
وزیر خارجه عراق:
بغداد میزبان مذاکرات ایران

با  مصر و اردن است
وزیر امور خارجه عراق از آغاز گفت وگوها در بغداد 
میان ایران، اردن و ایران - مصر خبر داد و گفت که 
کشورش پیشــنهاد تبدیل مذاکرات میان ریاض و 

تهران به گفت وگوی علنی و عمومی را داده است.
 به گزارش ایرنا، »فواد حســین«، در مصاحبه با 
العربیة با بیان اینکه سیاســت خارجی عراق موفق 
بوده و بسیاری از کشــورها از آن حمایت می کنند، 
اشــاره  و اعالم کرد که گفت وگوهایی در بغداد بین 

اردن - ایران و مصر - ایران آغاز شده است.
همچنین یک منبع دولتی عراقی در گفت وگو 
با روســیا تاکید کرد: پیش از این پنج دور مذاکرات 
میان تهران و ریاض در بغداد انجام شد که همه آن 
ها در سطح امنیتی و اطالعاتی بود، اما دور جدید در 

سطح دیپلماتیک خواهد بود.
    

مشاور عالی فرمانده ارتش:
وضعیت آمریکا و اروپا

بدتر از ایران است
مشــاور عالی فرمانده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران مطرح کرد: دشمن از طریق شبکه های معاند به 
دنبال سیاه نمایی از وضعیت کشور است، در حالیکه 

وضعیت آمریکا و اروپا به مراتب بدتر از ایران است.
به گزارش ایســنا، امیــر ســرتیپ احمدرضا 
پوردستان با بیان اینکه امروز به واسطه جنگ نرم 
دشمن، قلب ها و فکرهای مردم ما مورد هدف قرار 
گرفته است، افزود: دشمن با هزینه های میلیاردی 
تالش می کند در ایمــان و اعتقادات جوانان تزلزل 
ایجاد و با سواالت انحرافی و روایات جعلی جوانان ما 

را دچار لغزش کند.
    

وزیر دادگستری:
یک عذرخواهی به مردم بدهکاریم

وزیر دادگســتری گفت: ما یک شــرمندگی و 
عذرخواهی به مردم بدهکاریم که به واسطه اجرای 

طرح مردمی سازی یارانه ها اذیت شدند.
به گزارش ایرنا امین حسین رحیمی گفت: دولت 
شبانه روز به فکر مردم است و تمام تالش و توان خود 
را بــه کار گرفته تا از افزایــش قیمت ها و بی نظمی 

جلوگیری کند.
رحیمی با اشــاره به اینکه دولــت هرگز اجازه 
نمی دهد مــردم ناراحــت و آزرده خاطر شــوند، 
افزود: مشکالت زیاد اســت و به برکت خون شهدا 
و با همراهی مســئوالن و مردم، این مشکالت کم 

خواهد شد.
    

آمادگی تهران
برای توقف بحران در اوکراین

در تماس تلفنــی وزیران امور خارجــه ایران و 
اوکراین، دو طرف در مــورد برخی موضوعات مورد 

اهتمام مشترک گفت وگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا، حســین امیرعبداللهیان در 
این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید مجدد بر موضع 
اصولی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر  مخالفت 
با جنگ گفت: از ابتدا اعالم کردیم که ضمن توجه 
به ریشه بحران، با توسل به جنگ مخالف هستیم 
و جنگ را راه حل مناسبی برای حل و فصل مسائل 

نمی دانیم.
امیرعبداللهیــان اظهار کــرد: رابطه جمهوری 
اسالمی ایران و اوکراین طی سه دهه گذشته همواره 
مبتنی بر دوستی، احترام و منافع متقابل و همکاری 
بوده است و ما آمادگی داریم در چارچوب توافقی که 
برای گشایش کریدور حمل غالت در دریای سیاه 

ایجاد می شود، مشارکت کنیم.
    

دبیر ستاد حقوق بشر:
پیگیر اتباع ایرانی در آمریکا هستیم

دبیر ستاد حقوق بشــر ایران با اشاره به اقدامات 
مختلف بــرای آزادی اتباع ایرانــی گفت: ما پیگیر 
وضعیت ایرانیان به گروگان گرفته شــده توســط 

آمریکا هستیم.
به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی با اشاره به 
اینکه تعدادی از ایرانیان به بهانه های واهی دور زدن 
تحریم های غیرقانونی در آمریکا در زندان به ســر 
می برند، بیان کرد: وظیفه ما پیگیری این گروگان 
گیری ها از سوی رژیم آمریکاست و در این خصوص 
اقدامات مختلفی نیز تاکنون انجام شده است، البته 

باید اقدامات بیشتری انجام شود.
غریب آبادی گفت: یکی از اقداماتی که تاکنون 
انجام شده، پاسخ مثبت به ایده های تبادل زندانیان 
بوده اســت، علیرغم این که از نظــر نظام قضایی 
متخلفین متعلق به کشورهای خارجی باید تا روز 
آخر مجازات خود را طی کننــد، اما ایران با رویکرد 
حمایت از اتباع بی گناه خود، با تســامح به چنین 

طرح هایی نظر مساعد نشان داده است. 

t oseei r ani . i r
سياست2

دو هفته بعد از توئیت های عجیب 
علی باقری کنی و شــایعه استعفایش، 
حاال کانال اصولگــرای عماریون خبر 
داده که امیرعبداللهیــان در نامه ای به 
ابراهیم رئیسی، تقاضای تغییر در تیم 
مذاکره کننــده را دارد و با حضور علی 

باقری مخالف است.
این کانال اصولگرایان نوشته است: 
»از ابتدای حضــور باقری کنی در تیم 
مذاکره کننده و چینش تیم توسط وی 
افراد متخصص بارها نســبت به عدم 
کفایت او در مدیریــت روند مذاکرات و 
عدم اطالع رسانی دقیق وی به مجلس 
و دولت در مورد روند مذاکرات هشدار 
دادند؛ اما رئیس دولت مخالف این نظریه 
و درصدد پیش بــردن مذاکرات با تیم 

فعلی است.«
در ادامه می خوانیم: »حال شنیده 
می شــود امیر عبداللهیان به مخالف 
سرســخت حضور باقری کنی در تیم 
مذاکره کننده تبدیل شده و در نامه ای 
به آیت اهلل رئیســی خواســتار تغییر 
باقری کنی شده است و مهدی صفری 
و محمدرضا غائبــی را به عنوان گزینه 
جایگزین شخص مذکور پیشنهاد داده 
اســت.« بار قبل که شــایعه استعفای 
مذاکره کننده ارشد ایران بر سر زبان  ها 

افتاد، روزنامه های اصولگرا آن را طراحی 
دشــمن و برای باال بردن قیمت دالر و 
التهاب در بازار معرفی کردند این بار اما 
خود آنان برای تغییر مذاکره کننده ارشد 

پیش قدم شده اند.

جدایی از خویشتن خویش
انتخاب باقری کنی به عنوان یکی از 
سرسخت ترین منتقدان برجام به عنوان 
مذاکره کننده ارشد همواره با عالمت 
ســوال و تردید همراه بود. او که در آغاز 
دولت روحانی به سرعت از تیم هسته ای 
کنار رفت، نقدهایش درباره برجام را در 
شبکه افق ســیما و وب سایت مدرسه 
کالک وابســته به بســیج دانشجویی 
و مرکز رشــد دانشــگاه امــام صادق 
منتشــر کرد و مقدمه ای هم بر نسخه 
فارسی کتاب خاطرات وندی شرمن، 
مذاکره کننده تیم هســته ای نوشت. 
او همچنین پس از توافق ژنو در ســال 
93 که پیش درآمد توافق برجام بود در 
مجلس حضور یافت و محتوای مذاکرات 
و توافقات را نقد کــرد. او در یک گفت 
وگوی تلویزیونی پس از خروج ترامپ از 
برجام با فهرست کردن امتیازاتی که در 
برجام از دید او به قیمت تضعیف برنامه 
هسته ای ایران به طرف مقابل داده شده 
بود، گفت: »خارج از چارچوب معاهده 
ان پی تی، خــارج از چارچوب پادمان، 

خارج از چارچوب پروتــکل الحاقی، 
در برجام 57 دریچه برای دسترســی 
بیگانگان به مراکز حساس و امنیتی مان 
باز کردیم... چرا می گویم مراکز حساس 
و امنیتی؟ چون میــدان ولیعصر را که 
همه می توانند بروند ببینند. آن پشت 
را کسی نمی تواند ببیند و اجازه برجام 

را می خواهد«. 
او در مهرمــاه 1397 نیز به تکذیب 
یکی از ادعاهای اصلی حامیان برجام 
در دولت روحانــی پرداخت و در گفت 
وگویــی تصریح کــرد: »بــه نظر من 

برجام تصمیم نظام نبــود. فهم خودم 
را می گویم، اگر منظور از نظام رهبری 
است، به نظر من در طول دوره مذاکرات 
که از روی کارآمــدن دولت یازدهم تا 
زمانی که توافق حاصل شد یعنی 23 تیر 
سال 94، حضرت آقا یک سری خطوط 
قرمز، خطوط اساسی، حد و مرز برای 
مذاکرات تعیین کردند. بسیاری از اینها 
رعایت نشد. آقا فرمودند از حقوق ملت 
ایران و به ویژه حقوق هســته ای حتی 
یک قدم هم نباید عقب نشینی کنید، 
درصورتی که 100 مورد حق هسته ای 
ملت ایران در برجام ضایع شده است... 
. ممکن است بیشتر هم باشد، حداقل 
100 مورد اســت. بعضی از آنها ابدی 
است، یعنی بدون سقف زمانی است«. 

دولت رئیســی اما باقری کنی را از 
خویشــتن خویش جدا کــرد و او را بر 
مسندی نشاند که باید مدافع برجام و 
احیای آن باشد. بسیاری همین مشکل 
شناختی را یکی از بزرگترین مشکالت 

تیم جدید می دانند.
محمــد ســرمدی، قائــم مقــام 
محمد جــواد ظریف بدون اشــاره به 
نام باقری کنی از مخالفان سرســخت 
برجام در گذشــته انتقاد می کند و بر 
این باور است که آنها در تله گذاری خود 
افتاده اند: »معتقدم آنچه پیش از خروج 
ترامپ از توافق جامع هســته ای ایران 
و در نفی برجام در کشــورمان صورت 
گرفت به هیچ وجه منصفانه نبوده است. 
یعنی به صورت غیرعادالنه ای در داخل 
کشور دستاورد یک مذاکرات برد- برد 
زیر ســوال رفت و از ارزش و اعتبار آن 
کاسته شــد. به هوای اینکه بتوانند در 
رقابت های سیاسی داخلی حریف را از 
میدان به در کنند. البته با این َدست از 
اقدامات یک نوع توقعی را هم در میان 
افکار عمومی جامعــه ایجاد کردند که 
اگر مخالفین برجام به روی کار بیایند 
چه کار خارق العاده ای انجام خواهند داد 

و چه برگ برنده ای را رو خواهند کرد؟
سرمدی می گوید: »همه ما می دانیم 
بعید اســت حتی اگر آن ها نیز در روند 
مذاکرات ایران و 1+5 حضور داشــتند 
می توانســتند توافقی بهتر از برجام و 
بدون نقطه ضعف، یعنی برد کامل برای 
ایران را به دســت آورند. اما در حقیقت 

همان کسانی که در حال از میدان به در 
کردن رقیب بودند نمی دانستند طنابی 
را به دســت و پای خودشان می پیچند 
که مشکالت آن، بعدها گریبانگیرشان 

خواهد شد.«

باقری کنی و دوباره صدای پای 
شورای امنیت

به فاصلــه یک روز بعد از بن بســت 
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در 
دوحه؛ ابتدا تروئیکای اروپا علیه شــیوه 
مذاکراتــی ایران موضع گیــری کرد و 
بعد از آن پس از سال  ها موضوع پرونده 
هســته ای ایران موضوع تبادل نظر در 

شورای امنیت سازمان ملل شد.
سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در 
بیانیه خود تصریح کردند که »قدامات 
ایران به ســرعت، توازِن توافقی که ما از 
ماه ها پیش بر سر آن برای احیای برجام 
مذاکره کرده ایم را برهــم زده و پنجره  
را برای رســیدن به یک راهــکار فوری 

دیپلماتیک می بندد.«
آنها در این بیانیه همچنین به مذاکرات 
دوحه اشــاره و تهران را به طرح مسائل 
»فرعی و غیرواقع بینانه« متهم کردند. سه 
کشور اروپایی در این رابطه در بیانیه خود 
تاکید کردند که در جلساتی که در دوحه 
برگزار شد، »ایران بار دیگر از بهره بردن 
از فرصت ایجاد شــده امتناع و در مقابل 
مطالبات فرعی و غیرواقع بینانه خود را 

مطرح کرده است.«
بعد از آن هم نشست شورای امنیت 
ســازمان ملل در مورد اجرای قطعنامه 
2231 این شورا که بعد از حصول برجام 
و در درباره توافق هســته ای ایران صادر 
شده، برگزار شــد و بار دیگر کشورهای 
اروپایی به همراه آمریکا و اتحادیه اروپا 
از به نتیجه نرسیدن توافق اظهار ناراحتی 
کردند. هرچند نمایندگان چین و روسیه 
و ایران،  در این جلســه مقصر به نتیجه 

نرسیدن توافق را آمریکا دانستند.
بسیاری معتقدند ورود شورای امنیت 
ســازمان ملل به پرونده هسته ای ایران 
حتی اگر یک نشســت کارشناســی یا 
اضطراری باشد، خطر ارجاع پرونده ایران 
به این شورا و صدور قطعنامه را باال می برد.

درســت مانند همان زمانی که علی 
باقری عضو تیم مذاکره کننده بود و سه 
بار شــورای امنیت علیه ایران قطعنامه 

صادر کرد.

افزایش انتقادها و دفاع وزیر
از مذاکره کننده ارشد

همزمان با بی نتیجه بودن مذاکرات 

دوحه انتقادها از تیــم مذاکره کننده 
به اوج خود رســیده اســت. بسیاری 
از کاربران با یادآوری جمله حســن 
روحانی کــه »اینهــا زبــان دنیا را 
بلد نیســتند« به انتقــاد از تیم فعلی 
پرداختند. برخی هم فرصت سوزی های 
مذاکره کننده ارشــد را یادآور شدند. 
یک فعال سیاسی و مطبوعاتی نوشت: 
»بایــدن تایید کــرد که در ســفر به 
عربستان از کشورهای منطقه خواهد 
خواست فروش نفت را افزایش دهند. 
در صورت تحقق این موضوع در شرایط 
فعلی و حل بحران انرژی، اسلحه نفتی 
ایران در مذاکرات بی اثر، و برجام برای 
اروپا و آمریکا اهمیت سابق را نخواهد 
داشت. برای باقری برای این دستاورد 

بزرگ دست بزنید!«
البته امیرعبداللهیــان در تماس 
تلفنی با وزیر امور خارجه قطر تالش 
کرد از باقری کنــی دفاع کند و گفت: 
»مذاکره کننده ارشــد مــا همواره با 
ابتکار عمل و در مسیر تحقق توافقی 
قابل قبول گام بر می دارد و ما بر ادامه 
مذاکره تا رســیدن به توافق مبتنی بر 

واقع بینی مصمم هستیم.«
او سپس در توئیتی نوشت: »دکتر 
باقری با جدیت و در هماهنگی کامل 
با اینجانب بــه مذاکــرات منطقی، 
مســتدل و فعال برای لغــو  تحریم ها 
ادامه می دهد. مــا با قدرت و منطق به 
تالش ها ادامه می دهیــم. واقع بینی 
آمریکا و اخذ تضمین پایــدار  در نفع 
کامل اقتصادی ایران از توافق، می تواند 

نتیجه مذاکرات را ثمربخش کند.«
آنطور که بلومبرگ گفته مذاکرات 
بعد از ســفر بایدن بــه منطقه دنبال 
خواهد شــد. تا آن زمان ایران فرصت 
دارد یا تیم مذاکره کننده خود را تغییر 
دهد و ترمیم کند و یا با ابتکارات بیشتر 
و ادبیاتــی متفاوت به ســراغ آخرین 

پنجره  نیمه باز مذاکره برود. 

همزمان با بن بست دوحه، زمزمه ها باال گرفت

ضرورت تغییر باقری کنی یا تاکتیک مذاکره 
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

آنطور که بلومبرگ گفته 
مذاکرات بعد از سفر بایدن 

به منطقه دنبال خواهد شد. 
تا آن زمان ایران فرصت 

دارد یا تیم مذاکره کننده 
خود را تغییر دهد و ترمیم 
کند و یا با ابتکارات بیشتر 
و ادبیاتی متفاوت به سراغ 

آخرین پنجره  نیمه باز 
مذاکرات برود 

انتخاب باقری کنی به عنوان 
یکی از سرسخت ترین 

منتقدان برجام به عنوان 
مذاکره کننده ارشد همواره 

با عالمت سوال و تردید 
همراه بود. دولت رئیسی 

اما او را از خویشتن خویش 
جدا کرد و بر مسندی نشاند 

که باید مدافع برجام و 
احیای آن باشد. بسیاری 
همین مشکل شناختی را 

یکی از بزرگترین مشکالت 
تیم جدید می دانند

رئیس سازمان انرژی اتمی معتقد است ریشه مصیبتی که 
برای برنامه هســته ای ایران ایجاد شده در دشمنی منافقین 

است
معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انــرژی اتمی، 
اظهار کرد: منافقین از 20 ســال پیش خدمت به استکبار و 
صهیونیست ها و اتهام زدن به جمهوری اسالمی را آغاز کردند.

وی با یادآوری ادعاهای افکار عمومی طی این سال ها اشاره 
کرد و ادامه داد: زمانی ادعا می شــد ایران  در جایی در لویزان 
بمب اتم می ســازد، غوغایی در رســانه ها ایجاد شد، باالخره 
دسترسی گرفتند، بازرسی انجام شد و دیدند هیچ چیز نیست. 

بعد سال ها گفتند شــیان، مدتی بعد بلوا کردند که جایی در 
لوکیشــنی در جنوب غرب تهران بمب اتمی می سازند، باز 

بی نتیجه بود.
وی با اعتقاد به اینکه برنامه اقدام مشترک )برجام( یک سند 
معامله اســت، اظهار کرد: برجام حاصل بیست سال مذاکره 
است؛ ســندی واضح که اتهامات کار پنهان یا نظامی در قالب  
ابعاد احتمالی نظامی  برنامه هسته ای با یک شرح و بسطی بسته 
است، در حقیقت برجام یک تعهد از طرف آن ها برای برداشتن 
همه تحریم هایی که به بهانه هســته ای طی چهار قطعنامه 

شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انــرژی اتمی به 
کارشکنی های دائمی اسرائیل در روند فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای ایران اشــاره کرد و ادامه داد: اسرائیل ادعا دارد 50 
هزار برگ مدرک درباره فعالیت هســته ای ایران را دزدیده و 
هر چند وقت یک بار نیز  چند برگ از آن ها را لو می دهد؛ خب 
این همان PMD است، در حالی که یک بار مذاکره انجام شد 
و این موضوعات بسته شد، اما باز در هر دور از مذاکرات مجددا 

مطرح می شود.
اســالمی تاکید کرد: مذاکراتی هــم در آن دولت و هم در 
این دولت برای بازگشت به تعهدات انجام شده، اما قدر مسلم 

این است که دلیل و مایه اصلی که برجام برای آن متولد شده 
نمی تواند دوباره زنده شود، اما طرف مقابل مدام دوباره مسائل را 
روی  میز می گذارد، در حالی که جمع بندی و اقناع یک بار برای 
همه مسائل گذشته اتفاق افتاده است، به هر حال امیدواریم 
تیم مذاکره کننده با اســتدالل قوی از نظرسیاسی و حقوقی 
این شررا از سرملت برطرف  کند و کشور در مسیر پیشرفت و 

توسعه گام بردارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

دشمنی منافقین، ریشه مصیبت های برنامه هسته ای ایران است

خبر

یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که 
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، جریان 
اصولگرایی را خط کشــی شــده تر، ترسیم 
خواهد کرد تا بتواند یارگیری خود را در چند 

ماه آینده داشته باشد. 
حسین کنعانی مقدم، در گفت وگو با ایلنا، 
درباره واژه سوپر انقالبی ها که مورد نقد رئیس 

مجلس قرار گرفته اند، گفــت: چون به انتخابات مجلس 
نزدیک می شویم، طبیعی است که ایشان مواضع خود را 
شفاف تر بیان کند و جریان اصولگرایی را خط کشی شده تر، 
ترســیم کند تا بتواند یارگیری خود را در چند ماه آینده 
داشته باشد. همچنین مجلس آینده می تواند مقدمه ای 
برای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری یعنی دو 

انتخابات بعدی باشد. 

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال 
که آیا ادبیات آقــای قالیباف در به کاربردن 
این کلیدواژه به نوعی برای فرار از مسئولیت 
است، گفت: تمام سیاســت مدارانی که در 
راس کار نیستند، ســعی می کنند با انتقاد 
رقیب خود را گوشه رینگ قرار بدهند. وقتی 
به منصب می نشینند، سعی می کنند دیگران 
را از رده انتخاباتی خارج کنند. چراکه اینگونه قدرتشان را در 

ریاستشان استقرار می بخشند. 
کنعانی مقدم افزود: قالیباف در طول مســئولیتی که 
داشته فراز و نشــیب های زیادی دیده است. همیشه هم 
یک چهره تهاجمی بوده است. اما اگر بخواهد از این چهره 
استفاده کند و بگوید به خاطر سوپرانقالبی ها نتوانستم به 

وظایفم عمل کنم، عذر بدتر از گناه آورده است.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بر 
این باور است که بی ثباتی در تصمیمات دولت 
جریان دارد و موجــب اتخاذ تصمیمات یک 

شبه و سپس لغو آنها شده است.
سعید شریعتی در گفت وگو با ایلنا گفت: 
یکسال است که دولت در دست دولتمردان 
جدید است، ســوال می کنیم تورم را از 37 

درصد تحویل گرفتیــد در حال حاضر کجا هســتیم؟ 
نمی گویم رســاندید به 2 درصد ، باالخره شــاخص ها 
مشخص اســت. دالر را 23 تومان تحویل گرفتید امروز 
کجاســت؟ نزدیک 25 درصد روی دالر ظرف یکســال 

گذشته رفته است. 
وی خاطرنشــان کرد: دولت آمد 57 درصد به حقوق 
کارگران اضافه کرد و در انتهای سال 1400 آنان خوشحال 

شدند که 57 درصد حقوق شان اضافه شده 
است اما اردیبهشت نشده می گفتند کاش 
اضافه نمی کردید و با این افزایش قیمت ها 
مطلقا به جایی نمی رســند. یا به وضعیت 

بازنشستگان که بحرانی است نگاه کنید.
شریعتی گفت: کدام دولتی با خودش 
اینگونه رفتار می کند؟ شما بی ثباتی ها را در 
همه جای تصمیم گیری ها مشاهده می کنید؛ به طور مثال 
در بحث خودرو، لوازم خانگی، فــوالد و برق چه تغیییر و 
تحولی رخ داده است؟ تصمیم های یک شبه می گیرند و لغو 
می کنند. تصمیم های ناکارآمد می گیرند و لغو می کنند! 
در این بخش بحث از نقد شاخص ها و نتایج عملکردها و 
تصمیم هایی است که در همین دولت گرفته شده است و 

ارتباط با دولت قبلی ندارد.

کنعانی مقدم:

قالیباف به دنبال یارگیری برای انتخابات مجلس است
سعید شریعتی:

دولت مدام تصمیم های یک شبه گرفته و لغو کرده است


