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ظریف در نشست خبری با وزیر خارجه ترکیه:

اجرای حکم یک داعشی در خوزستان

منتظر حضور آقای اردوغان در تهران هستیم

آناتولی

گروه سیاسی  /وزیر امور خارجه کشورمان
روز گذشــته در پنجمیــن مقصــد ســفر
منطقــهای خــود در اســتانبول بــا رجب
طیــب اردوغــان ،رئیس جمهــور ترکیــه
و «مولــود چــاووش اوغلــو» وزیــر امــور
خارجــه این کشــور دیــدار و در خصوص
موضوعــات دوجانبــه ،تحــوالت منطقه
و مســائل بینالمللی گفتوگــو و تبادل
نظــر کرد .همکاریها در حوزه ترانزیت،
تجارت ،انرژی و همچنین تالش متقابل
برای برطرف کردن مشــکالت شرکتها
و فعــاالن اقتصــادی دو کشــور از جملــه
محورهــای اصلــی ایــن مالقات هــا بود.
بحــث منطقــه قفقــاز و ضــرورت ایجاد
زمینههای صلــح پایــدار در این منطقه
از طریــق همــکاری از دیگــر موضوعات
مهمــی بــود کــه وزیــر خارجــه ایــران در
ســفری که پیش از ترکیه به چهار کشــور
جمهوری آذربایجان ،روسیه ،ارمنستان
و گرجســتان داشــت ،مورد پیگیری قرار
داد و بــرای افزایش زمینههای همکاری
بویــژه در حــوزه ترانزیــت و راههــای
مواصالتــی بعــد از بحــران قــره باغ هم
توگو کرد.
بــا همتای ترکیــهای خــود گف 
پیشــنهاد مکانیســم  ۳+۳دربــاره قفقاز
کــه پیشــتر از ســوی «الهــام علــیاف»،
رئیسجمهــوری آذربایجــان مطــرح
شــده بود توســط وزیــر خارجه ایــران در
ایــن دیدارهــای منطقــهای از جملــه در
مالقــات بــا همتــای ترکیــهایاش مورد
بحــث قــرار گرفــت ،بــه گــزارش ایرنــا
ظریــف در نشســت خبــری مشــترک بــا
«چــاووش اوغلــو» ،وزیــر خارجــه ترکیه
ضمــن اشــاره بــه روابــط خــوب تهــران
و آنــکارا بــه فراهــم شــدن زمینــه بــرای
همکاریهــای شــشجانبه کشــورهای

حــوزه قفقــاز اشــاره کــرد و گفت«:امروز
فرصتهــای ویــژهای بــرای همــکاری
داریم نه تنها در ســوریه بلکه در منطقه
قفقاز .االن فرصت برای  ۶کشور (ایران،
روســیه ،ترکیــه ،جمهــوری آذربایجــان،
ارمنستان و گرجســتان) فراهم است که
بتوانیــم در مســیر ســازندگی و اتصاالت
زمینــی ،انرژی و ریلــی با همدیگر کمک
کنیــم و امیــدوارم ایــن همکاریهــا بــه
شــکلی بــا وجــود برخــی مالحظاتی که
برخــی کشــورها دارنــد ،شــدنی باشــد و
نســبت به آینده بسیار خوشبین هستم.
توگــو بــا همتای تــرک خود
ظریــف گف 
دربــاره همکاریهای ترانزیتــی ،تجاری
و همــکاری در حــوزه انــرژی را ســازنده
توصیــف و تأکیــد کرد که تــاش متقابل
بــرای حل کردن مشــکالت شــرکتها و
افراد دو کشور که مشغول سرمایهگذاری
در کشــور مقابل هســتند ،ادامــه دارد .او
همچنین افزود که منتظر آقای اردوغان
در ایــران هســتیم و انشــاءاهلل تاریــخ را
بــزودی قطعــی خواهیم کرد هــم برای
اجــاس عالــی همکاریهــای راهبردی
و هم برای اجالس سران روند آستانه.
ëëچاووش اوغلو :آتشبــس در قرهباغ
باید پایدار باشد
وزیــر خارجــه ترکیه هم در نشســت
خبری مشــترک با همتای ایرانی خود،
ضمن اشــاره به پایان یافتن بحران قره
بــاغ گفت«:آتشبــس در قرهبــاغ باید
پایــدار باشــد و باید بــه آن کمک کنیم.
صلــح و ثبــات در جنــوب قفقــاز بــرای
همــگان ،همه کشــورها و تمــام منطقه
سودمند اســت ولی بیشتر از همه برای
ارمنســتان منفعــت دارد .از ارمنســتان
انتظــار داریم بــه این آتشبــس پایبند

باشــد ».او بــه پیشــنهاد همکاریهــای
شــشجانبه در حوزه قفقاز اشاره کرد و
سجمهوری
یاف ،رئی 
افزود«:الهام عل 
آذربایجــان مکانیســمی را پیشــنهاد
کردنــد کــه مــورد موافقــت رؤســای
جمهــور ترکیــه و روســیه قــرار گرفت...
برادر عزیزم جواد ظریف پیش از ســفر
بــه ترکیــه بــه جمهــوری آذربایجــان،
ارمنســتان و گرجســتان رفتنــد و درباره
ایــن مکانیســم  ۳+۳رایزنــی کردنــد».
وزیــر امــور خارجــه ترکیــه همچنین بر
اهمیــت اجــرای توافقهــای دو کشــور
در حــوزه حملونقــل ،تجــارت و انرژی
تأکیــد و بــا توجه به برگزاری هشــتمین
دور نشســت کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور کــه
قرار اســت در آینــده نزدیــک در تهران
برگزار شــود ،از افزایــش همکاریها در
دوره پیش رو خبر داد.
او همچنیــن تأکید کرد کــه امیدواریم

تحریمهای کشــور بــرادر ،ایران برداشــته
شود و دولت جو بایدن به توافق هستهای
(برجام) بازگردد .چاووش اوغلو ،با تاکید
بر ضرورت رفع تحریــم های علیه ایران
و بازگشــت امریــکا به ایــن توافــق افزود:
ترکیــه بــرای حمایــت از ایــران در ایــن
زمینه آماده است .نشستهای راهبردی
ایــران  -ترکیــه ،اجــاس ســران آســتانه،
نشست  ٣جانبه ایران ،ترکیه و جمهوری
آذربایجــان ،مســائل مربوط به ســوریه و
نشســت اخیر قانون اساسی این کشور در
ژنو ،همکاریهای سهجانبه ایران ،ترکیه
و افغانســتان ،همکاریهای دوکشــور در
خصــوص کرونا و واکســن ،از جمله دیگر
توگو و
موضوعــات و محورهای مورد گف 
تبادل نظــر وزرای امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران و ترکیه در این دیدار بود.
ëëظریف :به حساسیتهای گرجستان
آگاهیم
وزیــر امــور خارجــه پیش از ســفر به

ترکیه در چهارمین مقصد ســفرش به
منطقه در تفلیس ،پایتخت گرجستان
حضــور یافته و با مقامات این کشــور از
جمله «گئورگی گاخاریا» ،نخستوزیر
گرجســتان دیدار و گفتوگــو کرده بود.
وزیــر خارجــه ایــران در بــدو حضورش
در تفلیــس بــا ابــراز امیــدواری مبنــی
بــر اینکه این ســفر بتواند بر مناســبات
ایران و گرجســتان تأثیر بگذارد ،گفت:
«در حوزه ترانزیت همکاریهای بسیار
مثبــت دو طــرف وجــود دارد .کریــدور
جنوب  -غرب که مــا هم با آذربایجان
و هم با ارمنســتان دربــار ه آن صحبت
کردیم به گرجســتان و از گرجســتان به
دریای ســیاه ختم میشــود و هم برای
ما و هم گرجســتان و هم کشورهایی که
در مسیر هســتند ،میتواند بسیار مفید
باشــد ».او همچنیــن افــزود کــه ایــران
حساســیتهای دوســتان در گرجستان
را نســبت بــه برخی کشــورهای منطقه

بخوبــی میداند و تالش میکند از یک
چارچــوب منطقهای بــرای همکاری و
کاهش تنشها و تشنجها استفاده کند.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران
در دیــدار نخســتوزیر گرجســتان بــا
اشــاره بــه همکاریهــای اقتصــادی و
تجــاری بیــن دو کشــور و عالقهمنــدی
طرفهــای تجــاری در دو کشــور بــرای
اســتمرار و گســترش همکاریهــا و
همچنیــن تولید محصوالت مشــترک
در دو کشــور ،بــه پــارهای از مشــکالت
در ایــن حــوزه و همچنیــن برخــی
محدودیتهــا در حوزههــای بانکــی،
ترانزیت ،حملونقل اشــاره و خواستار
پیگیری موضوع از ســوی نخســتوزیر
گرجستان برای حل این مشکالت شد.
ظریــف بــا قدردانــی از دولــت
گرجســتان در آزادســازی تعــدادی از
زندانیــان ایرانــی در ماههــای گذشــته
بهمنظــور گذرانــدن دوران محکومیت
در کشــورمان ،خواســتار رســیدگی بــه
پرونــده تعــداد دیگری شــدکه کماکان
در حبس به سر میبرند.
نخســتوزیر جمهــوری گرجســتان
نیــز در ایــن دیدار بــا تأکید بــر اهمیت
روابــط دو کشــور و بویــژه ظرفیتهای
موجــود در حوزههــای تجــاری و
اقتصــادی و همچنین متأثر شــدن آن
از کرونــا ،به پارهای از دالیل مشــکالت
موجــود اشــاره و در خصــوص بررســی
در زمینــه محدودیتهای ایجاد شــده
اعالم آمادگی کرد.
ظریــف پیــش از ایــن نیز بــا رئیس
جمهــوری گرجســتان دیدارکــرد و بــا
همتــای گرجی خود که بــه کرونا مبتال
شده تلفنی به رایزنی پرداخت.

نیات دولت بایدن در تعویق بازگشت به برجام

ادامه از صفحه اول
نــه تنهــا ایــن اســتدالل امریــکا فاقد
مبنای حقوقی و منطقی اســت بلکه به
وضــوح بــرای طــرف ایرانی قابــل قبول
هــم نیســت .ســؤال اینجاســت کــه چرا
دولــت بایــدن بــا وجــود اعالم اشــتیاق
خود برای بازگشــت به برجام ،شــرطی
را بــه میان کشــیده که میدانــد از طرف
ایران مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
بــرای ایــن تصمیــم چنــد دلیــل عمده
وجــود دارد :اول آنکــه دولــت بایــدن با
وقــوف نســبت بــه شــدت مخالفتهــا
و انتقادهــای داخلــی و همیــن طــور از
جانب اســرائیل و شــماری از کشورهای
عربــی از برجــام ،میدانــد کــه بــدون
جلــب رضایت آنها بازگشــت به برجام
میتواند دردسرســاز باشــد؛ انتقادهای
داخلی را شــدت ببخشــد و شــکافهای
حزبــی پیرامون سیاســتهای مرتبط با
ایــران را تعمیق کند .بــه همین ترتیب،
بی توجهی بــه نظرات متحــدان امریکا
در خاورمیانــه ،امریــکا را بــه متحــدی
اتکاناپذیــر تبدیــل میکنــد و ممکــن
اســت بهانهای بــرای اقدامات ســرخود
چــه در ماجراجوییهای اســرائیل و چه
تالشهای مخفیانه کشــورهای عربی و

مجادله بر سر بازگشت

ادامه از صفحه اول
االن هــم وظیفــه امریکاســت که به
برجــام برگــردد و تعهداتــش را اجــرا
کند .به محض اینکه امریکا تعهداتش
را اجــرا کنــد و مــا هــم نفع اجــرای این
تعهــدات را ببینیــم ،تعهــدات خــود را
بــه صــورت کامل اجــرا میکنیــم و این
در باالتریــن ســطح جمهوری اســامی
توسط رهبری اعالم شــده است ».وزیر
خارجه تصریح کرد« :منطق آن اســت
کســی کــه خارج شــده برگردد مــا که در
داخــل توافق هســتیم اقدامــات الزم را
آن زمان انجام دهیم».
از ســوی دیگر مجید تخت روانچی،
سفیر ایران در ســازمان ملل متحد هم
در یادداشــتی در روزنامــه «نیویــورک
تایمز» به امریکا هشدار داده که «پنجره
فرصت در حال بســته شــدن است .اگر
دولــت جدید بــه تعهدات خــود عمل
نکنــد و تحریمهــا را در زمــان کوتاهــی
لغــو نکنــد ،احتمــال تعامــل در توافق
هستهای را از بین میبرد .اما لغو کامل
و صادقانــه تحریمها ،فضــای جدیدی
ایجــاد خواهد کرد که به کاهش تنشها
در منطقه و فراتر از آن کمک میکند».

در رأس آنهــا عربســتان ســعودی برای
کســب توازن اســتراتژیک با ایــران از راه
بــه دســت آوردن تســلیحات هســتهای
ایجاد کند .مشــورت با کنگره و متحدان
امریــکا و جلــب رضایــت آنها بــه زمان
نیــاز دارد و شــرط بلینکــن کــه از طــرف
ایران رد خواهد شــد بــه امریکا فرصت
کافــی بــرای ایــن رایزنیهــا را میدهد.
ایــن فرجــه زمانــی همچنیــن فرصتــی
بــرای ارزیابــی مجــدد از وضعیــت کلی
تحریمهــا ،میــزان اثرگــذاری آنهــا و
انطبــاق آنهــا بــا سیاســتهای دولــت
جدید اســت .با گذشــت زمــان و عادی
شــدن بحــث پیرامــون میــراث دونالــد
ترامــپ در سیاســت خارجــی ،بتدریــج
بــه افراد بیشــتری جــرأت میدهد که از
ســودمندی تحریمهای اعمال شــده بر
ایــران و اســتفاده از آنها بــه عنوان اهرم
فشار به منظور گرفتن امتیازهای بیشتر
از ایران دفاع کنند.
دوم؛ نشــان دادن سرسختی ،دولت
دموکــرات متشــکل از مذاکــره کنندگان
پیشــین امریــکا در گفتوگوهــای منتج
بــه برجــام را از اتهام ضعیــف بودن در
برابر ایــران مبرا میکنــد .حمالت اخیر
بــه انتصاب رابــرت مالی به مســئولیت

کاظــم غریب آبــادی ،ســفیر و نماینده
دائم ایران در ســازمانهای بینالمللی
در وین هم درباره تغییر روند همکاری
ایــران با آژانس هشــدار داده و با اشــاره
بــه قانــون جدید مجلــس گفته اســت:
«قانون جدید مجلس شورای اسالمی،
همچنین فرصت دیگری را برای حفظ
همــکاری کامالً بی ســابقه و چشــمگیر
بــا آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمی از
طریق برداشــتن تحریمها فراهم کرده
اســت؛ امیدواریــم فرصتها از دســت
نرونــد ،چــرا کــه همــکاری فوقالعــاده
کنونی به همکاری عادی بازمیگردد».
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس
توگــو بــا ایرنا در
جمهــوری هــم در گف 
پاســخ به اظهارات وزیــر خارجه امریکا
کــه از ایران خواســته بود با بازگشــت به
برجــام ،گام نخســت را بــر دارد ،گفت:
«همــان طور کــه رئیس جمهــوری هم
چندیــن بــار بیــان کردند وقتــی آنها به
تعهــدات خود برگشــتند ما هــم به آن
عمل میکنیم».
واعظــی افــزود« :از برجــام خــارج
نشــدیم که بخواهیم بــه آن برگردیم و
زمانی بــه تعهدات برجامی خود عمل

میــز ایــران در وزارت امــور خارجــه
امریــکا از ســوی تندروهــا ،نمونــهای
از آســیب پذیری دولــت بایــدن بابــت
مالیمــت در برابــر ایــران اســت .بــه
عــاوه ،شــاید دولــت بایدن قصــد دارد
با در پیــش گرفتن مواضع ســختگیرانه
به ایــران ثابــت کند که پس از شکســت
سیاســت فشــار حداکثــری در موضــع
ضعف نیست و ایران نباید با این تلقی
بــه فکــر امتیازهایــی ماننــد غرامــت از
امریکا باشد .به نظر میرسد این روشی
برای اعتمادسازی میان دولت جدید با
جمهوریخواهــان و متحــدان منطقهای
امریکا تصور شده است.
ســوم؛ همهگیــری ایــن برداشــت که
تحریمهــا اقتصاد ایــران را تحت فشــار
بی ســابقهای گذاشــته ،احتماالً مقامات
دولــت بایــدن را به ایــن نتیجه رســانده
کــه میتواننــد حتــی بــه طــور موقــت
هــم کــه شــده از عامــل فشــار تحریم بر
اقتصــاد ایــران بــرای وادار کــردن تهران
به مذاکرات تکمیلی برجــام در موازات
گفتوگوهــای منطقــهای و تســلیحاتی
بهره بگیرند .از نگاه امریکا ،تاکنون ایران
هرگونــه بازمذاکره برجــام و موضوعات
فراتــر از آن را رد کرده اســت ولی شــاید

میکنیــم که مطمئن شــویم کــه اروپا و
امریکا به تعهدات خود عمل میکنند.
همانطور که در گذشته روی حرف خود
ایستادهایم این بار هم موضع ما تغییر
نمیکند».
همچنین حســامالدین آشنا ،مشاور
رئیــس جمهــوری هــم در واکنــش بــه
تحوالت جاری میان ایران و امریکا این
گونه واکنش نشان داد که اگر این روش
جواب میداد؛ ترامپ خود در حســرت
یــک تلفن از تهران ،کاخ ســفید را ترک
نمیکرد.
ëëآلمان :بــزودی با امریکا دربــاره ایران
گفتوگو میکنیم
ایــن در حالــی اســت کــه «هایکــو
مــاس» ،وزیــر خارجــه آلمــان بعــد از
رایزنــی اخیــر رئیــس جمهــوری امریکا
و «آنــگال مــرکل» ،صــدر اعظــم آلمان
خبــر داد که کشــورهای اروپایــی بزودی
بــا دولــت جدیــد امریــکا دربــاره ایران
گفتوگــو خواهنــد کــرد« .مــاس» در
گفتوگــو بــا رویترز تصریح کــرد بایدن
اشــاره کرده از بازگشــت ایــاالت متحده
بــه توافــق هســتهای با ایــران اســتقبال
میکنــد و قدرتهــای اروپایــی بــزودی

تعلیــق برداشــتن فشــارها از ایــران،
بتدریج مواضع ایران را مالیمتر کند.
چهــارم و در نهایــت اینکه بنبســت
حاصل از شــرط امریکا برای بازگشت به
برجام ممکن اســت طرفیــن را به آنچه
«توافــق موقــت» نامیــده شــده و بالقوه
ترسیم کننده نقشه راه آینده توافقهای
بعدی و نحوه بازگشت همه طرفها به
تعهداتشان مطابق برجام و قطعنامه
 2231اســت ،تشــویق کنــد .توافقی که از
دیــد امریکا شــاید بــدون فشــار کافی ،از
ســوی ایران مورد پذیرش قرار نگیرد .با
به دســت آمــدن چنین توافقــی ،امریکا
میتواند اطمینان پیدا کند که به جدول
زمانی مورد نظر خود برای بازگشــت به
برجام رسمیت بخشیده است.
بــر این اســاس و به فــرض محال که
تصمیــم میگرفتیم زودتــر از امریکا به
اجرای تعهدات خــود بازگردیم ،تغییر
تعییــن کنندهای در تــاش امریکا برای
طــول دادن فرآیند بازگشــت بــه برجام
ایجاد نمیکرد .این استراتژی مقدماتی
برای دولــت بایدن بــدون مخاطره هم
نیســت .هرچقدر که دولت بایدن وقت
بیشتری را برای بازگشت به برجام تلف
کند ،مخالفان آن فرصت بیشتری برای

گفتوگــو با واشــنگتن در این خصوص
را آغــاز میکننــد .رئیــس دســتگاه
دیپلماســی آلمان با بیــان اینکه انتظار
دارد برلین ،پاریس و لندن خیلی سریع
وارد گفتوگــو بــا امریــکا شــوند ،تأکید
کرد« :ایــران باید تعهداتــش را رعایت
کنــد و به اقدامات فعلــیاش در نقض
توافق پایان دهد».
«پیتر اســناتو» ،ســخنگوی نماینده
عالــی سیاســت خارجــه اتحادیــه اروپا
هــم گفتــه کــه ایــن بلــوک همــواره
خواســتار همــکاری بــا امریــکا بــر ســر
پرونــده هســتهای ایران بوده اســت.به
گــزارش ایلنــا ،وی افــزوده کــه نیــاز به
یافتــن راهی برای بازگشــت واشــنگتن
بــه برجــام و پیشــبرد ایــن توافــق از
ســوی تهران و وفاداری بــه آن نیازمند
تالشهای دیپلماتیک فــراوان بوده و
زمــان چندانی نیــز برای ایــن کار باقی
نمانــده اســت.این ســخنگو افــزود کــه
«جــوزپ بــورل» ،مســئول سیاســت
خارجــه اتحادیــه اروپــا همچنــان بــه
تالشهــا برای بازگشــت واشــنگتن به
برجــام و التــزام تهــران به ایــن توافق
ادامه خواهد داد.

اطمینان از دشوارکردن و تخریب مسیر
دیپلماســی میــان ایــران و امریــکا پیــدا
خواهنــد کــرد .از ایــن گذشــته ،در اوایل
ماه آینــده ایران مطابــق قانون مصوب
مجلــس ناگزیر به توقف اجرای پروتکل
الحاقی است که آســیب چشمگیری به
رژیم نظــارت آژانس بینالمللی انرژی
اتمی بــه فعالیتهــای هســتهای ایران
میزند .در عین حال نباید ناگفته بماند
کــه ایــن قانــون در راه اســتراتژی دولت
بایــدن چنــدان هم ناخوشــایند نیســت
چــون در آن صورت با افزایــش نگرانی
چیــن و روســیه از رونــد فعالیتهــای
هســتهای ایــران ،ممکــن اســت این دو
کشــور را بیش از گذشــته در کنــار امریکا
و اروپــا در اعمــال فشــار بــر ایــران قــرار
بدهــد اما در هر حال بــه پیچیدگیهای
راه حلهای دیپلماتیک اضافه میکند.
اگــر بازگشــت امریــکا بــه توافــق بــا
فوریــت انجــام میگرفــت در حالــی که
قاطبه جمهوریخواهان کنگره همچنان
بــا آن مخالــف باشــند ،میتوانســت
رونــد اجــرای کامــل برجــام را مختــل
کنــد .در کنگــرهای بــا اکثریــت شــکننده
دموکراتهــا تصویــب لوایــح تحریمــی
جدیــد کــه از طــرف جمهوریخواهــان

پیشــنهاد شــده باشــد ،دور از انتظــار
نیســت .این همــان اتفاقی اســت که در
دولت باراک اوبامــا مکرراً رخ داده بود.
بــا توجــه بــه عمــق شــکافهای حزبی
در امریــکا بعید اســت کــه دولت بایدن
حتــی بــا وجــود برخــورداری از زمــان
کافــی قادر بــه موفقیت در دســتیابی به
اتفاق نظر دوحزبی درباره برجام شــود
امــا حداقل تــا آن موقــع همچنان توپ
در زمیــن امریــکا میمانــد .بــه همیــن
ترتیــب ،امکان مجــاب کردن اســرائیل
به سودمندی بازگشت امریکا به برجام
ناچیز اســت اما این آزمایــش به دولت
بایــدن میفهماند که نهایتــاً بدون جدا
کــردن راه امریــکا از اســرائیل نمیتواند
منافــع مســتقل کشــورش را تأمین کند.
طی این مدت و در حالی که تمرکز ما بر
نقض قطعنامه  2231از طرف امریکا و
تــداوم انــزوای امریــکا ادامــه دارد ،باید
اولویت باالتر و کوتاه مدت ما ،اطمینان
از عــدم اجــرای تحریمهــای یکجانبــه
امریــکا باشــد .ایــن کمتریــن نشــانهای
اســت که دولت جدید امریــکا میتواند
برای اثبات عدم تعقیب سیاست فشار
حداکثری و اراده واقعی برای بازگشــت
به توافق در آینده نزدیک بروز دهد.

دیگه چه خبر؟

فرصت همکاریهای ششجانبه در حوزه قفقاز فراهم است

خبــر اول اینکه ،دادگســتری اســتان خوزســتان از اجرای حکــم اعدام
یک «قاتل وابســته به داعش» خبر داد .به گزارش ایســنا ،روابط عمومی
دادگستری خوزســتان اعالم کرد :علی مطیری ،تروریست عضو گروهک
داعــش ،در  17اردیبهشــت ســال  97در یــک اقدام تروریســتی بــه پایگاه
بســیج منطقــه شــیبان اســتان خوزســتان حمله کــرد و در نتیجــه آن ،دو
بسیجی فعال در پایگاه مزبور با نامهای «بشیر حمیدی» و «حسن کارون
بهمنشــیر» را به شــهادت رســاند .مطیری در جریان رســیدگی به پرونده
ضمن اعتراف به قتل دو بســیجی ،انگیزه جنایت ارتکابی خود را مسائل
اعتقــادی اعالم کرده و اظهار داشــته شــیعیان کافرند و جهــاد علیه آنها
واجب .دادگاه کیفری یک اهواز پس از برگزاری جلسات رسیدگی متعدد
در نهایــت در تاریــخ  17بهمن  97حکم علی مطیــری را به قصاص و به
اعدام با چوبه دار محکوم کرد .وکیل متهم از حکم صادر شــده تقاضای
فرجــام خواهــی میکند و پرونده به شــعبه  33دیوان عالی کشــور ارجاع
س از بررســی محتویــات پرونده در تاریــخ  23تیر 98
میشــود .قضــات پ 
حکم صادره در مورد علی مطیری را تأیید میکنند.

نظر گوترش درباره برجام

خبــر دیگر اینکه ،دبیرکل ســازمان ملل از ایران و امریکا خواســت تا از
بنبست فعلی بر سر توافق هستهای خارج شوند اما اعالم کرد که انتظار
نتیجه ســریع نــدارد .به گزارش ایســنا آنتونیــو گوترش ،روز پنجشــنبه در
کنفرانســی خبری در پاســخ به احتمال میانجیگری میان ایــران و امریکا
اعــام کــرد« :کارهای زیادی باید انجام شــود» اما «انتظار راه حل ســریع
ندارم» .گوترش ادامه داد :من باور دارم که همگی یعنی تمام کسانی که
وارد برجام شــدهاند و دیگر طرفین باید بــا یکدیگر برای کاهش تردیدها
بهمنظــور مواجهــه با دشــواریها و موانع همکاری کنند .وی بدون اشــاره
بــه احتمال میانجیگری گفت که این مســأله دارد «در جهت رســیدن به
راهحلی حرکت میکند که در آن ما توافقی خواهیم داشت که برای صلح
و ثبات در خلیج (فارس) و جهان ضروری اســت ».دبیرکل سازمان ملل
با ابزار تأسف نسبت به «زیر سؤال رفتن توافق هستهای» بیان کرد :برجام
یــک پیروزی بزرگ دیپلماتیک و عنصری ضروری برای صلح و ثبات در
خلیج(فارس) بود .وی ادامه داد :واضح اســت که دشــواریها و موانعی
وجــود دارد .مســائل پیچیدهتــر شــدهاند چــرا که امریــکا توافــق را ترک و
اقدامات بیشتری اتخاذ کرد .در این زمان ایران نیز گامهایی برای توسعه
تواناییهای هستهای خود برداشته است.

منش مجلس اصولگرایی نیست

شــنیدیم که ،عضو جامعه روحانیت مبارز کشور ،نمایندگان مجلس
یازدهــم را بیتوجه به شــرایط موجود کشــور دانســت و گفت :دو ســوم
ایــن نمایندگان نســبت به مســئولیت تقنینی و نظارتی خــود بیتجربه
هستند و حاضر نیستند بپذیرند در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا
قــرار داریــم .به گزارش جماران ،ســیدرضا اکرمی افزود :متأســفانه این
نماینــدگان هتــک حرمــت و بیاحترامــی را برگزیدهانــد و مصوباتــی را
ارائــه میکننــد کــه دولت نمیتوانــد آن را اجرا کند .این امر ســبب دعوا
میشــود .بهگفته وی ،روش و منش نمایندگان مجلس یازدهم نشــانی
از اصولگرایــی ندارد .همزمان رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب هم
دربــاره عملکــرد مجلــس یازدهــم گفت :متأســفانه بعضــی از کارهای
مجلس تبدیل به شعارهای توخالی شده است که واقعاً زیبنده مجلس
انقالبی نیست .امیرمیثم نیکفر به ایرنا گفت :از جمله دادن کارتهای
زرد بیاســاس بــه وزرا یــا شــکایت از وزیر ســابقی کــه مســئولیت ندارد.
این فعال اصولگرا یادآور شــد :وزیر ســابق راه و شهرســازی ســه بار (در
مجالس نهم و دهم) اســتیضاح شــد و رأی اعتماد گرفت و همان زمان
مخالفان استیضاح عباس آخوندی برخی اصولگرایان بودند.

فریدون عباسی :قیمت آب و برق باید واقعی شود

دســت آخر اینکه ،رئیس کمیسیون انرژی مجلس دالیل کمبود گاز را
عدم صرفهجویی ازســوی مردم و نبود مدیریت منســجم در حوزه انرژی
دانســت و گفت :راه مقابله با آلودگی ناشــی از سوختن مازوت حذف این
سوخت نیست بلکه باید مسأله فیلترینگ در نیروگاهها جدی گرفته شود.
به گزارش خانه ملت ،فریدون عباســی گفت :بــ ا وجود افزایش تولید گاز
نســبت به ســال گذشــته ،بهدلیل افزایش مصرف در دوران شــیوع کرونا
و ســرد شــدن هــوا ،بــا کمبــود گاز رو بــه رو شــده و گاز نیروگاههــا و صنایع
قطع شــدند تا گاز خانگی برقــرار بماند .در این شــرایط نیروگاهها مجبور
بــه ســوزاندن مازوت و گازوئیل هســتند .عباســی با بیان اینکــه راه مقابله
با آلودگی ناشــی از ســوختن مازوت حذف این ســوخت نیســت ،توضیح
داد :بــا توجــه بــه اینکه گوگــرد موجود در ســوخت مــازوت باالســت باید
مســأله فیلترینگ در نیروگاههــا و کارخانههایی -که مازوت میســوزاند-
جدی گرفته شــود تا از دودکش آنها دودی بیرون نیاید .رئیس کمیسیون
انــرژی مجلس با بیان اینکه درصورت تخصیص تمــام درآمد حاصل از
قبضهای آب و برق به وزارت نیرو ،باز هم بودجه کافی برای بازســازی و
گسترش شبکه آبرسانی و برقرسانی بسیار اندک است ،گفت :بههمین
دلیــل معتقدم باید قیمت حاملهای انــرژی از جمله آب و برق واقعی
شــود ،در واقع باید هزینه تمام شــده آن از مصرفکننده دریافت شــود تا
بتوان آن را در حوزه ایجاد زیرساختها سرمایهگذاری کرد.

