
دادستان کل کشور: 
القای ناامنی در جامعه مطلوب نیست 
دادستان کل کشور گفت: القای ناامنی در جامعه 

مطلوب نیست و کشور ما امن است.
به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری در حاشیه 
افتتاحیه نشست کمیته صیانت از حقوق مردم با اشاره 
به  ســرقت از  بانک ملی افزود: در کشور گسترده ای 
مثل ایران عزیز؛  این گونــه حوادث نمی تواند ناامنی 
ایجاد کند البته  حادثه ای  غیرقابل قبول است و حتما 
باید  شاهد اینگونه حوادث نباشیم و این طور نیست با 
یک حادثه این چنینی بگوییم در جامعه ناامنی ایجاد 

شده است.
    

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:
گروسی مراقب اظهارات خود باشد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: انتظار 
می رود مدیرکل آژانس به عنوان مســئول یک نهاد 
بین المللی حقوقی از اظهــارات و موضع گیری های 
سیاسی فاصله گرفته و مراقب باشد با اظهارات خود 
موجب پیچیده شدن روابط اعضای آژانس با هم نشود. 
بهروز کمالوندی در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: 
روشن است چنانچه مطالبی فنی مطرح باشد، باید به 
صورت حرفه ای در چارچــوب وظایف آژانس مطرح 
شده و از مسیر خود، از طریق مجاری و ساز و کارهای 
معمول آژانس مورد پیگیری قرار گیرد. بدیهی است 
که عرصه این گونه تعامالت رسانه نیست. سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی گفت: تردیدی نیست که برخی 
اظهارات غیرســازنده و موضع گیری های سیاســی 

پیچیده تر شدن شرایط را به دنبال خواهد داشت.
    

دستگیری یکی از عوامل هک 
سامانه های شهرداری تهران

خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه نوشــت: 
»یکی از عوامل خرابکار دخیل در هک ســامانه های 
شهرداری تهران شناسایی و دستگیر شده است. گفته 
می شود فرد دستگیر شده با سرویس های خارجی در 

ارتباط بوده است.«
دو هفته پیش سامانه های شهرداری تهران مورد 
حمله سایبری قرار گرفت که در این حمله هکری ارائه 

خدمات به مردم تحت  تاثیر قرار گرفت.
    

عبداللهی:
رویکرد حفاظت و اطالعات قوه 

قضاییه »حریم سوزی« نیست
 رئیس مرکــز حفاظت و اطالعات قــوه قضاییه با 
تاکید بر اینکه رویکــرد مجموعه حفاظت و اطالعات 
قوه قضاییه »حریم سوزی« و »حرمت شکنی« نیست، 
گفت: در مجموعه مدیران حفاظــت و اطالعات قوه 
قضاییه در سطح کشور هیچ فرد غیرقاضی وجود ندارد. 
به گزارش ایسنا، علی عبداللهی همچنین بر ضرورت 
تکریم مراجعان با رعایت چارچــوب موازین قانونی 
و بر لزوم توســعه و ایجاد زیرســاخت ها و بسترهای 

رسیدگی های الکترونیک قضایی تاکید کرد.
    

دستیار ارشد وزارت خارجه: 
رویکرد ایران و روسیه در پرونده 

سوریه نزدیک است
دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان که در مذاکرات 
آســتانه پیرامون پرونده ســوریه حضور دارد، گفت: 
دیدگاه ما و روســیه درخصوص سوریه به هم نزدیک 
است . علی اصر خاجی در پاسخ به سوالی درخصوص 
این دور از مذاکــرات گفت: تمام مســائل مربوط به 
سوریه را به طور بسیار خوب بررسی کردیم و رویکرد 
ما به رویکرد طرف روسی نزدیک است و دیدگاه های 
مشــترکی در این خصوص وجود دارد کــه در بیانیه 

پایانی منعکس خواهد شد.
قزاقستان میزبان مذاکرات سطح باالی کشورهای 
ضامن )روسیه، ترکیه، ایران( در روند آستانه برای حل 
و فصل مساله سوریه با حضور نمایندگان دولت دمشق 

و مخالفان سوریه و همچنین سازمان ملل است.
    

قالیباف در دیدار با همتای ارمنی:
ایران و ارمنستان درگیر 

بروکراسی های اداری هستند
محمد باقر قالیباف در دیدار با همتای ارمنی خود 
گفت: از جهت برقراری امنیت ملی و منطقه ای و توسعه 
همکاری ها، نیازمند برقراری کریدور شمالـ  جنوب 
هستیم اما هر دو طرف درگیر بروکراسی های اداری 
هستیم لذا دولت ها و پارلمان های دو کشور باید هرچه 
سریع تر این موضوع را در اولویت قرار داده و مسیر جاده 
و ریلی را ایجاد کنند . قالیبــاف در ادامه با بیان اینکه 
اهمیت منطقه غرب آســیا و قفقاز، روابط راهبردی و 
دوجانبه را بسیار حساس کرده است، یادآور شد: روابط 
ایران و ارمنستان در این حوزه بســیار حائز اهمیت 
بوده و مواضع قطعی جمهوری اســالمی در خصوص 
کشورهای همسایه به ویژه ارمنستان، صلح، آرامش 

و ثبات است. 
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وزرات خارجه های ایران و آمریکا 
بدون فوت وقت بــه اظهارات یکدیگر 
پاســخ می دهند. یک روز پس از آنکه 
امیرعبداللهیــان، در دیدار با همتای 
پاکســتانی اش گفت کــه ایران هیچ 
گاه از میز مذاکره فرار نکرده و »بایدن 
۴۸ ساعت پیش از تصویب قطعنامه 
شورای حکام، پیام محرمانه ای برای 
ایران فرستاده و گفته که لحن قطعنامه 
شــورای حکام ضعیف شــده، تالفی 
نکنید چون به خاطر کنگره دســت 
دولت من بسته اســت«؛ ندپرایس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
گفت: »من فرستادن این پیام به ایران 
را تکذیب می کنم. من از این که چنین 
پیامی فرستاده شــده باشد، اطالعی 
ندارم، کسی هم در وزارت امور خارجه 

نمی داند.«

آمریکا، عالقمند به 
گفت وگوی مستقیم 

ایران هنــوز هم کانــال اتحادیه 
اروپا و دیگر کشــورهای همســو را 
به عنوان واســطه برای تداوم برجام 
معتبــر می دانــد. امیرعبداللهیان 
می گوید از مســیرهای دیپلماتیک و 
از طریق مورا و بورل پیام های خود را 
به طرف آمریکایی می رسانیم. آمریکا 

اما نظر دیگری دارد و شاید از اینهمه 
واسطه گری هم خسته شده است. ند 
پرایس معتقد است: »آمریکا، گفتگوی 
مستقیم را ترجیح می دهد زیرا کار را 

تسهیل می کند.« 
ســخنگوی وزارت امورخارجــه 
آمریکا البته گفت: »همان طور که ما و 
شرکای اروپایی مان به وضوح گفته ایم، 
آماده نهایی و اجرایــی کردن فوری 
توافق مذاکره شــده در وین هستیم، 
توافقی که چند ماه است برای بازگشتی 
دوجانبه به پایبنــدی کامل به برجام 
روی میز اســت. اما برای این که این 
اتفاق بیافتد، تهران باید تصمیم بگیرد 
از خواسته هایی که خارج از چارچوب 
برجام هســتند، صرف نظر کند، باید 
تصمیم بگیرد از مسائلی که فرابرجامی 

هستند، چشم پوشی کند.«
پرایس می گوید که اگر ایران این کار 
را نکند، موجب بیشتر به خطر انداختن 
فرصت ها خواهد شد، به طوری که هیچ 
وقت نخواهیم توانســت به بازگشتی 

دوجانبه به پایبندی به برجام برسیم.
او دربــاره چگونگــی مذاکرات با 
واســطه گری اتحادیه اروپا نیز گفت: 
»ما ارتباط غیر مســتقیم منظمی با 
اتحادیه اروپا داشته ایم، بنابراین، قرار 
نیســت وارد جزئیات شویم، جزئیات 
چند و چون این دیپلماســی، جز این 
که بگویم انریکه مورا، هماهنگ کننده 

اتحادیه اروپا در مذاکرات وین و نماینده 
آن در مذاکرات نقش مهمی به عنوان 
میانجی ایفا کرده اســت و ما منتظر 
پاسخی ســازنده از ســوی ایرانی ها 
هستیم، پاسخی که مسائل فرابرجامی 

را پشت سر بگذارد.«

قطعنامه آژانس و ضرورت 
گفت گوی بی واسطه با آمریکا

کارشناســان براین باورنــد که با 
قطعنامه آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، ضرورت احیــای فوری برجام 
دوچندان شــده و مدیــرکل آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی نیز در 
گفت وگو با شبکه العربیه اذعان کرده 
که »گفت وگوها با ایران برای احیای 
توافق هســته ای به بن بست رسیده 

است«.
گروسی همچنین گفت: »افزایش 
تنش به سود هیچ طرفی در مذاکرات 
هســته ای با ایــران نیســت و نقض 
قوانین هســته ای تهران را از مســیر 
مذاکرات دور می کند و امیدوارم که در 
سریع ترین وقت ممکن به ایران سفر 
کنم. ازسرگیری مذاکرات هسته ای 
امری بسیار ضروری است و این گزینه 

عاقالنه ترین گزینه است.«
حت پیشــه  فال هلل  حشــمت ا
سیاستمدار، اســتاد دانشگاه عالمه 
طباطبایــی، نماینــده و رئیــس 

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی 
درباره برجام معتقد اســت که هر دو 
کشور ایران و آمریکا و دیگر ذی نفعان، 
اولویت شــان، دیگر، حفظ و احیای 
برجام نیست و قطعنامه اخیر شورای 
حکام را زنگ هشداری برای بازگشت 
تحریم های جهانی ضدایرانی می داند.

او تاکید دارد که برای احیای برجام 
ذینفعان میز مذاکره یعنی روســیه، 
چین، و اروپا باید به حاشیه رانده شوند 
و ایران و آمریــکا، مذاکرات دو جانبه 
و بی واســطه برجامی را آغــاز کنند: 
»ورود همــه طرف هــای برجامی به 
غیر از آمریکا، حاصل سیاســت ایران 
است. ابتدا طرف های دیگر به عنوان 
میانجی آمدند، ولــی در عمل منافع 
برجامی برای خودشان تعریف کردند. 
در راس این کشــورها روسیه است. 

آقای اولیانوف که اکنون بابت تاخیر در 
نهایی شدن توافق برجام، ابراز نگرانی 
می کنند، حتما به یــاد می آورند که 
اولین مانع و سرعت گیر را خود روسیه 
در برابر برجام قرار داد. درواقع، ایران 
و روسیه توافق نانوشته ای برای عدم 
توافق کردند و همچون گذشته، ایران 

تحت تاثیر مسکو قرار گرفت .«
فالحت پیشه روســیه را برنده به 
سرانجام نرســیدن برجام می داند و 
ایران و آمریکا را بازندگان اصلی عدم 
توافق معرفی می کند: »با این تحوالت، 
روسیه برنده اصلی تعلیق برجام است، 
ایران بازنده اصلی و بازنده دوم آمریکا 
است و در رتبه های بعدی، کشورهایی 
هستند که تالش می کنند برای خود 

منافعی را تعریف کنند.«
این فعال سیاســی بــه صراحت 
گفت وگوی مســتقیم ایران و آمریکا 
را تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی 
می داند: »اگر سازوکار سیاسی برای 
احیای برجام فراهم بشــود باید این 
سازوکار منتهی به مذاکرات مستقیم 
ایران و آمریکا بشود زیرا ایران و آمریکا 
نمایندگان کنونی شــرایط برجامی 
هستند. احیای برجام از طریق واسطه 
ها ممکن نیست چون همه واسطه ها 
از تعلیق برجام سود می برند. بنابراین 
من معتقدم در چنین شرایطی ایران 
و آمریــکا باید برجام را به بخشــی از 
اختالفات دو جانبــه تبدیل کنند. و 
سازوکاری دوجانبه برای احیای برجام 

شکل بگیرد.«
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال 
سیاســی نیز پس از قطعنامه شورای 
حکام گفت وگویــی خیالی بین وزیر 
امور خارجه ایــران و آمریکا را متصور 
شد و نوشــت: »یعنی نمی شود بلوغ 
و عقالنیتی در یک گوشــۀ این کشور 
فوران کند و به حسین امیرعبداللهیان 
دستور داده شــود که همین امشب 
شمارۀ آنتونی بلینکن را بگیرد و به او 
بگوید: جناب وزیر خارجه! شاید این 
تماس موجب تعجب شــما باشد اما 
من آدم بالغی هستم و اسیر احساسات 
خام و واکنش های دفعی نمی شــوم. 
مشکالتی هست که به نظرم می توان 
آنهــا را در یک گفتگوی مســتقیم و 
بی حاشــیه و با تکیه بر عقل سلیم و 
استدالل و رعایت منافع متقابل حل 
کرد. اگر شما هم همین نظر را دارید، 

من آمادۀ مذاکره ام.«

صدای بلند و دست انداز 
تندروها برای مذاکره مستقیم 

بهمن ماه سال گذشته شمخانی و 
امیرعبداللهیان با اظهاراتی هماهنگ 
مذاکره مستقیم با آمریکا را رد نکردند؛ 

اما حسین شریعتمداری و کیهان که 
همیشــه زبان برنده جریان انقالبی 
است، به ســرعت باب انتقاد را باز کرد 
و نوشــت: »آقایان امیرعبداللهیان و 
شمخانی چرا و با کدام تحلیل منطقی و 
قابل قبول از احتمال مذاکره مستقیم با 
آمریکا سخن می گویید؟ و کدام بخش 
از صورت مســئله نامشخص است که 
روشــن شــدن آن به مذاکره، آن هم 
مذاکره مستقیم با آمریکا نیاز دارد؟« 
همین موضع گیری ها بود که باعث شد 
وزیر امورخارجه با یک عقب نشــینی 
آشــکار بگوید که مذاکره مستقیم با 

آمریکا برای دولت هزینه دارد. 
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس نیز خود را سخنگوی 
همه جریان ها و مردم دانسته و گفته 
است که رفتار غربی ها و آمریکایی ها 
علیه ایران، اجمــاع داخلی بین همه 
طیف های سیاسی ایجاد کرد و نشان 
داد که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند 
و مذاکره با آنها هم فایده ای برای کشور 

ندارد.
زهره الهیان، دیگر عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس نیز چندی پیش 
گفته بود »فعاًل مذاکره مســتقیم با 
آمریــکا در دســتور کار دســتگاه 
دیپلماســی و تیــم مذاکره کننــده 
کشورمان نیســت و طرف آمریکایی 
باید تصمیم خودش را درباره مذاکرات 

بگیرد«
 گره برجام در چهار ماه اخیر کورتر 
شده اســت. آمریکا به صراحت گفته 
ترجیح می دهد بدون واسطه با ایران 
مذاکره کند. مقامات دیپلماسی ایران 
نیز در چند نوبت بــه صورت ضمنی 
این امکان را رد نکردند؛ ولی هنوز هم 
نیروهای تندرو بدون ارائه هیچ ایده ای 
برای به سرانجام رســیدن مذاکرات 
وین با مذاکره مستقیم ایران و آمریکا 
مخالفت می کننــد. دولت هم به رغم 
میل باطنی تــوان راضی کردن عقبه 

انقالبی خود را ندارد.

وزارت خارجه آمریکا گفت وگوی بی واسطه با ایران را پیشنهاد داد

مذاکره مستقیم، آخرین شانس احیای برجام
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

یک فعال سیاسی اصالح طلب معتقد است که یکدستی 
حاکمیت پایدار نیســت و بــه زودی بین مجلــس و دولت 

دسته بندی جدید شکل می گیرد.
سیدحسن رسولی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال 
که بعد از گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت، رفتار نمایندگان 
مجلس با دولت تغییر کرده و اختــالف دولت و مجلس آغاز 
شده است، گفت: به دو دلیل می توان واگرایی شکل گرفته و 
رو به تزاید بین قوای مجریه و مقننه را تحلیل کرد: اول آنکه 
برخالف تصور ساده اندیشــانه برخی از نیروها و جریان های 
سیاسی کشور، یکدستی حاکمیت به معنای همفکر بودن و 
همسو بودن قوای مجریه و مقننه، به دلیل فقدان رقابت، نبود 

سیستم نقد و ارزیابی دقیق، پایدار نبوده و دیر یا زود در درون 
این دو مجموعه دولتیان و مجلســیان یکدست، به سرعت 

دسته بندی های جدید شکل می گیرد.
وی افزود: این دســته بندی ها از جهت آنکه برخواسته از 
یک اردوگاه سیاسی است، در مرحله رقابت و برخورد سیاسی 
با یکدیگر، در مقایسه با رقابت های معمولی دو جناح سابق، 
رنگ و لعاب تندتری به خود می گیرد. به همین دلیل بار اول در 
مجلس چهارم، برای بار دوم در سال ۸۴ یکدستی قوای مجریه 

و مقننه را شاهد بوده و تجربه کرده ایم.
این فعال سیاســی در ادامه افزود: تجربه دوره سال ۸۴ و 
ظهور آقای احمدی نژاد را به یاد داریم. بسیاری از تحلیلگران 

به ویژه از جریان اصولگرا، آقای احمدی نژاد را مائده آسمانی 
به حساب می آوردند و حتی خطیب نماز جمعه گه از اعضای 
شورای نگهبان بود و هست تبعیت از دیدگاه این رئیس جمهور 
آسمانی را واجب می دانست. در همان زمان این دو دستگی 
به قدری ظهور پیدا کرد تا شاهد یکشــنبه سیاه ) درگیری 
الریجانی و احمدی نژاد( در مجلــس بودیم و همچنان این 

شکاف و واگرایی ادامه دارد؛ به گونه ای که برخی اصولگرایان 
جبهه فکری آقای احمدی نژاد را جریان انحرافی می دانند.

وی تصریح کرد: دلیل دوم این اســت کــه دولت متاثر از 
محدودیت های جناحی و یکدستی دچار عارضه کوچک گزینی 
می شود. این موضوع فقط در سطح هیئت وزیران نیست بلکه 
در سایر ســطوح مدیران ارشد، اســتانداران، مدیران عامل 
سازمان ها، سفرا و ... وجود دارد و قواره اداره کشور تحت تاثیر 
سهم خواهی های بی پایان مجموعه نیروهای فعال برای تحقق 
این یکدستی باعث می شود تا شکل گیری منظومه مدیریتی 

کشور از اصول و مبنای شایسته ساالری خارج شود.
رسولی افزود:. آنچه امروز شاهد هستیم، به وضوح نمایان 
است که ارکان دولت در مرکز و استان  ها در مقایسه با گذشته 
از حیث بنیه مدیریتی و اجرایی سســت بوده و قابل مقایسه 
نیست. و مجموعه مجریانی که از لحاظ تجربه و توان مدیریتی 
در تراز اداره کشــور هســتند، مورد انتخاب و گزینش قرار 

نمی گیرند.

فعال سیاسی اصالح طلب:

یکدستی حاکمیت پایدار نیست

گفت وگو

ایران هنوز هم از کانال 
اتحادیه اروپا و برخی 

کشورهای منطقه یا همسو 
پیام های خود را برای آمریکا 

ارسال می کند، اما آمریکا 
این بار به صراحت اعالم کرد 

که ترجیح می دهد بدون 
واسطه با ایران مذاکره کند

گره برجام در چهار ماه 
اخیر کورتر شده است ولی 

هنوز هم نیروهای تندرو 
بدون ارائه هیچ ایده ای 

برای به سرانجام رسیدن 
مذاکرات وین با مذاکره 
مستقیم ایران و آمریکا 

مخالفت می کنند و دولت 
نیز به رغم میل باطنی توان 
راضی کردن عقبه انقالبی 

خود را ندارد

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: همه موارد ذکر 
شده در قانون راهبردی لغو تحریم های  مجلس در هماهنگی 
با مراجع ذی ربط و در چارچوب توصیه هــا و مصوبات آن 

مراجع عمل شده است.
کمیســیون اصل نود مجلس در گزارشی اعالم کرد که 
استنکاف رئیس  ســابق ســازمان انرژی  اتمی و همچنین 
رئیس  جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون »اقدام 

راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« 
برای کمیسیون اصل نود محرز شــده است و موضوع برای 

رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می شود.
به گزارش ایسنا علی اکبر صالحی با اشاره به انتشار این 
گزارش  گفت: تاکید دارم که همه موارد ذکر شده در قانون 
مذکــور در هماهنگی بــا مراجع ذی ربــط و در چارچوب 

توصیه ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است.

وی گفت: افتخار می کنم که سازمان انرژی اتمی که از 
سوی برخی ادعا می شد »فاتحه اش خوانده شده است« یا 
»نابود شده« توانســت بعد از تصویب قانون راهبردی لغو 
تحریم های مجلس اقدامات سریع و حیرت آوری از جمله 
راه اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار 
دستگاه ســانتریفیوژ IR -۶ در کمتر از یک سال و یا تولید 

اورانیوم فلزی و غیره را به خوبی انجام دهد.

ارسال پرونده رئیس جمهور سابق و معاونش به قوه قضائیه از سوی مجلس؛

علی اکبر صالحی: همه امور با هماهنگی صورت گرفته است


