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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»یک نفــر دهان یوســی کوهن را 
ببندد«؛ این دعوای راه افتاده در تل آویو 
بر سر نطنز اســت؛ دعوا بر سر دوراهی 
قدرت نمایی و مالحظه امنیتی است؛ 
دعوای گروهی کــه می خواهند به رخ 
بکشند که دستشان به درون تاسیسات 
هسته ای ایران رسیده و توانسته اند آن 
را منفجر کنند و گروهی که می خواهند 
دهان گروه اول را از ترس واکنش ایران 

ببندند.
 چند ماهی است که آتش سوزی های 
سریالی و انفجار پشــت انفجار ایران را 
شوکه کرده اســت. ابعاد مشکوک این 
حوادث آن جایی خود را پررنگ تر کرد 
که دو مورد از این انفجارها در دو منطقه 
حساس موشکی و هسته ای ایران رخ داد. 
شامگاه پنجم تیرماه یک انفجار در 
منطقه موشــکی پارچین اتفاق افتاد و 
چند روز بعد در بامداد 12 تیر، انفجاری 
دیگر خســارتی هنگفت در تاسیسات 

غنی سازی نظنز به بار آورد. 
معمایی با یک کلید اسرائیلی

آنطور که سایت نورنیوز دیروز نوشته، 
»مجموعه هسته ای نطنز در مساحتی با 
بیش از 1۰۰ هزار متر مربع، تاسیساتی 
زیرزمینی در عمق 7.6 متری زمین هم 
دارد که از حمالت هوایی مصون است.« 
این ســایت به نقل از علی اکبر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه 
داده که ســوله مونتاژ، خرداد 97 بعد از 
بیانات رهبری مبنی بــر لزوم آمادگی 

برای تولید 19۰ هزار سو اورانیوم غنی 
شــده کلید خورد و یک ماه بعد هم به 

بهره برداری رسید. 
سالن مذکور برای سانتریفیوژ های 
IR 2 m .IR ۴.IR 6  کــه جــزو 
سانتریفیوژ های پیشرفته ایران هستند، 
ایجاد شــد و به دلیل کوتاهی ســقف، 
سوله دیگری برای ســانتریفیوژ های 
قدبلندتر ایران راه اندازی شد. در سالن 
مونتاژ 6۰سانتریفیوژ می توانست نصب 
و تســت های مختلــف روی آن انجام 
شــود، مهم ترین تســت در این سالن 
تست سرعت بود که با ابزار های مدرن 

شدنی است.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی گرچه گفتــه که انفجار در 
این ســوله خللی در فعالیت هسته ای 
سایز نطنز ایجاد نکرده اما ادامه داده که 
خسارت سنگینی به آن وارد شده است. 

تفاوت این انفجار اما صرفا در محل 
آن نیست. انفجار در این بخش از نطنز 
نیز می توانســت مانند سایر انفجارها و 
آتش ســوزی های معمایی هفته های 
اخیر، سر به مهر بماند اما یک اسرائیلی، 

کلید این معما را لو داد.
ادعای کوهن و یوزها

ایدی کوهن، تحلیلگر اسرائیلی که 
طبق حساب کاربری اش بین سال های 
2۰۰۴ تا 2۰12 در دفتر نخست وزیری 
اســرائیل فعالیت می کرد، همان شب 
حادثه در توئیتی به زبان عربی با تاکید 
بر اختصاصی بودن خبــرش از منابع 
اطالعاتی غربی نوشــت که »اسرائیل 

بزرگترین کارخانه غنی سازی اورانیوم 
در ایران را بمباران و تخریب کرده است.«
همچنین پیش از انتشار نخستین 
خبر درباره حادثه نطنــز، بیانیه ای در 
رسانه های خارجی منتشر شد منتسب 
به گروهی زیرزمینی با نام »یوزپلنگان 
وطن«. گروه مذکور در بیانیه خود ادعا 
کرده بــود: »ما مخالفانی هســتیم که 
در دستگاه های امنیتی ایران حضور و 
فعالیت داریم و ســازه جدیدالتاسیس 
مونتاژ نطنز را به عنوان هدف عملیات 

خود برگزیدیم!«
از این گــروه مجهول الهویه و ادعای 
آنها دیگر خبری نشد، اما ادعای کوهن 
با تغییراتی دوباره مطرح شــد. روزنامه 
نیویورک تایمز از آن سوی دنیا، به نقل 
از یــک مقام اطالعاتــی خاورمیانه که 
خواست نامش فاش نشود، گزارش داد 
که این انفجار یک عملیات خرابکارانه 
بوده و عامــل انفجار نیز یک وســیله 
منفجره بوده که داخل این تاسیســات 

نصب شده بود. 
محرمانه در ایران

رفته رفته زمزمه های دست داشتن 
اسرائیل در این حمله باال گرفت. مقامات 
ایران به رغــم اینکه اعــالم می کردند 
علت انفجار در نطنــز به دالیل امنیتی 
محرمانه است و فعال اعالم نمی شود، اما 
گمانه زنی ها درباره دست داشتن اسرائیل 
را هم رد نمی کردند. رسانه ها اما با جدیت 
بیشتری این گمانه را دنبال کردند. سایت 
نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت 
ملی دیروز درباره آن نوشــت: »به  نظر 

می رسد تشابه زیادی بین حادثه نطنز و 
ترور سردار سلیمانی قابل مشاهده است؛ 
یعنی ترکیبی از اطالعات و پشتیبانی به 
همراه اقدام که با توجه به حجم تخریب 
احتمال عمدی بودن را تقویت می کند.«
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی هم یک روز پس 
از این انفجار اعالم کرد: »بررسی های فنی 
و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه های 
ذی ربط، علت وقوع حادثه در مجتمع 
هسته ای شهید مصطفی احمدی روشن 
در نطنز را به صورت دقیق مشخص کرده 
اما به دلیل برخــی مالحظات امنیتی 
علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان 

مناسب اعالم خواهد شد.«
تل آویو گرا می دهد

از آن سو مقامات اســرائیلی با یک 
بام و دو هوا، هم تلویحا مســئولیت این 
انفجــار را پذیرفتند و هم از آن ســر باز 
زدند. »گابی اشــکنازی« وزیر خارجه 

رژیم صهیونیســتی پس از این اتفاق 
گفت: »ما سیاســت طوالنی مدت را در 
دوره های مختلف داشته ایم تا به ایران 
اجازه ندهیم توانایی های هسته ای داشته 
باشد. رژیم )ایران( با چنین توانایی هایی 
تهدید موجودیتی علیه اسرائیل است 
و نمی توانیم اجازه دهیــم در مرزهای 
شمالی ما خود را تثبیت کند. بنابراین ما 
اقداماتی را انجام می دهیم که بهتر است 
درباره آن ها صحبت نشود«. پس از او اما 
بنی گانتس، وزیر امنیت اسرائیل پس از 
باال گرفتن این اخبار طی سخنانی گفت 
که نباید تمام اتفاقات رخ داده در ایران را 

به اسرائیل ربط داد. 
گرچه او ســعی کــرد ایــن اتهام 
را از دوش اســرائیل بــردارد، اما هرچه 
می گذرد، نشــانه های دســت داشتن 
رژیم صهیونیســتی در آن انفجار و چه 
بســا دیگر انفجارهای رخ داده در ایران 

بیشتر می شود. 
پرتاب ماهواره برای رصد ایران

در این میان وزارت جنگ اسرائیل دو 
روز پیش خبر داد که صنایع هوافضای 
اسرائیل ماهواره شناســایی افق 16 را 
در ساعت ۴ بامداد روز دوشنبه به وقت 
محلی، به فضا پرتاب کرده است. رادیو 
اســرائیل ماموریت این ماهواره را رصد 
ســایت های هســته ای و فعالیت های 

هسته ای ایران اعالم کرد.  
یکی از این نشــانه ها نگرانی برخی 
مقامات اسرائیلی از افشــای این اخبار 
اســت. همزمان که برخی از آنها برای 
قدرت نمایــی اطالعــات مربــوط به 
خرابکاریشان در ایران را به رسانه ها درز 
دادند، برخی دیگر نسبت به خطرات این 

قدرت نمایی هشدار می دهند.
دیروز آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ 
سابق رژیم صهیونیستی و مسئول حزب 
»اسرائیل بیتنا« اعالم کرد یک مسئول 
عالیرتبه در دســتگاه های امنیتی به 
صراحت گفته که »اسرائیل« مسئول 
حادثه پنجشــنبه هفته گذشــته در 

تأسیسات هسته ای نطنز بوده است.
 قمار امنیتی برای پیروزی 

در انتخابات؟
ظاهرا پس لرزه های این داستان به 
موضوع انتخابات اسرائیل هم کشیده 
اســت. لیبرمن گفته که این مســئول 
عالیرتبه دستگاه اطالعاتی، با این اقدام، 
تبلیغات خود بــرای ورود به انتخابات 
زودهنگام در حزب لیکود را آغاز کرده 
تا جایگزین نتانیاهو شود. مسئول حزب 
»اســرائیل بیتنا« بعد از این هشــدار، 
از نتانیاهــو، نخســت وزیر اســرائیل 

 خواسته که دهان این شخص را ببندد.  
حال روزنامه »تایمز« اســرائیل اعالم 
کرده که اشــاره لیبرمن به »یوســی 
کوهن«، رئیس ســرویس جاسوسی 

موساد است. 
گذشته از منازعات سیاسی قدرت 
و انتخابات در تل آویو، افشــای دست 
داشتن اسرائیل در حوادثی که در ایران 
رخ می دهند، خطــر امنیتی برای رژیم 
صهیونیســتی دارد چراکــه اقدامات 
تالفی جویانه ایــران را به دنبال خواهد 

داشت.
در پی همین احساس خطر، ابتدای 
هفته »عاموس یادلین«، رئیس اسبق 
اطالعات ارتش اســرائیل در واکنش به 
همین اخبار گفت: »اگر ایران، اسرائیل 
را مقصر حوادث اخیر بداند، تل آویو باید 
به  صورت عملیاتی آماده پاسخ احتمالی 
تهران باشــد که ممکن است به  صورت 
حمله سایبری، موشکی یا اقدام در دیگر 

کشورها انجام شود.«
او پس از تاکید بر لــزوم آماده باش 
اسرائیل، ادامه داد: »آیا ایرانی ها به حادثه 
دانســتن این اتفاقات ادامه می دهند یا 
مانند موارد اخیر، لحن خود را تغییر داده 
و کســانی را عامل آن خواهند دانست؟ 
این مسئله تأثیر زیادی بر پاسخ ]ایران[ 

خواهد داشت.«
تمام اینها در شــرایطی اســت که 
تاکنــون هیچ یک از مقامــات ایرانی و 
اسرائیلی به طور رسمی دست داشتن 
اسرائیل در انفجار نطنز یا حوادث اخیر 
دیگر در ایران را تایید نکرده اند و شــاید 
به دالیل امنیتی در روزهای آتی نیز آن 
را اعالم نکنند؛ اما ناظران بر این باورند 
که شــواهد و قرائن حاکی از درســتی 
این ادعاســت. به ویژه آنکه پیشتر در 
دوم شهریور 1393 ســپاه پاسداران از 
ســرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی 
اسرائیلی در نزدیکی تاسیسات هسته ای 

نطنز خبر داده بود. 

پس لرزه های انفجار نطنز در تل آویو؛

یک نفر دهان »کوهن« را ببندد

خبر

شورای نگهبان در نامه ای به هیأت دولت ایرادات اساسنامه 
کمیته ملی المپیک را مطرح کرد.

به گزارش فارس، اساسنامه کمیته ملی المپیک بعد از تایید 
در هیأت اجرایی و مجمع عمومــی 29 بهمن 1397 به کمیته 
بین المللی المپیک )IOC( ارسال شد. در رفت و برگشت های 
متعدد باالخره این اساسنامه از ســوی IOC مورد تایید قرار 

گرفت.
برای اجرایی شدن اساسنامه تازه نوشته تاییدیه دولت و همین 
طور شورای نگهبان هم الزم بود. باالخره بعد از گذشت مدتی و 
برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون اجتماعی اوایل مهرماه 
سال گذشــته به هیأت دولت رفت و در نهایت 1۴ مهرماه مورد 

تایید قرار گرفت. اوایل آذرماه سال 98 هم دولت اساسنامه را به 
شورای نگهبان ارسال کرد که تیرماه امسال بعد از چند ماه باالخره 

نظر نهایی اعالم شد.
برخی تغییرات صورت گرفته از سوی شورای نگهبان به تایید 
نرسیده و ایراداتی به آن وارد شده است. در پاسخی که شورای 
نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک داده ایراداتی مطرح و 

اعالم شده نظر نهایی بعدا اعالم خواهد شد.
ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان چیست؟

یکی از ایرادات مطرح شده به این اساسنامه در خصوص بند 
16 است که اشاره به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، 
مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، و تبعیض جنسیتی اشاره 

دارد که اعالم شده این بند مغایر موازین شرع و اصول ۴، 12 و 13 
قانون اساسی است.

شورای نگهبان همچنین اعالم کرد منظور از دور بودن کمیته 
ملی المپیک از هر گونه گرایش های نژادی، مذهبی، سیاسی و 

منع هر گونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد.
نکته دیگر اینکه شورای نگهبان این ســوال را پرسیده که 
در خصوص بند 2 ماده یک که فعالیت کمیته ملی المپیک در 
چارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین جاری جمهوری اسالمی 
است، در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین جاری 

کدامیک حاکم خواهد بود؟
همچنین اعالم شده بند یک ماده 3 عبارت »مقابله با هرگونه 

تبعیض« و »لزوم محترم شمردن قوانین جهانی« دارای ابهام 
است.

در این اساسنامه همچنین در خصوص انتخاب اعضای مرکز 
نظارت بر تیم های ملی نیز ایراداتی گرفته و اعالم شده بعد از رفع 

ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان اساسنامه کمیته ملی المپیک را تایید نکرد
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تکذیب وقوع انفجار در سایت 
هسته ای شهید رضایی نژاد

اداره دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی سازمان 
انرژی اتمی وقوع انفجار در سایت هسته ای شهید 
رضایی نژاد را تکذیب کــرد. در اطالعیه این اداره 
آمده است: »به آگاهی می رساند هیچ حادثه ای در 
این مجتمع هسته ای رخ نداده است و ادعای عناصر 
ضد انقالب در خارج کشور به منظور همراهی با رژیم 
تروریست و جنگ طلب صهیونیستی و در راستای 
فضاسازی رســانه ای، ایجاد ناامیدی و همراهی با 
فشار حداکثری شیطان بزرگ به ملت سربلند ایران 
اسالمی است. یادآوری می شود عکس های انتشار 

یافته ماهواره ای نیز مربوط به این مجتمع نیست.«
    

ترور قاسم سلیمانی نقض منشور سازمان 
ملل اعالم شد؛

گزارشی علیه پرزیدنت
اگنس کالمرد، گزارشــگر ویژه حقوق بشــر و 
قتل های هدفمند و فراقضایی در گزارش جدید خود 
ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس 
ایران که با دستور مســتقیم دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا انجام شد را خالف قوانین بین المللی 
و منشور سازمان ملل متحد دانسته است. او نوشته: 
»ایاالت متحده نتوانسته مدارک و شواهدی نشان 
دهد که از خطر فوری سردار قاسم سلیمانی برای 
شهروندان آمریکایی حکایت دارد را توجیه کند.« 
کالمرد قرار است روز پنج شنبه، گزارش خود را به 
شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه کند. آمریکا 
دو سال پیش با انتقاد شــدید از این شورا، این نهاد 

را ترک کرد.
    

باقری: 
حواشی روز یکشنبه مجلس 

مظهر بی اخالقی بود
محمد باقری، نماینده مردم بنــاب در مجلس 
شورای اسالمی حواشی جلســه علنی روز یکشنبه 
مجلس با حضور وزیر امور خارجه را مظهر بی اخالقی 
دانست و به ایسنا گفت: رهبری از همه ما بیشتر آقای 
ظریف را می شناسند و در این دولت از کسی به اندازه 
ایشان دفاع نکرده است؛ اگر ما داعیه والیتمداری و 
انقالبی  گری را داریم باید فرمایشات ایشان را بشنویم 
و بعد قضاوت کنیم؛ حتی اگــر وزرای دیگری که به 
عملکردشان انتقاداتی وجود دارد هم در مجلس حضور 
پیدا می کردند باز هم نباید با این ادبیات با آنها صحبت 
می شد یا آنها را دروغگو خطاب می کردیم. این رفتارها 

نشانه این است که ما هنوز به عقالنیت نرسیده ایم.
    

تخت روانچی نوشت؛
نامه به گوترش درباره احمد 

متوسلیان و همراهانش
مجید تخت روانچــی، نماینده دائــم ایران در 
ســازمان ملل متحد در نامه ای به آنتونیو گوترش، 
دبیرکل این سازمان خواستار مساعدت در تشکیل 
کمیته حقیقت یاب برای روشــن شدن وضعیت 
چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان شد. تخت 
روانچی اعالم کرده است که طبق اخبار و اطالعات 
موجود، این افراد بالفاصله پس از ربوده شــدن در 
نزدیکی بیروت در منطقه ای کــه آن زمان تحت 
اشغال نیروهای رژیم اسرائیل بوده است، به نیروهای 
این رژیم تحویل داده شــده اند و شواهد بعدی نیز 
نشــان می دهد که آنها در زندان های رژیم مذکور 

بوده و زنده هستند.
    

دستگیری مهاجران غیرقانونی 
ایرانی در دریای اژه

تعدادی از اتباع غیرقانونی ایران در ترکیه دستگیر 
شــدند. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نیروهای 
مبارزه با قاچاق انســان در  ازمیر و گارد ســاحلی 
حوزه دریای اژه، 276 تبعه خارجی که قصد عبور 
غیرقانونی از سواحل ازمیر به جزایر یونان را داشتند، 
دســتگیر کردند. این مهاجــران غیرقانونی اتباع 
کشورهای افغانســتان، ایران، بنگالدش، سوریه، 

سومالی و آفریقای مرکزی بودند.
    

نماینده حماس در تهران:
دست مقاومت روی ماشه است

خالدالقدومی، نماینده جنبش حماس در تهران، 
در نشست مجاری شورای راهبردی وزارت خارجه 
با عنوان پیامدهای طرح الحــاق کرانه باختری به 
سرزمین های تحت اشــغال رژیم صهیونیستی، 
گفت: دست مقاومت روی ماشه است و اگر اسرائیل 
طرح الحاق کرانه باختری به ســرزمین های تحت 
اشــغال را دنبال کند، انتفاضه با گستره ای وسیع 
صورت خواهد گرفت. وی افزود: همانطور که پیش از 
این مواضع رژیم صهیونیستی موشک باران شد،  این 
رویکرد آنها انتفاضه جدیدی را به همراه خواهد آورد 
که ثبات و امنیت منطقه و جهــان را با چالش های 

زیادی مواجه می کند.

در این میان وزارت جنگ 
اسرائیل دو روز پیش خبر 

داد که صنایع هوافضای 
اسرائیل ماهواره شناسایی 

افق 16 را به فضا پرتاب 
کرده است. رادیو اسرائیل 

ماموریت این ماهواره را 
رصد سایت های هسته ای و 
فعالیت های هسته ای ایران 

اعالم کرد

گذشته از منازعات سیاسی 
قدرت و انتخابات در تل 

آویو، افشای دست داشتن 
اسرائیل در حوادثی که 
در ایران رخ می دهند، 

خطر امنیتی برای رژیم 
صهیونیستی دارد، چراکه 

اقدامات تالفی جویانه 
ایران را به دنبال خواهد 

داشت

رییس اتاق بازرگانی ایــران و کره جنوبی 
اعالم کرد: بر اســاس توافق صــورت گرفته، 
قرار شد بخشی از پول ایران در کره جنوبی به 

صورت اقالم پزشکی و دارو به کشور برگردد.
حســین تنهایی در مورد آخرین وضعیت 
پول بلوک شــده ایران در کره جنوبی گفت: 
براساس توافق صورت گرفته، قرار شد بخشی از 
این پول بصورت اقالم پزشکی و دارو به کشور 

برگردد. در همین راســتا وزارت بهداشــت 
این اقالم را با هماهنگــی بانک مرکزی اعالم 

خواهد کرد.
منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی 

چقدر است؟
وی با بیــان اینکه هنوز بحث بازگشــت 
پول نقد مطرح نشده اســت، افزود: البته این 
احتمال وجود دارد که پس از دارو تدریجا به 

ســمت واردات مواد غذایی و نهاده های دامی 
حرکت کنیم.

تنهایی در مورد حجم این توافق گفت: بنده 
هنوز در مورد حجم آن اطالعی ندارم اما این به 
تالش ما بستگی دارد و امیدوارم با هماهنگی و 

ارتباط وزارت بهداشت و بانک مرکزی، بتوانیم 
حجم باالیی از این پول را به کشور بازگردانیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در 
مورد احتمال واردت مواد اولیه لوازم خانگی 
نیز گفت: یکی از پیشــنهادهای ما نیز همین 
است. اما باید توجه داشت که تولیدکنندگان 
ما با وجود تمــام مشــکالت روی پای خود 
ایستاده اند و توانســتند هم از نظر حجم و هم 

کیفیت محصوالت خود را حفظ کنند.
وی ادامــه داد: البته اگر شــدت تحریم 
اندکــی کاهــش یابــد، عــالوه بر لــوازم 
خانگــی می تــوان در زمینه خودروســازی 

 و پتروشــیمی نیــز همــکاری داشــت. 
تنهایی در مــورد تاثیر تحریم هــا بر تجارت 
دو کشــور نیز گفت: در حال حاضر بنده آمار 
دقیقی ندارم اما حجم مبادالت دو کشــور به 

شدت کاهش یافته است.
ایران ماه گذشته اعالم کرد که کره جنوبی 
هفت میلیارد دالر به خاطر خرید نفت قبل از 
تحریم های سال گذشته دولت دونالد ترامپ 
به ایران بدهکار است اما پس از دو سال مذاکره 
ایران تاکنون توانسته تنها داروهایی به ارزش 
5۰۰ هــزار دالر را ابتدای ماه پیــش از کره 

جنوبی دریافت کند. 

تعیین تکلیف بخشی از پول مسدود شده ایران؛

کره همچنان پول نقد نمی دهد


