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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آخریــن مرتبــه ای که نشســت 
کمیسیون مشــترک برجام در سطح 
معاونان و مدیــران سیاســی ایران و 
گروه ۱+۴ )آلمان، فرانســه، روســیه، 
چین و انگلیس( به ریاست سیدعباس 
عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه 
ایران، و »هلگا اشمید« معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا برگزار 
شد، هفتم اسفندماه ۱۳۹۸ و در شهر 

وین بود.
آن زمان بحث اجرای گام آخر ایران 
برای کاهش تعهدات برجامی اش مطرح 
بود که طرف های ایران در آن نشســت 
نگرانی جدی خود پیرامون این گام های 
ایران را ابراز کردند و البته در عین حال 
تاکید کردند که وضع مجدد تحریم های 
آمریکا، مانع بهره مندی کامل ایران از 

منافع ناشی از رفع تحریم ها شده است.
موضوع اجرای پروژه ایزوتوپ های 
پایدار در ایران توسط روس ها نیز در آن 
نشست مطرح شد که در پی آن، اعضای 
حاضر از روسیه برای تداوم اجرای این 

پروژه حمایت کردند. 

 حساس ترین نشست 
کمیسیون مشترک

شرایط نشست امروز کمیسیون 
مشــترک برجام اما کامال متفاوت 
با نشســت شــش ماه پیش است. 
اکنون وضعیت به قــدری پیچیده 
شده که میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین دیــروز در صفحه توییترش 
نوشت: »اعضای کمیسیون مشترک 
 برجــام موضوعــات زیــادی برای 

گفت وگو دارند.«
انتخابات آمریکا نزدیک اســت، 
انقضــای تحریم تســلیحاتی ایران 
نزدیک اســت، چین و روسیه بیش 
از پیش بــه ایران نزدیک شــده اند، 
آمریکا در کمتر از یک مــاه اخیر دو 
بار علیه ایران در شورای امنیت اقدام 
کرده که هر دو بار به ســنگ خورده، 
در عین حال آمریکا وعده بازگشــت 
تحریم های شــورای امنیــت علیه 
ایران از 20 ســپتامبر را داده، دعوای 
حقوقی بر سر این وعده ها باال گرفته 
و خالصه اوضاع کامال با زمستان قبل 

متفاوت است. 

دیدارهای دیپلماتیک متعدد 
عراقچی در وین

حال تحت این فشار سنگین، ایران 
ناگزیر به یک دیپلماســی فشرده در 
وین اســت تا »تک« هــای آمریکا را با 
»پاتک« هــای دیپلماتیک به خودش 
بازگرداند. در همین راستا عباس عراقچی 
به همراه هیأتی، روز گذشته وارد وین شد 
تا امروز در نشست کمیسیون مشترک 
برجام که به ریاســت او و هلگا اشمید 
برگزار می شود، شرکت کند.  او پیش از 
این نشست، دیدارهای متعدد دوجانبه 
نیز خواهد داشت که هر یک در راستای 
همان دیپلماســی فشــرده است. از 
مهمترین طرف های این دیدارها، رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است که هفته گذشته برای 

اولین بار میهمان تهران بود. 
گروسی که پیشتر درباره ممانعت 
ایران برای دسترســی به مکان مورد 
نظر آژانس ابراز نگرانی کرده بود، پس 
از سفرش به ایران، اعالم کرد که آژانس 
به زودی از آن دو مکان بازدید خواهد 
کرد و درباره چگونگی دسترسی به این 
سایت ها، گفت: »در این خصوص هیچ 

ترفند خارق العاده ای وجود نداشــته 
است و دست یابی به این دسترسی ها 
نتیجــه گفت وگوی سیســتماتیک 

بوده است.«
ضرورت هوشمندی دیپلماتیک و 

انعطاف سیاسی
بنابرایــن به نظر می رســد دعوت 
ایران از گروســی بــرای »گفت وگوی 
سیستماتیک« نتیجه داده و حاال ایران 
قرار اســت آن را در وین و با طرف های 
برجام دنبال کند. اما نشســت امروز تا 
چه حد می تواند منجر به نزدیک شدن 

مواضع ایــران و اعضــای ۴+۱ در برابر 
آمریکا شود؟ و اساسا سیاست تهران در 
این دوره از نشست کمیسیون مشترک 

چه باید باشد؟
محسن جلیلوند، کارشناس و استاد 
روابط بین الملل در همیــن ارتباط به 
دیپلماســی ایرانی گفته است: »بدون 
شک چون این دور از نشست کمیسیون 
مشــترک برجام با تالش های ایاالت 
متحده آمریکا برای فعال کردن مکانیسم 
ماشــه و احیای قطعنامه های شورای 
امنیت همراه شده، از حساسیت بسیار 
باال و تقریبا بی سابقه ای برخوردار است. 
بنابراین این دور از نشست کمیسیون 
مشترک برجام می تواند فرصت بسیار 
عالی و مغتنمی برای جمهوری اسالمی 
ایران در نزدیک کردن مواضع خود با سه 
کشور اروپایی آلمان، فرانسه، انگلستان 
و نیز چین و روســیه به عنوان اعضای 
حاضر در برجام باشد. به خصوص که این 
کشورها می توانند نقش مهمی در سمت 
و سودهی به مواضع شورای امنیت در 
قبال فعال شدن یا نشدن مکانیسم ماشه 

داشته باشند.«
او ادامه داده است: » بنابراین ما باید 
در دیدارهای این دو روز حتی المقدور 
از هوشــمندی دیپلماتیک و انعطاف 
سیاســی برای پر کردن خألها و کم 
رنگ کردن نقــاط اختالفی در برجام 

استفاده ببریم.«
این کارشناس مســائل بین الملل 
معتقد است که نشست امروز کمیسیون 
مشــترک برجام، نقش مهمــی در به 
شکست کشاندن یا نکشاندن تالش های 
آمریکا در فعال کردن مکانیسم ماشه 

خواهد داشت.«
اروپا: به کارمان برای حفظ برجام 

ادامه خواهیم داد
وقوع این شکســت و میــزان آن را 
خروجی نشست امروز مشخص خواهد 
کرد. مطلوب ایران یک بیانیه مشترک 
با طرف های برجــام در جهت حمایت 
از برجــام و محکومیت رفتارهای اخیر 
آمریکا و پاسخی روشــن به آن است. 
سعید خطیب زاده، سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی هفته گذشــته با اشاره به 

همین نشست گفت ایران انتظار دارد که 
صدای واحدی که در برجام بوده، نسبت 
به سرکشی و یکجانبه گرایی آمریکا نیز 

شنیده شود. 
از روســیه و چین این صدای واحد 
شــنیده می شــود. در اروپا علی رغم 
آنکه گاهی صدای ســازی ناکوک بلند 
می شود، اجماع کلی بر حفظ برجام و 
البته مخالفت با اقدامات تازه آمریکاست. 
به نظر می رسد بیانیه مشترک ایران و 
گروسی نیز این اجماع را تقویت کرده 
است؛ چنانکه هلگا اشمید، چهارشنبه 
گذشته در توئیتی نوشت: »خبرهای 
خوبی از تهــران در خصوص همکاری 
میان ایــران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی رســیده اســت. اتحادیه اروپا به 
نقش غیرجانبدارانه و مستقل آژانس 
باور دارد. در همین  حال ما هفته آینده 
با کمیسیون مشترک به کارمان برای 

حفظ برجام ادامه خواهیم داد.«
یک روز بعد فرانسه نیز با صدور یک 
بیانیه از توافق ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی در خصوص اعطای اجازه 
دسترســی به بازرســان آژانس برای 
بازرسی از دو سایت در داخل خاک ایران 

استقبال کرد.
به نظر می رسد ایران این انعطاف ها را 
در برابر آژانس و طرف های دیگر برجام از 
خود نشان می دهد تا دوره سه ماهه فشار 
سنگین آمریکا بر ایران و اعضای برجام 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور سپری شود. 

نشست کمیسیون برجام امروز برگزار می شود؛

دیپلماسی فشرده در وین

خبر

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه ذات حکومت اسالمی و 
نظام ما پاک و ضدفساد است، ادامه داد: هر کجا فساد النه کند، 
نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی تواند 
بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد. به گزارش ایسنا به 
نقل از  قوه قضاییه، آیت اهلل ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای 
عالی قوه قضاییه، افزود: همه دستگاه ها و کارگزاران نظام وظیفه 
دارند برای احقاق حق و ابطال باطل تالش کنند و دستگاه قضا در 
این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، بسترهای فساد را 
از بین ببرد و با قضاوت عادالنه، با مفسدان برخورد کند. رئیسی 
با تأکید بر لزوم شفاف ســازی در همه بخش ها به ویژه در حوزه 
اقتصاد، حرکت به سوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکارهای 
اجرای عدالت و مقابله جدی با تبعیــض تصریح کرد: مبارزه و 
محاکمه بخشی از فرایند سالم سازی نظام اداری است اما اصالح 

بسترهای فسادزاد و پیشگیری مهمتر از آنهاست.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشــت: در اجرای حق و عدالت و 

مبارزه با فساد توصیه به تنهایی اثرگذار نیست که فقط بخواهیم 
بایدها و نبایدها را تبیین کنیم و آنچه مهم ترین عامل کاهش 
جرم و فساد و تخلف می شــود، پیگیری و اقدام و عمل به موقع 

و دقیق است.
انتقاد شدید از دولت نیجریه

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با محکومیت حمله به 
عزاداران حسینی در نیجریه، این اقدام را خالف »آزادی عقیده« 
دانست و با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر در قبال این 
جنایت، در عین حال متذکر شد: هر چه عاشقان حسینی بیشتر 
مورد ستم قرار گیرند، عاشورا پررنگ تر می شود اما اینکه عده ای 
فقط به خاطر عشق و ارادت به امام حسین )ع( و ذکر نام ایشان 

و تعظیم شعائر دین مورد آزار قرار گیرند، سوال برانگیز است.
 مأموریت برای تعیین تکلیف

 واگذاری های مسئله دار 
رئیس قوه قضاییه در این جلسه، در واکنش به گزارش حجت 

االسالم صادقی، رئیس مرکز توسعه شــوراهای حل اختالف 
درباره برخی واگذاری های مسئله دار بنگاه های دولتی به بخش 
خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس 
سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها، 
سازمان بازرســی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری های 
مسئله دار و خالف ضوابط و مقررات مانند شرکت های هفت تپه 
و پاالیشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه های 

ذیربط پیگیری کند. 
رئیســی در این خصــوص تصریــح کــرد: در موضوع 
واگذاری هــا باید دو نکته مورد توجه قــرار گیرد؛ یک جنبه 
تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده اند 
و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط 
مندرج در قانون برای واگذاری و صالحیت افراد مورد توجه 
سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه 
فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری ها 

نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 بانک ها در رونق واحدهای تولیدی تملیکی 

تخلف کردند 
رئیس قوه قضاییــه همچنین به موضــوع تعطیلی برخی 

کارگاه های تولیدی پس از تملک بانک ها اشــاره کرد و گفت: 
گزارشاتی که از اســتان ها به ما رســیده، حاکی از آن است که 
برخی واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک ها تملک 
شده اند، به تعطیلی کشیده شــده که این خالف وعده مدیران 

عامل بانک ها و تأکید مقام معظم رهبری است.
وی به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت 
اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصّوب اشاره 
کرده و افزود: مهم ترین اثر صدور این رأی که دستورالعمل پیشین 
رئیس دستگاه قضا را تبدیل به قانون الزم االجرا برای محاکم کرد، 

حمایت حقیقی از تولیدکنندگان بود.

ابراهیم رئیسی:

این حکومت و نظام ذاتش ضد فساد است
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سلطان عبداهلل به ایران سفر می کند؟
رئیس جمهوری اســالمی ایران دیروز در پیام 
تبریک خود به سلطان عبداهلل رعایةالدین المصطفی 
باهلل، پادشاه مالزی رسماً از وی برای حضور در تهران 
دعوت کرد. پیشتر نیز قرار بود ماهاتیر محمد نخست 
وزیر این کشور سال گذشته به تهران سفر کند که 
این سفر رخ نداد و او نیز از سمت خود استعفا کرد. 
رئیس جمهوری اسالمی ایران اردیبهشت امسال 
در گفت و گوی تلفنی با محی الدین یاسین نخست 
وزیر جدید مالزی از وی برای سفر به تهران دعوت 
کرده بود. او نیز تاکنون به تهران سفر نکرده است. 
درصورتی که پادشــاه مالزی به ایــران بیاید این 

نخستین سفر رسمی وی به ایران خواهد بود. 
    

از 18 فروردین آغاز می شود؛
ثبت نام از داوطلبان انتخابات 

میان دوره ای مجلس 
به گزارش ایسنا، شکراهلل حسن بیگی، رییس 
ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به درگذشت 
فاطمه رهبر، نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس 
یازدهم، گفت: انتخابات میاندوره ای یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی روز جمعه 2۸ خرداد ۱۴00 
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و همچنین میان دوره خبرگان 
رهبری برگزار می شــود. همچنین طبق ماده 2۹ 
قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی، ثبت نام 
از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی از 
ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۴00 آغاز 

می شود و به مدت ۷ روز ادامه دارد.
    

امیر صباحی فرد:
 پیشرفت 1۶۰۰ درصدی 

در پهپاد داریم
امیر علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش با حضور در برنامه صبح به  خیر ایران 
پیشــرفت کشــور در حوزه جنگ الکترونیک را 
بسیار چشمگیر و قابل توجه دانســت و با اشاره به 
ســامانه های مرصاد، تالش و ۱۵ خرداد در حوزه 
ارتفاع پســت و ســامانه های ارتفاعات بلند مانند 
سامانه باور ۳۷۳، گفت: اینها تجهیزاتی است که در 
داخل کشور ساخته شده است و می تواند با تجهیزات 
به روز دنیــا برابری کند و در برخی مــوارد حتی از 
آنها پیشرفته تر هستند. در حوزه پرنده های بدون 
سرنشین نیز پیشــرفت هزار و ششصد درصدی 
داشتیم و امروز می توانیم بر اساس نیاز هر پرنده ای 

را تولید کنیم.
    

االخبار تحلیل کرد؛
تالش سعودی ها برای دور 

کردن عراق از ایران
یک روزنامه عربی با اشــاره به سفر وزیر خارجه 
سعودی به بغداد نوشت که این ســفر در راستای 
متصل کردن عراق به شبکه برق شورای همکاری 
خلیج فارس و دور کردن عراق از تهران است. روزنامه 
االخبار با اشــاره به ســفر قریب الوقوع الکاظمی، 
نخست وزیر عراق به عربستان، نوشت: »مصطفی 
الکاظمی در این تالش می کند گام های خود برای 
دور کردن عراق از محوربندی ها و ایجاد تعادل در 
روابط کشورش با کشورهای همجوار را تکمیل کند.

    
فشار آمریکا بر اروپا برای اقدام علیه ایران؛
از مصادره دارایی تا لغو ویزای 

دیپلمات های اروپایی
واشنگتن فری بیکن در گزارشی به تالش آمریکا 
برای اقدام علیه ایران پرداخت. این رسانه به نقل از 
منابع دیپلماتیک، تصریح کرد: بعد از رأی ممتنع 
اروپایی ها به قطعنامه تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایران و مخالفت شورای امنیت با ادعای آمریکا برای 
فعال سازی ماشه، اکنون آمریکا به دنبال آن است 
که با استفاده از ابزارهای فشاری که در اختیار دارد، 
اروپایی ها را به همراهی با خود مجبور  کند. تحریم  
اینستکس و لغو ویزا یا مصادره دارایی دیپلمات های 
اروپایی که با اینستکس کار می کنند؛ از اهرم های 
احتمالی فشار واشــنگتن علیه متحدان اروپایی 

عنوان شده است.
    

از سوی حزب ندای ایرانیان؛
»میثاق نامه جوانان 

اصالح طلب« تدوین می شود
شــاخه جوانان حزب نــدای ایرانیان ضمن 
دعوت از جوانان اصالح طلــب از تدوین »میثاق 
نامه جوانــان اصالح طلب« خبــر دادند. در این 
دعوت آمده است: »شــاخه جوانان حزب ندای 
ایرانیــان در نظر دارد به منظــور ایجاد گفتمان 
مشترک میان جوانان اصالح طلب و احیا و توسعه 
سرمایه اجتماعی در میان جوانان این مرز و بوم، 
میثاق نامه ای تحــت عنوان»میثاق نامه جوانان 

اصالح طلب« تدوین کند.«

ایران ناگزیر به یک 
دیپلماسی فشرده در 

وین است تا »تک« های 
آمریکا را با »پاتک« های 

دیپلماتیک به خودش 
بازگرداند. در همین 

راستا عباس عراقچی به 
همراه هیأتی، روز گذشته 

برای ریاست بر نشست 
کمیسیون مشترک برجام 

وارد وین شد 

محسن جلیلوند، 
کارشناس مسائل بین الملل 

معتقد است که نشست 
امروز کمیسیون مشترک 

برجام، نقش مهمی در 
به شکست کشاندن یا 

نکشاندن تالش های 
آمریکا در فعال کردن 

مکانیسم ماشه خواهد 
داشت

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد: طرح اصــالح قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری با همکاری شورای نگهبان تدوین 
شــده اســت و احتماالً آذرماه به دولت ابالغ 

می شود.
به گزارش ایلنا، سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی در دیدار با آیت اهلل محمد یزدی عضو 
شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم که هفته گذشته انجام شد، از اصالح 
قانون انتخابات ریاســت جمهوری با کمک 
مرکز پژوهش های شورای نگهبان خبر داد و 

گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و االن به 
صورت طرح در کمیســیون شوراها و در حال 

بررسی است.
وی افــزود: در این طرح بــرای داوطلبان 
انتخابــات ریاســت جمهــوری معیارهایی 
همچون ســن، مــدرک تحصیلی و ســابقه 

مدیریتی در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: بر اساس این طرح، هر کسی نمی تواند در 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید 
جزء مقامات سیاسی باشد؛ مثاًل در سابقه خود 

استاندار باشد و بین ۴0 تا ۷0 سال سن داشته 
باشــد و همچنین کاندیدا باید ایرانی االصل 

باشد.
قاضی زاده هاشــمی افزود: بر اســاس 
پیش بینی های صورت گرفته قانون جدید 
انتخابات ریاســت جمهوری احتماالً تا آذر 
ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شــورای 
نگهبان تصویب و بــرای اجرا به دولت ابالغ 

خواهد شد.
قرارگاه تحول مجلس ایجاد می شود

وی همچنین از ایجاد یک قرارگاه برای 

»تحول مجلس« خبــر داد و تصریح کرد: 
این قــرارگاه را نایب رئیــس اول مجلس 
اداره خواهد کــرد و رئیــس مجلس یک 
نفر حقوقــدان به عنــوان نماینــده خود 
معرفــی می کنــد؛ رئیــس کمیســیون 
تدویــن آییــن نامــه داخلــی و دو نفر از 
حقوقدانــان شــورای نگهبان هــم عضو 

 هســتند تا آیین نامه مجلس اصالح شود.
نایــب رئیس مجلس شــورای اســالمی 
اظهار داشت: هدف از این کار آسان کردن 
قانونگذاری در مجلس اســت، ضمن اینکه 
قصد داریــم تا تعداد زیــادی از قوانین کم 
کنیم و قصد داریم در بسته تنقیح به سمت 
جامع نویســی برویم و در کنــار آن مجمع 

نخبگانی درست کنیم.
قاضی زاده هاشمی گفت: در حوزه نظارت 
مجلس نیز سوال، استیضاح و تذکر را جزو 
قوانین داریم که بی فایده است؛ بر این اساس 
باید کاری کنیم کــه نظارت مجلس قدرت 
نفوذ داشته باشــد و موجب بازدارندگی از 

فساد شود.

قاضی زاده هاشمی خبر داد؛

طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری تدوین شد


