
وزارت اطالعات اعالم کرد؛
بازداشت شماری از اعضای

هسته  مرکزی جاسوسان بهائیت 
وزارت اطالعات اعالم کرد: شماری از اعضای هسته  
مرکزی حزب جاســوس بهاییت را بازداشت کرده 
است. بر اساس این اطالعیه، متهمین بازداشت شده 
مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم به بیت العدل 
مستقر در فلسطین اشــغالی در ارتباِط تشکیالتی 
بودند. در ادامه اطالعیه آمده است:  یافته های مستند 
اطالعاتی حکایت دارند که کانون پیش گفته، ســال 
گذشته راهبرد احیای تشکیالت فرقه  ضاله  بهاییت در 
ایران را تحت عنوان »خط تبلیغ تهاجمی« و مأموریت 
ویژه  جمع آوری هدفمند اطالعاتی به شبکه  بازداشت 

شده ابالغ نموده بود.
    

تحلیلگر مسائل بین الملل:
»توافق موقت« به عنوان »پلن بی« 

مورد مذاکره قرار بگیرد
عبدالرضا فرجی راد، تحلیلگر مســائل بین الملل 
درباره پاســخ احتمالی ایران و آمریکا به پیش نویس 
پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
ایلنا گفت: پیشنهاد ایران در ادامه مذاکرات می تواند 
شامل امضای یک »توافق موقت« شود که طی یک الی 
دو سال کمی بازار نفت ایران آزاد شود و در عین حال در 
توافق هایی با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مثال 
دوربین های برجامی هم روشن شود که من احتمال 
گفت وگو پیرامون این »پلن بی« را باال می دانم؛ چرا 
که بعید می دانم غرب بخواهــد بحران جدیدی را به 
بحران های پیشین خود و همچنین بحران های موجود 

خاورمیانه اضافه کند.
    

ادعای بایدن درباره تالش آمریکا 
برای بازگشت به برجام

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در 
بیانیه ای پیش از آغاز دهمین نشست بازبینی پیمان 
عدم اشاعه هسته ای، گفت: »ما از طریق دیپلماسی در 
هماهنگی با متحدان و شرکای منطقه ای، پیشنهادی 
برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برنامه جامع اقدام 
مشترک)برجام( توسعه دادیم تا جلوی دستیابی ایران 
به سالح هسته ای را بگیریم.« به گزارش ایسنا، ادعای 
بایدن درباره تالش این کشور برای بازگشت دوجانبه 
ایران و آمریکا به برجام درحالی اســت که این کشور 
عمال چندین ماه مذاکره فشــرده ایران با کشورهای 
طرف توافق هسته ای را به دلیل تحریم های یکجانبه و 

غیرقانونی خود به بن بست کشانده است.
    

نماینده مجلس:
شوآف در گل و الی،

به سلفی با موگرینی شرف دارد
نظام الدین موســوی، یکی از نمایندگان مجلس 
که تصاویر وی با لباس گلی در ســیل  امامزاده داوود 
واکنش برانگیز شــد، در توئیتی نوشت: »رسانه ها و 
چهره های اصالح طلب به ما خــرده می گیرند که در 
بازدید از مناطق سیل زده شــوآف کرده اید. سلمنا! 
گیرم که دروغتان راست باشد. ولی باز هم شوآف در 
گل و الی سیل، به سلفی با موگرینی شرف دارد. دریغا 
محض شوآف هم که شده، یک بار در سیل و طوفان و 

زلزله کنار مردم و همدرد مردم نبودید.«
    

سفیر ایران در کویت:
منتظر سفر مسئوالن کویتی

به تهران هستیم
محمد ایرانی، سفیر تهران در کویت با بیان اینکه 
منتظر سفر قریب الوقوع مسئوالن کویتی به تهران 
هستیم، گفت: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
ایران به زودی و احتماال طی چند هفته آینده به منظور 
رایزنی و مشورت در خصوص روابط دوجانبه و تحوالت 
منطقه عازم کویت خواهد شد. وی افزود: همچنین 
انتظار می رود که برخی مسئوالن کویتی به زودی به 
تهران سفر کنند و ایران آماده تقدیم تجارب و نتایج 
پژوهش های خود در زمینه طوفان های خاک و گرد 
و غبار به کشورهای همجوار به ویژه کویت و امضای 
یادداشت تفاهم در زمینه طوفان های شن و خاک با 

کویت است.
    

نامه ائمه جمعه به رهبری:
با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم

نمایندگان، ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور 
طی نامه ای با تشکر از مقام معظم رهبری، به هشدارها، 
تحذیرها و توقعات رهبری از ائمه جماعات اشاره کردند 
و افزودند: یادآوری مجدد بخشی از آن ها نشان می دهد 
هنوز با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم. در این نامه 
آمده است: بر خود فرض می دانیم؛ نه در قول، بلکه در 
فعل، ضمن بررسی و مداقه آسیب شناسانه، اتخاذ تدابیر 
الزم در ارتباط با تذکرات و منویات امام مسلمین را در 

دستور کار تشکیالتی و جمعی قرار دهیم.
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»بمب اتم«؛ بلوف یــا واقعیت؟ 
کلیدواژه ای که ایــن روزها در میان 
مقامات و رسانه های نزدیک به سپاه 
پاسداران پُرتکرار شده، همان برگ 
آسی است که برای روز مبادا و برای 
آخرین مرحله از گیم نفسگیر برجام 
کنار گذاشته شــده بود یا با توجه به 
تأکید بر صلح آمیز بودن فعالیت های 
هســته ای ایران، صرفا بلوفی است 

برای تحت فشار گذاشتن غرب؟
»بمب های اتمی خفته ایران کی 
از خواب برمی خیزند؟«؛ این تیتری 
است که قدس آنالین، رسانه نزدیک 
به سپاه پاسداران سه روز پیش برای 
انتشار یک ویدئو درباره قدرت ایران 
در زمینه ساخت سالح اتمی منتشر 
کرد؛ ویدئویی که می تــوان آن را در 
راستای اظهارات اخیر کمال خرازی، 

مشاور رهبر انقالب تحلیل کرد.
او بــا بیان اینکه ظــرف چند روز 
غنی ســازی را از 20 درصــد به 60 
درصد رساندیم و به راحتی می توانیم 
آن را به 90 درصد برسانیم، به شبکه 
الجزیره گفت: »بر کســی پوشیده 
نیست که توانایی فنی ساخت بمب 

هســته ای را داریم.« اظهــارات او با 
واکنش های بسیاری در داخل و خارج 
مواجه شد؛ پس از آن اما رسانه های 
وابسته به ســپاه، آنچه خرازی گفته 
بود را با صراحت بیشــتری شــرح و 
بســط دادند. در ویدئویی که قدس 
آنالین منتشر کرد آمده است: »شروع 
غنی ســازی اورانیوم در تاسیسات 
ســری در اعماق فوردو، ایران را در 
یک قدمی گریز هســته ای و ورود به 
جمع دارندگان تسلیحات اتمی قرار 

داده است.«
ویدئوی مذکــور ادامه می دهد: 
»در صورت هرگونه حماقت آمریکا یا 
رژیم صهیونیستی، جمهوری اسالمی 
ایــران در کوتاه تریــن زمان ممکن 
ساخت بمب های اتمی را آغاز خواهد 

کرد.« این جمله البتــه در تعارض 
کامل با حرمت تولید و استفاده سالح 
اتمی است که همواره از سوی ایران 

بر آن تاکید شده است. 
 فیلم منتشر شده اینگونه خاتمه 
می یابد: »موضوعی دیگر که موجب 
شــده آمریــکا در مواضع خــود در 
برابر ایران به شــدت محتاط باشد، 
موشک های قاره پیمای ایران است که 
با کمک برنامه فضایی این تکنولوژی 
به دست آمده و این قابلیت را به ایران 
می دهد که در صورت اقدام خصمانه 
آمریکا، نیویــورک را بــه ویرانه ای 

جهنمی تبدیل کند!«

 باز هم مذاکره؛ 
مالل آور     و کسالت بار

ســه ماه پیش آنتونی بلینکن و 
دیگر مقامات کاخ ســفید با نگرانی 
اعالم کردند که »ایران تنها چند هفته 
با ساخت ضرادخانه هسته ای و بمب 
اتم فاصله دارد«، ایران اما حاال اعالم 
می کند که میان آن و بمب اتم هیچ 

فاصله ای نیست. 
تاکید بر توانایی ایران برای ساخت 
بمب اتم به کرات در حال تکرار است. 
محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی 

اتمی ایران نیز دیروز در امتداد همان 
اظهــارات خرازی، به فــارس گفته 
است که »ایران توانایی ساخت سالح 

هسته ای را دارد.« 
تکــرار کلیــدواژه »بمــب اتم« 
در شــرایطی صــورت می گیرد که 
زمزمه های دور دیگری از مذاکرات نیز 
بلند شده است. یک نماینده مجلس 
دو روز پیش به نقل از علی باقری کنی 
خبر داد کــه دور جدید مذاکرات در 

وین در پیش است. 
باقــری کنی در توئیتــی تلویحا 
این خبر را تایید کرد و ناصر کنعانی، 
ســخنگوی وزارت خارجه نیز دیروز 
در نشســت خبری خود اظهار کرد: 
»بعد از تبــادل پیام ها در هفته های 
اخیر که رخ داد و بررسی ها روی متون 
پیشنهادی انجام شــد، این احتمال 
وجود دارد در آینده نزدیک بتوانیم 
در خصوص تعییــن زمان مذاکرات 
احیای برجام به نتیجه ای برســیم 
و احتمــاالً شــاهد دور جدیدی از 

مذاکرات باشیم.«
بــرای افــکار عمومــی و حتی 
سیاســیون، ایــن مذاکــرات بس 
مالل آور و کســالت بار شــده است؛ 
مذاکراتی بی حاصل با یک ســیکل 

تکراری از رد و بدل ُمشــتی حرف و 
ســخن کهنه میان ایران و 1+4، بعد 
رساندنش به آمریکایی ها در آن سوی 
خیابان، بعد رســاندن پیــام باز هم 
تکراری آمریکایی ها به ایران و 1+4؛ 
در نهایت بازگشت مذاکره کنندگان 
به پایتخت هایشــان برای مشورت 
)البته گاهی هم به پایتخت کشــور 
دوســت و برادر روســیه!( و باز طی 
همیــن روال در مذاکــره بعدی، به 
نحوی که دســتمایه طنــز و طعنه 

شده است. 

 تالش برای زنده کردن مرده
 با »بمب اتم«

در میان طنز و طعنه ها بابت تکرار 
دوباره این شکل از مذاکرات، مقامات 
ایرانی از تفاوت دور بعدی مذاکرات با 
نمونه های قبلی آن سخن می گویند. 
احمد راستیه، نماینده مجلس دیروز 
در مصاحبه ای گفته است: »دست تیم 
مذاکره کننده کشورمان االن پُر است و 
در حال حاضر فعالیت های هسته ای ما 

در نقطه مطلوبی قرار دارد.«
این دســت پُر آیا همان کلیدواژه 
»بمب« اســت؟ کلیدواژه ای که از 
برخی رســانه ها تا باالتریــن مقام 
هســته ای کشــور آن را اســتفاده 
می کنند. اســالمی دیروز عالوه بر 
اینکه از توانایی ایران برای ســاخت 
بمب اتم حــرف زده، ایــن را اضافه 
کرده که »طرف مقابــل اگر اراده ای 
برای بازگشت به برجام ندارد، وقت 
طرفین را نگیرد.«  ایــن اظهارات را 
می تــوان نوعی اتمــام حجت تلقی 
کرد یا شاید هم تالش برای به جریان 
انداختن دوباره مذاکــرات. ابتدای 
هفته المانیتور به نقل از رابرت مالی 
نوشت که ایرانی ها متن پیشنهادی 
بورل را نخواهند پذیرفت و از نظر او 

)مالی( برجام دیگر مرده است. 
المانیتور در عیــن حال اما از قول 
یک دیپلمات اســرائیلی هم نوشت: 
»برجام مانند گربه ای است که 9 جان 

دارد. در حال حاضر، جان نهمش هم از 
دست رفته، اما به زودی خواهیم دید 
که این گربه زندگــی ابدی دارد یا نه. 
هیچ چیزی نمرده؛ هر دو طرف منافع 
آشکاری در دستیابی به توافق دارند.«
آیا طرح این موضوع که ایران هیچ 
فاصله ای با بمب اتم ندارد و تهدید به 
تبدیل کردن نیویورک به »ویرانه ای 
جهنمی« همان »جان نهم« برجام 
اســت؟ یا اینکه تمام اینهــا بلوفی 
بیش نیست که ایران دارد با آن قمار 

می کند؟
به هر حال ایــران چه بتواند بمب 
اتم بسازد و چه نتواند، به نظر می رسد 
قصد دارد در حالــی پای میز مذاکره 
احتمالــی بعــدی حاضر شــود که 
دســتش را با ادعای ســاخت بمب 
اتم پُر کرده اســت. برخی آن را یک 
بلوف ایران برای تحت فشار گذاشتن 
غرب می دانند و برخی دیگر واقعیتی 

درباره پیشرفت هسته ای ایران. 
در میان تحلیل ها اما نکته مهم تری 
که به آن اشاره می شود این است که 
ماجرای بمب اتم چه واقعیت باشــد 
و چه بلوف، در صورتــی که نتواند بر 
مذاکرات برجامی تاثیر مثبت بگذارد، 
قطعا آســیب های خودش را خواهد 
داشت؛ فشــارها بر ایران را افزایش 
خواهد داد، عرصه را برای جوالن بیش 
از پیش اسرائیل باز خواهد کرد و چه 
بسا پرونده ایران را بار دیگر تا آستانه 

شورای امنیت بکشاند.
تا اینجای کار رفت و آمدهای علی 
باقری کنی و هیأت همراهش بیش از 
هر چیز یادآور مذاکرات چندساله اما 
نافرجام سعید جلیلی در دهه هشتاد 
اســت. حال باید منتظر ماند و دید 
رویکــرد جدید مبتنی بر ســاخت 
قریب الوقوع بمب اتم گره های برجام 
را بیشتر خواهد کرد یا اینکه چاره ساز 
خواهد شد که البته احتمال دوم بعید 

به نظر می رسد!

مقامات از احتمال دور جدید مذاکرات و دست پُر ایران در دانش هسته ای می گویند؛

چاشنی »بمب« زیر میز مذاکره
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محبوبه   ولی

روی موج کوتاه

به هر حال ایران چه بتواند 
بمب اتم بسازد و چه نتواند، 

به نظر می رسد قصد دارد 
در حالی پای میز مذاکره 

احتمالی بعدی حاضر شود 
که دستش را با ادعای ساخت 

بمب اتم پُر کرده است

سه ماه پیش آنتونی بلینکن 
و دیگر مقامات کاخ سفید 
با نگرانی اعالم کردند که 
»ایران تنها چند هفته با 

ساخت ضرادخانه هسته ای 
و بمب اتم فاصله دارد«، 

ایران اما حاال اعالم می کند 
که میان آن و بمب اتم هیچ 

فاصله ای نیست

ماجرای بمب اتم چه واقعیت 
باشد و چه بلوف، در صورتی 

که نتواند بر مذاکرات 
برجامی تاثیر مثبت بگذارد، 

قطعا آسیب زا خواهد بود و 
فشارها را بر ایران افزایش 

خواهد داد

رئیس کمیته مرز مجلس شورای اسالمی گفت: طالبان 
تابع قوانین و مقررات بین المللی نیست زیرا آشنایی به مقررات 
و قوانین مرزی ندارد؛ بنابراین گاهی اوقات فراتر از قانون در 

مرزها تجاوز می کند. 
شهریار حیدری در گفت وگو با ایلنا، درباره درگیری اخیر 
نیروهای طالبان با مرزبانان کشورمان در مرز هیرمند، افزود: 
متاسفانه جریان طالبان، یک حکومتی است که هنوز بی ثبات 
است و ثباتی در کشور و مناطق مرزی اش ندارد از این جهت 
گروه های مردمی در قالب طالبان به حفاظت و حراســت از 

مرزها می پردازند؛ هر روز هم این تیم ها تغییر می کنند و هر 
تیمی که می آید با تیم دیگر متفاوت است. بنابراین هر جوری 
که می خواهند تصمیم می گیرنــد به همین جهت به دلیل 
بی ثباتی در حاکمیت طالبان این جریانات بعضی از اقدامات را 
انجام می دهند که خالف قوانین و مقررات ایمنی مرزی است.

رئیس کمیته مرز مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
بارها از طریق مرزبانی و دستگاه دیپلماسی به این گروه ها که 
زیرمجموعه طالبان هستند، اخطار داده شده است بعد هم 
یک الی دو بار توسط ارتش و مرزبانی برخوردهایی انجام شد. 

واقعیت این است از بی ثباتی حکومت و دولت افغانستان این 
اتفاقات رخ می دهد.

وی بیان کرد: کشور ما مرزهای مشترک زیادی با افغانستان 
دارد جمهوری اسالمی مالحظات مردم این کشور را می ُکند 
و حرمت برای مرزها قائل است . ولی در صورت تکرار اینگونه 

مباحث با برخورد قاطع و شدید نیروهای نظامی و مرزبانی ما 
مواجه خواهند شد اما امروز به حساب اینکه آشنا نیستند و 
قوانین مرز و مقررات مقرراتش را نمی دانند و از همه مهم تر 
اینکه آسیبی به مردم افغانستان وارد نشــود این موضوع را 

ارزیابی می کنیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســالمی تاکید کرد: اقتدار جمهوری اسالمی برای 
همسایگان و دنیا مشخص اســت. برخی ها در گروه طالبان 
ممکن است حرکاتی داشــته باشند گاهی هم ممکن است 
اذیت کنند و توپ و گلوله ای شلیک کنند اما چون در معادالت 
نظامی ما جریان طالبان یک جریان جدی نیست اگر بخواهیم 
برخورد کنیم یک برخورد بازدارنده باید باشد تا به هیچ وجه 
چنین موضوعی را تکرار نکنند و این فتنه ها در نطفه خاموش 

شود.

شهریار حیدری با اشاره به درگیری اخیر در مرز هیرمند:

طالبان تابع قوانین بین المللی نیست

خبر

وزیر انرژی دولت پیشــبرد امور لبنــان در دیدار با یک 
مسئول آمریکایی تاکید کرد که اگر پیشنهاد ارسال سوخت 
ایران رسمی شود ما نمی توانیم هیچ گونه بخششی در این 

راستا را نپذیریم.
به گزارش النشره، ولید فیاض، وزیر انرژی دولت پیشبرد 
امور در لبنان با آموس هوکشتاین، میانجی آمریکایی دیدار 

و در خصوص بحران سوخت این کشور رایزنی کرد.
فیاض در خصوص این دیدار گفت: من و هوکشتاین به 
مسئله سوخت ایران پرداختیم و با صراحت به او گفتم که 
باید برای مردم لبنان برق ایجاد کنیم و اگر پیشنهاد ایران 
رسمی شود من نمی توانم هیچ گونه بخششی در این راستا 

را نپذیرم.
وزیر انرژی و منابع آبی دولت پیشبرد امور لبنان پیش 

از این نیز در اظهاراتی گفت: ما از هر کمک و بخششی که از 
طرف دولت های دوست بیاید استقبال می کنیم.

پیشتر جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان در 
گفت وگو با شبکه المنار تاکید کرده بود که با وجود امضای 
قرارداد با مصر و اردن تصمیم سیاسی آمریکا مانع رسیدن 

برق و گاز به لبنان می شود.
وی در ادامه گفت که من نزد سید حسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان و همچنین وزیر انرژی لبنان می روم و از آنها 
درخواست می کنم که ســوخت ایرانی وارد کنیم، در این 

صورت از فردا 10 ساعت در روز برق خواهیم داشت.

نصراهلل: من حاضرم از ایران سوخت وارد کنم
همچنین سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 

اخیرا در گفت وگو با شــبکه المیادین در خصوص بحران 
سوخت لبنان تاکید کرد: »من حاضرم از ایران سوخت وارد 
کنم اما مسئله این است که دولت لبنان باید این امر را بپذیرد، 
هیچ کسی در لبنان جرأت این کار را ندارد زیرا از تحریم های 
آمریکا می ترسند.« از سوی دیگر وئام وهاب، رئیس حزب 
»التوحید العربی« لبنان تاکید کرد که پیشنهاد سید حسن 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان برای آوردن سوخت از ایران 
تحولی مثبت است و باید اجرایی شــود. هرکس که با این 

پیشنهاد مخالفت کند باید رسوا شود.
وهاب در ادامه خاطرنشان کرد: به عقیده من مخالفت با 
این پیشنهاد خیانت به مردم و منافع مردم است زیرا نفتی که 
از عراق وارد کردیم آخر ماه آگوست به پایان خواهد رسید 

بنابراین از سوخت ایرانی استقبال می کنیم.

 ایران: هرگز دوستان خود را تنها نخواهیم گذاشت
محمد صادق فضلی، دستیار وزیر امور خارجه، در صفحه 
توئیتر خود در این زمینه نوشت: »جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یکی از بزرگتریــن تولید و صادرکنندگان انرژی 
در منطقه، برای کمک به مردم لبنان، در کنار آنها ایستاده 
اســت. تهران آمادگی دارد میزبان لبنانی ها برای گفتگو 
درخصوص تامین سوخت مورد نیاز مردم این کشور باشد. 
ما هرگز دوســتان خود را در روزهای سخت تنها نخواهیم 

گذاشت.«

وزیر انرژی لبنان: 

اگر پیشنهاد ارسال سوخت ایران رسمی شود، نمی توانم نپذیرم

خبر


