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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

نشست تازه کمیســیون مشترک 
برجام روز چهارشنبه )26 آذر( به شکل 
ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد؛ اما در 

فضایی کامال متفاوت از نشست قبلی. 
نشست قبلی این کمیسیون بیش 
از سه ماه پیش، یعنی 11 شهریور سال 
جاری در هتل کوبــورگ وین اتریش 
برگزار شــد؛ زمانی که هنوز انتخابات 
آمریکا برگزار نشده بود و رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز به تازگی طــی توافقی که میان وی 
و مقامات ایران حاصل شــده بود، اعالم 
کرده بود که قرار اســت به دو ســایت 
موردنظر این آژانس در ایران دسترسی 

پیدا کند. 
در این ســه ماه اما تغییرات مهمی 
رخ داده اســت؛ یکی انتخابات آمریکا و 
پیروزی بایدن اســت و دیگری مصوبه 
ضدبرجامی مجلس ایران که رابطه سه 
ماه پیش ایران و آژانس را رو به شکرآب 
شــدن می برد. اتفاق دیگری که در این 
مدت افتاده اســت، ترور یک دانشمند 
هسته ای است که به روایت ایران نقش 
بسزایی در پیشــُبرد برنامه هسته ای 

کشورمان داشته است. 
در نشست 11 شهریور اعضای برجام 
خرسند از ســفر تازه گروسی به ایران و 
توافق ایران و آژانس برای بازرسی از دو 
سایت مدنظر آژانس، استقبال خود را از 

این همکاری اعالم کردند. 
آنها همچنین در نشست قبلی با توجه 
به تالش های دولت آمریکا برای اعمال 
تحریم های تازه بر ایران و ممانعت از پایان 
تحریم تسلیحاتی ایران، تاکید کردند که 
ترامپ از برجام خارج شده و دیگر عضو 

برجام نیست. 
یک مصوبه و یک اروپای نگران

حاال اما به نظر می رســد با توجه به 
تحوالت تازه، فضایی که چهارشــنبه 
این هفته بر نشست کمیسیون مشترک 
برجام حاکم باشــد، کامــال متفاوت از 

نشست شهریورماه است. 
مجلس ایران اخیــرا مصوبه »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از 
حقوق ملت ایران« را تصویب کرده که 
به تایید شورای نگهبان رسیده و از سوی 

رئیس مجلس نیز ابالغ شده است. 
بر اساس آن ســازمان انرژی اتمی 
ایران، موظف شده که تامین اورانیوم با 
غنای 20 درصد را به طور کامل و بدون 

تاخیر آغاز کند. همچنین این سازمان 
موظف شده که عملیات نصب، تزریق 
گاز، غنی ســازی و ذخیره سازی مواد را 
تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل 1000 
دستگاه ماشین های نسل دوم پیشرفته )  
2m-IR ( آغاز کند و همچنین در همین 
بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و 
 6-IR(  توسعه با ماشین های نسل ششم
(را با حداقل 16۴ ماشین از این نوع آغاز 
کند و آن را ظرف مدت یک ســال پس 
از تصویب این قانون به 1000 دستگاه 

ماشین توسعه بدهد.
مصوبه مجلس همچنیــن توقف 
بازرسی های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و لغو اجرای پروتکل الحاقی را نیز 
دربرداشت.  همزمان سازمان بین المللی 
انرژی اتمی اعــالم کرد که ایــران به 
اطالع دیدبان هســته ای سازمان ملل 
رســانده که قصد نصب سه آبشار دیگر 
 2m-IR از سانتریفیوژهای پیشرفته
در نیروگاه زیرزمینی خود در نطنز دارد.

ایــن گــزارش در ادامــه مصوبه 
مجلس، هشدار تند تروئیکای اروپایی 
را دربرداشــت. هفته گذشته فرانسه، 
انگلیس و آلمان در بیانیه ای مشــترک 
مدعی شدند اعالم اخیر ایران مبنی بر 

اینکه در نظر دارد یک زنجیره جدید از 
سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات 
نطنز نصب کند، مغایر با توافق هسته ای 

و بسیار نگران کننده است.
آنها همچنین نسبت به مصوبه اخیر 
مجلس هشدار داده و تاکید کردند که در 
صورت اجرای آن برنامه هسته ای ایران 
به شکل قابل توجهی گسترش می یابد و 
دسترسی های آژانس بین المللی انرژی 

اتمی محدود می شود.
افشای یک گزارش محرمانه 

گذشــته از اینها اصطکاک روزهای 
اخیر میان ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز قابل توجه اســت. در حالی که 

توافق حدود چهار ماه پیش ایران و آژانس 
بر سر دو سایت ادعایی، حتی با استقبال 
چین و روسیه نیز مواجه شد و طرف های 
برجام آن را به حســن نیت ایران تعبیر 
کردند، اکنون اما، »تردید در همکاری« 

جای آن استقبال ها را گرفته است. 
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس 
در گفت وگویی با اســکای نیوز تاکید 
کرد که ایران نباید تهدیــد خود برای 
افزایش غنی ســازی اورانیوم و اخراج 
بازرسان آژانس را عملی کند. او همچنین 
درباره طرح اقدام راهبردی مجلس برای 
تعیین ضرب االجل لغو تحریم ها و توسعه 
فعالیت های هسته ای ایران، تصریح کرد: 
»اگر این اقدامات اجرا شوند، ایران بیش 
از پیش از تعهداتی که در زمان پیوستن 
به توافق ]هسته ای[  پذیرفت، منحرف 

خواهد شد.«
گروسی ادامه داد: »اگر قرار به کاهش 
بازرسی های آژانس باشد ما به روشنی 
باید در این زمینه اطالع رسانی کنیم. باید 
درباره آنچه قرار است رخ دهد با جهان 
شفاف باشیم. این تصمیم به هیچ کس از 

جمله ایران کمکی نمی کند.«
در همین راستا کاظم غریب آبادی، 
ســفیر و نماینــده دائــم ایــران نزد 
سازمان های بین المللی مستقر در وین 
نسبت به این اظهارات گروسی واکنش 
نشان داد و گفت: »تنها نقش آژانس در 
برجام، نظارت و راستی آزمایی اقدامات 
مرتبط هسته ای و ارائه گزارش های به روز 
شده در این مورد اســت و ارائه هرگونه 
ارزیابــی و تحلیل، خــارج از ماموریت 
محوله به این ســازمان تحت توافق یاد 
شده است.« از سوی دیگر ایران تاکید 
می کند که گزارشــش به آژانس درباره 
نصب سانتریفیوژهای جدید در نطنز 
محرمانه بوده و نباید در رســانه ها درز 
می کرده اســت. ایران با گالیه مندی از 
آژانس بابت این موضوع، اعالم کرده که 
به زودی پیگیری های حقوقی را در این 

خصوص دنبال خواهد کرد. 
 برجام و سیاست متضاد 

دو دولت آمریکایی
در کنار این تنش هــا میان ایران 

بــا آژانــس و اتحادیه اروپــا، جک 
ســالیوان گزینه موردنظر جو بایدن، 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا، برای 
مقام مشــاور امنیت ملی کاخ سفید 
هفته گذشــته اعالم کــرد که دولت 
جدید واشنگتن می خواهد با پیوستن 
دوباره به توافق هسته ای ایران )برجام( 
و محترم  شمردن بند های آن، شرایطی 
 ایجاد کند کــه ایران نیــز دوباره به 

تعهداتش بازگردد.
برخالف او، الیوت آبرامز، نماینده 
ویژه دولــت آمریکا در امــور ایران و 
ونزوئال هفتــه پیش تاکیــد کرد که 
کشــورش بایــد فشــار روی آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی علیه ایران را 

حفظ کند.
او ادامه داد که برای این کار »الزم 
است با اروپایی ها به خصوص انگلیس، 
فرانسه و آلمان که در مذاکرات با ایران 
در سال 201۵ شــرکت داشتند هم 

هماهنگ باشیم.«
این سیاســت دوگانــه آمریکا در 
قبال برجام، نصب ســانتریفیوژهای 
جدید در نطنز، مصوبه جدید مجلس 
و همینطور تروری که اخیرا در ایران 
رخ داد، همگی نشست روز چهارشنبه 
را تحت الشــعاع خود قرار خواهد داد. 
این تحوالت حاکی از این اســت که 
فضای آرامی مانند آنچه که در نشست 
شهریورماه حاکم بود، بر نشست پیش 

رو حاکم نخواهد بود. 

نشست کمیسیون مشترک برجام چهارشنبه به صورت آنالین برگزار می شود؛
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وزیر امور خارجه ترکیــه اطمینان داد که 
رئیس جمهور این کشــور به حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام کامل 
گذاشته و نسبت به حساسیت های پیرامون 

شعر قرائت شده نیز مطلع نبوده است.
به گزارش ایلنا، در تماس تلفنی دیشــب 

مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، 
طرف ترکیه ای ضمن تاکید بر روابط نزدیک 
و دوســتانه میان ایران و ترکیه و سیاســت 
قطعی حسن همجواری آنکارا، اطمینان داد 
که رئیس جمهور ترکیه بــه حاکمیت ملی و 

تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام کامل 
گذاشته و نسبت به حساسیت های پیرامون 
شعر قرائت شده نیز مطلع نبوده و آن را صرفا در 
ارتباط الچین و قره باغ می دانسته و به همین 

دلیل آن را در مراسم باکو خوانده است.
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در 

این گفت وگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت روابط 
دوستانه و حاکی از  احترام دو کشور و نیز روابط 
صمیمانه میان رئیس جمهور ترکیه و مقامات 
عالیه جمهوری اسالمی ایران، ابراز امیدواری 
کرد روابط دوجانبه در بســتر اعتماد متقابل 

بیش از پیش گسترش یابد.

یک کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: با توجه به تحریم ها و اقداماتی که توسط 
سعودی ها انجام شد، قطر توانست برنامه های خود را ادامه داده و به نوعی برنده شود. 

محمدصادق کوشکی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص توافق برای حل بحران میان 
قطر و سایر اعضا در شورای همکاری خلیج فارس که با نظارت کویت و آمریکا انجام شد، 
گفت: قطر در محاصره همه جانبه توسط سعودی ها، بحرین و امارات عمال توانست با 

همکاری ایران و به خصوص ترکیه این محاصره را بشکند. در نتیجه محاصره بی نتیجه 
شد و قطر توانست بخشی از فعالیت هایش را عملیاتی کند.

وی افزود: در واقع اقدامی که با حمایت سعودی ها انجام شد با توجه به اینکه نتیجه ای 
در بر نداشت موجب مضحکه خود آنها شد و قطر با قدرت و پشتکار به تمام برنامه های خود 
ادامه داد، در واقع قطر برنده شد و سعودی ها، اماراتی ها و بحرین بازنده این حرکت شدند.

این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: امارات در جریان این مسئله زودتر 
خود را جدا کرده و کنار کشید اما بحرین ناگزیر بود تا از عربستان تبعیت کند. در نتیجه 
این اختالف سعودی ها خودشان را از لحاظ پرستیژ مضحکه کرده و ناتوانی شان به رخ 
کشیده شد و می خواستند قطر را وادار کنند تا در چارچوب تمایالت آنها حرکت کند اما 
قطر به سیاست های خود ادامه داد. کوشکی همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه ادامه 
این روند برای سعودی ها مفهومی نداشت و در واقع تداوم همان مضحکه بود کویت به 
عنوان واسطه تالش کرد تا شورای همکاری خلیج فارس احیا شود. با توجه به اقدامی که 
سعودی ها کرده بودند شورای همکاری خلیج فارس به بن بست رسیده بود و تداوم این 

مسئله مشکالت جدی را ایجاد می کرد.

چاوش اوغلو در تماس تلفنی با ظریف:

رئیس جمهور ترکیه از حساسیت های پیرامون شعر قرائت شده مطلع نبود

یک کارشناس مسائل منطقه عنوان کرد

قطر؛ برنده اختالف افکنی های عربستان در شورای همکاری خلیج فارس
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روح اهلل زم اعدام شد
دادسرای عمومی و انقالب تهران روز گذشته 
22 آذرماه  از اجرای حکم اعــدام »روح اهلل زم«، 
مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز خبر داد. گفتنی است 
سپاه پاســداران 22 مهر 1۳۹۸ در یک »عملیات 
اطالعاتی« زم را در عراق دســتگیر کرده بود. بر 
اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه برای روح اهلل 
زم شش جلســه دادگاه به ریاست قاضی صلواتی 
برگزار شــد که اولین جلســه آن 21 بهمن ۹۸ و 
آخرین آن 20 خرداد ۹۹ بود. سخنگوی قوه قضائیه 
هفته گذشته از تایید حکم اعدام وی در دیوان عالی 

کشور خبر داد. 
    

نوبخت با اشاره به سانحه هواپیمای اوکراینی؛
برای پرداخت غرامت هنوز به 

جمع بندی نرسیده ایم
محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه درباره موضوع پرداخت غرامت هواپیمای 
اوکراینی در الیحه بودجه 1۴00 اظهار داشــت: 
»ایــن اخبــار یکســری گمانه زنی بــود وگرنه 
هنــوز درباره پرداخــت غرامت بــه جمع بندی 
نرســیده ایم که بخواهیم اعداد و ارقامی برای آن 
مشــخص کنیم.« چندی پیش معاون حقوقی 
رئیس جمهــوری خبر داد کــه پرداخت غرامت 
هواپیمای اوکراینی از محل صندوق توسعه ملی 
پیش بینی شــده اســت. چند هفته بعد با تقدیم 
الیحه بودجه 1۴00 به مجلس مشــخص شد که 
پرداخت این غرامت از صندوق توسعه، از بودجه 

حذف شده است.  
    

اسماعیلی خبر داد؛
 ثبت دارایی ۵ هزار مسئول 

در سامانه قوه قضائیه 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 
در خصوص سامانه ثبت دارایی مسئوالن، به ایلنا 
گفت: این سامانه فعال اســت و تا امروز دارایی و 
اموال بیش از ۵ هزار نفر در این ســامانه ثبت شده 
است. البته افرادی که مشمول این سامانه هستند 
بیش از این تعداد اســت و مکاتباتــی با نهادهای 
ذیربط که باید افراد مشمول این قانون را هم به این 
سامانه اعالم کنند، انجام شده تا از آنها نیز بخواهند 

که این قانون را اجرا کنند.
    

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ 
واگذاری های غیرقانونی امالک 
دولت در مناطق آزاد ابطال شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعالم کرد 
با توجه به اینکه واگذاری امــوال و امالک دولتی 
از ناحیه دســتگاه ها و مقامــات اجرایی منوط به 
اذن صریح قانونگذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع 
شده اســت و در مواد 2 و 2۴ قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری صنعتی ایــران، نحوه اجاره و 
فروش زمین و منابــع ملی منوط به مصوبه هیأت 
وزیران شده است، شیوه نامه معترض عنه خارج از 
اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مغایر 
قانون تشخیص داده و با اکثریت آراء رأی به ابطال 

آن از تاریخ صدور داده می شود.
    

توضیح روسیه در مورد سفر 
فیصل المقداد به ایران

به گزارش ایلنا به نقل از تــاس، ماریو زاخاروا، 
سخنگوی وزارت خارجه روســیه در مورد سفر 
فیصل المقداد، وزیر خارجه ســوریه به تهران به 
عنوان اولین ســفر خارجی خود گفت: »المقداد 
تمایلش برای سفر به روسیه را ابراز کرده است که با 
توجه به روابط راهبردی میان مسکو و دمشق،  این 
سفر  کامال طبیعی است. این سفر به دلیل برنامه 
کاری سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به تاخیر 
افتاد. بنابراین نباید بــه دنبال دالیل و زمینه های 
سیاسی برای انتخاب ایران به عنوان اولین مقصد 

سفر توسط الفیصل بود .«
    

ادعای حسن عباسی: 
 شاید خاتمی و احمدی نژاد 

ترور شوند 
حســن عباســی، تحلیلگر اصولگرا در الیو 
اینســتاگرام طی اظهاراتــی جنجالی گفت: 
»دشــمن به دنبال ترور سیاسیون است؛ امروز 
حتی آقــای احمدی نژاد و خاتمــی هم مورد 
تهدید ترور هستند. شــبکه ای از ترور در داخل 
کشور شکل گرفته است. سپاه باید با تمام توان 
از آقای روحانی حفاظت کند؛ دشــمن قبال هم 
اعالم کرده که آقای روحانی ترور خواهد شد! اگر 
خدای نخواسته اتفاقی برای آقای روحانی بیافتند 
دشمن انگشت اشاره خود را به سوی سپاه دراز 
می کند.« وی از مردم خواست که موارد مشکوک 

را به نهادهای امنیتی، اطالع دهند. 

از 11 شهریور که نشست 
قبلی کمیسیون مشترک 

برجام برگزار شد تا به امروز 
تحوالت مهمی درخصوص 

توافق هسته ای با ایران 
رخ داده که اصلی ترین 

آنها انتخابات آمریکاست. 
نشست روز چهارشنبه 

این کمیسیون، به شدت 
تحت تاثیر این تحوالت 

خواهد بود

الیوت آبرامز، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران 
و ونزوئال هفته پیش تاکید 

کرد که کشورش باید فشار 
روی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی علیه ایران را 
حفظ کند و برای این کار 

الزم است با اروپایی ها 
هماهنگ باشد

نایب رئیس اول جبهه پیشــرفت، رفاه و عدالت گفت: 
پیش بینی نمی شــود که اصولگرایان بتوانند به وحدت 
برسند و با همان سازوکارهای گذشته اما با ظاهر و شاید 

اسم جدید در عرصه رقابت ها حاضر خواهند شد.
 به گزارش ایلنا، ابوالقاســم رئوفیان، در خصوص روند 
فعالیت ها و تالش ها به منظور وحدت در جریان اصولگرایی 
و شــانس موفقیت این فعالیت ها، افزود: به عبارت دیگر 
به معنای واقعی کلمه اراده ای بــرای وحدت میان تمام 
قطب های اصولگرایان وجود ندارد، این مسئله در انتخابات 
مجلس شورای  اســالمی هم تکرار شــد و علیرغم همه 

تالش هایی که صورت گرفت که فهرســت پایانی یکبار 
منتشر شود و بعد از آن فهرستی در کار نباشد اما بعد 
از یکبار انتشار، فهرست نهایی دیگری با چند تغییر 

منتشر شد و تعدادی افراد عوض شدند.
وی ادامه داد: این نشــان دهنده 
روحیه سهم خواهی و خودشیفتگی 

در میان برخی افراد و گروه ها 
اســت که می خواهند 
تحت پوشش رسیدن 
به انســجام و وحدت، 

فضا را مهندسی کنند اما در نهایت نتیجه به گونه  دیگری 
رقم می خورد. اکنون هم همینطور است، به هیچ عنوان 
نیروهــای رادیکال و تنــدروی این جبهه کــه امروز به 
پایداری ها معروف هستند اجازه نخواهند داد که این اتفاق 
رخ دهد و من هم به عنوان یک فعال سیاسی ترجیح 
می دهم وارد این بازی و سناریوهای از پیش تعیین 

شده نشوم.
رئوفیان با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجود در جبهه پیشــرفت، رفاه و عدالت، ابراز 
داشت: من به عنوان عضو جبهه پیشرفت 
رفاه و عدالت بارها به دوســتان شــورای 
مرکزی گفته ام که ایــن روند فعالیت ها 
با هدف وحدت در نهایت به سرانجام 
نخواهد رســید و معتقد هستم که 

پس به جای اینکه ما زمان را از دست بدهیم و آن ها بتوانند 
ما را به بازی بگیرند باید با توجه به پتانسیلی که وجود دارد 
خودمان فعالیت مستقل را ساماندهی کنیم. به دوستان هم 
گفتم که جبهه پیشرفت رفاه و عدالت وزن بسیار خوبی 
در میان سایر جبهه های مطرح در کشور دارد و می تواند 
ملجاء و مرجع بسیاری از فعاالن سیاسی که بخواهند در 

انتخابات 1۴00 به عرصه شوراها ورود کنند، باشد.
دبیرکل حزب ایران زمین با اشــاره به جلســات این 
تشکل سیاسی برای ارزیابی کاندیداهای انتخابات 1۴00، 
اظهار داشت: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری هم 
در کنار همه ویژگی ها، این مســئله که فرد مورد نظر چه 
میزان معتقد است که طبق اصول قانون اساسی صرفا در 
آن بخش که تحت ریاست قوه مجریه است فعالیت کند، 

سنجیده خواهد شد.

رئوفیان: 

بعید است اصولگرایان به وحدت برسند


