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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در ایــن چنــد روزی که از ســفر 
گروســی به تهران و توافقش با رئیس 
جدید ســازمان انرژی اتمی می گذرد، 
جمعی انگشت حیرت به دهان گرفته، 
مانده اند چه شد که رافائل آمد و اسالمی 
همان توافق صالحی را بــا او تکرار کرد 
و آب از آب هم که تــکان نخورد هیچ؛ 
مدح و ستایش ها هم یک به یک به راه 
افتاد؛ غافل از اینکه اینها همه از برکات 

حاکمیت یکدست است!
مصوبه مجلس که دولــت را ملزم 
به اخراج بازرســان آژانس بین المللی 
انرژی می کرد، سنگ بزرگی بود پیش 
پای همکاری ایران و آژانس. اســفند 
پارسال اما صالحی ابتکاری به خرج داد 
که هم حرمت نهاد قانونگذار حفظ شود 
و هم این سنگ بزرگ از پیش پا برداشته 
شود. از این رو با گروسی توافق کرد که 
دوربین های آژانس در ایران روشــن 
بمانند ولی آژانس تــا پیش از توافق در 
وین اجازه دسترسی به اطالعات آنها را 

نداشته باشد. 
چه فریادها که از این توافق در مجلس 
بلند نشد؛ از وااسفای قانون شکنی تا طرح 
محاکمه روحانی و صالحی. استارتش 

را هم توئیت پر خط و نشان محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس زد. پشت سرش 
بهارستان یکپارچه حمله ور شد به توافق 

با گروسی. 
مجتبی  ذوالنوری، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی هشــدار داد کــه تا بیانیه 
مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ 
مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد! 
علیرضا ســلیمی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس گفته بود که رئیس ســازمان 
انرژی اتمی تخلف کــرده و باید تحت 

پیگرد قرار بگیرد. 
فریدون عباسی، رئیس کمیسیون 
انرژی و اتفاقا رئیس سابق سازمان انرژی 
اتمی در دوران محمود احمدی نژاد هم 
به صراحت گفت: »بایــد از همان روز 
مصوبه مجلس، همکاری بــا آژانس را 
قطع می کردیم تا این فرصت ســه ماه 
آینده داده نشــود که اگر می خواستند 
کاری کنند باید تا االن انجام می دادند 
پس فریــب نخوریم اینطور نیســت 
که بخواهیم وقفه ای گذاشــته و چیز 

جدیدی گیرمان آید.«
حمله به توافق؛ »خارج از دستور«

حاال اما ورق برگشــته است و این از 
برکات حاکمیت یکدست است. در واقع 
از برکات حاکمیت یکدست این است که 

همان رافائل گروسِی شش ماه پیش آمد 
و محمد اسالمی بدون دلهره و فشارهای 
دلواپسان و طعن و لعن ها و تهدیدها و 
خط و نشان کشیدن ها، با خیال آسوده 
دوربین های آژانس را دوباره روشن کرد 
و فردایش هــم روزنامه ها و چهره های 
اصولگرا قربــان صدقه تدبیرش رفتند 
و کسی هم با جار و جنجال و هیاهو در 

بهارستان دل ملت را نلرزاند. 
از بــرکات حاکمیــت یکدســت 
این اســت که همان فریدون عباسِی 
شــش ماه پیش، این بار امــا توافق با 
آژانس را نه »فریب« بلکه مانعی بر سر 
»بهانه گیری« غرب خواند؛ تازه بماند 
که توافق صالحی با گروســی سه ماهه 
و مدت دار بود اما در توافق اسالمی با او 

خبری از محدودیت زمانی نیست. 
از برکات حاکمیت یکدســت این 
اســت که آتش تند آن همــه مخالف 
سرسخت توافق ایران با آژانس خاموش 
شده اســت. از آن بهارستان دویست و 
خرده ای، فقط یک احمــد امیرآبادی 
فراهانی، نماینده قم بــود که دیروز در 
تذکر شفاهی گفت که »آقای گروسی 
به کشور آمدند و برگشــتند و ما هیچ 
اطالعی از توافق صورت گرفته نداریم.«

امیرآبــادی در ادامه خواســت که 

اســالمی به مجلس برود و درباره این 
توافق شفاف سازی کند. واکنش قالیباف 
اما توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. او 
اکتفا کرد به اینکه بگوید »این خارج از 

دستور است.«
در واقع این هم از برکات حاکمیت 
یکدست است که بهارستان باالخره به 
توصیه رهبری مبنی بر پرهیز از تشنج و 
حاشیه، عمل کرده و هر روز یک بلوا بر سر 

دولت علم نکند.
واکسن خارجی؛ از حرمت تا ثواب!

از برکات دیگر حاکمیت یکدست 
پایان زجرکش کردن یــک ملت پای 
نمایش تبلیغاتی خط تولید واکسن های 

داخلی است که کم مانده بود عددشان 
از انگشتان دو دســت هم تجاوز کند! و 
پیرو همین برکات حاکمیت یکدست 
باالخره فتوای آقایــان دلواپس درباره 
واردات واکسن از حرمت به ثواب رسید. 
برکات دیگرش انقــالب ناگهانی 
مقامات و مســئوالن است که منحصر 
به موضوع توافق با آژانس نمی شــود، 
بلکــه واکســن و مقــوالت دیگــر را 
هــم دربرمی گیرد؛ یــک نمونه  حی و 
حاضرش ســیدمحمد حسینی، وزیر 
ارشــاد دولت محمود احمدی نژاد که 
حاال به پســت معاونت رئیسی رسیده 
است و دو توئیتش در دو مقطع زمانی 
مخالف دست به دست می چرخد؛ یک 
توئیت مربوط به زمان دولت روحانی که 
نوشته است: »حاال که با همت نخبگان و 
ستاد اجرایی فرمان امام، مطالبه و شعار 
»واکسن می ســازیم« تحقق یافته و 
علی رغــم ســخت گیری های وزارت 
بهداشت، به مرحله تست انسانی رسیده 
و بیش از 27000 نفر آمــاده زدن این 
واکسن هستند، مانور دادن و تبلیغ زیاد 
روی خرید واکسن مشکوک خارجی 

چه وجهی دارد؟!«
توئیت دیگرش مربــوط به همین 
روزها و دولت ابراهیم رئیسی است که 
در آن نوشته اســت: »سیاسی بازی تا 
کجا؟ بازی بازی با جان مردم هم بازی؟! 
دولتمــردان غربگــرای اصالح طلب، 
واردات واکســن را هــم مشــروط به 
پذیرش FATF می دانستند! حاال که 
 FATF  ظرف چند روز بدون پذیرش
میلیون ها دوز واکسن وارد کشور شده، 
چه توجیهی دارنــد؟ آیا نباید به خاطر 
آدرس غلــط دادن محاکمه و مجازات 

شوند؟!«
معمای الینحل

تا دولت روحانی بود، »برکت« بود و 
سخن گفتن از واردات واکسن با فحش 
خودباختگــی و خودنابــاوری مواجه 
می شد. حاال اما محمدحسین آصفری، 
نماینده اراک می گوید: »با رسیدن انبوه 
واکسن از سایر کشورها مشخص شد ما 

تحریم پرزیدنت روحانی بودیم!«
او در صفحه توئیترش با هشــتگ 
»محاکمه روحانی« ادامه داده: »زودتر 
دست به کار شوید تا مرغ ز قفس نپریده!« 

ظاهرا از برکات دیگر حاکمیت یکدست 
این است که جان مردم اینقدر ارزش پیدا 
کرده که معطل ساخت واکسن داخلی 
نشود! البته حامیان دولت رئیسی، وفور 
واکسن را ُعرضه رئیسی و نبودن واکسن 
در دولت قبلــی را بی ُعرضگی روحانی 
عنوان می کنند. بماند که کسانی چون 
مسعود پزشکیان این ادعا را رد می کنند 
و می گویند که سفارش خرید واکسن 
در دولت روحانی صورت گرفته و اکنون 
به کشور رسیده است. حتی اگر بپذیریم 
که ایــن ماجرا، قصه ُعرضه رئیســی و 
بی ُعرضگی روحانی است، تغییر موضع 
آقایان درباره واکسن خارجی و واردات 
واکســن اما معمای الینحل است؛ جز 
اینکه بگوییم این یکی دیگر نه از برکات، 
که از معجرات حاکمیت یکدست است!

در این آیات اما نشانه هایی است برای 
هوشیاران؛ اگر که خوب بنگرند. به قول 
احسان بداغی که پس از رفتن گروسی 
در توئیترش نوشــت: »امــروز ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ســر 
برخی موضوعات فنی به توافق جدیدی 
رسیدند؛ این خوب اســت. از اردوگاه 
دلواپسان هم شعار لغو اجرای پروتکل 
الحاقی و خــروج از برجــام و امثالهم 
بلند نمی شود؛ این هم خوب است. بد 
قضیه جایی بود که کل اقتصاد کشــور 

را گروگان گرفتند تا به امروز برسند.«
خالصه اینکــه در انتخابات بعدی، 
برکات حاکمیت یکدست و دردسرهای 
تنوع احزاب و گرایش ها در حاکمیت را 

فراموش نکنید!

چه شد که واکسیناسیون، 24 ساعته و توافق با آژانس تحسین شد؟

اندر برکات حاکمیت یکدست!

خبر

بر اســاس گزارش رســانه ها، قرار اســت 
ابراهیم رئیسی در اولین ســفر خارجی خود به 

تاجیکستان، با والدیمیر پوتین نیز دیدار کند.
رئیسی روز پنج شنبه در اولین سفر خارجی 
خود در جایگاه ریاست جمهوری به دعوت رسمی 
»امام علی رحمان« همتای تاجیک خود و برای 
شرکت و ســخنرانی در اجالس سران سازمان 

همکاری شانگهای به این کشور سفر می کند.
رئیس جمهور در این ســفر عالوه بر شرکت 
در اجالس، دیدارهای دوجانبه ای نیز با ســران 
و روســای هیأت های حاضر در اجالس سران 

ســازمان همکاری شــانگهای خواهد داشت. 
رییس جمهور را در این ســفر هیاتی بلندپایه 
ای از مقامات سیاســی و اقتصادی کشــورمان 

همراهی می کند.
رئیسی همچنین پس از اجالس شانگهای به 
دعوت رسمی رییس جمهور تاجیکستان، دیدار 

دوجانبه ای نیز از این کشور خواهد داشت.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
در نشست خبری خود گفته بود: »سفر این هفته 
آیت اهلل رئیسی برای حضور در اجالس شانگهای، 
اولین سفر خارجی ایشــان خواهد بود که از دو 

جنبه شرکت در این اجالس و ظرفیت دوجانبه 
این سفر مورد اهمیت است.«

وی افزوده بــود: »در هر دو جنبه برنامه های 
گسترده ای توسط نهاد ریاست جمهوری و وزارت 
امور خارجه در دوشنبه توسط سفارت ما در دست 
پیگیری است.«خطیب زاده در خصوص عضویت 
رسمی ایران در سازمان همکاری های شانگ های 
هم بیان داشت: »این موضوع که در روز برگزاری 
اجالس شانگ های درخواســت ایران بررسی 
می شود، قطعاً انجام خواهد شد و امیدواریم به 

همان نتیجه ای که انتظار داریم ختم شود.«

ســازمان همکاری شــانگهای سال 200۱ 
میالدی با هدف مقابله با تروریسم و افراط گرایی و 
همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شد و جمهوری 
اسالمی ایران تاکنون یکی از اعضای ناظر آن بوده 

است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز 
میهمان این اجالس است و گفته می شود وی و 
رئیسی در حاشیه این اجالس در شهر دوشنبه 

تاجیکستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد.  

در اولین سفر خارجی؛

رئیسیدرتاجیکستانباپوتیندیدارمیکند
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ادعاینیویورکتایمز
دربارهبرنامههستهایایران

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی که 
توسط موسسه علوم امنیت بین المللی به عنوان 
یک گروه متخصص در زمینه تحلیل نتایج آژانس 
انرژی اتمی منتشر شده، آورده است: غنی سازی 
۶0 درصدی اورانیوم در تابســتان که ســطحی 
نزدیک به سطح بمب است، تهران را قادر به تولید 
سوخت یک بمب هسته ای در ظرف یک ماه کرده 
است. براساس ادعای این روزنامه، ایران می تواند 
ســوخت دومین ســالح را در کمتر از سه ماه و 
سومین ســالح را در کمتر از پنج ماه تولید کند. 
نیویورک تایمز افزود: با این حال، ساخت کالهک 

هسته ای بسیار بیشتر طول خواهد کشید.
    

سوختارسالیایران،پنجشنبهاز
سوریهبهلبنانمنتقلمیشود

خبرگزاری رویترز گــزارش داد که نفتکش 
حامل ســوخت ایران به مقصد لبنــان در بندر 
بانیاس سوریه رویت شده است. این خبرگزاری 
نوشت که این نفتکش که احتمال می رود حامل 
۳۳ هزار تن گازوئیل باشــد بــه دلیل تحریم ها 
نمی تواند محمولــه خود را مســتقیم به لبنان 
برســاند. کامیون ها قرار است روز پنجشنبه آتی 
سوخت را از بندر بانیاس سوریه به منطقه بعلبک 
لبنان منتقل کنند. تعداد این کامیون ها 70 الی 
۸0 دستگاه است و مسیر تقریبا 2۳0 کیلومتری 

را باید طی کنند. 
    

استقبالچینوبرلینازتوافق
ایرانوآژانس

سخنگوی وزارت  خارجه چین با استقبال از توافق 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: چین از 
توافقی که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از 
طریق گفت وگو و همــکاری در زمینه پادمان ها و 
نظارت بر برنامه هسته ای ایران به دست آورده اند 
اســتقبال می کند و امیدوار اســت که دو طرف به 
سرعت ارتباطات خود را ادامه دهند و مسائل مربوطه 
را به درســتی حل و فصل کنند. سخنگوی وزارت 
خارجه برلین نیز در کنفرانسی خبری ضمن آنکه 
خواستار بازگشــت ایران به مذاکرات وین جهت 
احیای برجام شد، در خصوص توافق مذکور گفت: 

این اولین گام مثبت است.
    

سفیر آمریکا در بغداد: 
هرگونهنفوذایراندرعراق

علیهآمریکاست
متیو تولــر، ســفیر آمریــکا در بغــداد در 
گفت وگویی با شــبکه الحره با انتقاد از حمالت 
علیــه پایگاه های آمریــکا در اربیــل و مناطق 
کردنشــین گفت که این حمالت تهدیدی علیه 
ملت عراق و ثبات این کشــور اســت. وی گفت: 
همسایگان عراق خواهان فعالیت شبه نظامیان 
مسلح تحت نظارت دولت عراق هستند. تولر در 
ادامه با انتقاد از نفوذ ایران در عراق گفت: تهران 
تالش می کند تا شکاف ها را پر کند و این مسئله 
برای عراق بسیار مضر است؛ هرگونه نفوذ ایرانی 

مغرضانه و علیه آمریکا است.
    

مرزهایزمینیدرایاماربعین
بستههستند

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی 
ناجا در یک برنامه رادیویی، ضمن تاکید بر انسداد 
مرزهای زمینــی در ایام اربعیــن از همه زائران 
حسینی خواست که از مراجعه به مرزها خودداری 
کنند. وی در این باره گفت: بنابر اعالم مسئوالن 
کشور عراق و با توجه به فراگیری بیماری کرونا، 
مرزهای زمینی پذیرای زائران حسینی نخواهند 
بود و در این راســتا هیچ برنامه ای برای پذیرش 
زائــران و خدمت رســانی به آنها وجــود ندارد. 
گودرزی تصریح کرد: گشایش مرزهای زمینی 
برای اربعین امســال تا این لحظــه امکان پذیر 
نخواهد بود ولی مسئولین ذی ربط همچنان در 

حال رایزنی هستند.
    

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی همراه است
برگزاریجلسهفوقالعاده
کمیسیونامنیتملی

جلسه فوق العاده کمیسیون کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
حضور رئیس ســازمان انرژی اتمی امروز برگزار 
می شود.  به گزارش ایلنا، با توجه به دغدغه های 
نمایندگان در خصوص ســفر رافائل گروســی، 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، 
مقرر شد امروز ) چهارشنبه 2۴ شهریور ماه( طی 
نشستی عالوه بر پاسخ به ســواالت نمایندگان، 

گزارشی از دیدار مسئوالن با گروسی ارائه شود.

از برکات دیگر حاکمیت 
یکدست پایان زجرکش 

کردن یک ملت پای نمایش 
تبلیغاتی خط تولید 

واکسن های داخلی است 
که کم مانده بود عددشان از 

انگشتان دو دست هم تجاوز 
کند! و پیرو همین برکات 

حاکمیت یکدست باالخره 
فتوای آقایان دلواپس 

درباره واردات واکسن از 
حرمت به ثواب رسید

در واقع از برکات حاکمیت 
یکدست این است که همان 

رافائل گروسی شش ماه 
پیش آمد و محمد اسالمی 

بدون دلهره و طعن و لعن 
اصولگرایان، همان توافق 
صالحی را با او تکرار کرد و 
فردایش هم روزنامه ها و 

چهره های اصولگرا قربان 
صدقه تدبیرش رفتند

یک تحلیلگر مســائل بین الملــل در خصــوص اخبار 
منتشرشده مبنی بر احتمال بازگشایی کنسولگری عربستان 
در مشهد و کنسولگری ایران در جده، گفت: من احتمال این 
امر را باال می بینم، خصوصا با توجه به تحوالت اخیر افغانستان، 
نگرش ها در مورد حمایت قوی آمریکا از کشــورهای منطقه 
تغییر یافته است.  دکتر احمد فاطمی نژاد در گفت وگو با ایسنا 
در این خصوص افزود: کما اینکه عربستان پیش از این هم در 
جریان اتفاقات یمن و مشکالتی که برای تاسیسات نفتی اش به 
وجود آمده بود، متوجه شد که باید با ایران تماس داشته باشد. 
در مناسبات بین الملل، تماس سطح پایین تری از تعامل دارد و 
عربستان دریافته است که حداقل با ایران باید تماس داشته باشد 
تا بتواند تنش های پیش آمده برای خودش را بهتر مدیریت کند. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: در چنین فضایی چه چیزی بهتر از 
مراودات کنسولی و رفت و آمدهای غیر سیاسی. لذا این بحثی که 
در خصوص احتمال بازگشایی کنسولگری عربستان در مشهد 
و کنسولگری ایران در جده مطرح شده است نیز همین هدف 
را نشان می دهد و من فکر می کنم اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد، 
احتمال بازگشایی این دو کنسولگری  در آینده نزدیک بسیار 
باال است. با اشاره به صحبت های اخیر وزیر خارجه عربستان، 
مبنی بر اینکه این کشور به دنبال توافقی جامع تر از برجام با ایران 
است، عنوان کرد: این خواسته عربستان قابلیت عملیاتی شدن 
ندارد و قبل از هر کسی خود عربستان می داند که مطرح کردن 
این خواسته کاری بیهوده است؛ چراکه قدرت های بزرگتر از 
عربستان هم نتوانستند ایران را وادار به انعقاد توافقی فراتر از 

برجام کنند. عضو هیأت علمی گروه علوم سیاســی دانشگاه 
فردوسی مشهد با بیان اینکه در حال حاضر عربستان در موضع 
ضعف قرار دارد، خاطرنشان کرد: عالوه بر اتفاقات یمن، خروج 
آمریکا از افغانســتان نیز به تمام متحدین منطقه ای ایاالت 
متحده نشان داد که این کشور قابل اعتماد نیست و نمی توان 
روی حمایت های آن حساب کرد. بنابراین کشورهایی مانند 
عربستان در چنین شرایطی می خواهند خودشان مشکالت 
خود را حل کنند، خصوصا اینکه در روزهای اخیر اخباری مطرح 

شده است که آمریکا نیروهای خود در عربستان را هم کاهش 
داده و بخشی از ســامانه های پاتریوت خود را که در عربستان 
مستقر کرده بود از این کشور خارج کرده است. وی ادامه داد: 
همه این ها نشان دهنده این است که آمریکا دیگر آن هزینه هایی 
را که سابقا برای حمایت از عربستان می کرد را نمی کند و عمال 
می توان گفت عربستان در برابر ایران و برخی دیگر از کشورهای 
منطقه تنها مانده است و همین می تواند یکی از دالیلی باشد که 
عربستان به سمت تنش زدایی با ایران حرکت کرده است. لذا من 
فکر می کنم اینکه عربستان مطرح کرده است به دنبال توافقاتی 
فراتر از برجام با ایران است، جنبه شعاری دارد و می خواهد از آن 
به عنوان یک ابزار فشار مصنوعی علیه ایران در مذاکرات دوجانبه 
و بازی توازن قوا در منطقه استفاده کند. وگرنه خود عربستان 
قبل از هر کسی می داند خواسته هایش در تصمیمات کالن 
ایران در خصوص مذاکرات و برنامه هسته ای تاثیرگذار نیست 
و در این خصوص حتی تاثیرگذار بودن قدرت های بزرگ هم 

چندان مشخص نیست.

یک تحلیلگر مسائل بین الملل:

احتمالبازگشاییکنسولگریعربستاندرمشهدوجوددارد


