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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آیا ممکن اســت برنامه هسته ای 
ایران از وین به شورای امنیت برسد؟ 
با امیدواری هایی که نسبت به توافق 
در وین وجود دارد، این احتمال دور 
از انتظار به نظر می رســد؛ اما وقتی 
اختالفات ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی باال می گیــرد، چنین 

احتمالی نیز قوت می گیرد. 
چندین روز از انقضای توافق ایران 
و آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
گذشــته و رافائل گروسی، مدیرکل 
این آژانس چند روز پیش اعالم کرد 
که ایران پاســخی درباره اینکه چه 
تصمیمی درباره تمدیــد این توافق 

گرفته، ارائه نکرده است. 
تا زمان نگارش ایــن گزارش نیز 
ایران کماکان پاســخی رســمی در 
این مورد نداده اســت، اما محمدباقر 
قالیبــاف، رئیــس مجلــس دیروز 
صریحا گفــت اطالعاتی که از طریق 
دوربین های مــورد توافــق ایران و 
آژانس ضبط شــده، هیــچ وقت به 

آژانس داده نخواهد شد. 
اظهارات او بدین معنی اســت که 
آژانس انرژی اتمی برای مدت چهار 
ماه از برنامه هســته ای ایران بی خبر 

بوده و مهمتر آنکه قرار هم نیســت 
باخبر شود. 

توافق مورد اشاره مربوط به مصوبه 
پارسال »اقدام راهبردی مجلس برای 
لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایران« اســت که دولت را موظف به 
توقف بازرســی  های آژانس در قالب 

برجام و پروتکل الحاقی کرد. 
مصوبه مجلــس در پــی کوتاه 
کردن دســت آژانس و ماموران آن 
از برنامه هســته ای ایران بود؛ اما از 
ســوی دیگر از فروردین ماه ایران و 
4+1 با حضور غیرمســتقیم آمریکا 
در وین پشت میز مذاکره برای توافق 
نشستند و این مصوبه مانعی بر سر 

راه مذاکرات بود. 
از این رو اندکی بعد از تصویب این 
مصوبه، علی اکبر صالحــی و رافائل 
گروسی راهکاری پیدا کردند مبنی 
بر اینکــه دوربین هــای آژانس در 
تاسیسات هسته ای ایران برای سه ماه 
روشن بمانند، اطالعات و فرایندها را 
ضبط کنند؛ چنانچــه مذاکرات وین 
به نتیجه رســید ایران این اطالعات 
را در اختیار آژانس قرار دهد و در غیر 
این صورت دوربین ها برای همیشــه 
خاموش شوند و اطالعات دوربین ها 

نیز هیچگاه به دست آژانس نرسد. 

31 اردیبهشت آن توافق سه ماهه 
به پایان رسید در حالی که مذاکرات 
وین هنوز به پایان نرسیده بود. ایران 
یک ماه دیگر آن توافق را تمدید کرد 
و قرار شد که دوربین ها برای یک ماه 
دیگر یعنی تا سوم تیر روشن باشند. 

 چهار ماه بی خبری از 
برنامه هسته ای ایران

ســوم تیر هم به پایان رســید و 
مذاکرات وین همچنان ناتمام ماند. 
اما ایران این بار آن توافق ســه ماهه 
با تمدید یکماهــه را تجدید نکرد و 
رافائل گروسی را نگران کرد. گروسی 
روز جمعه به خبرنگاران گفته است 
که ایــران تاکنــون به نامــه آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی درخصوص 
اعالم تصمیم در رابطه با تمدید تفاهم 
دوجانبه با آژانس، پاسخ نداده است.  او 
اشاره کرده به اینکه آژانس برای چهار 
ماه است که از برنامه هسته ای ایران 
بی خبر است. آژانس، شورای حکام، 
اروپا، روســیه، چین و آمریکا همگی 

در انتظار پاسخ ایران هستند. 
شبکه ان اچ کی ژاپن در گزارشی 
با تاکیــد بر اینکه عــدم تمدید این 
توافقنامــه می تواند بــر مذاکرات 
غیرمســتقیم آمریکا و ایران برای 
احیای توافقنامه هســته ای ۲۰1۵ 

)برجام( تاثیر داشــته باشد، نوشته 
بود که احتماال ایران در اولین فرصت 
در روز شــنبه به این درخواســت 
پاســخ خواهد داد.  تنها پاســخ اما 
اظهــارات کاظــم غریب آبــادی، 
نماینده ایــران در ســازمان های 
بین المللــی در وین بود. پاســخ او 
همراه با لحنی تنــد مبتنی بر این 
 بود که ایران الزامی به تمدید توافق

 با آژانس ندارد. 
هیچ چیزی تمدید نشده

غریب آبــادی در گفت وگویــی 
تلویزیونــی با بیان اینکــه اگر بحث 
مذاکرات در وین نبود نه تفاهم سه ماه 
فنی را با آژانس داشتیم و نه تداوم یک 
ماهه را، گفته است: » ظاهرا مدیرکل 

اشتباه فرض کرده و برای خود حقی 
قائل شــده که مکررا این موضوع را 

پیگیری می کند.«
وی افزوده بــود: »در پاســخی 
که به مدیــرکل دادیــم گفتیم که 
جمهوری اســالمی ایــران ملزم به 
اجرای تعهدات فراتر از پادمان نیست 
و اگر ما داوطلبانه اقدام به ضبط این 
داده ها کردیم، به منزله این نیســت 
که ما تعهدی نزد آژانس داشــتیم و 
حاال شما بخواهید از آن به عنوان حق 
آژانس از آن یاد کنید و مکررا حق تان 
را از جمهوری اسالمی ایران مطالبه 

کنید.«
اظهارات امروز محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس نیــز در امتداد همین 
موضع بود. علیرضا سلیمی، نماینده 
محالت دیروز طی تذکری در صحن 
علنی مجلس پرسیده بود آیا شورای 
عالی امنیــت ملی دربــاره توافق با 
آژانــس تصمیمی گرفته کــه از آن 

اطالع نداریم؟ 
قالیباف در پاسخ گفته بود: »پس 
از زمان ســه ماهه ای که گذشــت، 
هیچ چیزی تمدید نشــده و پس از 
آن هیچ کــدام از موضوعاتی که در 
داخل ضبط شده، هیچ وقت به آژانس 
داده نمی شود و در اختیار جمهوری 

اسالمی ایران است.«
او تاکید کرده بود که قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها »دقیقاً 

در حال اجراست.«
 همه چیز وابسته به 

مذاکرات در وین است
تعلل ایــران برای پاســخگویی 
رسمی درباره تصمیمش و این دست 
اظهارات، نگرانی هایــی را پیرامون 
پیشُبرد مذاکرات در وین و همینطور 
انحراف پرونده هســته ای از وین به 
شورای امنیت ایجاد کرده است.  حتی 
دوســتان روس ایران نیز خواســتار 
تمدیــد توافق بــا آژانس شــده اند. 
میخائیل اولیانوف، نماینده رســمی 
روســیه در مذاکرات وین در همین 
ارتباط روز شــنبه در توئیتی نوشت: 
»آژانس هنوز پاســخ مثبت ایران را 
دریافــت نکرده کــه توافقات موقت 
فنی همچنان ادامه داشته باشد. من 
امیدوارم که این پاسخ مثبت باشد تا 

از بروز موارد نامشخص و به دنبال آن 
عواقب منفی این وضعیت جلوگیری 

شود.«
اما دلیل این دلسردی ایران برای 
تمدید توافق با آژانس چیســت؟ آیا 
تعلل آمریکا و اما و اگرهایی که وزیر 
خارجه آن برای احیای برجام در وین 
می آورد، منجر شده تا ایران بخواهد با 

این اقدام زهرچشمی بگیرد؟ 
طی هفته های اخیر هرچه مقامات 
ایرانــی از نزدیکــی توافــق در وین 
می گویند، آمریکایی هــا اما از وجود 
موانع جدی بر ســر راه ایــن توافق 
گفته اند. آیا ایران بــرای ممانعت از 
طوالنی شدن پروســه مذاکرات در 
وین، تصمیم گرفتــه توافق با آژانس 
را تمدیــد نکند تــا از آن بــه عنوان 
اهرم فشــار برای پیشرفت مذاکرات 

استفاده کند؟
ممکن است چنین باشد اما بیشتر 
از چرایی آن، عواقب این تصمیم مورد 
تحلیل قرار گرفته است. تحلیلگران 
معتقدند که گزارش رافائل گروسی به 
شورای حکام و ادامه بی خبری آژانس 
از برنامه هســته ای ایران، می تواند 
پرونده ایــران را برای بــار دیگر به 
شورای امنیت و به دنبال آن فشارها و 

تحریم های آن بکشاند. 
ایران اما تصمیماتش درباره آژانس 
را مبتنی بر وضعیت مذاکرات در وین 
می گیرد. بدین ترتیب باید گفت که 
تعامل ایران و آژانس، مذاکرات وین 
و بازگشــت پرونده ایران به شورای 
امنیت در هم گــره خورده اند و این 
تنها روند مذاکرات در وین اســت که 

می تواند این گره را باز کند. 

قالیباف: اطالعات دوربین ها هیچگاه به آژانس ارائه نمی شود؛

برجام؛ و فاصله کوتاه وین تا شورای امنیت

خبر

کنشگر سیاســی اصولگرا در پیش بینی خود از نحوه 
برخورد ابراهیم رئیســی با برجام در دولت آینده گفت: 

رئیسی برجام را حفظ می کند و به آن پایبند خواهد بود.
احمد کریمــی اصفهانی در گفت وگو بــا ایلنا، با بیان 
اینکه برجام یک قرارداد بین المللی اســت و از هر جهت 
در ایران پذیرفته شده اســت، اظهار داشت:  وقتی برجام 
امضا شده و طرفین تعهداتی را دارند، باید به آن پایبندی 
داشــت. آقای رئیســی هم غیر از این انجام نمی دهد به 
دلیل اینکه قرارداد در اســالم مقدس شمرده شده است. 
حداقل این اســت که اگر مســلمان پیمان و قراردادی 

 ببندد، آن را نمی شــکند، حتما آقای رئیسی نیز رعایت 
خواهد کرد.

وی افزود: اما دو موضوع همیشــه در مسئله مذاکرات 
مورد مناقشه و درگیری بوده اســت؛ مسئله اول مسئله 
مذاکرات اســت. پیش از اینکه مذاکرات انجام شود و به 
جمع بندی و پایان برسد و پیش از امضا، مذاکره می تواند 
معنی داشته باشد اما وقتی که توافقنامه امضا شد، دیگر 
قرارداد می شــود و نمی توان راجع بــه آن ایراد و ان قلت 
گرفت. لذا به طور طبیعی مذاکره دیگر قابل قبول نخواهد 

بود؛ البته ممکن است نظر آقای رئیسی متفاوت باشد.

این فعال سیاســی اصولگرا با بیان اینکه باب مذاکره 
بسته است و قرارداد باید به طرف راســتی آزمایی برود، 
گفت: از ابتدا بحثی در برجام وجود داشت که این قرارداد 
برای طرفین برد-برد باشد؛ برخی سهل انگاری ها و برخی 
نقطه نظرها آن را تبدیل به برد-باخت کرد. ما بخشی از کار 
را اجرا کردیم و پیش بردیم اما طرف های غربی به موازات 
ما جلو نیامدند و در رابطه با برجام پایبندی نداشتند تا به 
مشکل برخوردیم و در نهایت ایاالت متحده به طور کلی 

زیر میز زد.
 اکنون ابتدا باید قبل از ایران، آمریکا پایبندی خودش 
را نشان دهد و راستی آزمایی شود. وی تاکید کرد: بعد از 
اینکه اروپا و آمریکا تعهدات خودشان را اجرایی کردند و 
راستی آزمایی شد آقای رئیسی می تواند آن را مورد توجه 
قرار دهد و موضع گیری اصولی خواهیم داشــت. یکی از 

دالیلی که امروز تحولی در مسئله آرا در انتخابات به وجود 
آمده هم این موضوع بوده است. آقای رئیسی به مسئله به 

صورت برد-برد فکر می کند.

کریمی اصفهانی:

رئیسی به برجام پایبند خواهد بود
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فرمانده سپاه: 
به کشور های فقیر واکسن می دهیم

سرلشکر حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران 
در مراسم رونمایی از واکسن »نورا«، گفت: ما مرد 
میدانهای سخت هستیم و به همه جهان می گوییم 
که از میدان خارج نمی شویم و می دانیم که سرانجام 
همه حصارهای سخت محاصره را با اقدامات فنی 
و علمی می شکنیم. ما این واکســن ها را در اختیار 
مردم فقیر سایر کشورها قرار می دهیم و ملت عزیز 
ما اطمینان داشته باشند که بیرق های امید را بیش 
از هر وقت دیگری برافراشته خواهند دید. وی با بیان 
اینکه ایران پهپادهایی با بــرد هفت هزار کیلومتر 
دارد، تاکید کرد: ما تصمیم گرفته ایم در جهان در هر 
پدیده ای جزو کشورهای برتر جهان باشیم و امروز 

در بسیاری از حوزه ها جزو کشورهای برتر هستیم.
    

از سوی جهانگیری ابالغ  شد؛
موافقتنامه ایران و روسیه در زمینه 

بهره برداری از ماورای جو 
با امضــای معاون اول رئیــس جمهور، مصوبه 
مربوط به صــدور مجوز امضــای موافقتنامه بین 
ایران و روســیه در زمینه بهره بــرداری از فضای 
ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز، ابالغ شــد. به 
گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلســه مورخ ۲ تیر 
14۰۰، با صدور مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت 
موافقتنامه بین دولت های جمهوری اسالمی ایران و 
فدراسیون روسیه در خصوص همکاری در استفاده 
و بهره بــرداری از فضای ماورای جــو برای مقاصد 
صلح آمیز و پیگیری مراحــل قانونی آن تا تصویب 

نهایی، موافقت کرد.
    

احتمال جانشینی آملی الریجانی 
به جای جنتی؟

وب ســایت مدارا در خبری مدعی شــد: یکی 
از دالیلــی که احتمــال تغییر آیــت اهلل جنتی را 
قوت می بخشد، حواشــی ناشی از احراز صالحیت  
داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری در شورای 
نگهبان است. شنیده شده در صورت تودیع احمد 
جنتی از سمت دبیر شــورای نگهبان، اصلی ترین 
گزینه برای تصدی این سمت حساس، صادق آملی 

الریجانی است.
    

کرباسچی:
به محمد خاتمی نقد داریم

غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
در گفت وگویی اظهار کرد: در همین انتخابات دیدید 
که در جریان اصالح طلب بزرگان تا آخرین لحظه 
در تردید هستند در حالی که شخص سیاسی باید 
تصمیم بگیرد و جریان شکل بدهد. وی با بیان اینکه 
این مجموعه رفتارها باعث شد تا آخرین لحظه خط 
و ربط ها مشخص نشــود، افزود: خاتمی به تردید 
نجیبانه رسید و ما به عمل ایشان نقد داریم. کرباسچی 
همچنین با انتقاد از مصطفی تاجزاده، ادامه داد: آدمی 
مثل تاجزاده به این نتیجه می رسد که قانون اساسی، 
صداوسیما و رهبری را قبول ندارد، بعد همه جبهه 
اصالح طلبان به این آقا یکپارچــه رأی می دهند، 
طبیعی است که شورای نگهبان همه را می بیند... 

صد نفر هم باشند رد می کند.
    

ترامپ:
اگر در انتخابات تقلب نمی شد، 

ظرف یک هفته با ایران توافق می کردم
دونالــد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا 
گفت: اکنون در حال بازگشت به برجام هستیم. 
توافقی که ما از آن خارج شــدیم. این توافق پول 
زیادی به ایــران داد، می خواهیــم همان توافق 
احمقانه را تکرار کنیم. اگر این انتخابات با تقلب 
مواجه نشده بود، من تنها ظرف یک هفته با ایران 
توافق می کردم اما اکنون بایــدن در حال نابود 
کردن همه چیز است. وی در ادامه افزود: بایدن 
ما را ضعیف کرد، درســت در جلوی چشمان ما، 
ما را ضعیف کرد و باعث شــد ما به دشمنان مان 
تعظیم کنیم. امــا ما دوباره آمریــکای بزرگ را 

خواهیم ساخت.
    

نماینده مجلس: 
بحث مسدودسازی شبکه های 
اجتماعی خارجی مطرح نیست

مجیــد نصیرایی، ســخنگوی کمیســیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: مطالبی 
که درباره طرح کمیســیون فرهنگی مجلس در 
فضای مجازی و برخی از رسانه ها مطرح می شود، 
هیچ نســبتی با واقعیت طرح این کمیســیون 
ندارد. وی تصریح کرد: رویکرد اصلی این طرح، 
تقویت شــبکه های اجتماعی بومی است و هیچ 
بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی 

خارجی در آن مطرح نیست. 

دلیل دلسردی ایران برای 
تمدید توافق با آژانس 

چیست؟ آیا ایران برای 
ممانعت از طوالنی شدن 

پروسه مذاکرات در وین، 
تصمیم گرفته توافق با 

آژانس را تمدید نکند تا 
از آن به عنوان اهرم فشار 
برای پیشرفت مذاکرات 

استفاده کند؟

قالیباف در پاسخ به تذکر 
علیرضا سلیمی درباره 

تمدید توافق با آژانس گفت: 
پس از زمان سه ماهه ای که 

گذشت، هیچ چیزی تمدید 
نشده و پس از آن هیچ کدام 

از موضوعاتی که در داخل 
ضبط شده، هیچ وقت به 

آژانس داده نمی شود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تامین منابع مالی عامل کند شدن روند 
ساخت و تکمیل نیروگاه های دو و سه بوشهر شده است و برای رفع این مشکل 
پیشنهادهایی را قرار است به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کنیم و در صورت 

پذیرش، کار تکمیل، تسهیل خواهد شد.
علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی، با بیان اینکه اکنون هزار 

مگاوات برق هسته ای تولید می شــود و با تکمیل نیروگاه های ۲ و 3 بوشهر 
این میزان به 3 هزار مگاوات خواهد رســید، گفت: هر کدام از نیروگاه ها هزار 
مگاوات برق تولید خواهند کرد، البته اکنون سه سال از زمان آغاز ساخت این 

دو نیروگاه می گذرد و برای تکمیل به ۵ سال دیگر زمان نیاز است.
وی در گفت وگو با خانــه ملت ادامه داد: تکمیل هر کــدام از نیروگاه ها ۸ 
ســال به طول خواهد انجامید تا بتوانند وارد مدار شوند. اکنون تا حدودی در 
پرداخت اقساط خود به روس ها به دلیل مســائل اقتصادی و تحریم ها دچار 
مشکل شده ایم و نتوانســته ایم به موقع مبالغ را پرداخت کنیم و این موضوع 

موجب کند شدن، روند تکمیل و ساخت نیروگاه ها شده است.
صالحی تاکید کرد: امکان دارد، نیروگاه های ۲ و 3 بوشهر طی ۸ سال وعده 
داده شده، تکمیل نشود اما در صورت وجود گشایش اقتصادی امکان افزایش 
سرعت ساخت و تکمیل نیروگاه ها وجود دارد تا بتوان مقداری عقب ماندگی ها 

را جبران کرد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: برای رفع مشکل مالی و تامین 

هزینه های ســاخت نیروگاه های ۲ و 3 بوشهر قرار اســت، پیشنهاداتی را به 
کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کنیم و در صورت تایید آنها، این پیشنهاد به 

هیأت وزیران ارسال خواهد شد.
اواخر ماه گذشته، 31 خردادماه روابط عمومی سازمان انرژی اتمی اعالم 
کرد که »به دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس از اطالع قبلی یک 
روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه به طور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق 
خارج شد. بدیهی است پس از رفع نقص فنی و ظرف چند روز آینده این نیروگاه 

مجددا به شبکه سراسری برق خواهد پیوست.«
همان روز، ســخنگوی صنعت برق اعالم کرد نیروگاه اتمی بوشهر تا پنج 
روز دیگر وارد مدار می شــود. علی اکبر صالحی نیز روز شــنبه اظهار کرد که 
این نیروگاه تا دو روز دیگر وارد مدار خواهد شد. به گفته او وزارت نیرو بدهی 
خود به ســازمان انرژی اتمــی را پرداخت کرده و بانک مرکزی نیز دســتور 
 داده تا حواله پرداخت ســوخت جدید نیروگاه به روسیه با سرعت بیشتری

 انجام شود. 

صالحی اعالم کرد؛

تأمین مالی، عامل ُکند شدن روند تکمیل نیروگاه های ۲ و ۳ بوشهر


