رسوايي جريان تحريف

روزنامه صبحنو در سرمقاله خود نوشت :دولتي كه
همه مناسبات داخلي و خارجي خود را به برجام گره
زده بود و آن را برگ برنده خود در روابط و مناسبات
ديپلماتيك ميدانست طي دو ،سه سال اخير ،توافق هستهاي را عاملي
براي رفع مانع عضويت دائم ايران در شانگهاي ميدانست اما ايران ،امروز
در آستانه فروپاشي برجام به عضويت دائم اين نهاد اقتصادي درآمده است،
نهادي كه به اذعان بسياري از كارشناسان اقتصادي ،در آن اقتصاد چين
در سال 2030از امريكا پيشي ميگيرد و سازمان شانگهاي را در دهه آينده
بر سازمانهاي متحد امريكا برتري داده و در روندهاي جهاني تعيينكننده
خواهد شد .اما غربگرايان بهجاي تغيير در فرمان سياست خارجي خود
و چرخش ازسمت غرب به ش��رق ،با بهانههايي همچون  FATFسعي
ميكردند ناكاميه��اي ديپلماتيك خود را به تحريم گ��ره بزنند ،مانند
موضوع واكسن كه حاميان دولت گذشته نپيوستن به كنوانسيونهاي
 FATFرا مانع آن ميدانستند و حال واردات گسترده واكسن و پيوستن
رسمي ايران به سازمان شانگهاي ،يكبار ديگر غلط بودن ادعاهاي جريان
غربگرا را مش��خص كرد ،هر چند رس��انههاي اصالحطلب قبل از سفر
رئيسجمهور به تاجيكس��تان موافقت با عضويت دائم ايران در سازمان
شانگهاي را محال و دور از دسترس ميدانستند و ادعا ميكردند «كشورها
ريسك تجارت با ايران را نميپذيرند .راه سادهاي براي پيوستن به پيمان
شانگهاي نداريم و كشورهاي عضو شانگهاي حاضر نيستند خود را درگير
مسائل ايران ازجمله در بحث برجام و  FATFكنند »...اما غلط درآمدن
پيشبينيهاي جريان تحريف ،نش��ان از آن دارد ك��ه ايران فرصتهاي
ديپلماتيك و ظرفيتهاي بيشماري دارد كه حتي تحريمهاي امريكايي
نميتواند مانع شكوفايي يا ناديده گرفتن اين ظرفيتها شود ،همچنان كه
دولت جديد با يك تغيير تاكتيك ساده ،سياست چندجانبهگرايي و تمركز
بر همسايگان توانست يكي از انتظارات چندساله ايران را محقق سازد.
.......................................................................................................................
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اذعان به همکاری اسرائیل و امریکا در ترور فخریزاده

تجربه  2شكست

روزنام��ه ش��رق در مطلب��ي نوش��ت:
اصالحطلبان در شرايط كنوني از يك سو
سرمايه اجتماعي گذشته خود را ندارند و
از سوي ديگر تمام پايگاههاي خود در قدرت رسمي را از دست دادهاند تا
اين نگراني وجود داشته باشد كه آيا آنها در آينده سياسي كشور جايگاهي
نخواهند داشت؟ شايد بتوان پاس��خ به اين پرسش را در قياس شرايط
كنوني و سال  76اصالحطلبان به دس��ت آورد .نيروهاي جناح چپ در
سال  76در رقابت با راس��تگرايان اميد چنداني به پيروزي نداشتند تا
حدي كه گفته ميشود هيچيك از اصالحطلبان كنوني تصور پيروزي
خاتمي را هم در ذهن نداشتند ...اكنون مانند سال 76باز هم اصالحطلبان
استراتژي خاصي براي آينده ندارند و اگر در آن سال نيروهاي چپ خط
امامي نميدانستند قرار اس��ت به نيروهاي اصالحطلب تبديل شوند و
هشت سال دولت را در اختيار داشته باشند و همزمان چهار سال مجلس
را هم به دست بگيرند ،اكنون هم آينده براي اصالحطلبان مبهم است،
البته يك تفاوت مهم در اين بين وج��ود دارد .آن زمان اصالحطلبان با
رويكردهاي تاز ه خود هنوز محدوديتهاي كنوني را نداشتند ،ازجمله
آنكه هنوز سرمايه اجتماعي برآمده تحولخواه كه پشت نيروهاي چپ
ايستاده بود ،آنها را متمايز از تصميمسازان هسته اصلي قدرت در جناح
راس��ت تلقي ميكرد و تصور اين بود كه اصالحطلبان توان اصالحات
سياسي و فرهنگي را دارند ...اين اعتماد تا سال  92نيز با اصالحطلبان
همراه ب��ود و حتي مردم بدون هيچ پرسش��ي به تصميم تش��كيالتي
اصالحطلبان مبني بر حمايت از يك نيروي غيراصالحطلب پاسخ مثبت
ت خود و البته عملكرد نهچندان
دادند تا آنكه اصالحطلبان به دليل سكو 
ي خود
قابل دفاع دولت مورد حمايتشان ،قدري ازسوي سرمايه اجتماع 
طرد شدند ...شايد بتوان يك وجه مشترك ديگر نيز ميان اين روزهاي
اصالحطلبان با شرايطشان در سال  76پيدا كرد ،آنكه ممكن است نوع
عملكرد اصولگرايان ،چه در دولت و چه در مجل��س ،باز هم مردم را به
سمت «نه» به شرايط موجود ببرد كه بايد ديد در آن شرايط اصالحطلبان
همچنان ميتوانند آلترناتيو جامعه محسوب شوند؟
.......................................................................................................................

شيوخ امارات بايد پاسخگو باشند

روزنامه جمهوري اسالمي در سرمقاله خود
نوشت :يك شبكه عربي خبر داد شيخنشين
ام��ارات ،كلي��ه اطالع��ات مرب��وط ب��ه
 ۸۴۰/۴۰۵/۹نفر از اتب��اع خارجي مقيم اين شيخنش��ين را به همراه
نامهاي رس��مي به امض��ای حمد مطر الشامس��ي ،مدي��ر بخش امور
ديپلماتيك به رژيم صهيونيستي تحويل داده است .در اين نامه آمده:
پيرو نامهها و توافقنامه س��ابق درباره همكاري مش��ترك براي تأمين
امنيت نمايشگاه بينالمللي اكس��پو( ۲۰۲۰كه قرار است در ماه اكتبر
( ۲۰۲۱مهرماه )۱۴۰۰در امارات برگزار شود) اين اطالعات فرستاده
شده اس��ت .اطالعات داده شده ،ش��امل اس��م ،عكس ،تابعيت ،كپي
گذرنامه ،شماره تلفن و نيز مكان اقامت افراد مذكور است.
ترديدي نيست كه اصل عاديسازي رابطه با امارات ،بحرين و تعدادي
ديگر از كش��ورهاي عربي براي رژيم صهيونيس��تي وس��يلهاي براي
دستيابي به اهداف اطالعاتي -امنيتي گسترده مرتبط با منطقه بوده
و اقداماتي از قبيل برگزاري نمايشگاه و ساير فعاليتهاي اين رژيم در
امارات و ساير كشورهاي اسالمي نيز ابزارهایي براي تحقق اين اهداف
هستند .از حدود سه سال قبل كه توافق صهيونيستها با شيوخ امارات
براي ايجاد كنيسه در اين شيخنشين و مراكزي تحت عناويني از قبيل
فرهنگ ،هنر ،تجارت و مبادالت بينالمللي آشكار شد همواره هشدار
داديم كه رژيم صهيونيس��تي براي منطقه خليج ف��ارس و اختصاصاً
جمهوري اسالمي ايران برنامه ويژه اطالعاتي -امنيتي دارد .اتفاقاتي
هم كه در سالهاي اخير در ايران افتادند و ردپاي صهيونيستها در آنها
مشاهده شد آن هشدارها را تأييد كردند.
نزديكشدن عوامل اطالعاتي رژيم صهيونيستي به ايران ،براي آنها يك
امتياز بزرگ است كه ميتواند به اين رژيم براي اجرایي كردن توطئههايش
در ايران كمك كند .كمكهاي مالي شيوخ امارات به رژيم صهيونيستي،
ارسال محمولههاي بزرگ سوخت به بنادر فلسطين اشغالي ،لغو كردن
رواديد ميان امارات و رژيم صهيونيستي ،هجوم تجار و لشكر فساد فرهنگي
صهيونيستها به امارات كه روشن است اهداف ويژهاي را دنبال ميكنند،
همگي با اهداف اطالعات��ي -امنيتي صورت گرفت��ه و ميگيرند .هدف
اول و مهم اين تالشها ضربه زدن به ايران اس��ت ،كمااينكه سران رژيم
صهيونيستي از آشكار ساختن اين نيات شوم خود ابایي ندارند.
آنچه بايد مورد تأكيد باش��د ،هوشياري دس��تگاههاي اطالعاتي و امنيتي
جمهوري اسالمي ايران در برابر توطئه مشترك امارات و رژيم صهيونيستي
عليه امنيت منطقه است .تحويل دادن اطالعات اتباع خارجي مقيم امارات
به رژيم صهيونيستي ،عالوه بر اينكه تضييع حقوق خود اتباع خارجي است
اقدامي عليه كشورهاي منطقه نيز هست ،به همين دليل از يكطرف بايد
مس��ئوالن اماراتي مورد بازخواس��ت قرار گيرند كه به چه حقي اطالعات
محرمانه افرادي كه در اين شيخنشين مقيم هستند و اين اقامت ،حقوقي
را براي آنها به وجود آورده اس��ت را به رژيم اش��غالگر ،جنايت��كار و خائن
صهيونيستي دادهاند .از طرف ديگر ،جمهوري اسالمي ايران بايد براي تأمين
امنيت خود و جلوگيري از نفوذي كه رژيم صهيونيستي ميتواند به كمك
امارات در منطقه بهويژه ايران ايجاد كند ،ش��يوخ امارات را تحت فشار قرار
دهد .روند ايجاد تسهيالت براي صهيونيستها و برخوردار ساختن آنها از
امكانات توسط امارات بايد متوقف ش��ود .اين ،خواسته ملتهاي منطقه و
مردم خود امارات است و شيوخ امارات بايد در برابر اين خواسته و توطئههایي
كه صهيونيستها در منطقه به اجرا ميگذارند ،پاسخگو باشند.
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 10ماه پس از ترور محسن فخریزاده ،دانشمند
هس�تهای ایران ،ادعاه�ای مناب�ع آگاه ایرانی
در مورد ت�رور او با سلاح خ�ودکار تلویح ًا در
نیویورکتایمز تأیید ش�د .آن زمان رسانههای
امریکایی و کارشناس�ان امنیتی بیبیس�ی و
س�یانان این روایت را زیر س�ؤال بردند و آن
را طراحی ای�ران دانس�تند .نیویورکتایمز با
گزارش امنیتی خود ،بر گفته دیگری از مقامات
ایرانی پیرامون ترور نیز صحه گذاش�ته اس�ت
و آن اطلاع دولت امری�کا از این ت�رور و بلکه
همکاری با اس�رائیل در طرحریزی آن اس�ت.

گزارشي كه دو روز پيش روزنامه نيويوركتايمز
از جزئيات ترور دكتر محسن فخريزاده منتشر
كرد تا حد زيادي ب��ا ارزيابي نهاده��اي امنيتي
ايران كه همان زم��ان به عن��وان تحليل در يك
خبرگزاري داخلي كار شد ،منطبق است .آن زمان
چنين گزارشي از طرف فعاالن رسانهاي و مجازي
با تردید و تمس��خر روبهرو ش��د اما حاال گزارش
نيويوركتايم��ز هم كه ب��ه يقي��ن داراي منابع
صهيونيستي است ،نبود عامل انساني در صحنه
ترور را تأييد ميكند ،با اين حال سخنگوي وزارت
خارجه اي��ران در مورد گ��زارش نيويوركتايمز
ميگويد« :اين گزارش روزنامهاي است و بايد به
اندازه يك روزنامه به آن توجه كرد».
ي��ك نكت��ه قاب��ل تأم��ل در گ��زارش يديعوت
آحارونوت ،رس��انه اس��رائيلي كه پس از مطلب
نيويوركتايم��ز در اي��ن زمينه منتش��ر ش��ده،
ارتباط دادن ترور دكتر فخريزاده به ترور قاسم
سليماني اس��ت؛ بخش��ي كه از قضا كمتر مورد
توجه رس��انههاي ايراني قرار گرفته اس��ت .اين
روزنامه با اشاره به وجود نقشه ترور فخريزاده از
سالها قبل مينويسد« :نقشه مذكور بعد از ترور
قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس كه از طريق
حمله هوايي امريكاي��ي در ژانويه  2020صورت
گرفت ،بيشتر مورد توجه قرار گرفت».
به نظر ميرسد ترور قاسم سليماني و عدم پاسخ
درخور به آن ،باعث ش��د تا اس��رائيل براي عملي
كردن نقشه ترور محس��ن فخريزاده ،اتفاقي كه
يك بار آن را لغو كرده بود ،جسارت بيشتري بيابد،
البته اين ادعا هم در گزارش مذكور مطرح ش��ده
است كه يكي از داليل تسريع در انجام نقشه ترور،
ارزيابي اس��رائيل از عدم رأيآوري دونالد ترامپ
ب��راي دور دوم رياس��تجمهوري در امريكا بوده

اس��ت و اينكه «در دوره رياستجمهوری بايدن،
اس��رائيل از اين چتر حمايتي ك��ه ترامپ برايش
ايجاد ك��رده بهرهمند نخواهد ب��ود ».اين تحليل
البته در كنار اين گزاره كه ترورهاي دانش��مندان
هستهاي ايران در دوران رياستجمهوري باراك
اوباما انجام شد ،ميتواند مورد ترديد قرار بگيرد.
نيويوركتايمز و آحارونوت چه ميگويند؟
يديعوت آحارونوت پس از گزارش نيويوركتايمز
گزارشي از ترور دكتر محس��ن فخريزاده منتشر
ميكند تا تقسيم كار اس��رائيلي -امريكايي دقيق
باشد .موس��اد اطالعاتي را كه ميخواهد به عنوان
جزئيات ترور ش��هيد فخريزاده منتش��ر شود ،به
رسانهاي امريكايي ميدهد و بعد رسانهاي اسرائيلي
همان را به زبان عبري و به نقل از رسانه امريكايي
منتشر میکند.
آحارونوت مينويسد :دانش��مند بزرگ هستهاي
اصرار داشت خود پشت فرمان بنشیند و در حالي
كه همسرش در كنار او بود رانندگي كند ،اين در
حالي اس��ت كه گروه ترور در يك مركز سري در
فاصله هزاران مايل دورتر در اتاق عمليات به انتظار
او نشسته بود.
در اعتراف��ات يديع��وت آحارونوت آمده اس��ت:
محس��ن فخ��ريزاده در جري��ان عبور س��تون
خودروهاي ضدگلول��هاش از يكي از ش��هرهاي
حومه تهران در نوامبر  2020با آتش گلوله كشته
شد ،در حالي كه نهادهاي اطالعاتي اسرائيل متهم
به انجام اين كار شدند .شماري از روزنامهنگاران از
جمله رونين برگمن ،خبرنگار يديعوت آحارونوت
با همكاري يكديگر نحوه انجام عمليات موساد در
ترور محسن فخريزاده؛ فردي را كه حداقل براي
14س��ال يكي از اهداف ترور محس��وب ميشد،
تشريح و بازنويسي كردهاند.
فخريزاده يكي از ارش��دترين دانشمندان ايران
محسوب ميشد كه در رأس پروژه «عماد» قرار
داش��ت .به رغم آنكه اين پروژه در س��ال 2003
تعطيل ش��د ،اما بنيامين نتانياهو ،نخست وزير
سابق اسرائيل در سخنراني خود در حاشيه اعالم
دستيابي به آرشيو هستهاي ايران در سال 2018
ادعا كرده بود فخريزاده همچنان نقش اصلي را
در برنامه هس��تهاي ايران دارد ،نتانياهو در اين
نشست مطبوعاتي به خبرنگاران گفته بود نام او
را به ياد داشته باشيد.
نام فخريزاده بارها و بارها در نشستهاي مشترك

اس��رائيل و امريكا در دوره نخس��ت وزيري ايهود
اولمرت هم مطرح شده بود.
يديعوت آحارونوت اعتراف ميكند كه فخريزاده
براي س��الها به هر ش��كل يك��ي از اه��داف ترور
سرويسهاي اطالعاتي اسرائيل بود ،اما تالش دارد
آن را به رسانه امريكايي نسبت دهد ،گرچه تأكيد
ميكند در س��ال  2009عملياتي ب��راي ترور وي
تدارك ديده شد كه در آخرين لحظات لغو شد .تيم
ترور در آن زمان در نقطهاي در تهران منتظر انجام
مأموريت خود بود اما موس��اد در آخرين لحظات
در رابطه با احتمال مطلع ش��دن ايران دچار شك
و ترديد شد و از بيم افتادن عامالن ترور در كمين
مأموران ايران دستور لغو عمليات را صادر کرد.
اسرائيل ترور فخريزاده و دانشمندان هستهاي را
همزمان با آغاز مذاكرات باراك اوباما متوقف كرد تا
راه مذاكرات رئيسجمهور امريكا هموار و منجر به
توافق هستهاي  2015شود ،با اين حال زماني كه
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور بعدي امريكا در سال
 2018از توافق هستهاي خارج شد ،اسرائيل مجددا ً
عمليات تخريبي خود را در برنامه هستهاي ايران از
سر گرفت كه يكي از اين اقدامات تالش براي ترور
اين دانشمند بزرگ بود.
حضور مقامات امريكايي در نشست بررسي
نحوه ترور
بر اساس ادعاهاي منتشر ش��ده در اين گزارش،
كار آمادهس��ازي براي ترور ش��هید فخريزاده با
سلس��له نشس��تهايي در اواخ��ر  2019و اوايل
 2020با حضور مس��ئوالن عاليرتبه اسرائيلي و
رياست يوس��ي كوهن ،رئيس موس��اد از يك سو
و مس��ئوالن امريكايي از س��وي ديگر آغاز شد و
در برخي نشستها شخص رئيسجمهور ترامپ
و ماي��ك پمپئ��و ،وزي��ر خارجهاش هم ش��ركت
ميكردند .اين در حالي اس��ت كه جينا هاسپل،
رئيس وقت س��ازمان اطالعات مركزي امريكا هم
در اين نشستها حضور داشت.
يك منبع آگاه امريكايي كه در يكي از اين نشستها
حضور داش��ت به روزنامه امريكايي گفته اس��ت:
«طرف امريكایی از نقشه ترور مطلع شده و به شدت
تحت تأثير قرار گرفت .نقش��ه مذك��ور بعد از ترور
قاسم س��ليماني فرمانده نيروي قدس كه از طريق
حمله هواي��ي امريكايي در ژانوي��ه  2020صورت
گرفت ،بيشتر مورد توجه قرار گرفت».
يكي از داليلي كه باعث تسريع در انجام نقشه ترور

شد ،اين بود كه اسرائيل به اين نتيجه رسيده بود كه
به احتمال زياد ترام��پ در انتخابات پيروز نخواهد
ش��د و در دوره رياس��ت جمهوری بايدن اسرائيل
از اين چتر حمايتي ك��ه ترامپ برايش ايجاد كرده
بهرهمند نخواهد بود.
راه فرار نباشد ،عملياتي در كار نيست!
در ادام��ه ای��ن گزارش آم��ده اس��ت« :برخالف
ترورهاي سابقي كه دانش��مندان هستهاي مورد
هدف قرار گرفتهاند و در آن از راكبين موتورسوار
استفاده ميش��د تا عمليات به س��رعت انجام و
عامالن از محل متواري ش��وند ،اي��ن بار چنين
الگويي رد ش��د ،زيرا ايرانيها از ترور س��ليماني
درس گرفتند و خوب ميدانستند كه فخريزاده
در ليست ترورهاي اس��رائيل قرار دارد .طراحان
ترور ابتدااي��ده انفجار يك كامي��ون بمبگذاري
شده را در مس��ير فخريزاده مطرح كردند تا بعد
از آن تك تيراندازها بتوانند اين دانشمند را مورد
هدف قرار دهند اما اين طرح رد شد ،زيرا سرويس
اطالعات اسرائيل سالهاست يك اصل را همواره
در رأس اولويتهاي خود قرار ميدهد؛ موس��اد
اصل «راه فرار نباشد ،عملياتي در كار نيست» را
همواره در دستور كار خود قرار داده است .بعد از
آن طراحان ترور نقشه تكتيرانداز الكترونيكي را
توسعه دادند كه از طريق ماهواره كنترل ميشد
و اتاق كنترل آن در مرك��زي در فاصله چند هزار
مايلي محل وقوع ترور قرار داشت .براي انجام اين
ترور از مسلسل س��نگين از نوع « »FN MAG
اس��تفاده و دس��تگاه ربات پيچي��دهاي روي آن
تعبيه كردند .مجموع اين مسلس��ل خودكار يك
تن وزن داشت و براي وارد كردن آن به ايران ،به
اجزاي بس��يار كوچكي تجزيه و قطعات آن يكي
پس از ديگري وارد ايران شد .بعد از آن در محلي
مخفي اجزاي آن مونتاژ شد و اين ربات روي يك
خودروي نيسان بمبگذاري شده قرار داده شد تا
هيچ چيز از ابزار ترور بع��د از عمليات باقي نماند.
اين ربات به گونهاي ساخته شده بود كه در بستر
وانت زامياد كه خودروي رايج در ايران بوده قرار
بگيرد .دوربينهايي نيز در جهتهاي مختلف كار
گذاشته شده بود ،به گونهاي كه به اتاق فرماندهي
تصوير كاملي نه تنها از ه��دف و جزئيات امنيتي
وي بلك��ه از محيط اط��راف نيز ميداده اس��ت.
پيچيدگيهاي بيشتري هنگام شليك اين سالح
وجود داشته است؛ مسلسلي كه روي وانت نصب
ميش��ود ،حتي اگر پارك شده باش��د ،به دليل
تكانهاي كه پس از شليك هر تير ايجاد ميشود،
مسير تيرهاي بعد را تغيير ميدهد ،از سوي ديگر
حتي اگر ارتباط رايانهاي با اتاق كنترل از طريق
ماهواره ،اطالعات را با سرعت نور ارسال كند ،باز
هم اندكي تأخير وجود دارد .چيزي كه اپراتور در
(ات��اق فرماندهي) در صفح��ه ميبيند يك ثانيه
قديمي بوده و تعديل هدف براي جبران نيز باز هم
ثانيه ديگري ميبرد و همه اينها در حالي است كه
خودروي آقاي فخريزاده در حال حركت است.
مدتزمان الزم براي رس��يدن تصاوير دوربين به
اپراتور مسلسل (در اتاق فرمان) و رسيدن واكنش
وي به مسلسل بدون در نظر گرفتن زمان واكنش
چيزي حدود 6/1ثانيه برآورد شده كه اين تأخير
زماني براي به خطا رفتن بهترين هدفگيري كافي
است .براي جبران اين تأخير ،تكانه وانت زامياد و
س��رعت خودروي فخريزاده ،ه��وش مصنوعي
برنامهريزي شده بود .سالح در زير چادر اين وانت
نيسان و نيز برخي از وسايل ساخت و ساز استتار
شده بود ،دوربيني كه در داخل خودرو كار گذاشته
شده بود ،زاويههاي مختلفي از ديد را از منطقه به
اتاق عمليات ميداد .بعد از پايان عمليات و انفجار
وانت نيسان انفجار نتوانست سالح را از بين ببرد و
قطعات مثلث به هوا پرتاب شد ،گرچه قطعات آن
سالم باقي ماندند اما سالح قابليت تعمير ندارد».

گزارش  / 2مهدی پورصفا

نگاهي به جنجالهاي رسانهاي غربيها درباره برنامه هستهاي ايران

عبور از خط قرمز؛ ابزاري دروغين براي فشار بر تهران

در روزهاي گذش�ته باره�ا و باره�ا مقامات
امريكاي�ي و غرب�ي درب�اره گذش�تن ايران
از خطوط قرمز هس�تهاي و به دس�ت آمدن
توانمنديهاي جديد از س�وي ايران س�خن
گفتهاند .اين القای نگراني به قدري باالس�ت
كه حتي وزي�ر خارج�ه امريكا به اي�ن نكته
اش�اره ك�رده اس�ت كه ش�ايد بازگش�ت به
برجام فايدهاي نداش�ته باش�د و كشورهاي
اروپايي درب�اره كاهش زمان گري�ز ايران در
خصوص دستيابي به سالح هستهاي صحبت
كردهاند .ش�ايد اين س�ؤال در ذه�ن برخي
ايجاد ش�ود كه اي�ن زمان گريز چيس�ت كه
اينچني�ن تبديل به ي�ك بحث مح�وري در
خصوص برنامه هس�تهاي ايران ش�ده است.

از ابتداي شروع جنجال بر سر برنامه هستهای ايران
يكي از مهمترين نقاط بحث زمان و میزان دستيابي
تهران به توانمنديهاي باالتر غنيسازي بوده است.
زمان گريز را در حقيقت ميتوان ابداع غيرمستقيم
مقامات رژيمصهيونيس��تي براي تحت فشار قرار
گذاش��تن برنامه هس��تهاي ايران در همين مورد
دانست .بر اين اس��اس توانمندي هستهاي ايران
بايد به گونهاي محدود شود كه يك فاصله زماني

قابل تأمل با دسترسي ايران به مواد غني شده براي
ساخت سالح هستهاي وجود داشته باشد.
طبيعي است كه رس��يدن به اين مواد غني شده
به هيچ وجه به عنوان رسيدن به سالح هستهاي
محسوب نميشود و براي اين مرحله نياز به مراحل
فني ديگري نيز الزم است ،با اين حال همين حربه
تبديل به ابزاري براي تحت فشار قرار دادن ايران
شده است ،به عنوان مثال سازمان انرژي اتمي در
گزارشي با اشاره به سطح غنيس��ازي در برنامه
هستهاي ايران اعالم كرد :ذخاير اورانيوم غنيشده
ايران در سه ماه اخير۲۷۳ ،كيلوگرم افزايش يافته
و به ۱۶برابر سقف تعيينش��ده در برجام رسيده
اس��ت .ميزان ذخاير ايران 3هزارو ۲۴۱كيلوگرم
تخمين زده شده است .طبق برجام اين ميزان بايد
حداكثر  ۲۰۲كيلوگرم باشد .ايران هم اينك در سه
سطح ۴/۷درصدي۲۰ ،درصدي و ۶۰درصدي به
غنيسازي اورانيوم مبادرت ميكند .همزمان با اين
گزارش ،بني گانتز ،وزير جنگ رژيم صهيونيستي
در مصاحب��هاي اختصاصي با نش��ريه امريكايي
«فارين پالیسي» تخمين زد كه ايران دو تا سه ماه
با داشتن مواد و قابليتهاي الزم براي توليد يك
بمب هستهاي فاصله دارد ،بنابراين امريكا و چند

كشور متحد او در اروپا به عالوه رژيمصهيونيستي
بر اين باورند كه توقف اجراي برجام از سوي ايران
موجب كوتاه شدن نقطه گريز جمهوري اسالمي
ايران شده و اين زمان هر روز كوتاهتر ميشود.
گزارش غلط رسانهاي چه ميگويد
در كن��ار اي��ن تبليغ��ات مس��موم ،روزنام��ه
نيويوركتايمز در گزارش��ي اين گزاره را مطرح
كرد كه فاصله اي��ران تا اين خ��ط قرمز كمتر از
يك ماه اس��ت .روزنامه نيويوركتايمز با انتشار
گزارشي به نقل از ارزيابي كارشناسان اين مؤسسه
بينالمللي امنيت و اطالعات نوشت :ايران با عبور
از مرز غنيسازي ۶۰درصدي اورانيوم و به علت به
كارگيري نسلهاي پيشرفتهتر سانتريفيوژها تا
نقطه گريز هستهاي كمتر از يك ماه فاصله دارد.
به اين ترتي��ب ،جمهوري اس�لامي ميتواند در
مدتزماني كمتر از يك ماه به مواد مورد نياز براي
توليد يك بمب هستهاي دست يابد.
اين گزارش البته به اين نكته هم اشاره نميكند
كه بسياري از كشورهاي ديگر همانند برزيل و
ژاپن در نقطه نزديكتري به ساخت سالح اتمي
قرار دارن��د و تاكنون هيچ تحريم��ي عليه آنها
اعمال نشده است.

غربيها بيش از ايران نيازمند مذاكره
با در نظر گرفتن اين موارد فن��ي ميتوان گفت كه
اين تبلیغات وسيع بر سر شكس��ت خط قرمز تنها
يك مس��ئله و جنگ رواني بيهوده است .ايران هيچ
گاه دليلي براي ساخت سالح هستهاي نداشته و به
دنبال آن هم نبوده است ،از سوي ديگر كشورهاي
غربي نيز هيچ گونه دليلي جز مسائل سياسي براي
حركت ايران به سمت سالح هستهاي بيان نكردهاند.
در حقيقت ميتوان گفت اين ابزار وس��يلهاي براي
فشار بيشتر بر ايران براي برگشت به ميز مذاكرات
اس��ت و امروز غربيها به خصوص امري��كا بيش از
تهران نيازمند بازگش��ت به ميز مذاكره هستند .از
جمله اينكه انتخابات مياندورهاي س��ناي اياالت
متحده در هشتم نوامبر سال  ۲۰۲۲برگزار ميشود.
در اين انتخابات  ۳۴كرسي از  ۱۰۰كرسي مجلس
سنا مورد رقابت قرار ميگيرند و انتخابشدگان آن
از سوم ژانويه  ۲۰۲۳تا س��وم ژانويه  ۲۰۲۹به مدت
شش سال در كنگره اياالت متحده حضور خواهند
داشت ،از همين رو دولت بايدن به دنبال يك موفقيت
حداقلي در سياست خارجي است ،با اين حال ايران
همچنان با احتياط و با در نظر گرفتن تمام منافع ملي
براي شروع مذاكرات اقدام خواهد كرد.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي:

توپ«برجام» در زمين غربيهاست

محمود عباسزادهمشكيني با اشاره به
تالش غربيها براي آغاز مذاكرات جديد
با ايران گفت :در وهل�ه اول بايد نتيجه
دورههاي گذشته مذاكرات وين مشخص
و س�پس مذاكرات جديد آغاز ش�ود.

به گزارش مهر ،محمود عباسزادهمشكيني
با بيان اينكه غربيها مقصر به نتيجه نرسيدن
مذاكرات هس��تهاي هس��تند ،گفت :در صورتي كه مذاكرات هستهاي به
بنبست برسد ،مقصر آن غربيها هس��تند چراكه ما با آنان مذاكره انجام
داديم و پاي توافق برجام را هم امضا كرديم ام��ا آنان به تعهداتي كه امضا
كرده بودند ،عمل نكردند .وي متذكر ش��د :كشورهاي غربي عضو برجام،
برخالف مفاد اين توافقنامه عمل كردند و نه تنها تحريمها را برنداشتند ،بلكه
تحريمهاي ما را هم تشديد كردند و حتي در واردات داروهاي مقابله با كرونا
و واكسن هم خباثت كردند .سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس يادآور شد :برجام توافقي است كه بر اساس آن ما يكسري
از فعاليتهاي هستهاي خود را كاهش داده و تعليق كرديم ،نظارتهاي
فراپادماني را پذيرفتيم تا در مقابل ،غربيها تحريمهاي ما را لغو كنند.
عباسزادهمشكيني تصريح كرد :ما به همه تعهدات خودمان عمل كرديم
اما آنان عمل نكردند و به صورت يك طرفه از توافق برجام خارج ش��دند و
طبيعتاً بايد به اين توافق بازگردند و تعهدات خود را عملياتي كنند تا ما هم
به همه تعهدات خود در برجام عمل كنيم .وي با بيان اينكه دليلي ندارد كه
ما به صورت يك طرفه به تعهدات خود در برجام عمل كنيم ،گفت :زماني
كه غربيها به وعدههاي خود متعهد نيستند ،لزومي ندارد كه ما به صورت
يك طرفه به همه تعهدات خود در برجام عمل كنيم .سخنگوي كميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد :مجلس شوراي اسالمي با
تصويب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از حقوق ملت ايران
اجازه نداد كه جاده يك طرفه برجام ادامه پيدا كند .عباسزادهمش��كيني
تأكيد كرد :در حال حاضر توپ برجام در زمين غربيهاست و از سوي ديگر
درخواست جمهوري اسالمي ايران كام ً
ال روشن است و آنان بايد به تعهدات
خود در برجام مبني بر لغو كامل تحريمهاي ايران عمل كنند .وي گفت:
در وهله اول بايد نتيجه دورههاي گذشته مذاكرات وين مشخص و سپس
مذاكرات جديد آغاز ش��ود .نماينده مردم مشكينشهر در مجلس اظهار
داشت :اگر آنان به درخواستهاي شفاف ،منطقي و بدون ابهام جمهوري
اسالمي ايران پاسخ دهند ،ما مشكلي براي ادامه مذاكرات نداريم و مهم اين
است كه منافع جمهوري اسالمي ايران هم مورد توجه قرار گيرد.
........................................................................................................................

وزير دفاع در ديدار فرمانده ناجا:

مردم ذخيره استراتژيك جمهوري اسالمي
هستند

س�ردار اش�تري ،فرمان�ده ني�روي انتظام�ي ب�ه هم�راه جمعي
از معاون�ان ناجا با حض�ور در س�تاد وزارت دفاع با امير س�رتيپ
آش�تياني ،وزير دفاع و پش�تيباني نيروهاي مس�لح ديدار كرد.

به گزارش رواب��ط عموم��ي وزارت دف��اع ،فرمانده ني��روي انتظامي
جمهوري اس�لامي ايران در ديدار با وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي
مس��لح از آمادگي اين نيرو براي تعامل بيشتر با وزارت دفاع خبر داد و
گفت :تقويت تجهيزات هواناجا ،مرزباني و يگان ويژه ناجا از مهمترين
اولويتها در نيروي انتظامي اس��ت .وي با تشكر و قدرداني از حمايت
وزراي قبل��ي دف��اع از مأموريتهاي ناج��ا گفت :انتظار م��يرود اين
پشتيبانيها در دوره جديد افزايش يابد.
امير سرتيپ دكتر آشتياني نيز در اين ديدار با بيان پش��تيباني وزارت دفاع در
تأمين اقالم و تجهيزات نيروي انتظامي به ويژه در حوزههاي مرزباني ،دريايي،
بالگردي ،هواناجا ،فاوايي و يگان ويژه تصريح كرد :ناجا يك تشكل بسيار بزرگ
است كه در تمامي حوزهها فعاليت ميكند و با تمامي سازمانها و صنعتهاي
وزارت دفاع در ارتباط بوده و با توجه به تهديدات موجود مسئوليت نيروي انتظامي
را در حفظ و صيانت از دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي دوچندان
ميكند .وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح برقراري امنيت توسط غيورمردان
نيروي انتظامي را باالتر از دفاع دانست و خاطر نشان ساخت :كار نيروي انتظامي
بسيار حساس و سخت اس��ت و بر اين اس��اس حمايت از مأموريتهاي ناجا در
تأمين تجهيزات نوين ،آموزش به كارگيري آنها و اصالح قوانين و مقررات سه امر
مهم براي پشتيباني از مأموريتهاي ناجا در وزارت دفاع ميباشد .امير سرتيپ
آشتياني در تبيين اهميت نقش نيروي انتظامي در تأمين امنيت عمومي كشور
بيان داشت :مردم ذخيره استراتژيك نظام جمهوري اسالمي هستند و آرامش،
منزلت و اعتقادات مردم در گرو نظم و امنيت جامعه تعريف شده و در اين ميان
ايجاد شرايط خوب امنيتي مورد انتظار مردم از نيروي انتظامي است.
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عضو مستعفي كارگزاران:

حزب كارگزاران پايگاه اجتماعي ندارد

عضو مس�تعفي ش�وراي مركزي حزب كارگزاران با بي�ان اينكه
متأس�فانه پايگاه اجتماعي در حزب كارگزاران كام ً
ال از بين رفته
است ،گفت :انتقادات خود را بعد از خروج كامل از حزب بيان ميكنم.

فرزانه تركان در گفتوگو با مهر درباره علت استعفايش از اين حزب گفت:
به هر حال اختالف نظراتي بوده كه استعفا کردهايم .وي در رابطه با تشكيل
شوراي مركزي حزب كارگزاران در دوره جديد ،عنوان كرد :قرار بود سال
گذشته شوراي مركزي در دوره جديد تشكيل شود كه به خاطر انتخابات اين
موضوع به ۱۴۰۰كشيده شد ،از اين رو بايد هيئت رئيسه ،دبيركل و رئيس
شوراي مركزي حزب مجددا ً انتخاب شوند .اين فعال سياسي اصالحطلب
اضافه كرد :وقتي تغييرات در ش��وراي مركزي حزب انجام شد ،با توجه به
مواضعي كه حزب خواهد گرفت ما هم درباره شرايط ،تصميمگيري خواهيم
كرد اما به هر حال استعفاي ما از حزب كارگزاران قطعي است.
تركان در پاسخ به اين پرسش كه غير از ش��ما و «يداهلل طاهرنژاد» چه
كساني از حزب كارگزاران اس��تعفا کردهاند؟ بيان كرد :اجازه دهيد من
نگويم كه چه افراد ديگري االن در حال استعفا هستند يا استعفا کردهاند.
وي درباره قطعيت اس��تعفاي طاهرنژاد تصريح كرد :استعفاي او قطعي
است و او متن استعفاي خود را در گروه شوراي مركزي حزب كارگزاران به
اشتراك گذاشته است .افراد ديگري هم هستند كه بهتر است اجازه بدهيم
خودشان درباره استعفايشان تصميم بگيرند .تركان تأكيد كرد :پيش از
اين هم گفتم كه ما بايد داراي برنامه و طرح باشيم و بتوانيم فعاليتهاي
اجتماعي خود را تقويت كنيم كه متأسفانه االن اين پايگاه اجتماعي در
حزب كارگزاران كام ً
ال از بين رفته است ،در هر صورت جزئيات انتقادات
خود را بعد از خروج كامل از حزب بيان خواهم كرد.
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طي حكمي از سوي مجلس

رئيس حوزه رياست و معاون اجرايي جديد
مجلس منصوب شدند

رئي�س مجل�س ط�ي حكم�ي رئي�س ح�وزه رياس�ت و
مع�اون اجراي�ي مجل�س ش�وراي اسلامي را منص�وب ك�رد.

به گزارش فارس ،محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس ش��وراي اسالمي
در حكمي« ،سيدمحمدجواد شوش��تري» را به عنوان مشاور و رئيس
حوزه رياست مجلس شوراي اس�لامي منصوب كرد .شوشتري پيش
از اين ،معاون پشتيباني و مديريت منابع جهاددانشگاهي كشور بود و
جايگزين بابك نگاهداري شد كه پيش از اين از سوي هيئت امناي مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي به عنوان رئيس اين مركز منصوب
شد .رئيس مجلس همچنين در حكم ديگري« ،عليمحمد قليها» را به
عنوان معاون اجرايي مجلس شوراي اسالمي منصوب كرد.

