
سخنگوی قوه قضائیه:
پرونده جاسوسان فرانسوی

محرمانه است
سخنگوی قوه قضائیه درباره  پرونده دو شهروند 
فرانسوی که به اتهام جاسوسی در بازداشت هستند، 
گفت: ضابط خاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی 
برای کشف جرم صورت گرفته است.  بر اساس دستور 
قضائی تعقیب  انجام شده و رســیدگی به پرونده در 

مرحله دادسرا است و واجد محرمانگی است.
به گزارش ایرنا، مسعود ستایشــی افزود: در ۱۸ 
اردیبهشت دستور جلب صادر و آنها  تفهیم اتهام شدند 
و تحقیقات در حال انجام است. برخی از افراد از داخل  
به این افراد مراجعه و گرفتار ماجراهایی می شوند که 
زیبنده نیست و عناصر داخلی که بخواهند در راستای 

جریان استکبار حرکت کنند با آنها برخورد می شود. 
    

العربی الجدید ادعا کرد:
دیدار مسئوالن بلندپایه ایران و مصر 

در عمان
یک رســانه عربی به نقل از منابع مصری ادعا کرد 
که مسئوالن بلندپایه ایران و مصر اخیرا نشستی در 
عمان برگزار کرده اند. به گزارش ایسنا، روزنامه العربی 
الجدید به نقل از منابع دیپلماتیک مصری اعالم کرد که 
در سایه تحرکات منطقه ای اخیر و در آستانه سفر جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا به منطقه در ماه جاری، 
پیشرفت های جدیدی در روابط ایران و مصر بوجود 

آمده است.
این منابع می گویند: در ســفر اخیــر عبدالفتاح 
سیســی، رئیس جمهور مصر به عمان در اوایل هفته 
گذشته دیداری میان مسئوالن بلندپایه ایرانی و مصری 
انجام شــد و با هماهنگی های عمان یک شخصیت 
عالی رتبه مصری که همراه سیسی بود در این دیدار 

حضور یافت.
    

وزیر خارجه قطر 
در نشست خبری با امیرعبداللهیان: 

از گفت وگوهای منطقه ای ایران 
استقبال می کنیم

وزیر خارجــه قطر تاکید کــرد: از گفت وگوهای 
منطقه ای ایران استقبال می کنیم. به گزارش ایسنا، 
»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« در نشست خبری با 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران با بیان این 
که از ایران به خاطر اعتمادی که به قطر برای میزبانی 
دور اخیر گفت وگوها در دوحه داشت، تشکر می کنیم؛ 
افزود: ما در قطر همیشــه تالش می کنیم که از این 
گفت وگوها برای رسیدن به توافقی که نگرانی همه 
طرف ها را از بین ببرد و زمینه بازگشت همه طرف ها را 
به تعهداتشان فراهم کند، حمایت کنیم.  وی در ادامه 
با بیان این که ما مستمرا از گفت وگوهای منطقه ای و  
گفت وگوهایی که بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و منطقه برگزار شود، حمایت می کنیم، خاطر 
نشان کرد : این گفت وگوها می تواند نتایج مثبتی برای 

ملت های  منطقه به همراه داشته باشد.
    

گروسی: 
آماده ازسرگیری فعالیت های 
ضروری آژانس در ایران هستیم

مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی در یک 
سخنرانی با تاکید بر نقش آژانس در تضمین صلح آمیز 
بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران در هر گونه توافق 
هســته ای با ایران، گفت که آژانس آماده ازسرگیری 

فعالیت های ضروری اش در ایران است.
به گزارش ایسنا، رافائل گروســی افزود: دو دهه 
گذشته پر از تعامالت بی شمار میان آژانس و ایران با 
هدف راستی آزمایی این بوده است که برنامه هسته ای 
ایران مطلقا صلح آمیز است. قطعنامه هایی در شورای 
امنیت آژانس به تصویب رسید که خواستار توقف تمام 
غنی ســازی ایران بودند. مواقعی بود که ایران به طور 
موقت یک پروتکل الحاقی را اجرایی می کرد و مواقعی 
هم بود که نمی کرد. گاهی شاهد دوران همکاری بودیم 
و گاهی شاهد دوران تنش. آژانس اطالعات موثقی را 
گردآوری کرد که نشانگر یک بعد نظامی احتمالی در 
برنامه هســته ای بود. آن چه هنوز بر قوت خود باقی 
است، این است که آژانس ضامن نهایی هرگونه توافق 
است و بدون مشارکت آژانس، هر گونه توافقی غیرقابل 

راستی آزمایی است.
    

رسانه عراقی اعالم کرد:
بغداد آماده میزبانی از نشست مهم 

تهران- ریاض
ایسنا نوشت: یک روزنامه عراقی با اشاره به پیشرفت 
مذاکرات میان ایران و عربستان اعالم کرد که بغداد 
آماده میزبانی از نشست مهم میان تهران و ریاض می 
شود و انتظار می رود که در این نشست وزیران خارجه 
دو کشور حضور یابند و از خاک عراق از سرگیری روابط 

میان دو کشور را اعالم کنند.
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حاال نوبت آمریکایی ها رسیده که برای 
ادامه مذاکرات ناز کنند و اما و اگر بگذارند. 
البته این ناز کردن به کشورهای دیگر هم 
فرصت داده با لحن تهدیدآمیز و تندتری 
نسبت به گذشــته، ایران را خطاب قرار 
دهند. ادبیاتی که می تواند مسیر مذاکرات 
ایران برای احیای برجام را به طرز عجیبی 
منحرف کند یا به تعویق طوالنی بیندازد.

اشتباهات محاسباتی
 وزارت خارجه

گذشت زمان نشــان می دهد نقشه 
ایران برای استفاده از فرصت مذاکرات 
دوحه تا چه میزان اشــتباه بوده است. 
هماهنگی های رسمی و آشکار شده با 
روس ها قبل و بعــد از مذاکرات، اصال به 
مذاق طرف هــای دیگر برجامی خوش 

نیامده است.
اما مهمتر از نقش محوری روس ها، 
پالس های فــراوان ایران بــرای تداوم 
مذاکره بود که حاال با واکنش سرد طرف 
آمریکایی روبرو شده است. با انتشار اخبار 
منفی گفت وگوهای دوحه در رسانه ها، 
مقام های غربی نسبت به احتمال شکست 
مذاکرات احیای برجام هشــدار دادند؛ 
اما نماینده جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل متحد، برای تغییر فضای 
افکار عمومی گفت که تیم مذاکره کننده 
ایرانی آماده اســت تا برای دستیابی به 
توافق نهایی، مجددا به شــکل سازنده 
همکاری کند. مجیــد تخت روانچی، 
یادآور شد که »ایران ضمانت های قابل 
راستی آزمایی و عینی از آمریکا خواسته 
است تا توافق هسته ای دوباره به هم نخورد 
و ایاالت متحده از تعهداتش تخطی نکند 
و تحریم ها تحت سایر عناوین و بهانه ها از 
نو اعمال نشود« و گفت که تهران »برای 
مرحله بعدی مذاکرات احیای برجام با 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا« در تماس 

خواهد بود.
وزیر خارجه هم در همین راستا گفت 
که به رغــم »برآورد منفــی« آمریکا از 
مذاکرات غیرمستقیم در پایتخت قطر 
برای احیای برجام، دســتیابی به توافق 

هسته ای بین تهران و قدرت های جهانی 
همچنان در دسترس و امکان پذیر است.

احتماال همین اشــتباه تاکتیکی و 
اعالم آمادگی فوری برای تداوم مذاکرات، 
افزون بر آنچه در دوحه گذشت؛  باعت شد 
که آمریکایی ها خود را نســبت به تداوم 
گفت وگوهای احیــای برجام بی رغبت 

نشان دهند.
دیاکو حسینی، از کارشناسان روابط 
بین الملل به اشتباهات عجیب تیم ایرانی 
اشــاره کرده و گفته اســت: »اینکه در 
سرنوشت سازترین مذاکرات بین المللی 
در نیم دهه اخیر، حتــی ابتدایی ترین 
اصول و قواعد اداره دیپلماســی رعایت 
نمی شود، حیرت آور و تاسف برانگیز است 
و از ضعفی نگران کننده در بدنه اجرایی 

حکایت دارد.«

تلفیقی از بی رغبتی و تهدید
 ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا دیروز گفــت: در حال حاضر دور 
دیگری از مذاکرات با ایران برنامه ریزی 
نشده است زیرا ایران در هفته ها و ماه های 
اخیر بارها »مطالبات نامربوطی« مطرح 
کرده که فراتر از محدودیت های منظور 
شده در توافق هسته ای ۲۰۱۵ )برجام( 
بوده و طرح این مطالبات جدید، نشان 

دهنده عدم جدیت تهران است.
پیش از او،  مذاکره کننده آمریکا در 
مذاکرات هسته ای  هم با یادآوری اینکه 
در بیش از یک سال گذشته، اتحادیه اروپا 
واسطه گفتگوهای غیرمستقیم اتمی 
ایران و آمریکا بوده گفت که این اتحادیه 
»در تالشی دیگر برای به انجام رساندن 
این مذاکرات« از دو طرف برای شرکت در 
نشستی در دوحه دعوت کرد. وی گفت 
اروپاییان امید داشتند که ایران نشانه ای 
از تمایل به حصول توافق از خود بروز دهد 
اما آنها نشــان دادند که نتوانسته اند به 
تصمیم مشخصی برسند.« رابرت مالی 
تایید کرد که بسته پیشنهادی اروپا حاوی 
یک جدول زمانی مشخص برای بازگشت 
ایران به برجام و لغو تحریم های آمریکا 
بود و اگرچه ایاالت متحده این پیشنهاد 
را پذیرفت اما »ایران به این پیشــنهاد 

نه گفت.«

او البته طعنــه ای به ایــران زده که 
بهتر اســت با خودش اول مذاکره کند: 
»گفتگویی که االن به آن نیاز است نه بین 
ما و ایران، بلکه باید بین ایران با خودش 
صورت گیرد و آنهــا تصمیم بگیرند که 
آیا باالخره می خواهنــد به توافق اتمی 
بازگردند یا نه زیــرا ما گفته ایم که آماده 

بازگشت به این توافق هستیم.«
این تنهــا بخش طــرف آمریکایی 
ماجراست. در آن ســویی که بازیگران 
دیگر ایســتاده اند، ادبیات کمی بیشتر 
تغییر کرده است. در لحن روسای جمهور 
فرانســه و اســرائیل در مورد وضعیت 
مذاکرات به وضــوح ادبیات تهدیدآمیز 

نمایان بود.  
امانوئل مکرون، از این که به زعم خود 
»تهران همچنان در غفلت به سر می برد 
و از امضای توافق روی میز برای احیای 

برجام »امتناع« می کند«، ابراز تاســف 
کرده و مدعی شد»ما در هماهنگی کامل 
با هم پیمانانمان به تالش پیگیرمان برای 
این که ایران را به خودش بیاوریم ادامه 

خواهیم داد.«
رئیس جمهوری فرانســه پــا را از 
این حد فراتر گذاشــته و تصریح کرد: 
»توافق هسته ای برای مهار فعالیت های 
بی ثبات کننده ایران کافی نخواهد بود.
اما مــا باید از این توافــق حمایت کنیم 
ولی پیش از هر چیز باید منافع امنیتی 
دوستان خودمان و در راس آنها اسرائیل 
را در نظر بگیریم و سپس این توافق را از 
طریق مذاکرات جــدی در مورد برنامه 
موشک های بالســتیک ایران تکمیل 

کنیم.«
نخست وزیر جدید اسرائیل نیز که 
به تحــرکات ضدایرانی خــود افزایش 
چشــمگیری داده، گفته است: »گاهی 
اوقات جایگزین دیگری جز نیروی جنگ 
برای حفظ صلح وجود ندارد« یائیر الپید 
در ادامه کینه توزی های دیرپای خود با 
کشورمان مدعی شده است: »ایران دائما 
این توافق هسته ای را نقض می کند و با 
پنهان کاری به توسعه برنامه هسته ای 
خود ادامه می دهد، جهــان باید به این 

رفتار ایران واکنش نشان دهد.«
الپید، چندی قبل در اولین سخنرانی 
خود از زمان انتصاب در این پست تاکید 
کرد که ایران بزرگ تریــن تهدید برای 
اسرائیل است و گفت: »مقابله با ایران یکی 
از چالش های پیش روی اسرائیل است«

اظهارات وزیر خارجه؛ 
همان همیشگی

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار 
با همتای قطــری خود بــاز هم همان 
حرف های گنگ همیشگی را زد. حسین 
امیرعبداللهیان گفت که ایران در جریان 
مذاکرات احیای برجام برای رسیدن به 
توافقی خوب، قوی و پایدار، مصمم است. 
او تصریح کرد: برخالف برخی ادعاهای 
رسانه ای طرف آمریکایی، ما هیچ گونه 
مطالبه زیاده خواهانه و فرابرجامی نداریم 
و مطالبات ما کامال در چارچوب توافق 
سال ۲۰۱۵ است و اگر در حوزه ای طرف 
آمریکایی احســاس می کنــد موضوع 
فرابرجامی است ما در درون گفت وگوها به 
طرف آمریکایی تأکید کرده ایم براساس 
آنچه که در ماه های گذشته در مذاکرات 
رخ داد مــا در گفت وگوهای اخیر نیز بر 
یک موضوع اساسی تمرکز کردیم و آن 
بحث تضمین موثر از ســوی آمریکا در 
حوزه های هر آن چیزی است که بخواهد 
نفع اقتصــادی ایران از برجــام را تحت 
تأثیر قرار دهد و مطالبه و خواســته ما 

زیاده خواهانه نیست.
وزیــر خارجــه باز هــم موضوع 
تضمین را پیش کشــیده و گفت که 
» در مسیر اخذ تضمین ها آمریکا باید 
متعهد شود که ایران از مزایای کامل 
توافق ۲۰۱۵ برخــوردار خواهد بود 
و این چیزی اســت که تاکنون طرف 
آمریکایی نتوانسته نسبت به تحقق 

آن ما را مطمئن کند.«

البته عباس عبــدی، روزنامه نگار و 
تحلیل گر مسائل سیاسی که از منتقدان 
جدی شــیوه اطالع رســانی دستگاه 
دیپلماسی اســت، در این مورد نوشت: 
»وزیر امور خارجه می گوید هیچ مطالبه 
فرابرجامی نداریم. اگر ممکن است یک 
اطالع رسانی شفاف و دقیق از محوهای 

مورد اختالف ارائه دهید.«

رودربایستی برای اعالم خبر
 مرگ مذاکرات

شــاید تحوالت بعد از سفر بایدن به 
منطقه را آخرین چاره اندیشی ها برای 
احیای برجام باید دانســت. حمید رضا 
عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست 
آلمان معتقد است که کشورهای عربی 
و اســرائیل به دنبال یــک صف بندی 
دفاعی-امنیتی در مقابل ایران هستند 
و می خواهند حمایت آمریکا را هم در این 
حوزه داشته باشند. در حال حاضر به این 
علت که آمریکا نیازمند این کشورهاست 
در نتیجه طبیعتا باید امتیازاتی را هم در 

مقابل به آن ها بدهد. 
عزیزی معتقد اســت هیچ کدام از 
طرفیــن مذاکره آمادگــی اعالم مرگ 
مذاکرات را ندارند؛ ولی با این اوصاف »چه 
به لحاظ وجهه سیاســی و دیپلماتیک 
آمریکای بایدن و چه به لحاظ شــرایط 
بین المللی، قابلیت اینکــه در صورت 
شکست مذاکرات، یک نوع اجماع علیه 
ایران شکل بگیرد در حال حاضر افزایش 

پیدا کرده است.«

بازیگران برجام درقبال تمایل ایران به تداوم مذاکرات،  
استراتژی  بی رغبتی و تهدید پیش گرفته اند

واکنش سـرد
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

پالس های فراوان ایران برای 
تداوم مذاکره با واکنش 

سرد طرف آمریکایی روبرو 
شده است. احتماال همین 

اشتباه تاکتیکی و اعالم 
آمادگی فوری برای تداوم 

مذاکرات، افزون بر آنچه در 
دوحه گذشت؛  باعت شد که 

آمریکایی ها خود را نسبت به 
تداوم گفت وگوهای احیای 
برجام بی رغبت نشان دهند

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی می گوید 
که فرصت ها به سرعت از دست می رود و اکنون یک سال از 
دولت گذشته و مشخص شــده که نیازمند پوست اندازی 

است.
لطف اهلل سیاهکلی، در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به این 
سوال که »علیرغم اصرار و پافشاری برای رساندن استیضاح 
به مرحله اعالم وصول در صحن با وساطت رئیس مجلس با 
مهلت دو ماهه به دولت موافقت کردید، علت این موافقت چه 
بود؟«، گفت: از ابتدا من با خود ایشــان چندین بار صحبت 
کردم و گفتم که برنامه شما عملیاتی نیست یک انشاء زیبایی 
اســت روی کاغذ و جواب نمی دهد. به هر صورت من طی 
سال ها یک مدیر اجرایی بودم و اجرا را می فهمم که با انشاء 

فرق دارد. ایشان هم در جلسات مختلف توضیح داد و قانع 
نشدیم، در آخرین جلســه توضیح داد باز هم قانع نشدیم و 

این پیام به دولت رسید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در رابطه با این مساله که »در حاشیه این استیضاح موضوع 
دخالت نمایندگان در انتصابات مطرح شد، شما درخصوص 
چنین اقدامی از ســوی نمایندگان و لزوم برخورد از جانب 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، چه نظری دارید؟«، عنوان 
کرد: هم برابر قانون، هم برابر نظر مقام معظم رهبری و هم 
برابر عقل، تصدی گر نمی تواند ناظر باشــد. بنابراین وقتی 
مجلس نقش نظارتــی دارد چگونه می توانــد در انتصاب 
افراد نقش داشته باشد. وقتی که من یک کسی را منصوب 

می کنم دیگر آنجا تعارض منافع به وجود می آید بنابراین 
نقش نظارتی ام دچار مشکل می شود، این نظر مقام معظم 

رهبری و قانون است.
وی افزود: اما نمایندگان می توانند نظر مشورتی بدهند. 
یعنی چه؟ یعنی بنده ممکن اســت یک کسی را به وزیر 
معرفی کنم این نظر مشورتی اســت، اما اگر اصرار بر این 
انتصاب داشته باشم این غلط است، ممکن است یک وقتی 
نماینده طرف مشورت باشد مثال بپرسند فالن فرد به درد 
فالن کار می خورد یا خیر؟ خب نماینده براساس اشرافی 

که به حوزه انتخابیه و شناختی که از افراد دارد نظر می دهد 
اما اصرار بر نظرش داشته باشد این حتما خالف است و اگر 
نماینده ای چنین اصراری داشته باشد حتما هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان بررسی می کند و برخورد قانونی صورت 

می گیرد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس درباره »لزوم 
ترمیم کابینه و اینکــه اصالح کابینه در حــد وزارت کار و 
وزارت صمت متوقف خواهد مانــد؟«، گفت: دولت نیاز به 
یک پوســت اندازی دارد، یعنی باید یک نگاه متخصصانه و 
حرفه ای به رفتار وزارتخانه ها و ســازمان های خود داشته 

باشد.
وی خاطرنشان کرد: فرصت ها به سرعت از دست می رود 
اکنون یک ســال از دولت و دو ســال از دوره ما نمایندگان 
گذشت دیگر چیزی باقی نمانده  است، بنابراین نمی توانیم 
استمهال را در دستورکار داشته باشیم. لذا نیاز است که با نگاه 
تیزبین رفتار افراد را بررسی کنیم، هرکس که ضعیف است در 

حوزه او اصالحات صورت گیرد.

نماینده قزوین:

دولت نیازمند پوست اندازی است

گفت و گو

رئیس قوه قضاییه بر اهمیت و ضرورت جمع آوری ادلّه 
و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پیش از مرحله احضار و 

بازداشت او تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، غالمحســین محسنی 
اژه ای گفت: باید از ضابط بخواهیم تا آنجایی 
که مقدور اســت قبل از مرحله بازرســی 
و جلب فرد، نســبت به جمــع آوری ادله ، 
اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، 
اقدام کند و حتی االمــکان نباید ابتدا فرد را 
بازداشت و سپس نســبت به تحصیل ادله 

اتهامی اقدام کرد.
رئیس قــوه قضائیه افزود: باید پس از بازداشــت فرد، 
خانواده او را در جریان قرار داد، ما مســئول تفهیم اتهام 
به متهم هســتیم اما در برخی موارد ایــن خانواده متهم 

بازداشتی است که با قرار گرفتن در جریان امور می تواند 
به روشن شــدن برخی از ابعاد پرونده یا قانع کردن عضو 

بازداشتی خانواده خود کمک کند.
وی تصریح کرد: همچنین الزم است در 
صورتی که متهم در خیابان و مکانی غیر از 
منزل مسکونی بازداشت می شود مراتب به 

اطالع خانواده اش برسد.
اژه ای همچنین خطاب به مســئوالن 
دادسرا گفت: در جریان دستوراتی که خطاب 
به ضابطان صادر می کنید باید دقت داشته 
باشید که تا حتی االمکان، اطالعات پیرامون 
اتهام انتسابی به فرد، قبل از بازداشت او به دست شما برسد؛ 
البته در برخی از موارد تحقق این امر ممکن نیست اما اهتمام 

شما باید آن باشد که تا حد مقدور، این مورد لحاظ شود.

مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس در 
خصوص »عدم صالحیت دیوان عدالت در رســیدگی به 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 

مجازی« را تایید نکرد.
به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در جلسه روز سه 
شنبه خود به ریاست آملی الریجانی، مصوبه 
اخیر مجلس در خصوص »طرح قانونی مصوبه 
مجلس در خصوص اصالح قانون تشکیالت و 
آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری« را از 
حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.

در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی 
نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش 
کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت های 

»مصوبه مجلس در خصوص اصالح قانون تشکیالت و آیین 
نامه دادرسی دیوان عدالت اداری« با سیاست های کلی نظام 
ارائه گردید و اعضا ضمن بررســی دو بند از این مصوبه در 
خصوص »صالحیت نداشتن دیوان عدالت 
اداری در رســیدگی به مصوبات شــورای 
عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 
مجازی« و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس 
برای اصالح ماده ۸۴ »درباره ابطال مصوبات 
موضوع ماده۱۲ این قانــون« پس از بحث و 
بررسی پیرامون مغایرت های مطرح شده، با 
اکثریت آراء اطالق مصوبــه مجلس را در دو 
بند مذکور با سیاست های کلی نظام مغایر دانستند که این 
موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان 

ابالغ خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه:

اسناد ناظر بر اتهام پیش از دستگیری جمع آوری شود
به دلیل عدم انطباق با سیاست های کلی؛ 

رد مصوبه جنجالی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت 


