
نوری قزلجه: 
شورای عالی فضای مجازی

مجلس را دور زد
عضو کمیسیون مشــترک طرح صیانت مجلس 
شورای اسالمی از اقدام شورای عالی فضای مجازی در 
اصالح مصوبه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای 
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور 
انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، غالمرضا نوری قزلجه، در 
توئیتر نوشت: »شورای عالی فضای مجازی با دور زدن 
مجلس و تصویب »شرح وظایف، اختیارات و ترکیب 
اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی 
کشور« در حقیقت ساختار مدنظر در طرح صیانت را 
ایجاد و مسیر اجرای اهداف آن را فراهم کرد، امیدوارم 
این کمیسیون به حقوق اساســی ملت در این حوزه 

توجه جدی داشته باشد.«
    

طی دیداری در مقر ناتو صورت گرفت؛
گفت وگوی وزرای خارجه آمریکا 

و تروئیکای اروپا درباره ایران
وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه طی 
دیدار در مقر ناتو در بروکســل درباره ایران گفت وگو 
کردند. به گزارش ایلنا، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه 
آمریکا، »کاترین کولونا« همتای فرانســوی، »آنالنا 
بائربوک« همتای آلمانی و »جیمز کلورلی« همتای 
انگلیسی وی طی دیدار در مقر ناتو در بروکسل درباره 
ایران گفت وگو کردنــد. وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد که در این دیدار درباره آنچه »چالش های ناشی 
از ایران« خوانده شده و تعهد برای مقابله با آن رایزنی 

شده است.
    

عضو کمیسیون امنیت ملی  با انتقاد از عدم 
رعایت حقابه ایران:

 طالبان بداند ایران
ابزار واکنشی بسیاری دارد 

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفــت: در موضوع حق آبــه هیرمند طالبان 
باید بداند ایران ابزار واکنشی بسیاری دارد تا از حقوق 
خود به ویژه قرارداد آبی که در دهه 50 امضا شده دفاع 
کند.  به گزارش انتخاب، جلیل رحیمی جهان آبادی 
اظهار کرد: به اعتقاد بنده در مورد حق آبه هیرمند یک 
ضعف داریم که به صورت جدی با طالبان وارد مذاکره 
نشــده ایم و سیاســتی که در قبال طالبان در پیش 

گرفته ایم آن ها را به اشتباه انداخته است.
    

توضیح دفتر الریجانی درباره شایعه 
یک انتصاب 

دفتر علی الریجانی به انتشار شایعه انتصاب وی به 
عنوان رئیس  هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط 
قوا واکنش نشان داد. پیگیری های خبرنگار ایسنا از 
دفتر علی الریجانی حاکی از آن اســت که منبع این 
خبر موثق نیست و صرفاً در فضای مجازی و کانال های 
خبری پخش شده است. دفتر وی نفیاً و اثباتاً این خبر 
را نه تایید کرد و نه تکذیب و انتشــار آن را »شیطنت 

رسانه ای« دانست.
پیش از این برخی منابع از انتصاب علی الریجانی، 
نماینده سابق قم و رئیس سابق مجلس شورای اسالمی 
به ریاست هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای 

سه گانه خبر داده بودند.
    

یک نماینده مجلس:
آقای ضرغامی؛  شما را سر مرزهای 

عراق نمی بینیم!
نماینده خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی 
به یادداشــت توئیتری ســه روز قبل ضرغامی درباره 
حضورش در  اســفراین و برگزاری مراســم کشتی با 
چوخه در این شهر، واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، 
محمدتقی نقدعلی با اســتفاده از هشتگ »استیضاح 
وزیر گردشــگری« در توئیتر نوشت: »آقای ضرغامی! 
مرزها بسته و زائران سرگردانند، در تصویر زیبای اربعین 
شما کدام قطعه از تصویرید؟! گویا فراموش کرده اید این 
سفر مستقیماً در حوزه مسئولیتی شماست، وقت برای 
پرداختن به کارهایی مثل کشتی با چوخه بسیار است. 

شما را سر مرزهای عراق نمی بینیم؟!«
    

علی مطهری: 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی، 

همان طرح صیانت است
علی مطهری نوشت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای 
مجازی در واقع همان طرح صیانت است. علی مطهری در 
توئیتی نوشت: »طبق قانون اساسی غیر از مجلس هیچ 
نهادی حق قانونگذاری ندارد. مصوبه اخیر شورای عالی 
فضای مجــازی درباره وظایف و اختیــارات و ترکیب 
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور 
که در واقع همان طرح صیانت است و در مجلس به جایی 
نرسید، یک قانونگذاری است و طبعا نباید معتبر باشد. 

مجلس باید از حق خود و حق مردم دفاع کند.«

t oseei r ani . i r
سياست2

در حالی که به نظر می رســد پس 
از ارائه نظرات ایران به پاســخ آمریکا، 
مذاکرات احیای برجام به مانعی جدی 
برخورد کرده است، حاال آمریکا سعی 
در تحریم و فشار بیشتر بر ایران دارد. 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره ایران، گزارش ها درباره فروش 
پهپاد به روســیه و حمالت سایبری 
علیه تاسیسات آلبانی که به ادعای این 
کشور توسط ایران سازماندهی شده 
است، سه بهانه قدرتمند برای تحریم 
و فشار بیشتر علیه ایران پدید آورده اند. 
در همین راستا جمعه گذشته وزارت 
خزانه داری آمریــکا با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که وزارت اطالعات ایران و 
وزیر آن سیداســماعیل خطیب را در 
لیست تحریم های خود قرار داده است. 
در این بیانیه علت هم »کمک به حمله 

سایبری« ادعایی آلبانی ذکر شد. 
اما در دنیای سیاســت کسی پی 
حقیقت ماجرا نیست. اینکه آیا ایران 
به واقع حمالتی سایبری علیه تاسیسات 
آلبانی ترتیب داده اســت یــا خیر در 
دنیای سیاست چندان اهمیتی ندارد. 
چیزی که مهم است اینکه کشورهای 
رقیب ایران چگونــه می توانند از این 
اتهام بهره برداری کنند. به هر حال چه 
ایران حمالت سایبری علیه تاسیسات 
آلبانی ترتیــب داده باشــد چه نداده 
باشد، آنقدری که برای افکار عمومی 
دنیا مهم اســت اینکه ایران »انگیزه« 
این کار را دارد؛ آن هم به دلیل حضور 
سازمان تروریســتی مجاهدین خلق 
در این کشــور؛ پس از منظر طراحان 
این ســناریو، اتهام به ایران می تواند 
دستاویزی برای فشار بیشتر به ایران 
شود؛ آن هم در زمانه ای که مذاکرات 
احیای برجام به مانعی جدی برخورد 

کرده است. 

جان کربی: صبر آمریکا بی پایان 
نیست 

بهانــه دوم این روزهــای آمریکا 
برای فشــار بر ایران، گزارش سازمان 
انرژی اتمی است. چهارشنبه گذشته 
تازه ترین گــزارش آژانس بین المللی 

انــرژی اتمــی دربــاره فعالیت های 
هســته ای ایران در اختیــار اعضای 
این نهاد قرار گرفــت و در بخش های 
انتشار یافته به رسانه ها بار دیگر موارد 

پیش گفته تکرار شد. 
به گــزارش ایرنا، در ایــن گزارش 
آمده است که »میزان ذخایر اورانیوم 
غنی شده ایران در حال حاضر ۱۹ برابر 
سقف تعیین شــده در برجام است«. 
رافائل گروســی مدیــرکل آژانس در 
گــزارش خود اعالم کــرده که ذخایر 
اورانیــوم ایران در تاریــخ ۳0 مرداد با 
افزایش ۱۳۱.۶ کیلوگرم به ســه هزار 

و ۹۴0 کیلوگرم رسیده است.  »منشا 
ذرات اورانیوم در سایت های هسته ای« 
دیگر عنوان مناقشــه برانگیز در این 
گزارش است. آژانس مدعی شده ایران 
همچنان از »پاســخ  های معتبر« در 
رابطه با منشا ذرات اورانیوم کشف شده 
در سه سایت  هسته ای اعالم نشده سر 

باز می زند. 
بالفاصله پس از انتشار بخش هایی 
از گزارش آژانس، اروپا و آمریکا درباره 
آن موضع گیری کردند. »جان کربی« 
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی 
شــورای امنیت ملی کاخ سفید، صبر 
آمریکا بــرای حصول توافــق در وین 
جهت احیــای برجــام را »بی پایان« 
ندانست و از این گفت که جو بایدن به 
دنبال »گزینه های دیگری« اســت تا 
اطمینان حاصل کند در صورت شکست 
مذاکــرات وین برای احیــای برجام، 
ایران هرگز به توانایی های تسلیحات 
هسته ای دست نخواهد یافت.  »آن کلر 
لژاندر« سخنگوی وزارت خارجه فرانسه 
هم در بیانیه ای گفت که به شدت نگران 
»فقدان« همکاری ایران با آژانس بوده و 
در این خصوص با شرکای فرانسه پیش 
از نشست شورای حکام آژانس در هفته 

آینده، رایزنی خواهد کرد. 

چرا به روس ها پهپاد فروختید؟! 
گزارش هایی کــه در مورد فروش 
پهپادهــای ایرانی بــه روس ها برای 
استفاده در جنگ اکراین در رسانه ها 
منتشر شده، بهانه ســوم آمریکا برای 
تحریم بیشــتر ایران در این روزهای 
حساس مذاکرات احیای برجام است. 
این گزارش هــا چند ماهی هســت 
در رســانه ها منتشر می شــود ولی 
آمریکایی ها حــاال از آن بهره برداری 
کرده و چند فرد و نهاد را تحریم کرده اند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، دفتر 
کنترل دارایی های وزارت خزانه داری 
آمریکا پنجشــنبه گذشــته با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که تحریم هایی را 
علیه چهار شرکت و یک شخص ایرانی 
اعمال کرده است. »خدمات هواپیمایی 
ســفیران« یکی از شرکت هایی است 
که ذیــل قانون اجرایــی آمریکا - که 
برخی تبــادالت با روســیه را ممنوع 
می کنــد - تحت تحریم قــرار گرفته 
است. همچنین شــرکت های »پرآور 
پارس«، »طراحی و ساخت موتورهای 
هوایی )داما(« و »بهارســتان کیش« 
در فهرســت تحریم های آمریکا قرار 
گرفته اند. وزارت خزانه داری  آمریکا در 
انتها تحریم هایی را علیه »رحمت اهلل 

حیــدری« مدیرعامل »بهارســتان 
کیش« اعمال کرده است. 

گفتنی آسوشــیتدپرس چندی 
پیش گزارش داده بود که روسیه اخیرا 
صدها پهپاد از ایران دریافت کرده که 
می توانند در جنگ این کشــور علیه 
اوکراین مورد استفاده قرار گیرند. این 
خبرگزاری افزوده بود که این پهپادها 
به رغم هشــدارهای آمریکا به تهران 
مبنی بر عدم ارسال آنها، از سوی ایران 

به روسیه تحویل داده شده است. 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید نیز چندی پیش تاکید کرده 
بود که دولت آمریــکا »اطالعاتی دارد 
مبنی بــر اینکه دولت ایــران در حال 
آماده سازی چند صد پهپاد برای تحویل 

به روسیه است«. 
پیش از این هــم مقام های نظامی 
آمریــکا درباره چنیــن کاری به ایران 
هشدار دادند. لوید آستین، وزیر دفاع 
ایاالت متحده گفته بود: »این واقعا فکر 
بدی است و اگر من جای آنها بودم، آن را 

کنار می گذاشتم«. 
گرچه ایران برای فروش تسلیحات 
نظامی به روسیه با محدودیت بین المللی 
روبه رو نیست اما از آنجا که آمریکا مدعی 
است این پهپادها برای استفاده در جنگ 
اکراین استفاده می شــوند، به تحریم 

ایران دست زده است. 
برایــان نلســون، معــاون وزیــر 
خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و 
اطالعات مالی، روز جمعه گفت: »ایاالت 
متحده متعهد به اجرای دقیق تحریم ها 
علیه روسیه و ایران است و کشورهایی 
که از جنگ تجاوزکارانه روســیه علیه 
اوکراین حمایت می کنند، پاســخگو 

خواهند بود«. 
این گفته ها در حالی اســت ایران 
اخبار مرتبط با فروش پهپاد به روسیه 
را تکذیب کرده اســت. ناصر کنعانی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در واکنش به این اخبار گفت که »سابقه 
همکاری ایــران و روســیه در زمینه 

فناوری های نوین به پیش از آغاز جنگ 
در اوکراین برمی گردد و در مقطع اخیر 
هیچ تحول خاصــی در این ارتباط رخ 

نداده است«. 

اصل قصه چیز دیگری است 
اما شاید »حمالت ســایبری« به 
تاسیســات آلبانی و فروش پهپاد به 
روســیه تنها بهانه هایی برای اعمال 
فشار بر ایران باشــد، زیرا واقعیت این 
است که عوامل اصلی در کند شدن یا 
تسریع در مذاکرات احیای برجام، به 
انتخابات کنگره آمریکا و نیز انتخابات 
مجلس اسرائیل که هر دو تا کمتر از سه 
ماه دیگر برگزار می شود مرتبط است. 
در این رابطه »هادی خسروشاهین« 
کارشــناس روابط بین الملل به ایسنا 
می گوید: »موکول کــردن توافق به 
پس از انتخابات کنگره، به الپید امتیاز 
این را می دهد که حداقل موازنه  فعلی 
نیروهای سیاسی در اسرائیل را حفظ 
کند و وضعیت رو به بدتر شــدن نرود 
زیرا نتانیاهو با جابجایی ۲ الی ۳ کرسی 
می تواند کنســت را در اختیار بگیرد 
و دوباره به قدرت بازگــردد. لذا بایدن 
امیدوار اســت با دادن چنین زمانی به 
الپید، او شــانس پیروزی خــود را در 

انتخابات پارلمانی حفظ کند«. 
خسروشــاهین ادامــه می دهد: 
»عدم امضای توافق در ماه ســپتامبر 
عمــال باعــث می شــود موضوعات 
انتخاباتــی کــه درحــال حاضر بر 
پرونده ترامپ و مسائل سقط جنین 
متمرکــز اســت، همچنــان باقی 
بماند و جمهوری خواهــان نتوانند با 
بهانه جویی های جدیــد زمین بازی 
را به ســود خودشــان تغییر دهند و 
دموکرات ها را در وضعیت تدافعی قرار 
دهند چراکه در مقطع فعلی برخالف 
ماه گذشته که دموکرات ها برای اوضاع 
اقتصادی آمریکا در وضعیت تدافعی 
قرار داشتند جابه جایی کارکرد ایجاد 
شده و جمهوری خواهان چنین نقشی 

را ایفا می کنند«. 
این کارشــناس روابط بین الملل 
معتقد اســت: »دموکرات ها تمایل 
ندارند جمهوری خواهان از وضعیت 
تدافعی خارج شوند و تصور می کنند 
امضای برجام و توافق هسته ای در ماه 
سپتامبر می تواند این امکان و شانس 
را برای جمهوری خواهــان به وجود 
بیاورد که مجددا حــزب دموکرات را 
در وضعیت تدافعی که تا پیش از این 

گرفتارش بودند، قرار دهد«. 

مذاکرات احیای برجام به مانعی جدی برخورد کرده است

تحریم های بیشتر شاهدی بر پایان توافق؟
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مجید  مسعودی 

روی موج کوتاه

 در دنیای سیاست کسی 
پی حقیقت ماجرا نیست. 

اینکه آیا ایران به واقع 
حمالتی سایبری علیه 

تاسیسات آلبانی ترتیب 
داده است یا خیر در دنیای 
سیاست چندان اهمیتی 

ندارد. چیزی که مهم است 
اینکه کشورهای رقیب 

ایران چگونه می توانند از 
این اتهام بهره برداری کنند

در حالی که به نظر می رسد 
پس از ارائه نظرات ایران 

به پاسخ آمریکا، مذاکرات 
احیای برجام به مانعی 

جدی برخورد کرده است، 
حاال آمریکا سعی در 

تحریم و فشار بیشتر بر 
ایران دارد

سه کشور اروپایی عضو برجام )آلمان، فرانسه و انگلیس( در 
بیانیه ای اعالم کردند: موضع اخیر ایران در تضاد با تعهدات الزام آور 

قانونی آن است و چشم انداز احیای برجام را به خطر می اندازد.
به گزارش »انتخاب«؛ در بیانیه مشترک این سه کشور ادعا 
شده است:  ما دولت های فرانسه، آلمان و بریتانیا از آوریل ۲0۲۱ با 
حسن نیت با ایران مذاکره کرده ایم تا برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( را به همراه سایر شرکت کنندگان در توافق و ایاالت متحده 
به طور کامل احیا کنیم. در اوایل آگوست، پس از یک سال و نیم 
مذاکره، هماهنگ کننده برجام متن نهایی را ارائه کرد که امکان 
بازگشت ایران به پایبندی به تعهداتش برجام و بازگشت آمریکا به 

توافق را فراهم می کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: در این بسته نهایی، هماهنگ کننده، 

تغییرات دیگری ایجاد کرد که ما را به مرز انعطاف پذیری خود 
رساند. متأسفانه ایران ترجیح داده است از این فرصت حساس 
دیپلماتیک اســتفاده نکند. در عوض، ایران به گسترش برنامه 
هســته ای خود فراتر از هرگونه توجیه غیرنظامی قابل قبولی 

ادامه می دهد.
نویسندگان بیانیه مدعی شــده اند: در حالی که ما در حال 
نزدیک تر شــدن به توافق بودیم، ایران موضوعات جداگانه ای 
را مجددا مطرح کرد که مربــوط به تعهدات بین المللی الزام آور 
حقوقی آن تحت معاهده منع گســترش سالح های هسته ای 
)NPT( و توافق پادمان ی منعقد شده با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی )IAEA( است. این خواسته اخیر تردیدهای جدی را در 
مورد نیات و تعهد ایران به نتیجه موفقیت آمیز برجام ایجاد می 

کند. موضع ایران در تضاد با تعهدات الزام آور قانونی آن اســت و 
چشم انداز احیای برجام را به خطر می اندازد.

این بیانیه در ادامه با اشــاره به به جلسه اخیر شورای حکام 
می افزاید: در ماه ژوئن، شــورای حکام آژانس با اکثریت قاطع 
قطعنامه ای را تصویب کرد که از ایران می خواهد برای پاسخ به 
سؤاالت باقی مانده آژانس اقدامی فوری انجام دهد. سه ماه بعد، 
ایران هیچ اقدامی انجام نداده است، همانطور که در آخرین گزارش 

مدیرکل آژانس تایید شده است.
تروئیکای اروپا موضع خود را روشن و ثابت می داند و می گوید: 
ایران باید به طــور کامل و بدون تاخیر با حســن نیت با آژانس 
همکاری کند. این بر عهده ایران است که از نظر فنی پاسخ های 
معتبری به سؤاالت آژانس در مورد محل همه مواد هسته ای در 

خاک خود بدهد. برجام به هیچ وجه نمی تواند برای رهایی ایران از 
تعهدات الزام آور قانونی که برای رژیم جهانی منع اشاعه ضروری 

هستند، استفاده شود.
در پایان بیانیه آمده است: با توجه به ناکامی ایران در به نتیجه 
رســاندن توافق روی میز، ما در کنار شرکای بین المللی درباره 
بهترین روش برای رسیدگی به ادامه تشدید تنش هسته ای ایران 
و عدم همکاری با آژانس در رابطه با پادمان مشورت خواهیم کرد.

تروئیکای اروپا:

موضع ایران چشم انداز احیای برجام را به خطر می اندازد

بیانیه

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، اتهامات 
اخیر دولت آلبانی علیه ایران را ساختگی و بی اساس دانست و 

تاکید کرد: کشورم به دروغ متهم به حمله سایبری شد.
به گزارش صداوسیما، سعید ایروانی در نامه ای به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه ایران خود 
یکی از اهداف حمالت سایبری است، نسبت به هرگونه اقدام 
تحریک آمیز و غیرموجهی که تحت پوشش ادعاهای بی اساس 

انجام می شود، هشدار داد.
نماینده کشورمان در سازمان ملل در این نامه که رونوشت 
آن به رئیس شورای امنیت ســازمان ملل متحد ارسال شده 
است، افزود: جمهوری اسالمی ایران هرگونه انتساب حمله 

سایبری ادعایی به زیرساخت های آلبانی را قاطعانه رد و محکوم 
می کند. در نتیجه، اتهاماتی که به ایران وارد شده است، کامالً بی 

اساس بوده و رد می شود.
وی همچنین اعالم کرد: این گونه ادعاهای ساختگی و کذب 
تنها با جعل و فرضیات طرح شده با اهداف سیاسی مطرح شده 
است. عالوه بر این، با توجه به ماهیت و ویژگی های فنی فضای 
سایبری، ایران نسبت به امکان طراحی و اجرای طیف وسیعی 
از سناریوهای حمله سایبری توسط شواهد جعلی و ساختگی 

برای انتساب این حمالت به دولت ها هشدار می دهد.
ایروانی در این نامه به امــکان طراحی عملیات و حمالت 
ســایبری و فعالیت های خرابکارانه گروهک تروریســتی 

منافقین با هدف انتساب این اقدامات خرابکارانه به ایران اشاره 
کرده و گفته است که این ســازمان تروریستی مورد حمایت 
رژیم اسرائیل، قادر به برنامه ریزی و اجرای حمالت سایبری 
به زیرساخت های دیگر کشورها از داخل خاک آلبانی می باشد 
و تاکنون نیز این گروهک تروریستی چندین حمله سایبری 
تروریستی علیه زیرساخت های ایران با کمک و حمایت برخی 

از کشورها انجام داده است.
وی ادامه داد: ایران حق ذاتی خود را برای پاســخگویی، 
مطابق حقوق بین الملل و منشــور ملل متحــد، به هرگونه 
تهدید، حمله یا اقدام غیرقانونی که منافع، زیرســاخت های 
حیاتی و غیرنظامی آن هدف قرار دهد، به تناسب و هر زمان 

که الزم بداند، محفوظ می داند. ایروانــی در پایان این نامه، 
تعرض پلیس آلبانی به اماکن دیپلماتیک ایران را نقض آشکار 
تعهدات بین المللی آلبانی دانسته و تاکید کرده است که پلیس 
آلبانی با توسل به زور و بدون رضایت ایران وارد نمایندگی های 
دیپلماتیک ایران در تیرانا شدند و چنین تجاوزی نقض آشکار 

حقوق بین الملل است.

سعید ایروانی در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل:

ایران ادعاهای آلبانی را ساختگی و بی اساس می داند

خبر


