
t oseei r ani . i r
سياست2

اعتراض بــه طرح پرســروصدای 
صیانــت از فضای مجــازی هم چنان 
ادامه دارد و در شــرایطی که هر روز به 
تعداد امضاهای کمپین مخالفت با این 
طرح افزوده می شود؛ دیروز خبر رسید 
که در میان نمایندگان مجلس یازدهم 
نیز صدای اعتراض بــه این طرح که به 
گفته طراحانش کارشناسی شده است 
و مخالفان آن را ضد حقوق شهروندی 

می دانند بلند شده است.
به گزارش خبرگزاری ها سه شنبه 
شــب طبــق روال هر هفته جلســه 
کمیســیون مشــترک طرح صیانت 
از فضــای مجازی، برگزار شــد اما این 
هشتمین جلســه به گونه ای دیگر بود 
و در جلســه انتقادات شدیدی از سوی 
نمایندگان بخش خصوصی و چند تن 
از نمایندگان مجلس به طرح صیانت از 

فضای مجازی وارد شد.
در جلســه کمیســیون مشترک 
مجلس برای بررســی طرح صیانت از 
فضای مجازی با هــدف محدود کردن 
اینترنت، یکی از نمایندگان تذکر داد و 
گفت باید صدای مخالفان هم شنیده 
شود؛ اما نماینده دیگر او را تهدید کرده 

که حرف هایش را پیگیری خواهد کرد.
ماجرای طرح صیانت چیست؟

26 تیرماه امسال و همزمان با آغاز 

به کار مجلس یازدهم خبر رسید طرح 
صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی توسط نصراهلل 
پژمان فر به هیئت رئیسه مجلس ارائه 
شــد. پس از انتشــار متن اولیه طرح 
پیشنهادی انتقادهای بسیاری نسبت 
به آن وارد و مخالفت هــا و نگرانی های 

گسترده ای مطرح شد.
منتقدان با بررســی این طرح آن را 
کاماًل مخالف حقوق کاربران دانستند 
و گامی در جهت محدودیت های بیشتر 
در فضای مجازی، افزایش فیلترینگ و 

نظارت های بیشتر.
اگرچه هواداران این طرح که بعد از 
اصالح به شش فصل و ۳7 ماده رسیده 
است مدعی هستند که برخی موارد آن 
اصالح  شده است اما، همچنان ایرادات و 
نکات پرابهام بسیاری دارد که به آن ها 

پاسخ مشخصی داده نشده است.
از دیگر نکات مهم موردانتقاد طرح 
صیانت از فضای مجازی این اســت که 
به نظر می آید در صــورت تصویب آن، 
تقریباً انجام هر کاری، دست کم به یک 
مجوز نیاز اســت. ازجمله اینکه در این 
طرح، عرضه و استفاده از پیام رسان های 
خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و 

رعایت قوانین کشور است.
همچنین هر شخصی که مبادرت 
به عرضه، خرید و فــروش رمز ارز بدون 
مجوز بانک مرکزی کند حســب مورد 

مجازات مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و 
مبارزه با قانون کاال و ارز محکوم می شود. 
همین بخش از این طرح، چیزی حدود 
۱2 میلیــون از ایرانیان را مخاطب قرار 
می دهد.تشــکیل هیئت ساماندهی و 
نظارت اشــاره کرد که تمام مصوبات و 
قوانین اســتفاده و ارائه پیام رسان های 
داخلی و خارجی نکته دیگر موردتوجه 

در این طرح بوده است.
هیأتی کــه اعضــای آن عبارت اند 
از: رئیس مرکز ملی فضــای مجازی، 
معاون یا نماینــده وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، معــاون یا نماینده 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون 
یا نماینده وزارت اطالعــات، معاون یا 
نماینده دادســتانی کل کشــور، یک 
نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، 
معاون یا نماینده سازمان صداوسیما، 
معاون یا نماینده اطالعات سپاه، معاون یا 
نماینده وزارت سازمان تبلیغات اسالمی، 
معاون یا نماینده نیروی انتظامی، معاون 

یا نماینده سازمان پدافند غیرعامل.
نکته مهم دیگر هم وظایف این هیئت 
است که چنین عنوان شده و اقداماتی 
هم چون: ثبــت و صــدور تأییدیه و یا 
مجوز فعالیت پیام رسان ها، پایش ها و 
نظارت بر عملکرد رســانه، شناسایی و 
رسیدگی به تخلفات و تعیین جرم های 
نقدی و غیرنقدی، ارجاع جرم به محاکم 
ذی صالح، اداره و نظــارت بر صندوق 

حمایــت از پیام رســان ها و گزارش 
وضعیت فعالیت پیام رسان ها به شورای 
عالی فضــای مجازی برعهــده آن ها 

گذاشته  شده است.
در این طــرح، گوشــی های تلفن 
همراهی مجــوز واردات به کشــور را 
دریافــت می کننــد که بــه صورت 
پیش فرض، پیام رســان های ایرانی بر 

روی آن ها نصب باشد.
در متن این طرح آمــده: در انتهای 
فصل اول و در تبصره چهاردهم، صدور 
مجــوز واردات و فعال ســازی تلفــن 
همراه منوط به نصب پیام رســان های 
مؤثر داخلی به صــورت پیش فرض در 
تلفن های وارداتی معرفی شده که موجب 
پیش افتادن پیام رسان های داخلی در 
رقابت با نمونه های خارجی می شــود.

از نکات جالب توجه دیگــر این طرح، 
ملزم کردن ستاد نیروهای مسلح برای 
نظارت بر درگاه های ورود و خروج پهنای 
باند کشور است. در این طرح، مرزبانی 
دیجیتال و دفاع ســایبری از کشــور و 
جلوگیری از بهره بــرداری غیرمجاز از 
داده های مجــازی در درگاه های ورود 
و خروج پهنای باند کشور، با محوریت 
ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع 
ذی ربط انجــام خواهد شــد. البته در 
اصالحیه صورت گرفته، عبارت مرزبانی 
فضای مجازی حذف  و پیشنهادشــده 
مدیریت گیت وی به صورت کمیته ای و 
با ریاست مرکز ملی فضای مجازی انجام 
شود.بنابراین طرح، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات باید زیرساخت الزم 
برای احراز هویت کاربــران در فضای 
مجازی کشور را ایجاد کند که چگونگی 
آن در آیین نامه ای پس از تصویب این 
قانون به تصویب هیئت ســاماندهی و 

نظارت خواهد رسید.
از نــکات دیگر ایــن طــرح، الزام 
پیام رسان های اجتماعی به اجازه ولی 
قانونی برای ارائه خدمات به افراد زیر ۱۸ 
سال و امکان نظارت والدین و رده بندی 
و پاالیش محتوا متناســب با کودک و 

نوجوان است.
نکته جالب توجه دیگر آن هم این بود 
که در ماده ۸ این طرح، تأسیس صندوقی 
برای حمایت از محتوا و پیام رسان های 
داخلی پیش بینی شده که زیر نظر هیئت 
ســاماندهی و نظارت بر پیام رسان ها 
فعالیت داشته و منابع آن از محل جرائم 
نقدی مقرر در این قانــون و ۱۰ درصد 

درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور 
تأمین می شود.

در این طــرح، مجــازات موردنظر 
برای افرادی اســت که فیلترشکن یا 
VPN برای دسترســی به پایگاه های 
اینترنتی و پیام رسان هایی غیرقانونی را 
فراهم کرده و این کار را تکرار کنند. در 
این بخش نیز تغییراتی صورت پذیرفته 
و بر اســاس اصالحات صورت گرفته، 
تولید و توزیع فیلترشــکن به صورت 
تجاری جرم انگاری شــده و استفاده و 
توزیع شخصی آن مشــمول موضوع 

جرم انگاری نخواهد شد.
از نــکات دیگر این طــرح، تعیین 
ضرب االجــل دوماهــه بــرای تمام 
پیام رسان ها )داخلی و خارجی( برای 
تطبیق خود با این شــرایط اســت، در 
غیر این صورت مســدود خواهند شد. 
همچنین پیام رسان های خارجی باید 
یک شــرکت ایرانی به عنوان نماینده 
قانونی خود معرفــی کنند. این ها تنها 
بخشی از نکات طرح صیانت بوده است 

که منتقدان به آن ها ایراد وارد کرده اند.
 با تمــام این ایــرادات و بــا وجود 
مخالفت ها در ششــمین روز از مرداد 
درباره این طرح مجلس تصمیم گیری 
کــرد و این طــرح بــا ۱2۱ نماینده با 
اصل ۸۵ شــدن طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای  مجازی و ساماندهی 
پیام رســان های  اجتماعی موافقت و 
7۴ نفر مخالفت کردند و ۹ نفر نیز به آن 
رأی ممتنع دادند.به این ترتیب مجلس 
رأی گیری بعدی در مورد این طرح را به 
کمیسیون ویژه فرهنگی مجلس واگذار 
کرد و کمیسیونی مسئول بررسی آن 
شد که به اعضای حاضر در آن انتقاد وارد 
بود چراکه بسیاری از آن ها ازجمله الیاس 
نادران، نصراهلل پژمــان فر و بیژن نوباوه 
جزو حامیانش بودند با همه این احوال 
درحالی که هشت جلسه این کمیسیون 
بدون حضور خبرنگاران برگزارشده در 
آخرین جلسه که سه شنبه شب با حضور 
نمایندگان بخش خصوصی انجام شد کار 
به جاهای باریک کشید و حتی صدای 
اعتراض نمایندگان مخالف هم بلند شد.

در آخرین جلسه کمیسیون 
مشترک چه گذشت؟

چنین بوده اســت که در هشتمین 
کمیسیون مشــترک طرح صیانت از 
فضای مجــازی، ابتــدا نماینده مردم 
بستان آباد درباره نبود شفافیت و اجازه 

ندادن به رســانه ها برای دسترســی 
به جزئیات صحبت و اضافــه کرد: در 
کمیسیون فرهنگی هم که ما دنبال این 
طرح بودیم می گفتند آقا محرمانه است و 
باشد بعد از انتخابات ریاست جمهوری، از 
نماینده که طرح محرمانه نیست. بعد که 
به صحن آمد در مرحله اولیه یک ورژن 
دیگری گذاشته شد، روز رأی گیری یک 
ورژن دیگری گذاشته شد و واقعاً باید حق 
بدهیم به منتقدین و افکار عمومی که 
یک مقدار با شک و تردید به این موضوع 

نگریسته شود.
رضا تقی پور که رئیس کمیسیون 
مشترک بررسی طرح اســت به آقای 
نوری، نماینده بســتان آباد هشدار داد 
که دارد خــارج از دســتور صحبت و 
ایجاد شــبهه می کند.تقی پور در ادامه 
او را تهدید کرد و گفت: من متأســفم از 
اینکه یک نماینده بیاید به هیئت رئیسه 
همچین کذبی را نسبت بدهد، من حتماً 
این را پیگیری می کنم، از هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان پیگیری می کنم، 

۱۰۰ درصد باید پاسخگو باشید.
و به این ترتیب در شــرایطی که به 
گفته نوری باز هم بــه خبرنگاران برای 
شرکت در این جلسه اطالع داده نشده 
بوده، اختالفات درباره این طرح پرحاشیه 
چنان باالگرفته که به نظر می رسد این 
طرح پرســروصدا چنان ایراداتی دارد 
که حتی خود نمایندگان نیز نتوانند به 
راحتی بر سر آن به توافق برسند شاید 
پر بیراه نباشد این گفته نیک بین عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس که چندی 
قبل گفت: بررسی این طرح قطعاً تا دو 

سال آینده به طول می انجامد!

درگیری لفظی در کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی باالگرفت

عدم شفافیت در بررسی یک طرح پرحاشیه

بررسی

آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدیدترین 
گزارش خود دربــاره فعالیت های هســته ای 
کشــورمان اعالم کرد که ایران ذخیره اورانیوم 
غنی شــده خود در ســطوح باال را افزایش داده 
اســت.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
جدیدترین گزارش فصلی خود به اعضای شورای 
حکام با بیان اینکه ایران ذخایر اورانیوم غنی شده 
خود با خلوص باال را افزایش داده است، اعالم کرد 
که جمهوری اسالمی ایران دارای ذخیره ای در 
حدود ۱7.7 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 
6۰ درصد خلوص شــکافت پذیر است که این 
میزان از ماه اوت تاکنون هشــت درصد افرایش 

داشته است.
همچنین بنابر گــزارش خبرگزاری رویترز، 
دیده بان هسته ای سازمان ملل در این گزارش 
با تکرار اتهامات خود علیه ایران، مدعی شــده 
اســت که تهران همچنان به نقض یک سری از 
محدودیت های تعیین شده در توافق هسته ای، 
ازجمله ســطح غنی ســازی اورانیوم و ذخایر 

اورانیوم غنی شده خود ادامه می دهد.
آژانس انرژی اتمی در ادامه آورده اســت که 
دسترسی بازرسان هسته ای به تاسیسات مورد 
درخواست در ایران همچنان با محدودیت مواجه 

است و به عالوه ادعا کرده است که آژانس قادر به 
نصب دوربین های جایگزین در بخش کارگاهی 

سایت تِسا کرج نیست.
عالوه براین، در گــزارش جدید آژانس بین 
المللی انرژی اتمی ادعا شــده است که بازرسان 
آژانس همچنان در معرض بازرسی های فیزیکی 
شــدید توســط مقامات امنیتی در تاسیسات 

هسته ای ایران قرار دارند. 
واکنش ایران به گزارش جدید آژانس

در واکنش بــه گزارش آژانس سرپرســت 
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان 
ملل در وین اعالم کرد، در گزارش جدید فصلی 
آژانس در مورد اجرای برجام اعالم شــده است 
آژانس به فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی 
خود درخصوص تعهدات مرتبــط ایران ادامه 
داده است. به گزارش ایسنا، محمدرضا غائبی در 
ادامه افزود: همچنین در این گزارش به مالقات 
مدیرکل با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی در ۱2 سپتامبر سال جاری و بیانیه 
مشــترک پس از این مالقات و همکاری ایران 
با آژانس برای انجام برخی ســرویس های فنی 
در مکانهای مورد توافق اشــاره شده و یک مورد 
اختالف نظر در مورد یک مــکان به دلیل آنکه 
ایران اعالم کرده در حال انجام تحقیقات قضایی و 

امنیتی در مورد انجام عملیات تروریستی در این 
مکان است و تا پیان نیافتن این روند دسترسی 
آژانس به این مکان را فراتــر از تعهدات حقوقی 
می داند و اینکه ایران از آژانس درخواست کرده تا 
در انجام این تحقیقات به ایران کمک کند اشاره 

شده است. 
این دیپلمــات ایرانی گفــت: طبق گزارش 
آژانس، فعالیت های غنی سازی در نطنز و فردو، 
از جمله با نصب آبشــارها و ماشین های جدید 
سانتریفیوژ و غنی ســازی تا 6۰ درصد و فراتر از 
۳.67 درصد مقــرر در برجام، همچنان با اطالع 

آژانس ادامه دارد.
وی افــزود: گــزارش آژانــس، میــزان 
ذخایراورانیوم غنی شــده ایــران در درجات 
مختلف را تا 6 نوامبر، 2۴۸۹.7 کیلوگرم اعالم 
کرده است و نیز اشــاره شده است که مدیرکل 
دعوت ایران برای ســفر به تهــران را پذیرفته 
است تا دیدارهای سطح باالیی با مقامات دولت 
ایران برای بحث در مورد موضوعات مورد عالقه 
طرفین بر اساس بیانیه مشترک ۱2 سپتامبر 
داشته باشد. سرپرست نمایندگی اظهار کرد، با 
وجود تفاوت نظرهای فنی ما با آژانس، تعامالت 
در این زمینه میان دو طرف با هدف حل و فصل 
نهایی موضوعات فیمابین همچنان ادامه دارد و 

کشورهای عضو آژانس باید از هرگونه اظهارنظر 
عجوالنه یا با اهداف سیاسی در این زمینه پرهیز 
کنند.گزارش آژانس در شرایطی منتشر شده که 
خبر آمده رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی روز دوشنبه دوم آذر ماه در 
تهران خواهد بود و با امیرعبداللهیان و اسالمی 
دیدار خواهد کرد.سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه پیش از این در نشســت 
خبری هفتگی خود اعالم کــرده بود که برای 
ســفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برنامه ریزی و تاریخ پیشــنهادی به وی اعالم 
شده اســت.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی 2۱ آبان گفته بود کــه عدم تماس دولت 
ابراهیم رئیسی با او برای مذاکره پیرامون چندین 
موضوع باقی مانده مهم، تعجب انگیز است. وی 
تاکید کرد که این گفت وگوها باید مدت ها پیش 
انجام می شد.خبرگزاری رویترز در گزارشی از 
اظهارات رافائل گروسی می نویسد وی امیدوار 

بود که قبل از نشســت شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی در 22 نوامبــر )اول آذر ماه( 
بتواند با مقامات ایــران مذاکره کند، اما اکنون 
از این که دولت رئیســی حتی از او برای سفر به 
ایران دعوت نیز نکرده، ناامید شــده اســت.به 
نظر می رسد انتشار گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پیش از مذاکرات ۸ آذر برای تاثیر بر 
روند مذاکرات باشد موضوعی که باید مورد توجه 
مقامات مذاکره کننده ایرانی قرار گیرد. از سوی 
دیگرعلی بیگدلی در گفت وگو با دیپلماســی 
ایرانی ضمن تاکید بر این نکته که دولت رئیسی 
برای حل چالــش ها و بحران هــای داخلی به 
مذاکره و رفع تحریم ها نیاز مبرم دارد، پیرامون 
سفر گروسی به تهران و توافقش با ایران اعتقاد 
دارد که این توافق حکم یک مســکن را دارد، 
نه راه حلی دائمی بــرای رفع اختالفات آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی در خصــوص پرونده 

فعالیت های هسته ای ایران.

در آستانه مذاکرات وین منتشر شد

 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی
 از افزایش  ذخیره اورانیوم غنی شده ایران
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اختالفات درباره ایرادات 
طرح پرحاشیه صیانت 

چنان در مجلس باالگرفته 
که به نظر می رسد حتی خود 

نمایندگان نیز نتوانند به 
راحتی بر سر آن به توافق 

برسند؛ شاید پر بیراه نباشد 
این گفته نیک بین، عضو 

کمیسیون فرهنگی مجلس 
که: بررسی این طرح قطعًا 

تا دو سال آینده به طول 
می انجامد!

نفیسه زارع کهن

گفت وگودرباره دارایی های 
بلوکه شده ایران

معاون وزیر امورخارجه آمریکا در دیدار با همتای 
کره ای خود در واشنگتن درباره موضوعات مختلفی 

از جمله ایران گفت وگو کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، 
چوی جونگ کان، معاون وزیر امــور خارجه کره 
جنوبی و وندی شــرمن، معاون وزیر امور خارجه 
آمریکا روز سه شنبه در واشــنگتن دیدار و درباره 
موضوعات مختلف دوجانبه و بین المللی از جمله 
ایران گفت وگو کردند. وزارت امور خارجه کره اعالم 
کرد، چوی و شــرمن در این دیدار درباره مســائل 
ایران گفت وگــو کرده اند که ظاهــرا منظور از آن 
دارایی های بلوکه شــده ایران در بانک های کره ای 
تحت تحریم های آمریکا بوده است. همچنین معاون 
وزیر امور خارجه کره وعده داد از مذاکرات هسته ای 
واشــنگتن با ایران و قدرت های جهانی در راستای 
احیای توافق هسته ای حمایت کند. حدود 7 میلیارد 
دالر از دارایی ایران تحت تحریم های آمریکا که پس 
از خروج یک جانبه این کشور از توافق هسته ای در 
سال 2۰۱۸ اعمال شدند، در بانک های کره جنوبی 

بلوکه شده است.
    

معرفی سومین گزینه پیشنهادی 
وزارت آموزش و پرورش به مجلس 
یوسف نوری، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
به مجلس معرفی شــد.نایب رئیس مجلس نامه 
معرفی وزیر پیشــنهادی آموزش و پــرورش را در 
مجلس قرائت و اعالم وصول کرد.نیکزاد بعد از قرائت 
نامه معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت 
که جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی یکشنبه 
7 آذر در صحن علنی خواهد بود، لذا کمیســیون 
آموزش و تحقیقات و سایر کمیسیون ها هفته آینده 
جلساتی با وزیر پیشنهادی جهت برنامه و سوابق او 
و اعالم نظر مجلس برگزار خواهند کرد.این سومین 
گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیســی برای تصدی 
وزارت آموزش و پرورش است که به مجلس معرفی 

می شود.
    

عصر دیروز و بر اثر عرضه قلبی
آیت اهلل مجتهد شبستری 

درگذشت
آیت اهلل محسن مجتهد شبستری عضو مجلس 
خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، عصر روزگذشته به علت سکته دعوت حق را 
لبیک گفت.به گزارش ایسنا، آیت اهلل محسن مجتهد 
شبستری عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت،  
مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، به علت سکته قلبی دعوت حق را لبیک گفت.

    
مرکز پژوهش ها مامور تهیه 

جزوه علیه رئیسی بود؟
نماینده تهــران در مجلس گفت که رئیســی 
در کتاب روایــت انتخاب دوازدهمبــه تخلفات 
مجلس پرداختــه و اعالم می کند کــه الریجانی 
مرکز پژوهش ها رامامور کرده بود تا جزواتی علیه 
نامزدهای انقالبی آماده کند.به گزارش مهر،علی 
خضریان در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی 
گفت: یکی از الزامات شرایط جنگ اقتصادی این 
است که مجلس با تصویب قوانین مناسب یا ارایه 
پیشنهادات درست و متکی بر مبانی انقالب اسالمی 
جهت ریل گذاری مناسب اقدام کند. وی تاکید کرد: 
معاونت اقتصادی مرکــز پژوهش های مجلس در 
ظاهرا شعارهای انقالبی گری می دهد، اما عملکرد 
برخی افراد کلیدی این معاونت در گذشــته نشان 
داده اســت که مطابق میل حامیان وضع موجود و 
علیه جریان انقالب عمل کرده اســت که نمونه ای 
از گزارشات سفارشی این معاونت علیه کاندیدای 

جریان انقالب بوده است.
 رئیسی دراین کتاب به تخلفات مجلس و رئیس 
این قوه پرداخته و اظهار می کندآقای علی الریجانی 
مرکز پژوهش هــای مجلس را مامور کــرده بود تا 
جزواتی علیه من و قالیباف یعنی کاندیداهای انقالبی 

آماده کند و پخش می کردند.
    

 مشاور امنیت ملی امارات
 به ایران می آید

یک منبع آگاه در ابوظبی اعالم کرد که شــیخ 
طحنون بن زاید آل نهیان هفته آینده برای گفتگو به 
پایتخت ایران خواهد آمد.به گزارش ایلنا به نقل از یک 
رسانه اماراتی، قرار است مشاور امنیت ملی امارات 
متحده عربی سفری کم سابقه به ایران داشته باشد.

یک منبع آگاه در ابوظبی اعالم کرد که شیخ طحنون 
بن زاید آل نهیان هفته آینده برای گفتگو به پایتخت 
ایران خواهد آمد. این در حالی است که انور قرقاش 
وزیر امور خارجه سابق امارات گفته است که امارات 
گام هایی در جهت تنش زدایی با ایران برداشته است، 

زیرا ما عالقه ای به درگیری نداریم.

روی موج کوتاه


