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خلع سالح سیاسی دشمن
رأی گیری کمیسیون صیانت ابطال شد

 خبر اول اینکه،علیرضا ســلیمی نماینده مردم محالت در مجلس 
شــورای اســالمی و عضو هیأت رئیســه مجلس در گفت وگو بــا  ایرنا با 
اشــاره به نشســت روز پنجشــنبه هیأت رئیســه مجلس گفت: اعضای 
هیــأت رئیســه نظــر »اداره قوانیــن« دربــاره رأی گیــری درخصــوص 
طــرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در کمیســیون مشــترک را 

پذیرفتند. 
وی افــزود: طبــق نظــر اداره قوانیــن روال قانونــی دربــاره رأی گیــری 
درخصــوص طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در کمیســیون 
مشــترک طی نشده اســت.عضو هیأت رئیســه مجلس اظهار داشت: 
همچنیــن بر اســاس تصمیم هیأت رئیســه مجلس پس از رســیدگی 
بــه الیحــه بودجه و اتمام کار آن در صحن مجلس طرح شــفافیت در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

انتقال ۱۱ زندانی ایرانی از عراق به زندان های 
داخل کشور

 خبر دیگــر اینکه،خبرگزاری مهر گــزارش داد که ۱۱ تبعــه ایرانی که 
در عراق در بازداشــت بودند، با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت 
دادگستری کشورمان و در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین 
جمهوری اسالمی ایران و کشور عراق، ظهر پنجشنبه پنجم اسفندماه 

از طریق مرز مهران به ایران منتقل شدند.

 کشتی حامل۷۰ هزار تن جو وارداتی 
پس از ماه ها معطلی پهلو گرفت

 دســت آخــر اینکه،رئیــس کل دادگســتری هرمــزگان گفــت: یــک 
کشــتی حامــل۷۰ هــزار تن جــو وارداتــی پــس از ماه هــا معطلی روی 
دریــا با پیگیری دســتگاه قضایی این اســتان در بندرگاه شــهید رجایی 

بندرعباس پهلوگیری کرد.  
بــه گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، مجتبــی قهرمان اظهــار کرد: با 
صــدور دســتورات ویژه قضایــی، اقدامــات الزم به منظــور پهلوگیری 
یــک فرونــد کشــتی خارجــی حامل۷۰ هــزار تن جــو وارداتــی در بندر 
شــهید رجایی بندرعباس انجام شــد و هم اکنون ایــن محموله بزرگ 
به وســیله صد ها دســتگاه کامیون در حال بارگیری و ارســال به اقصی 

نقاط کشور است. 
قهرمانــی در ادامــه ضمــن قدردانــی از ادارات و دســتگاه هایی که 
در ایــن رابطــه بــا مســئوالن قضایی همــکاری داشــته اند، گفت: عدم 
پهلوگیــری این کشــتی در موعد مقرر باعث شــده بــود۷۰ هزار تن جو 
وارداتی، ماه ها روی دریا معطل بماند که خوشبختانه با اقدام بموقع 
دســتگاه قضایــی و همــکاری خــوب دســتگاه های اجرایــی مربوطــه، 
ضمن انجام آزمایش های الزم و تأیید ســالمت کاال، هم اکنون پس از 
رفع تمامی موانع و با توجه به تســهیل در فرایند ترخیص، این کشتی 
در بندر شــهید رجایی بندرعبــاس پهلوگیری کــرده و عملیات تخلیه 
محموله آن در حال انجام اســت تا از این طریق، بخش قابل توجهی 

از غله مورد نیاز کشور تأمین شود.

»ایران« از ضرورت پایان ادعاهای سیاسی علیه فعالیت های هسته ای کشورمان گزارش می دهد

گروه سیاســی/  مذاکرات احیای برجــام در وین در 
شــرایطی بــه مرحله سرنوشــت ســاز خود رســیده 
اســت که بحــران اوکرایــن و حمله نظامی روســیه 
به این کشــور که بــه نوعی از صف  آرایی بی ســابقه 
نظامی روســیه و کشــورهای منظومه غربی بعد از 
جنگ ســرد حکایــت می کند، فرضیــه تأثیرگذاری 
ایــن بحران بر روند گفت و گوهای وین را پیش روی 
ناظــران گذاشــته اســت. در حالی کــه منابع خبری 
از نزدیــک بــودن تفاهــم در ویــن خبــر داده انــد و 
ایران و کشــورهای طرف مقابل بــرای حل و فصل 
موضوعــات باقــی مانــده چانه زنی می کننــد، آغاز 
جنگــی کــه پیشــتر انتظــار نمی رفــت از یــک تنش 
دیپلماتیک فراتر رود، معــادالت وین را پیچیده تر 
کــرد. چه آنکه روســیه به عنــوان یکی از کشــورهای 
طــرف مذاکــره در صف کشــورهایی قــرار می گیرد 
که امریکا هم در حاشــیه آن ایســتاده و هر دو کشور 
بــرای تصمیم گیــری در زمینه موضــوع مذاکرات، 
بایــد موضع همگرایی را در خصوص توافق نهایی 
احتمالی اتخاذ کنند. وقوع بحران جنگ در اوکراین 
شاید نخستین تأثیر خود را بر نقش آفرینی روسیه 
بیابــد اما با ایــن حال نمی تــوان انتظار داشــت که 
مذاکــرات ویــن از ســایه جنــگ به طــور کامــل دور 
بماند. چنانکه می توان پیش بینی کرد دست کم در 
کوتاه مدت نگاه کشــورهای طرف مذاکره با ایران از 
وین برداشته شده و به سمت اوکراین دوخته شود.

ë مطالبه ایران؛ اتمام ادعاهای سیاسی
فــارغ از آنچــه میــان روســیه و امریــکا به عنــوان دو 
قدرت بزرگ شرق و غرب در حال رخ دادن است، 
صحنــه مذاکــرات ویــن اما به خــط پایــان نزدیک 
شــده اســت. با این همه علی باقری، رئیس هیأت 
مذاکره کننــده ایران در وین نزدیکــی به خط پایان 
را تضمینــی برای عبــور از آن نمی دانــد. باقری که 
چهارشــنبه شب هفته گذشــته همزمان با به صدا 
درآمــدن ناقــوس جنــگ در اوکرایــن از ویــن راهی 
تهران شــد، در توئیتی نوشــت: »هر قــدر هم که به 
خــط پایــان نزدیک باشــیم، الزامــاً تضمینی برای 
عبــور از آن وجــود نــدارد.« او یادآور شــد: »این کار 
مســتلزم هوشــیاری، ثبــات قدم قوی تــر، خالقیت 
بیشتر و رویکردی متوازن برای برداشتن گام پایانی 
است.« باقری افزود: »برای اتمام کار، تصمیم های 
مشــخصی وجــود دارد کــه طرف هــای غربــی باید 

بگیرند.«

علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی 
کشــورمان هم بر گفته باقری مهر تأیید زد و نسبت 
بــه دســتیابی بــه یــک توافــق خــوب در مذاکــرات 
ویــن بــرای احیــای برجــام ابراز امیــدواری کــرد اما 
یــادآور شــد که مرحلــه پایانی مذاکــرات وین بدون 
تصمیم گیــری سیاســی غرب بــرای »حل مســائل 
بســیار مهــم باقیمانــده« کــه الزمــه متوازن ســازی 
توافــق اســت، شــکل نخواهــد گرفــت. همزمــان با 
این موضع گیری ها حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 
امــور خارجه نیــز در گفت و گو با »لیز تــراس«، وزیر 
خارجه انگلیس تســریع در دســتیابی بــه توافق در 
ویــن را نیازمنــد اراده جــدی بــرای اتخــاذ تصمیم 
سیاسی شــجاعانه و واقع گرایانه از سوی طرف های 
غربی خواند و ابراز امیدواری کرد ســه کشور اروپایی 
نقشی سازنده ایفا کنند. وزیر خارجه کشورمان عالوه 
برایــن، در گفت و گو با یورونیــوز هم اعالم کرد که به 
توافــق نزدیک شــده ایم اما تعیین زمــان توافق در 

دست غرب است.
ë حضور کمالوندی در مذاکرات

همزمــان بــا اینهــا بهــروز کمالونــدی، ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی ایران برای رایزنی های فنی به 
مقر آژانس بین المللی انرژی هسته ای رفته است. 
او روز گذشــته بــا »میخائیــل اولیانــوف«، نماینــده 
روســیه در مذاکــرات ویــن هم مالقات کــرد. این در 
حالی اســت که باقری دو روز پیش در ســفری کوتاه 
راهی تهران شده است اما اعضای هیأت کارشناسی 
ایــران در وین حضور خواهند داشــت و به رایزنی ها 
ادامه می دهند. در ســوی دیگر امــا »رابرت مالی«، 
نماینده امریکا در ویــن مانده و به مذاکرات خود با 

کشورهای ۱+4 ادامه داده است.
ë درس آموزی از گذشته

سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در گفت وگوی 
رئیس جمهــور  مکــرون«،  »امانوئــل  بــا  اخیــرش 
فرانســه تأکید کرده است که هرگونه توافقی در وین 
باید شــامل لغــو تحریم ها، ارائه تضمیــن معتبر و 
»بسته شدن مســائل و ادعاهای سیاسی« باشد. در 
این میان تأکید او بر بســته شدن مسائل و ادعاهای 
سیاسی اشاره به واقعیتی دارد که ایران در سال های 
اخیر و در مواجهه با سیاست خصمانه غرب و رژیم 
صهیونیســتی پشت ســر گذاشته اســت. کشورهای 
منظومه غــرب در حالی به فعالیت های هســته ای 
ایران برچســب تســلیحاتی زدند که ایران در فرایند 

مذاکراتی طوالنی پاسخگوی ادعاهای اثبات نشده 
طرف های مقابل شــد امــا این پاســخگویی که قرار 
بود به پایان این ادعاها و لغو تحریم های هســته ای 
بینجامــد، نه تنها هدف غایــی ایران را محقق نکرد 
که به دنبال خود شاهد فضایی بود که در آن امریکا 
و متحدانش از جمله رژیم صهیونیستی با پیگیری 
یک ایران هراســی موهــوم صحنه ای دیگــر را برای 

تحت فشار قرار دادن کشورمان تدارک دیدند.
ë مهر پایان بر ادعاهای صهیونیست ها

امری کــه عماًل منافــع ایران در چهارچــوب برجام 
را به هیچ رســاند و سلســله تحریم هــای جدیدی را 
هم بــه بهانه های دیگــر از جمله نقــش منطقه ای 
ایــران در دســتور کار قــرار داد. این در حالــی بود که 
در ســوی دیگر رژیم صهیونیســتی بــا بهره گیری از 
امکان نفوذ خود در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همواره می کوشــید با ارائه اســنادی ساختگی مبنی 
بر افشــاگری  درباره امکان دســت داشــتن ایران در 
آزمایش های مربوط به تســلیحات هسته ای، فشار 
بین المللــی بــر تهــران را افزایــش دهد و بــار دیگر 
کشــورمان را بــه اولویــت اصلــی کشــورهای عضــو 
شــورای حکام آژانــس تبدیل نماید. ایــن در حالی 
بــود کــه با وجود پیــدا بودن پیشــینه دشــمنی رژیم 
صهیونیســتی بــا ایــران، آژانس نیز بــه نوعی نقش 
نظارتــی مســتقل خود را به فراموشــی ســپرده و به 
جای تمرکز بر پیگیری حقوقی، جنبه های سیاســی 
ادعاهای تل آویو را مورد توجه قرار می داد. چنانکه 
استفاده آژانس از اطالعات دستکاری شده از سوی 
سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی به امری عادی 
تبدیــل شــده و محملی برای اســتناد این ســازمان 

بــه طــرح اتهامات واهــی علیه ایــران تبدیل شــده 
بود. امــری که اندیشــکده ها، مراکز فکــری امریکا و 
رسانه های وابســته به جریان متخاصم برای اثبات 
آن از طریــق فضاســازی علیــه ایــران ســنگ تمــام 

می گذاشتند.
ë دغدغه ای برای غنی سازی نداریم

محمــد اســالمی، رئیــس ســازمان انــرژی اتمی در 
ســخنانی ایــن حقیقــت را مــورد توجــه قــرار داد 
کــه ایــران با وجــود عضویــت در آژانــس و نظــارت 
ســخت گیرانه آن بــر فعالیت های هســته ای ایران، 
همــواره در معــرض ادعاهــای اثبات نشــده مبنی 
بر تالش برای ســاخت سالح هســته ای قرار داشته 
است. به گزارش خبرگزاری فارس، اسالمی با اشاره 
به اینکه 4۷ ســال از زمان عضویت ایران در آژانس 
می گذرد، گفت: »با این پیشینه طوالنی به ما اتهام 
می زننــد کــه »می خواهید بمــب اتم بســازید.« اما 
این در حالی اســت که 4۷ ســال است که عضویت 
داریم، سند آژانس و سند منع گسترش سالح های 
هســته ای را امضا کرده ایم، همچنیــن تابع قوانین 
هســتیم و تحت ســخت ترین نظارت هــای آژانس 
بوده ایــم.« او بــا بیــان اینکــه همه کشــورها مطابق 
بــا مــاده ۲ و ۳ اساســنامه آژانــس وظیفــه دارند که 
تشــویق، حمایــت و پشــتیبانی و وســاطت کنند که 
فناوری هســته ای در اختیار همه ملت ها قرار گیرد 
امــا ایــن تنها چیزی اســت که از ما دریــغ کردند، نه  
تنهــا کمــک نکردند بلکــه مانع نیــز شــدند، اما به  
لطف الهــی با حمایت هــای رهبر معظــم انقالب 
امروز دارای سند فاخر هستیم و باید در همه ابعاد 
آن را گسترش دهیم.« او با بیان اینکه »غنی سازی 

در هــر لحظه ای اراده شــود و نظــام تصمیم گیرد، 
قابــل انجام اســت و دغدغه ای بــرای آن نداریم«، 
افــزود: »خوشــبختانه غنی ســازی در کشــور برقــرار 
اســت که سقف حداکثری 6۰ درصد است و همین 
امــر آنها را پــای مذاکــره آورده و آنها بــرای مذاکره 
شتابان آمده اند. اکنون مهم قابلیتی است که ایجاد 
شــده و صنعت ما اثبات کرد که بازگشــت پذیری را 
ســریع می تواند انجــام دهد. امیدواریــم قدرتی که 
با اقدامات ســازمان انــرژی اتمی در دســت هیأت 
مذاکره کننده قرار دارد، عاملی برای لغو تحریم ها 
باشــد.« اســالمی همچنیــن اعــالم کرد کــه یکی از 
اهداف ایران ساخت رآکتور ۱۰۰ درصد ایرانی است 

که برنامه آن نیز ابالغ شده است.
ë خط پایان از نگاه ایران

از ایــن رو در حالــی که برجام باید حســن ختامی بر 
این تالش های مخرب علیــه ایران می بود، امکانی 
بــرای مقابله بــا این تالش ها بــه وجود نیــاورد و در 
ســال های پس از دستیابی به آن، کشورمان همواره 
در کانون هجمه ایران ستیزان قرار داشت. به همین 
دلیل بود که رئیس دولت سیزدهم در طرح مواضع 
اخیــر خــود پیرامــون مذاکــرات وین، ایــن واقعیت 
را مــورد توجــه قــرار داد و بــا طــرح خواســته اتمام 
ادعاهای سیاســی علیه ایران، هوشمندانه خواستار 
پایان دادن به این بازی خطرناک از سوی غرب شد. 
چه آنکه رژیم صهیونیستی از حاال مدعی شده خود 
را پایبند به توافق احتمالی نمی داند و دور از انتظار 
نیســت که از همیــن حاال عزم خــود را بــرای ایجاد 
تزلزل در توافق پیش رو و طرح ادعاهای بی اساس 

علیه ایران جزم کرده باشد.


