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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ایران و آژانس انرژی اتمی تا همین دو 
سه ماه پیش، در حال تجربه روابط پایدار 
و کم تنشی بودند. حاال اما برخی چهره ها 
و نمایندگان مجلس در ایران شمارش 
معکوس 40 روزه  را برای اخراج بازرسان 
آژانس از کشور آغاز کرده اند. به دنبال 
همین روزشماری ها، رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دیروز گفت: »دوســت نــدارم در روز 
بیست ویکم فوریه از ایران بشنوم حضور 
بازرســان من در ایران کاهش خواهد 

یافت. این خبر بدی است واقعا!«
تب تندی که پس از ترور محســن 
فخری زاده، مرد برجسته هسته ای ایران 
بر بهارستان عارض شد و گفت وگوهایی 
از این دســت که همــکاری دولت با 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی منجر 
به لو رفتن دانشــمندان هسته ای و در 
نهایت ترور آنها شــده، باعث شــد که 
نمایندگان مجلس آن طرح جنجالی 
»اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها« 
را با شتاب بیشــتری تصویب و ذیل آن 
توقف اجرای پروتکل الحاقی و همینطور 
توقف بازرسی های آژانس انرژی اتمی از 
فعالیت هسته ای ایران را تکلیف کنند. 

آن طــرح تصویــب و ابالغ شــد و 
دولت نیز اخیرا ضمــن تهیه آیین نامه 

اجرایی ایــن قانــون، آن را ابالغ کرد. 
احمدامیرآبادی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس اوایل هفتــه اعالم کرد با توجه 
به اینکه دولت بایدن دوم بهمن در کاخ 
سفید مستقر می شــود و ایران نیز بر 
اساس قانون »اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها« یک ماه برای رفع تحریم ها به 
آن فرصت می دهد، چنانچه تحریم های 
مالی، بانکی و نفتی تا سوم اسفند برداشته 
نشوند، بازرسان آژانس بین المللی انرژی 

اتمی از کشور »اخراج« خواهند شد. 
جواد نیک بین، نماینده کاشــمر 
نیز همان اظهارات را تکــرار کرد. او در 
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گفت 
که آمریکا تا ســوم اسفند تحریم های 
نفتی و مالی را لغو نخواهد کرد، چراکه 
آنها هیچ تحریمی را برنمی دارند مگر 
اینکه ما دست از اسالمیت و جمهوریت 
خود برداریم، بنابراین طبق قانون، باید 
بازرسان یا به عبارتی جاسوسان آژانس 
را از کشور خارج کرده و اجرای پروتکل 

الحاقی متوقف شود.
او تاکید کرد که دولت باید در سوم 

اسفند به قانون عمل کند. 
گزک دست پمپئو

این رویکرد و گفته ها، واکنش پمپئو، 
وزیر خارجــه آمریکا و تیمــش را هم 
در پی داشــت. مــورگان اورتاگوس، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 

صفحه توئیترش نوشت: »ایران بار دیگر 
تهدید کرد که بازرسان هسته ای را اخراج 
خواهد کرد. این رفتــار، پادمان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را نقض می کند و 
باید توسط جامعه جهانی محکوم شود.«

خود مایک پمپئــو نیز دیــروز با 
دســت آویز قرار دادن این موضوع، بار 
دیگر بر طبل ایران هراسی خود کوبید. 
او یک بیانیه صادر کرد و در آن با اشاره 
به طرح مجلس شورای اسالمی ایران 
برای اخراج بازرســان آژانــس انرژی 
اتمی، هشدار داد که »این تهدید فراتر 

از تخطی از برجام است.«
او در بیانیه خود با تاکید بر اینکه ایران 
در چارچوب ان پی تی، موظف به فراهم 
کردن دسترسی بازرسان است، ایران را 

متهم به »اخاذی هسته ای« کرد.
بازرسان اخراج نمی شوند

در حالی کــه برخی روزشــماری 
می کنند برای اخراج بازرسان آژانس از 
ایران و روزشماری آنها نیز گزک تازه ای 
شــده در دســت آمریکا، دیروز اما هم 
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی و هم 
ســخنگوی وزارت خارجه با صراحت 
اعالم کردند که بازرســان ســازمان 
بین المللی انرژی اتمــی از ایران اخراج 

نخواهند شد. 
بهــروز کمالوندی، ســخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر 

اینکه این سازمان به صورت 100 در 
صد قانون لغو تحریم ها را به لحاظ فنی 
اجرا می کند، درباره اظهارات مبنی 
بر اخراج بازرســان آژانس، گفت: بر 
اســاس قانون مجلس اگر تحریم ها 
لغو نشــود در موعد مقــرر اجرای 
داوطلبانه پروتــکل الحاقی متوقف 
می شــود، اما این به معنای اخراج 

بازرسان آژانس نیست.
وی توضیح داد: در واقع ما در سطوح 
مختلف بازرســی داریم که یکی از آنها 
بازرسی پادمانی و دیگری طبق پروتکل 
الحاقی است و در صورت توقف اجرای 
پروتکل الحاقی بازرسی های مربوط به 

پروتکل قطع می شود.

حضور بازرسان تعهد ماست
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه نیز دیروز در نشست خبری خود 
در همین ارتباط با بیان اینکه قانون اقدام 
راهبردی لغو تحریم های مجلس کامل 
روشن اســت، گفت: بند ۶ این قانون 
می گوید »در صورتــی که طرف های 
متعاهــد در برجام به تعهدات شــان 
عمل نکنند، نظارت های فراپادمانی 

متوقف می شود.«
او با بیان اینکه توقف نظارت های 
فراپادمان به معنای اخراج بازرســان 
آژانــس نیســت، تاکید کــرد: »در 
چارچــوب NPT و تعهدات مــان و 
همچنین فضای عدم اشــاعه، حضور 
بازرسان آژانس در ایران ادامه خواهد 

داشت زیرا این تعهد ماست.«
نظارت های پادمانی ادامه می یابند

آنچه خطیــب زاده دربــاره تعهد 
ایران نسبت به حضور بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی گفته، ناظر بر 
عضویت ایران در ان پی تی یا همان پیمان 
منع گسترش سالح های هسته ای است.  
در واقع پادمان آژانس بین المللی انرژی 
یک سیستم بازرســی و تایید استفاده 
صلح آمیز مواد هســته ای و بخشی از 
پیمــان منع گســترش ســالح های 
هسته ای است که ایران نیز عضو آن است.   
آنچه مورد تاکید قانون اقدام راهبردی 
مجلس بوده اما نظارت های فراپادمانی 
آژانس است که در قالب پروتکل الحاقی 
صورت می گیرد. نظارت آژانس تا پیش 
از پروتکل الحاقی بر اســاس پادمان ها 
و نظارت هــای کالســیک آن صورت 
می گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، 
مجوزهای بیشتر برای دسترسی های 
گســترده و بازرسی های ســرزده را 
فراهم کرد. ایران پذیرفت که به صورت 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کند و 
مطابق آن اجازه بازرسی های بیشتر به 
آژانس دهد.  بر این اســاس، در صورت 
عدم رفع تحریم ها تا ســوم اسفندماه، 
اجرای پروتکل الحاقــی و نظارت های 
فراپادمانی آژانس، متوقف می شــود 
اما حضور بازرســان برای نظارت های 
پادمانی با توجه به تداوم عضویت ایران 

در ان پی تی ادامه خواهد داشت. 
رحمان قهرمان پور، تحلیل گر ارشد 
مسائل بین المللی در این باره به ایلنا گفته 
است: »توقف اجرای پروتکل الحاقی به 

معنای اخراج بازرسان آژانس نیست؛ 
اخراج زمانی اتفــاق می افتد که دولت 
بتواند از »ان پی تــی«]NPT[ خارج 
شــود؛ مثل اتفاقی که در اوایل دهه دو 

هزار برای کره شمالی افتاد.«
به بازرسان ویزا نمی دهیم

در عین حال اما به نظر می رسد، این 
موضوع مانند بســیاری مباحث دیگر 
به محل مناقشه میان دولت و مجلس 
و همینطور مناقشه با ســازمان انرژی 
اتمی تبدیل شود. فریدون عباسی که 
رئیس کمیســیون انرژی مجلس که 
در دوران محمود احمدی نژاد، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران بود، دیروز 
برخالف همکاران خود در مجلس گفت 
که »هیچ وقت بازرسان آژانس را اخراج 
نمی کنیم.« او اما ادامه داد که »آنها را به 

کشور راه نخواهیم داد.« 
عباسی گفت: »طبق قوانین زمانی  که 
بازرسی بخواهد وارد کشورمان شود باید 
به وی ویزا داده شود؛ پس وقتی ممانعت 
به عمل آوریم از بازرســی های سرزده 
ممانعت خواهیم کرد کــه این اقدام را 
نیز مرحله به مرحله انجام خواهیم داد.«

این نماینده مجلس یازدهم توضیح 
داد: »اگر تا اســفندماه ســال جاری 
غربی ها به تعهدات خود عمل نکنند، از 
بازرسی های آژانس ممانعت می کنیم 
که این مورد نیز از حقوق  ایران محسوب 
می شــود؛ چراکه آن هــا موضوعات 
هسته ای کشور را زیر سوال برده اند، پس 
نباید تکالیف بیش از حدشان را بپذیریم و 

بایستی بازرسی ها متوقف شود.«
بدین ترتیب باید گفت، هیچ بعید 
نیســت گروســی آن »خبر بد« را که 
نمی خواهد بشــنود، روز بیست و یکم 

فوریه دریافت کند!

تاکید دولت در برابر اصرار تندروها؛

بازرسانآژانساخراجنمیشوند

خبر

یک نماینده سابق مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
اصالحات بودجه سال 1400 در کمیســیون تلفیق فشار را بر 
مردم زیاد می کند، گفت: معتقدم بدترین اتفاقات در حال رخ 

دادن است و باید قبل از آنکه خدایی ناکرده دیر شود، کاری کرد.
به گزارش ایلنــا، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبــادی درباره 
اصالح الیحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس 
شــورای اســالمی و انتقادات به این اصالحات، اظهار کرد: دو 
اتفاق در کمیســیون تلفیق در حال رخ دادن اســت که بسیار 
تعجب انگیز است؛ نخســت آنکه تمامی نقدهایی که به دولت 
از ســوی نمایندگان در خصوص بودجه ســال 1400 می شد 

 خودشان با شدت و حدت بیشتری در حال انجام دادنش هستند.
وی افزود: نکته بعدی اینکه امسال در کمیسیون تلفیق سفره 
مردم در حال کوچکتر شدن است که شاهد این ادعا حذف ارز 
نیمایی و دولتی و افزایش مالیات ها و عوارض های کمرگی است 

که بار این فشار را مردم باید تحمل کنند.
ایمن آبادی با اشاره به سوابق الیاس نادران رییس کمیسیون 
تلفیق بودجه، او را فردی باتجربه دانست و گفت: از آقای نادران 
تقاضا دارم با دقت بیشتری به این موارد اصالحی نگاه کنند. نمی 
شود شعار داد اما در عمل در تلفیق بودجه کار دیگری انجام داد. 

نماینده مردم رشت در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

بیان کرد: عده ای این روزها در مجلس برخالف قول و فعل شان با 
مردم عمل می کنند که این امر اصالً خوشایند نیست.

خاطره تلخ
وی درباره این که دولت ارز را در بودجه سال 1400 یازده هزار 
و پانصد تومان اعالم کرد اما در کمیسیون تلفیق تصمیم بر آن شد 
که قیمت ارز در بودجه سال آینده 1۷ هزار و پانصد تومان شود، 
اظهار داشت: هنگامی که قیمت ارز را باال می برند و ارز نیمایی را 
هم حذف می کنند عماًل فشار بر روی مردم می آورند و معتقدم 
چنین اصالحاتی در الیحه بودجه پیرامون بحث های افراطی 
است که به خاطر فروش نفت به وجود آمد، در آن جا صحبت های 
غیر کارشناسی و افراطی صورت گرفت بعدها متوجه شدند چه 
گفتند! این فعال سیاسی تاکید کرد: پیش بینی فروش نفت در 
بودجه سال 1400 درست بوده و شما هنگامی که یک میلیون از 
آن برمی دارید باید جای خالی اش را از جیب مردم پر کنید که 

این یکی از بزرگترین نقص ها اســت. وی یادآور شد: اصال قابل 
توجیه نیست هنگامی دولت می گوید من فالن مقدار می توانم 
نفت بفروشم اما عده ای بگویند نباید بفروشی! مشخص است که 
مابه التفاوتش را مردم باید پرداخت کنند. جعفرزاده ایمن آبادی 
در پایان گفت: فکر می کنم مجلس یازدهم یک خاطره تلخ را در 

ذهن مردم به جای بگذارد.

انتقاد تند نماینده سابق از مجلس یازدهم؛

بدترین اتفاقات در حال رخ دادن است
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واکنش هاشمی طبا به مصوبه تازه مجلس؛
شورای نگهبان صالحیت بررسی 

برنامه کاندیداها را ندارد
مصطفی هاشــمی طبا طی یادداشــتی در 
واکنش به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر بررســی 
برنامه کاندیداهای ریاســت جمهوری توســط 
شورای نگهبان نوشت: اساساً شورای نگهبان نه 
اختیار قانونی الزم برای چنین بررسی را دارد و نه 
صالحیت فنی و کارشناســی را. فلسفه حقوقی 
وظایف شــورای نگهبان در قبال انتخابات کاماًل 
مشخص اســت و به نظر نمی رسد از هیچ کجای 
آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه 
نامزدها می توانــد در صالحیت این شــورا قرار 
بگیرد. عالوه بر این ســاختار و ترکیب این شورا 
هم به گونه ای نیست که تخصص های الزم برای 
بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را 

داشته باشد.
    

حجتی کرمانی: 
ما آخوندها را با علمای واقعی 

همسان نپندارید
حجتی کرمانی، از روحانیون سیاســی طی 
یادداشتی نوشت: می خواهم با استدالل و اقامه 
برهان از سیره و سنت و قرآن بگویم که این، آن 
اسالم راستینی که پیغمبر و امام و علمای صالح 
که جانشینان راســتین آنان بوده اند و هستند، 
نیست که نیست! به  خصوص به آنان که به خاطر 
عملکرد ما با اصل دین مشــکل پیدا کرده اند و 
در اصطالح عام »آخوندها« را قبول ندارند و به 
»دین بدون روحانیت« باور دارند، بگویم که نه 
بابا! آن طور هم که شــما یکدست از ما آخوندها 
رخ برتافته اید، درست نیست و ماها را با علمای 

واقعی و راستین دین، همسان نپندارید.
    

کدخدایی: شورای نگهبان 
مسئول عملکرد منتخبان نیست

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان 
مســئول عملکرد منتخبان در انتخابات مختلف 
نیست.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توئیتر 
نوشت: شورای نگهبان مسئول عملکرد منتخبان در 
انتخابات مختلف نیست. براساس قانون، شورا صرفا 
افرادی را که واجد حداقل شــرایط باشند به مردم 
معرفی می کند و این خود مردم هستند که تصمیم 

خواهند گرفت.
    

 انتقادهای خانواده هاشمی 
به »فائزه« ادامه دارد

به گزارش »مــدارا«، محمد هاشــمی، برادر 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در رابطه با اظهارات 
اخیر فائزه هاشمی، گفت: موضعی که فائزه خانم 
گرفتند مورد تأئید خانواده ما نیست. ایشان گفته 
بودند که دوست دارند آقای ترامپ بیاید. این نکته 
قابل توجه است که نظام جمهوری اسالمی ایران 
نظامی نیســت که بتوان با تحریم و این حرف ها 
ساقط شود. این برداشت اشتباه است که با تحریم، 
مردم ایران بیشــتر تحت فشار قرارمی گیرند. من 
موافق نظر فائزه خانم نیستم و موضعی که محسن 
آقا در برابر این حرف ها گرفتند مورد تائید ما هم 

است. ایشان برخورد مناسبی کردند.
    

عراق:
تنها از ایران پیشنهاد واردات گاز 

دریافت کردیم
ســخنگوی وزارت برق عراق گفت: به دنبال 
تنوع در منابع برای واردات گاز هستیم اما تاکنون 
فقط از ایران پیشــنهاد، دریافــت کرده ایم. به 
گزارش ایلنا به نقل از خبرگــزاری عراق، احمد 
موسی در مورد واردات گاز برای تامین نیازهای 
عراق گفت: ما در تالش بــرای رفع بحران انرژی 
در عراق هستیم اما برای رفع نیازهای گازی خود 

فقط از ایران پیشنهاد واردات گاز داشته ایم.
    

قالیباف: 
تعداد طرح ها و لوایح در مجلس 

از ۳۰۰ فقره عبور کرده است
محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلس در 
چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی روسای 
کمیسیون ها و هیات رئیســه مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه اگر در میان اولویت ها 
همپوشــانی وجود نداشته باشــد، با دوگانگی 
مواجه خواهیم شــد، اظهار کــرد: هماهنگی 
و همپوشــانی بین آیین نامــه داخلی مجلس، 
برنامه هفتم توسعه، سیاستگذاری ها و مسائل 
راهبردی باید در تعیین اولویت کمیســیون ها 
مورد توجه قرار گیــرد. وی ادامه داد که تعداد 
طرح ها و لوایح در مجلس از مرز ۳00فقره عبور 

کرده که باید ساماندهی شود.

سعید خطیب زاده با بیان 
اینکه توقف نظارت های 

فراپادمان به معنای اخراج 
بازرسان آژانس نیست، 

 NPT گفت: در چارچوب
و تعهدات مان و همچنین 

فضای عدم اشاعه، حضور 
بازرسان آژانس در ایران 
ادامه خواهد داشت زیرا 

این تعهد ماست

فریدون عباسی: هیچ 
وقت بازرسان آژانس 

را اخراج نمی کنیم، 
بلکه آنها را به کشور 

راه نخواهیم داد. طبق 
قوانین زمانی  که بازرسی 

بخواهد وارد کشورمان 
شود باید به وی ویزا داده 
شود؛ وقتی ویزا ندهیم، 
از بازرسی های سرزده 

ممانعت خواهیم کرد 

 سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه 
صالحیت انحصاری پیگیری قضایی ســقوط 
هواپیما با ایران است، گفت: دولت ایران به عنوان 
دولت مســئول در چارچوب فنی این مسائل را 
رسیدگی کرده و اجازه نمی دهد سیاست زدگی 

وارد این مسئله شود.
سعید خطیب زاده در نشست خبری خود با 
اصحاب رســانه، در خصوص پرونده هواپیمای 
اوکراینی، با بیان اینکه متهمین پرونده دستگیر 
شده اند و مســائل طبق مقررات پیگیری شده 
است، افزود: ما یک معاضدت قضایی با اوکراین 
داشتیم و دو دور گفت وگوی سیاسی، حقوقی 

فنی و قضایی و... با طرف اوکراینی انجام شد. دور 
سوم قرار بود در نوامبر ۲0۲0 در اوکراین برگزار 
شود که علیرغم پیگیری ما کی یف هنوز تاریخ 

نهایی را اعالم نکرده است.
وی با تاکید بــر لزوم پیگیــری خطای رخ 
داده ابراز داشت:  طبق ماده 1۳ معاهده شیگاکو 
گزارش فنی خود را باید ارائه می کردیم. با جدیت 
سازمان هواپیمایی کشوری این گزارش به شکل 
ویدئوکنفرانس ارائه و در تاریخ نهم دی به طور 

رسمی برای کشورها ذینفع ارسال شد.
 ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: 
این کشورها ۶0 روز فرصت دارند نظر خود را ارائه 

کنند و بعد از آن، سازمان هواپیمایی می تواند 
گزارش خود را تکمیل و آن را ارائه کند.

وی همچنین گفت که طرف اوکراینی درباره 
میزان غرامت تعیین شده از طرف ایران، نظری 

نداده است. 
شرم آورترین دولت آمریکا به 

شرم آورترین شکل ممکن در حال 
اخراج از کاخ سفید است

خطیب زاده با بیان اینکه آمریکا 
در روزهــای پایانی خود 
تالش می کند واقعیت ها 
را مخدوش کند، گفت: 

آمریکا شــریک اقدامات و جنایات صدام علیه 
ایران اســت. مشــاهده گزارش وزارت خارجه 
آمریکا ساختگی بودن آن را نشان می دهد. آنها 
باید حداقل اســم کشور آلمان را 

می آوردند.
وی در پاســخ به ســوال 
دیگر ایرنا تحوالت هفته اخیر 
آمریکا را داستانی کامل عنوان 
کرد و گفت: شرم آورترین دولت 
آمریکا به شرم آورترین 
ممکن  شــکل 
در حال اخراج 

اســت و اقداماتی که علیه کشورهای دیگر با 
زور و قلدری جلو می برد، به صورت عریان در 
خانه خود دید. همان اتاقی که دستور شهادت 
سردار سلیمانی و جنگ تمام عیار علیه ایران را 
داد، همان اتاق دستور جنگ علیه دموکراسی 

در آمریکا را داد.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه این وعده تاریخ 
است که هیج اقدامی نمی کنیم مگر آنکه خودتان 
نتیجه اش را مشاهده کنید، عنوان کرد: اقدامات 
رژیم ترامپ به دنیا ثابت کرد که چه کســی چه 
اقداماتی انجام داد. چهار ســال هر کاری علیه 
ایران انجام دادنــد. خون های ناحقی در منطقه 
از افغانستان و عراق و شرق دور و آفریقا ریختند. 
اتفاقات آمریکا سندی است که نشان می دهد ما 

با چه رژیمی مقابله کردیم.

خطیب زاده:

صالحیت انحصاری پیگیری قضایی سقوط هواپیمای اوکراینی با ایران است


