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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تهــران امروز میزبــان دو میهمان 
است؛ یکی مصطفی الکاظمی از عراق 
و دیگری رافائل گروسی از اتریش؛ اولی 
نخست وزیر عراق است و دومی مدیرکل 

آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. 
ســفر هر دوی آنها، تاثیر مستقیم 
بر دو مذاکــره مهم و سرنوشت ســاز 
برای ایران دارد؛ یکــی مذاکره ایران و 
عربستان و دیگری مذاکرات برجامی 
در وین. از جهت اهمیت و حساسیت باید 
رتبه اول را به ســفر رافائل گروسی داد؛ 
چراکه نتیجه مذاکرات او در تهران پیوند 
مستقیم با جلسه هفته آینده شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و 

همینطور مذاکرات برجامی وین دارد. 
هرچند که ایران و طرف های مقابل 
آن در برجام، با گذشت چندین هفته از 
دولت رئیسی، هنوز مذاکرات برجامی در 
وین را از سر نگرفته اند اما اگر همین امروز 
هم تصمیم به شــروع دوباره مذاکرات 
بگیرند، باید گفت که گزارش های اخیر 
آژانس، رسیدن به توافق در این مذاکرات 

را سخت کرده است. 
پس از توافق موقتی که پارسال میان 
علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان 
انرژی اتمی کشــور و رافائل گروســی 
صــورت گرفت، دوربین هــای آژانس 

می توانســتند در تاسیسات هسته ای 
ایران روشن باشــند تا پس از توافق در 
وین، آژانــس بتواند بــه اطالعات آنها 
دسترسی پیدا کند. خرداد امسال اما این 
توافق منقضی شد و کار مذاکره در وین 
هم به نتیجه نرسید، از این رو، دوربین ها 

خاموش شدند. 
 برنامه هسته ای ایران 
و دست کوتاه آژانس

گروســی نیز اخیرا گزارش داد که 
دسترســی آژانس به برنامه هسته ای 
ایران به شدت کاهش پیدا کرده است. 
این گزارش همچنین اشاره کرده که به 
اینکه ایران در ماه ژوئن پس از یک حادثه 
در تاسیسات هسته ای، چهار دوربین را 
از یک مرکز تولید سانتریفیوژ خارج کرده 
و آژانس نتوانسته دوربین ها را جایگزین 

کند و این یک نقطه کور بزرگ است. 
آژانــس اضافه کرده کــه اطالعات 
چندین دوربین دیگر را هم نتوانســته 
بازیابی کند. از سوی دیگر با توقف اجرای 
پروتکل الحاقی، دسترســی آژانس به 
سایت هایی که بر اساس پروتکل الحاقی، 
اجازه بازدید از آنها به بازرســان آژانس 

داده می شد، ممنوع شده است. 
رحمان قهرمان پور، تحلیلگر مسائل 
بین المللی روز جمعه در گفت وگویی 
با انتخاب، یکی از آن سایت ها را سایت 
مریوان در آباده عنوان کــرده و درباره 

آن توضیح داده بــود: »در حال حاضر، 
دعوا و اختالف بر سر ۴ سایت است که 
یکی از آنها، سایت مریوان در آباده است، 
دیگری سایت شیان و دو سایت دیگر هم 
مطرح است که اساسا ایران به بعضی از 
اینها اجازه ورود نداده و به بعضی هایشان 
اجازه بازدید داده ولی اجازه نمونه برداری 
)Sampling( نداده است. به یکی از 
ســایت ها هم اجازه بازدید و هم اجازه 
نمونه برداری داده که این کار انجام شده 
و در آن نمونه برداری، آژانس متوجه این 
موضوع شده که اورانیوم غنی شده در 
آنجا وجود دارد و از ایران توضیح خواسته 
اســت؛ این آخرین موضوعی است که 
فعال مورد مناقشه ایران و آژانس است.«

افزایش میزان اورانیوم غنی شــده 
60 درصد ایران نیز با حساسیت باالیی 
در گزارش آژانس مطرح شــده است. 
مجموع اینها موجب شــده تا شرایط 
ایران در شــورای حکام بسیار سخت و 
پیچیده شــود. به موازات آن رسیدن 
به توافق بر ســر برجام نیز با مانع جدی 
همین گزارش های آژانس مواجه است. 
آنتونــی بلینکــن، وزیــر امــور 
خارجه دولت بایدن اخیرا با اشــاره به 
پیشرفت های هســته ای ایران هشدار 
داده »در حال نزدیک شدن به نقطه ای 
هستیم که در آن بازگشــت به برجام 
دســتاوردهای مورد انتظار را نخواهد 

داشت.« این رویکرد در واقع آغازی برای 
طرح جدی تر یک برجام جدید است که 
البته ایران به شدت با آن مخالف است و 
بارها صریحا تاکید کرده که بر سر میز 
مذاکره درباره یک برجام جدید نخواهد 

نشست. 
هشدار روسی

شــرایط اما به قدری متزلزل است 
که روس ها نیز نســبت به آن هشــدار 
می دهند. خبرگزاری تــاس دیروز به 
نقل از ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
خارجه روسیه نوشــت که »روسیه از 
پیشــرفت قابلیت های هسته ای ایران 
نگران است. روســیه نگران است که با 
پیشرفت سریع توانایی های هسته ای 
ایران و دور شدن ایران از برجام، ممکن 

 اســت توافق با ایران پیچیده شــود.«
در ســوی دیگر میخائیــل اولیانوف، 
نماینــده روســیه در ســازمان های 
بین المللی مســتقر در وین نسبت به 
صدور قطعنامه علیه ایران در شــورای 
حکام، هشدار داد. او در توئیتر نوشت: 
»رسانه ها از احتمال مطرح شدن یک 
قطعنامه علیه ایران توسط تروئیکای 
اروپایی و ایاالت متحده در شورای حکام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی خبر 
می دهند. ما شــدیدا به دوستان غربی 
خود می گوییم که از چنین اقدامی که 
می تواند مانعی برای مذاکرات احیای 
برجام باشد، خودداری و بر دیپلماسی 

تمرکز کنند.«
در جلسه قبلی شــورای حکام نیز 
قرار بود چنین قطعنامه ای علیه ایران 
صادر شــود. ایران اما تهدید کرد که در 
این صورت، همکاری اش را به طور کامل 
با آژانس قطع خواهد کرد و همین امر 
موجب شــد که اروپایی هــا در نهایت 
از اصرار خــود برای صــدور قطعنامه 
عقب نشینی کنند.  این بار نیز ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری ایران در آستانه 
نشست آتی شــورای حکام و احتمال 
صدور قطعنامه علیه ایران، هشدار داده 
که »یک حرکت غیرسازنده« می تواند 
تالش ها درباره مذاکره بــرای احیای 

برجام را مختل کند. 
بدین ترتیب آژانس، اعضای برجام، 
ایران و آمریکا در وضعیتی هزارتو قرار 
گرفته اند که پیدا کــردن راه چاره از آن 
کار چندان آسانی نیست. از این رو باید 
منتظر نتایج سفر امروز گروسی به تهران 
بود و دید که آیا از دل این سفر راهی برای 
باز شدن این گره ها پیدا می شود یا خیر؟ 
فرانســواز مورفی، خبرنگار رویترز 
دیــروز در توئیتی در همیــن ارتباط 
به طــرح ایــن پرســش پرداخت که 
»گروســی چه امتیازاتی از طرف ایران 
قبل از شورای حکام هفته آینده آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی همراه خود 

خواهد آورد؟«
او به دنبال ازسرگیری بازرسی های 
آژانس از تاسیســات هسته ای ایران 
اســت؛ موضوعی که ایران تاکنون با 
آن مخالفت کرده است. در سفر امروز 
اما باید دید کــه او می تواند با ایران به 
تفاهم برسد و دو طرف در این تفاهم، 
چه امتیازاتی را میــان خود رد و بدل 

خواهند کرد؟

 تالش دوباره الکاظمی
 برای آشتی تهران و ریاض

همزمان با گروســی، نخست وزیر 
عراق نیز در ایران خواهد بود تا عالوه بر 
گفت وگو درباره مسائل اختصاصی دو 
کشور مانند موضوع انرژی یا دادن ویزا 
به زوار ایرانی، ماجرای مذاکرات ایران و 
عربستان را نیز دنبال کند.  چندین دوره 
مذاکرات تهران - ریاض در دولت حسن 
روحانی به صورت چراغ خاموش برگزار 
شد. دولت رئیسی نیز از زمان روی کار 
آمدن، چندین بار از ادامه این مذاکرات 
استقبال کرده است.  عراق تاکنون حلقه 
رابط دو کشور برای این مذاکرات بوده 
است. ایرج مسجدی، ســفیر ایران در 
بغداد هفته گذشته با بیان اینکه ایران 
خواســتار روابط صادقانــه و برادرانه با 
عربستان سعودی است، گفت: »تاکنون 
ســه دور مذاکرات با طرف سعودی در 
بغداد صورت گرفته اســت و به زودی 
زمان و مکان دور چهــارم مذاکرات نیز 
مشخص خواهد شد.« در عربستان نیز 
تغییر لحن شخص محمد بن سلمان و 
چراغ سبزهای متعدد ریاض طی ماه های 
پایانی دولت روحانی، امیدها برای پایان 
نزاع سنتی و دیرینه ایران و عربستان را 
افزایش داده بود؛ هرچند که ریاض همان 
اتهامات همیشگی علیه ایران را کماکان 
مطرح می کند اما در حال حاضر دست 
کم به دلیل تغییرات پیش آمده در منطقه 
از جمله رفتن ترامپ و آمــدن بایدن، 
نســبت به مذاکره و گفت وگو ترغیب 
شده است.  سفر امروز الکاظمی به تهران، 
شاید فتح بابی باشــد برای ازسرگیری 
مذاکرات تهران و ریاض در دولت رئیسی. 
به هر حال دولت رئیسی خیلی زود با این 
چالش های سیاســت خارجی مواجه 
شده و باید دید که چه دستاوردی از این 

سفرها به دست خواهد آورد. 

الکاظمی و گروسی امروز به تهران می آیند؛

دومیهمانبرایدومذاکرهسرنوشتساز

خبر

رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها گفت: 
مجلس در حوزه انتخابات آماده همکاری با دولت اســت و 
دولت جدید می تواند الیحه مورد نظر خودش را در این باره 

به مجلس ارائه دهد.
محمدصالح جوکار در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت 
اصالح قانون انتخابات در کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها، اظهار داشــت: ما به دنبال آن هستیم که قانونی در 
زمینه انتخابات وضع شود که پاسخگوی همه نیازهای ما در 
این حوزه باشد و ایرادات قوانین گذشته هم باید برطرف شود.
وی بیان کرد: قانون انتخابات باید جامع باشد، به گونه ای 

که همه مسائل مربوط به انتخابات از جمله مسئله تبلیغات 
انتخاباتی را به صورت شفاف تعریف و مشخص کند.

نماینده مردم یزد در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: 
هیچ گونه ابهام و شــبهه ای نباید در قانون انتخابات وجود 
داشته باشــد و باید همه مســائل مرتبط با حوزه انتخابات 

شفاف باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها تصریح 
کرد: مجلس شورای اسالمی آمادگی دارد که به سرعت لوایح 
مورد نظر دولت را مورد رسیدگی قرار دهد و دولتمردان هم 
در هر حــوزه ای که فکر می کنند خالء قانونــی وجود دارد، 

 می توانند به مجلس شــورای اســالمی الیحه ارائه دهند. 
نماینده مردم یزد در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: 
در شــرایط فعلی بیشتر اولویت های کشــور درباره مسائل 
اقتصادی اســت، اما مجلس در حوزه انتخابــات هم آماده 

 همکاری با دولت است تا به سرعت قوانین انتخاباتی سابق 
را اصالح کند.

وی متذکر شــد: دولت قبل الیحه جامع انتخابات را به 
مجلس شورای اسالمی ارائه داد که این الیحه در دستور کار 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار دارد، اما اگر دولت 
سیزدهم می خواهد در این الیحه اصالحاتی را انجام دهد، 
می تواند این کار را انجام دهــد و الیحه مورد نظر خودش را 

درباره انتخابات به مجلس ارائه دهد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: البته 
هنوز الیحه جامع انتخابات در دســتور کار کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها نیست، بلکه در کارگروه اصالح قانون 
انتخابات که ذیل این کمیسیون اســت، در حال رسیدگی 
اســت و پس از اتمام بررسی، جهت بررســی به کمیسیون 

ارائه می شود.

جوکار:

مجلس آماده اصالح قانون انتخابات است
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چه شد که روسیه جای ایران را در 
طرح انتقال گاز به اروپا گرفت؟

حشمت اهلل فالحت پیشــه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس دهم در توئیتی به این سوال پاسخ 
داد که چگونه روسیه جای ایران را در طرح انتقال گاز 
به اروپا گرفت. وی نوشت: »روسیه ما را در تنش دائم 
با اروپا حفظ کرد تا طرح انتقال گاز به اروپا نیز همچون 
صدها فرصت دیگر از ایران ربوده شود.« به گزارش 
انتخاب، در توئیت رییس کمیســیون سیاســت 
خارجی مجلس دهم آمده است: » روسیه خط لوله 
انتقال گاز به اروپا را تکمیل کرد، طرحی که قرار بود 

از دهه ۹0 توسط ایران اجرایی شود.«
    

با حکم رئیس جمهور؛
احمد وحیدی رئیس شورای 

امنیت کشور شد
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در اجرای اصل 
یکصد و هفتاد و شــش قانون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران، با صدور حکمی احمد وحیدی، وزیر 
کشــور را به عنوان »رئیس شورای امنیت کشور« 
منصوب کرد. در حکم وی آمده است: »امید است 
شورای امنیت کشور به عنوان بازوی توانمند شورای 
عالی امنیت ملی، با هماهنگی و بهره گیری از تمام 
ظرفیت های دستگاه های ذیربط، ضمن برنامه ریزی، 
اتخاذ تصمیمات الزم و پیگیری مستمر بتواند در 
راســتای حفظ و ارتقاء امر خطیر امنیت در داخل 

کشور گام های موثر بردارد.«
    

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد؛
 ضرورت ورود دادستانی 

به پروژه واکسیناسیون
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی، در یادداشتی تاکید کرد: 
»ضروری است که نهادها و متصدیان حوزه امنیتی و 
قضایی کشور، سیاسی کاری عده ای که در پی منازعه 
بر سر قدرت و ثروت باعث اخالل در نظام سالمت و 
تأخیر در واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شدند 
را در ترازوی تحقیق و بازپرسی قرار دهند.« او دولت 
روحانی را متهم کرده و افزوده است: »دیپلماسی 
منفعل دولت روحانی« تابعی از »واکسیناسیون« 

و یا همان سیاسی کردن واکسن بود.
    

طعنه علی مطهری به توصیه 
مقامات ایران به طالبان

علی مطهری در توئیتی نوشت: »داستان توصیه 
مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از 
طنزهای روزگار است. طالبان می گویند ما انتخابات 
آزاد و دولت فراگیر شما را دیدیم، در واقع راه خودتان 
را می رویم، ما با صداقت و شما با ظاهرسازی. رطب 

خورده منع رطب کی کند؟!«
    

رئیس سازمان زندان ها: 
ادعا ی عجیب سپیده قلیان 

بررسی می شود
محمدمهدی حاج محمدی، رئیس ســازمان 
زندان ها در توئیتر نوشــت: »۷ خرداد امســال در 
جریان مالقات با زندانیان بوشهر خانم سپیده قلیان 
وضعیت زندان بوشهر را فوق العاده توصیف کرد. برای 
بررسی ادعا های عجیب اخیرش مدیرکل بازرسی 
سازمان زندان ها به بوشهر اعزام شده است. بی شک 
با احراز صحت یا کذب این ادعاها، با متخلف برخورد 

خواهد شد.«
    

یزدی خواه:
 ۵گزینه برای استانداری تهران 

به وزارت کشور معرفی شد
سیدعلی یزدی خواه، عضو مجمع نمایندگان 
تهران در گفتگو با مهر، اعالم کرد: مجمع نمایندگان 
از بین گزینه های متعدد ۵ نفــر را به عنوان گزینه 
استانداری تهران به وزارت کشور معرفی کرد. وی 
تاکید کرد: هیچ یــک از گزینه هایی که در فضای 
مجازی مطرح و گمانه زنی می شــوند در بین این 

گزینه ها حضور نداشتند.
    

مصباحی مقدم:
  FATF در دستور کار مجمع 

قرار ندارد
غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در گفتگو با مــدارا ، در مورد آخرین 
وضعیت FATF توضیح داد: این موضوع هنوز هم 
در دستور کار قرار ندارد و مشخص نیست کی دوباره 
در دستور کار قرار گیرد. او همچنین تاکید کرد که از 
سوی دولت جدید در این مورد با مجمع هیچ رایزنی و 
صحبتی صورت نگرفته  است. وی اظهار کرد: بررسی 
دوباره FATF بستگی به تحریم های آمریکا دارد. 
اگر تحریم های آمریکا لغو شود احتمال دارد دوباره 

FATF در مجمع مورد بررسی قرار گیرد.

همزمان با گروسی، نخست 
وزیر عراق نیز در ایران 
خواهد بود تا عالوه بر 

گفت وگو درباره مسائل 
اختصاصی دو کشور مانند 
موضوع انرژی یا دادن ویزا 

به زوار ایرانی، ماجرای 
مذاکرات ایران و عربستان 

را نیز دنبال کند

میخائیل اولیانوف نسبت به 
صدور قطعنامه علیه ایران 
در شورای حکام، هشدار 
داد. او در توئیتر نوشت: ما 
شدیدا به دوستان غربی 

خود می گوییم که از چنین 
اقدامی که می تواند مانعی 

برای مذاکرات احیای 
برجام باشد، خودداری و بر 

دیپلماسی تمرکز کنند

به نظر می رسد قطر فصل تازه ای از تحرکات 
دیپلماتیک خود را برای ترمیم شکاف بین ایران 
و طالبان آغاز کرده، چرا که اعالم طالبان در مورد 
تشــکیل دولت جدید در افغانستان، موجب 

ناخشنودی شدید تهران شده است.
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم کامل جمیل 
نوشــت: دولت جدید افغان که طالبان پس از 
سیطره کامل بر این کشور اعالم کرد، نماینده 
مذاهب و قومیت ها نیست و در این میان، ایران 
شدیدا مخالف تشکیل دولت افغانستان است، 
چرا که این تشکیل دولت، اقلیت شیعه افغانستان 

را نادیده گرفته و این مساله بوضوح در گفتگوی 
تلفنی وزیر خارجه ایران بــا حامد کرزی، ابالغ 
شد و عبداللهیان تاکید کرد افغانستان تنها در 
صورتی به آرامش دســت می یابد که نماینده 
تمام گروه های حاضر در این کشــور باشد. دو 
روز پس از واکنش عبداللهیان به تشکیل دولت 
افغانستان، وزیر خارجه قطر به تهران رفته و با 
همتای ایرانی خود دیدار کرد. رسانه های ایرانی 
پیش بینی می کنند که وزیر قطر با مســئوالن 
دیگری هم دیــدار کند و به بررســی تحوالت 

افغانستان بپردازد.

به گزارش »انتخــاب«، در ادامه این مطلب 
آمده اســت: دکتر لقاء مکی، پژوهشگر مرکز 
مطالعات الجزیره در گفتگــو با الخلیج آنالین 
گفت: ســفر وزیر خارجه قطر ارتباط زیادی با 
موضوع افغانستان دارد و با توجه به زمان بندی 
این سفر که دو روز پس از سفر وزیر خارجه آمریکا 
به دوحه انجام شد، می توان گفت سفر مسئول 
قطر به تهران به سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا 
به دوحه هم ارتباط دارد. مکی تصریح کرد که 
احتماال دوحه نقش مهم و اساســی در پرونده 
هسته ای ایفا می کند و نباید از این موضوع غافل 

شویم که پرونده هسته ای با موانع واقعی مواجه 
است و حل آن نیازمند یک تحریک اساسی بویژه 

در مورد طرف ایرانی و دولت جدید تهران است.
به گفته مکی، ایــران مخالف برخی مواضع 
اعالمــی طالبان اســت و این مواضــع تنها به 
تشکیل دولت مربوط نیست، بلکه نگرانی ایران 
از ورود طالبان به والیت پنجشــیر است. مکی 
بعید نمی داند که خشــم ایران از مشــارکت 
جنگنده های پاکستانی در کنار مبارزان طالبان 
باشــد و آنچه وخامت اوضاع را برای ایران بدتر 
می کند، حضور ســریع پاکســتان در صحنه 
امنیتی افغانستان است. به اعتقاد این پژوهشگر، 
تمام این عوامل باعث نگرانی ایران شد و حتما این 
نگرانی را به گوش وزیر قطری هم می رساند و چه 
بسا قطر وظیفه انتقال نگرانی های ایران در این 

باره را به طرف افغانی بر عهده دارد. نقش قطر در 
این باره، می تواند تالش برای آرام کردن نگرانی 
ایران یا دادن ضمانت هایی به آن باشد، چرا که 
این امر هنوز در آغاز راه است و فراموش نکنیم که 
موضوع تشکیل دولت افغانستان و فراگیری آن، 
به موضوع اصلی کش و قوس های بین المللی و 

غربی تبدیل شده است.

الخلیج آنالین مطرح کرد؛

نارضایتی تهران از تشکیل دولت طالبان و میانجی گری قطر


