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همزمان با تداوم بن بست در مذاکرات 
وین، رافائل گروســی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، گفت که کارگاه 
جدید ساخت سانتریفیوژ ایران در نطنز 

در زیرزمین راه اندازی شده است.
رسانه های غربی به نقل از دیپلمات ها 
در وین گفتند که ایران با هدف حفاظت از 
این کارگاه در برابر حمالت احتمالی آن را 
تقریبا سه طبقه در زیر زمین ساخته است.
آنها در گزارش خــود آورده اند که ایران 
در این کارگاه، قطعات سانتریفیوژهای 
پیشــرفته ای را تولید می کند که نقش 
کارآمدی در افزایش سرعت غنی سازی 
دارند. هرچند که مقامات ایران می گویند 
انتقال ســانتریفیوژها از کرج به نطنز با 

اطالع آژانس صورت گرفته است.
 طوالنی شدن

 بن بست مذاکرات وین
گره مذاکرات وین دقیقا چیست؟ این 
بار موضوع سپاه پاســداران. اما واقعیت 
این اســت که روند احیای برجام خیلی 
ســخت تر از آنچه پیش بینی می شــد 
در حال انجام اســت. نگاهی به فرآیند 
مذاکرات نشان می دهد که در هر دوره 

زمانی موضوعی خاص بــه عنوان گره 
اصلی مذاکرات مطرح شــده و بعد از باز 
شدن، مشــکلی دیگر گره در مذاکرات 
انداخته اســت.مثال برای مدتی مساله 
اصلی، پرونده ایران در آژانس بود. بعد از 
آن گام به گام بودن روند لغو تحریم ها به 
عنوان محور کلیدی مذاکرات مطرح شد 
و در همین اواخر درخواست های روسیه 
برای تضمین کتبی آمریکا مذاکرات را 
با تاخیر مواجه کرد.بــا این حال به نظر 
می رسد موضوع خروج نام سپاه پاسداران 
از لیست تحریم به یک موضوع حیثیتی 
تبدیل شده و نه ایران تاکنون انعطافی در 

این زمینه نشان داده است و نه آمریکا.
رســانه آمریکایــی پولیتیکــو در 
آخرین تحلیل خود، از بن بســت کامل 
در مذاکــرات احیای برجــام خبر داده 
و نوشته اســت که با وجود داشتن یک 
توافق تقریباً ۲۷ صفحه ای تقریباً آماده 
اجرا؛ دیپلمات ها هنوز بر سر یک نقطه 
اختالف نهایی بین ایاالت متحده و ایران 
معطل هستند: حذف ســپاه از لیست 

تروریسم وزارت خارجه. 
یک مقام آمریکایــی در گفت وگو با 
پولیتیکو گفت: »موضع آمریکا این بوده 
است که تا زمانی که ایران برای برطرف 

کردن نگرانی های آمریکا درباره مسائل 
فراتر از برجام گامی برنداشته، واشینگتن 
نیز ســپاه را از فهرست ســازمان های 
تروریستی خارج نخواهد کرد، زیرا این 

موضوع نیز فراتر از برجام است.«
او افزود: »بسیار بعید به نظر می رسد 
که دولت بایدن بخواهــد در این مقطع 
سپاه را در قالب مذاکرات احیای برجام، 
از فهرســت ســازمان های تروریستی 

خارج کند.«
یک مقام غربی نیــز که در مذاکرات 

وین حضور داشــته، به پولیتیکو گفت: 
»می توانم بگویم افرادی که به شدت در 
این مذاکرات تالش کرده اند، به استیصال 
رســیده اند، زیرا یک توافق بسیار خوب 
که به نفع همه است به دلیل مسائلی که 
هیچ ارتباطی به مسئله هسته ای ندارند، 

گروگان گرفته شده  است.«
در همین حال، آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا، در نشست کنگره گفت: 
»سپاه پاسداران تنها زمانی می تواند از 
فهرست سازمان های تروریستی خارج 
شــود که ایران اقدام هــای الزم را برای 

حذف سپاه از این لیست انجام دهد.«
وزیر خارجه آمریکا افزود: »اگر تحت 
هر شرایطی سپاه پاسداران از فهرست 
سازمان های تروریستی خارج شود، بسته 
به اقدام های ایران می توان سپاه را دوباره 

به این فهرست بازگرداند.«
رسانه های اسرائیلی نیز در روزهای 
گذشته در مطالبی به نقل از دیپلمات ها 
گزارش کردند که آمریــکا به پذیرش 
شکست مذاکرات احیای برجام نزدیک 
شــده و بیش از هر زمان دیگری خود را 
برای اعتراف به شکست در این مذاکرات 

آماده می کند.
 آژانس و ایران؛ حرکت پاندولی 

در خط مذاکرات
حاال همه می دانند تعامــل ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تابعی از 
شرایط مذاکرات وین اســت. هر زمان 
که شرایط در مذاکرات خوب پیش برود 
ایران و آژانس از تعامل باال با یکدیگر سخن 
می گویند و هرگاه مذاکرات با دست انداز 
روبرو شود، آژانس از پنهان کاری ایران 
می گوید و ایران از واکنش قانونی برای 
حفاظت از اماکن خود.رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز در آخرین موضع گیری خود خواستار 
پاســخگویی ایران در خصوص کارگاه 
جدید ساخت سانتریفیوژ ایران در نطنز 
شده و سخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
ایران هم در پاسخ گفته این موضوع ناشی 
از تشدید تدابیر امنیتی در پی حمله به 

مجتمع تسای کرج است.

پیشتر ساخت قطعات سانتریفیوژ 
در شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران 
)تســا( واقع در کرج انجام می شــد که 
در تیرماه ســال گذشــته این کارگاه 
مورد حمله خرابکارانه از سوی اسرائیل 
قرار گرفت.ایران حتی اعــالم کرد که 
دوربین های آژانس که در این مجتمع 
نصب بود هم در اثر حمله آسیب دیده  اند 
و دیگر به آژانس اجــازه تعویض کارت 
حافظــه دوربین هــا در این ســایت را 
نمی دهد.مذاکرات آژانس و ســازمان 
انرژی اتمی ایران بــرای نصب دوربین 
جدید در این سایت نزدیک به شش ماه 
طول کشــید.آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بهمن  ماه گذشته در گزارشی اعالم 
کرد که ایران تولید قطعات سانتریفیوژ را 
از مجتمع تســا در کرج به مکانی جدید 
در نطنز واقع در استان اصفهان منتقل 
کرده اســت و تمامی تجهیزات ساخت 
قطعات ســانتریفیوژ کارگاه کرج نیز به 
نطنز منتقل شده است.مذاکرات آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی بــا ایران برای 
نصب دوربین های نظارتی در این کارگاه 
جدید نیز چند ماه ادامه داشت تا اینکه 
رافائل گروسی پنج شنبه ۲۵ فروردین 
در گزارشــی محرمانه به اعضای آژانس 
اعالم کرد که دوربین های نظارتی این 
نهاد بین المللــی از ۲۳ فروردین ماه در 
محل کارگاه جدید ساخت سانتریفیوژ 
در نطنز نصب شــده اســت.با این حال 
محمدرضا غائبی، سرپرست نمایندگی 
ایران در سازمان های بین المللی در وین، 
همان روز گفت که تا زمان حصول توافق 
جدید، اطالعات مربوط به دوربین های 
نظارتی در اختیار آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی قرار نخواهد گرفت و نزد ایران 
ذخیره می شود.رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس، پیش از این اعالم کرده که بدون 
دسترســی به داده هــای دوربین های 
کارگاه جدید قطعات سانتریفیوژ، آژانس 
نمی تواند تایید کند خــط تولید در این 

کارگاه آغاز شده است یا نه.
ســعید خطیب زاده،  ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه هــم درخصوص 
انتقال سانتریفیوژها به نطنز گفته بود: 
»ایران عضو ان.پی.تی است و رژیم عدم 
اشاعه  را پذیرفته و مقررات پادمان را تابع 
النعل بالنعل انجام داده اســت و انتقال 
سانتریفیوژها هم پس از خرابکاری برای 
قرار گرفتن در جای امن از کرج به نطنز 
با اطالع آژانس صورت گرفته اســت و 

براساس تعهدات ما در معاهده عدم اشاعه 
این اجازه را داریم که براساس نیازهای 
صلح آمیز خود هر اقدامی را با اطالع و زیر 

نظر آژانس انجام دهیم.«
مذاکرات تمام شده است 

اظهارات گروسی البته از سوی رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران بی پاسخ نماند. 
محمد اسالمی گفت: ما به تمامی سواالت 
در خصوص مکان های ادعایی پاســخ 
داده ایم؛ دو مرتبه هم جلســه داشتیم 
و جلســه ســوم هم به زودی در تهران 
تشکیل خواهد شد و مذاکرات در حال 

پیشرفت است.  
اسالمی که پیشتر گفته بود تمامی 
ابعاد فنی مذاکرات به پایان رسیده و فقط 
ابعاد سیاسی آن مانده است؛ این بار نیز در 
حاشیه روز قدس از پایان مذاکرات سخن 
گفت: »مذاکراتی دیگر باقی نمانده است؛ 
مذاکرات تمام شده است. مذاکرات در 
چهارچوب توافق برجام بوده و مشکالتی 
اســت که آمریکا ایجاد کرده و خودش 
باید این مشــکالت را رفع کند چرا که 
تمامی رفتارهایشان خالف توافق بوده؛ 
خودشان از برجام خارج شدند و خودشان 
امضایشــان را پاره کردند، امروز هم اگر 
می خواهند به توافق بازگردند باید همه 

مواردی را که نقض کردند، اعاده کنند.«
مذاکــرات وین در وضعیــت گریز 
یا اتصــال قرار گرفتــه و روزهای آینده 
مشــخص می کند که آیا برای احیای 
برجامی که از ۲0 اسفند دچار سکته شده 
امیدی می توان متصور بود؟ وگرنه تعامل 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا سایر 

چالش ها همه موضوعی فرعی است. 

گروسی از کارگاه سانتریفیوژ زیرزمینی ایران انتقاد کرد

بن بست در مذاکرات؛ چالش با آژانس
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همه می دانند تعامل 
ایران و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی تابعی از 
شرایط مذاکرات وین 

است. هر زمان که شرایط 
در مذاکرات خوب پیش 

برود ایران و آژانس از 
تعامل باال با یکدیگر سخن 

می گویند و هرگاه مذاکرات 
با دست انداز روبرو شود، 

آژانس از پنهان کاری ایران 
می گوید و ایران از واکنش 

قانونی برای حفاظت از 
اماکن خود

واقعیت این است که 
روند احیای برجام خیلی 

سخت تر از آنچه پیش بینی 
می شد در حال انجام است. 
نگاهی به فرآیند مذاکرات 

نشان می دهد که در هر 
دوره زمانی موضوعی 

خاص به عنوان گره اصلی 
مذاکرات مطرح شده و بعد 
از باز شدن، مشکلی دیگر 
گره در مذاکرات انداخته 

است

طهمورث حسینی

»دو طرح شفافیت«در دستور 
کار مجلس قرار می گیرد

مجلس شورای اســالمی در جلسات این هفته 
خود دو طرح شفافیت را در صحن علنی مورد بررسی 
قرار خواهد داد.به گزارش ایرنا، کمیســیون امور 
داخلی کشور و شوراها اعالم کرده که در مورد طرح دو 
فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 
و سایر نهادها و گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان در 

صحن علنی مجلس تصمیم گیری خواهد شد.
    

بازداشت چند عضو حزب کومله 
در کردستان

اداره کل اطالعات استان کردستان اعالم کرد: 
»هسته تشــکیالتی گروهک تروریستی کومله 
کمونیست شناسایی و اعضای آن بازداشت شدند.«

به گزارش تســنیم، اداره کل اطالعات استان 
کردستان در اطالعیه ای آورد: در آستانه روز جهانی 
قدس، با اشــراف اطالعاتی ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( هسته تشکیالتی گروهک تروریستی 
کومله کمونیست شناسایی و اعضای آن بازداشت 
شدند.در این اطالعیه آمده است: اعضای این هسته 
که از خارج از کشور هدایت می شدند، قصد داشتند 
با امنیتی نمودن مناسبت ها، روز جهانی قدس و روز 
کارگر را تحت شعاع قرار دهند. جمع آوری اطالعات 
از اصناف و مشکالت اقتصادی، تحریک به تجمع 
در مقابل فرمانداری ها، تالش برای ایجاد درگیری 
و اغتشاش و مستندسازی تجمعات و خبرپراکنی 
دروغ از کشته شدن یا خودکشی زنان ُکرد و توهین 
به مقدســات مذهبی از فعالیت های این هســته 

تشکیالتی بوده است.
    

 اعطای نشان خورشید تابان
 از سوی دولت ژاپن به عراقچی

سفارت ژاپن در ایران اعالم کرد که در تاریخ ۲۹ 
آوریل سال ۲0۲۲ میالدی )به وقت ژاپن( دولت ژاپن 
نشان خورشید تابان، ستاره زرین و سیمین را به تبع 

ایرانی دکتر سیدعباس عراقچی اعطا کرد.
به گزارش ایلنا،سیدعباس عراقچی در وزارت 
امور خارجه جمهور ی اســالمی ایــران عهده دار 
مسئولیت های بسیار مهمی بوده، از سال ۲00۸ به 
عنوان سفیر ایران در ژاپن، از سال ۲0۱۳ به عنوان 
معاون وزیر امور خارجه در امور حقوقی و بین الملل 
و از سال ۲0۱۸ به عنوان معاون وزیر امور خارجه در 
امور سیاسی، فعالیت داشــته و در حفظ و توسعه 

روابط ایران و ژاپن نقش بسزایی ایفا کرده است.
سفارت ژاپن در ایران برای عراقچی موفقیت های 
روزافزون در زمینه ارتقای روابط دوجانبه آرزومند 

است.
    

 دادستانی سوئد برای 
حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد

دادستانی سوئد بعد از اعالم دادخواست نهایی، 
برای حمید نوری شهروند ایرانی و مسئوالن سابق 

قوه قضاییه تقاضای حبس ابد کرد. 
براساس گزارش های منتشر شده حمید نوری 
در ۹ نوامبر ۲0۱۹ در پی ادعاهای اعضای گروهک 
تروریســتی منافقین در فرودگاه استکهلم توسط 
پلیس سوئد دســتگیر و تا کنون ۸۹ جلسه دادگاه 

برای وی برگزار شده است.
    

توافق تهران و بغداد برای از 
سرگیری صادرات گاز ایران به عراق

وزیر برق عراق از توافق تهــران و بغداد برای از 
سرگیری صادرات گاز ایران به عراق خبر داد.

به گزارش ایلنــا به نقل از خبرگــزاری دولتی 
عراق)واع(، »عادل کریم« وزیر برق عراق از توافق 
تهران و بغداد برای از ســرگیری صادرات گاز ایران 
به عراق خبر داد.این توافق پس از سفر روز سه شنبه 
عادل کریم به تهران برای رایزنی با وزرای نیرو و نفت 
ایران صورت می گیرد.به گفته کریم، در چارچوب این 
توافق، عراق نیز بدهی های خود به ایران را پرداخت 
خواهد کرد.وی افزود که در جریان رایزنی های اخیر 
با مقام های ایرانی، بر سر تامین گاز عراق در تابستان 
و تجهیز نیروگاه ها و واحدهای تولیدی برق توسط 

آنها توافق شد.
    

از سوی وزارت امور خارجه عنوان شد:
 تکذیب شایعه ترور سفیر قطر

 در ایران
شایعه ترور سفیر دولت قطر در تهران که ساعتی 
پیش از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود تکذیب 
شد.به گزارش مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه 
در اطالعیه ای، شایعه سوء   قصد به سفیر دولت قطر 
در تهران را تکذیب کرد.بر اساس این گزارش، وزارت 
امور خارجه از رسانه ها خواست تا از نقل شایعات بی 

اساس خودداری کنند.

روی موج کوتاه

خبر

راهپیمایی سراســری روز جهانــی قدس با 
نمایش موشک های »خیبرشــکن« و »عماد« 

برگزار شد.
به گزارش تســنیم این راهپیمایی که در دو 
سال گذشته به دلیل شــیوع کرونا برگزار نشده 
بود، امسال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
در تهران و بیش از ۹00 شهر کشور با شعار مرگ بر 

آمریکا و مرگ بر اسرائیل برگزار شد.
همچنین موشک های عماد و خیبرشکن با برد 
۱۷00 کیلومتر و ۱400 کیلومتر در راهپیمایی 
روز قدس بــه نمایش درآمد. این موشــک ها از 
دوربردترین موشــک های بالستیک تاکتیکی 
جهان هستند.رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی 

روز قدس اظهار داشت: پیام روز قدس این است 
که سرنوشت فلسطین را جوانان و نوجوانان دارند 
رقم می زنند.سیدابراهیم رئیسی افزود: مجاهدان، 
جوانان فلسطینی و لبنانی در حوادث اخیر نشان 
دادند که ابتکار عمل در دستان آنهاست و آینده 
این ســرزمین به دســت همین مجاهدان رقم 
خواهد خورد.وی تاکید کرد:  آزادی قدس شریف 
حتمی است؛ زیرا این وعده خداوند و رسول اکرم 
)صلوات اهلل علیه( است و همچنین روز قدس یک 
روز نمادین برای همبســتگی و حمایت از مردم 
مظلوم فلسطین است و ان شاءاهلل این همبستگی 
به نابــودی رژیم غاصب صهیونیســتی منتهی 

خواهد شد.

فرمانده کل ســپاه نیز در پیش خطبه های 
نمازجمعه تهران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی 
به نقطه ای رســیده  که حتی مجروح شدن یک 
فلسطینی برایش عقوبت فراوانی دارد، گفت: دیگر 
فصل وقایع غم انگیز برای فلسطین گذشته و این 
ملت از دست های خالی عبور کرده و اسرائیل در 
حال فروپاشیدن است.سرلشکر حسین سالمی 
با خطاب به صهیونسیت ها تصریح کرد به شما می 
گویم، اسرائیلی ها سخن من را می شنوند و به آنها 
می گویم شما که فکر می کردید الیه های ضخیم 
امنیت می تواند امنیتی ترین رژیم عالم را که مانند 
یک پادگان است از خطر حمالت فلسطینی های 
قهرمان نجات دهد. دیدید شهیدان محمد حسین، 

فتحی حازم و شــهید ضیا را که چگونه در قلب 
سرزمین های سال ۱۹4۸ در یک شب تمام ارتش 

اسراییل و قوای امنیتی او را شکست دادند.
وی تصریح کرد: ســخن را کوتاه می کنم و به 
شما این نکته را می گویم که شرارت های خود را 
خاموش کنید. شما می دانید ما اهل عمل و واکنش 

هستیم. پاســخ های ما دردناک است و شرایط را 
برای اهداف خود فراهم می کنیم. ما شــما را رها 
نمی کنیم، منتظر باشید؛ پاسخ های ما را دیده اید. 
امروز هم می گویم اگر کوچک ترین عمل جاهالنه 
و شرارت آمیز از شما سر برند بهتر از من می دانید 

چه بر سرتان خواهد آمد.

راهپیمایی روز قدس در پایتخت و 900 شهر ایران برگزار شد

رژه  »عماد«  و »خیبر« در خیابان های تهران

نماینده ادوار پیشین مجلس معتقد 
است که بسیاری از وزرا علم آن وزارتخانه 
را ندارند و بیشتر در حد مدیرکل هستند 

تا وزیر.
محمدرضا خبــاز، در گفت وگو با ایلنا 
افزود: در ایام رای اعتمــاد نمایندگان به 
کابینه آقــای رئیســی، پیش بینی آغاز 
انتقادات را کرده بودم. کابینه معرفی شده 
توسط آقای رئیسی ضعیف ترین کابینه 

بعد از انقالب بود و احساس کردم، تعریف های بی وقفه از 
منتخبان آقای رئیس جمهور واقعیت نداشته و به زودی 
ورق برعکس خواهد شد. پیش بینی کرده بودم نمایندگان 
طرفدار بی دلیل آقای رئیس جمهور به دلیل ضف فوق العاده 
کاندیداها، جزو منتقدان دولت قرار خواهند گرفت و این 

پیش بینی درست از کار درآمد و در مدت 
سه ماه اعتراضات و انتقادات آغاز شد.

عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی افزود: دلیل انتقادات و اعتراضات این 
است که افرادی انتخاب شدند که اول، علم 
آن وزارتخانه را ندارند، ثانیا، تبحر ندارند 
و ثالثا از در داخل وزارتخانه از محبوبیت 
برخوردار نیستند و در نهایت اکثریت این 
وزرا باید در حد مدیر کل معرفی می شدند. 
وقتی شما کاری را به دست افراد توانمند نسپارید و از عهده 
کار برنیایند، مشکالت بیشتر شده و مردم بر نمایندگان 
فشار می آورند و در نهایت نمایندگان به دولت می گویند 
چرا به وعده هایی که دادید عمل نکردید و در نهایت این 

موضوعات باعث بروز اختالفات می شود.

ســخنگوی دولت دوازدهم موضوع 
تفهیم اتهام به رئیس جمهور، معاون اول 
و وزرای دولت سابق را از اساس نادرست 

و غیرواقعی خواند.
به گــزارش جمــاران علــی ربیعی 
نوشت: خبری دروغ از یک تفهیم اتهام 
به رئیس جمهور و معــاون اول گرفته تا 
چند وزیر در مــورد ارز 4۲00 تومانی، از 
تریبون قوه مقننه!! منتشــر شد که پس 

از انتشار، دستمایه بحث در تعدادی از رسانه های فارسی 
زبان خارج از کشور نیز قرار گرفت. نخست؛ اظهارنظر از 
قول قوه قضائیه توسط یک قوه دیگر، یک بدعت است. 
دوم اینکه خبر اعالم شــده، موضوعی است که از اساس 

نادرست و غیرواقعی می باشد .

وی افزود: تصور می شــد با انتخابات 
۱400،  در راســتای ایجاد فضایی آرام 
برای فعالیت دولت مســتقر، آرامش در 
فضای کشور از ســوی جریان سیاسی و 
گروههایی که به نام اصولگرایی فعالیت 
می کنند دنبال شود. ولی گویی عده ای 
هنوز بنا بر یک عادت نهادینه شــده یا 
برای پرت کردن افکار عمومی با شــگرد 
فرافکنی، روند مذموم تخریب بی اساس 
را ادامه می دهند. گویی حیات سیاسی اینان، وابسته به  

فضای تخریب زا و تخریب زی است.
ربیعی تصریح کرد: هرچنــد حق پیگیری قضایی از 
سوی نامبرده شدگان باقی است اما چه خوب است قوه 

محترم قضائیه نیز اقدام به روشنگری نماید.

محمدرضا خباز:

اکثریت وزرا باید در حد مدیرکل معرفی می شدند
علی ربیعی: 

شایعه تفهیم اتهام جهانگیری و چند وزیر دولت روحانی کذب است

ری
صی

ی ن
هد

س: م
 عک

  


