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نیویورک تایمز در گزارشی نسبت به همگرایی مثلث «ایران ،چین و روسیه» در مهار سیاستهای امریکا هشدار داد

دروغگویی نجومی به سبک شرق :اشتباه تایپی بود!

عکس :تسنیم

گروه سیاســی /شــاید بیســت ســال قبل
کــه ایاالت متحــده با حمله به دو کشــور
افغانســتان و عراق خود را به عنوان تنها
ابرقــدرت جهانــی کــه ردای هژمونــی بر
تــن دارد معرفی میکرد ،کمتر کشــوری
در دنیــا تصــور میکــرد بــزودی قــدرت
قابــل توجــه این کشــور بــه افول کشــیده
شــود و دیگــر کشــورها ،دو دهــه بعــد به
ائتالفســازی بــرای توازنبخشــی در
مقابل این قدرت مشــغول شــوند .ایران
از معــدود کشــورهایی بــود کــه همــان
زمــان بــا اقدامــات جنگطلبانــه ایــن
رژیــم مخالفت کــرد و در مقابل طراحی
تهدیدآمیز جــورج بوش با عنــوان «یا با
ما یا با تروریســتها» جانــب هیچ کدام
را نگرفــت .با وجــود تهدیدهای امریکا و
روزافزون شدن ناامنی در مرزهای شرقی
و غربــی ایران ،کشــورمان عالوه بر حفظ
امنیت خود ،مقتدرانه در مقابل اقدامات
قلدرمآبانه ایاالت متحده ایستادگی کرد.
همین عملکــرد موفق ایران باعث شــد
تــا عالوه بر افزایش قدرت نرم و ســخت
ملی ،جایــگاه بینالمللی کشــور نیز نزد
دولتهای مختلف جهانی بهخصوص
کشــورهایی کــه رقیــب یا دشــمن ایاالت
متحــده قلمــداد میشــوند ،روز بــه روز
بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ëëسه چالش خارجی امریکا
امریکاییهــا بــه عنــوان هژمونــی
دیــروز در برابــر دنیای جدیــد که نظمی
چندقطبــی در برابــر نظــم تکقطبی را
مطالبه میکند ،سعی در مقاومت دارند.
اگــر تا دیــروز تنها ایران بود کــه به عنوان
چالشــی مهــم علیــه اقدامــات یکجانبه
امریــکا در منطقــه غــرب آســیا معرفی
میشــد ،اکنون دیگر کشــورها در مناطق
مختلف جهان نیز تعارض منافع جدی
با این کشور دارند .ایاالت متحده قبالً در
پرتو قدرت فزاینده خود میتوانســت به
اجماعسازی علیه کشورمان دست بزند،
اما امــروز دیگر توان چنین کاری را ندارد

و تهران توانســته اســت قدرت خود را بر
اراده این رژیم تحمیل کند .اکنون ایاالت
متحده در ســه حوزه جغرافیایی چالش
جــدی در برابر خــود میبیند؛ در منطقه
غــرب آســیا ایــن کشــور مجبــور شــده به
بهانه توافق با طالبان از کشورهایی مانند
افغانســتان متواری شــود و همچنین در
برابــر پــروژه اخــراج خــود در منطقــه که
توســط ایــران طراحی شــده ،هزینههای
باالیــی را متحمل شــود .ناتوانــی امریکا
در تجزیه منطقه حتی باعث شده است
کــه رژیمهــای مرتجــع منطقه نیــز برای
بهبــود روابط بــا ایران و گســترش رابطه
بــا قدرتهــای جدیــد جهانی دســت به
کار شوند.
ëëاز خاورمیانه تا شرق اروپا
در شــرق اروپــا نیز پیشــرویهای ناتو
به ســد روســیه برخــورد کــرده و تخاصم
بین غرب و روســیه در اوکراین به بحران
انرژی در اروپا و حتی افزایش هزینهها در
امریکا کشــیده شده اســت .هنوز تکلیف
زمستان ســخت غربیها در پرتو تنش با
مســکو مشخص نشــده که با سفر رئیس
مجلــس نماینــدگان امریــکا بــه تایوان،
تنشی جدید بین امریکا با دومین قدرت
اقتصــادی جهان یعنی چیــن بر دور تند
ن گــذار در نظــام بینالملــل تأثیــر
دورا 
گذاشــته اســت .ایــن مســأله و حمایــت
ایران و روســیه از سیاســت «چین واحد»
و تعلــق تایــوان بــه چیــن بــر اســاس
قطعنامههای سازمان ملل و حتی اسناد
بین واشــنگتن و پکن ،باعث شده تا این
ســه قدرت بــه یکدیگر نزدیکتر شــوند.
تحوالت رخ داده جهانی نشان میدهد،
تهران ،مســکو و پکــن که در حــال آماده
شــدن برای رزمایش نظامــی در چند ده
کیلومتــری خــاک امریــکا و در آبهــای
ونزوئــا هســتند ،امــروز وارد مرحلــهای
بدیع از تعامالت شدهاند.
اکنــون ســناریویی کــه برژینســکی،
وزیــر خارجــه اســبق امریــکا نگــران آن
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بــود در حــال تحقــق یافتــن اســت .این
نظریهپــرداز تاریــخ امریــکا در کتــاب
«صفحه شــطرنج بزرگ :برتــری امریکا
و الزامــات ژئواســتراتژیک آن» نوشــته
بــود« :خطرناکتریــن ســناریو ،ائتــاف
بزرگ ضد هژمونیک میان چین ،روسیه
و شــاید ایران اســت کــه نه بــا ایدئولوژی
ی [از غرب] متحد
بلکه به دلیل نارضایت 
یشوند».
م 
ëëچالش بدون راه حل
ایــن تحــوالت از دیــد رســانههای
جهانــی مغفــول نمانــده اســت .روز
گذشته روزنامه نیویورکتایمز با اشاره
به تنش جدید در روابط چین و امریکا
در ســایه سفر نانســی پلوسی به تایوان
عنــوان کرد که مواضع مشــترک ایران،
روســیه و چیــن علیــه امریــکا باعــث
شــده تــا روابــط ایــن ســه کشــور بیش
از پیــش تقویــت شــود و ایــن چالشــی
برای واشــنگتن محســوبمیشود .به
گــزارش ایرنا ،ایــن روزنامــه امریکایی
با اشــاره به ســفر اخیر والدیمیر پوتین

رئیس جمهور روســیه بــه ایران و چین
نوشت :این دو کشور ظاهراً دارای وجه
مشــترکی هســتند؛ چین و ایــران مانند
روســیه ،امریــکا را دشــمن میداننــد.
روســیه ،چین و ایران ســه کشور اصلی
ائتــاف ضدامریکایــی را تشــکیل
میدهنــد و به نظــر میرســد بهتازگی
همکاری خود را افزایش دادهاند.
ëëمعمایسختواشنگتن
ایــن گــزارش ضمن اشــاره بــه اینکه
روابط نزدیک این سه کشور زنگ هشدار
را به صدا در آورده ،میافزاید :اگر هر سه
آنها (ایران ،روســیه و چیــن) تصمیم به
رویارویی همزمــان با امریکا بگیرند ،چه
اتفاقی خواهــد افتــاد؟ نیویورکتایمز با
اشــاره به حمله اخیر روســیه به اوکراین،
تداوم ابهامات در مورد مذاکرات مربوط
به توافق هســتهای با ایران و حساســیت
چیــن در قبال تایوان نوشــت :فکر کردن
به ایــن موضوع قابل قبول اســت که اگر
هر ســه ایــن کشــورها تصمیم بــه اقدام
همزمان علیــه امریکا بگیرنــد ،درگیری

بزرگــی رخ خواهــد داد کــه مدیریــت آن
آسان نیست.
ایــن روزنامــه همچنیــن بــا اشــاره به
ســفر نانســی پلوســی ،رئیــس مجلــس
نماینــدگان امریــکا بــه تایــوان بــا وجــود
هشدارهای چین نوشت :مقامات دولت
بایــدن به چین نســبت به هرگونــه اقدام
تهاجمــی احتمالــی هشــدار دادهانــد.
گــزارش نیویورکتایمــز در ادامــه بیــان
میکنــد :امریــکا در وضعیــت کنونــی بــا
گزینههای دشواری مواجه بوده است؛ اگر
پلوسی سفر خود به تایوان را لغو میکرد،
خواســتههای رهبــران تایــوان را نادیــده
میگرفــت امــا ایــن دیــدار مشــروعیت
تایــوان در عرصــه بینالمللــی را تقویت
کرد .همانطور که ادوارد وانگ ،خبرنگار
روزنامــه نیویورکتایمز گفــت« :حامیان
ســفر پلوســی به تایــوان چنین اســتدالل
میکننــد کــه امریکا ایــن پیــام را به پکن
ارســال میکند کــه تایوان به انــدازه کافی
برای ما مهم اســت که در سطوح عالی با
این کشور تعامل داشته باشیم».

ëëانتفاع سه کشور در ازای ضرر امریکا
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت:
پوتین ،امریــکا و اروپای غربی را ضعیف
قلمداد میکند .اگر چین باور کند امریکا
در نهایــت نمیتواند از تایوان دفاع کند،
احتمــال حملــه بــه ایــن کشــور افزایش
مییابــد .در پایــان ایــن گزارش با اشــاره
به کمپین احتمالی ایران ،روسیه و چین
آمــده اســت :ســه کشــور دارای اهــداف
مشــترکی هستند که شــامل کاهش نفوذ
ژئوپلیتیکــی امریــکا ،غرب اروپــا ،ژاپن و
متحدانشان اســت .چین ،ایران و روسیه
در ماههــای اخیــر بویــژه در زمینه خرید
انرژی ایران و روســیه همــکاری کردهاند.
در شــرایطی کــه امریکا مجبور اســت به
طور همزمان با بحرانهای چندجانبهای
در سطح جهانی مواجه باشد این امر به
نفع سه کشور تمام شده است.
ëëقدردانی چین از ایران
گفتنی اســت ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه در واکنش به سفر نانسی پلوسی،
رئیــس مجلــس نماینــدگان امریــکا بــه
تایــوان گفــت :جمهــوری اســامی ایران
احتــرام بــه تمامیت ارضی کشــورها را از
مبانی سیاســت خارجی خــود میداند و
حمایــت از سیاســت چین واحــد در این
چهارچوب ،تردیدناپذیر اســت .کنعانی
رفتــار تنــشزای اخیــر مقامــات امریــکا
در مداخلــه در امــور داخلــی جمهــوری
خلق چیــن و نقض تمامیــت ارضی آن
کشــور را نمونــهای از مداخــات امریــکا
در مناطــق و کشــورهای مختلــف جهان
دانست که حاصلی جز افزایش بیثباتی
و دامــن زدن بــه اختالفــات نداشــته و از
این رو محکوم است«.چانگ هوآ» سفیر
جمهوری خلق چین پس از موضع ایران
در پی ســفر رئیــس مجلــس نمایندگان
امریــکا بــه تایــوان در توئیتــر نوشــت :از
محکومیت طرف ایرانــی علیه اقدامات
تحریکآمیز امریکا و مداخالت آن کشور
در امور داخلی چین تمجید میکنیم.

دیگه چه خبر؟

زنگ خطر برای واشنگتن

پولپاشی «قهرمانها» علیه استاندار تهران

خبــر دیگــر اینکه ،روز گذشــته یک کانــال تلگرامی منســوب به جریان
توگوی استاندار تهران
خاص سیاسی ،با انتشار فیلمی تقطیع شده از گف 
و یکی از اعضای شــورای روستای وســکاره رودهن ،مدعی شد که محسن
منصوری با مردم ســیلزده برخورد زشــتی داشــته اســت؛ این ویدیو کمتر
از دو دقیقــه بعــد در کانالهــای مشــابهی به صورت گســترده با تیترهای
مشترک منتشر شد که حاکی از برنامهریزی برای تخریب استاندار تهران
است .همچنین ،عصر دیروز نیز همین کانالها با انتشار تصویری از سرم
زدن منصوری در مناطق سیلزده ،مدعی شوآف خبری از سوی منصوری
شدند .این در حالی است که تصویر سرم زدن منصوری تنها از سوی یک
نیروی امدادی در صفحه شــخصیاش منتشــر شده بود و این رسانهها با
انتشار اسکرین شات از صفحه نیروی امدادگر ،مدعی کار نمایشی از سوی
استاندار تهران شدند!
اما ماجرای تخریب اســتاندار تهران ریشه در کجا دارد؟ چند روز پیش،
منصوری که به مرد نفر اول مدیریت بحران در اســتان خود تبدیل شــده و
حتی به گواه همکارانش پس از گذشت حدود یک هفته از آغاز بحران ناشی
از سیل در مناطق مختلف تهران ،به خانه خود نرفته است ،در صفحه توئیتر
خود از «قهرمانبازی» عدهای در برخی دستگاههای نظارتی پیش از پایان
بحران گالیه کرده و نوشــت« :دو روز گذشــته ،وســط معرکه و بحران ،چند
مجموعــه نظارتی ،تعدادی از مدیران اســتان را دعــوت (بخوانید احضار)
کردهانــد و دنبــال مقصر میگردنــد .مرحبا به این زمان شناســی! بگذارید
این چند روز کارمان را بکنیم .وقت برای قهرمان بازی زیاد است ».احتماالً
همین توئیت به مذاق برخی از این افراد خوش نیامده و حاال سعی کردند
با پولپاشی اقدام به تخریب منصوری کنند؛ مسألهای که اوج بیانصافی و
منفعتطلبی را در اثنای بحران ملی نشان میدهد.

تکذیب حضور سیف العدل در ایران

دست آخر اینکه ،اعالم خبر کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده
در حمله هوایی امریکا در کابل افغانســتان ،گمانهزنیها درباره جانشین
وی را افزایش داده اســت .در همین راســتا ،رســانههای معاند به ناگاه به
دنبال تکمیل پروژه ایرانهراســی خــود مدعی حضور یک چهره مصری
گروه القاعده در ایران شــدند .صدای امریکا با انتشــار گزارشی مدعی شد
توگو با این
کــه یک مقام ســابق غربی در امــور مبارزه با تروریســم در گف 
رسانه اظهار کرد که گمان میرود «سیفالعدل» در تهران باشد! ادعایی
که به سرعت از سوی مقامات کشورمان تکذیب شد.
یک عضو کمیســیون امنیت ملی وسیاســت خارجی مجلس ،حضور
ســیفالعدل از رهبــران احتمالــی القاعــده در ایــران را تکذیــب کــرد و
گفــت که انتشــار چنیــن اخبــاری در فضای مجــازی صرفــاً کار بنگاههای
خبرپراکنی بیگانه و امریکا اســت .فداحســین مالکی در گفتوگو با ایسنا
در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی درباره حضور سیفالعدل
در تهــران گفــت :ایــن یــک بحث انحرافی اســت کــه با توجه بــه دخالت
امریکاییها در کشورهای دیگر مطرح میشود .وی افزود :انتشار این خبر
در فضــای مجازی مبنی بر حضور ســیفالعدل در ایــران صحت ندارد و
بحثی انحرافی اســت که از طرف بنگاههای خبرپراکنی منتشــر شده و کار
امریکاییها است ،لذا تأکید میکنم که سیفالعدل در ایران نیست.

همکاری فضایی تهران و مسکو از ایستگاه زمینی ایران هدایت میشود

«خیام» ایرانی سوار بر ماهوارهبر روسی

علی باقری عازم وین شد

از سرگیری مذاکرات رفع تحریم پس از وقفه طوالنی

محمد اسالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی :گروسی باید از رفتار سیاسی متأثر از فشار صهیونیستها دست بردارد

عکس :علی محمدی  /ایران

گــروه سیاســی /مذاکــرات ویــن پــس از
وقفــهای طوالنــی فــردا پنجشــنبه در
حالی از سرگرفته میشــود که ایران طی
روزهای اخیر به نحو جدی ضمن پاسخ
بــه تحریمهــا و ادامــه رونــد بدعهــدی
امریکا ،در مسیر توسعه فناوری هستهای
خــود حرکت میکند .بــه این ترتیب ،اگر
چــه طرفهــای غربی پس از بــی نتیجه
گذاشــتن مذاکــرات در اســفندماه ســال
گذشــته تصور میکردند کــه میتوانند از
فرصت ایجاد شــده برای افزایش فشار و
تشــدید تحریم از یک سو و از سوی دیگر
چانهزنی و میانجیگری همچون مذاکره
غیرمســتقیم در قطر برای مجاب کردن
ایــران به پذیرش مواضعشــان اســتفاده
کننــد ،اما آنچــه در واقعیت اتفــاق افتاد
برخالف میل آنها بود.
ëëدور جدید مذاکرات در وین
روز گذشــته ســاعتی پــس از آنکــه
انریکــه مــورا ،نماینــده اتحادیــه اروپــا با
انتشار توییتی اعالم کرد برای ازسرگیری
مذاکــرات راهــی ویــن شــده اســت،
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه نیــز از
عزیمت هیــأت مذاکرهکننده کشــورمان
به وین جهت ادامــه مذاکرات برای رفع
تحریمهــای ظالمانــه علیه ملــت ایران
خبر داد .یک مقام امریکایی نیز از ســفر
رابــرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور
ایران به ویــن در این هفته اطالع داد .به
گزارش ایســنا ،علیرغم اینکه مورا متن
مــورد گفتوگــو در مذاکــرات پیش روی
ویــن را متنــی دانســت کــه در  20ژوییــه
از ســوی جــوزپ بــورل هماهنگکننــده

مذاکــرات ارائه شــده بــود؛ ناصر کنعانی
تأکیــد کرد کــه در ایــن دور از گفتوگوها
دربــاره ایدههــای مطرحشــده از ســوی
طرفهــا از جمله ایدههای ارائه شــده از
ســوی جمهوری اســامی ایران که هفته
جاری به طرف مقابل ارائه شــد ،بحث و
تبادل نظــر صورت خواهد گرفت .هفته
گذشته بود که مســئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا با انتشــار یادداشتی ،از ارائه
پیشنویس جدیدی برای مذاکرات احیا
توافق برجام به طرفهــای مذاکره خبر
داد؛پیشنویســی کــه علــی باقــری کنی
مذاکره کننده ارشد ایران آن را «ایدههای
آقــای بورل برای جمعبنــدی مذاکرات»
دانســت و گفت ایــران نیز نظــرات خود
را هــم دربــاره محتــوا و هــم فــرم بــرای
بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات در اختیار
دیگران قرار خواهد داده است.
ëëرونمایــی از دســتاوردهای جدیــد در
روزهای آینده
توســعه فناوری صلحآمیز هســتهای
ایران متوقف تحریم و تهدید هیچ کشور
و نهــاد بیرونی نمیماند .پــس از تزریق
گاز به ســانتریفیوژهای پیشرفته  IR6که
روز دوشــنبه بــه مثابــه پاســخی درخــور
بــه تحریمهــای یکجانبــه جدیــد امریکا
عمــل کرد ،حــاال ایــن اعــام رونمایی از
دستاوردهای جدید سازمان انرژی اتمی
در روزهــای آینده اســت که بــه اظهارات
خــارج از چهارچــوب گروســی مدیــرکل
آژانــس بینالمللــی انرژی اتمی پاســخ
میدهــد .بر این اســاس رئیس ســازمان
انرژی اتمی پس از آنکه رافائل گروســی

را بــه اظهار نظر مطابــق ضوابط آژانس
فرامیخوانــد از رونمایــی ســامانههای
شــتاب دهنــده و پرتودهنــده گامــا در
روزهای آینده خبر داد و گفت :خیلی دور
از تصور بود که ســاخت این سامانهها در
کمتر از یک سال به نتیجه برسد و اینها
از دســتاوردهای بزرگی اســت که تا کنون
سابقه نداشته است.
ëëگازدهــی به ســانتریفیوژها؛ تجلی اراده
ایران
محمــد اســامی در حاشــیه جلســه
دیــروز هیــأت دولــت بــا تصریــح اینکــه
گازدهی به ســانتریفیوژها در چهارچوب
قانون اقدام راهبردی مجلس و پاســخی
به تحریمهای طرف مقابل بود تا به آنها
نشان دهیم که اراده ما اراده مستحکمی
است و برای لغو تحریمها از هیچ اقدامی
کوتــاه نخواهیم آمد ،گفــت :امریکاییها
مرتب اعتراف به شکست سیاست فشار
حداکثری دارند و امیدی به این سیاست
ندارنــد .با این حال شــاهد رفتار دوگانه و
چندگانه امریکا هستیم و اتهامی واهی که
 ۲۰سال به کشور نسبت میدهند.
به گزارش ایرنا ،وی با بیان اینکه رژیم
صهیونیستی و ضد انقالب ادعاهایی در
زمینــه مکانها و مــدارک واهی دارند که
ســعی میکنند از این طریق فشارها را بر
ملت ایران تشدید کنند ،مذاکرات انجام
شده در سالهای متمادی را تالش برای
اعتمادسازی توصیف کرد و افزود :ایران
در شرایط متفاوتی از حقوق خود کاسته
و محدودیــت و نظــارت تشــدید شــده را
پذیرفتــه تا ایــن اتهامــات و ادعاهــا کنار

گذاشته شود ،بهان ه ها سلب و تحریمها
لغو شــود و اجازه دهند شــرایط با الگوی
توافــق شــده تــداوم یابــد ،اما متاســفانه
به ایــن تعهدات عمل نکردنــد و هر روز
بهانه جدیــدی میآورند و اتهامات را به
صورت تشدید شده ،تکرار میکنند.
ëëپاسخ به ادعاهای گروسی
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در
ادامه ســخنان خود به اظهارات مدیرکل
آژانس بینالمللــی انرژی اتمــی درباره
برنامــه هســتهای کشــورمان و وضعیت
همکاریهــای فی مابین ایــران و آژانس
نیز پاسخ داد .به گزارش رویترز ،گروسی
در جریــان دهمیــن کنفرانــس بازبینــی
پیمان عدم اشاعه هستهای در نیویورک
بــا اعــام ایــن موضــع کــه «ظرفیــت و
جاهطلبــی برنامــه هســتهای ایــران رو

بــه افزایــش اســت» و «بســیار بســیار
ســریع پیش مــیرود» ،مدعی شــده بود
«حرفهــای خــوب از ســوی ایــران برای
قانعکردن بازرســان آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمــی کافــی نیســتند» و «مــا بــه
دسترسی مناســب به گستره و عمق این
برنامــه هســتهای نیــاز داریــم .تنهــا این
موقع اســت کــه آژانس خواهد توانســت
تضمیــن الزم و موثق بدهــد که هر گونه
فعالیــت [هســتهای] ایــران در راســتای
اهــداف صلحآمیــز اســت ».اســامی در
پاســخ به این اظهــارات گروســی با بیان
اینکه انتظار داریم آقای گروسی مطابق
ضوابــط آژانــس گفتوگــو و اظهــار نظر
کند و اظهاراتش در چهارچوب قوانین و
مقررات باشــد و از رفتار سیاسی که متأثر
از فشــار صهیونیســتها اســت دســت

بردارد ،گفت :برای ایشــان متأسفم زیرا
آژانــس در تمــام فرایندهــای مــا طبــق
پادمان ،حضور و نظارت دارد و عملیات
اجرایی ما در حوزه ســازمان انرژی اتمی
در بخشهــای گوناگونــی کــه بــه مــواد
هســتهای مرتبط میشــود تحت نظارت
آژانس بوده ،هست و خواهد بود.
ëëنصب دوربینها مشروط به پایبندی به
تعهدات
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین
درخصــوص جمــعآوری دوربینهــای
نظارتــی آژانــس بینالمللــی انــرژی
اتمــی بــا یــادآوری اینکــه دوربینهــای
جمعآوری شــده ،دوربینهــای برجامی
و فراپادمانی بوده اســت کــه وفق توافق
برجــام بــرای اندازهگیــری محدودیــت
ظرفیــت فعالیــت و ســرعت فعالیــت
هســتهای ایــران نصب شــده بــود ،تأکید
کــرد :وقتــی طرفیــن بــه برجــام پایبنــد
نبودند و به تعهداتشان عمل نکردند،
دلیلی نــدارد ما به تعهــدات خود ادامه
دهیم .امروز هم اعالم میکنیم تا زمانی
که به تعهــدات خود بازنگردنــد و موارد
ادعایــی را کنار نگذارنــد ،دوربینی نصب
نخواهــد شــد .وی در مورد ســخنان جان
کربــی ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی
امریــکا نیز که گفته بــود «رئیس جمهور
امریــکا حاضر بــه خارج کردن نام ســپاه
از فهرســت ســازمانهای تروریســتی
نیســت» ،گفــت :این موضــوع اصلی در
مذاکــرات نیســت FTO .موضوع اصلی
نبوده و ســخنگو مرتب این امــر را اعالم
کرده است.

ذره بین

گروه سیاســی /خبرها درخصوص عبور ایران از
خودتحریمــی در حوزه پیشــرفتهای فضایی
کشــور طی یک سال گذشــته و با قدرت گرفتن
دولــت ســیزدهم هــر روز بیشــتر میشــود .از
آذرمــاه  1400کــه آیــتاهلل رئیســی بــا برگزاری
جلسه شــورای عالی فضایی کشــور به وقفه ده
ســاله در برگــزاری این جلســه راهبــردی پایان
داد ،تاکنون چندین خبر مهم از پیشــرفتهای
کشــورمان در این حوزه و حتی ارســال ماهواره
به فضا مخابره و انجام شــده است .در آخرین

نمونــه خبرگــزاری «تــاس» ،شــرکت راس
کاســموس (ســازمان فضایــی روســیه) دیــروز
اعــام کرد که ماهواره ایرانی «خیام» در تاریخ
 9آگوست ( 18مردادماه) توسط موشک حامل
«ســایوز »2.1b-از پایــگاه فضایــی بایکانــور بــه
فضا پرتاب خواهد شد.
به گزارش تســنیم در بیانیه راس کاسموس
آمده اســت« :برنامهریزی شــده است در تاریخ
نهم آگوســت سال  2022موشک حامل سایوز-
 2.1bبا مرحله فوقانی ،از پایگاه فضایی بایکانور

پرتاب شــود و طبق ســفارش جمهوری اسالمی
ایــران ،یــک فضاپیمــای ســنجش از دور زمیــن
بــه نــام «خیــام» را بــه مــدار کــره زمیــن حمل
کنــد ».طبق این اطالعات ،موشــک ســایوز یک
بــار عبــوری را نیــز به همــراه خواهد داشــت که
شــامل  16فضاپیمای کوچک اســت که توســط
چند دانشــگاه برجســته ،شــرکتهای تجاری و
سازمانهای غیرانتفاعی ساخته شدهاند.
ëëویژگیهای مهم ماهواره خیام
پــس از انتشــار این خبــر خبرگــزاری ایرنا در

خصــوص ویژگیهــای ماهــواره خیــام کســب
اطــاع کــرده اســت کــه ایــن ماهــواره از نــوع
سنجشــی و دارای دقــت بــاالی تصویربــرداری
اســت و بــا تصاویــر بــا وضــوح یــک متر اســت.
همچنیــن این ماهــواره قابلیــت تصویربرداری
از ســطح زمین در طیفهای مختلف تصویری
را دارد .ایــن ماهــواره کــه تحــت حاکمیــت و
بهرهبــرداری جمهــوری اســامی ایــران قــرار
دارد ،از ایســتگاههای زمینی در خاک جمهوری
اســامی ایــران هدایــت و کنتــرل خواهد شــد و

اطالعــات و تصاویــر ارســالی آن نیــز در همیــن
ایســتگاهها دریافت خواهد شد .گفتنی است به
دلیــل وزن باالی این ماهــواره ایرانی ،پرتاب آن
به آژانس فضایی روســیه واگذار شده است تا به
وسیله ماهوارهبر سایوز به فضا پرتاب و در مدار
قــرار گیرد .گفتنی اســت پرتابگر ســایوز در میان
پرتابگرهای کشورهای مختلف دنیا از بیشترین
درصــد قابلیــت اطمینــان برخــوردار اســت و
تاکنون بیشترین تعداد مأموریت موفق فضایی
در دنیا توسط این پرتابگر صورت گرفته است.

خبر اول اینکه ،روزنامه شــرق روز گذشــته در گزارشی مدعی شد که
در ســیل امامزاده داوود(ع) تهران 200 ،نفر مفقود شــدهاند و همین
دروغ به ســوژه داغ رســانههای بیگانه برای سیاهنمایی تبدیل شد .به
گزارش فارس ،بعد از ادعای شــرق ،دادسرای جنایی تهران با رد این
موضــوع اعــام کرد که ســیل تهــران در منطقــه امامــزاده داوود(ع)،
 23جان باخته داشته و تعداد مفقودین آن  2نفر بوده است.
با این حال ،پس از گذشــت ساعتها از مانور رسانهای ضدانقالب
با اســم رمز «فاجعه» مدیریت بحران در ایران ،روزنامه شرق حوالی
ســاعت  19دیــروز در کانــال تلگرامــی خــود اعــام کــرد که عــدد 200
مفقــودی اشــتباه تایپی بــوده! و منظــور روزنامه « »20مفقــودی بوده
اســت .شــرق در گزارش خود مدعی شــده که افراد محلی درباره این
تعداد مفقودی اطالع دادهاند.

آیا جریانی خاص در مجلس در پی برهم زدن روابط با دولت است؟

وزرا برنگشته ،احضار میشوند!

روز گذشته  5سؤال نمایندگان از وزرای ورزش و جوانان ،امور اقتصادی و دارایی
و بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی از ســوی هیأت رئیســه مجلس اعالم
وصول شــد .طرح ســؤال و اســتیضاح وزرا اگر چه در ذیل وظایف و اختیارات
نظارتــی مجلــس امری ضــروری و الزم اســت اما طــرح ســؤالهای پیدرپی
از وزرایــی کــه هنــوز چنــد روزی از حضورشــان در مجلــس و پاسخگوییشــان
به ســؤاالت دیگــر نمایندگان نگذشــته ،احتمال تعامل برمبنــای انگیزههای
سیاسی از سوی برخی جریانها در مجلس را در اذهان ایجاد میکند .چنانکه
همین ماه گذشــته ماجرای زیاد و کم شــدن و جعل امضاها برای اســتیضاح
فاطمیامین و بعد هم افشا شدن ارسال پیامکهای تهدیدآمیز از دو نماینده
به وزیر صمت برای انتصاب افرادی در برخی پستهای مدیریتی نشان داد
که استیضاحی که از سوی تعدادی از نمایندگان پیگیری میشد و متهم کردن
فاطمی امین به ناکارآمدی تا چه حد سیاسی است .آن ماجرا اگر چه به دلیل
برنامــه دولت و مجلــس برای ارائه و بررســی الیحه تفکیــک وزارت بازرگانی
از وزارت صمــت مســکوت ماند اما احتمال تکرار این رویه ،روز گذشــته یکبار
دیگر در طرح سؤالهای تکراری از وزرای ورزش وجوانان ،بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی آشکار شد.
ëëوزیر ورزش نرفته باید برگردد!
بر اساس اعالم محمد رشیدی ،عضو هیأت رئیسه مجلس سؤال محمد
مولــوی ،نماینده آبادان از وزیــر ورزش و جوانان درباره برنامه این وزارتخانه
بــرای محرومیــت زدایــی و توزیــع عادالنــه امکانــات و تجهیزات ورزشــی در
مناطق کم برخوردار و ســؤال معینالدین ســعیدی ،نماینده چابهار از وزیر
ورزش و جوانــان درباره علت کم توجهی به توزیع عادالنه امکانات ورزشــی
در مناطــق محروم در حالی اعالم وصول شــد که ســجادی همین سهشــنبه
گذشــته در صحن علنی مجلس حضور داشــت و اتفاقــاً در خالل دفاع خود
از عملکرد وزارتخانه متبوعش ،به موارد متعددی از جنس همین ســؤاالت
پاسخ داد؛ پاسخهایی که گرچه تا حدود زیادی میتوانست قانع کننده باشد
اما با اختالف کمی ،منجر به صدور کارت زرد برای ســجادی شــد و حاال تنها
یک روز بعد از این کارت زرد ،وزیر ورزش مجدداً به مجلس احضار میشود.
ëëسؤال تکراری از عیناللهی
بهــرام عیناللهــی وزیربهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز روز
گذشــته در حالی با ســؤال فرهاد بشیری ،نماینده پاکدشــت و تعداد دیگری
از نماینــدگان دربــاره علت عدم تحقــق برنامههای ارائه شــده در زمان رأی
اعتماد و سؤال تعداد دیگری از نمایندگان درباره عدم توجه و خدمترسانی
به مناطق محروم کشــور مواجه شــده اســت که طی هفتههای اخیــر بارها با
حضور در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان پاسخگوی نمایندگان بوده و
از حضور او در صحن علنی و قانع شدن نمایندگان سؤال کننده از پاسخهای
او تنهــا یــک ماه و نیم گذشــته اســت .عیناللهی سهشــنبه همیــن هفته نیز
میهمان مجلس بود و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان در حمایت از طرح
دارویار ،بر توافق نظر دولت و مجلس تأکید کردند.

