
گزارش بلومبرگ از آزادسازی 
ذخایر نفتی ایران

به گفته کارشناســان، در صورت تحقق توافق 
هسته ای، نفت ذخیره شده ایران می تواند به سرعت 
به بازار تزریق شــود و جای خالی نفت روسیه را پر 
کند. به گــزارش بلومبرگ در حــدود ۹۳ میلیون 
بشکه از نفت خام و میعانات ایران در کشتی هایی در 
خلیج فارس، در ساحل سنگاپور و در نزدیکی چین 
ذخیره شده اند و شرکت وردتکسا تخمین می زند 
که این کشتی ها در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون بشکه 
نفت ایران را ذخیره کرده اند و میزان کمتری هم در 

مخازن نفتی در سواحل ایران ذخیره شده اند. 
    

محاکمه دو شهروند ایرانی تبار
در سوئد به اتهام جاسوسی

روزنامه سوئدی »اکسپرسن« در گزارشی مدعی 
شــد دو برادر ایرانی تبار شــاغل در نیروی پلیس 
و نهاد های امنیتی ســوئد به اتهام »جاسوســی« 

محاکمه می شوند.
این گزارش بدون ذکر به نام این دو برادر، اشاره 
می کند که این دو در سنین کودکی به سوئد آمده اند 
و شهروندی این کشــور را در نوامبر سال ۱۹۹۴ به 
دست آورده اند. بر اساس این گزارش، برادر بزرگتر 
از ماه مارس ســال ۲۰۱۱ تا زمان بازداشت خود در 
سال ۲۰۲۱، در بخش های حساس پلیس امنیتی و 

نظامی این کشور کار کرده است. 
    

بیانیه سفارت ایران در عراق:
فعال به بغداد، کاظمین و سامرا

سفر نکنید
سفارت جمهوری اســامی ایران در بغداد طی 
بیانیه ای اعام کرد: »از کلیه زائــران و هموطنان 
عزیز ایرانی که در شهرهای عتبات عالیات، کربای 
معلی و نجف اشــرف حضور دارند؛ تقاضا می کند با 
توجه به وضع مقررات منع رفت و آمد از سوی دولت 
محترم عراق، تا اطاع ثانوی از هرگونه سفر و تردد به 
شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند.«

    
اولین جلسه دادگاه سپیده رشنو 

برگزار شد
نعیم رضــا نظامی چهارمحالــی، وکیل مدافع 
سپیده رشنو گفت: جلسه اول رسیدگی به اتهامات 
موکلم برگزار شد و قرار بازداشــت موقت او فک و 

تبدیل به قرار وثیقه شد.
۲۹ مرداد ســال جاری حجت االسام افشاری، 
رئیس شــعبه ۲۶ دادگاه انقاب اســامی تهران 
با اشــاره به برگزاری جلســه تفهیم اتهام سپیده 
رشــنو، گفته بود: متهم از مفاد پرونــده، اتهامات 
و ادله انتســابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور از طریق ارتباط با 
افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری 
اسامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، آگاه شد 
تا جهت دفاع از خود در جلســه رسیدگی آمادگی 

الزم را کسب کند.
    

هشدار عضو هیات رئیسه مجلس
به دولت

عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اسامی 
درخصوص آخرین وضعیت معرفی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: هنــوز خبری از اینکه دولت 
در چه روزی قصد معرفی وزیر پیشــنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به مجلس را دارد به دســت ما 
نرسیده اســت، اما زمان دولت برای معرفی وزیر رو 

به اتمام است.
به گزارش ایلنا،  حســینعلی حاجی دلیگانی در 
پاسخ به این پرسش که »آیا جلسه رأی اعتماد بعد 
از تعطیات تابســتانی خواهد بود؟«، عنوان کرد: 
این مساله بســتگی دارد به اینکه نامه معرفی وزیر 
چه زمانی به مجلس برسد، وقتی که نامه به مجلس 
ارسال شود، بســته به زمانی که می تواند جلسات 

مجلس منعقد شود، اعام وصول خواهد شد.
    

خاتمی در صدور فتوای
ارتداد رشدی نقش داشت؟

محمدعلی ابطحی در یادداشتی اینستاگرامی 
نوشت: »شبکه بی بی سی جهانی در خبری مدعی 
شــده اســت که آقای خاتمی تحت تاثیر یکی از 
شخصیتهای پاکســتانی، در فرودگاه تهران، خبر 
اهانت سلمان رشــدی به پیامبر را به امام رسانده و 
امام فتوای مشهور خودشان را داده اند. من چون آن 
زمان معاون بین الملل وزارت ارشادی بودم که آقای 
خاتمی وزیرش بود و مسایل بین المللی را معاونت ما 
پیگیری می کرد و در جزییات خبر بودم،  از این خبر 
تعجب کردم. می دانستم این خبر دروغ است. محض 
احتیاط با خود آقای خاتمی هم حرف زدم، ایشان 

هم قاطعانه تکذیب کرد.«
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خام اندیشی است اگر گمان کنیم 
که تنها مخالفان برجام و تنها موافقان 
توسعه هسته ای، اصولگرایان، آن هم 
اصولگرایان تندرو بودند و حال که خود 
پا به درون گود برجام گذاشته اند و در 
تقای امضای دوباره آن هستند، دیگر 
پرونده اتم و بمب اتم بســته می شود 
و انرژی هسته ای نیز در سطح تامین 
برق و نیازهای پزشکی و امثالهم ادامه 
خواهد یافت و این گونه با صلح و صفا در 

کنار جهان خواهیم زیست.
واقعیت این اســت که اتفاقا این 
روزها که چشــم ها به دهــان ایران 
و آمریــکا و شــنیدن »بله« های پی 
در پــی از دو طــرف اســت، عده ای 
کماکان معتقدند نه برجام و نه صلح 
و دیپلماسی، بلکه تنها »بمب« است 

که نجاتمان خواهد داد! 
اکبر اعتماد، پدر برنامه هسته ای 
ایران و کســی کــه بنای ســازمان 
انرژی اتمــی ایران را بنیــان نهاد در 
گفت وگویــش بــا محمدحســین 
یزدانــی راد می گویــد بــرای اینکه 
بداند محمدرضا پهلــوی از او و انرژی 
هسته ای فقط برق می خواهد یا اینکه 
در فکر ساخت بمب اتم است، روزی 
دل به دریا می زند و این مســئله را به 

صورتی صریح از شاه می پرسد. 
آنطــور کــه اعتمــاد می گوید 
محمدرضا شاه به طور مفصل نظرش را 
بیان می کند و با این استدالل که قدرت 
نظامی ایران از تمام کشورهای همسایه 
بیشتر است و در مقابل شوروی هم با 
بمب اتم نمی توان ایستاد، می گوید: 
»در این سیستم من جایی برای ساح 

اتمی نمی بینم.«
این اما پایان ایده شــاه نبود. او در 
خاطراتش ادامه می دهــد که آنچه 
گفته نسخه ای برای شــرایط آن روز 
کشور و منطقه بوده اما »در صورت بر 
هم خوردن تعادل در ۱۰ یا ۲۰ ســال 
آینده و به محض اینکه ایران احساس 
کند برتری نظامی اش را از دست داده، 
مسئله طور دیگری مطرح می شود.« 

 اعتماد در ایــن لحظه با صراحت 
بیشتری از شاه می پرسد که »فرض 
کنیم حاال ۱۵ ســال گذشته و تعادل 
قدرت در منطقه عوض شــده و دیگر 
ایران قــدرت برتر منطقه نیســت... 
در آن موقــع دســتیابی به ســاح 
 هســته ای می تواند راه حلــی برای 

ایران باشد؟« و شاه با صراحت پاسخ 
می دهد: »چراکه نه.«

 دوراهی نان و اتم
اکنون آنچه پدر هســته ای ایران 
و محمدرضا شــاه پهلوی محرمانه و 
پشت درهای بسته با یکدیگر گفتند، 
با صــدای بلند از تریبون ها شــنیده 
می شــود. حاال دیگر نه ۱۵ سال بلکه 
قریب به ۵۰ سال گذشته و از قضا تعادل 
قدرت در منطقه و دنیا به هم ریخته و 
جمهوری اســامی گرچه کوشیده 
در تمام این ســال ها وزنــه قدرت در 

منطقه باشد، مکرر با عرض اندام های 
اسرائیل، عربستان، آمریکا و دیگرانی 
چــون اینــان دســت و پنجــه نرم 
 می کند و همزمان دســتش را هم با 

تحریم بسته اند. 
غم نانی که با تحریم از ایران دریغ 
می شــود، راه حل برجام را پیش پای 
دولتمردان گذاشــت؛ در عین حال 
اما سعید لیاز از آن ســوی اردوگاه 
اصاحات به انتهای راســت افراطی 
شتافته و ضمن آرزو برای امضا نشدن 
برجام، بر ســاخت بمب اتــم اصرار 

می کند!
او با استناد به این جمله فردیناند 
الســال که می گوید »مهمترین بند 
هر قرارداد و توافقی، لوله توپ است«، 
می گویــد »آرامش از لولــه توپ در 
می آید نه از توافق. کاغذ چیزی به تو 
نمی دهد، کاغذ هیچ چیز نمی دهد. تو 
نمی توانی لوله توپ را بدهی برود و فکر 
کنی قراردادت سالم می ماند.« لیاز 
در گفت وگوی مفصل و طوالنی مدتی 
پیش تاکید می کند که ایران با »بمب 

اتم« امن تر است. 
اظهارات لیاز از آن جهت بســیار 
واکنش برانگیز شــد که او چهره ای 

اصاح طلــب شــناخته می شــود 
و این افــکار اصولگرایانــه از جانب او 
شوکه کننده بود. در جبهه اصولگرایان 
اما تعداد کســانی که گمان می کنند 
امروز همان روزی است که محمدرضا 
شاه پهلوی پیش بینی  اش را می کرد، 
بیشتر است؛ همان روزی که باید بمب 

اتم داشته باشیم.
احمد بخشایش اردستانی، نماینده 
اصولگــرای ادوار مجلــس دیروز در 
گفت وگویی دربــاره ضمانت اجرای 
عدم تحریم شرکت هایی که با احیای 
برجام با ایران فعالیت می کنند، تصریح 
کرد: »ضمانت اجــرای عدم تحریم 
شرکت ها سه سال است و این هم آن 
قدر کارآیی ندارد و باز هم دغدغه اینکه 
دولت بعدی آمریــکا چه تصمیمی 
می گیرد، بر جای خود باقی اســت. از 
طرفی این یک واقعیت اســت که در 
دنیای کنونی قــدرت تعیین کننده 
است. من باور دارم در چنین دنیایی 
باید بمب اتم به دست آوریم تا موازنه 
قدرت شکل بگیرد. بمب اتم گرچه نان 
و آب نمی شــود اما حتما مانع از ادامه 
تهدیدهای غربی ها می شود و باعث 
ایجاد موازنه قدرت خواهد شــد.« او 

 حتی اضافه کرد که »به اصل این ایده 
بسیاری باور دارند.«

 فتوایی که الیتغیر نیست!
بخشایش اردســتانی ماه گذشته 
نیز در جــای دیگری با تکــرار دوباره 
ایــده ســاخت »بمب اتــم«، بحث 
»موازنه وحشــت« را مطــرح کرد و 
توضیح داد: »اکنون به هر دلیلی بین 
ایران و اسرائیل یک تخاصم غیرقابل 
میانجی وجــود دارد و ما به هر دلیلی، 
چه درســت، چه غلط االن در جنگ 
تمام عیار با صهیونیســت ها هستیم. 

طبق برخی آمارها اســرائیل بین ۷۰ 
تا ۴۰۰ کاهک اتمی دارد. خب برای 
این موازنه وحشــت ایران هم باید به 
توان ساخت ســاح هسته ای دست 

پیدا کند.«
دربــاره فشــارها و تحریم هــای 
اقتصادی نیــز او و بســیاری چون او 
معتقدند که ایران در تمام این سال ها 
هم زیر فشــار حداکثری بــوده و هم 
نتوانسته به بمب دســت پیدا کند؛ به 
تعبیری به قول بخشایش اردستانی هم 
کتک را خورده و هم پیاز را. بنابراین چه 
بهتر که بمب داشته باشد تا دست کم 
بتواند بگوید این همه تحریم و فشــار 
یک خروجی قابل دفاع هم داشته است. 
صدای بمب خواهی در مجلس حتی 
بلندتر است. در حالی که ایران همواره 
در این سال ها سعی کرده با اتکا به یک 
مبنای فقهی و فتوا بــه دنیا اطمینان 
دهد که بمب نمی ســازد، محمدرضا 
صباغیان بافقی ماه گذشته در مجلس 
دولت های غربــی را تهدید کرد »اگر 
گستاخی کنید از رهبر معظم انقاب 
اسامی خواهیم خواست که اگر صاح 
بدانند فتوای ساخت ساح هسته ای را 

تغییر دهند!«
هرچه ناامیدی از عهد و وفای غرب 
بیشتر می شود، اصرار بر ساخت بمب 
اتم هم افزایش می یابد. از سوی دیگر 
با رفتن بایدن از کاخ سفید و بازگشت 
جمهوری خواهــان، برجــام باز هم 

محتضر خواهد شد.
با مروری بر این فضا روشــن است 
که حتی برجام نیز منازعه هســته ای 
جهان و ایران را پایــان نخواهد داد؛ به 
ویژه که مشــکل غرب با ایران صرفا 
برنامه هسته ای آن نیست. اینجاست 
که بسیاری در ایران این ایده را مطرح 
می کنند کــه »تنها بمــب نجاتمان 
خواهد داد«. این ایده هــم اما یادآور 
دوران ریاســت جمهــوری محمود 
احمدی نژاد است که سکوت ها درباره 
برنامه هســته ای ایران را شکست و با 
کاغذپاره خواندن تحریم ها، جشــن 
کیک زرد گرفت، اما آن جســارت به 
خرج دادن احمدی نــژاد هم نه تنها 
نجاتمان نداد بلکه آغازی شد بر آنچه 

اکنون گرفتارش هستیم!
بدین ترتیب می توان گفت که در 
حال حاضر تحریم و بمب اتم و برنامه 
هسته ای ایران کاف سردرگمی است 
که سرنخ بازکردنش فعا حتی در وین 

هم پیدا نیست!

ناامیدی از صلح و اصرار بر ساخت سالح هسته ای پشت تریبون ها؛

تنها »بمب« نجاتمان خواهد داد!
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محبوبه   ولی
روی موج کوتاه

بخشایش اردستانی و 
بسیاری چون او معتقدند که 
ایران در تمام این سال ها هم 

زیر فشار حداکثری بوده و 
هم نتوانسته به بمب دست 
پیدا کند؛ بنابراین چه بهتر 

که بمب داشته باشد تا دست 
کم بتواند بگوید این همه 

تحریم و فشار یک خروجی 
قابل دفاع هم داشته است

آنچه پدر هسته ای ایران 
و محمدرضا شاه پهلوی 
محرمانه و پشت درهای 

بسته با یکدیگر گفتند، با 
صدای بلند از تریبون ها 

شنیده می شود. حاال دیگر 
نه 15 سال بلکه قریب به 50 
سال گذشته و از قضا تعادل 

قدرت در منطقه و دنیا به 
هم ریخته است

رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه فرانسوی ها 
بیشترین ظلم را در طول تاریخ در قضیه هسته ای به ایران 
کردند، گفت: بیشترین مزاحمت را هم فرانسه در مذاکرات 

هسته ای روی چرخه سوخت هسته ای داشته است.
محمد اسامی صبح دیروز در دیدار با نماینده ولی فقیه 
لرســتان در این خصوص افزود: فرانسوی ها یک میلیارد 
دالر از پول ما را گرفتند تا روی چرخه ســوخت هسته ای 
سرمایه گذاری کنند، اما به ما گفتند شرکت تأسیس کنید 
و هر وقت سوخت خواستید ما به شما سوخت می دهیم؛ 
بعد از ۵۰ سال هیچ چیزی دست ما را نگرفته و سودی برای 

ما نداشته است. 
وی با بیان اینکه یک عقب ماندگی ۱۰ ســاله در حوزه 
انرژی اتمی داریم، اظهار داشت: انرژی هسته ای به سبب 
گستردگی دامنه برای پیشبرد ســایر علوم تأثیرگذاری 

عمده ای دارد و آثار تبعی و پیشبرد توسعه ای آن فوق العاده 
است.

رئیس ســازمان انرژی اتمــی افزود: نکتــه اصلی که 
دشمنان با آن مخالفند و در انحصار ابرقدرت هاست بحث 
چرخه سوخت است و همه ابرقدرت های شرق و غرب حتی 
چین و روسیه هم مخالف هســتند که ما چرخه سوخت 
داشته باشیم؛ زمان شاه هم با او برای چرخه سوخت درگیر 
بودند که ما در حال چاپ مستندات آن هستیم و گفتند که 

ایران نباید چرخه سوخت داشته باشد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه چرخه 
سوخت دست ساز اســت و با آن می توان بدون وابستگی 
کار را پیش بــرد، عنوان کرد: چرخه ســوخت در انحصار 
و سلطه ابرقدرت هاســت و دعوا با ایران هم برای همین 

موضوع است.

وی بیان کرد: شــیطنت، خباثــت و فتنــه ای که با 
سردستگی منافقین از شــکل گیری صنعت هسته ای راه 
انداختند برای موارد اتهامی اســت که به  دست عملیات 
اســرائیل افتاده و با غوغاســاالری می خواهند وجاهت و 

صلح آمیز بودن هسته ای ایران را زیر سؤال ببرند.
اسامی با اشاره به اینکه آژانس انرژی اتمی باید نظارت 
کرده تا مواد انحرافی نباشد، گفت: اگر جایی یک کلمه و 
یک خبر از انحراف باشــد، همه روی همان نقطه هجوم 
می آورند، چون موضوع هسته ای ایران حساسیت دارد و 
روی ما بیشتر تحریک می کنند. اسرائیلی ها روزانه در مورد 

انرژی اتمی ایران صحبت می کنند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران با اشــاره به اینکه 
به جز پنج قدرتی که خودشان تسلیحات هسته ای دارند، 
اسرائیل، هند، پاکســتان و کره شــمالی هم تسلیحات 

هسته ای دارند، تصریح کرد: به کره شمالی گیر می دهند اما 
با بقیه کار ندارند. مدیرکل انرژی اتمی به اسرائیل می رود 
ولی یک کلمه هم ســؤال نمی کند که باید یک بازرســی 
داشته باشیم، چون جرأت بازرسی ندارد و جرئت نمی کند 
بگوید که ما باید مــواد هســته ای را انبارگردانی کرده و 

وضعیت را ببینیم.
اسامی با بیان اینکه مواردی علیه اسرائیل در مجامع 
بین المللی گفته می شود ولی کســی همراهی نمی کند، 
اظهار داشت: اسرائیل یک شرایط و جو بین المللی را ایجاد 

کرده است، چون سال ها کار انجام داده و نفوذ کرده اند.

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

فرانسوی ها بیشترین ظلم را در قضیه هسته ای به ایران کردند

خبر

منابع عراقی اعام کردند که ششــمین دور از مذاکرات 
ایران و عربستان که قرار بود در ســطوح باال برگزار شود، به 
دلیل بحران سیاسی عراق و به درخواست تهران و ریاض به 

تعویق افتاده است.
به گزارش ایلنا، بحران سیاسی عراق که در چند هفته اخیر 
شدت گرفته و به خیابان های این کشور کشیده شده است، 
منجر به تعویق ششمین دور از مذاکرات تهران و ریاض شده 

است که قرار بود در بغداد، پایتخت این کشور برگزار شود.
مذاکرات ایران و عربســتان در آوریل ســال ۲۰۲۱ به 

میزبانی بغداد و با میانجی گری عراق آغاز شد. طرفین تاکنون 
پنج دور مذاکرات برگزار کردند کــه آخرین دور آن آوریل 
گذشته برگزار شده بود. یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق 
در گفت وگو با العربی الجدید اعام کرد که قرار بود ششمین 
دور از مذاکرات ایران و عربستان در پایان ژوئیه گذشته برگزار 
شــود و بغداد نیازمندی های الزم برای برگزاری این جلسه 
که قرار بود با حضور مقام های ارشد دو کشور برگزار شود را 

فراهم کرده بود.
وی افزود: با شروع تحوالت سیاســی در عراق و هجوم 

طرفداران مقتدی صدر به منطقه سبز بغداد، برگزاری این 
نشست به تعویق افتاد. 

این منبع آگاه با بیان اینکه تعویق ششمین دور از مذاکرات 
ایران و عربستان به درخواست تهران و ریاض بوده است نه از 
جانب بغداد، گفت: طرفین تاکید کردند که اوضاع سیاسی 
در عراق و تشــدید درگیری ها و اعتراضات میان گروه های 
سیاســی عراق و تحصن طرفداران جریان صدر در منطقه 
ســبز بغداد و در نزدیکی محل برگزاری جلسات مذاکرات 
ایران و عربستان، آماده برگزاری این نشست در سطح وزرای 

خارجه نیست.
به گفته این منبع، دولت عراق به تهران و ریاض تاکید کرده 
که منطقه سبز بغداد امن و آماده همه ترتیبات مورد نیاز برای 
برگزاری این نشست اســت و بحران سیاسی در این کشور 
بر برگزاری این نشســت تاثیری نخواهد داشت اما طرفین 

ترجیح دادند برگزاری این نشست را به تعویق بیندازند. این 
منبع آگاه همچنین افزود: دولت مصطفی کاظمی همچنان 
برای برگزاری دور جدید گفت وگوها میان ایران و عربستان 
تاش می کند به ویژه اینکه احتماال بحران سیاسی در عراق 

به طول بینجامد و نباید مذاکرات را به این بحران ربط داد.

به دنبال باال گرفتن بحران سیاسی در عراق؛ 

دور ششم مذاکرات تهران- ریاض به تعویق افتاد

گزارش


