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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»تا بیانیه مشــترک ایران و آژانس 
پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به 
مجلس را ندارد. می خواهند سر مجلس 
شیره بمالند. آنها نوکرشان گروسی را به 
تهران فرستادند تا با دولت قرارداد امضا 

کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد.«
این اظهارات مجتبی ذوالنوری، تنها 
بخشی از گرد و خاکی است که دیروز در 
بهارستان پس از سفر رافائل گروسی به 
تهران به پا شد. مجلس دیروز به شدت 
عصبانی بود تا جایی که رســیدگی به 
الیحه بودجه 1400 را متوقف و با یک 
رأی گیری در کمتر از یک دقیقه، معرفی 
رئیس جمهوری به قوه قضائیه را تصویب 
کردند.  روز یکشنبه وقتی کاظم آبادی، 
نماینده ایران در سازمان های بین المللی 
پس از گفت وگوهــای مدیرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی بــا علی اکبر 
صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران، اعالم کرد که این گفت وگوها مفید 
بوده و نتایج آن شب اعالم خواهد شد، 
می شد پیش بینی کرد که این آرامش 

پیش از طوفان است. 
پلی برای حفظ نظارت آژانس؟

چند ساعتی بعد از این اعالم، رافائل 
گروســی اعالم کرد: »ما بــرای ادامه 
فعالیت های بازرســی به مدت 3 ماه با 

ایران به توافق موقت فنی رسیدیم.«
او توضیح داد: »متأســفانه پروتکل 
الحاقی لغو خواهد شــد، اما ما روی یک 
ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم 
که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ 

نظارت خود. دسترسی ما کمتر خواهد 
شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز 

داشتیم با این توافق حفظ کردیم.«
این اظهارات گروسی، در حالی بود که 
تجمع مخالفان برجام روبروی سازمان 
انرژی اتمی فریاد اخراج بازرسان آژانس 
را سر می داد و نمایندگان نیز همزمان با 
گفت وگوی گروســی و صالحی، بیانیه 
هشدارآمیز صادر کردند که دولت حق 

تخطی از مصوبه مجلس را ندارد.
علیر غم همه این هشدارها، گروسی 
اما یکشــنبه شــب خبر داد که با ایران 
توافق کرده تا آژانس همچنان برای سه 
ماه فعالیت های راستی آزمایی خود را 
ادامه دهد. او همچنیــن تاکید کرد که 
این تفاهم فنی ما را به جایی می رساند که 

مذاکرات سیاسی انجام شود.
مجلس که هدف خود از تصویب این 
قانون را اعمال فشار بر طرف های برجام 
گذاشــته بود، حال می دید که دولت با 
طرف مقابل تفاهم کرده و طرف مقابل 
نیز از این تفاهم راضی اســت. از این رو 
فشاری که مجلس اراده کرده بود، عمال 

بی اثر شده بود. 
 رضایت اتحادیه اروپا از نتیجه 

سفر گروسی به تهران
این دیدگاه زمانی در مجلس تشدید 
شد که اتحادیه اروپا و روسیه نیز از توافق 
گروسی با تهران اظهار رضایت کردند. 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
ســازمان های بین المللی، در توئیتی 
نوشت: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با نتایج خوبی از ایران بازگشــته 
است.« او گفت: »آژانس و ایران به یک 

تفاهم  مشــترکی رســیدند که اجازه 
می دهد فعالیت های راستی آزمایی در 

یک سطح کافی حفظ شود.«
عالوه بر او استفن کلمنت، نماینده 
اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی 
نیز سطح دسترسی آژانس به فعالیت های 
اتمی ایــران در چارچــوب تفاهم تازه 
گروسی با مقامات ایرانی را کافی خواند. 
نکته دیگر این بود کــه جزئیات توافق 

گروسی و صالحی منتشر نشد. 
مجموع این اخبار موجب شــد که 
دیروز نمایندگان در بهارســتان فریاد 
برآوردند کــه دولت می خواهد مجلس 
را فریــب دهد. بررســی الیحه بودجه 
1400 دیروز در دستور کار مجلس بود. 
مالک شــریعتی، نماینده تهران اما در 
توئیتی نوشت که »مجلس به دلیل تفاهم 
مشکوک دولت با آژانس و احتمال قوی 
نقض قانون اقدام راهبردی، از دســتور 

رسمی خود خارج شد.«
یک مصوبه یک دقیقه ای

از این رو مجلس که از دســتور کار 
رسمی خود خارج شــده بود، مشغول 
بررســی بیانیه مشــترک معاون اول 
رئیس جمهور و رئیس آژانس بین المللی 
انرژی اتمی شــد و بند دو آن را مغایر با 
قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای 

لغو تحریم ها تشخیص داد. 
بنــد دو نیز همان بندی اســت که 
می گویــد: »اجرای پروتــکل الحاقی 
متوقف شــود اما نظارت های آژانس با 
هدف راســتی آزمایی تا ســه ماه دیگر 

ادامه یابد.«
پس از پایان ســخنان نمایندگان 

مجلس در واکنش به بیانیه مشــترک 
دولت و گروسی؛ کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس که ریاست آن 
بر عهده مجتبی ذوالنوری اســت، طی 
نامه ای به رئیس مجلس خواستار اعمال 
ماده 234 نسبت به رئیس جمهور و سایر 
ناقضین و مســتنکفین از اجرای قانون 

اقدام راهبردی شد. 
درخواســت این کمیسیون به رأی 
گذاشته شــد و در کمتر از یک دقیقه از 
239 نماینده حاضــر در صحن، 234 
نماینده در رأی گیری شرکت و درنهایت 
نمایندگان با 221 رأی موافق، شــش 
رأی مخالف و هفت رأی ممتنع با معرفی 
روحانی و صالحی بــه دادگاه موافقت 

کردند. 
این اما پایــان کار نبــود. تکاپوی 
خشــمگین نماینــدگان در صحــن 
ادامــه داشــت. ســاعتی بعــد جواد 
کریمــی قدوســی، نماینده مشــهد 
از تدویــن طرحــی دوفوریتــی برای 

 لغــو تفاهم نامه بــا آژانس خبــر داد.  
محمدحســین فرهنگی، سخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس نیز اعالم کرد برخی 
نمایندگان پیگیر استفساریه هستند تا 
ببینند که دولت می تواند با آژانس توافق 

کند یا خیر. 
جدال بر سر دوربین های روشن

دولت که حاال متهم شــده به فریب 
مجلس، ســعی کرد جــو را آرام کند. 
سازمان انرژی اتمی در بیانیه ای توضیح 
داد که ایران برای سه ماه اطالعات مربوط 
به نظارت های فراپادمانی را ضبط می کند 
و نزد خود نگه می دارد؛ چنانچه ظرف سه 
ماه تحریم ها لغو شود، ایران این اطالعات 
را در اختیار آژانس قــرار می دهد و در 
غیر این صورت، اطالعات مذکور برای 

همیشه پاک خواهد شد. 
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی 
وزارت خارجه نیز در نشســت خبری 
خود گفت که »برخی توافقات برای ادامه 
راســتی آزمایی ها در چارچوب پادمان 
صورت گرفته از جمله اینکه دوربین های 
فراپادمانی در سه ماه آینده روشن بماند، 
ولی هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار 

نگیرد«
محمــود نبویــان، نایــب رئیس 
کمیسیون اصل 90 اما در مجلس گفت: 
»ما دوربینهایی داریم که بیشتر از پادمان 
ضبــط می کند، برخــی آنالین نوکال 
هستند، یعنی مامور آژانس بدون حضور 
در پایگاه در ایران موارد را رصد می کند، 
در آن همچنین بــه اطالعات نظامی، 
متخصصین، دانشگاه ها و کارخانه تولید 
موتور دسترسی داده شده در حالی که 
هیچ کشوری اجازه دسترسی آژانس به 
کارخانه تولید موتور را نداده و تنها دولت 
ما سال 13۸2 و هم اکنون این اجازه را 

صادر کرده است.«
او مدعی شد که در بیانیه مشترک 
دولــت و گروســی، دربــاره نصــب 
دوربین های اضافی و نظارت های سرزده 
یا حضور بازرســان آژانــس به صورت 

مادام العمر مجوزهایی داده شده است. 
 شورای عالی امنیت ملی 

به میدان آمد
پس از آنکــه توضیحــات دولت 
بی فایده بود، شورای عالی امنیت ملی 
سعی کرد به میدان آید. آذرماه وقتی 
مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها را تصویب کرد و با انتقادات 
متعدد مواجه شــد، منتقدان تصریح 
کردند که مصوبه مجلس خودســرانه 
و بدون هماهنگی با دولت و شــورای 

عالی امنیت ملی بوده اســت.  شورای 
عالی امنیت ملی آن زمان به حمایت 
از مجلس برخاست و اعالم کرد که در 
جریان مصوبه مجلس بوده است. پس 
از تاییدات این شورا بود که دولت نیز 
مطرح کرد که علی رغم انتقاداتی که 
به قانون اقدام راهبردی دارد اما آن را 

اجرا خواهد کرد. 
دیروز نیز شــورای عالــی امنیت 
ملی، ســعی کرد بــا ورود به موضوع، 
آتش خشــم به راه افتاده در پی سفر 
گروســی به تهــران را خاموش کند. 
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه 
این شورا با حمایت از نتایج مذاکرات 
صالحی و گروســی، گفت: در بیانیه 
مشــترک ایران و آژانس و پیوســت 
اجرایی آن نیز که در ســفر گروســی 
به تهران مورد توافق قــرار گرفت، بر 
موضوع اجرای کامــل قانون مصوب 
مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام 

آن مخدوش نشده است.
خسروی با بیان اینکه در خصوص 
اجرای بدون تنازل و بدون وقفه قانون 
اقــدام راهبــردی در مجموعه ارکان 
کشــور، اجماع وجــود دارد، افزود: 
ســازمان انرژی اتمی ضمــن آن که 
تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه 
قطع نظارت هــای فراپادمانی را نیز 

فراهم کرده است.
با حمایت شورای عالی امنیت ملی 
به نظر می رسد، همانطور که داریوش 
قنبری، نماینده ادوار مجلس دیروز به 
ایلنا گفت، دولت برای توافق با آژانس 
با مقامات عالی رتبــه نظام هماهنگ 
کرده و مخالفت مجلس هم مانعی بر 

سر راه آن نخواهد بود. 
با ایــن حال هیاهو در بهارســتان 

ادامه دارد. 

در پی توافق دولت با گروسی بروز کرد؛

خشم و هیاهو در بهارستان

خبر

نشست وزرای امور خارجه 2۷ کشــور اروپایی صبح دیروز 
در بروکســل پایتخت بلژیک با هدف بررسی آخرین تحوالت 
بین المللی از جمله برجام و احتمال بازگشت آمریکا به این توافق 

آغاز به کار کرد.
به گزارش ایرنا، جوســپ بورل مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری این نشست، به خبرنگاران گفت: 
تماس دیپلماتیک مهمی با تمام طرف ها از جمله ایاالت متحده 
در جریان است تا ببینیم اگر بشــود آمریکا به توافق هسته ای 

ایران بازگردد. 

وی با اشاره به اینکه دولت سابق آمریکا از این توافق خارج شد، 
خاطرنشان کرد که بازگشت دولت جو بایدن به برجام، راهی است 

که ایران به اجرای کامل تعهداتش در این توافق بازگردد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یادآور شد که در جریان 
نشست امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، قرار است آنتونی 
بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز شرکت کند. پیشتر سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای در این رابطه اعالم 
کرده بود که حضور بلینکن به صــورت مجازی صورت خواهد 
گرفت. بلینکن هفته گذشته در چارچوب نشست چهارجانبه با 

کشورهای اروپایی عضو برجام )انگلیس، فرانسه و آلمان( دیدار 
کرد تا پیرامون آخرین وضعیت این توافق گفت وگو و گام های 
ایران برای کاهش تعهداتش در ایــن توافق رایزنی کنند. آن ها 
در پایان این جلسه با صدور بیانیه ای مشترک برجام را دستاورد 
کلیدی دیپلماسی چند جانبه گرایی خوانده و بر حفظ و تقویت 
آن تاکید کردند. در ادامه بیانیه یادشــده می خوانیم که وزرای 
امور خارجه تروئیکای اروپایی و آمریکا درباره بازگشــت کامل 
ایران به برجام به عنوان یکی از اهداف مشترک گفت وگو کرده 
و در این زمینه »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا تاکید 

کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته اســت که اگر 
ایران به اجرای تعهداتش در این توافق بازگردد، آمریکا نیز اقدام 
مشــابهی را صورت خواهد داد و آمادگی دارد تا در این جهت با 

ایران تعامل کند.

در بروکسل آغاز شد؛

نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا و سیگنال برجامی به آمریکا
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بلینکن: 
 به دنبال تقویت

 بند های برجام هستیم
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی 
خود در کنفرانس خلع سالح گفت: ایاالت متحده 
متعهد اســت که ایران هرگز به ســالح های اتمی 
دست نخواهد یافت. وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی 
بهترین راه برای دستیابی به این هدف است، فزود: 
همانطور که پرزیدنت »جو بایدن« گفته هر وقت 
ایران به تعهداتش در برجام برگردد واشنگتن نیز 
به این توافق بازخواهد گشت. ما با متحدانمان کار 
خواهیم کرد تا بندهای برجام را طوالنی تر و تقویت 
کنیم و دیگر نگرانی ها از جمله رفتارهای منطقه ای 

و مسئله موشکی ایران را رفع کنیم.
    

البرادعی: 
 جهان عرب گفت وگو با ایران را 

به تاخیر نیندازد
محمد البرادعی خواستار گفت وگوی کشورهای 
عربی با ایران و ترکیه شــد. به گزارش ایسنا به نقل 
از پایگاه خبری النشره، محمد البرادعی، مدیرکل 
پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه 
باید یک نظام و استراتژی امنیتی منطقه ای ایجاد 
شود، گفت: گفت وگو با ایران و ترکیه که در بسیاری 
از مسائل با آنها اتفاق نظر داریم و در بسیاری دیگر 
اختالف داریم، مســئله ای است که نباید به تاخیر 
بیفتد. این دیپلمات کهنــه کار مصری همچنین 
بر ایجاد یک راهبرد یکپارچه و روشــن در رابطه با 
چگونگی تعامل با انکار واضح حقوق فلسطینیان از 

سوی اسرائیل، تاکید کرد. 
    

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خبر داد؛
اخذ نمونه های الزم جهت آزمایش های 

تخصصی از جسد بهنام محجوبی 
مدیرکل پزشــکی قانونی استان تهران با اشاره 
به انجام آزمایشــات تخصصی بر روی جسد بهنام 
محجوبی گفت: در تاریخ سوم اسفند ماه متوفی در 
مرکز تشخیص آزمایشــگاهی استان تهران تحت 
کالبدگشــایی قرار گرفت و نمونه های الزم جهت 
آزمایشات تخصصی اخذ شد. مهدی فروزش افزود: 
نتیجه بررسی های انجام شده و تعیین علت تامه فوت 
منوط به حصول نتایج آزمایشــات، بررسی سوابق 
بالینی و یافته های کالبدگشایی است که متعاقبا به 
مرجع قضایی اعالم خواهد شد. گفتنی است خبر 
فوت بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که 
از هفته گذشته در بیمارســتان به سر می برد، روز 

یکشنبه از سوی مراجع قضایی تایید شد. 
    

در هشتمین اجالس رسمی؛
مراسم تحلیف پنج نماینده جدید 
مجلس خبرگان رهبری برگزار شد

مراســم تحلیف پنج تــن از نمایندگان جدید 
خبرگان رهبری که در انتخابــات میان دوره ای به 
عضویت این مجلس برگزیده شدند، انجام شد. علی 
مؤمن پور، عباســعلی اختری، غالمرضا مصباحی 
مقدم از تهران، لطف اهلل دژکام از اســتان فارس و 
غالمرضا فیاضی از استان خراسان رضوی مراسم 
سوگند را به جا آوردند. همچنین اعضای مجلس 
خبرگان رهبری بعد از پایان هشتمین اجالس یک 
روزه خود، عصر دیروز با رهبر معّظم انقالب، حضرت 

آیت اهلل خامنه ای دیدار کردند.
    

پاسخ حدادعادل به اظهارات احمدی نژاد: 
دست بوسی فرح دروغ 

چندش آوری بود
غالمعلی حدادعادل، رئیس شــورای ائتالف 
نیروهای انقالب با انتشــار جوابیهای، اظهارات 
محمود احمدی نژاد مبنی بــر اینکه حدادعادل 
دســت فرح پهلوی را می بوسیده اســت، دروغ 
چندش آوری خوانــد و گفت: »حق شــکایت از 
آقای احمدی نژاد را به سبب نشر اکاذیب و افترایی 
که به مــن زده برای خود محفــوظ می دانم.« در 
بخش دیگری از این جوابیه آمده اســت: »آقای 
احمدی نژاد؛ من از شما در قبال کمک هایی که به 
شما کرده ام هیچ انتظار تشکر و سپاس ندارم، چون 
دیده ام که چگونه در حق بزرگان کشــور -با همۀ 
عنایتی که به شما داشته اند- ناسپاسی کرده اید.«

    
فرمان انتخاباتی صادق محصولی

صادق محصولی، دبیر کل جبهه پایداری در 
توئیتر نوشــت: » یکی از مهمترین کارهایی که 
مجموعه نیروهای انقالب باید در ســطح جامعه 
انجام دهند، حضور فعال در  فضای مجازی است 
و باید به صورت جهادی به این فضا وارد شوند.« 
وی افزود: »خــدا وعده پیروزی داده اســت به 
شرطی که ما هم در میدان حضور داشته باشیم. 
ان شــاءاهلل این حضور انقالبی ها مورد رضایت و 

توجه الهی باشد.«

رئیس کمیسیون اصل 
90: ما دوربین هایی داریم 
که بیشتر از پادمان ضبط 

می کند، برخی آنالین 
نوکال هستند، یعنی مامور 

آژانس بدون حضور در 
پایگاه در ایران موارد را 
رصد می کند، همچنین 

به اطالعات نظامی، 
متخصصین، دانشگاه ها 

و کارخانه تولید موتور 
دسترسی داده شده است

با حمایت شورای عالی 
امنیت ملی به نظر می رسد، 

همانطور که داریوش 
قنبری، نماینده ادوار 

مجلس دیروز به ایلنا گفت، 
دولت برای توافق با آژانس 

با مقامات عالی رتبه نظام 
هماهنگ کرده و مخالفت 

مجلس هم مانعی بر سر راه 
آن نخواهد بود

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
گفت: متاسفانه صداوســیما تبدیل به محلی 
برای بیزینس مداحان یا به بیان دیگر معرفی 

»بیزینس من«های مداح شده است.
به گزارش جمــاران، مجیــد انصاری در 
سالروز صدور »منشور روحانیت« از سوی امام 
خمینی افزود: مداحــان در تلویزیون تمرین 
صدا کرده و هرچه در زبانشــان چرخید بیان 
می کنند. در حالی که نــه محتوای کالم آنها 

اسالمی اســت، نه ادبیاتی که به کار می برند، 
فاخر و نه دســتاورد این اقدام شــان موجب 
تحکیم دین و باور مردم و جذب جوانان به ائمه 

اطهار می شود.
وی با بیان اینکه آنچــه امروز تحت عنوان 
معــارف و برنامه هــای دینــی و مذهبی از 
صداوسیما پخش می شود، بسیار تأمل برانگیز 
است، افزود: متاسفانه برخی دعاها بدون توجه 
به متن و ســندی که دارند پخش می شوند و 

باعث متهم شدن شــیعیان در فضای 
جهانی اسالم به »شرک« خواهند شد. 
در واقع به دلیل نادانی و بی توجهی، در 

برنامه های رســمی صداوسیما ادعاهای 
وهابیون را با رفتار و گفتاری که 

پخش می شــود، مستند 
می کنند.   عضو مجمع 

مصلحت  تشخیص 
نظام بــا تاکید بر 

اینکه مخاطب اصلی پیام »منشور روحانیت« 
حوزه های علمیه و روحانیت هستند، تصریح 
کــرد: متاســفانه علیرغــم اینکه 
انتظار می رفت این پیام منشاء 
انقــالب و تحــوالت بزرگی از 
لحاظ ســاختاری و بینشی در 
حوزه هــای علمیه بــه ویژه در 
حوزه علمیه قم شود. اما متاسفانه 
نه تنها ایــن مهم تحقق پیدا 
نکــرد بلکه بــه طور 
فزاینده ای شاهد 
حضــور و بروز 
جریانات و 

افکار تحجری و یکسونگر در حوزه ها هستیم. 
وی ادامه داد: برخی جریانات افراطی سیاسی 
در حوزه ها نیز با شکســتن حریــم و حرمت 
برخی علما و فضال و بــا اغراض انحصارطلبانه 
سیاسی خودشان آســیب دیگری به حوزه ها 

وارد آورده اند.
انصاری گفت: وظیفه جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم و شورای مدیریت حوزه و دیگر 
نهادهای مرتبط با مدیریــت حوزه ها از ابتدا 
همین بوده که پیام امام را تبدیل به منشور و 
مرامنامه حوزه ها کنند. اما متاسفانه این نگاه 
فراموش شده و سیاست دیگری جایگزینش 

شده است.

مجید انصاری: 

صدا و سیما تبدیل به محل بیزینس مداحان شده است


