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امســال کنفرانس امنیتی مونیخ 
یک دســتور کار ویــژه دارد. »بحران 
اوکراین«. اگرچه برجام و مذاکرات وین 
یکی از موضوعــات کلیدی کنفرانس 
امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۲ محسوب 
می شود، اما تحوالت اوکراین و احتمال 
وقوع جنگ در آن منطقه موجب شده 
تا حدودی مذاکرات وین به حاشــیه 

رانده شود.
 با ایــن حال برجــام هنــوز هم از 
موضوعات کلیــدی مــورد بحث در 
این کنفرانس اســت. چون کیلومترها 
دورتر در پایتخت کشور همسایه آلمان 
یعنی وین، مذاکــرات احیای برجام با 
شدت بیشتری در جریان است. وزرای 
امورخارجــه و دیپلمات های حاضر در 
مونیخ تالش می کنند مذاکره کنندگان 

در وین را یاری برسانند.
این کنفرانس با ســخنرانی آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
آغاز شد و با حضور مقامات و کارشناسان 
امنیتی و سیاسی از کشورهای مختلف 
جهان به مدت دو روز در حال برگزاری 

است
در دو سال گذشته به علت همه گیری 
ویروس کرونا این کنفرانس به صورت 
مجازی برگزار شــده بود، اما امسال با 
حضور میهمانان کمتــر و هیات های 
همــراه محدودتر بــه روال قبل خود 

بازگشته است.
به گفته برگزارکننــدگان بیش از 
۱۰۰ وزیر از کشورهای مختلف و روسای 
بسیاری از ســازمان های بین المللی 
از جمله ســازمان ملل متحد، سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( و اتحادیه 

اروپا نیز در این کنفرانس حضور دارند.
 وزیر امور خارجه ایران: 

مذاکرات را رسانه ای نکنید
وزیر امور خارجه ایران در مونیخ یک 
دستور کار مشخص دارد. رایزنی و رایزنی 
برای احیای برجام. او البته حتی یک گام 
به جلو هم رفته و از لزوم گفت وگوها برای 
»پس از توافق خوب« سخن گفته است. 
وزیر امور خارجه ایــران در دیدار با 
دبیر کل ســازمان ملل، پیشرفت ها در 
مذاکرات وین را »قابل توجه« خواند،اما 
گفت که طرف غربی بایــد در »برخی 
موضوعات کلیدی« تصمیمات »جدی 

سیاسی اتخاذ« کند.
البته انتشــار جزئیــات توافق و به 
دردســر افتادن مقامــات ایرانی برای 
تکذیب این خبر منجر به درخواســت 
ویژه امیرعبداللهیان شد. او به همتای 
آلمانی خود گفت: »ضروری اســت در 

این گام های آخر طرف مقابل اشــتباه 
محاسباتی نکرده و مذاکرات را به فضای 

رسانه ای نکشاند.«
او با رد برخی اظهارات درباره تعیین 
ضرب االجل برای رســیدن به توافق 
نهایی در مذاکرات هسته ای گفت که 
برای تهران در کنار عنصر زمان، کیفیت 

توافق هم مهم است.
وزیر امور خارجه از همه طرف های 
برجامی به خصوص اروپاییان خواست 
تا خطوط قرمز ایران را با دقت در نظر 
بگیرند تا به گفته او »پس از ســال ها 
بی عملــی، نقش موثــری در تامین 
حقوق مشــروع ایران به عنوان طرف 
متضرر از خــروج آمریــکا از برجام 

داشته باشند.«
امیرعبداللهیــان گفتــه کــه اگر 
همین امروز به خواســته های مشروع 
تهران توجه شــود می توان در وین به 

توافق دست یافت.

حرف های امیدوارکننده 
طرف های برجامی

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
هم در مونیخ با امیدواری از توافق سخن 
گفته و تصریح کرد که پیشــرفت های 
مهمی در مذاکرات احیای برجام صورت 
گرفته و اگر ایران جدیت نشــان دهد، 
رســیدن به توافق در چنــد روز آینده 
امکان پذیر خواهد بود.ســاکی دقیقا 
سعی کرد همان حرف های علی باقری 
در خصوص جزئیات توافق را تکرار کند. 
اگر باقری گفته بود که بیش از هر زمان 
به توافق نزدیک شــده ایم؛ اما تا وقتی 
درباره همه چیز توافق نشده باشد، درباره 
هیچ چیز توافق نشده است، سخنگوی 
کاخ سفید هم گفت: »احساس می کنیم 
در هفته گذشته پیشرفت های مهمی 
حاصل شده و این پیشرفت ها ادامه دارد، 
اما تا در مورد همه چیز موافقت نشود، 

توافق صورت نخواهد گرفت.«
او البته توپ را به زمین کشــورمان 
انداخت و گفت که اگــر ایران جدیت 
نشان دهد در مدت چند روز می توانیم 
به صورت متقابل بــه تعهدات خود در 
برجام بازگردیم. هر چیزی فرای این، 
می تواند احتمال بازگشت به توافق را به 

خطر بیاندازد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان 
ملل متحد، از دیگر سخنرانان کنفرانس 
مونیخ بود که با بیان »همه منتظریم یک 
توافق مورد قبول همه طرف ها حاصل 

شود«؛ اشاراتی نیز به برجام داشت.

اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، 
نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ، سعی 
کرد در خصوص نگرانی های اسرائیل 
از توافق هســته ای حرف بزنــد. او در 
سخنرانی  اش گفت که تعلیق نظارت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر غنی 
سازی اورانیوم در ایران غیر قابل قبول 
است و ایران اتمی قابل پذیرش و امنیت 

اسرائیل قابل مذاکره نیست.
با این حال شــولتس تاکید کرد که 
زمان برای حصول توافق یا پایان دادن 
به مذاکرات فرارسیده و ایران باید برای 

توافق تصمیم بگیرد و انتخاب کند.
البته آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان 
از همه طرف های مذاکره کننده خواست 
که حداکثر تالش خود را انجام دهند تا 
بتوان در کوتاه ترین زمان از این مرحله 
عبور کرد.همچنین ژان ایو لودریان وزیر 
امورخارجه فرانسه با انتشار پیامی در 
حساب کاربری خود در توئیتر اعالم کرد 
که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با 
آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا 

دیدار و گفت وگو کرده است.
وی در پیام خود نوشــت: در مونیخ 
با وزیــر خارجه بلینکن دیــدار کردم. 
هماهنگی مطمئن درباره بحران روسیه 
و فوریت تکمیل مذاکرات برای بازگشت 
به برجام با ایران و )منطقه( ساحل میان 

ما وجود دارد.
البته میخائیــل اولیانوف، نماینده 
روســیه در مذاکرات وین هم از ترک 
پایتخــت اتریش توســط روســای 

هیات های اروپایی خبر داد و در صفحه 
توئیتر خود نوشت: روسای هیات های 
آلمان، فرانسه و انگلیس باید چند روز 
وین را ترک کنند اما تیم های آن ها برای 
مذاکرات بیشتر در پایتخت اتریش در 

دسترس خواهند بود.
اولیانوف از دلگرم کننده بودن اوضاع 
خبر داده اســت و تاکید کــرده که به 
تکمیل موفقیت آمیز مذاکرات درباره 

برجام نزدیک هستیم.
رویتر که خبــر قبلــی اش درباره 
جزئیات توافق موج نارضایتی در ایران 
ایجاد کرد این بار به نقــل از یک مقام 
اتحادیه اروپا گفته که انتظار دارد حدود 
دو هفته آینده توافقی در مذاکرات احیای 
برجام حاصل شود. این مقام اروپایی که 
نامش فاش نشده گفته است که طرفین 
در وین بر سر بسیاری از مسایل به توافق 

رسیده اند، با این حال همچنان توافق 
نهایی »به اراده سیاســی طرفین نیاز 

دارد.«
به گفته این مقام اروپایی، از آنجا که 
»برنامه حساس غنی سازی اورانیوم در 
ایران با سرعت در حال پیشرفت است«، 

رسیدن به توافق ضروری است.
او گفت: »بر روی زمین آنها در حال 
پیشرفت با سرعت بسیار باالیی هستند 
که با مســاله حفظ برجام در درازمدت 

سازگار نیست.«
اظهاراتی برای خوشایند اسرائیل

هم زمان با کنفرانس مونیخ کانال ۱۱ 
اسرائیل گزارش داد که توافق هسته ای 
ایران هفته بعد امضا خواهد شد و نفتالی 
بنت نخست وزیر این کشور به آن واکنش 

نشان خواهد داد.
گفته می شود که بنی گنتس، وزیر 
دفــاع اســرائیل در کنفرانس امنیتی 
مونیخ شرکت خواهد کرد و درباره توافق 

احیای برجام اظهارنظر می کند.
اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، در 
کنفرانس امنیتی مونیخ در اظهاراتی که 
به نظر می رسد تنها برای دلخوشی این 
کشور بوده گفت که تعلیق نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بر غنی سازی 
اورانیوم در ایران غیر قابل قبول است و 
مدعی شد که ایران اتمی قابل پذیرش 

و امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست.
با این حال شــولتس تاکید کرد که 
زمان برای حصول توافق یا پایان دادن 
به مذاکرات فرارسیده و ایران باید برای 

توافق تصمیم بگیرد و انتخاب کند.
ابراز خوشبینی و حرکت در مسیر 

توافق احیای برجام 
در کنفرانــس امنیتی مونیخ اصوال 
بحث توافق مطرح نیست. کشورها تالش 
می کنند بر سر سیاســت گذاری برای 
حفظ ثبات جهان، به اجماع حداکثری 
برسند. کشورهایی که در هیچ پیمانی 
با هم همکاری ندارند این کنفرانس را 
فرصتی برای همکاری بر سر مسائلی که 

با هم اشتراکات دارند، می دانند.
در سال های اخیر پرونده هسته ای 
ایران یکی از موضوعــات و محورهای 
کلیدی این کنفرانس بوده اســت و به 
دلیل اهمیت این موضــوع در امنیت 
منطقه همیشه با حساســیت و دقت 
توسط کشورهای دعوت شده مورد رصد 
و بررسی قرار گرفته است. امسال اما در 
کنفرانس مونیخ تالش شد هیچ کدام از 
طرف های برجامی از خطوط ترسیمی 
مذاکرات وین عــدول نکنند و مقامات 
ارشد کشورها بیشتر به ابراز خوشبینی و 
آماده بودن همه طرف ها به توافق احیای 

برجام پرداختند.

تداوم خوشبینی ها از حصول توافق هسته ای

مونیخ، همسو با وین
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در حالی که مقامات ارشد 
همه طرف های برجامی در 

کنفرانس امنیتی مونیخ 
خوشبینانه از حصول 

توافق برای احیای برجام 
سخن می گویند، وزیر امور 

خارجه ایران گفت که در 
این گام های آخر طرف 

مقابل اشتباه محاسباتی 
نکند و مذاکرات را به فضای 

رسانه ای نکشاند

در کنفرانس مونیخ 2022 
تالش شد هیچ کدام از 

طرف های برجامی از خطوط 
ترسیمی مذاکرات وین 
عدول نکنند و مقامات 

ارشد کشورها بیشتر به 
ابراز خوش بینی و آماده 

بودن همه طرف ها به توافق 
احیای برجام پرداختند

طهمورث حسینی
 آمادگی دوحه

 برای ارتقای روابط با تهران
وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیرخارجه کشورمان 
از انتظار دوحه برای سفر رئیس جمهوری اسالمی 
ایران و هیئت همراه به قطر خبر داد و برنامه های پیش 
بینی شده برای این سفر و آمادگی دوحه جهت مبنا 
قرار دادن این سفر برای ارتقا هرچه بیشتر روابط دو 

کشور را تشریح کرد. 
به گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان در این مالقات با 
تاکید بر اهمیت روابط نمونه دو طرف، ابراز امیدواری 
کرد سفر رسمی ریاست جمهوری کشورمان  به قطر 
طی دو روز آینده جهت شــرکت در اجالس اوپک 
گازی و تقویت مناسبات دوجانبه به صورت ممتاز 

برگزار شود.
    

 اعتراض ایران 
به تخریب منازل مردم فلسطین

ســخنگوی وزارت امور خارجه بر لزوم حمایت 
از مردم فلســطین، توقف تخریب منازل و مصادره 
زمین های آنها که در ادامه سیاست های آپارتایدی 
رژیم کودک کش صهیونیستی صورت می پذیرد، 

تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، ســعید خطیب زاده با محکوم 
کردن اقدامات نژادپرســتانه رژیم صهیونیستی در 
کوچانیدن اجباری ساکنان فلسطینی منطقه شیخ 
جراح از منازلشان، با ملت فلسطین، به عنوان ساکنین 
اصلی و واقعی این سرزمین کهن و مهد ادیان الهی 

اعالم همبستگی کرد.
    

دستگیری متهم جعل عناوین 
نهادهای حاکمیتی  و امنیتی 

وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
جاعل عناوین دستگاه های حاکمیتی و امنیتی در 
استان تهران شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی 

دستگیر شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت اطالعــات، در این اطالعیه آمده اســت: با 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج(، متهــم جعل عناوین دســتگاه های 
حاکمیتی و امنیتی در استان تهران شناسایی و با 
هماهنگی مرجع قضایی دستگیر و از تداوم فعالیت 

مجرمانه اش ممانعت شد.  
این  اطالعیه می افزاید: متهم با منتسب کردن 
خود به عنوان نماینده دفتر مقام معظم رهبری، وزارت 
اطالعات، شورای عالی امنیت ملّی و دادسرای نظامی، 
با سوء  اســتفاده کردن از اســناد و مکاتبات جعلی 
عناوین مذکور، اقدام به تهدید و کالهبرداری مبالغ 

بسیاری از شهروندان کرده است.
    

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر داد:
 تغییر راهبرد اسرائیل

 به »جنگ پنهان« با ایران
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: وقتی 
می بینیم رژیم صهیونیســتی، راهبرد خود را علیه 
کشور ما تغییر داده است و از جنگ رو در رو به سمت 
جنگ پنهان اطالعاتی و زیرساختی آمده اند، یعنی به 
سمت فضاهایی که در آن خالء قانونی و مقرراتی در 

حوزه زیرساختی سایبری داریم، رفته اند. 
به گزارش فارس وی افــزود: بنابراین باید بر این 
نکته واقف باشیم که جنگ سایبری یک واقعیت است 
که باید آن را به رسمیت بشناسیم و برهمین اساس، 
به سراغ تامین امنیت و بازدارندگی در حوزه سایبری 
کشــور حرکت کنیم. این امر نیز نیازمند تنظیم گر 

تخصصی در حوزه جنگ و امنیت سایبری است.
    

واکنش دادستانی به اظهارات 
حاشیه ساز در جشنواره فیلم فجر

معاون قضایی دادســتان کل کشور در پیگیری 
حقوق عامه و پیشــگیری از جرم، در نامه ای به وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، بعنوان مدعی العموم 
درخواست کرده اســت تا نسبت به اظهارات خالف 
واقع و غیرکارشناسی یکی از اعضای سازنده یکی از 
آثار جشنواره چهلم فیلم فجر اقدامات الزم صورت 

گیرد.
به گزارش قوه قضائیه، معاون قضایی دادستان کل 
کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم، 
در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، بعنوان 
مدعی العموم و در اجرای تکالیف قانونی مندرج در 
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صیانت از 
فرهنگ عمومی موضوع بند الف ماده ۱ دستورالعمل 
نظارت و پیگیری حقوق عامه«، ضمن تقدیر از آثار 
سینمایی که موجب نشــر فرهنگ اسالمی ایرانی 
و در دفاع از سبک زندگی ســالم و اصول اخالقی و 
آرمان های انقالب اسالمی است، از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی درخواست کرده است تا نسبت به 
اظهارات خالف واقع و غیرکارشناسی یکی از اعضای 
سازنده یکی از آثار جشنواره چهلم فیلم فجر اقدامات 

الزم صورت گیرد.

روی موج کوتاه

خبر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به برخی اخبار در خصوص تشــکیل دولت سایه 
توسط وی گفت: چیزی تحت عنوان »دولت سایه« 
تشکیل نداده ایم و دولت جناب آقای رئیسی دولت 

مطلوب ماست.
به گزارش جماران محمدرضا باهنر در خصوص 
مالقات هایی که گفته می شــود در روزهای اخیر 
برای موضوع تشکیل دولت ســایه داشته است، 
گفت: درباره موضوعی که در روزهای اخیر مطرح 

شد که ما با برخی آقایان جلساتی داشتیم. مثال با 
جناب ناطق نوری جلسه ای داشتیم که البته در 
ادامه جلسه ماهیانه و مستمری است که از زمان 
مجلس پنجم تشــکیل شــده و افراد این جلسه 
اعضای هیأت رئیسه ی مجالس کشور از مجلس 
پنجم تا امروز هستند. وی افزود: آقای روحانی هم 
همواره حضور داشتند البته در دورانی که رئیس 
جمهور بودند کمتر شرکت می کردند و پس از  اتمام 
کار دولت دوازدهم هم من یک جلســه به دیدن 

ایشــان رفتم. با جناب آقای دکتر الریجانی هم 
گاهی دیدارهایی داریم. اما با جناب آقای خاتمی 
شاید حدود پنج یا شش سال است که با هم دیداری 
نداشــته ایم؛ یعنی موقعیتی اتفاق نیفتاده که در 
جلســه ای با هم رو در رو شده باشیم که بخواهیم 

صحبتی داشته باشیم.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین افزود: بعد 
یک عده هم به دروغ گفتند اینها با هم نشسته اند و 
می خواهند دولت سایه تشکیل بدهند. شاید به نظر 

خیلی ها دولت سایه اصال چیز بدی نباشد چراکه 
در بسیاری از کشورها چند حزب وجود دارند که 
یک حزب اکثریت را کسب میکند و حزب اقلیت 
به نوعی دولت سایه تشکیل میدهد و حزب اقلیت 
با این کار اعالم می کند که ما در صورت به قدرت 
رسیدن در آینده چنین شکل و ترکیب کابینه ای 

را خواهیم داشت.
وی افزود: برخی معتقدند که در چنین حالتی 
دولت در سایه می تواند دولت مستقر را رصد و نقد 
سازنده کند و یا راهکار به دولت ارائه دهد؛ پس دولت 
سایه از نظر خیلی کشــورها اساساً چیز مذمومی 
نیست، اما اینکه گفته شد ما چیزی تحت عنوان 
»دولت سایه« تشکیل داده ایم، خیر اینطور نیست. 

االن دولــت جناب آقای رئیســی دولت مطلوب 
ماست و دعا می کنیم خداوند به این دولت توفیق 
بدهد که موفق باشد. هرگاه بحث یا پیشنهادی هم 
داریم به عنوان یک حزب در قالب بیانیه، سخنرانی 

یا دعوت از مقامات اظهار می کنیم.

محمدرضا باهنر: 

نه دولت سایه تشکیل دادم و نه با خاتمی دیدار کردم

رئیس کمیتــه علمی انجمن 
دوســتی ایران و روسیه با تاکید بر 
اینکه باید بررســی کنیم که چرا 
امروز در رابطه با روســیه با مشکل 
مواجهیم؟ گفت: به عنوان کشوری 
قدرتمند باید ذهنیت خود را نسبت 
به روس ها تغییر دهیــم و در این 

مسیر باید از ظرفیت های انجمن های دوستی استفاده کنیم.
به گزارش ایسنا بهرام امیر احمدیان، در نشستی که با عنوان 
»فرصت ها، چالش ها و ســازوکارهای بسط روابط فرهنگی 
ایران و روســیه« که در دفتر انجمن دوســتی ایران و روسیه 
در تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه انجمن های دوستی به 
دنبال انجام اقدامات فرهنگی با هدف توسعه روابط اقتصادی 
و سیاسی هستند، اظهار کرد: هدف از تاسیس انجمن دوستی 

ایران و روسیه بر طرف کردن کج 
فهمی های ایرانی ها نســبت به 
روس ها و کج فهمی های روس ها 
نسبت به ایران بود؛ چراکه نوع نگاه 
است که روابط کشورها را با هم 
تضمین می کند.رئیس کمیته 
علمی انجمن دوســتی ایران و 
روسیه با بیان اینکه »برگشت خوردن برخی کاالهای ایرانی 
صادره به روسیه به دلیل کج فهمی ها و عدم شناخت مناسب 
نسبت به روسیه و بازار این کشور است«، خاطر نشان کرد: روسیه 
امروز دیگر روسیه تزاری و امپراتوری نیست، بلکه کشوری است 
که در سطح بین الملل در زمینه های سیاسی و نظامی تاثیر گذار 
است، ما نیز در شرایط کنونی در فضای بین الملل کمتر کشوری 

را داریم که مانند روسیه به سمت ما بیاید.

حسین امیرعبداللهیان که 
در مونیخ حضور دارد در دیدار 
با صوفیا ویلمز، معاون نخست 
وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک 
در مــورد برخــی موضوعات 
کنســولی از جملــه وضعیت 
اســداهلل اســدی دیپلمــات 

بازداشت شده ایران گفت وگو و تبادل نظر کردند
وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران در این 
دیدار با اشاره به پیشینه خوب ۱۳۰ ســاله روابط بین 
دو کشور عنوان کرد: فرصت های دوجانبه و چندجانبه 
فراوانی در روابط فیمابین دو کشور وجود دارد و میزبانی 
نهادهای اروپایی در بروکسل نیز ابعاد جدیدی به روابط 

و همکاری های دو کشور بخشیده است.

امیرعبداللهیان با اشــاره 
به شــروع تحــرک جدید در 
روابط دو کشــور طی ماه های 
اخیر بعد از شروع به کار دولت 
ســیزدهم در ایران، گسترش 
بیشتر همکاری های پارلمانی 
بین ایران و بلژیــک را یکی از 
ظرفیت های توسعه روابط سیاســی دو کشور توصیف 

کرد.  
»صوفیا ویلمز« معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
بلژیک نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از مالقات مجدد 
با همتای ایرانی خود، به ابعاد مختلف روابط دو کشــور 
اشــاره و تاکید کرد که ارتقای هر چه بیشتر این روابط، 
تاثیرات مثبت زیادی در اروپا و غرب آسیا خواهد داشت.

رئیس کمیته علمی انجمن دوستی ایران و روسیه:

باید ذهنیت خود را نسبت به روس ها تغییر دهیم
در گفت وگوی امیرعبداللهیان با همتای بلژیکی مطرح شد؛

پیگیری وضعیت دیپلمات بازداشت شده ایران در بروکسل


