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روی موج کوتاه

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

ادعای نیویورک تایمز

درباره برنامه هستهای ایران

اندر برکات حاکمیت یکدست!

محبوبه ولی

در ایــن چنــد روزی که از ســفر
گروســی به تهران و توافقش با رئیس
جدید ســازمان انرژی اتمی میگذرد،
جمعی انگشت حیرت به دهان گرفته،
ماندهاندچهشدکهرافائلآمدواسالمی
همان توافق صالحی را بــا او تکرار کرد
و آب از آب هم که تــکان نخورد هیچ؛
مدح و ستایشها هم یک به یک به راه
افتاد؛ غافل از اینکه اینها همه از برکات
حاکمیتیکدستاست!
مصوبه مجلس که دولــت را ملزم
به اخراج بازرســان آژانس بینالمللی
انرژی میکرد ،سنگ بزرگی بود پیش
پای همکاری ایران و آژانس .اســفند
پارسال اما صالحی ابتکاری به خرج داد
کههمحرمتنهادقانونگذارحفظشود
وهماینسنگبزرگازپیشپابرداشته
شود .از این رو با گروسی توافق کرد که
دوربینهای آژانس در ایران روشــن
بمانند ولی آژانس تــا پیش از توافق در
وین اجازه دسترسی به اطالعات آنها را
نداشتهباشد.
چهفریادهاکهازاینتوافقدرمجلس
بلندنشد؛ازوااسفایقانونشکنیتاطرح
محاکمه روحانی و صالحی .استارتش

را هم توئیت پر خط و نشان محمدباقر
قالیباف،رئیسمجلسزد.پشتسرش
بهارستانیکپارچهحملهورشدبهتوافق
باگروسی.
یذوالنوری،رئیسکمیسیون
مجتب 
امنیت ملی هشــدار داد کــه تا بیانیه
مشترک ایران و آژانس پاره نشود ،هیچ
مقامدولتیحقورودبهمجلسراندارد!
علیرضا ســلیمی ،عضو هیأت رئیسه
مجلس گفته بود که رئیس ســازمان
انرژی اتمی تخلف کــرده و باید تحت
پیگردقراربگیرد.
فریدون عباسی ،رئیس کمیسیون
انرژیواتفاقارئیسسابقسازمانانرژی
اتمی در دوران محمود احمدینژاد هم
به صراحت گفت« :بایــد از همان روز
مصوبه مجلس ،همکاری بــا آژانس را
قطع میکردیم تا این فرصت ســه ماه
آینده داده نشــود که اگر میخواستند
کاری کنند باید تا االن انجام میدادند
پس فریــب نخوریم اینطور نیســت
که بخواهیم وقفهای گذاشــته و چیز
جدیدیگیرمانآید».
حملهبهتوافق؛«خارجازدستور»
حاال اما ورق برگشــته است و این از
برکاتحاکمیتیکدستاست.درواقع
ازبرکاتحاکمیتیکدستایناستکه

همانرافائلگروسیِ ششماهپیشآمد
ومحمداسالمیبدوندلهرهوفشارهای
دلواپسان و طعن و لعنها و تهدیدها و
خط و نشان کشیدنها ،با خیال آسوده
دوربینهای آژانس را دوباره روشن کرد
و فردایش هــم روزنامهها و چهرههای
اصولگرا قربــان صدقه تدبیرش رفتند
و کسی هم با جار و جنجال و هیاهو در
بهارستاندلملترانلرزاند.
از بــرکات حاکمیــت یکدســت
این اســت که همان فریدون عباسیِ
شــش ماه پیش ،این بار امــا توافق با
آژانس را نه «فریب» بلکه مانعی بر سر
«بهانهگیری» غرب خواند؛ تازه بماند
که توافق صالحی با گروســی سه ماهه
و مدتدار بود اما در توافق اسالمی با او
خبریازمحدودیتزمانینیست.
از برکات حاکمیت یکدســت این
اســت که آتش تند آن همــه مخالف
سرسختتوافقایرانباآژانسخاموش
شده اســت .از آن بهارستان دویست و
خردهای ،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
اطالعیازتوافقصورتگرفتهنداریم».
امیرآبــادی در ادامه خواســت که

در واقع از برکات حاکمیت
یکدست این است که همان
رافائل گروسی شش ماه
پیشآمدومحمداسالمی
بدون دلهره و طعن و لعن
اصولگرایان ،همان توافق
صالحی را با او تکرار کرد و
فردایش هم روزنامهها و
چهرههای اصولگرا قربان
صدقهتدبیرشرفتند
اســامی به مجلس برود و درباره این
توافقشفافسازیکند.واکنشقالیباف
اما توجه رسانهها را به خود جلب کرد .او
اکتفا کرد به اینکه بگوید «این خارج از
دستوراست».
در واقع این هم از برکات حاکمیت
یکدست است که بهارستان باالخره به
توصیهرهبریمبنیبرپرهیزازتشنجو
حاشیه،عملکردهوهرروزیکبلوابرسر
دولتعلمنکند.
واکسنخارجی؛ازحرمتتاثواب!
از برکات دیگر حاکمیت یکدست
پایان زجرکش کردن یــک ملت پای
نمایشتبلیغاتیخطتولیدواکسنهای

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
وارداتواکسنازحرمتبهثوابرسید.
برکات دیگرش انقــاب ناگهانی
مقامات و مســئوالن است که منحصر
به موضوع توافق با آژانس نمیشــود،
بلکــه واکســن و مقــوالت دیگــر را
هــم دربرمیگیرد؛ یــک نمون ه حی و
حاضرش ســیدمحمد حسینی ،وزیر
ارشــاد دولت محمود احمدینژاد که
حاال به پســت معاونت رئیسی رسیده
است و دو توئیتش در دو مقطع زمانی
مخالف دست به دست میچرخد؛ یک
توئیتمربوطبهزماندولتروحانیکه
نوشتهاست«:حاالکهباهمتنخبگانو
ستاداجرایی فرمانامام ،مطالبهو شعار
«واکسن میســازیم» تحقق یافته و
علیرغــم ســختگیریهای وزارت
بهداشت،بهمرحلهتستانسانیرسیده
و بیش از  27000نفر آمــاده زدن این
واکسنهستند،مانوردادنوتبلیغزیاد
روی خرید واکسن مشکوک خارجی
چهوجهیدارد؟!»
توئیت دیگرش مربــوط به همین
روزها و دولت ابراهیم رئیسی است که
در آن نوشته اســت« :سیاسیبازی تا
کجا؟ بازی بازی با جان مردم هم بازی؟!
دولتمــردان غربگــرای اصالحطلب،
واردات واکســن را هــم مشــروط به
پذیرش  FATFمیدانستند! حاال که
ظرف چند روز بدون پذیرش FATF
میلیونها دوز واکسن وارد کشور شده،
چه توجیهی دارنــد؟ آیا نباید به خاطر
آدرس غلــط دادن محاکمه و مجازات
شوند؟!»
معمایالینحل
تا دولت روحانی بود« ،برکت» بود و
سخن گفتن از واردات واکسن با فحش
خودباختگــی و خودنابــاوری مواجه
میشد .حاال اما محمدحسین آصفری،
نمایندهاراکمیگوید«:بارسیدنانبوه
واکسن از سایر کشورها مشخص شد ما
تحریمپرزیدنتروحانیبودیم!»
او در صفحه توئیترش با هشــتگ
«محاکمه روحانی» ادامه داده« :زودتر
دستبهکارشویدتامرغزقفسنپریده!»

ازبرکاتدیگرحاکمیت
یکدستپایانزجرکش
کردن یک ملت پای نمایش
تبلیغاتیخطتولید
واکسنهای داخلی است
که کم مانده بود عددشان از
انگشتاندودستهمتجاوز
کند!وپیروهمینبرکات
حاکمیتیکدستباالخره
فتوای آقایان دلواپس
درباره واردات واکسن از
حرمت به ثواب رسید
ظاهراازبرکاتدیگرحاکمیتیکدست
ایناستکهجانمردماینقدرارزشپیدا
کرده که معطل ساخت واکسن داخلی
نشود! البته حامیان دولت رئیسی ،وفور
واکسنراعُرضهرئیسیونبودنواکسن
یعُرضگی روحانی
در دولت قبلــی را ب 
عنوان میکنند .بماند که کسانی چون
مسعودپزشکیاناینادعاراردمیکنند
و میگویند که سفارش خرید واکسن
در دولت روحانی صورتگرفته و اکنون
بهکشوررسیدهاست.حتیاگربپذیریم
که ایــن ماجرا ،قصه عُرضه رئیســی و
یعُرضگیروحانیاست،تغییرموضع
ب
آقایان درباره واکسن خارجی و واردات
واکســن اما معمای الینحل است؛ جز
اینکهبگوییماینیکیدیگرنهازبرکات،
کهازمعجراتحاکمیتیکدستاست!
دراینآیاتامانشانههاییاستبرای
هوشیاران؛ اگر که خوب بنگرند .به قول
احسان بداغی که پس از رفتن گروسی
در توئیترش نوشــت« :امــروز ایران و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر ســر
برخیموضوعاتفنیبهتوافقجدیدی
رسیدند؛ این خوب اســت .از اردوگاه
دلواپسان هم شعار لغو اجرای پروتکل
الحاقی و خــروج از برجــام و امثالهم
بلند نمیشود؛ این هم خوب است .بد
قضیه جایی بود که کل اقتصاد کشــور
راگروگانگرفتندتابهامروزبرسند».
خالصه اینکــه در انتخابات بعدی،
برکاتحاکمیتیکدستودردسرهای
تنوع احزاب و گرایشها در حاکمیت را
فراموشنکنید!

خبر
در اولین سفر خارجی؛

کند
رئیسی در تاجیکستان باپوتین دیدار می

بر اســاس گزارش رســانهها ،قرار اســت
ابراهیم رئیسی در اولین ســفر خارجی خود به
تاجیکستان ،با والدیمیر پوتین نیز دیدار کند.
رئیسی روز پنجشنبه در اولین سفر خارجی
خوددرجایگاهریاستجمهوریبهدعوترسمی
«امام علی رحمان» همتای تاجیک خود و برای
شرکت و ســخنرانی در اجالس سران سازمان
همکاری شانگهای به این کشور سفر میکند.
رئیس جمهور در این ســفر عالوه بر شرکت
در اجالس ،دیدارهای دوجانبهای نیز با ســران
و روســای هیأتهای 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 میکند.
رئیسی همچنین پس از اجالس شانگهای به
دعوت رسمی رییس جمهور تاجیکستان ،دیدار
دوجانبهای نیز از این کشور خواهد داشت.
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه
در نشست خبری خود گفته بود« :سفر این هفته
آیتاهللرئیسیبرایحضوردراجالسشانگهای،
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 برنامههای
گستردهایتوسطنهادریاستجمهوریووزارت
امورخارجهدردوشنبهتوسطسفارتمادردست
پیگیریاست».خطیبزادهدرخصوصعضویت
رسمیایراندرسازمانهمکاریهایشانگهای
هم بیان داشت« :این موضوع که در روز برگزاری
اجالس شانگهای درخواســت ایران بررسی
میشود ،قطعاً انجام خواهد شد و امیدواریم به
همان نتیجهای که انتظار داریم ختم شود».

ســازمان همکاری شــانگهای سال ۲۰۰۱
میالدیباهدفمقابلهباتروریسموافراطگراییو
همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شد و جمهوری
اسالمی ایران تاکنون یکی از اعضای ناظر آن بوده

احتمالبازگشاییکنسولگری عربستاندرمشهدوجود دارد

یک تحلیلگر مســائل بینالملــل در خصــوص اخبار
منتشرشدهمبنیبراحتمالبازگشاییکنسولگریعربستان
در مشهد و کنسولگری ایران در جده ،گفت :من احتمال این
امرراباالمیبینم،خصوصاباتوجهبهتحوالتاخیرافغانستان،
نگرشها در مورد حمایت قوی آمریکا از کشــورهای منطقه
تغییر یافته است .دکتر احمد فاطمینژاد در گفتوگو با ایسنا
در این خصوص افزود :کما اینکه عربستان پیش از این هم در
جریاناتفاقاتیمنومشکالتیکهبرایتاسیساتنفتیاشبه
وجود آمده بود ،متوجه شد که باید با ایران تماس داشته باشد.
درمناسباتبینالملل،تماسسطحپایینتریازتعاملداردو
عربستاندریافتهاستکهحداقلباایرانبایدتماسداشتهباشد
تابتواندتنشهایپیشآمدهبرایخودشرابهترمدیریتکند.

سوخت ارسالی ایران ،پنجشنبه از
سوریه به لبنان منتقل میشود

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 میرود حامل
 ۳۳هزار تن گازوئیل باشــد بــه دلیل تحریمها
نمیتواند محمولــه خود را مســتقیم به لبنان
برســاند .کامیونها قرار است روز پنجشنبه آتی
سوخت را از بندر بانیاس سوریه به منطقه بعلبک
لبنان منتقل کنند .تعداد این کامیونها  ۷۰الی
 ۸۰دستگاه است و مسیر تقریبا  ۲۳۰کیلومتری
را باید طی کنند.

استقبال چین و برلین از توافق
ایران و آژانس

تخارجهچینبااستقبالازتوافق
سخنگویوزار 
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت :چین از
توافقی که ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی از
طریق گفتوگو و همــکاری در زمینه پادمانها و
نظارت بر برنامه هستهای ایران به دست آوردهاند
اســتقبال میکند و امیدوار اســت که دو طرف به
سرعتارتباطاتخودراادامهدهندومسائلمربوطه
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:
ایناولینگاممثبتاست.
سفیر آمریکا در بغداد:

هرگونه نفوذ ایران در عراق

علیه آمریکاست

متیو تولــر ،ســفیر آمریــکا در بغــداد در
گفتوگویی با شــبکه الحره با انتقاد از حمالت
علیــه پایگاههای 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 میکند تا شکافها را پر کند و این مسئله
برای عراق بسیار مضر است؛ هرگونه نفوذ ایرانی
مغرضانه و علیه آمریکا است.

مرزهای زمینی در ایام اربعین
بسته هستند

یک تحلیلگر مسائل بینالملل:

ایناستاددانشگاهادامهداد:درچنینفضاییچهچیزیبهتراز
مراوداتکنسولیورفتوآمدهایغیرسیاسی.لذااینبحثیکه
درخصوصاحتمالبازگشاییکنسولگریعربستاندرمشهد
و کنسولگری ایران در جده مطرح شده است نیز همین هدف
رانشانمیدهدومنفکرمیکنماگراتفاقجدیدیرخندهد،
ی در آینده نزدیک بسیار
احتمال بازگشایی این دو کنسولگر 
باال است .با اشاره به صحبتهای اخیر وزیر خارجه عربستان،
مبنیبراینکهاینکشوربهدنبالتوافقیجامعترازبرجامباایران
است،عنوانکرد:اینخواستهعربستانقابلیتعملیاتیشدن
نداردوقبلازهرکسیخودعربستانمیداندکهمطرحکردن
این خواسته کاری بیهوده است؛ چراکه قدرتهای بزرگتر از
عربستان هم نتوانستند ایران را وادار به انعقاد توافقی فراتر از

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی که
توسط موسسه علوم امنیت بینالمللی به عنوان
یک گروه متخصص در زمینه تحلیل نتایج آژانس
انرژی اتمی منتشر شده ،آورده است :غنیسازی
 ۶۰درصدی اورانیوم در تابســتان که ســطحی
نزدیک به سطح بمب است ،تهران را قادر به تولید
سوخت یک بمب هستهای در ظرف یک ماه کرده
است .براساس ادعای این روزنامه ،ایران میتواند
ســوخت دومین ســاح را در کمتر از سه ماه و
سومین ســاح را در کمتر از پنج ماه تولید کند.
نیویورک تایمز افزود :با این حال ،ساخت کالهک
هستهای بسیار بیشتر طول خواهد کشید.

برجام کنند .عضو هیأت علمی گروه علوم سیاســی دانشگاه
فردوسیمشهدبابیاناینکهدرحالحاضرعربستاندرموضع
ضعف قرار دارد ،خاطرنشان کرد :عالوه بر اتفاقات یمن ،خروج
آمریکا از افغانســتان نیز به تمام متحدین منطقهای ایاالت
متحده نشان داد که این کشور قابل اعتماد نیست و نمیتوان
روی حمایتهای آن حساب کرد .بنابراین کشورهایی مانند
عربستان در چنین شرایطی میخواهند خودشان مشکالت
خودراحلکنند،خصوصااینکهدرروزهایاخیراخباریمطرح

است .والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه نیز
میهمان این اجالس است و گفته میشود وی و
رئیسی در حاشیه این اجالس در شهر دوشنبه
تاجیکستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

شده است که آمریکا نیروهای خود در عربستان را هم کاهش
داده و بخشی از ســامانههای پاتریوت خود را که در عربستان
مستقر کرده بود از این کشور خارج کرده است .وی ادامه داد:
همهاینهانشاندهندهایناستکهآمریکادیگرآنهزینههایی
راکهسابقابرایحمایتازعربستانمیکردرانمیکندوعمال
میتوانگفتعربستاندربرابرایرانوبرخیدیگرازکشورهای
منطقهتنهاماندهاستوهمینمیتواندیکیازدالیلیباشدکه
عربستانبهسمتتنشزداییباایرانحرکتکردهاست.لذامن
فکرمیکنماینکهعربستانمطرحکردهاستبهدنبالتوافقاتی
فراترازبرجامباایراناست،جنبهشعاریداردومیخواهدازآن
بهعنوانیکابزارفشارمصنوعیعلیهایراندرمذاکراتدوجانبه
و بازی توازن قوا در منطقه استفاده کند .وگرنه خود عربستان
قبل از هر کسی میداند خواستههایش در تصمیمات کالن
ایران در خصوص مذاکرات و برنامه هستهای تاثیرگذار نیست
و در این خصوص حتی تاثیرگذار بودن قدرتهای بزرگ هم
چندانمشخصنیست.

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 برنامهای برای پذیرش
زائــران و خدمترســانی به آنها وجــود ندارد.
گودرزی تصریح کرد :گشایش مرزهای زمینی
برای اربعین امســال تا این لحظــه امکانپذیر
نخواهد بود ولی مسئولین ذیربط همچنان در
حال رایزنی هستند.
با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی همراه است

گزاریجلسه فوقالعاده
بر
کمیسیونامنیت ملی

جلسه فوقالعاده کمیسیون کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با
حضور رئیس ســازمان انرژی اتمی امروز برگزار
میشود .به گزارش ایلنا ،با توجه به دغدغههای
نمایندگان در خصوص ســفر رافائل گروســی،
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران،
مقرر شد امروز ( چهارشنبه  ٢۴شهریور ماه) طی
نشستی عالوه بر پاسخ به ســواالت نمایندگان،
گزارشی از دیدار مسئوالن با گروسی ارائه شود.

