
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

وین و نیویورک دیروز شاهد اولین 
تالش های دیپلماتیک جدی و عملی 
برای حل مسئله برجام پس از روی کار 

آمدن دولت ابراهیم رئیسی بود. 
سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا تاییدی بر ایــن تالش ها بود. او 
دیروز در هفتاد و ششــمین نشســت 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت 
که »در حال تالش با گــروه ۱+۵ برای 
تعامل دیپلماتیک با ایران و بازگشــت 
به برجام هستیم. آماده ایم اگر ایران هم 
اقدام مشابه انجام دهد به پایبندی کامل 

برجام برگردیم.«
بایــدن همچنین اضافــه کرد که 
»ایاالت متحده دنبــال به راه انداختن 
جنگ سردی دیگر در دنیا نیست و آماده 

تعامل با همه کشورهای دنیا است.«
او تصریح کرد: »قدرت نظامی آمریکا 
باید آخرین راهکار ما باشد نه نخستین 
راهکار و ما نباید از آن به عنوان پاسخی 

برای تمامی مشکالت استفاده کنیم.«
همزمــان با تاکیــد او بــر تعامل 
دیپلماتیک، حسین امیرعبداللهیان و 
محمد اسالمی در قامت وزیر خارجه و 
رئیس سازمان انرژی اتمی و دیپلمات ها 
و مقامات دیگر کشورها در نیویورک و 
وین، مشغول جلسات و رفت وآمدها در 

سطوح مختلف سیاسی برای خروج از 
بن بست توافق هسته ای بودند. 

احتمــال می رفت که در حاشــیه 
مجمع عمومی سازمان ملل، نشست 
ایــران و ۱+4 نیز برگزار شــود. ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه از برگزاری 
این نشســت خبر داده بود. او گفته بود 
هدف از این نشســت ایجاد »فضایی 
مثبت« برای از سرگیری مذاکرات است 

که از اواخر بهار متوقف شده است.
لودریان همچنین اضافه کرده بود: 
»زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با 
تهران عمل می کند و با گذشت زمان، 
مقامات ایرانی به فعالیت های هسته ای 

خود سرعت می دهند.«
اتحادیه اروپا اما دیــروز این خبر را 
تکذیب کــرد. جوزف بورل، مســئول 
سیاســت خارجه اتحادیه اروپــا با رد 
سخنان وزیر خارجه فرانسه، اعالم کرد 
که »وزرای خارجه کشورهای ۱+4 هیچ 
نشستی با ایران در حاشیه مجمع ساالنه 

سازمان ملل نخواهند داشت.«
دیدارهای تراس با 

امیرعبداللهیان و بلینکن
با این حال دیروز جلســات متعدد 
درباره برجــام میــان وزرای خارجه 
کشورهای مختلف تشکیل شد. برای 

نمونه برجام یکــی از موضوعات اصلی 
جلسه آنتونی بلینکن و الیزابت تراس، 
وزرای خارجــه آمریــکا و انگلیس در 
حاشیه نشست ساالنه عمومی مجمع 

عمومی سازمان ملل در نیویورک بود. 
وزارت خارجــه انگلیس پس از این 
دیدار، اطالعیه ای صــادر و اعالم کرد 
که دو کشور )انگلیس و آمریکا( بر لزوم 
بازگشت سریع ایران به مذاکرات وین 

تاکید و توافق کرده اند. 
وزارت خارجه انگلیس روز دوشنبه 
هم با صدور بیانیه ای، به دیدار لیز تراس 
و امیرعبداللهیان در حاشیه کنفرانس 
عمومی سازمان ملل پرداخته و عنوان 
کرده بود: »تراس در ایــن دیدار که در 
هفته اول انتصابش بــه این مقام انجام 
می شــود، مطرح خواهد کرد که باید 
تمایلی دو جانبه نســبت به شــروعی 
دوباره در روابط دوجانبه کشورهایمان 
وجود داشته باشــد. تراس همچنین 
پیشــنهاد آمریکا برای لغو تحریم ها 
در ازای بازگشــت ایران بــه پایبندی 
کامل به تعهدات هسته ای اش را تکرار 
خواهد کرد. او از ایران خواهد خواست 
به مذاکرات وین درباره ]احیای[ توافق 
هسته ای و پایبندی به تعهدات هسته ای 

خود بازگردد که به نفع همه است.«

در سوی دیگر لودریان هم از دیدار 
با همتایان چینی و روسی خود درباره 

توافق هسته ای با ایران خبر داد. 
هجمه های سعودی

در وین گروسی از حضور اسالمی در 
نشست ساالنه کنفرانس عمومی آژانس 
اســتقبال کرد. او در گزارشی توئیتری 
نوشــت: »از اینکه از محمد اسالمی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در نشست کنفرانس 
عمومی آژانس استقبال کردم، خرسند 
هستم تا به تقویت بیانیه مشترکی که 
اخیرا در تهران به دست آمد، بپردازیم. 
اکنون کارهایی داریم که باید با یکدیگر 

انجام دهیم.« 

او البته در ســخنرانی خود در آغاز 
این نشســت تاکید کرد: »ما درصدد 
تالش های دیپلماتیک بیشتر و ضروری 
در راستای ایجاد وضعیت رضایت بخش 
در خصــوص برنامه هســته ای ایران 

هستیم.«
در واقع علی رغم استقبال توئیتری 
گروسی از اسالمی، جو نشست چندان 
هم برای ایران مثبت نبود. ســخنرانی 
عبدالعزیز بن ســلمان، وزیــر انرژی 

سعودی بیانگر این جو منفی بود.
او بر ضرورت خالی شــدن منطقه 
از ســالح کشــتار جمعی و ممانعت از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید 
کرد و افزود که کشورش نسبت به آنچه 
که او »عدم پایبنــدی ایران به توافقات 

بین المللی« خواند، نگران است. 
بن ســلمان همچنین مدعی شد: 
»عدم شفافیت تهران در تعامل با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تهدیدی برای 
ممانعت از اشاعه سالح کشتار جمعی 
است.« وزیر ســعودی تاکید کرد که 
کشورش از تمام تالش های بین المللی 
در راستای ممانعت از دستیابی ایران به 

سالح هسته ای حمایت می کند. 
پاسخ ایران به بن سلمان

اظهارات او با پاسخ نمایندگی ایران 
در وین مواجه شــد. خدایار روزبهانی، 
رایزن سیاسی نمایندگی دائم ایران در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین، 
با انتشار پاسخی مکتوب به اظهارات بن 
سلمان، نوشت: »این طنز تلخی است که 
جمله عامیانه »بهترین دفاع، یک حمله 
است«، در حال تبدیل شدن به یک الگو 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی است. 
عربســتان در حالی به برنامه هسته ای 
ایران می پردازد که این کشور هنوز نسخه 
قدیمی »پروتــکل مقادیر کوچک« را 
اجرا می کند و در نتیجــه، از نظارت و 
راســتی آزمایی جامع برنامه هسته ای 
خود توسط آژانس جلوگیری می کند.«

در ادامه این پاســخ آمده اســت: 
»جمهوری اســالمی ایــران به طور 
کامل و صادقانــه موافقتنامه جامع  
پادمان خود با آژانس را اجرا می کند 
و معتقد اســت عدم اجــرای کامل 
پادمان های جامع، زنــگ خطر را در 
هر کجا که باشــد به صدا درمی آورد؛ 

حال چه در عربســتان باشد، چه در 
رژیم اســرائیل و نبایــد هیچ تفاوتی 
در این بین قائل شــد. ایــن موضوع 
باید فوراً و بدون هیــچ گونه تعصب و 
تبعیض رد شود. ایران، آژانس و جامعه 
بین المللی بسیار خرسند خواهند بود 
اگر عربستان و سایرین در خاورمیانه 
بتوانند همان تعهدات پادمانی را که 
ایران در حال اجرای آن است، انجام 

دهند.«
شرط شروع دوباره مذاکره

همزمان اسالمی در وین می کوشد 
تا علی رغم اتهاماتی از جنس آنچه بن 
سلمان به ایران وارد کرده، اعتماد آژانس 
و اعضای آن را جلب کنــد. او دیروز در 
ادامه ســفرش به وین با وزیر مشاور در 
امور اقتصادی و انرژی آلمان نیز دیدار 
کرد. آخرین تحوالت مربوط به برجام از 

سرفصل های دیدار دو طرف بود.
همچنین شــبکه ان اچ کــی ژاپن 
دیروز گزارش داد که اســالمی در وین 
از ســر گرفتن مذاکرات متوقف شده 
برای احیای برجام را منوط به لغو تمام 
تحریم ها توســط ایاالت متحده کرده 

است. 
به گزارش ان اچ کی، اسالمی گفته 
است: »آمریکا به تعهدات و وظایف خود 
طبق توافق هسته ای ٢٠۱۵ عمل نکرده 
است. این کشور اکنون باید سیاست های 

غلط خود را تصحیح و جبران کند.«
حال بایــد منتظر مانــد و دید که 
پس از بازگشت عبداللهیان و اسالمی 
از نیویــورک و وین، تاثیر ســفر آنها 
بر معمای برجام چــه خواهد بود. آیا 
رایزنی های دیپلماتیــک در این دو 
سفر، راه را برای احیای برجام همواره 
می کند یا اینکه شــرایط دشــوار و 

پیچیده تر خواهد شد؟

نگاهی به تحوالت برجامی در نیویورک  و وین؛

از رایزنی های دیپلماتیک تا سنگ اندازی  ریاض

خبر 

یک کارشناس ارشد مسائل آمریکا گفت: دولت سیزدهم 
به ظرفیت های آسیا، منطقه و کشورهای به اصطالح جنوب 
توجه دارد تا خالءهای موجود و نیازهای کشور را از این طریق 

برطرف کند.
محمد مرنــدی در گفت وگو با ایرنا دربــاره رویکرد دولت 
سیزدهم در خصوص مذاکرات هسته ای تصریح کرد: نگاه دولت 
جدید نسبت به غرب و آمریکا معقول است. دولت سیزدهم در 
عین حال که نمی خواهد روابط با کشورهای غربی را تیره کند 
ولی بیشتر از این منتظر اجرای برجام توسط آنها نخواهد ماند. 
عضو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره به 
توجــه دولت ســیزدهم بــه ظرفیت هــای آســیا، افزود: 
هر چقــدر نیــاز ما بــه دولت هــای غربــی کمتر باشــد 
انگیــزه آنهــا بــرای ادامــه تحریم هــا کاهــش یافتــه و 

 برای حل مشــکالت بــا ایران تــالش بیشــتری می کنند. 
 وی، خوش بینی برخی جریان های سیاســی به احتمال لغو 
تحریم های ایران در همان روزهای آغازین دولت بایدن را یادآور 
شد و ادامه داد: همان موقع عرض کردم که بایدن فرمان ریاست 
جمهوری برای لغو تحریم های ایران را امضا نخواهد کرد ولی 

متاسفانه برخی دیرباور هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اوباما با ترامپ فرق چندانی 
نداشت، اظهار کرد: وی برجام را در ازای گرفتن امتیازات زیادی 
از ایران امضا کرد اما بســیاری از کارهایی که بر اساس برجام 
متعهد شده بود را انجام نداد و در حقیقت برجام را اجرا نکرد. 
همین کار را با کوبا نیز کرد و تنها برخی از تحریم ها را کاهش داد 

و تحریم های اصلی را پابرجا گذاشت.
مرندی با اشــاره به خروج آمریکا از افغانســتان و تبعات 

منطقه ای آن گفت: خروج واشنگتن از افغانستان، بارقه های 
امید را در دل مردم عراق و سوریه روشن کرد و آنها هم امیدوار 
هســتند که نهایتا ایاالت متحده و متحدانش از این کشورها 
عقب نشــینی کنند. اگرچه خروج از عراق و ســوریه به دلیل 
مخالفت اسرائیل و البی صهیونیســتی با این موضوع، سخت 
خواهد بود و مقاومت در برابر این خروج بیشتر خواهد بود اما 
خروج نیروهای آمریکایی از این کشورها اجتناب ناپذیر است 
زیرا هزینه حضور و ماندگاری در این کشورها از لحاظ سیاسی 

و اقتصادی برای ایاالت متحده بسیار باالست.
وی همچنین با اشــاره به پذیرش عضویت دائم ایران در 
سازمان همکاری های شــانگهای تصریح کرد: عضویت دائم 
ایران در این سازمان بسیار ارزشمند است زیرا در حوزه سیاسی 
باعث می شود تعامالت قوی تری با کشورهای عضو این سازمان 

که کشورهای مهمی هستند، پیدا کنیم. عالوه بر این در حوزه 
اقتصادی هم این اتفاق بسیار به نفع ما است چراکه کشورهای 
آسیایی در حال قدرتمند شدن هستند و اقتصاد جهان از غرب 

به شرق در حال جابه جا شدن است.
 این استاد دانشگاه یادآورشد: در حوزه امنیتی هم، عضویت 
دائم در این ســازمان بسیار برای ما مهم اســت زیرا همه این 
کشورها نگران گســترش افراط گرایی در منطقه با حمایت 

آمریکا هستند.

مرندی:

تمرکز دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت های آسیاست
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دو کولبر ایرانی با شلیک مرزبانان 
ترکیه کشته شدند

رســانه ها گزارش داده اند که نیروهای مرزبانی 
ترکیه در ارتفاعات مــرزی اســتان وان، واقع در 
کردستان ترکیه، شماری از کولبران را هدف قرار 
داده و در نتیجه تیراندازی آنها دست کم دو کولبر 
کشته و سه کولبر نیز زخمی شده اند. این گزارش 
هویت کشته شدگان را آلیشان حیدری ۱۸ ساله 
و سوزدار احمدی ٢۱ ساله عنوان کرده که هر دو از 
اهالی روستای کوران از توابع ارومیه بوده اند. گفتنی 
است که از ابتدای ســال ٢٠٢۱ تاکنون دست کم 
۵کولبر با شــلیک مرزبانان ترکیه کشته و ۶ کولبر 

دیگر نیز زخمی شده اند.
    

مجتهد شبستری:
زننده است در جمهوری اسالمی، 
افرادی ماشین خارجی سوار شوند

به گــزارش برنا، آیــت اهلل محســن مجتهد 
شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در واکنش بــه مصوبه مجلس مبنــی بر »صدور 
مجوز برای واردات خودروهــای خارجی« گفت: 
ایران کشوری است که نباید از ماشین های خارجی 
اســتفاده کند. بــرای جمهوری اســالمی زننده 
است افرادی سوار ماشــین های خارجی شوند و از 
ماشین های تولید داخلی استفاده نکنند، این دون 
شان جمهوری اسالمی است. او افزود: ماشین های 
وارداتی ُمفت که نیستند، گمرک و مسائلی از این 
قبیل دارند که قیمتش گران تمام می شــود. باید 
سعی شــود از منظر صرفه جویی و حیثیت نظام از 

وارد کردن ماشین های خارجی خودداری شود. 
    

پیام رئیسی به رئیس دولت امارات
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رسمی 
امارات)وام(، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران 
پیام قدردانی به شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس 
دولت امارات ارسال کرد. این پیام در پاسخ به پیام 
تبریک شیخ خلیفه بن زاید پس از انتخاب ابراهیم 
رئیســی به عنوان رئیس جمهور ایران، است. بنا بر 
اعالم امارات، رئیسی در این پیام نسبت به گسترش 
روابط دوجانبه میان ایران و امارات به ویژه در زمینه 
اقتصادی ابراز امیدواری کرد. وی همچنین برای بن 
زاید، سالمتی و برای دولت  و ملت امارات موفقیت، 

آرزو کرد.
    

 عملیات مین زدایی ترکیه 
در مرز ایران

درحالی که مقامات ترکیه به دیوارکشــی در 
مرز با ایران را بــدون وقفه ادامه می دهند، عملیات 
مین زدایی در این منطقه نیز در حال انجام اســت. 
به گزارش فرارو، هشــت تیم ۱۳ نفره متخصصین 
مین زدایــی ترکیه همراه با ۱۱٢ تیم پزشــکی به 
مناطق مرزی ترکیه اعزام شــده و تاکنون بیش از 
4۷۸4 مین را خنثی کرده اند. این مین ها با کمک 
ســگ های مین یاب شناســایی و سپس خنثی 
می شوند. مقامات ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت 
غیرقانونی از افغانستان به ساخت دیوار مدوالر در مرز 
با ایران ادامه می دهند. تاکنون بیش از ٢٢٠ کیلومتر 

از این دیوار ساخته شده است.
    

دو شهروند ایرانی تبار، نماینده 
پارلمان کانادا شدند

نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی کانادا، 
حاکی از آن است که دو شهروند ایرانی تبار به مجلس 
این کشور راه یافتند. علی احساسی، نماینده ایرانی تبار 
منطقه ویلودیل تورنتو از حزب لیبــرال کانادا، در 
انتخابات پارلمانی این کشور با کسب پنجاه درصد آرا 
دوباره به نمایندگی این منطقه انتخاب شد. همچنین 
مجید جوهری، نماینده ایرانی تبار منطقه ریچموند 
هیل استان انتاریو از حزب لیبرال کانادا، در انتخابات 
پارلمانی این کشور با کسب چهل و هشت درصد آرا 

دوباره به نمایندگی این منطقه انتخاب شده است.
    

وزارت دفاع:
دست نیروهای مسلح برای پاسخ 

به هر تهدید احتمالی   پر است
در بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
به مناسبت بزرگداشــت هفته دفاع مقدس آمده 
است: »امروز دســتاوردهای گران سنگ صنعت 
دفاعی همچون توانمندی های موشکی، پهپادی، 
پدافندی، هوایی، دریایی، الکترونیک، رزم زمینی 
دست نیروهای مسلح را برای پاسخ گویی به هر سطح 
از تهدید احتمالی پر کرده اســت. بدون تردید، در 
چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس، وضعیت دفاعی 
و نظامی جمهوری اسالمی ایران در باالترین سطح 
قرار دارد، به گونه ای که اقتدار و توانمندی الزم را هم 
درعرصه دیپلماسی و هم در بعد نظامی برای دفاع از 

خود و انتقام سخت از دشمن دارد.«

شبکه ان اچ کی ژاپن دیروز 
گزارش داد که اسالمی در 

وین از سر گرفتن مذاکرات 
متوقف شده برای احیای 
برجام را منوط به لغو تمام 

تحریم ها توسط ایاالت 
متحده کرده است

جوزف بورل، مسئول 
سیاست خارجه اتحادیه 

اروپا با رد سخنان وزیر 
خارجه فرانسه، اعالم 

کرد که »وزرای خارجه 
کشورهای 1+4 هیچ 

نشستی با ایران در حاشیه 
مجمع ساالنه سازمان ملل 

نخواهند داشت«

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: الزم 
است نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان دست به 
آسیب شناســی و خود انتقادی بزند، بنابراین 
ضروری است هرچه زودتر بزرگان اصالحات با 
محوریت آقای خاتمی جلساتی را تشکیل دهند.

محمدرضــا خبــاز در گفت وگو بــا ایلنا، 
درباره این که عــده ای از بدنه جریان اصالحات 
بیــان می کنند کــه اصالح طلبان ابتــدا باید 
آسیب شناسی در خودشان انجام دهند و سپس 
در یک حزب فراگیر گرد هم بیایند، اظهار کرد: 

معتقدم آقایان در جریان اصالحات قبل از تشکیل 
حزب فراگیر، باید بنشینند و آسیب شناسی کنند 
تا بفهمند ایرادات کار کجا بوده تا به قول معروف 

پوست اندازی صورت گیرد.
 وی با اشاره به این که جریان اصالحات برای 
تشکیل حزب جدید نباید اشتباهات گذشته را 
تکرار کند، ادامه داد: یک زمانی حزب کارگزاران 
زمانی که مرحوم هاشــمی رئیس جمهور بود، 
حزب قدرتمند این کشــور بود. یا  در یک زمان 
دیگر جبهه مشــارکت در زمان آقای خاتمی 

قوی ترین حزب ایــران بود و افــراد این حزب 
در دولت و مجلس موثــر بودند و نقش آفرینی 
می کردند و یا آن زمانی کــه هنوز آقای کروبی 
محصور نشده بودند، حزب اعتماد ملی حزب 
قوی و فراگیری بود و در مراکز و استان ها شعب 
خودش را داشت و روزنامه اعتماد ملی روزنامه 

رسمی این حزب شناخته می شد.
وی افزود: سوال این است حال اگر یک حزب 
فراگیر  جدید تشکیل دهیم چه خاصیتی دارد؟ 
اگر احزاب را در یکدیگر ادغام کنیم چه می شود؟ 

در مجلس هشــتم طرحی مطرح شد مبنی بر 
اینکه به دلیل تعدد فراوان احزاب آن ها می توانند 
در هم ادغام شــوند. اصالح طلبــان ۳٠ حزب 
داشتند و به این نتیجه رســیدند که می توان 
۵الی ۶ حزب قوی این جریان را در هم ادغام کرد 
و یک حزب فراگیر تشکیل داد، نه اینکه باز بروند 

حزب دیگری را تشکیل دهند؛ چون حزب جدید 
 تشکیل دادن، تفرقه جدید ایجاد کردن است. 
این فعال  سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: حزب 
جدید تاسیس کردن هنر نیست، ادغام کردن 
این احزاب هنر اســت؛ چراکه امروز ۳٠ حزب 
اصالح طلب هســتیم، یکی هم اضافه شــود 
۳۱ حزب می شــویم در صورتی کــه هنر نهاد 
اجماع ســاز این اســت که بیاید همه احزاب را 
در یکدیگر ادغام کند البته که این کار سختی 
است و آسان نیست؛ چراکه هرکدام از این احزاب 
دبیرکل و اعضای مرکزی دارند که باید همه را در 
هم ادغام کرد؛ حزب های کوچک تر اگر خواستند 
ادغام شوند که چه بهتر اگر نخواستند بروند یک 

حزب شوند. 

خباز:

ُبزرگان اصالحات هرچه زودتر با محوریت خاتمی تشکیل جلسه دهند


