اساس اســتانداردها و ضوابط بین المللی 
طراحی و احداث شده و در برابر شدیدترین زلزله های 

محتمل در کشور و منطقه ایمن است.
    

پیش بینی  یک نماینده مجلس؛
رئیس جمهور آینده ایران به 

احتمال زیاد آیت اهلل رئیسی است
 محمدجواد عســکری، نماینده داراب و عضو 
کمیسیون کشــاورزی، درباره نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری، با بیان اینکه نظر همه نامزدهای 
انقالبی بر وحدت است و با آمدن آقای رئیسی همه 
یکپارچه خواهند شــد، به ایسنا گفت: پیش بینی 
من این اســت که ســید ابراهیم رئیسی داوطلب 
کاندیداتوری انتخابات خواهد شد و نامزدهای جریان 
انقالبی به نفع ایشان کنار خواهند کشید. وی افزود: 
بنده اعتقاد دارم که به احتمال زیاد رئیس جمهور 

آینده، جوان حزب اللهی، آیت اهلل رئیسی است.
    

افشاگری سریالی داوری علیه احمدی نژاد و تیمش؛
مفاسد مالی بقایی خارج از 

تراکنش های رسمی بانکی است
به گزارش خبرآنالین، عبدالرضا داوری، مشاور 
رســانه ای محمود احمدی نژاد که تا چندی پیش 
در زمره حلقــه اولیه حامیان رئیــس دولت نهم و 
دهم بود مدتی اســت دست به افشــاگری علیه 
محمود احمدی نژاد و تیم او زده است. داوری بعد از 
صحبت هایش درباره احمدی نژاد حاال در توئیتی با 
هشتگ »مستندات و مشاهدات« نوشت:» مفاسد 
مالی حمید بقایی، خارج از تراکنش های رســمی 
بانکی و در قالب پول نقد، کارت هدیه و... اســت و 
برای آنکه مسیر پول هایش لو نرود، نقدینگی اش 
را به نام نوچه های تجاری اش در بانک های مختلف 
سپرده گذاری کرده و یا در شکل ارز و سکه و اوراق 

مشارکت بی نام، در نقاط امن جاسازی می کند.«

معاون وزیر خارجه اوکراین 
تاکید کرده که ایران در 

زمینه پرونده هواپیمای 
اوکراینی هیچ وقت 

همکاری مناسبی با ایران 
نداشته است. عالوه بر 

او، معاون دادستانی این 
کشور نیز پنج شنبه گذشته 
عنوان کرد که »ما معتقدیم 

ایران عمدا شرایط واقعی 
این جنایت هولناک را 

پنهان می کند.«

نورنیوز به نقل از یک مقام 
مطلع: اوکراینی ها از ایران 

خواستند علت حادثه 
هواپیمای اوکراینی وجود 

اشکال فنی در سامانه 
پدافند هوایی تور ام -1 

روسی اعالم شود، اما ایران 
این درخواست را به دلیل 

عدم انطباق با واقعیت 
رخداد، نپذیرفت

یک فعال سیاســی اصولگرا گفت: قالیبــاف در انتخابات 
مجلس یازدهم به کمک امدادهای غیبی توانست وارد مجلس 
شود، چون بحث آبروداری در میان بود اما در انتخابات ریاست 
جمهوری این شرایط فراهم نیست. جریان انقالبی و دوستان 

جبهه انقالب، والیت پذیری را مقدم بر رفاقت می دانند .
وهاب عزیزی که ســابقه حمایت از قالیباف در انتخابات 
ســال 92 را در کارنامه خود دارد، در گفت وگو با ایلنا در رابطه 
با تحرکات انتخاباتی اطرافیان رئیس مجلس شورای اسالمی، 

شرایط امروز جامعه و فضای سیاســی کشور را برای 
قالیباف نامســاعد ارزیابی کرد و افزود: توصیه ما 
این اســت که آقای قالیباف وارد عرصه انتخابات 

ریاست جمهوری نشــود چراکه تقریبا هیچ 
شانسی برای پیروزی ندارد. وی افزود: تاکید 
مقام معظم رهبری بر تشکیل دولت جوان 
و تازه نفس اســت. از آنجا که جبهه انقالب 
در بحث والیت پذیری با هیچکس تعارف 

ندارد؛ لذا کسانی که شرایط آن ها با مشخصه های مورد نظر 
رهبری تطابق نداشته باشد، مورد حمایت قرار نخواهد گرفت. 
دبیرکل جبهه جهادگران با پیش بینی اینکه رقابت جدی در 
عرصه انتخابات ریاست جمهوری بین محمدجواد 
ظریف و سعید محمد باشــد، گفت: در جریان 
اصولگرایی این احتمال وجود دارد که ســعید 
محمد بتواند به کمک تیم  رسانه ای و مشاوران 
خود، بدنه اجتماعی اصولگرایی را به حرکت 

درآورد. اگرچه در این جریــان نامزدهای زیادی علم نامزدی 
برافراشــته اند. وی افزود: همچنین در اردوگاه اصالح طلبان 
تنها محمدجواد ظریف است که آبرو و احترام قابل قبولی برای 
حضور در انتخابات و ایجاد تحرک در بدنه اجتماعی این جریان 
را دارد. سایر گزینه های اصالح طلبان صرفاً قادر به این هستند 
که مقدمات حضور جدی و اثرگذار را برای ظریف فراهم کنند 
و در غیر اینصــورت هیچکدام از پتانســیل الزم برای رقابت 

برخوردار نیستند.
عزیزی در پایان کاندیداتوری ســید ابراهیم رئیســی در 
انتخابات ریاست جمهوری را منتفی دانست و خاطرنشان کرد: 
تقید آقای رئیســی به فرامین رهبری و والیت پذیری ایشان 

موجب می شود که ماموریت فعلی را به سرانجام برساند.

عزیزی:

قالیباف چون بحث آبروداری در میان بود، وارد مجلس شد


