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روی موج کوتاه

اختالفات بر سر حفاظت هستهای پس از حوادث مکرر؛

خبر المیادین ازتوافق ایران وآمریکا؛

سپاه ،لیدرامنیت تأسیساتهستهایمیشود؟

محبوبه ولی

پس از چندین تــرور و خرابکاری
هستهایطیدودههاخیر،آیاقراراست
امنیت تاسیسات و اســناد و اطالعات
هســتهای تام و تمام به سپاه پاسداران
سپرده شــود؟ حاال پس از عیان شدن
حفرههای بــزرگ امنیتــی در برنامه
هستهای کشور ،مقامات رده باال به این
نتیجهرسیدهاندکهعالجاینناامنیهای
پردامنه در دست سپاه است؟ یا اینکه
طرحاینموضوعصرفایکجنگقدرت
میان دو نهاد ســپاه و وزارت اطالعات
است؟
اینها سواالتی اســت که دیروز پس
از انتشــار یک خبر شکل گرفت .صبح
دیروزخبری مبنیبرواگذاری سیستم
حفاظتی سایتهای هستهای به ستاد
کل نیروهای مســلح از سوی شورای
عالی امنیت ملی منتشــر شد .در متن
خبرآمدهبود«:بانظرستادکلنیروهای
مسلح از این پس سپاه پاسداران درباره
اقدامات حفاظتی سایتهای هستهای
تصمیمگیری میکنــد ،در حالی که
پیش از این حفاظت سایتها برعهده
سپاهنبودهاست».

خبــر منبــع موثقی نداشــت.
شورای عالی امنیت ملی اما در پاسخ
به پرسوجوی رســانهها اعالم کرد
که «شــورای عالی امنیت ملی اگر
الزم باشــد تصمیمات اتخاذ شده
خود را اطالعرســانی کند ،از طریق
سخنگو و منابع رســمی این شورا
اقدام خواهد کرد».
با این پاســخ در واقع شورای عالی
امنیت ملی ،چنین خبــری را نه تایید
کردهونه تکذیب .از این روبرخی مطرح
میکنند که بعید نیســت خبر مذکور
صحت داشته باشد یا دست کم حرف
و حدیثهایی در مراجع باال درباره آن
شدهباشد.
افشاگریهایبیسابقه
«پنجخرابکاریبزرگطی 15سال
درنطنز»؛اینموضوعیبودکهفریدون
عباسی ،رئیس سابق ســازمان انرژی
اتمی در دولت محمــود احمدینژاد
چند روز پیش یــادآوری کــرد .او در
گفتوگویی به چند نمونه از این موارد
اشارهکردهوگفتهکهروز 26تیرماهسال
 ،90افرادی با جاســازی مواد منفجره
«به اندازه عدس» در فشارســنجهای
ســانتریفیوژها باعث وقوع انفجاری

در زنجیره این ســانتریفیوژها شدند.
او با بیــان اینکه برخی جاســوسها
اطالعات خــود را از آژانــس دریافت
کردهاند،چگونگیخرابکاریهایدیگر
را هم شــرح داده و افزوده که عالوه بر
این پنج انفجار بزرگ ،حوادث کوچک
متعددی طی ســالهای اخیر در این
تاسیساترخدادهاست.
ایناولینباراستکهخرابکاریهای
صورت گرفته در تاسیسات هستهای با
این جزئیات منتشــر میشوند .پس از
قطعیبرقتاسیساتنطنزدرفروردین
امسال ،شــمار دیگری از نمایندگان
مجلس نیــز اظهارات تــازهای درباره
وضعیت امنیت تاسیســات هستهای
مطرحکردند.
علیرضا زاکانی ،نماینده اصولگرای
مجلس در برنامه تلویزیونی جهانآرا
گفت بعــد از انفجار اخیــر در نطنز،
چندین هزار ســانتریفیوژ از دســت
رفته اســت .او حتی برای نشان دادن
عمق فاجعه اظهار کرد که نمایندگان
پس از بازدید از خســارات وارد شده،
«خون» گریه میکردند.
اظهارات زاکانی نیــز برای اولین بار
بود که پس از یــک خرابکاری امنیتی

برخیمعتقدندکهگفتن
آن ناگفتهها درباره
خرابکاریها در برنامه و
تاسیساتهستهایصرفا
زمینهسازیومقدمهچینی
برایسپردنتاسیسات
هستهای به سپاه بوده است
در تاسیسات هستهای مطرح میشد.
محسنرضایی،رئیسمجمعتشخیص
مصلحتنظامنیزافشاگریدیگریکرد
و با تصریح بر اینکه کشور دچار آلودگی
امنیتی شــده ،گفت که «قبل از این ،از
اسناد به کلی سری هستهای ما سرقت
شــده و قبل از آن هم چنــد ریز پرنده
مشکوکآمدندوکارهاییانجامدادند».
او گفت که از  10سال پیش تاکنون
این موارد تشدید شــده است .در کنار
این افشاگریهای بیســابقه ،برخی
نمایندگان مجلس هم از طرح سوال از
محمود علوی ،وزیــر اطالعات درباره
حادثهرخدادهدرنطنزخبرمیدادند.
ایــن موضــوع و طــرح جزئیات
خرابکاریها که پیــش از این محرمانه

آزادی میلیاردها دالر از داراییهای
تهران و هشت زندانی

به نظر میرســید ،موجب شد تا برخی
آن را موجی برای متهم کردن دستگاه
اطالعاتی دولت و سازمان انرژی اتمی
تفسیر کنند؛ به ویژه که برخی دیگر از
نمایندگاناظهاراتزاکانیدربارهازبین
رفتنچندینهزارسانتریفیوژراتکذیب
و آن را غلوآمیز عنوان کردند .سازمان
انرژی اتمــی نیز آن ادعاهــا را رد کرد.
حاال اما برخی معتقدنــد که گفتن آن
ناگفتهها درباره خرابکاریها در برنامه
وتاسیساتهستهایصرفازمینهسازی
و مقدمهچینی برای سپردن تاسیسات
هستهایبهسپاهبودهاست.
انگشتاتهامدستگاههایامنیتی
وحفاظتیبهسوییکدیگر
در جریان ترور شــهید محســن
فخریزاده ،از چهرههای موثر و کلیدی
در برنامه هســتهای ایران نیز این دعوا
میانوزارتاطالعاتواطالعاتسپاهبه
طورواضحمشهودبود.دوطرفیکدیگر
رامتهممیکردند.
این عقبه ،احتمال اینکه نهادهای
امنیتی بر ســر حفاظت از تاسیسات
هستهای دچار اختالف شده باشند را
تقویت کرده است .اسحاق جهانگیری،
معاوناولرئیسجمهوریپسازحادثه
اخیر در نطنز گفت« :باید دســتگاهی
که مسئول بوده جلو اقدامات دشمن را
بگیرد و در این زمینه توفیقی نداشته،
بازخواستشود».بسیاریتاکیدکردند
کهاشارهتلویحیاوبهسپاهبودهاست.
در حــال حاضر اما دســتگاههای
مختلفی حفاظت از تاسیسات و برنامه
هستهایکشوررابرعهدهدارندکهظاهرا
مبتال به ناهماهنگی میان یکدیگر نیز
هستند.هوافضایسپاه،سازمانپدافند
غیرعامل،نیرویانتظامی،شورایعالی
امنیت ملی ،معاونت حفاظت و امنیت
سازمان انرژی اتمی چندین مجموعه
کوچکترمانندیکقرارگاهسایبریدر
سازمانانرژیاتمیوبسیجآن،هرکدام
در سطوح مختلف امنیت هستهای را
برعهدهدارند.
حفاظتازچهرههایارشدهستهای
مانند محسن فخریزاده برعهده سپاه
و وزارت اطالعــات و معاونت حفاظت
و امنیت ســازمان انرژی اتمی مسئول

در حال حاضر دستگاههای
مختلفیحفاظتاز
تاسیساتوبرنامههستهای
کشور را برعهده دارند که
ظاهرامبتالبهناهماهنگی
هستند.حفاظتاز
چهرههای ارشد هستهای
بر عهده سپاه و وزارت
اطالعات و حفاظت از اسناد
برعهدهمعاونتحفاظتو
امنیت سازمان انرژی اتمی
است
امنیت داخلی مجموعههای هستهای
واطالعاتواسنادآناست.
حالامابهنظرمیرسدباخرابکاریها
و هزینههای تحمیل شــده به برنامه
هستهای،صالحیتاغلبایننهادهازیر
سوال رفته و گروههایی عالج را در ورود
وسیعترسپاهبهاینعرصهبهعنوانلیدر
برنامههای امنیتی هستهای حتی در
مورد اسناد و اطالعات هستهای عنوان
میکنند.
برخی دیگر اما کارنامه خود ســپاه
در این حوزه را نیز چنــدان قابل دفاع
نمیدانند؛ چنانکه محمود علوی ،وزیر
اطالعات پس از ترور فخریزاده ،گفت
که «عامل تدارکات تــرور فخریزاده
عضونیروهایمسلحبودهاست».
این گروه با نگاهی به ســوابق وقایع
و اظهاراتی مانند آنچــه علوی گفته،
معتقدند که ســپاه نیز از نفوذ در امان
نبوده اســت و نمیتوان امیدوار بود که
میدانداریآندرحوزهامنیتهستهای،
عالج ناامنی و حفرههای ایجاد شــده
باشــد؛ هرچند که باید راهی برای این
ناهماهنگی میان نهادهــای امنیتی
پیداکرد.
حال باید منتظر مانــد و دید خبر
غیررسمیکهدیروزمنتشرشدرسمیت
پیداخواهدکردودرصورتتحققدیگر
وقایع خســارتبار در برنامه هستهای
نخواهیم بود یا اینکه زخم ناامنی و نفوذ
هرازگاهیدوبارهسربازخواهدکرد.

خبر
نورمحمدی با اشاره به کاندیداهای حزب ندای ایرانیان؛

ظریفنگران فردای پیروزی است

عضوشورایمرکزیحزبندایایرانیانگفت:
حزبندایایرانیاندوگزینهاصلیبرایانتخابات
ریاستجمهوریداردکهآقایاندکترمحمدجواد
ظریفودکترمحمدصادقخرازیهستند.عالوه
برایندوگزینهمعرفیچندچهرهملیدیگرهمبه
تصویبشورایمرکزیرسید.
ســعید نورمحمدی در گفتوگو بــا ایلنا در
پاســخ به این ســوال که با توجه به مالحظات
آقای ظریف برای کاندیداتــوری و تخریبهای
اخیر علیه وی پس از انتشــار فایــل صوتی ،آیا
اصالحطلبــان میتواننــد ایشــان را بــرای
کاندیداتوری متقاعد کنند ،اظهار کرد :مســئله
آقای ظریف اصال تخریبهای پیش رو نیســت.
با شناختی که از ایشان هســت ،قطعا حاضرند

برای کشــور هزینههای بیشــتر از این بدهند.
ویبابیاناینکهدغدغهایشانچیزدیگریاست،
افزود :پیش از انتشار این فایل صوتی جلسهای با
آقای دکتر ظریف داشتیم و در این جلسه مطالب
و استداللهایمان را درباره علل و چرایی اهمیت
کاندیداتوری ایشان مطرح کردیم .آقای ظریف
دغدغههاییداشتندوآنهارامطرحکردندکهاین
دغدغههابیشترمربوطبهپسازرأیآوردنایشان
بود،نهرأینیاوردن.
کنشگراصالحطلبادامهداد:البتهاینصحبت
به معنای این نبود که ایشــان رأی آوردن خود را
قطعیمیدانستند،بلکهبراساساینپیشفرض
کهتصورکنیمهمهاتفاقاتبهنحویجلوبرودکه
ایشان رئیسجمهور شوند؛ برای چنین شرایطی

ایشان دغدغههای جدی داشــتند .وی تصریح
کرد :البته همه آن دغدغههایی که ایشان مطرح
کردند،ازنظرماپاسخداشتوداردکهمابخشیرا
درهمانجلسهپاسخ دادیموبخشیرا همبعدابه
ایشانمنتقلکردیم.
مقایسهظریفوموسوی
نورمحمدی با تاکید بر اینکه ایــرانِ امروز ما
نیازمندحضورآقایدکترظریفدرانتخاباتاست،
بیانکرد:همامنیتملیکشوردرگرویمشارکت
در انتخاباتی است که با حضور دکتر ظریف اتفاق
میافتدوهمادارهکشورنیازمندنگاهدکترظریف
است.دغدغههایدکترظریفبسیارقابلاحترامو
قابلدرکاستامانیامدنایشانهمتبعاتیبرای
کشور دارد که آقای ظریف نمیتواند نسبت به آن
بیتفاوتباشد.
عضو شــورای مرکزی حزب نــدای ایرانیان
ادامه داد :آقای دکتر ظریــف امروز در جایی قرار
دارند که آقای مهندس موسوی در سال  ۸۴قرار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مجلس در جریان مذاکرات وین نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:
نمایندگان مجلس هیچ اطالعی از مذاکرات وین ندارند چرا
کهتیممذاکرهکنندهماتاکنونتماماینمذاکراترابهصورت
محرمانهنگهداشتهاند.
محســن علیزاده در گفتگو با مهر ،با تاکیــد بر اینکه تیم
مذاکرهکننده مــا باید در مذاکرات وین خواســتار لغو کامل
تحریمهای ایران باشــند ،افزود :برای مذاکرهکنندگان خط
قرمزهایی از ســوی رهبر معظم انقالب ترسیم شده است که
مذاکراتبایدمطابقبااینخطوطقرمزانجامشود.
وی با بیان اینکــه مذاکره باید با هدف برداشــتن کل
تحریمها انجام شود ،ادامه داد :متاسفانه نمایندگان مجلس

شورای اسالمی هیچ اطالع دقیقی از مذاکرات وین ندارند
چرا که تیم مذاکرهکننده مــا تاکنون تمام این مذاکرات را
به صورت محرمانه نگه داشــته و مطالــب دقیقی را از این
مذاکرات اعالم نکردهاند.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :البته خبرها حاکی از آن اســت که دولــت آمریکا توان
برداشــتن همه تحریمهای ایران به صورت یکجا را ندارد و در
آنجا شروط و دســتهبندیهایی را برای لغو تحریمهای ایران
درنظرگرفتهاند.
علیزاده گفت :همچنین اخیرا ً جهوریخواهان در کنگره
آمریکا در حال تصویب طرحی هستند که بر اساس آن برای

المیادین به نقل از منابــع آگاه از توافق ایران و
آمریکا برای آزادی چهار شهروند ایرانی بازداشت
شــده در آمریکا خبر داد .ایران نیز در مقابل چهار
آمریکایی متهم به جاسوســی را آزاد خواهد کرد.
براســاس این گزارش؛ آمریکا هفت میلیارد دالر
پول بلوکه شده ایران را آزاد خواهد کرد .المیادین
همچنین از قول منابع خود نوشــت که مذاکرات
امنیتی مشــابهی بین ایران و بریتانیا برگزار شده
است .به گفته منابع ،لندن قرار است  400میلیون
پوندایرانراآزادکند.ایندرحالیاستکهیکمقام
آمریکاییشامگاهدیروزاینخبرراتکذیبکرد.
وزیر خارجه انگلیس:

زاغری ،وسیله اعمال فشار بر
بریتانیا شده است

دومینیکراب،وزیرخارجهانگلیسگفترفتاری
کهبانازنینزاغریرتکلیف،شهروندایرانی-بریتانیایی
در ایران میشود مصداق «شکنجه» است .او افزود:
زاغری توسط ایران یا دست کم بخشی از نظام ایران
اسیربازیموشوگربهشدهاستوآنهاازاوبرایاعمال
فشار بر بریتانیا استفاده میکنند .اظهارات راب در
حالی است که وکیل نازنین زاغری اخیرا گفته است
کهاودردومینپروندهقضاییاشبهیکسالحبس
تعزیریومنعخروجازکشورمحکومشدهاست.
نیویورک تایمز خبر داد؛

دیدار دوباره عربستان و ایران؛
این بار درسطح سفرا

بهگزارشنیویورکتایمز،چندمقامآگاهایرانیو
سعودیکهنامشانمنتشرنشدهاعالمکردند:ایرانو
عربستاندوردومگفتوگوهایشانرابهزودییعنی
درماهمه درسطحسفرابرگزارمیکنند.ایندرحالی
استکهچندیپیشهمخبردیدارمقاماتایرانو
عربستاندربغدادمنتشرشدهبود.اینخبرازسوی
ایرانوعربستانتاییدنشدهاستاماهردوطرفدر
اظهاراتیازبهبودروابطبادیگریاستقبالکردند.
با سرلیستی ظریف؛

نامزدهایجبهه اصالحات ایران
برایریاستجمهوریمعرفی شدند

آذرمنصوری،سخنگویجبه هاصالحاتایران،
گفت :فهرست افرادی که توسط حداقل  ۱۰عضو
مجمع عمومی جبهه اصالحات ایران برای ارزیابی
نامزدی ریاستجمهوریشان به دبیرخانه مجمع
پیشنهاد شدهاند از این قرار است (به ترتیب تعداد
پیشنهاددهنده) -۱ :جواد ظریف ( ۳۷پیشنهاد)
 -۲اسحاق جهانگیری ( ۳۵پیشنهاد) -۳مصطفی
تاجزاده ( ۳۲پیشــنهاد)  -۴مســعود پزشکیان
(۲۵پیشنهاد)  -۵محمدرضا عارف ( ۲۱پیشنهاد)
 -۶محسن هاشــمی ( ۲۰پیشــنهاد)  -۷محمد
شریعتمداری( ۱۹پیشنهاد)-۸مصطفیکواکبیان
( ۱۵پیشــنهاد) -۹محمد صدر ( ۱۳پیشــنهاد)
-۱۰محمودصادقی(۱۲پیشنهاد)-۱۱شهیندخت
موالوردی ( ۱۱پیشــنهاد)  -۱۲زهرا شــجاعی
(۱۱پیشنهاد)  -۱۳عباس آخوندی  ۱۱پیشنهاد)
-۱۴صادقخرازی( ۱۰پیشنهاد)
در مجلس کلید خورد؛

طرح تفحص از نحوه هزینهکرد
اعتبارات نهاد ریاستجمهوری

داشتند .ایشان در آن ســال دعوت به شرکت در
انتخاباترانپذیرفتندوپسازآن ۸سالبزرگترین
فرصتسوزیاقتصادیوسیاسیواجتماعیبرای
کشوراتفاقافتاد.سال ۸۸همزمانیواردانتخابات
شدندکهدیگردیرشدهبود.
وی تاکید کرد :اگر آقای مهندس موســوی

لغو تحریمهای جمهوری اسالمی ایران ،باید در ابتدا اجازه آن
ازکنگرهاخذشود.
وی افــزود :در صورت تصویــب طرح مذکــور ،هر گونه
توافق دولــت بایدن با ایــران برای احیای برجــام ،منوط به
نظر کنگره خواهد شــد و اختیــارات رئیسجمهور آمریکا
برای لغو تحریمهای ایــران از طریق صــدور فرمان اجرایی
نیــز محــدود خواهــد شــد و وی نمیتوانــد یکطرفه و

ســال  ۸۴دعوتهایی که از ایشان شــده بود را
میپذیرفتندوواردانتخاباتمیشد؛شایدسمت
وسویکشورتغییرمیکرد.آقایدکترظریفهم
امروز در چنین جایی قرار دارد .اگر ایشان نیایند
ممکناستحوادثدرنبودایشانبهنحویپیش
برودکهدیگرجایجبرانبرایکشورنباشد.

بــدون اجــازه کنگــره ،تحریمهــای ایــران را لغــو کند.
نمایندهمردمسپیداندرمجلسشورایاسالمیتاکیدکرد:ما
اگردیپلماسیمقاومتراسرلوحهمذاکراتخودقراردهیمواز
قانونخوباقدامراهبردیبرایلغوتحریمهاوصیانتازحقوق
ملتایرانحداکثراستفادهراببریم،حتماًمیتوانیمدرمذاکرات
بهموفقیتدستیابیمامادرغیراینصورت،نمیتوانیمموفق
باشیمودوبارهمردمرابهبیراههمیکشانیم.
علیزاده متذکر شــد :در چند سال گذشــته ،با این نحوه
مذاکرات مردم به بیراهه کشــانده شــدند و چون در آستانه
انتخاباتریاستجمهوریهستیموسابقهخوبیهمازتبلیغات
دربارهمذاکراتنداریم،نگرانهستیمکهبازهممردمبهبیراهه
کشیدهشوند.
وی تاکید کرد :تیم مذاکرهکننده جمهوری اسالمی ایران
به چیزی جز لغو صددرصد تحریمها توجه نکنند و با تکیه بر
دیپلماسیمقاومتاینمطالبهراپیگیریکنند.

جمعی از نمایندگان طــرح تحقیق و تفحص از
هزینهکردهاینهادریاستجمهوریراتهیهوتدوین
کردهاند .به گزارش تسنیم طرح مذکور در سامانه
مربوطه بارگذاری شده و در مرحله جمعآوری امضا
است.درابتدایاینطرحآمدهکهاخیرااخباریمبنی
برپرداختبیستمیلیونریالومجموعاچهارهزار
میلیارد ریال از سوی رئیسجمهور دولت دوازدهم
بهحسابهریکازطلبههایحوزههایعلمیهبابت
کمک هزینه افطار پرداخت شده است؛ در حالی که
در قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور هیچ ردیف
بودجهایدراینخصوصپیشبینینشدهاست.
کاندیداتوری یک سردار و یک وزیرسابق

سردار علیرضا افشار ،فرمانده اسبق
بسیج اعالمکاندیداتوریکرد

بهگزارشرسانهها،سردارعلیرضاافشار،رئیس
اندیشــکده جنگ نرم دانشــگاه عالی دفاع ملی و
فرمانده اسبق بسیج در نشست خبری صبح دیروز
خود ،برای حضور در انتخابات ریاســت جمهوری
اعالمکاندیداتوریکرد.همچنینصادقخلیلیان،
وزیرجهادکشاورزیدولتدهم،اقتصاددانواستاد
دانشگاه تربیت مدرس نیز با صدور بیانیهای ضمن
تشریح برنامهها و سوابق ،در سیزدهمین انتخابات
ریاستجمهوریاعالمکاندیداتوریکرد.

