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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

وقتی چنــد هفته پیش حســین 
امیرعبداللهیان، وزیــر خارجه دولت 
ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی 
گفت که بازگشــت به مذاکــرات وین 
حداقل دو سه ماه زمان می برد و مقدمات 
و برنامه ریزی هایــی دارد که باید انجام 
شــود، دولت آمریکا واکنش تندی به 
آن نشان داد.  وزیر خارجه دولت بایدن 
در واکنش به این اظهارات، اشــاره کرد 
که صبر آمریکا تمام نشــدنی نیست. 
حاال اما به نظر می رســد دولت رئیسی 
بدون ســر و صدا، در حال آماده سازی 
آن مقدمات و برنامه هاســت که یکی از 
مهمترین بخش هــای آن چیدن تیم 
جدید مذاکره کننده است.  با انتخاب و 
معرفی این تیم می توان گفت که دولت 
آمادگی خود بــرای ورود به مذاکرات 
را اعــام می کند. ظاهرا امــا تیم مورد 
نظر هنوز نهایی نشــده اســت. سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
دیروز در نشســت خبری خود درباره 
ترکیب تیم مذاکره کننده در وین گفت 
که »این موضوع در دست بررسی است 
و طبیعتا تغییراتی اعمال می شــود اما 
هنوز شکل آن نهایی نشده و به محض 

 نهایی شدن اطاع رسانی خواهد شد.« 
جال میرزایی، نماینــده ادوار مجلس 
اما در این خصوص به برنا گفته اســت: 
»انتخاب باقری کنی به جای سید عباس 
عراقچی، ما را یک گام به آغاز مذاکرات 
نزدیک تر می کند و کمک می شود که اگر 
توافقی به وجود آمد این توافق برای دولت 
جدید تلقی شود نه تیم قبلی سیاست 
خارجی و مذاکره کننده قبلی. در حال 
حاضر بحث بر سر این است که مذاکرات از 
سرگرفته شود و در این موضوع اختافی 
بین دولت و مجلس نیست، اما دغدغه ای 
که در سطوح باالتر وجود دارد این است 
که اگر این مذاکرات منجر به توافق شد 
این توافق را چه کســی به ارمغان آورده 
و این دستاورد برای چه کسی است؟« 
بدین ترتیب دستاورد احیای برجام از 
آِن کســانی خواهد بود که پیش از این 
مخالفان سرسخت برجام بودند.  موضوع 
دیگری که صدای پای مذاکرات را نزدیک 
کرده است، سفر رئیس سازمان انرژی 
اتمی به وین برای شــرکت در نشست 
ســاالنه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است. سفر محمد اسامی به وین پس 
از توافقات او با گروسی در تهران، صورت 
می گیرد و اتفاقا قرار اســت در وین نیز 
مذاکرات ایران و آژانــس در چارچوب 

گفت وگوهای اخیر در تهران ادامه یابد که 
تاثیر مستقیم بر برجام خواهد گذاشت. 
مثبت بودن این مذاکرات، کاتالیزوری 

برای آغاز مذاکرات وین خواهد بود. 
 مالقات امیرعبداللهیان و 

وزرای خارجه ۴+۱
همزمان با او، حسین امیرعبداللهیان 
نیز در نیویورک خواهد بــود. او فردا به 
منظور شرکت در اجاس سران هفتاد 
و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل 
عازم نیویورک می شود. سفر او البته در 
حالی است که بسیاری انتظار داشتند، 
ابراهیم رئیســی در این اجاس حضور 
یابــد، اما مجید تخــت روانچی جمعه 
گذشته خبر داد که رئیسی روز سه شنبه 
به صورت مجــازی در مجمع عمومی 
سازمان ملل ســخنرانی خواهد کرد. 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز 
21  سپتامبر )۳۰ شهریور( در این مجمع 

سخنرانی خواهد داشت. 
پس از آن، بقیه بار دیپلماتیک حضور 
ایران در مجمع عمومی ســازمان ملل 
بر دوش امیر عبداللهیــان خواهد بود. 
خطیب زاده دیروز گفت که وزیر خارجه 
ایران در مدت برگــزاری این اجاس با 
مقامات کشورهای دیگر دیدار خواهد 
کرد و تا این لحظه 45 ماقات دوجانبه 

با وزرای خارجه کشــورهای مختلف از 
قاره های مختلف بــرای او برنامه ریزی 
شده است.  آنطور که خطیب زاده خبر 
داده ماقات بــا وزرای خارجه 1+4  نیز 
بخشی از همین دیدارهاست. او درباره 
اینکه آیا جلسه ای میان ایران و 1+4 در 
حاشیه این سفر شکل خواهد گرفت یا 
نه، توضیح داد: »درباره نشست 1+4 به 
شما تأکید کنم اگر ببینیم این ماقات 
می تواند در مسیر آن چه گفتیم یعنی 
مذاکره سودمند باشــد تصمیم آن را 
اتخاذ خواهیم کرد. االن تصمیمی اتخاذ 
نکرده ایم. مهم این است که وزیر خارجه 
با همه وزرای خارجه 1+4 ماقات های 

دوجانبه خواهد داشت و اگر دستورکار 
ویژه ای بود می تواند به صورت جمعی 
بین ایران و 1+4 برگزار شــود، ولی االن 
در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده 
است.« بدین ترتیب وزارت خارجه ایران 
احتمال اولین جلســه دولت سیزدهم 
و 1+4 در نیویورک را رد نکرده اســت؛ 
اما حتی اگر چنین نشســتی نیز شکل 
نگیرد، دیدارهای جداگانه عبداللهیان 
با وزرای خارجه این پنج کشــور عضو 
برجام می تواند مقدمه ای برای تفاهمات 
اولیه مربوط به ازســرگیری مذاکرات 

وین باشد. 
 دیدار با مقامات آمریکایی 

در دستور کار نیست
البته آنطور که خطیــب زاده دیروز 
تاکید کرد »هیچ برنامه ای برای دیدار 
با مقامات آمریکایی در نیویورک وجود 
ندارد« که البته اعام این موضوع کاما 
قابل پیش بینی و در امتداد سیاســت 
جاری جمهوری اســامی نســبت به 
برجام است.  سخنگوی وزارت خارجه 
در راستای همین سیاست، با بیان اینکه 
ما ایاالت متحده را متهم اصلی وضعیت 
فعلی جامعه می بینیم، اظهار کرد: »این 
کشــور ناقض قطعنامه 22۳1 است و 
همچنان اعمال فشــارهای یکجانبه 
و ظالمانه علیه مــردم ایــران را ادامه 
می دهند.« وی تاکید کرد: »موقعی که 
این رویکرد در عمل کنار گذاشته شود 
و اطمینان پیدا کنیم که ایاالت متحده 
راستی آزمایی شده و قابل اعتماد است، 
آن وقت مسیر برجام همان مسیر خود 
خواهد بود. تعهد به کســی نمی دهیم 
که کمتر از برجام انتفاعی از برجام قبول 
کنیم و ایاالت متحده بایــد با رویکرد 

متفاوتی به وین بیاید.«
این اظهــارات نیز نشــانه ای از آن 
اســت که موضع ایران علی رغم تغییر 
دولت، همان مواضع پیشین و همچنان 
آماده بازگشت به برجام است. آنچنانکه 
میرزایی در این خصــوص به برنا گفته 
است: »موضع رئیســی ادامه مذاکرات 
است و این سیاســت هم موضع نظام 
اســت و اختاف نظری در این مسئله 
وجود ندارد. موضع آقای رئیسی کاما با 
موضع نظام یکی است در واقع او، دولت را 
مجری سیاست های نظام می داند یعنی 

دخل و تصرفی در تاکتیک و راهبرد ندارد 
آن چه که موضع نظام باشــد، هم اجرا 

خواهد شد.«
»از توبه دلواپسان خوشحالم«

عطاء اهلل مهاجرانی نیز دیروز به طعنه 
به این موضوع اشاره کرد و گفت که »از 
توبه دلواپسان قلبا خوشحال است.« به 
گزارش نامه نیوز او درباره چرایی تغییر 
رویکرد دلواپسان در خصوص برجام و 
مذاکره، گفت: »کسی که توبه می کند 
را باید تحویل گرفــت و ارج نهاد، پس 
نباید با زبان تلخ با دلواپسان توبه کرده 
برخورد کنیم. معتقدم آنها به سر عقل 
آمدند و منطقی دارند فکر می کنند. تا 
پیش از این رویکرد دلواپســان این بود 
که اگر دولتی را دوست نداشند، حاضر 
بودند خودشان را به گناه آلوده کنند تا 
به آن دولت تهمت بزننــد اما اگر دولت 
دوست شان باشــد نه تنها به آن تهمت 
نمی زنند بلکه حمایــت می کنند.« او 
تصریح کرده: »دلواپســان امروز در پی 
آن هستند که اصاح ساختارهایی را که 
فکر می کردند دولت قبلی دارد اشتباه 
انجام می دهد، همانها را دوباره مورد توجه 
قرار  دهند. حاال در موضوع برجام نیز این 
دوستان متوجه می شوند که این توافق 
چقدر خوب و شیرین است و چقدر کشور 
و جامعه با آن روی آرامش می بیند.« با 
این تفاسیر و با اقدامات دیپلماتیکی که 
در وین و نیویورک در حال انجام است و 
خبرهایی که از نهایی شدن چینش تیم 
مذاکره کننده جدید می رسد، می توان 
امیدوار که به مذاکرات برجامی در دولت 

سیزدهم نزدیک می شویم.

اسالمی در وین، عبداللهیان در نیویورک؛

مذاکرات برجامی در پیش است؟

خبر

روزنامــه آمریکایی »نیویــورک تایمز« در 
گزارشــی اختصاصی به جزئیاتی جدید درباره 
ترور شهید »محسن فخری زاده«، از چهره های 

هسته ای ایران پرداخت.
نیویورک تایمز در این گزارش نوشــت که 
مقدمات تــرور این دانشــمند ایرانــی پس از 
دیدارهایی در اواخر سال 2۰19 و اوایل 2۰2۰ 
آغاز شد. این دیدارها میان مقام های اسرائیلی به 
سرپرستی »یوسی کوهن« رئیس وقت موساد و 
مقام های عالی رتبه آمریکایی از جمله »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور، »مایــک پامپئو« وزیر 
خارجه و »جینا هاســپل« رئیس وقت سازمان 
سیا بوده است. در اواخر ماه فوریه )اواسط اسفند( 
کوهن به آمریکایی ها فهرستی از عملیات بالقوه 

از جمله ترور آقای فخری زاده را ارائه کرد. آقای 
فخری زاده در صدر لیست ترور اسرائیل از سال 
2۰۰7  قرار داشــته و موســاد هرگز چشم از او 
برنداشــته بود. نیویورک تایمز در گزارش خود 
می افزاید: »در ســال 2۰18، بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر وقت اســرائیل کنفرانسی خبری 
برگزار کرد تا اسنادی که موساد از آرشیو هسته ای 
ایران ربوده بود را ارائه دهد. وی استدالل کرد که 
این اسناد نشان می دهد ایران همچنان برنامه 
فعال تسلیحات هسته ای داشته و چند بار به اسم 
آقای فخری زاده اشاره کرد. نتانیاهو در بخشی از 
ســخنرانی گفت:  »این نام را به خاطر بسپارید؛ 

فخری زاده.«
نیویورک تایمز نوشت بر اساس گفته یک مقام 

که در نشست حضور داشت، مقام های آمریکایی 
که در واشنگتن در جریان طرح ترور فخری زاده 

قرار گرفتند،  از آن حمایت کردند.
در بخش دیگری از این گزارش به نحوه ترور 
شهید محسن فخری زاده و اســتفاده از روبات 
برای این ترور اشاره شده است. بر اساس گزارش 
نیویورک تایمز، این روبات به گونه ای ســاخته 
شده بود که در بســتر وانت زامیاد که خودروی 
رایج در ایران بوده قرار بگیرد. دوربین هایی نیز 
در جهت های مختلف کار گذاشــته شــده بود 
به گونه ای که به اتــاق فرماندهی تصویر کاملی 
نه تنهــا از هدف و جزئیات امنیتــی وی بلکه از 
محیط اطراف نیز می داده اســت. در نهایت این 
وانت نیز با مواد منفجره پر شــده بــود تا پس از 

 ترور منفجر شده و تمام شــواهد را از بین ببرد. 
این روزنامــه آمریکایی در ادامــه گزارش خود 
نوشــت: مدت زمان الزم برای رسیدن تصاویر 
دوربین به اوپراتور مسلســل )در اتاق فرمان( و 
رسیدن واکنش وی به مسلســل بدون در نظر 
گرفتن زمان واکنش چیزی حــدود 1.6 ثانیه 

برآورد شــده که این تاخیر زمانی برای به خطا 
رفتن بهترین هدف گیری کافی است.

نیویورک تایمز ادامــه داد که برای جبران 
این تاخیر،  تکانه وانت زامیاد و سرعت خودروی 
فخــری زاده، هــوش مصنوعــی برنامه ریزی 

شده بود.

»نیویورک تایمز« اعالم کرد؛
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موافقترهبریبااستعفایرضایی
ازدبیریمجمعتشخیصمصلحت
رهبر معظم انقاب اسامی با درخواست استعفای 
محسن رضایی از دبیری مجمع تشخیص مصلحت 
نظام موافقت کردند. در پی نوشت رهبر معظم انقاب 
بر هامش نامه استعفای محسن رضایی خطاب به 
وی آمده است: »تاش ها و زحمات شما در سالیان 
متمادی در دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت 
فراموش نشدنی اســت. ضمن پذیرش استعفای 
جنابعالی، موفقیتتان در مسئولیت جدید را از خداوند 

متعال مسألت میکنم.«
    

سرلشکر باقری:
برخوردباگروهکهایضدانقالبدر
اقلیمکردستانادامهخواهدداشت

سردار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو های 
مسلح در مراســم تودیع و معارفه جانشین ستاد 
کل نیرو های مسلح با اشاره به عملیات اخیر سپاه 
پاسداران در شــمال عراق و اقلیم کردستان گفت: 
عملیات های مــا در برخورد بــا گروهک های ضد 
انقاب ادامه خواهد داشــت و هیچ گونه شیطنتی 
را در این مرز ها تحمل نمی کنیم. وی افزود: برخورد 
با این گروهک ها حق ماست و منشور سازمان ملل 
متحد هم این حق را برای ما در نظر گرفته اســت. 
باقری تاکید کرد: مسئوالن اقلیم کردستان و دولت 
عراق باید برای برخورد با این گروهک ها اقدام کنند.

    
انتقاد نمازی از بزرگان اصالح طلب و اصولگرا؛
امیدفعاالنسیاسیبهکارحزبی

رنگباختهاست
علی محمد نمازی، چهره سیاسی اصاح طلب، 
با بیان اینکه حکومت به طور کل موافق کار حزبی 
نیســت، به برنا گفت: این احزاب هســتند که بار 
عمده ابزار چرخش دموکراتیــک قدرت از طریق 
معرفی برنامه، کاندیدا، گــرم کردن تنور انتخابات 
و ایجاد شــوق و انگیزه در مردم برای حضور در پای 
صندوق های رأی را بر عهــده دارند اما حاکمیت 
علی رغم اینکه می گوید نظام جمهوری اســامی 
یک نظام دموکراتیک است، تاکنون استقبال الزم 
را از احزاب، نداشته است. وی از بزرگان اصاح طلب 
و اصولگرا انتقاد کرد که درگیر فعالیت های حزبی 
نمی شوند و تصریح کرد که از امید فعالین سیاسی 

در کشور کاسته شده است. 
    

آخرینوضعیتطرحشفافیت
آراینمایندگاندرمجلس

به گزارش تســنیم، علیرضا ســلیمی، عضو 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسامی در تشریح آخرین وضعیت طرح شفافیت 
آرای نمایندگان در مجلس، گفت: کار بررسی طرح 
شــفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون تدوین 
آیین نامه به پایان رسیده و طرح جهت بررسی در 
جلسه علنی تقدیم هیئت رئیســه مجلس شده 
اســت. وی افزود: با توجه به اینکه طرح شفافیت 
آرای نمایندگان به صورت عادی اعام وصول شده 
است، لذا در زمان حاضر در نوبت رسیدگی در جلسه 

علنی قرار دارد.
    

طحان نظیف اعالم کرد؛
تکلیفمصوباتمجلسدرصورت

عدماعالمنظرشوراینگهبان
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان 
گفت: طبق قانون اساسی شــورای 1۰ روز فرصت 
دارد، در خصوص مصوبات مجلس اعام نظر کند 
و این زمان تا 1۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است. وی 
افزود: پس از این زمان اگر شــورا نظر خود را اعام 
نکند، مصوبه خود به خود تبدیل به قانون می شود. لذا 
شورای نگهبان محدویت زمانی دارد؛ اما در خصوص 
برخی مصوبات نظیر طرح ها و لوایح طوالنی و مهم 
مانند لوایــح بودجه تقریباً همزمان با بررســی در 
مجلس، شورا جلســات خود را تشکیل می دهد و 
این تعامل را با مجلس دارد که ســرعت رسیدگی 

را باال ببرد.
    

از سوی قالیباف صورت گرفت؛
دوانتصابجدید

درمجلسشورایاسالمی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسامی 
در حکمی سید محمد جواد شوشتری را به عنوان 
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسامی 
منصوب کرد. شوشتری پیش از این معاون پشتیبانی 
و مدیریت منابع جهاد دانشــگاهی کشــور بود و 
جایگزین بابک نگاهداری شد که پیش از این از سوی 
هیأت امنای مرکــز پژوهش های مجلس به عنوان 
رئیس این مرکز منصوب شد. قالیباف همچنین در 
حکم دیگری علی محمد قلی ها را به عنوان معاون 

اجرایی مجلس شورای اسامی منصوب کرد.

وزارت خارجه ایران احتمال 
اولین جلسه دولت سیزدهم 

و ۱+۴ در نیویورک را رد 
نکرده است، اما حتی اگر 
چنین نشستی نیز شکل 

نگیرد، دیدارهای جداگانه 
عبداللهیان با وزرای خارجه 

این پنج کشور می تواند 
مقدمه ای برای تفاهمات 

اولیه مربوط به ازسرگیری 
مذاکرات وین باشد

جالل میرزایی می گوید: 
انتخاب باقری کنی به جای 
سید عباس عراقچی، ما را 
یک گام به آغاز مذاکرات 
نزدیک تر می کند و کمک 
می شود که اگر توافقی به 

وجود آمد این توافق برای 
دولت جدید تلقی شود نه 

تیم قبلی سیاست خارجی 
و مذاکره کننده قبلی

معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیــم لوایح مربوط به 
موافقتنامه بین ایران و یونسکو و همچنین موافقتنامه میان 
دولت جمهوری اســامی ایران و مجمع مجالس آسیایی به 

مجلس شورای اسامی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی ضمن تشریح ضرورت 
تقدیم الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسامی ایران و 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( 
گفت: هدف این موافقتنامه تعریف شرایط و ضوابط حاکم بر 
همکاری بین یونسکو و دولت و همچنین حقوق و تعهدات ناشی 

از این موافقتنامه برای دولت و یونسکو است.
وی با بیان اینکه مطابق موافقتنامه یاد شده این مرکز برای 

6 سال آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد، خاطرنشان کرد: 
از نمونه فعالیت های این مرکز می توان به برپایی کارگاه های 
آموزشی یونســکو در حوزه میراث فرهنگی ناملموس برای 
جمهوری اسامی ایران و دیگر کشورهای منطقه، برگزاری 
همایش های منطقه ای و بین المللی، برگزاری مسابقات بین 
المللی عکاسی، ترجمه و انتشار رایگان اسناد مرجع یونسکو و 
ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه ثبت ملی و جهانی پرونده های 
میراث فرهنگی ناملموس به ایران و کشورهای منطقه اشاره 
کرد. حسینی همچنین درباره ضرورت تقدیم الیحه موافقتنامه 
بین دولت جمهوری اسامی ایران و مجمع مجالس آسیایی 
)APA( در رابطه با حقوق، مزایــا و مصونیت های دبیرخانه 

دایمی مجمع مجالس آسیایی، گفت: با عنایت به هنجارها و 
عرف شناخته شــده بین المللی درباره رفتار، حقوق و مزایای 
دیپلماتیک و ضرورت وجود رکن اداری مرکزی برای هماهنگی 

مناسب ارکان مجمع مجالس آسیایی و اجرای موثر فعالیت های 
آن و امکان انجام وظیفه همراه با حسن نیت و کارایی برای همه 
مسووالن مربوط به مجمع یاد شده این الیحه تقدیم مجلس 

شورای اسامی شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: هدف این موافقتنامه 
تسهیل در انجام وظایف پیش بینی شده دبیرخانه دائمی در 
منشور مجمع و فراهم آوردن امکان انجام وظیفه همراه با حسن 
نیت و کارایی برای همه مســئوالن مربوط از جمله دبیرکل، 

مقامات و کارمندان خدمات عمومی است.
حسینی یادآور شد: دولت جمهوری اسامی ایران و مجمع 
مجالس آسیایی بر مبنای احترام به استقال، تمامیت ارضی، 
قوانین و مقررات داخلی و همچنین اصل عدم مداخله در امور 

داخلی کشور میزبان با یکدیگر موافقت می کنند.

دوالیحهدولتتقدیممجلسشد


