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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یک هفته دیگر هم از پایان توافق 
علی اکبــر صالحی، ر ئیس ســازمان 
انرژی اتمی ایران و رافائل گروســی، 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی گذشت و نه تنها خبری از تمدید 
این توافق نشد، بلکه به نظر می رسد 
ایران تصمیمی برای تداوم این توافق 

ندارد. 
این توافق مقرر می کرد که همزمان 
با محدود شــدن دسترسی بازرسان 
آژانس به فعالیت های هسته ای ایران 
در پی تصویب قانون اقدام راهبردی 
در مجلس ایران، دوربین های آژانس 
در تاسیسات هسته ای روشن بمانند 
و پس از توافــق در وین اطالعات این 
دوربین ها در اختیار آژانس قرار گیرد. 
در صورت عدم توافق در وین نیز آنچه 
این دوربین ها ضبــط کرده اند برای 

همیشه پاک شود. 
توافــق مذکور ســه ماهــه بود و 
ماه گذشته گفته شــد که برای یک 
ماه دیگر نیز تمدید شــده اســت اما 
آن یک مــاه نیز هفته قبــل به اتمام 
رســید و آژانس برای تمدید دوباره 
آن پاســخ مثبتی از ایــران نگرفت. 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــور هفته گذشته در 

نشســت خبری خود اعــالم کرد که 
هنوز تصمیمی برای تمدید توافق با 

آژانس گرفته نشده است. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
اما در مجلــس گفت کــه فیلم های 
ضبط شــده هیــچ وقت بــه آژانس 
داده نمی شــود.  بدین ترتیب آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی و طرف های 
نگــران از برنامــه هســته ای ایران، 
روزهای گذشته را در چالش بی خبری 
از فعالیت هسته ای ایران و انتظار برای 
پاسخ ایران به درخواست تمدید این 

توافق سپری کردند. 
سی ان ان: ایران قصدی برای از 

بین بردن اطالعات ندارد
سی ان ان اما دیروز از قول یک مقام 
بلندپایه ایرانی مدعی شد که تهران تا 
قبل از احیای برجام، اجازه دسترسی 
به تصاویر مراکز هسته ای را نمی دهد. 
این شبکه خبری نامی از آن مقام 
بلندپایــه ایرانی نبرده امــا از قول او 
نوشته اســت که »جمهوری اسالمی 
قصد دارد تا زمانی کــه توافق برجام 
احیا نشده، مانع از مشاهده داده های 
تاسیســات هســته ای خود توسط 
مامــوران آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی شود.«
این مقام مسئول در عین حال به 
سی ان ان گفته که جمهوری اسالمی 

قصدی برای از بین بــردن داده های 
مراکز هســته ای خود تا زمان ادامه 
مذاکرات وین نــدارد و اگر مذاکرات 
وین با موفقیت همراه باشــد، ایران 
قطعا تصاویر دوربین های نظارتی را به 

آژانس انرژی اتمی نشان خواهد داد.
از این اظهارات چنین برمی آید که 
ایران قصد دارد از این موضوع به عنوان 
اهرم فشــار بر مذاکرات وین استفاده 
کند. خود سی ان ان درباره آن نوشته 
اســت: »چنین کاری به منظور فشار 
بر طرف هــای مذاکره کننده در وین 
اتریش بــرای برگردانــدن آمریکا به 

برجام است.«
سوء استفاده از حسن نیت ایران

نه تنها سی ان ان، بلکه تحلیلگران 
داخلی نیــز از رفتار ایــران در قبال 
آژانس و توافق با آن همین تفســیر را 
ارائه می دهند. خبرگزاری ایســنا نیز 
روز جمعه گفت وگویــی با عبدالرضا 
فرجی راد، استاد ژئوپولتیک دانشگاه 
منتشر کرد که در این گفت وگو درباره 
چرایی عــدم تمدید توافــق ایران با 
آژانس، تصریح کرد: »ایران احساس 
می کند خواسته هایش در مورد رفع 
تحریم ها عملی نشده و آمریکایی ها 
در این مراحل آخر مقاومت می کنند. 
بنابراین از نظر ایران بهتر این است که 
توافق با آژانــس را تمدید نکند تا آنها 

تحت فشــار قرار گرفته و با خواسته 
طرف ایرانی موافقت کنند.«

فرجــی راد ادامــه داد: »در واقع 
ایران به این نتیجه رســیده که وقتی 
دوربین هــای آژانــس کار نکنند و 
نظارتی هم نداشته باشند، طرف های 
مذاکره کننده در وین تصمیم دیگری 

اتخاذ خواهند کرد.«
ایران علی رغم مصوبه مجلس که 
دولــت را موظف به قطع دسترســی 
بازرسان آژانس به تاسیسات هسته ای 
می کرد، توافق مذکور را برای نشــان 
دادن حسن نیت خود با رافائل گروسی 
امضا کرد. حاال اما احساس می کند که 
طرف مقابل در حال ســو ء استفاده از 

آن حسن نیت است. از این رو نه تنها 
توافق با آژانس را تمدید نکرده، بلکه 
هفته گذشته اعالم شد که دسترسی 
بازرسان آژانس به نطنز را هم محدود 

کرده است. 
آنطور که رویترز گــزارش کرده 
این محدودیت در پی خرابکاری های 
اخیر در تاسیسات هسته ای نطنز و به 
دالیل امنیتی ایجاد شده است. بدین 
ترتیب آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به عنوان یک نهاد ناظر که موظف به 
ارائه گزارش به شورای حکام است، در 
وضعیتی سردرگم نســبت به برنامه 
هسته ای ایران به ســر می برد و همه 
چیز منوط به توافق در وین شده است. 

فشار بر ایران برای تغییر 
تصمیمش

اما این تصمیم و سیاســت جدید 
ایران در قبــال آژانس چقدر منجر به 
تسریع مذاکرات در وین خواهد شد؟ 
آنتونی بلینکــن، وزیر خارجه آمریکا 
پیشتر منقضی شــدن توافق ایران با 
آژانس را »نگرانی عمیق« خوانده بود. 
فرانسه هم هفته گذشته با ابراز نگرانی 
شدید خواستار تداوم همکاری ایران 

با آژانس شده بود. 
علی رغــم ایــن ابــراز نگرانی ها 
به نظر می رســد، طرف هــا در وین 
قبل از هرگونه ســرعت بخشیدن به 
مذاکــرات، برای بازگردانــدن ایران 
به توافق با آژانس تــالش کنند. جن 
ساکی، ســخنگوی کاخ ســفید روز 
جمعه در کنفرانــس خبری خود، در 
پاسخ به این پرســش که توافق ایران 
با آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
مورد بازرسی از سایت ها در ایران یک 
هفته  است که به پایان رسیده و تمدید 
نشده اســت، آیا این مســاله نگرانی 
ایجاد می کند و تاثیــری بر مذاکرات 
دارد، گفت: »این گونه تجربیات را در 
مذاکرات پیشین با ایران داشتیم و از 
آغاز این مذاکرات هم انتظار داشتیم 
که در مسیر دستیابی به توافق با ایران 

با چالش هایی روبرو شویم.«
او با بیــان اینکــه ایــران باید از 
تعهداتــش بــه بازرســان آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی پیروی کرده 
و به الزاماتش تحت پادمان با آن نهاد 
متعهد بماند، ادامه داده: »ما در حال 
مشورت با متحدین و شرکایمان برای 

حمایت از وظایف آژانس و مدیر کل 
آن نهاد در این زمینه هستیم.«

معاون گروسی به تهران می آید
همزمان با این اظهارات ســاکی، 
الرنس نورمن، خبرنگار وال استریت 
ژورنال خبر داده که معاون مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته 
جاری به تهران ســفر می کند. او طی 
رشته توئیتی به این موضوع پرداخته و 
نوشته است: »انتظار می رود بازرسان 
هفته آینده دسترســی مناســب به 
نطنز داشته باشــند. متوجه شدم که 
یک مقام ارشــد آژانس هفته آینده 
)هفته آینده غربی( بعد از آنکه ایران 
به درخواست برای دیدار از سوی او به 
منظور گفت وگو در اواخر ژوئن نه گفته 

بود، به تهران سفر خواهد کرد.«
او افزوده است: »برخی دیپلمات ها 
فکر می کنند بسته به بازخوردی که 
معاون مدیرکل آژانــس هفته آینده 
در تهران بگیرد، ممکن است گزارشی 
در روزهای آینده به شــورای حکام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی داده 
شود.« بنابراین به نظر می رسد معاون 
گروســی به تهران می آید تا تکلیف 
توافق با تهران را روشن کرده و گزارش 
تازه درباره ایران را با توجه به موفقیت 
یا عدم موفقیتــش در این ماموریت 
تنظیم کنــد. از ایــن رو قطعا در این 
سفر، آسیب های ناشــی از عدم این 
تمدید توافق به ایران گوشزد خواهد 
کرد. اما اینکه آیــا ایران تصمیم خود 
درباره همکاری با آژانس را پس از این 
سفر تغییر خواهد داد یا نه، موضوعی 
است که باید منتظر آن ماند. هرچند 
که به نظر نمی رســد با توجه به روند 
ُکند مذاکرات در وین، ایران انگیزه ای 
برای اتخاذ تصمیم جدید داشته باشد. 

ایران نه تنها توافق با گروسی را تمدید نکرد، دسترسی به نطنز را هم محدود کرد؛

دوربین های آژانس؛ اهرم فشار ایران بر وین 

خبر

 فرمانده هوافضای سپاه گفت: در روزها و هفته های آینده با 
استقرار دولت جدید می توانیم برای نخستین بار دولت اسالمی 
را شکل بدهیم، نیروهای خدوم و کارا روی کار بیایند و همان گونه 
که در حوزه دفاع به این توانمندی رسیدیم، در حوزه های دیگر 
نیز با کمک یکپارچه ملت ایران بتوانیم تحول عظیم را در کشور 

به وجود بیاوریم.
سردار امیرعلی حاجی زاده در آیین سالگرد شهادت ابراهیم 
رشید، از شهیدان مدافع حرم، در حسینیه گلزار شهیدان علی ابن 
جعفر )ع( قم، با بیان اینکه در مقطعی که مبازره با داعش آغاز شد 
ما مثل االن اطالعی نداشتیم که چه اتفاقی در حال وقوع است، 
افزود: آن روز شرایط فتنه بود و به  علت ابهام هایی که وجود داشت 

تصمیم گیری در این زمینه بسیار سخت بود و یکی از نکته هایی 
که بسیار اهمیت دارد، تصمیم رهبر معظم انقالب در ورود به  این 

عرصه و جنگیدن در مبدا داعش و گروه های تکفیری بود.
وی ادامه داد: اگر آن روز تردیــد و تأخیر در تصمیم گیری 
به وجود می آمد معلوم نبود اآلن با چه وضعیتی روبه رو بودیم، 
چنانچه خیلی از خواص در این خصوص قضاوت غلطی داشتند.

فرمانده هوافضای سپاه بیان کرد: مسئولی که آن روز مقام 
و مسئولیت باالیی داشت، قبول نداشت، خیلی از خواص قبول 
نداشــتند، گفتند بهار عربی اســت، عده ای از مردم علیه یک 
دیکتاتور قیام کردند، ما باید برای چه برویم کمک، آن روز این 

حرف ها زده ها می شد.

وی با بیان اینکه دشمن به  هر حال دشــمنی خود را ادامه 
می دهد، گفت: سال ها طول کشید تا عده زیادی فهمیدند چه 
اتفاقی در حال رخ دادن است، ولی نکته مهم و تاریخی و تاریخ ساز 

این بود که رهبر معظم انقالب همان ابتدا تشخیص داد.
این مقام عالی رتبه سپاه با تأکید بر اینکه آمریکایی ها برای 
منطقه نقشه داشتند و همچنان نیز نقشــه دارند، اظهار کرد: 
متأسفم که برخی از مســئوالن می گویند از کلمه دشمن بدم 
می آید، برای چه باید بگوییم دشمن؟ مثل این می ماند که اگر 
به آمریکا نگوییم دشمن آن ها با ما دوست می شوند و دشمنی ها 

از بین می رود.
وی تأکید کرد: آن ها دشمن هستند، چه جنگ می خواهیم 

بکنیم، می دانیم با دشمن می جنگیم، چه مذاکره نیز می کنیم، 
بفهمیم با دشمن مذاکره  می کنیم، نباید فریب بخوریم.

سردار حاجی زاده:

با استقرار دولت جدید می توانیم برای نخستین بار دولت اسالمی تشکیل دهیم 
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 نماینده سقز با اشاره به کشته شدن 
چهار کولبر طی دو هفته اخیر 

مستقیم به قلب و سر کولبران 
شلیک می کنند

بهزاد رحیمی، نماینده سقز و بانه در مجلس 
شورای اسالمی به شفقنا گفت: متاسفانه با وجود 
توصیه ها و قول هایی که مبنی بر عدم شــلیک 
به کولبران داده شــده بود، در دو هفته اخیر باز 
هم شاهد کشــته شــدن ۴ کولبر از شهروندان 
مریوان، بانه، سردشــت و جوانــرود بودیم که با 
شلیک مستقیم کشته شــدند. وی با بیان اینکه 
میانگین سنی این کولبران، ۳۰ سال بود، اظهار 
کرد: این شلیک ها از سوی سربازان هنگ مرزی 
انجام می شــود و ما بارها گفته ایم اگر به مواردی 
مشکوک شــدند، این افراد را بازداشت کنند یا با 
گلوله پالستیکی بزنند اما مستقیم به قلب و سر 
آنها شــلیک و بعضا توجیه هم می کنند که چون 
شب بود فکر کردیم که اینها دشمن هستند لذا به 

آنها شلیک کردیم.
    

سخنگوی صنعت برق کشور:
نیروگاه هسته ای بوشهر وارد مدار 

تولید شد
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت 
برق کشور گفت: مشــکل نیروگاه بوشهر، نقص 
فنی بود که موجب شد چند روزی از مدار خارج 
شــود و پس از تعمیرات، دوباره به مــدار تولید 
بازگشــت. به گفته وی، با وارد شــدن نیروگاه 
بوشهر به مدار تولید، هزار مگاوات برق به شبکه 
توزیع کشــور تزریق می شــود. نیروگاه بوشهر 
هفته گذشــته به علــت تعمیــرات و همچنین 
محدودیت های ایجاد شده در بخش تولید از مدار 

خارج شده بود.
    

وزیر خارجه عربستان: 
ریاض از گفت وگو با تهران 

استقبال می کند
فیصل بــن فرحان، وزیــر امــور خارجه در 
گفت وگو با روزنامه ایتالیایــی الربوبلیکا، اظهار 
داشت: موضعی که عربســتان و ایران در جریان 
گفت وگوهای خود ظرف چند ماه گذشــته در 
عراق داشــتند، مثبت بود. وی با تاکید بر اینکه 
ریاض از گفت وگو با تهران استقبال می کند، ابراز 
امیدواری کرد که این گفت وگو منجر به گشوده 
شــدن صفحه جدیدی در روابط دوجانبه میان 
ایران و عربستان شود. فیصل به فرحان همچنین 
با تکرار مواضع قبلی ریاض، اظهار داشت: حمایت 
ایــران از گروه های شــبه نظامــی و طرف های 
تاثیرگذار غیردولتــی در منطقه و در مقدمه آنها 
حوثی ها در یمن و حزب اهلل در عراق، بزرگ ترین 
عامل نگران کننده برای کشورش در حال حاضر 

به شمار می رود.
    

مرعشی: 
 بین قالیباف و رئیسی، 

شکاف زیادیست
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 
در گفت وگویی با خبرآنالین اظهار کرد: رئیسی 
باید بداند که در همین مقطع باید بایســتد و به 
آقای روحانی کمک کنــد و نظر رهبری را جلب 
کند، چرا که باید مسئله بازسازی و رفع تحریم ها 
را جدی بگیرد. وی با بیان اینکه با روابط تجاری 
با پاکستان، عراق، ونزوئال و افغانستان نمی شود 
کشــور را اداره کرد، افزود: توصیــه من به آقای 
رئیسی این اســت که حتما یک اقتصاددان را به 
طور قاطع به عنوان محور ســتاد اقتصادی اش 
قرار دهد؛ توصیه نمی کنم فرهاد رهبر محور تیم 
اقتصادی رئیسی باشــد. وی در بخش دیگری از 
این گفت وگو تصریح کرد: بین قالیباف و رئیسی، 
شکاف زیادی وجود دارد؛ هرگاه فکر می کردیم 
حاکمیت یکپارچه است و رقیبی در میدان نبوده، 

همان هیأت حاکمه تقسیم بر دو شده است.
    

 دیدار ۵ عضو کابینه روحانی 
با ابراهیم رئیسی

وزیران دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، 
جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات، 
رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک 
مرکزی با حضور در دفتر سید ابراهیم رییسی به 
صورت جداگانه با وی دیدار کردند. امیر سرتیپ 
حاتمی، سید کاظم خاوازی، محمدجواد آذری 
جهرمی، محمدباقر نوبخت و اکبر کمیجانی در 
این دیدارهای جداگانه، گزارشــی از وضعیت و 
اقدامات وزارتخانه ها و نهادهای تحت نظر خود 
ارائه کردند. وزرای نفت، صمت و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هم پیش از این در دیدارهای جداگانه با 
رییس جمهوری منتخب، درباره وضعیت کشور 

و عملکرد این وزارتخانه ها گزارش داده  بودند. 

الرنس نورمن، خبرنگار 
وال استریت ژورنال خبر 
داده که معاون مدیرکل 

آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هفته جاری به تهران 

سفر می کند و گزارش جدید 
خود درباره ایران به شورای 
حکام را مبتنی بر این سفر 

تنظیم خواهد کرد

ایران علی رغم مصوبه 
مجلس که دولت را موظف 

به قطع دسترسی بازرسان 
آژانس به تاسیسات 

هسته ای می کرد، توافق 
مذکور را برای نشان دادن 

حسن نیت خود با رافائل 
گروسی امضا کرد. حاال اما 
احساس می کند که طرف 

مقابل در حال سو ء استفاده 
از آن حسن نیت است

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در 
پاسخ به نامه اخیر نماینده دائم آمریکا، اتهامات 
وارده به جمهوری اســالمی ایران را رد و با نقض 
منشور قلمداد کردن حمله اخیر آمریکا به سوریه 

و عراق، این حمالت را شدیداً محکوم کرد.
به گزارش ایرنا،  مجید تخت روانچی، در این 
نامه که به رئیس شورای امنیت ارسال شده، اعالم 
کرده اســت: چندین بار در گذشته، از جمله در 

نامه های خود به رئیس شورای امنیت، به صراحت 
گفته ام که جمهوری اسالمی ایران در هیچ حمله 
مسلحانه ای از ســوی هیچ نهاد یا فردی علیه 
کارکنان یا تأسیسات آمریکا در عراق، دخالت 

مستقیم یا غیرمستقیم نداشته است.
وی اضافه کرده اســت: بنابرایــن، هر گونه 
تالش برای نســبت دادن تصریحی یا تلویحی 
چنین اتهامی به ایران، نادرســت و فاقد حتی 
بدیهی ترین اطالعات قابل اطمینان برای اثبات 
بوده و کاماًل بی اســاس است؛ به همین دلیل ما 
با قاطعیت چنین ادعاهایــی را رد کرده و از نظر 

 حقوقی آنها را باطل و فاقد هر گونه اثری می دانیم. 
روانچی تأکید کرده است که جمهوری اسالمی 
ایران تفســیر دلخواه آمریکا از ماده ۵۱ منشور 
سازمان ملل برای توجیه حمله نظامی غیرقانونی 
خود در ششــم تیر ۱۴۰۰ به ســوریه و عراق را 
قاطعانه رد کرده و این اقدامات غیرقانونی را که 
نقض حاکمیت دو کشور منطقه است، شدیداً 

محکوم می کند.
دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل اضافه کرده اســت: این استدالل 
آمریکا که چنین حمالتی برای »بازداشــتن« 

جمهوری اسالمی ایران و به اصطالح »گروه های 
شبه نظامی مورد حمایت ایران« از انجام حمالت 
بیشتر به کارکنان یا تأسیسات آمریکا در عراق 
انجام شده است، مبنای واقعی یا قانونی ندارد؛ 
چون صرفاً بر یک تفسیر دلخواه از ماده ۵۱ منشور 
سازمان ملل بنا شده است و به همین دلیل، این 
حمالت آمریکا نقض آشکار حقوق بین الملل، به 

ویژه ماده 2 منشور سازمان ملل است.
ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
تأکید کرده اســت که تالش اخیر آمریکا برای 
متهم کردن دیگران در منطقه برای ســرپوش 

گذاشتن بر فعالیتهای غیرمسئوالنه و بی ثبات 
کننده یا منحرف کردن اذهان از اقدامات نظامی 
غیرقانونی و ماجراجویانه اش در منطقه، محکوم 

به شکست است.
گفتنی است، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
پس از دستور حمله جو بایدن رئیس جمهوری 
کشــورش به نیروهای مقاومت در مرز سوریه و 
عراق در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل با 
تکرار ادعاهای خود علیه جمهوری اسالمی ایران 
مدعی شده بود پس از اثبات ناکافی بودن اقدامات 

غیرنظامی، تصمیم به این حمله گرفته است.

نامه ایران به رئیس شورای امنیت: 

در هیچ حمله مسلحانه ای علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا در عراق، دخالت نداشته ایم


