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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ابتــدای هفتــه در پانزدهمین 
ســالگرد روز ملی فناوری هسته ای، 
با دســتور حســن روحانی، رئیس 
جمهــوری ایــران، گازدهــی بــه 
ماشین های نسل جدید سانتریفیوژ 
در مجتمع غنی ســازی نطنز و تست 
مکانیکی ســانتریفیوژ IR-9 آغاز 
شد. مرکز مونتاژ ســانتریفیوژهای 
نســل جدید هم مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
تصاویر و ویدئوهــای آن در تمام 
رســانه ها پخش شــد. روحانی در 
حالی که علی اکبــر صالحی، رئیس 
سازمان انرژی اتمی کنار او ایستاده 
و دربــاره ســانتریفیوژ های جدید 
توضیــح می دهد، پارچــه رونمایی 
را از روی ســانتریفیوژ های نســل 
جدید برمــی دارد و همزمان هیأت 
مذاکره کننده او در وین بر ســر میز 
مذاکره بــا طرف های برجــام برای 

احیای توافق هسته ای است. 
مقارن بــا هر دوی اینهــا، دیروز 
اما تاسیســات نطنز بــرای دومین 
بار در طول یک ســال دچــار حادثه 

شــد. حادثه اول مربوط یک بامداد 
12 تیرماه ســال قبل بــود. حادثه 
در یکی از ســاختمان ها در شــمال 
غربــی تاسیســات نطنــز رخ داد و 
گفته شــد که کارگاه نصب و تنظیم 
 سانتریفیوژها دچار آسیب و خسارت 

شده است. 
به دالیــل امنیتــی اطالعاتی از 
جزئیات این حادثه منتشــر نشد اما 
یک ماه بعــد برخی ماننــد کریمی 
قدوســی و مجتبی ذوالنوری، تاکید 
کردند که بررســی ها حاکی از نفوذ و 
رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی 
اســت. حتی برخی مدعی شدند که 
عامل نفوذی موردنظر نیز شناسایی 
شده اما رفته رفته آن حادثه در میان 
سایر اخبار کمرنگ شــد و درنهایت 

دیگر خبری از آن نشد.
اختالل در شبکه توزیع برق

بهــروز کمالوندی، ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی، دیروز درباره 
حادثــه رخ داده در نظنز توضیح داد 
که حادثه در بخشــی از شبکه توزیع 
برق تاسیســات غنی ســازی نطنز 
که در واقــع همان مجتمع شــهید 
احمدی روشن اســت، اتفاق افتاده و 

هیچ صدمه انسانی و آلودگی به دنبال 
نداشته است. 

این بار نیز توضیح بیشــتری داده 
نشد و مقامات به همین مقدار مختصر 
اکتفا و ارائــه توضیحات بیشــتر را 
موکول به بررسی های بیشتر کردند. 
در مقابــل این توضیحــات مختصر 
اما روزنامه اسرائیلی جروزالم پست 
نوشــت اتفاقی که در نطنــز افتاده 
»حادثه« نبوده و خسارات آن »بسیار 
سنگین تر« از آن است که مقام های 

ایران می گویند. 
بســیاری دیگــر معتقدنــد که 
احتماال ابعاد حادثه دیروز قابل توجه 
بوده که ســازمان انرژی اتمی آن را 
رسانه ای کرده، وگرنه نیازی به انتشار 

خبر آن نبود.  
 عــالوه بــر ایــن، رســانه های 
اسرائیلی ها مسئولیت آنچه در نطنز 
رخ داده را بر عهده اسرائیل گذاشتند و 
نوشتند »اختالل در شبکه توزیع برق 
تاسیسات هســته ای نطنز در ایران 
در نتیجه حمله ســایبری اسرائیل 

بوده است.«
هیچ مقام رسمی ای رسما چنین 
ادعایی را تایید نکرد اما این خبرها رد 

هم نشده است. موشــه یعلون، وزیر 
دفاع سابق اسرائیل هم در واکنش به 
آن نوشت: »امیدوارم از مقامات کسی 
ذوق زده نشود و مسئولیت این کار را 

به عهده نگیرد!«
این شیوه اســرائیل است که در 
اغلب مــوارد مســئولیت عملیات و 
حمــالت ایــن چنینــی را رســما 
نمی پذیرد و بیشــتر سعی می کند با 
ایما و اشاره و نشانه های خاص خود، 
آن را تاییــد کند. این بار نیز اشــاره 
و نشــانه ها حاکی از دســت داشتن 

اسرائیل در حادثه دیروز نطنز است.
 جنگ روی آب همچنان 

در جریان است
اســرائیل در حالی متهــم به این 
خرابکاری اســت که جنــگ میان 

کشــتی های ایرانی و اســرائیلی نیز 
همچنان روی آب ها در جریان است 
و از انفجار کشتی »ایران ساویز« در 
دریای ســرخ و در نزدیکی جیبوتی 
که اتفاقــا مســئولیت آن نیز ظاهرا 
متوجه اسرائیل است، چند روز بیشتر 

نمی گذرد.
طبق اعالم مسئوالن ایرانی، انفجار 
در آن کشــتی در نتیجه عمل کردن 
مین های چسبان رخ داده است. منابع 
خارجی اعالم کردند که این مین ها را 
کماندوهای اسرائیلی به بدنه کشتی 

ایرانی چسبانده اند. 
11 روز پیــش از آن انفجــار نیز 
کشتی ایرانی دیگری به نام شهرکرد 
در مســیر حرکت به ســوی اروپا در 
آب های مدیترانه هــدف حمله قرار 
گرفت. منابع امنیتی ایران، آن حمله 

را نیز به اسرائیل نسبت دادند. 
همزمان اســرائیل نیــز مدعی 
حمله به کشــتی هایش است. برای 
نمونه اســرائیل ادعا می کند کشتی 
تجاری اش بــه نام هیلــوس، فوریه 
گذشــته پس از تــرک بنــدی در 
عربســتان در آب های دریای عمان 
از سوی ایران مورد هدف حمله قرار 
گرفته اســت؛ هرچند کــه مقامات 
ایرانی چنین ادعاهایی را رد می کنند. 
گرچه جنگ میان کشتی های دو 
طرف و روی آب ها ماه هاســت که در 
جریان است، اما بســیاری معتقدند 
که حمله اخیر به »ایران ســاویز« و 
به ویژه حادثه دیروز نطنز، مشــخصا 
مربوط به مذاکرات جاری در وین و در 
واقع پیام های هشــدارآمیز اسرائیل 
به آمریکا هســتند تا مبــادا در این 

مذاکرات امتیازی به ایران بدهد. 
»هرگونه توافق باید همسو با 

منافع اسرائیل باشد«
ئیل صریحــا  مقامــات اســرا
از موضع بایدن نســبت بــه برجام و 
مذاکرات جدید ویــن، اظهار نگرانی 
و ناخشــنودی می کننــد و عالوه بر 
اقداماتی امنیتی، در صحنه سیاسی 
نیز می کوشــند مانع هرگونه توافق 

میان ایران و آمریکا شوند. 

لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا 
دیروز به عنــوان اولین مقام بلندپایه 
دولت بایدن، وارد اسرائیل شد و یکی 
از اصلی ترین محورهای سفرش نیز 
ایران اســت. بنی گاتس، وزیر جنگ 
اسرائیل پس از دیدار با او تاکید کرد 
که هرگونــه توافق با ایــران باید در 
راستای منافع واشنگتن و »همسو با 

منافع اسرائیل« باشد. 
از این روســت که بسیاری آدرس 
اســرائیل را به عنــوان عامل اصلی 
بســیاری از خرابکاری ها در ایران به 
ویژه در حوزه هســته ای می دهند. 
مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران 
در مجلس، درباره حادثه دیروز نطنز، 
آن را در خــالل تالش ایــران برای 
وادار کردن غربی ها به لغو تحریمها، 
 بســیار مشــکوک به خرابــکاری

 و نفوذ دانست.
علی اکبر صالحی، به عنوان رئیس 
سازمان انرژی اتمی نیز این حادثه را 
»تروریسم هسته ای« و نشان دهنده 
ناکامی مخالفان مذاکرات ایران برای 

رفع تحریم های ظالمانه عنوان کرد.
در کنار این اظهارات خوش بینانه، 
آنچه خطرناک و نگران کننده به نظر 
می رسد اما این است که ظاهرا رخنه 
نفوذی به قوت خود باقی است و تجربه 
حمله تیرماه پارســال به تاسیسات 
نطنز، کمکــی به بســتن این رخنه 

نکرده است. 

ایران حادثه در تاسیسات مجتمع احمدی روشن را »تروریسم هسته ای« خواند

راه »نفوذ« کماکان باز است

گفت وگو

چون سی کیونگ نخست وزیر ۶9 ساله کره جنوبی به منظور انجام دیدارهای 
دوجانبه با مقامات جمهوری اسالمی ایران به تهران آمده و سفر او سه روز به طول 
خواهد انجامید. انتظار می رود در جریان این ســفر راه های بهبــود روابط تهران 

-سئول و موضوعات دیگر مورد بحث و رایزنی قرار گیرد.
او دیروز پس از ورود به تهران مورد استقبال اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری قرار گفت و بالفاصله مذاکرات دو جانبه معاون اول رئیس جمهور 
و نخست وزیر کره جنوبی درباره توسعه روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و 

به ویژه رفع موانع بانکی آغاز شد.
دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و علی الریجانی، مشاور مقام معظم 
رهبری نیز جزو برنامه های سفر سه روزه چون سی کیونگ به تهران است. عالوه بر 
این، نخست وزیر کره جنوبی قرار است با مقامات شرکت های این کشور که در ایران 
فعالیت می کنند از جمله سامسونگ الکترونیک، ال جی الکترونیکس و شرکت اس 

کای نتورک نیز دیدار کند.
 این اولین بار در طول ۴۴ ســال گذشته است که چنین ســفری از سوی یک 

نخست وزیر کره جنوبی به تهران انجام می شود.
نخست وزیر کره جنوبی از چهره های برجسته حزب حاکم در کره جنوبی است 
و از او به عنوان کاندیدای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 

کره یاد می شود و با توجه به این موضوع این احتمال وجود دارد که او چند هفته بعد 
از سفر به تهران اقدام به کناره گیری از سمت خود کند چراکه براساس قانون کره 
جنوبی افرادی که می خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند باید 
 یک سال قبل از برگزاری این انتخابات از سمت های اجرایی خود استعفا دهند. 
به گزارش ایســنا، بر اساس اعالم ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان چون سی کیونگ در  سفر به تهران و دیدار با مقامات جمهوری 
اســالمی ایران درخصوص موضوعات دوجانبه از جمله موضوع محدودیت های 
 غیرقانونی ایجادشده برای دسترسی به منابع بانک مرکزی در این کشور گفت وگو 

خواهد کرد.
 ایران و کره جنوبی حدود ۶۰ ســال روابط دوســتانه ای را تجربه کرده اند که 
متأســفانه در چند ســال اخیر به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام با پیروی 
شــرکت ها و بانک های کره ای از تحریم های آمریکا، این روابط دچار چالش جدی 
شده است که همان طور که اشاره شــد یکی از چالش های عمده پول های بلوکه 
شده مردم ایران در کره جنوبی است پولی که گفته می شود  بالغ بر ۷ میلیارد دالر 
است و قطعا  آزادسازی آن می تواند تاثیر نسبتا عمده ای در وضعیت اقتصادی ایران 

داشته باشد .
برخی تحلیلگران معتقدند که با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در 

آمریکا و همچنین در پی ســفر چندی پیش قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی به 
تهران، دولت سئول به این نتیجه رسیده که برای از دست ندادن ایران در خاورمیانه، 
باید اقداماتی را انجام دهــد و در همین چارچوب به نظر می رســد تالش هایی را 
حداقل در ظاهر برای رفع برخی از چالش های موجود بین دو کشور آغاز کرده است.

 با توجه به برخی از اخبار منتشــر شــده و احتمال احیای برجام شاید مقامات 
کره ای به دنبال احیای بازار از دست رفته خود در ایران باشند که البته آنها قطعا باید 
بدانند که در صورت تحقق چنین موضوعــی نیز، حضور آنها در ایران به مانند قبل 
نخواهد بود و ایران مانند گذشته دیگر بازاری صرف برای کاالهای کره ای نیست، 
بلکه آنها جهت گسترش روابط با ایران باید در راســتای ورود فناوری و صنعت به 

ایران نیز تالش کنند.

بهشتی پور در گفت وگو با ایلنا:

مذاکره مستقیم با آمریکا، مسیر کوتاه تری برای حصول نتیجه است
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با 190 رأی موافق؛
 شکایت مجلس از روحانی 

به قوه قضائیه ارسال شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس شورای اسالمی درباره استنکاف از 
اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی، 
رئیس جمهور دولت های یازدهــم و دوازدهم در 
اجرای آیئن نامه داخلی مجلس را بررســی کرده 
و نهایتا با 19۰ رأی موافــق، 9 رأی مخالف و 9 رأی 
ممتنع از مجموع 2۳۵ نماینده حاضر در جلســه، 
پرونــده رئیس جمهور را جهت رســیدگی به قوه 
قضائیه ارسال کردند. نمایندگان تاکید کردند که 
روحانی از زمان تصدی ریاست جمهوری از صدور 

1۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است. 
    

 مشاور امنیت ملی عراق 
به ایران می آید

به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، 
قاســم محمد جالل االعرجی، مشاور امنیت ملی 
عراق امروز به دعوت دریابان علی شمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی به تهران سفر و با همتای 
ایرانی خود دیدار می کند. براســاس این گزارش 
مشاور امنیت ملی عراق و شمخانی درباره موضوعات 
دوجانبه، منطقه ای و بیــن المللی باهم گفت وگو 
و تبادل نظر خواهند کرد. »مصطفی الکاظمی«، 
نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، 
تیرماه پارسال »قاسم االعرجی« را به عنوان مشاور 

امنیت ملی منصوب کرده است.
    

طرح اصالح قانون انتخابات مغایر 
اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد

به گزارش حوزه پارلمانــی خبرگزاری فارس، 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی 
مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر از ایرادات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون انتخابات 
ریاست جمهوری خبر داد. وی نوشت: »طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل 
باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیأت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر 
بند 2 اصل 11۰ شناخته شــد و مراتب به مجلس 

محترم اعالم گردید.«
    

 انتقاد عراقچی از اخبار غیررسمی 
درباره مذاکرات وین؛

»منبع آگاه« فاقد اعتبار است
عباس عراقچی، معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه با تاکید بر اینکه مواضع جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص موضوع برجــام و مذاکرات وین 
صرفا از ســوی مقامات وزارت امــور خارجه اعالم 
می شود، گفت: هر گونه نقل قول  یا اخبار منتشرشده 
منتســب به منابع آگاه یا منابــع نزدیک به هیأت 
مذاکره کننده و امثال آن فاقد اعتبار است. وی افزود: 
نشر مطالب پراکنده و غیردقیق از قول منابع بی نام 
و نشان می تواند آثار مخربی بر فضای مذاکرات و بر 
راهبردهای هیأت مذاکره کننده گذاشته و عالوه 
بر ســردرگم کردن طرف های خارجی، روی افکار 

عمومی نیز تاثیر منفی بگذارد.
    

جدول زمان بندی برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم شد

جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری 
1۴۰۰ که توسط وزارت کشور بدین شرح اعالم شد: 
1. صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور 
به فرمانداران 21/ 2 /1۴۰۰، 2. تشکیل هیأت های 
اجرایی توسط فرمانداری ها از تاریخ 21/ 2 / 1۴۰۰ 
تا 2۳/ 2/ 1۴۰۰، ۳. ثبت نام داوطلبان 21/ 2 تا 2۵/ 2، 
۴. رسیدگی به صالحیت داوطلبان توسط شورای 
نگهبان از 2۶/ 2تا ۳۰/ 2، ۵. تمدید مهلت رسیدگی 
به صالح داوطلبان توسط شورای نگهبان ۳1/ 2 تا 
۴/ ۳، ۶. انتشار اسامی داوطلبان توسط وزارت کشور 
۵/ ۳ تا ۶/ ۳، ۷. تبلیغــات انتخابات ۷/ ۳ تا 2۶/ ۳، ۸. 
ممنوعیت تبلیغات 2۷/ ۳ اخذ رأی 2۸/ ۳، 9. انجام 

مرحله دوم )در صورت نیاز( در تاریخ ۴/ ۴.
    

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
با کمک چین، فضای مجازی را 

کنترل می کنیم 
محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون اصل 9۰ 
مجلس شورای اســالمی درباره قرارداد 2۵ ساله با 
چین گفت: در حال حاضر متأسفانه ما حاکمیتی بر 
فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیام رسان های 
اجتماعی و پست الکترونیک نداریم و حاکمیت آن از 
دست ما خارج شده است و برای ما بسیار حائز اهمیت 
است که با همکاری با چینی ها بتوانیم بر فضای مجازی 
خود حاکمیت داشته باشیم و همچنین تبلت، لپ تاپ 
و موبایل تولید کنیم و با چین همکاری هایی در زمینه 

هوش مصنوعی داشته باشیم.

بنی گاتس، وزیر جنگ 
اسرائیل پس از دیدار با لوید 

آستین، وزیر دفاع آمریکا 
که دیروز به عنوان اولین 
مقام بلندپایه آمریکایی 

در دولت بایدن، به اسرائیل 
رفته بود، تاکید کرد که 

هرگونه توافق با ایران باید 
در راستای منافع واشنگتن 
و »همسو با منافع اسرائیل« 

باشد

روزنامه اسرائیلی جروزالم 
پست نوشت اتفاقی که در 

نطنز افتاده »حادثه« نبوده 
و خسارات آن »بسیار 

سنگین تر« از آن است که 
مقام های ایران می گویند

نماینده گرمسار در مجلس گفت: اخیرا در مرکز پژوهش ها 
که کال ۵ معاونت در ساختار سازمانی دارد، 1۴ معاون با حکم 

علیرضا زاکانی، رئیس مرکز منصوب شده اند. 
اردشیر مطهری در جلســه علنی دیروز مجلس خواستار 
شفاف سازی در مورد عملکرد ساختار سازمانی مرکز پژوهش ها 
و همچنین اخباری مبنی بر پرداخت های نامتعارف و خارج از 

روابط استخدامی در این مرکز شد.
وی با بیان اینکه مجلس نماد قانون گرایی اســت، خطاب 
به که رئیس مرکز پژوهش های مجلس اســت، گفت: جناب 

آقای زاکانی رعایت قانون از شــما به عنوان نماینده و رئیس 
مرکز پژوهش ها که متعلق به ملت و نمایندگان است، بیش از 

سایرین انتظار است.
نماینده گرمسار همچنین خطاب به رئیس مجلس افزود: از 
آقای قالیباف که هیأت امنای مرکز پژوهش ها است تقاضا دارم 

نسبت به اصالح این ساختار سازمانی اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین اخباری مبنــی بر پرداخت های 
نامتعارف و خارج از روابط اســتخدامی و ســازمانی در مرکز 

پژوهش ها به گوش می رسد که الزم است شفاف سازی شود.

تاسیس شعبه مرکز پژوهش ها در قم!
این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس بــا بیان اینکه 
تأســیس شــعبه مرکز پژوهش هــا در قــم اعتراض ها را 
برانگیخته، بیان کرد: مگر قرار نبود مرکز تحقیقات اسالمی 

قم امور مربوط به اســالمیت طرح های مجلس را عهده دار 
شود؟

مطهری در تذکر دیگــری از عملکرد فتاح، رئیس بنیاد 
مستضعفان به شدت انتقاد کرد. وی خطاب به فتاح با بیان 
اینکه بیــش از ۷۰ نماینده از ۷۰ شهرســتان  مختلف که 
نماینده میلیون ها نفر بوده، در صف مالقات با شما هستند، 
گفت: شما شجاعت نداشتید که سر حرف خود در خصوص 
شفاف سازی اماکن بنیاد بایستید و پس از گفتن عذرخواهی 
کردید، این چه دکان و دســتگاهی است که برای خودتان 
درست کرده اید، بنده شخصاً ۶ بار درخواست مالقات با شما 
را داشته ام، این دکان و دستگاه در جمهوری اسالمی جایی 
ندارد، برخی می گویند شــما حزب اللهی هستید اما بنده 

حزب بودن در این رفتار نمی بینم.

افشاگری درباره زاکانی و مرکز پژوهش های مجلس؛

انتصاب 9 معاون اضافه و پرداخت های نامتعارف


