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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»مانند همیشــه، عراقچی کت و 
شــلوار مشــکی بدون کراوات به تن 
داشت. عراقچی که به زبان انگلیسی 
مسلط است در جزئیات تولید سوخت 
هســته ای نیــز تخصــص دارد. او با 
آرامش آهنینش می توانست تمرکز ما 
را که در طرف مقابل بودیم به هم بزند. 
تخت روانچی نیز همچون همیشــه 
همراه عراقچی بود. مانند رئیس شان 
محمد جواد ظریف، مذاکره کنندگان 
اصلی ایران در غرب تحصیل کرده اند. 
عراقچی در انگلســتان درس خوانده 
بود و تخت روانچی سابقه تحصیل در 
دانشگاه کانزاس و همچنین سوئیس 
را داشــت. هــر دو مدت زیــادی در 
ســرویس خارجــی ایــران خدمت 
کرده انــد. آن طــور که مــا متوجه 
شــدیم تفاوت بین آن ها در این بود 
که عراقچی زمــان انقالب ۱۹۷۹ در 
ایران بود و برای همین اعتبار انقالبی 
بیشتری داشت در عوض تخت روانچی 
به ظریف نزدیک تر بود و نظرش برای 
نهایی ســاختن توافق اهمیت زیادی 
داشــت. هر دو دانا و متعهد به انقالب 

بودند و سرسختی  نشان دادن را مایه 
اعتبار خود می دیدند.«

آنچه در ســطور باال آمد، توصیف 
ونــدی شــرمن از عراقچــی و تیم 
مذاکره کننده هســته ای ایران است 
در کتاب »بدون هــراس«. کتابش را 
دو سه سال پیش انتشارات سروش، 
وابسته به صدا و ســیما منتشر کرد. 
یادآوری این کتاب در حال حاضر اما 
از این روســت که آن زمان هم مانند 
این روزهــا، نام عراقچــی و باقری به 
بهانه این کتاب در کنار هم قرار گرفت. 
ماجرا از این قرار بود که علی باقری، 
معاون ســعید جلیلــی در مذاکرات 
هسته ای دهه 80، بر کتاب حدودا 300 
صفحه ای وندی شرمن، مقدمه ای 33 
صفحه ای در مدح تیــم مذاکره کننده 
جلیلی و در نکوهش تیم مذاکره کننده 

عراقچی نوشت.
ناشــر در مقدمه کتــاب ذکر کرده 
که از آقایان عراقچی و باقری خواســته 
تا نقطه نظرات خود در مورد خاطرات 
وندی شــرمن را بنویسند؛ اما عراقچی 
هیچ پاسخی به این درخواست سروش 
نداده و تنها این علی باقری بوده است که 

مقدمه ای نوشته و ارسال کرده است. 

تحصیلکرده دانشگاه امام صادق و 
دست راست سعید جلیلی

آن روزها این مقدمه باقری بسیار سر 
و صدا کرد. البته شبکه افق صدا و سیما 
و وب سایت مدرســه کالک وابسته به 
بسیج دانشجویی و مرکز رشد دانشگاه 
امام صادق هم در ســال های گذشته 
تریبون نقدهای تند باقری به برجام و 
تیم مذاکره کننده هســته ای بوده اند. 
به واســطه همین نقدها، باقــری را به 
عنوان یکی از مخالفان سرسخت برجام 

می شناسند. 
حاال او با این پیشینه، جایگزین عباس 
عراقچی در وزارت خارجه شده است. به 
عبارتی حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه دولت ابراهیم رئیسی، علی باقری 
را به جای عباس عراقچی، به ســمت 
معاون سیاسی خود منصوب کرده است. 
از پریشــب کــه این خبــر به طور 
رسمی اعالم شد، گمانه زنان سیاسی 
به دنبال تاثیر این انتصاب بر مذاکرات 
وین و سرنوشــت برجام هستند. علی 
باقری کنــی، متولــد ۱346 در کن از 
توابع تهران است. فارغ التحصیل رشته 
معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام 
صادق، دانشگاهی که عموی مرحومش 

محمدرضا مهدوی کنی ریاست آن را 
برعهده داشت نیز هست. 

او را دســت راست ســعید جلیلی 
معرفی می کنند. بــه ویژه آنکه در کنار 
ســعید جلیلی شناخته شــد. سال ها 
پیش وقتی جلیلی و ویلیام برنز، رئیس 
کنونی ســیا رو در روی هم نشســتند 
تا برای نخســتین بار مذاکره دو مقام 
ارشــد ایران و آمریکا درباره مســائل 
هســته ای ایران را رقم بزننــد، باقری 
معاون جــوان جلیلی بــود که همان 
زمان به واســطه همیــن مذاکرات به 
چهره شناخته شــده ای تبدیل شد که 

 نماینده تام و تمام افکار جلیلی اســت. 
دو ســه ســال پیش هم که رئیسی، 
قاضی القضات شد، پســت معاون امور 
بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق 
بشر این قوه را به باقری داد و در واقع او را به 
جای یکی از پنج برادر الریجانی نشاند. 
نابلد زبان، سرسخت، غیرمنعطف

با ریاست جمهوری رئیسی، بسیاری 
او را یکی از گزینه های اصلی برای وزارت 
خارجه می دانستند. دو ماه پیش وقتی 
سورامانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند 
به ایران آمده بود و با رئیسی دیدار کرد، 
باقری نیز در آن دیدار حضور داشــت. 
این امر گمانه زنی ها دربــاره وزارت او را 

تقویت کرد. 
با وزیر شدن حسین امیرعبداللهیان، 
نگاه ها از باقری برداشــته شد. حاال اما 
با پســت جدید وی و جایگزینی اش با 
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشــد 
ایران در وین، نگاه ها دوباره معطوف به 
اوست؛ با این ســوال اساسی که آیا دور 
هفتم مذاکرات در وین به سرپرستی او 

انجام خواهد شد؟
در پاسخ به این سوال بسیاری مطرح 
می کنند که تکلیــف مذاکرات وین در 
دولت رئیســی هنوز مشخص نیست. 
در واقع هنوز مشخص نیست که وزارت 
خارجه قرار است این مذاکرات را پیش 

ببرد یا شورای عالی امنیت ملی. 
برخی دیگر به عدم تسلط باقری به 
زبان انگلیسی اشاره کرده و معتقدند که 
با توجه با این امتیاز منفی، احتماال کس 
دیگری اداره مذاکرات را برعهده خواهد 
گرفت. حتی گروهی با اشــاره به اینکه 
امیرعبداللهیان حکم مشــاور را برای 
عراقچی زده اســت، احتمال می دهند 
که نقش مذاکره کننده ارشد هسته ای 
کماکان برای عراقچی محفوظ است؛ 
هرچند که این احتمال ضعیف به نظر 

می رسد. 
چه بسا باقری هم به برجام 

عالقه مند شود!
دسته ای دیگر به عالقه دولت رئیسی 
برای حصول سریع نتیجه در وین اشاره 
و مطرح می کنند با توجه به اینکه دولت 
و در مجموع حاکمیت به شدت مخالف 
طوالنی شدن فرآیند مذاکره و فرسایشی 

شدن آن است، از فرستادن باقری به وین 
پرهیز خواهد کرد چراکه طرفین مقابل 
در برجام تجربه مذاکره بــا او را دارند و 
شیوه مذاکراتی سخت و غیرمنعطف او، 

امکان توافق سریع را از بین خواهد بُرد.
کوروش احمدی، تحلیلگر سیاست 
خارجی در این خصوص به »انتخاب« 
گفته است: »اگر آقای باقری عهده دار 
مذاکرات شود، سایه ســوابق و نظرات 
قبلی شان ممکن است حداقل تا مدتی 
سنگینی و ایجاد حاشیه کند. ایشان و 
آقای جلیلی همیشــه نسبت به توافق 
برد-برد با غرب اکراه داشته و از ابتدا نیز 
در زمره مخالفان جدی برجام بوده اند.« 
در واقع شماری از تحلیلگران انتصاب 
او به این سمت را یک پیام و پالس منفی 
برای مذاکره و برجام می دانند. در نهایت 
اما عمده تحلیلگران معتقدند از آن جایی 
که اراده حاکمیت و دولت استوار بر توافق 
و رفع تحریم هاست، افرادی چون باقری 
نیز هر عقیده ای که در خصوص برجام 
داشته باشــند، در امتداد همین اراده 
قرار گرفته و تصمیم حاکمیت ارجح بر 
دیدگاه شخصی آنها قرار خواهد گرفت. 
حال بایــد منتظر مانــد و دید که 
حضور افرادی چون باقری در وزارت 
خارجه، چوب الی چرخ برجام است 
یا اینکه او نیــز مانند اصولگرایانی که 
نســبت به توافق چنــد روز پیش با 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی رنگ 
عوض کردند، تغییــر موضع داده و به 

برجام عالقه مند خواهد شد!

باقری کنی، جایگزین عراقچی شد؛

بازگشت دست راست جلیلی به صحنه

خبر

وزیر دفاع اسرائیل در گفت وگویی با نشریه 
آمریکایی »فارین پالســی« اظهارات جدیدی 
درباره برنامه هســته ای ایــران مطرح کرد که 
حاکی از تغییر موضع بی ســابقه این رژیم در 
قبال توافق برجام بود.  بنی گانتز  مدعی شــد 
»تل آویو حاضر به پذیرش توافق هسته ای ایران 
که طرف های برجام و ایاالت متحده و جمهوری 
اسالمی در حال مذاکره در خصوص آن هستند، 
اســت.« اما او در ادامه اظهار کرد که اسرائیل 
»همچنان به اعمال فشــار خود به واشنگتن 
برای آماده ســازی یــک »نمایــش قدرت« 
 جدی در صورت شکســت مذاکرات با تهران، 

ادامه می دهد.«

گانتز در ایــن مصاحبه که هفته گذشــته 
انجام گرفته است در پاســخ به موضع تل آویو 
در خصــوص بازگشــت دولت »جــو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا به برجام گفت: »رویکرد 
فعلی ایــاالت متحده برای بازرســی و کنترل 

برنامه هسته ای ایران را می پذیریم.«
وزیــر دفاع اســرائیل افزود کــه تل آویو از 
»یک طرح بی)جایگزیــن( قابل اجرا که تحت 
رهبری آمریکا باشــد«، حمایت می کند و این 
طرح شامل فشار گســترده اقتصادی به ایران 
در شرایطی می شود. به گفته وی این طرح در 
صورت شکســت مذاکرات وین در دستور کار 

قرار می گیرد.

او همچنین پا را فراتر گذاشــت و به »طرح 
سی )ســوم(« رژیم صهیونیســتی اشاره کرد 
که شامل اقدام نظامی علیه جمهوری اسالمی 

ایران می شود.
گانتز در بخشــی از مصاحبــه خود، برخی 
ادعاهــای اندیشــکده های آمریکایی و غربی 
را تکرار کــرد و گفت که ایران دو تا ســه ماه تا 
دســتیابی به مواد و توانمندی های مورد نیاز 

برای ساخت یک بمب اتمی فاصله دارد.
گانتز همچنین خواســتار حمایت جامعه 
جهانی از جمله اروپا، روسیه و ایاالت متحده و 
به طور ویژه چین از طرح اعمال فشار دیپلماتی، 
سیاســی و اقتصادی بــه تهران شــد و گفت: 

»ما باید چیــن را نیز به ایــن )زنجیره( وصل 
کنیم. آســیا باید ایفای نقش کند. اســرائیل 
توانمنــدی هدایت یــک طرح واقعــی بی را 
ندارند. ما نمی توانیم یک نظام تحریم اقتصادی 
بین المللــی را گرد هم آوریــم و این طرح باید 
توســط ایاالت متحده هدایت و رهبری شود. 
ایران باید از این که آمریکا و شــرکایش جدی 
هســتند، بهراســد.« او در ادامه لفاظی های 
خود به طــرح رژیم صهیونیســتی برای اقدام 
نظامی علیه ایران نیز اشــاره کرد و گفت که در 
عین حال، ارتش رژیم صهیونیســتی اقدامات 
خود بــرای متوقف کــردن پیشــرفت های 
 هســته ای ایــران را آماده ســازی می کنــد.
وزیر دفاع رژیم صهیونیستی توضیح داد: »گر 
فشــارها افزایش یابد، به آن نقطه می رســیم. 
ما آمریکا نیســتیم اما توانمندی های خود را 
داریم.« به عقیده ناظران ســخنان گانتز نشان 
می دهد که سیاست دولت اســرائیل در قبال 

پرونده هسته ای ایران تغییر کرده است. پیشتر 
نیز نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم اســرائیل 
اظهاراتی درباره تغییر رویکرد این رژیم در قبال 

مذاکرات هسته ای بیان کرد.
با این حال نخست وزیر اســرائیل بار دیگر 
تاکید کــرده به حمــالت خود علیــه برنامه 
هســته ای ایران ادامه خواهد داد. اسرائیل در 
زمان نخســت وزیری نتانیاهو به هیچ عنوان از 
مذاکرات و توافق هسته ای با ایران حمایت نکرد 

و تمام تالشش را در تضعیف آن به خرج داد.

بنی گانتز در اظهاراتی بی سابقه؛

اسرائیلتوافقهستهایجدیدباایرانرامیپذیرد
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تکذیبفوتیکمتهمزیرشکنجه
مرکز رسانه قوه قضاییه مرگ شخصی با هویت 
»یاسر منگوری« زیر شکنجه و در حین بازداشت 
را تکذیب و اعالم کرد که او در درگیری مســلحانه 
کشته شده است. این مرکز به نقل از روابط عمومی 
دادگســتری اســتان آذربایجان غربی در این باره 
نوشت: »در پی انتشــار خبری از سوی رسانه های 
معاند مبنی بر فوت فردی به نام یاسر منگوری زیر 
شکنجه و در حین بازداشت، رئیس کل دادگستری 
اســتان آذربایجان غربی با تکذیب این خبر اظهار 
داشت: حســب گزارش های واصله فرد مذکور از 
عوامل مســلح گروهک تروریستی بوده که تیرماه 

سال جاری در درگیری مسلحانه کشته می شود.«
    

امیرعبداللهیان: 
بدهیدیرینهانگلیسبهایرانباید

پرداختشود
حســین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در 
توئیتی در صفحه شخصی خود در رابطه با برقراری 
تماس تلفنی سه شنبه شب وزیر امور خارجه انگلیس 
با وی نوشت: »در تماس تبریک وزیر امور خارجه. 
انگلیس برای گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل ابراز 
آمادگی کردم؛ بی عملی اتحادیه اروپا در برجام را به 
شدت مورد انتقاد قرار دادم.« وی در ادامه توئیت خود 
متذکر شد: »فاجعه ساخته آمریکا در افغانستان را 
محکوم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر تأکید کردم؛ و 
تصریح کردم که بدهی دیرینه انگلیس به ایران باید 

پرداخت شود.«
    

متهمشدنسهایرانیدرآمریکا
بهنقضتحریمهایایران

وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد که سه فرد 
ایرانی االصل، محمد فقیهی ٥٢ ساله، همسرش، 
فرزانه مدرسی ٥3 ساله و همچنین خواهر او، فائزه 
فقیهی که هر سه ساکن فلوریدا هستند در دادگاه 
منطقه ای فدرال در شهر میامی به نقض تحریم های 
آمریکا علیه ایران در سال های ٢0۱6 تا ٢0٢0 متهم 
شده اند. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه دیگری 
نیز اعالم کرد فردی به نام مهرداد انصاری، 40 ساله با 
ملیت ایرانی را به اتهام تالش برای دستیابی با قطعات 
دو کاربرد حساس نظامی و انتقال آنها به ایران به 63 

ماه زندان محکوم کرده است.
    

اطالعیهوزارتکشوردرباره
استاندارنجومیبگیر

روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت کشور، 
با صدور اطالعیه ای، نســبت به فیــش حقوقی 
نجومی مدرس خیابانی، استاندار جدید سیستان 
و بلوچستان واکنش نشان داده و اعالم کرد که فیش 
منتشر شده شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط 
به چندین ماه فعالیت مدرس خیابانی در شرکت 
»سرمایه گذاری امید« است. اطالعیه مذکور ادامه 
داده: جناب آقای مهندس مدرس خیابانی، دارای 
مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت پذیری و برخوردار 
از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی 

به ویژه در عرصه های اقتصادی می باشند. 
    

درخواستازشورایعالیامنیت
ملیبرایآغازمذاکرات

ذبیح اهلل اعظمی، نماینــده جیرفت در مجلس 
شورای اسالمی در جلســه علنی دیروز مجلس در 
تذکری شــفاهی گفت: از تیم وزارت امور خارجه و 
سازمان انرژی اتمی تشکر می کنم که توانستند از 
طریق مذاکره با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و دستیابی به توافقی هر چند موقت مانع تشدید 
اختالفات میان ایران و آژانس و صدور قطعنامه جدید 
علیه کشورمان شود. وی افزود: از شورای امنیت ملی 
و وزارت امور خارجه درخواست دارم هر چه سریعتر 
در مورد ترکیب تیم مذاکره کننده و آغاز مذاکرات 
اقدام کند تا تکلیف برجام مشخص و از فرسایشی 

شدن مذاکرات جلوگیری شود.
    

اروپا: 
ایرانبدونتاخیربیشتربه

مذاکراتبرگردد
به گــزارش فــرارو، نماینده اتحادیــه اروپا در 
ســازمان های بین المللی در ویــن در بیانیه ای در 
شورای حکام ضمن تاکید بر اهمیت توافق هسته ای 
و حمایت کشــور ها از اجرای کامل آن، با استناد به 
گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به بیان 
مواضع اتحادیه اروپا دربــاره تحوالت اخیر برنامه 
هسته ای ایران پرداخت. در این بیانیه آمده است: 
اکنون، از سرگیری مذاکرات در راستای بازگشت 
احتمالی آمریکا به برجام و بازگشت ایران به اجرای 
کامل و هر چه ســریع تر برجام، بیــش از هر زمان 
دیگری اهمیت دارد. اتحادیه اروپا از ایران می خواهد 

بدون تاخیر بیشتر به مذاکرات وین بازگردد.

با وزیر شدن حسین 
امیرعبداللهیان، نگاه ها از 
باقری برداشته شد. اکنون 

اما با پست جدید وی و 
جایگزینی اش با عباس 
عراقچی، نگاه ها دوباره 
معطوف به اوست؛ با این 
سوال اساسی که آیا دور 

هفتم مذاکرات در وین به 
سرپرستی او انجام خواهد 

شد؟

باید منتظر ماند و دید که 
حضور افرادی چون باقری 

در وزارت خارجه، چوب الی 
چرخ برجام است یا اینکه 

او نیز مانند اصولگرایانی که 
نسبت به توافق چند روز 

پیش با آژانس رنگ عوض 
کردند، تغییر موضع داده و 
به برجام عالقه مند خواهد 

شد!

اولیانوف گفت: ساختن بمب هسته ای برای یک کشور غیر 
هسته ای بسیار دشوار است و هیچ نشانه ای وجود ندارد که نشان 

دهد ایران مشغول کار در این راستا است.
نماینده دائم روسیه در ســازمان های بین المللی ضمن 

اعالم حمایت کشــورش از مذاکرات احیای برجام، اتهامات و 
ادعا های غرب مبنی بر امکان دستیابی ایران به سالح هسته ای 

را بی اساس خواند.
به گزارش مهر به نقل از تاس، میخائیل اولیانوف، نماینده 
دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین پایتخت اتریش، 
اعالم کرد که هیچ نشانه ای از اینکه ایران بر روی پروژه دستیابی 
به سالح هسته ای کار می کند، مشاهده نشده است و اتهامات 

مرتبط با این قضیه محلی از اعراب ندارد.
وی در این رابطه گفت: از چنین گمانه زنی هایی استقبال 
نمی شود. این )ادعاها( چیزی نیست جز گمانه زنی که قصد 

ایجاد بحث و جدل درباره این مسئله را دارد آن هم موقعی که 
همه طرف های دخیل باید با یکدیگر به همراه آمریکا دوباره 
بر سر میز مذاکره بنشینند و مسئله احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( را حل کنند. اظهارات اولیانوف در پاسخ به 
مقاله نیویورک تایمز مطرح شده است. نشریه مذکور به نقل 
از کارشناســانی که آخرین گزارش های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را تجزیه و تحلیل کرده اند، مدعی شــده بود که 
ایران می تواند تقریباً در بازه زمانی یک ماهه، مقدار کافی مواد 

هسته ای برای ساخت یک کالهک اتمی را به دست آورد.
وی با اشــاره به اینکه روســیه از اعالم آمادگی ایران برای 

از ســرگیری مذاکرات برای احیای توافق هسته ای استقبال 
می کند، گفت: تاریخ دقیق از سرگیری مذاکرات هنوز مشخص 
نیست. با این حال، سخنگوی رسمی وزارت خارجه ایران دیروز 
گفت که روند مذاکرات به زودی از سر گرفته می شود. قبالً چنین 
اظهاراتی از سوی طرف ایرانی صورت نگرفته بود. این نشانگر این 
مسئله است که ایرانیان تقریباً آماده بازگشت به میز مذاکره در 
وین هستند و اگر چنین باشد، ما از آن استقبال می کنیم. ما 

معتقدیم که زمان آن فرا رسیده است.
وی پیشتر نیز با انتشار پیامی توئیتری سیگنال های ارسالی 

از سوی ایران را دلگرم کننده ارزیابی کرده بود.
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