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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

نماینده و ســفیر دائمــی ایران در 
ســازمان های بین المللی در وین، روز 
گذشته لیست تعهداتی که ایران در پی 
مصوبه مجلس یازدهم، اجرای آنها را از 
روز پنجم اسفند ســال جاری متوقف 

خواهد کرد، اعالم کرد.
آنطور که کاظم غریب آبادی گفته 
این اقدامات تنها شــامل مفاد پروتکل 
الحاقی نمی شود. در واقع ایران از پنجم 
اســفند عالوه بر توقف اجرای پروتکل 
الحاقی، اجرای هفت تعهد دیگر را نیز 

معلق خواهد کرد. 
این موارد عبارتند از کد ۳.۱ اصالحی 
ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان )برای 
اظهار زودهنگام تاسیسات هسته ای به 
آژانس(، استفاده از فناوری های مدرن 
و حضــور درازمدت آژانــس در ایران، 
اقدامات شفاف ســاز در رابطه با کیک 
زرد، اقدامــات شفاف ســاز در رابطه با 
غنی سازی، دسترســی ها پیرو مفاد 
برجام، نظارت و راستی آزمایی اجرای 
اقدامات داوطلبانه و اقدامات شفاف ساز 

در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژ.
او دو روز پیشتر نیز خبر داده بود که 
نامه ای به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای فرستاده 

کــه در آن ضمن اعــالم تصمیم ایران 
برای پنجم اســفند، از آژانس خواسته 
شــده که مقدمات الزم بــرای اجرای 
درخواســت های ایــران جهت توقف 
اقدامات مختلف داوطبانــه را به عمل 

آورد. 
گروسی شنبه به تهران می آید

به دنبال این وضعیت احتمال سفر 
گروسی به تهران مطرح شد. این خبر 
را الرنس نورمن، خبرنگار وال استریت 
اعالم کرد. او طی رشته توئیتی نوشت: 
»مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
امروز کشورهای عضو آژانس را در مورد 
تحوالت اخیر مربوط به فعالیتهای تأیید 
و نظارت آژانس در ایران بر اساس برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( مطلع 
کرد.« نورمــن در توئیت خود ادامه داد 
که گروسی پیشنهاد کرده به ایران سفر 
کند تا برای ادامه نظارت های اساســی 
آژانس یــک راه حل قابــل قبول برای 

طرفین بیابد.
ساعتی بعد کاظم غریب آبادی خبر 
داد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز شــنبه به 
منظور گفت وگوهای فنی با ســازمان 
انرژی اتمی ایران در خصوص چگونگی 
اجرای مفاد نامه ایران به آژانس، به تهران 
سفر و با علی اکبر صالحی دیدار می کند.

گفت وگوی امروز چهار وزیر خارجه
گروسی هفته گذشته با جوزف بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
درباره تصمیم ایران و به طور کلی برنامه 
هسته ای آن گفت وگو کرد و در سفر خود 
به ایران نیز نظر دوستان غربی آژانس را 
در مذاکرات با ایران لحاظ خواهد کرد؛ 
واکنش اروپا تا این جای کار اظهار نگرانی 

و هشدار به ایران بوده است. 
رویترز دیروز به نقــل از یک منبع 
دیپلماتیک در آلمان نوشت که »متوقف 
کردن بازرسی های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی غیرقابل قبول خواهد بود.«

به گزارش رویترز ایــن دیپلمات با 
بیان اینکه »از ایران می خواهیم از انجام 
دادن این تصمیم خودداری کند«، گفته 
است: »ما در مورد این موضوع با شرکا 
و همکاران خود ماننــد ایاالت متحده 

آمریکا ارتباطات نزدیک داریم.«
همزمان نشــریه پولتیکــو به نقل 
از دیپلمات های اروپایــی خبر داد که 
اتحادیه اروپا از آنتونــی بلینکن، وزیر 
خارجه دولت بایدن در آمریکا، دعوت 
کرده تا در نشست شورای روابط خارجی 
شرکت و با همتایان اروپایی خود درباره 

ایران و چند موضوع دیگر رایزنی کند.
این نشست دوشــنبه آینده برگزار 
می شود؛ یعنی دو روز بعد از سفر گروسی 

به تهــران. اما اتحادیه اروپــا که نگران 
تصمیم ایران است، تعجیل بیشتری در 
گفت وگو با بلینکــن در این باره دارد. از 
این رو وزارت خارجه فرانسه دیروز اعالم 
کرد که ژان ایو لودریــان، وزیر خارجه 
فرانسه، امروز پنج شــنبه، ۱8 فوریه، با 
همتایان آلمانی، انگلیسی و آمریکایی 

خود درباره ایران گفت وگو می کند. 
 دولت بایدن، 

همچنان بر موضع خود
موضع دولت بایدن علی رغم فشار 
اخیر ایــران، ظاهرا همچنــان همان 
است که پیش از این بود، مگر اینکه در 
گفت وگوهای امروز بلینکن با شرکای 

اروپایی اش مواضع تازه ای اتخاذ شود. 

وزیر خارجه آمریکا دیروز در مصاحبه 
با شبکه ان.پی.آر در پاسخ به اینکه چرا 
ایران باید بــاری دیگر به آمریکا اعتماد 
کند و وارد توافقی شود که هیچ تضمینی 
ندارد که رئیس جمهوری چهار ســال 
دیگر دوباره از آن خارج نشــود، اظهار 
کرد: »هر کشــوری باید محاســبات 
خود را انجام دهد و به گونه ای متعادل 
تصمیم بگیرد که چه چیزی به نفع شان 

خواهد بود.«
او ادامه داده: »فکر می کنم ما این را 
می دانیم که با خروج )آمریکا( از توافق 
هسته ای، ایران شروع کرد به لغو کردن 
محدودیت هایی که توافق بر آن اعمال 
کرده بود. نتیجه این شد که امروز، ایران 
به توان تولید مواد شکافت پذیر برای یک 
سالح در مدتی کوتاه تر نسبت به زمانی 
که توافق اجرا می شد، بسیار نزدیک تر 
شــده و حاال طبق گزارش های منتشر 
شده، به سه یا چهار ماه رسیده ایم و در 
مسیر اشتباهی پیش می رویم. بنابراین، 
فکر می کنم  که انگیزه داریم تالش کنیم 
که ایران را به محصور شدن در آن جعبه 

هسته ای بازگردانیم.«
 اطمینان بخشی های روحانی 

به طرف های برجام
بدین ترتیب به نظر می رسد تکرار 
پیوسته این نکته که ایران در پی سالح 
هســته ای نیســت، تاثیری در تغییر 
سیاســت بایدن نداشته اســت. با این 
حال روحانی دیروز بار دیگر سعی کرد 
این اطمینان را به اروپا، آمریکا و به طور 
کلی طرف های برجام بدهد. او در جلسه 
هیأت دولت گفت: »همانطور که بارها 
گفته ایم در برنامه دفاعی کشور جایی 
برای سالح کشتارجمعی از جمله سالح 
هســته ای وجود ندارد و این نظر قاطع 
نظام است.« او افزود: »جمهوری اسالمی 
ایران نمی خواهد دارنده سالح هسته ای 
باشــد، نمی خواهد نگهدارنده سالح 
هسته ای باشد و به طریق اولی هیچ وقت 
نمی خواهد از سالح هسته ای استفاده 
کند. اگر همه دنیــا به ما بگویند خیلی 
خوب است ایران سالح هسته ای داشته 
باشد، نظر ما تغییر نمی کند. نظر ما نظری 
است که مقام معظم رهبری به عنوان فتوا 
اعالم کردند و همان عهدی است که ما 

در ان پی تی و پادمان بستیم.«
روحانی سعی کرد در عین حال که 
ایران تصمیم خود برای توقف اقدامات 
داوطلبانه در همکاری با آژانس را اعالم 
کرده، با توضیحاتی از نگرانی طرف های 
اروپایی و آمریکایی کاســته و مســیر 
گفت وگو را باز بگــذارد؛ از این رو تاکید 
کرد: »ما بازرســان آژانــس را بیرون 
نمی کنیم؛ اگر کسی بگوید ما بازرسان 

را بیرون می کنیم در دنیا معنایش این 
است که ما به دنبال سالح می رویم اما ما 
بازرسان را هیچ وقت بیرون نمی کنیم.«

او توضیــح داد که ایــران صرفا در 
چارچــوب قانون مجلــس از پروتکل 
الحاقی خارج می شــود و همکاری در 
قالب پادمان با آژانــس ادامه دارد که به 
معنی تداوم نظارت بازرسان آژانس بر 

اساس پادمان است. 
 برجام در یک مسیر تازه 

اما نگران کننده
ممکن است گروســی در سفر روز 
شنبه خود به تهران، پیامی از سوی اروپا 
و آمریکا با خود بیاورد اما آنطور که ظریف 
دیروز گفت، گفت وگــوی او در ایران با 
مدیران سازمان انرژی اتمی خواهد بود 
و تصمیم ایران برای کاهش همکاری 
خود با آژانس به قوت خود باقی می ماند. 
ظریف دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
دولت با اشاره به سفر گروسی به ایران 
گفت: »مدیرکل آژانس درخواست کرده 
به ایران بیاید. سواالتی دارد و ممکن است 
پیشنهاداتی داشته باشد و همکاران ما 
در سازمان انرژی اتمی تالش می کنند 
نگرانی های ایشان را رفع کنند و در واقع 
مسیر جدیدی که از روز ۵ اسفند شروع 
می شود، با کمترین نگرانی ادامه پیدا 
کند.« او در مورد اروپا و آمریکا نیز اظهار 
کرد: »آنها بــه زودی متوجه خواهند 
شد که زمان به نفع آنها نیست و به ضرر 
آنهاست. لذا هر زمان اجرای تعهداتشان 
را آغاز کنند، زمین برای آنها باز است و 
می توانند تعهدات خود را انجام بدهند و 
ایران هم سریعا به اجرای تعهدات کامل 

خود برمی گردد.«
بدین ترتیب می توان گفت که برجام 
از هفته آینده با آغاز اقدامات تازه ایران، 
سفر گروسی به تهران و گفت وگوهای 
تروئیکای اروپایی و آمریکا، مسیر تازه ای 

پیدا خواهد کرد.

غریب آبادی لیست تعهداتی که ایران دیگر اجرا نمی کند را اعالم کرد؛

اروپا نگران، گروسی در راه تهران

خبر

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: نام نویسی از 
نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به منظور پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا به صورت غیرحضوری و 

الکترونیکی انجام می شود.
به گزارش ایرنا، سید اســماعیل موسوی، در 
طرح جامع آموزش مجریان و دســت اندرکاران 
انتخابات ۱۴۰۰ استان های همدان، کردستان، 
ایالم و مرکزی به میزبانی اســتان همدان اظهار 
داشت: برای نام نویســی الکترونیکی سه شیوه 
در نظر گرفته شده اســت که ابتدا یک نرم افزار 
)اپلیکیشــن( موبایلی در ســایت وزارت کشور 
بارگذاری شــده و متقاضیان حضور در انتخابات 
می توانند با مراجعه به سایت وزارت کشور و دانلود 
این نرم افزار اقدام به ورود به این سامانه و بارگذاری 

اطالعات درخواستی کنند. وی افزود: با توجه به 
اینکه آنتن دهی تلفن همراه در برخی از روستاها 
ضعیف و ُکند است، بنابراین نسخه »دسک تاب« 
این نرم افزار آماده شده و روی رایانه های شخصی 
نصب و راه اندازی می شــود؛ همچنین سومین 
شیوه مراجعه به دفاتر پیشخوان بوده که این شیوه 

هزینه بر است.
موسوی ادامه داد: پس از ثبت نام، وزارت کشور 
یک پیامک حاوی کد رهگیــری برای داوطلب 
ارســال می کند که برای فرد زمان مشخصی به 
منظور مراجعه به بخشداری یا فرمانداری برای 
تاییده نهایی ثبت نام و دریافت امضا از داوطلب در 

نظر گرفته می شود.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه احتمال می رود 

در نام نویسی الکترونیکی برخی مدعی شوند که 
فرد دیگری با در دست داشتن اطالعات آنها و بدون 
اطالع اقدام به نام نویســی وی در انتخابات کرده 
است، دریافت تایید نهایی با حضور فرد داوطلب 
در بخشداری یا فرمانداری برای نهایی کردن ثبت 

نام الزامی است.
 ۷۰ هزار صندوق اخذ رأی 

برای انتخابات ۱۴۰۰ نیاز است
دبیر ستاد انتخابات کشور بیان کرد: هم اینک 
۱۳۰ هزار صندوق اخذ رأی وجود دارد و ۷۰ هزار 
صندوق دیگر نیاز اســت که در کشور تنها یک 
شرکت تولید این صندوق ها را عهده دار بوده اما 
برای این شرکت نیز به علت چهارسال یک بار بودن 
انتخابات و نیاز به تولید این صندوق ها، گسترش 

خط مرقون به صرفه نیســت. وی بــا بیان اینکه 
هزینه مورد نیاز برای خریــد این تعداد صندوق 
۳۵ میلیارد تومان است خاطر نشان کرد: این رقم 
تنها برای تامین صندوق بوده و برای خرید ۱۲ قلم 

مابقی نیز باید اعتبار در نظر گرفت؛ به عنوان مثال 
هزینه خرید »بست پلمب« از 8۰۰ تومان به یک 
هزار و ۴۰۰ تومان رسیده و هم اینک چهار میلیون 

»بست« نیاز است.

نام نویسی داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ الکترونیکی شد
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رئیس سازمان زندان ها در مورد بهنام محجوبی: 
آن فرد هنوز در قید حیات و 

تحت درمان است
محمدمهدی حاج محمدی، رئیس ســازمان 
زندان ها در نشست سراسری با مسئوالن بهداشت 
و درمان زندان های کشور با بیان اینکه ضد انقالب 
به دنبال بزرگ نمایی و ســیاه نمایی از عدم رعایت 
حال زندانیان در جمهوری اســالمی است، گفت: 
باید مراقب باشیم بهانه دست ضد انقالب ندهیم؛ 
در روزهای اخیر شاهد هستید که چگونه خبر دروغ 
مرگ زندانی در بیمارســتان را اعالم می کنند، در 
حالی که آن فرد هنوز در قید حیات و تحت درمان 
است. وی با اشاره به دیدگاه های مقام معظم رهبری 
در خصوص مراقبت از زندانیــان افزود: به فرموده 
ایشان ماموریت اصلی ما در امر زندانبانی، طبابت 

جسم و روان زندانیان است.
    

درخواست آمریکا از ایران؛
تهران تمام تالش خود را برای 

حل مناقشه یمن به کار گیرد
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل، 
تیموتی لندرکینگ نماینده ویژه دولت آمریکا در 
امور یمن با اشاره به رویکرد رئیس جمهور جدید 
آمریکا برای به کارگیری دیپلماسی برای پایان 
دادن بــه جنگ در یمن، گفت: مــن از بازیگران 
کلیدی همچون ایران می خواهم تا برای رسیدن 
به این هدف همکاری کنند. وی در عین حال که 
از جمهوری اسالمی ایران خواست تا تمام تالش 
خود را برای حل وفصل این مناقشه به کار گیرد، 
مدعی شد که تهران با حمایت از حوثی ها نقش 

غیر سازنده در یمن ایفا کرده است.
    

کارگزاران: 
دست مان را از حاال رو نمی کنیم

حسین مرعشی، ســخنگوی حزب کارگزاران 
سازندگی با اشاره به انتخاب گزینه این حزب برای 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت: 
تصمیم ما این اســت که بعد از بررسی صالحیت 
نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان، گزینه 
خود را اعالم کرده و از حاال دستمان را رو نمی کنیم. 
وی ادامه داد: ما درباره گزینه حزب به جمع بندی 
رسیدهایم و پیشنهاد خود را به ائتالف اصالح طلبان 
اعالم خواهیم کرد و از او دفاع می کنیم اما در نهایت 
براساس نظر ائتالف عمل می کنیم چون عضوی از 
ائتالف اصالح طلبان هستیم. مرعشی همچنین 
تاکید کرد که اصالحیه مجلس بر قانون انتخابات 

ریاست جمهوری به ۱۴۰۰ نمی رسد.
    

واکنش ظریف به لیست کابینه منسوب به او؛
تصمیم من درباره کاندیداتوری 

همان است که اعالم کردم
محمدجواد ظریــف، وزیر امــور خارجه در 
حاشــیه جلســه هیأت دولت دربــاره احتمال 
کاندیداتوری و انتشار لیست کابینه منسوب به 
او در فضای مجازی، گفت: از محبتی که دوستان 
به من دارند متشکرم ولی جدیت لیست کابینه 
منسوب به من همان اندازه است که یک کابینه از 
شخصیت های کارتونی در همین فضای مجازی 
منتشر شــده بود. ظریف تاکید کرد: تصمیم من 
همان است که اعالم کرده بودم. وی پیشتر گفته 
بود قصد کاندیداتــوری در انتخابات ریاســت 

جمهوری ۱۴۰۰ را ندارد. 
    

دومین طرح استیضاح دژپسند 
تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

جالل محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس 
شورای اســالمی از تقدیم طرح استیضاح فرهاد 
دژپســند، وزیر اقتصاد و امور دارایی با ۲۷ امضا 
به هیأت رئیســه مجلــس خبــر داد.  تخلف در 
واگذاری شرکت های دولتی و عدم رعایت اصل 
۴۴ قانون اساسی در خصوصی سازی، عدم رعایت 
سیاســت های پولی اقتصاد مقاومتی، ضعف در 
تنظیم سیاست های اقتصادی و پولی کشور، نرخ 
پایین رشد اقتصادی، عدم کنترل بازار سرمایه و 
عدم حمایت از دهک های پایین جامعه از جمله 
محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است. پیش از 
این طرح دیگری برای استیضاح دژپسند با بیش 
از ۱۰۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده بود.

    
در سیستان و بلوچستان؛

سه تن از سربازان وزارت اطالعات 
به شهادت رسیدند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت اطالعات، به دنبال اقدامات اطالعاتی روی 
یکی از باندهای جرایم سازمان یافته استان سیستان 
و بلوچستان، سه تن از ســربازان این وزارتخانه، در 

حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند. 

روحانی: جمهوری اسالمی 
ایران نمی خواهد دارنده 

سالح هسته ای باشد، 
نمی خواهد نگهدارنده 
سالح هسته ای باشد و 

به طریق اولی هیچ وقت 
نمی خواهد از سالح 

هسته ای استفاده کند. اگر 
همه دنیا به ما بگویند خیلی 

خوب است ایران سالح 
هسته ای داشته باشد، نظر 

ما تغییر نمی کند

ظریف: مدیرکل آژانس 
درخواست کرده به ایران 

بیاید. سواالتی دارد، 
همکاران ما در سازمان 

انرژی اتمی تالش می کنند 
نگرانی های ایشان را رفع 

کنند و در واقع مسیر 
جدیدی که از روز ۵ اسفند 
شروع می شود، با کمترین 

نگرانی ادامه پیدا کند

رییس دفتر رییس جمهور در واکنش به انتقادات نسبت 
به انتصاب استاندار ســابق خوزستان به ریاست سازمان ملی 
استاندارد به دلیل نوع عملکرد توام با انتقادات فراوان نسبت 
به وی در استانداری خوزستان، گفت: به ما نامه هایی از استان 
خوزستان رســید که از ما می خواســتند او را از استانداری 

برنداریم.

محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره علت 
انتصاب غالمرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان بر سازمان 
استاندارد، افزود: یک ارزیابی در یک مقطع در دو سال قبل راجع 
به یکی از موضوعاتی که وزارت کشور در زمینه آن استانداران 
را مورد بررسی قرار می دهد به دست مطبوعات افتاده است در 
حالی که موارد ده تا پانزده گانه ای برای بررســی استانداران 
وجود دارد و این یکی از موارد خاص در دو سال پیش بوده است.

وی با بیان اینکه نمی توان استانداری اگر در موارد بسیاری 
عملکرد مناسب داشته به خاطر یک مورد خاص کنار گذاشته 
شود، افزود: شــریعتی با ارزیابی های صورت گرفته، استاندار 

خوبی است و حق نیست بر اساس کاغذی که نمی دانم چطور 
از وزارت کشور بیرون رفته است، وی را اینگونه قضاوت کرد.

اظهارات واعظی در حالی است که شریعتی عالوه بر کسب 
رتبه آخر در گزارش ارزیابی اســتانداران کــه واعظی به آن 
اشاره می کند، در طی ریاســت چهار ساله خود بر استانداری 

خوزستان، حواشی بسیاری داشته است.
رئیس دفتر رییس جمهور همچنیــن در مورد اظهارات 
محمود علــوی، وزیــر اطالعــات پیرامون فتــوای رهبر 
انقالب درباره حرمت اســتفاده از ســالح هســته ای، گفت:  
موضع نظام و دولــت تغییر پیــدا نکرده و فتــوای رهبری 

 به قــوت خــود باقی اســت و این فتــوا چیزی نیســت که 
با یک حرف تغییر کند.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا روحانی در این زمینه به 
وزیر اطالعات تذکری داده است، اظهار کرد: بله.

وی در خصوص برنامه دولــت برای کرونا و تعطیالت عید 
نوروز، بیان کرد: در ارتباط با برنامه نوروزی بنای ما بر این است 
که تا می توانیم سخت گیری ها را ادامه دهیم و اگر ان شاءاهلل 
مردم همراهی کردند و بتوانیم وضعیت مناسبی در پایان اسفند 
داشته باشیم، بتوانیم ســاز و کار جدیدی در تعطیالت نوروز 
داشته باشیم تا مردم از تعطیالت استفاده بهتری داشته باشند.

واکنش واعظی به انتقادات از پست تازه شریعتی؛

نمی شود استانداری را که عملکرد مناسب داشته، کنار گذاشت


