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»۲۸ خــرداد نه فقط یک شکســت 
راهبــردی و حتی تشــکیالتی که یک 
شکســت اخالقی بزرگ نیز بود. تقلیل 
امر سیاست به کمپین های انتخاباتی و 
تکنیک های بازاریابی و جعل نظرسنجی 
و تبلیغات سطحی، شکســتی بود که 

هیچ گاه فراموش نخواهد شد.«
این جمله بخشی از یادداشتی است که 
عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی 
امروز و عضو دیروز جبهه مشارکت ایران 
اســالمی چندی پیش در یادداشتی در 
روزنامه اعتماد نوشت، جمله ای که تیزی 
و تندی اش به مذاق خیلی از اصالح طلبان 
خوش نیامد.کتمان نمی توان کرد که این 
روزها اصالح طلبــی و جریان اصالحات 
حال چندان خوشی ندارد و در تعلیق به 
ســرمی برد؛ آنچه در خرداد سال جاری 
رخ داد حکایت از ســرمایه از دست رفته 
اصالحات داشــت؛ گرچه نباید از دایره 
انصــاف خارج شــد که آتــش نظارت 
اســتصوابی از قبل نیمی از اندوخته این 
خرمن را ســوزاند و از میان برداشــت؛ 
اما نوع عملکــرد اصالح طلبان و جبهه 
اصالحات در برهه های زمانی مختلف بر 

آتش این خرمن وزید و کرد آنچه نباید.
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را از 
این زاویه که میان دوگونه از اصالح طلبان 
و شیوه اصالح طلبی فاصله انداخت خط 
فاصل مهم می توان تلقــی کرد چراکه 
موجب بروز تمایز میــان اصالح طلبان 
اصالح طلبــان  و  صندوق محــور 
اصالحات محور شــد.بر همین مبنا هم 
بود که چندی بعد از برگزاری انتخابات 
سعید حجاریان درتوییتی خط خود را 
از اصالح طلبان انتخابات محور جدا کرد 
و نوشت:  »اصالحات صندوق محور مرد! 
اما قبل از تدفین شکوهمند باید به اتاق 
تشریح برده شــود تا علت مرگ روشن 
 شود. آیا مرگ بر اثر کهولت سن بوده یا رد 

پای قاتل یا قاتالنی را می توان پیدا کرد.«
و ایــن تنهــا گفتــه تئوریســین 
اصالح طلبان نبود که در مصاحبه ای در 
توضیح نگاهش هم گفت: »واقعیت این 
است بعضی دوســتان در توهم سالیان 
گذشته به سر می برند و گمان دارم اکنون 
به خود آمده  و فهمیده انــد این امامزاده 
معجزه نمی کند! اما، بعضی اساســاً چه 
در استراتژی و چه در تاکتیک صندوق 
محور هستند و اگر روزی برسد که ناگزیر از 
انتخاب بین جبهه پایداری و حزب مؤتلفه 

شــوند، حتماً وارد فاز تبلیغات خواهند 
شد و کمپین می ســازند؛ مسئله این ها 
سیاست نیست این ها کمپین باز هستند...
می خواهم نتیجه بگیرم، به خصوص بعد از 
انتخابات اخیر که ثابت شد آقایان بنا دارند 
صندوق رأی را به کلی از حیز انتفاع ساقط 
کنند و ما را صرفاً در بازی های خودشان 
شــریک کنند، باید در رابطه خودمان و 
صندوق رأی تجدیدنظر اساسی کنیم. 
به صراحت بگویــم، اصالحات کمباین 
نیست؛ که هر چهار سال یک بار از گاراژ 
بیرون بیاید، رأی جمع کند و بعد دوباره 
به داخل گاراژ برگردد؛ اگر اصالحات این 
است، باید کاماًل تجدیدنظر کرد چراکه 
خودش به ضد خودش تبدیل می شود.«

و به این ترتیب بــار دیگر ضرورت به 
تعریف مرز و چشم انداز و استراتژی جدید 
در حوزه اصالحات بــرای اصالح طلبان 
خود را نشان داد گرچه در این میان افرادی 
هم چون مصطفی تــاج زاده با آغوش باز 
به ســراغ ضرورت این تغییــر رفته اند و 
برخی دیگر آن را کتمان کرده اند. به هر 
حال چنین بود که چندی پیش عباس 
عبدی که به نظر جزو دســته اول است 
با انتشــار بیانیه جبهه اصالحات درباره 
برجام قلم تندش را چرخاند، انتقاداتش 

را مطرح کرد و نوشــت که اصالح طلبان 
قافیه اخالق و سیاست را با هم باخته اند. 
و این یادداشــت کافی بود تــا انتقادات 
برخــی اصالح طلبــان خوش بین تر، 
نســبت به وی روانه شود و چنین بود که 
حمیدرضا جالیی پور در پاســخ به وی 
نوشت: »شکست سیاســی را می توان 
پذیرفت ولی شکست اخالقی چرا؟ گویی 
ایشان فرض کرده اند که اگر جبهه اعضای 
دیگری داشــت یا به نحو دیگری عمل 
می کرد نتیجه ایــن انتخابات متفاوت 
می شد. درحالی که شــرایط انتخابات 
۱۴۰۰ فوق العاده پیچیــده و بغرنج بود. 
نارضایتی اقتصادی شدید شهروندان و 
دو برابر شدن فقر و نابرابری در چند سال 
)تحت تأثیر تحریم های شدید ترامپ و 
پاره ای از ســوء حکمرانی های موردنقد 
اصالح طلبان(، کرونا و رد صالحیت های 
بسیار گســترده )که عالوه بر نامزدهای 
محبوب تــر اصالح طلبــان حتی دامن 
اصولگرایان میانه رو را هم گرفت( شرایطی 
ســاخته بود که حتی بــا کارآمدترین 
جبهه ها هم نتیجه گیری در این انتخابات 
اگرنه ناممکن، که بســیار دشــوار بود. 
چرا شکســت سیاســی در این شرایط 
دشوار و پیچیده را باید شکست اخالقی 
برای اصالح طلبان خواند؟«جالیی پور 
هم چنین در قسمت دیگر نوشته اش از 
عبدی انتقاد کرد و نوشت که برای آبادی 
و آزادی بیشــتر در ایران ســرمایه های 
ســازمانی و مدنی نیروهای اصالح جو را 
باید ارتقا داد، نه این که تحقیر کرد. فعالیت 
خشونت پرهیز، قانونی و مسئوالنه ده ها 
تشکل اصالح طلب در قالب یک جبهه  
سیاسی  در شرایط پرتالطم سیاست در 
ایران ارزشــمند و شایسته تقویت است 
و نه تخطئه.رویکرد جالیی پور که جزو 
مدافعان شرکت در انتخابات و عملکرد 
جبهه اصالحات در دوره ای که گذشت 
بوده و باور دارد که راه اصالحات از صندوق 
رأی می گذرد، به نامه عبدی اما به همین 
جا ختم نشد که عباس عبدی بار دیگر و 
این بار تندتر و شفاف تر تیغ نقد را گشود 
و در جواب این که چــرا برخی انتقادات 
به جای طــرح در درون خانــه )جبهه 
اصالحات( پای به بیرون گذاشته است، 
پاسخ داد که: »این کپی برابر اصل اندیشه 

حکومتی است که متأســفانه در میان 
برخی دوستان نیز رســوخ کرده است. 
الزمه پیشــبرد اصالح طلبی مبتنی بر 
آگاهی عمومی طرفــداران آن و مردم 
است...متأسفانه همین ایراد کافی است 
که بدانیم دوســتان اصالح طلب در چه 
وضعیت فاجعه باری قرار گرفته اند. اتفاقاً 
یکی از علل تصمیمات غلط دوستان در 
انتخابات اخیر همین اســت که مسائل 
مبتالبــه و نقد هــای آن را چنانچه که 
شایسته است به عرصه عمومی نکشاندند 
تا اگر استدالل آنان درست است، دیگران 
هــم وارد انتخابات شــوند و اگر جامعه 
نمی پذیرد، آنان هم تغییر روش بدهند. .. 
این رسوبات فرهنگی نظام های اقتدارگرا 
را باید از ادبیات اصالح طلبی خارج کرد.«

قســمت دیگــر جوابیه عبــدی به 
اصالح طلبان همان است که حجاریان 
و تحول خواهان در جبهه اصالحات هم 
گفته انــد و آن دوری از »بازی صندوق 
رأی« اســت، بازی که به نظــر برخی 
هواداران آن تنها راه برون رفت از شرایط 
موجود است حتی اگر ناچار به حمایت از 

افرادی اصولگرا و ...با سبقه مشخص شد.
چنین اســت که به بــاور او صندوق 
رأی را کســانی بی محتوا کردند که زیر 
علم آن ســینه می زنند و خود را طرفدار 
دوآتشــه آن می دانند چنین هم هست 
که نتیجه می گیرد: »بســاط این گونه 
تشــکیالت بازی را باید جمع کرد. اگر 
اصالح طلبان نتوانســتند اثر مثبتی بر 
امور و اصولگرایــان بگذارند به جایش به 
لحاظ رفتار تشکیالتی مقلد اصولگرایان 
شــدند.«تحلیلگران عرصه سیاســت 
اصالح طلبان امروز در سخت ترین شرایط 
خود از سال ۷۶ به امروز قرار دارند و باید 
دوران جدیدی را آغاز کنند؛ زیرا با توجه 
به آن چه پیش آمده و شــرایطی که در 
پیش است عرصه بیش از گذشته بر آن ها 
تنگ خواهد شــد و اگر زمانی با امید به 
بدنه اجتماعی به حیات سیاســی خود 
ادامه می دادند چشم انداز پیش رو مبهم 
و حتی گاه ترســناک به نظر می رسد. بر 
همین مبنا بود شــاید که عباس عبدی 
در پایان یادداشــت منتقدانــه اش به 
اصالح طلبــان نوشــت: »دور یکدیگر 
نشســتن و تحلیل های تکراری و غیر 

راهگشا دادن دردی را دوا نمی کند. باید 
تغییرات اساسی در راهبردها، تشکیالت 
و افراد داده شود. معلوم شود چه کسانی 
چنین راهبردی را در آستین اصالح طلبان 
گذاشتند و همچنان متولی حفظ آن در 
این آستین هستند. هرچند در گذشته 
چشم امید بسیاری به جوانان اصالح طلب 
بود، ولی در سال های گذشته آنان را نیز 
دچار رخوت کردند و معلوم نیســت که 
آیا منابع کافی برای بازسازی این جبهه 
وجــود دارد یا خیر؟«به هرروی شــاید 
آنچه به نظر در این میان درست می آید 
همان است که سعید حجاریان دریکی 
از مصاحبه های اخیر خود بیان کرد آنگاه 
که گفت: »اصالح طلبــی اکنون معلق 
است و تنها راه برون رفت تعیین و بازآرایی 
گفتمان و آرمان و اســتراتژی و سازمان 
است. به هر میزان بر این چهار مؤلفه  تمرکز 
شود، می توان آینده بهتری را تصور کرد. 
اما باید مراقب بود که تحت عنوان بازسازی 
اصالحات، اصالح طلبی از کارکرد و معنای 
واقعی اش تهی نشود«. و این همان چیزی 
است که این روزها جبهه اصالحات و رفتار 

اصالح طلبی بجد به آن نیازمند است.

علت انتقادات تند عباس عبدی به اصالح طلبان چیست؟

اصالح طلبی در تعلیق

گزارش

دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز ۱۴۰۰دادگاه 
رسیدگی به سانحه پرواز هواپیمای اوکراینی با 
حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و 
وکالی آن ها به ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه 
نظامی اســتان تهران، برگزار شد.این جلسه در 
غیبت خبرنگاران برگزار شــد و خبر آن توسط 
روابط عمومی قوه قضاییه برای رسانه ها ارسال 
شــد. به گزارش ایرنا، در ابتدای جلسه دادگاه، 
قاضی اعالم کرد: در جریان رسیدگی به پرونده 
حاضر، متعاقب صدور کیفرخواســت از سوی 
دادسرای نظامی تهران و ارسال پرونده به دادگاه 
نظامی و ارجاع به این شعبه دادگاه، کلیه مقررات 
آیین دادرسی کیفری لحاظ شد و هیات دادگاه، 
پرونده را آماده رسیدگی دانست و جلسه دادگاه 
و وقت رســیدگی به تمامی اولیای دم ابالغ شد 
و به آن ها اعالم گردید کــه می توانند در صورت 
تمایل در جلسات دادرسی حضور به هم رسانند 
و نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند.قاضی 
اظهارداشــت: تاکید دادگاه بــر رعایت اصول 
دادرسی منصفانه و رســیدگی عادالنه، شفاف، 
صریح و قاطع به پرونده حاضر است و امید داریم 
با یاری خداوند و مساعدت اولیای دم، بتوانیم با 

دقت و سرعت و جدیت به این پرونده رسیدگی 
و رأی مقتضی را صادر نماییم.در ادامه جلســه 
دادگاه با دستور قاضی فصل اول کیفرخواست 
قرائت شــد.در این دادگاه ۱۰ متهم از رده های 

مختلف نظامی حضور داشتند.
نماینــده دادســتان در جریــان قرائــت 
کیفرخواست، با ذکر اســامی شکات، خالصه 
شکایت و اظهارات شــاکیان را مطرح کرد.وی 
در ادامه قرائت اظهارات شــاکیان پرونده، به 
بیان درخواســت های آن ها پرداخت و گفت: 
تحقیقات جامع و بی طرفانه دادسرای نظامی 
برای کشــف حقیقت و شناسایی عوامل و اشد 
مجازات بر اساس نوع مسئولیت آن ها؛ تعقیب 
افراد و عواملی که با عدم اقدام مناســب بعد از 
وقــوع حادثه باعث اخالل در کشــف حقیقت 
شده اند؛ شناسایی و تعقیب و مجازات کسانی 
که اقدام به سرقت اشیا جانباختگان کرده اند، 

مورد توجه بوده است.
در اثنــای قرائــت کیفرخواســت برخی 
از اولیــای دم جانباختگان ســانحه هواپیمای 
اوکراینی و تعدادی از وکالی آن ها به بیان نقطه 
نظرات خود در باب فرایند دادرسی پرداختند و 

اظهار داشــتند که پرونده به سبب اینکه پس از 
اعالم نظر کارشناســی به شکات و وکالی آن ها 

ابالغ نشده است واجد نقص است.
قاضی در این بخش خطاب به شکات و وکالی 
آن ها تصریح کرد: این ایراد شما وارد است و دادگاه 
به همین دلیل بخشی از پرونده را برای رفع نقص 

به دادسرا ارجاع داده است.
در این جلســه دادگاه، اظهارات و شــکایت 
شکات و وکالی آن ها به مدت بیش از دو ساعت از 
سوی قاضی استماع شد و هیچ محدودیتی برای 
شنیدن اظهارات شــکات و اولیای دم و وکالی 

آن ها و متهمان و وکالی آن ها وجود نداشت.
در بخش اول کیفرخواست نماینده دادستان 
نظامی تهران گفت: ۱۰۳ نفر از اولیای دم ضمن 
مراجعه به دادسرا یا مراجعه وکالیشان شکایت 
خود را تنظیم کردند.در پایان این جلسه، قاضی 
اعالم کرد زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ 
مسافر در صبح چهارشــنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، 
حادثه تلخی بود که با توجه به شرایط خاص آن 
زمان در منطقه و ابهام در علت ســقوط حواشی 

بسیاری را در پی داشــت.حوالی ساعت ۶ صبح 
هجدهم دی ماه یک فروند هواپیمای مسافربری 
۷۳۷ اوکراینی پس از بلندشدن از فرودگاه امام 
خمینی )ره( در منطقه خلج آباد بین شــهریار 
و پرند دچار سانحه و ســقوط کرد. حادثه ای که 
به جان باختن تمامی سرنشــینان این هواپیما 

منجر شد.
ابتدا گمــان می رفت ســقوط هواپیمای 
اوکراینی بر اثر نقص فنی بوده است، اما بعد از 
سه روز ستاد فرماندهی کل نیرو های مسلح در 
بیانیه ای ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی 
با خانواده های داغدار هم وطن و جان باختگان 
اتباع سایر کشورها، اعالم کرد که اشتباه انسانی 
پدافند هوایی یکی از مراکز حساس نظامی سپاه 

باعث شلیک موشــک به این هواپیما و سقوط 
آن شده است. »جاستین ترودو« نخست وزیر 
کانادا از ایران خواســت که جعبه سیاه را برای 
تحقیقات به فرانسه بفرستد. وی تاکید کرد: اگر 
تنشی در خاورمیانه وجود نداشت، جان باختگان 

هواپیمای اوکراینی اکنون زنده بودند.
تجمع خانواده های قربانیان سقوط ۷۵۲ 

در تهران
در همین راستا دیروز گروهی از خانواده های 
جان باختگان هواپیمای مسافری اوکراینی در 
برابر محل برگزاری نخستین جلسه دادگاه این 

پرونده تجمع کردند.
این خانواده ها خواســتار رسیدگی دقیق به 

این پرونده شدند.

دادگاه رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی همزمان  با تجمع خانواده های قربانیان برگزار شد
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کتمان نمی توان کرد که 
این روزها اصالح طلبی 
و جریان اصالحات حال 

چندان خوشی ندارد و در 
تعلیق به سرمی برد؛ آن 
چه در خرداد سالجاری 

رخ داد حکایت از سرمایه 
از دست رفته اصالحات 

داشت؛ گرچه نباید از 
دایره انصاف خارج شدکه 

آتش نظارت استصوابی 
ازقبل نیمی از اندوخته این 
خرمن را سوزاند و از میان 
برداشت، اما نوع عملکرد 

اصالح طلبان و جبهه 
اصالحات در برهه های 

زمانی مختلف برآتش این 
خرمن وزید و کرد آن چه 

نباید پری شاکرین

 پیشنهاد قطع
 بودجه حوزه های علمیه 

روزنامه جمهوری اســالمی در قســمتی از 
سرمقاله دیروز خود با اشاره به موعد تدوین بودجه 
سال آینده واین که  حوزه های علمیه و مؤسسات 
وابسته به آن ها در سال های اول انقالب ردیفی در 
بودجه کل کشور نداشتند نوشته است: متأسفانه 
حوزه های علمیه به توصیه اکید امام خمینی مبنی 
بر پرهیز از دریافــت بودجه دولتی عمل نکردند و 
همین وابســتگی به بودجه دولتی عالوه بر ضربه 
وارد کردن به استقالل حوزه ها و روحانیت، میان 
آن ها و مردم نیز فاصله انداخته است. نباید اجازه 
داده شود این فاصله زیادتر شود و باید با قطع کردن 
بودجه دولتی حوزه ها زمینه بــرای از بین رفتن 

فاصله ایجادشده فراهم گردد. 
    

 تکذیب برکناری
 فرمانده نیروی انتظامی

سخنگوی نیروی انتظامی به خبر منتشر شده در 
فضای مجازی مبنی بر برکناری فرمانده ناجا واکنش 
نشــان داد.به گزارش ایرنا، سردار مهدی حاجیان 
ســخنگوی نیروی انتظامی خبر برکناری سردار 
حسین اشتری فرمانده ناجا را تکذیب کرد.او در این 
باره توضیح داد: انتشار خبر برکناری فرمانده نیروی 
انتظامی در فضای مجازی کار معاندان است و چنین 
موضوعی صحت ندارد. سردار حاجیان افزود: در واقع 
این خبر شایعه است و هر خبری در این باره به شدت 

تکذیب می شود.
    

 هشدار به مخالفان ورود 
قرص کرونا به کشور

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: باید هر فــردی که مانع 
دسترسی مردم به دارو و واکســن کرونا شود را 
به دلیل ارتکاب »جنایت علیه بشریت« و »قتل 
عمد« تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد تا 
بدانند ملت بی پناه نیست.به گزارش ایسنا، جلیل 
رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام و تایباد در 
مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:خط و نشان 
کشیدن های برخی مســئوالن و مافیای داروی 
کشور برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به 
کشور شروع شده! باید هر فردی که مانع دسترسی 
مردم به دارو و واکسن کرونا شود را به دلیل ارتکاب 
»جنایت علیه بشــریت« و »قتــل عمد«تحت 
تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد تا بدانند ملت 

بی پناه نیست.
    

 رایزنی رژیم صهیونیستی
 و انگلیس درباره ایران

رئیس رژیم صهیونیستی برای دیدار با مقام های 
بریتانیایی به لندن سفر کرد.به گزارش ایلنا به نقل 
از تایمز آو اســرائیل، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم 
صهیونیستی در این سفر با نخست وزیر بریتانیا و 
وزیر خارجه این کشور و نمایندگان پارلمان بریتانیا 
و رهبران جامعه یهودی دیدار می کند و در طول این 
سفر، هرتزوگ از انگلیسی ها می خواهد تا نسبت به 

ایران سخت گیرانه تر رفتار کنند. 
    

تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی 
در کلیه مراکز استان  ها

معاون اول قوه قضاییه گفــت: در مراکز تمامی 
استان ها رسیدگی به جرم سیاسی موضوع قانون 
جرم سیاســی با حضور هیأت منصفه صورت می 
 گیرد .به گزارش ایلنا، مصدق با اشاره به این موضوع 
اشــاره کرده اســت که  مطابق اصــل ۱۶۸ قانون 
اساسی ماده ۴ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ 
رســیدگی به جرایم جرم سیاسی با حضور هیأت 
منصفه صورت می  گیرد. در این راستا در سال ۱۳۹۹ 
دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه 
اجرای قانون جرم سیاسی ابالغ شد و مطابق بند ۱ 
این دستورالعمل حضور هیأت منصفه در رسیدگی 

به جرم سیاسی ضروری است.
    

 بحث ایرانیان دو تابعیتی
 برای همیشه حل شود

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: بحث 
ایرانیان دو تابعیتی باید یک بار برای همیشــه 
حل شود. و این موضوعی است که باید در سطح 
قانون گذاری در مجلس موضوع آن انجام شودبه 
گزارش ایسنا،حسین امیر عبداللهیان در اولین 
جلسه روســای کارگروه های شورای عالی امور 
ایرانیان خارج از کشور خطاب به روسای کارگروه 
های شــرکت کننده در این جلسه گفت: ما باید 
به عنوان یک واقعیت به ایــن موضوع در دولت 
توجــه و آن را حل کنیم.ایران هراســی در بین 
ایرانیان خودمان در خارج از کشــور اکنون یک 

معضل است.

روی موج کوتاه

مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
حالی امروز، در آستانه نشســت شورای حکام 
آژانس وارد ایران خواهد شد که پیش بینی می 
شود این سفر بر نتیجه دورجدید مذاکرات وین 
در هشتم آذرماه تاثیرگذار باشد.  رافائل گروسی، 

در شهریورماه و برای اولین بار در دولت سیزدهم 
به ایران سفر کرده و با رئیس سازمان انرژی اتمی 
دیدار کرده بود، پیش و پس از آن دیدار در اظهاراتی 
خواستار دیدار با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور 
کشورمان شد؛ خواسته ای که نیمی از آن در سفر 
پیش رو محقق می شود.ژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز دوشنبه با تائید دریافت دعوتنامه ایران 
برای سفر مدیرکل این ســازمان به تهران اعالم 
کرد که تاریخ انجام این سفر در حال نهایی شدن 

اســت.به گزارش ایرنا، الرنس نورمن خبرنگار 
ارشــد وال اســتریت ژورنال با اعالم این خبر در 
توئیترش افزود که به گفته منابع آگاه، بخشی از 
علت تاخیر این ســفر به دلیل بیماری وزیر امور 
خارجه ایران بوده که مدیرکل آژانس خواســتار 
مالقات با وی بوده است.گروســی پس از انتشار 
سلســله گزارش های تحریک آمیز علیه برنامه 
اتمی ایران، فشــارها برای دیدار با مقامات ارشد 
جمهوری اســالمی ایران را افزایش داده است.او 

مهرماه گذشته در گفت وگو با نشریه فایننشال 
تایمز خواستار مالقات با حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه ایران شــد تا درباره موضوعات 
مربوط به فعالیت های هسته ای ایران با وی رایزنی 
کند. وی مدعی شــد: من به این تماس در سطح 
سیاسی نیاز دارم. این )درخواست( اجتناب ناپذیر 
است چون بدون آن نمی توانیم یکدیگر را درک 
کنیم.محمدرضا غایبی، سرپرست نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل در وین، 
چهارشنبه هفته گذشته هدف سفر گروسی به 
تهران را گفت وگو در خصوص »بررسی وضعیت 
همکاری های فیمابین ایــران و آژانس« عنوان 
کرد. گروسی گفت که تاکنون قادر به گفت وگو 

با وزیر خارجه ایران نشده است. این درحالی است 
که گروســی دو ماه پیش برای دیدار با مقامات 
ارشد ایران به تهران سفر کرد و امیرعبداللهیان 
هم اخیرا اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران 
آمادگی دارد تا سفر مجدد مدیرکل آژانس به ایران 
را ترتیب دهد.مدیرکل آژانس جمعه گذشته نیز با 
تکرار ادعاهای غیرسازنده علیه ایران مدعی شد 
که برای گفت وگو درباره فهرست بلندی از مسائل 
مربوط به برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
الزم اســت که با مقامات ارشد کشور دیدار کند. 
عنوان شده گروسی قرار است در این سفر با محمد 
اسالمی، رئیس ســازمان انرژی اتمی و حسین 

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در راه تهران

مذاکرات برجام به کدام سمت می رود؟


