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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بایدن تحریم ها را برنداشت. او به آنچه 
ترامپ از خود به جای گذاشــت، پشت 
نکرد. حاال ایران قصد کرده در پاســخ، 
اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند و 
به او و شرکای اروپایی اش پیام دهد حال 
که فشار و تحریم را برنمی دارید، »پس 

بچرخ تا بچرخیم«.
بدین ترتیــب آمریــکا همچنان 
می چرخد، ایران هــم می چرخد و در 
این میــان این مردم هســتند که الی 
چرخ دنده هــای هــر دو چرخش له 
می شــوند. یعنی وقتی آمریکا تحریم 
می کند، دودش به چشــم مردم ایران 
می رود و وقتی ایــران حرکت متقابلی 
می کند، بــاز هم دود آن راهی چشــم 

مردم می شود. 
هرچند که مجلس اسم طرح خود 
برای خروج ایــران از پروتکل الحاقی 
را گذاشــته »اقدام راهبردی برای رفع 
تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران«، 
اما به قــول کاربری در توئیتــر، اولین 
واکنش بــه این خــروج را بورس خود 
ایران نشــان خواهد داد. در واقع هیچ 
بعید نیســت که با خروج قریب الوقوع 
ایران از پروتکل الحاقی، موج تازه ای از 

 گرانی ها در انتظار »همان مردم« باشد. 
با این حال اگــر این خــروج و گرانی 
متعاقب آن، منجر به کوتاه آمدن آمریکا 
و اروپا در برابر ایران و لغو تحریم ها شود، 
ارزشش را دارد؛ اما آیا چنین خواهد شد؟

چرخش ناگهانی دولت
 مجلس یازدهم دو ماه پیش طرحی را 
تصویب کرد که به موجب آن اگر آمریکا 
تا سوم اسفند، تحریم های اعمال شده 
بر ایران را لغو نکند و امکان فروش نفت 
ایران و وصول پول آن میســر نشــود، 
ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 

را متوقف خواهد کرد. 
حین بررســی این طرح نطق های 
بسیاری از ســوی نمایندگان مجلس 
ایراد شد مبنی بر اینکه بازرسان آژانس، 
جاسوس هستند و پای آنها از ایران قطع 

خواهد شد. 
دولت قاطعانه به مخالفت با این طرح 
برخاســت و ضمن آنکه تاکید کرد در 
مورد این طرح مشورتی با دولت و وزارت 
خارجه نشده، آن را برای روند دیپلماسی 

مضر دانست. 
علی رغم این مخالفــت صریح اما 
مدت کوتاهی بعد، بــه ناگهان موضع 
دولــت تغییــر کــرد و محمدجواد 
ظریف، وزیــر خارجه اعــام کرد که 

دولــت به لحــاظ قانونــی، موظف به 
 اجرای قوانین مصوب مجلس اســت.  
برخــی اینگونه اســتنباط کردند که 
دولت قصد کرده از این حربه که به نام 
تندروها در ایران بود، برای فشار بر دولت 
بایدن و اروپا استفاده کند و برخی دیگر 
اشاره کردند که دولت ازسوی نهادهای 
باالدستی برای تبعیت از مصوبه مجلس 

و اجرای آن تحت فشار قرار گرفت. 
 هشدار ایران و تداوم تحریم 

با خط نستعلیق
به هر حال گذشــته از اینکه کدام 
یک از این دو گزینه به صحت نزدیک تر 
است، امروز چهارشنبه، 29 بهمن است 
و کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در 
ســازمان های بین المللی مســتقر در 
وین، دوشنبه شــب خبــر داد که نامه 
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
از سوی ایران در تاریخ 23 فوریه )پنج 
اســفند( را به رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل 
داده و در آن نامه از آژانس خواسته شده 
که در اســرع وقت اقدامات الزم برای 
اجرای درخواســت های ایران جهت 
توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل 

اجرای پروتکل الحاقی را به عمل آورد.
همزمــان وزارت خارجه آمریکا در 

صفحه فارسی توئیتر خود پیامی به خط 
»نســتعلیق« از جو بایدن منتشر کرد 
که نوشته بود: »آمریکا بازگشته است. 
دیپلماسی به کانون سیاست خارجی ما 

بازگشته است.«
این خط نســتعلیق همان تفاوت 
بایدن با ترامپ اســت؛ ترامپ روبروی 
دوربین ها برجام را پاره و ایران را تحریم 
کرد، بایدن دموکرات امــا با لطافت و 
زیبایی خط فارسی سخن از دیپلماسی 

می گوید و تحریم را ادامه می دهد. 
ناگفته نماند که او تصمیم به ادامه 
تحریم ها را در پی مشــورت با شرکای 
اروپایی خود گرفته اســت. اما آیا برگ 
تازه ای که ایــران رو کرده، یعنی خروج 

از پروتــکل الحاقی در پنجم اســفند، 
»سرســختی مایــم« او را خواهــد 

شکست. 
قصد مشترک سران هر دو کشور

الجزیره دیروز در این باره نوشت: »به 
نظر می رسد مادامی که ایران گام اول را 
برندارد، این امر )برداشــتن تحریم ها( 
غیرممکن است. این در حالی است که 
سران هر دو کشــور قصد دارند نشان 
دهند که تحت فشار تسلیم نمی شوند.«

ایــن رســانه ادامــه داده اســت: 
»جمهوری خواهان و برخی دموکرات ها 
موافق ازســرگیری مذاکــره با تهران 
نیستند و بایدن را تشــویق می کنند 
بدون ضمانت های عملــی، به آغوش 

ایران نرود.«
قاســم محبعلی، دیپلمات پیشین 
و مدیرکل ســابق خاورمیانــه وزارت 
خارجه نیز چندی پیش، در این ارتباط 
گفته بود: »خروج از پروتکل الحاقی و 
افزایش غنی ســازی نه تنها تاثیری در 
تصمیم اروپا و آمریکا نمی گذارد، حتی 
باعث می شود کشورهایی مثل عربستان 
سعودی و اســرائیل و دیگر دشمنان 
برجام ابزار و مستمســک خوبی برای 

فشار بر ایران به دست بیاورند.«
او ضمن آنکه هشــدار داده بود این 
مصوبه ممکن اســت، پرونده ایران را 
مجددا راهی شورای امنیت کند، افزوده 
بود: »تنها حسنی که این مصوبه دارد 
این است که وزارت خارجه ما می تواند 
از آن به عنوان ابزار اســتفاده کند و به 
دولت های خارجی بگوید که ما مصوبه 
مجلس داریم و وقت زیادی نمی توانیم 

صرف کنیم.«
بوی بهبود؟

این تحلیل درست به نظر می رسد 
چراکه بایدن درباره ایران تعلل به خرج 
می دهد و در اولین سخنرانی سیاست 
خارجی خود که اخیرا ایراد کرد نیز نه تنها 
تکلیف برجام را روشن نکرد، بلکه حتی 

اشاره ای هم به آن نکرد. 
دیروز اما همزمان با نامــه ایران به 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره تصمیم ایران برای پنج اسفند، 
محمدجــواد ظریــف در گفت وگو با 
خبرگزاری ژاپنی کیودو، هشــدار داد 
که »پنجره فرصت برای حل بن بست به 
زودی بسته می شود؛ زیرا ایران 2۱ فوریه 

را به عنوان پایان بازرسی های هسته ای 
فراتر از تعهداتش در پادمان های آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی تعیین کرده 

است.«
او ادامه داد: »با بســته شــدن این 
پنجــره، ایــران اورانیوم بیشــتری را 
غنی ســازی کرده و توسعه هسته ای را 

بیشتر به پیش خواهد برد.«
در مقابل اما ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال 
خبرنگاری درمورد 2۱ فوریه گفته است 
که »ما هیچ موعد و ضرب االجل دقیقی 

را مشخص نمی کنیم.«
بدین ترتیب بوی بهبــود ز اوضاع 
برجام و تحریم نمی آیــد و در بهترین 
حالت می توان گفت که ممکن اســت 
بایدن برای نشان دادن حسن نیت خود 
اقداماتی مانند موافقت با درخواست وام 
ایران از صندوق بین المللی پول که اخیرا 
اعام کرد را انجام دهد اما در نهایت آنچه 
او می کند، اجابت خواست ایران یعنی لغو 
تحریم ها و ایجاد امکان فروش آزادانه 
نفت نیست، زیرا همانطور که الجزیره به 
درستی اشاره کرده، هر دو کشور در پی 
این هستند که نشان دهند، تسلیم فشار 

نخواهند شد. 
ایــران در دوره ترامــپ نیز تجربه 
کاهش گام بــه گام تعهدات برجامی را 
پشت سر گذاشت که واکنش طرف های 
برجامی نســبت بــه آن صرفا محدود 
به بیانیه ها و ابراز نگرانی و البته اعمال 
فشار بیشــتر بود.  بدین ترتیب آنقدر 
که با قطعیت می توان از تاثیر تصمیم 
ایران برای پنج اسفند بر وخیم تر شدن 
وضعیت سیاســی و اقتصادی سخن 
گفت، نمی توان مدعی شد که این اقدام 

منجر به رفع تحریم ها خواهد شد. 

ایران پنج اسفند از پروتکل الحاقی خارج می شود

دیپلماسی بچرخ تا بچرخیم

خبر

پس از چندین ماه بحث و جدل، نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی دیروز کلیات الیحه 
اصاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ را با 2۱۱ رأی موافق، 

2۸ رأی مخالف و رأی ۶ ممتنع تصویب کردند.
گفتنی است، نمایندگان ۱۴ بهمن ماه، کلیات 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ را با 99  رأی موافق، 
۱۴۸  رأی مخالف و ۱2  رأی ممتنع از مجموع 2۶۱ 
نماینده حاضر در مجلس رد کردند و بر این اساس 
دولت روز دوشنبه هفته جاری الیحه اصاحیه 

بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد.
به گزارش فرارو، پیش از جلســه علنی دیروز 
نمایندگان در جلسه غیر علنی به بررسی الیحه 
پرداخته بودند. به نظر می رســد مجلس به این 

نتیجه رسید که کلیات را تصویب کند و سپس در 
کمیسیون تلفیق آن را دوباره اصاح کند. 

در جریان بررسی الیحه، بسیاری از نمایندگان 
تاکید کردند که چاره ای جز تصویب کلیات ندارند. 
کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا گفت: »کار 
بودجه به جایی رســیده که حتی اگر به موقع در 
کمیســیون تلفیق رأی بیاورد، باز هم در آستانه 
پایان سال قرار می گیریم، لذا نباید بیش از این وقت 
را تلف کنیم. باید قبول کرد که در حال حاضر هیچ 

راهی جز تایید کلیات بودجه نداریم.«
شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه 
هم اظهار کــرد: »تایید کلیات بــه معنای تایید 
جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات 

مورد تایید قرار گیرد تا بتــوان با دقت جزئیات را 
مورد بررسی قرار داد.«

به این ترتیب تصویب کلیات به معنای پایان 
یافتن اختاف بودجه ای میــان مجلس و دولت 
نیســت و باید دید که کمیسیون تلفیق با الیحه 
جدید چه می کند. برخی نمایندگان پیشتر گفته 
بودند که دولت در الیحه اصاح قابل توجهی ایجاد 
نکرده است. عده ای از نمایندگان از جمله مصطفی 
میرسلیم مخالف تصویب کلیات الیحه بودند. او 
گفت: »این بودجه، بودجه فسادزاست. کسانی 
که می خواهند از کلیات بودجه دفاع کنند توجه 
داشته باشند که ما نباید اجازه بدهیم بودجه ای که 
باعث افزایش فساد در کشور می شود به بهانه اینکه 

نمی دانیم سرنوشت کشور چه خواهد شد، بودجه 
را به سرنوشت افزایش فساد پیش ببریم. دولت باید 

خودش اصاحات الزم را انجام دهد.«
نماینده مردم تهران گفت: دولت به شدت با 
پیشنهادات تلفیق مخالفت کرد، خب شما چطور 
می خواهید حساب کنید که چنین دولتی بخواهد 

مجری اصاحات کمیسیون تلفیق بشود؟ دولت 
قطعاً مجری اصاحات شما نخواهد بود و نهایتاً 
کار خودش را خواهد کرد و دست شما هم بسته 
خواهد بــود. امکان اینکه بتوانیــد اصاح کنید 
نخواهید داشــت و در نتیجه بر مشکات کشور 

افزوده خواهد شد.

پس از چند ماه بحث و جدل در مجلس؛

کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد
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چهارم اسفند صورت می گیرد؛
 دیدار اعضای مجلس خبرگان 

با رهبر انقالب
آیت اهلل احمد خاتمی، سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس خبرگان رهبــری از دیدار اعضای مجلس 
خبرگان رهبری با رهبر معظم انقاب اسامی خبر 
داد. وی در مورد جزئیات اجاسیه مجلس خبرگان 
رهبری در چهارم اسفند، گفت: خوشبختانه دیدار با 
مقام معظم رهبری در دستور کار این اجاس قرار 
دارد. همچنین به موضوع انتخابات هیأت رئیسه، 
کمیسیون ها و هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان 
رهبری که امسال کمی به تأخیر افتاده در اجاس 
چهارم اسفند پرداخته خواهد شــد. به گفته وی 
انتخابات هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی 
این مجلس دوشــنبه چهارم اسفند در ساختمان 

سابق مجلس برگزار می شود.
    

 بهنام محجوبی؛
معلق میان مرگ و زندگی

روز گذشــته پس از آنکــه خبر فــوت بهنام 
محجوبی در بیمارستان لقمان، منتشر شد، اداره 
کل زندان های تهران طی اطاعیه ای اعام کرد که  
بررسی های اولیه و ادعای هم اتاقی های محجوبی 
نشــان می دهد وی بر اثر مصرف بیش از حد دارو 
مسموم شده است. بنا بر این اعام زندانی بافاصله 
جهت درمان به یکی از بیمارستان های تهران منتقل 
می شود و هم اکنون تحت مراقبت های ویژه پزشکی 
است. این اطاعیه در پایان یادآور شده است: »این 
محکوم در غائله خیابان گلستان هفتم در سال 9۶ 
دســتگیر و پس از طی همه فرایندهای قضایی، به 

تحمل حبس محکوم گردیده بود.«
    

گفت وگوی برجامی وزرای 
خارجه آلمان و فرانسه

صفحــه توییتــر وزارت امور خارجــه آلمان 
نوشــت: »هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و 
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانســه پیش از 
برگزاری نشست شــورای روابط خارجی اتحادیه 
اروپا در دوشــنبه هفته آینده، گفت وگوی تلفنی 
اطمینان بخشی درباره مسائل جاری از جمله ناوالنی، 
وضعیت کوویــد-۱9 در اروپا، حفظ برجام)توافق 
هسته ای(  و اقدامات بعدی در روند صلح خاورمیانه 

انجام دادند.«
    

ادامه حواشی سفر قالیباف به روسیه؛
ماجرای بازداشت فریدون 

عباسی در مسکو چه بود؟
فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
ضمن تکذیب شایعات منتشر شده در فضای مجازی 
درباره بازداشت وی در مسکو در جریان سفر هیأت 
پارلمانی ایران به روســیه، ضمن تکذیب این ادعا، 
گفت: به جهت اینکه نام من ســال ها قبل در میان 
دانشمندان هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به سازمان ملل ارسال شــده بود و در 
فهرست تحریم ها قرار داشت، تنها برای دقایقی روند 
چک و تایید گذرنامه با تاخیر همراه و موضوع نیز در 
فرصت کوتاهی حل شد؛ رئیس کمیسیون سیاست 
خارجی دومای روســیه وقتی به استقبال ما آمد از 

تاخیر ایجاد شده عذرخواهی کرد.
    

حواشی شریعتی پس از رفتنش هم ادامه داد؛
 انتصابات دقیقه نودی 
پیش از ترک استانداری

به گزارش تسنیم، سید کریم حسینی، رئیس 
مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به انتصابات روز 
آخر استانداری غامرضا شریعتی، استاندار سابق 
خوزستان که به تازگی حکم ریاست او بر سازمان 
استاندارد صادر شــده، گفت: »اســتاندار جدید 
خوزستان مخالفت خود با انتصابات دقیقه نود آقای 
شریعتی را اعام کرده و قول دادند که این احکام را 
ملغی کنند.« به دنبال آن روابط عمومی استانداری 
خوزستان اعام کرد: »هیچ انتصابی در روزهای اخیر 
شتابزده و یا خارج از قانون و عرف اداری نبوده است.«

    
 پاسخ سفارت ایران در اتیوپی 

به ادعای نیویورک تایمز
روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی 
ادعایی نوشــت که ایران در نقشه حمله به سفارت 
امارات متحده عربی در اتیوپی دست داشته است. 
دولت اتیوپی پیشتر از بازداشــت چند تن در این 
ارتباط خبر داده بود. در همین ارتباط ســخنگوی 
سفارت جمهوری اسامی ایران در اتیوپی با انتشار 
بیانیه ای ادعاهای نیویورک تایمز را رد و تاکید کرد: 
این اتهامات بی اساس توسط رسانه های معاند وابسته 
به رژیم صهیونیستی ساخته شده و نه اتیوپی و نه 
امارات متحده حرفی درباره دست داشتن ایران در 

این ماجرا نزده اند.

در نامه روز دوشنبه ایران به 
مدیرکل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی، از آژانس 
خواسته که اقدامات الزم 

برای اجرای درخواست های 
ایران جهت توقف اقدامات 

مختلف داوطلبانه، شامل 
اجرای پروتکل الحاقی را به 

عمل آورد

الجزیره دیروز نوشت: به 
نظر می رسد مادامی که 

ایران گام اول را برندارد، 
این امر )برداشتن 

تحریم ها( غیر ممکن است. 
این در حالی است که سران 

هر دو کشور قصد دارند 
نشان دهند که تحت فشار 

تسلیم نمی شوند

ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطاعیه ای توضیحاتی را 
در خصوص ادعای محمود علوی، وزیر اطاعات درباره یکی از 

عناصر موثر در به شهادت رساندن شهید فخری زاده ارائه داد.
متن این اطاعیه به شرح زیر است:

»به دنبال اظهارات و ادعای اخیر حجت االســام ســید 
محمود علوی وزیر اطاعات پیرامون مداخله یکی از کارکنان 
نیروهای مسلح در دست داشــتن ترور و به شهادت رساندن 
دانشمند برجسته هســته ای و دفاعی کشور، شهید بزرگوار 
محسن فخری زاده، مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح اعام می دارد اوالً فرد مورد ادعای وزیر اطاعات 

در سال 93 در حال آموزش بوده است و در همان سال به دلیل 
مشکات اخاقی و اعتیاد اخراج گردیده است.

ثانیاً عضویت فرد مورد ادعا قطعــی نبوده و روال نیروهای 
مسلح این گونه است که ارزیابی های حین آموزش، یکی از عوامل 
اصلی قطعیت در عضویت بوده که نامبرده به دلیل وجود مشکل 
اخاقی و اعتیاد، به عضویت رسمی درنیامده و در حین آموزش 
اخراج گردیده است. ثالثاً وزیر اطاعات حتماً می داند که وفق 
قوانین و مقررات، افراد اخراجی از نیروهای مسلح از جمله فرد 
مورد ادعای ایشان پس از اخراج در سال 93 با نیروهای مسلح 
به طور کامل قطع ارتباط نموده و فاقد هویت نظامی می باشد به 

همین دلیل جرم امنیتی وی همانند سایر آحاد جامعه در حیطه 
مأموریت و مسئولیت وزارت اطاعات قرار می گیرد.

لذا انتظار می رفت وزیر محترم اطاعات در اظهارات رسانه ای 
خود آن هم در پخش زنده، دقت بیشتری می نمود که بهانه ای 

به دست دشمنان جنایتکار نظام همچون آمریکا و رژیم جعلی 
صهیونیســتی نمی داد و از جایگاه خطیر وزارت اطاعات و 
سربازان گمنام امام زمان )عج( و شأن نیروهای مسلح مراقبت 

می کرد.«
گفتنی است علوی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی 
با تاکید بر اینکه وزارت اطاعات پنج روز پیش از ترور شــهید 
فخری زاده گفته بود که دشــمن در این نقطــه برنامه ترور 
فخری زاده را دارد، گفت: »با توجه به این که این شــهید جزو 
نیروهای مسلح بود و آن فردی که امکانات ترور را فراهم کرده 
بود هم از اعضای نیروهای مسلح بود و ما نمی توانیم در حوزه 
نیرهای مســلح کار اطاعاتی انجام دهیم، از آن ها خواستیم 
فردی را معرفــی کنند تا روی قضیه کار کنیم اما متأســفانه 
پیش از این که نیروهای مسلح نماینده ای معرفی کنند، شهید 

فخری زاده ترور شد.«

پاسخ تند ستاد کل نیروهای مسلح به وزیر اطالعات؛

فرد موثر در ترور فخری زاده سال 93 اخراج شده بود


