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روی موج کوتاه

از «وین نان نمیشود» تا صحن علنی؛

گزارش«واشنگتن فری بیکن» ازنشست وین؛

روز هجمههای هیجانی نمایندگان علیه ظریف

محبوبه ولی

وزارتخارجهوشخصمحمدجواد
ظریف دیروز را زیر توپخانه ســنگین
بهارســتان ،آن هم از دو جبهه به سر
بردند؛ یــک جبهه در تــاالر بصیرت
سفارت سابق آمریکا در تهران یا همان
النه جاسوســی و یک جبهــه هم در
صحنعلنیمجلس.
درجبههتاالربصیرتسفارتسابق
آمریکا ،همایش «وین نان نمیشود»
برقــرار بود که ظاهرا با همت بســیج
دانشــجویی هشت دانشــگاه تهران
برگزار شــده بود و در خود بهارستان
هم دیروز ظریف برای توضیح درباره
فایل صوتی لو رفته از او به کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی احضار
شده بود که گرچه آن جلسه غیرعلنی
بود امــا نمایندگان در جلســه علنی
هجمهها و انتقادات تندی را به سوی
ظریف روانه کردند .همایش «وین نان
نمیشود»گرچهعلیالظاهرهمایشی
دانشجویی بود اما مهمانان اصلیاش
نمایندگان مجلس بودنــد و بیش از
همه محفلی بود برای حمله به دولت و
مذاکرات وین.
مالک شــریعتی ،روحاهلل نجابت،
نصــراهلل پژمانفــر ،حســینعلی
حاجیدلیگانی و روحاهلل متفکر آزاد
در این همایش حاضر بودند و فحوای

کالم همگی آنها نیز مشترک و مبتنی
بر انتقادهای تند از رویکرد و عملکرد
دولــت روحانی در حوزه معیشــت و
دیپلماسی بود.
اتهامسخیفحسادت!
روحاهلل نجابت ،عضو کمیســیون
اصل  90به طعنه گفــت :دولتی که
نمیتواند در قصــه مرغ مدیریت کند
با چه اســتدالل و ادعایی میخواهد
مذاکرات انجام دهد؟!
پژمانفر ،رئیس کمیســیون اصل
 90هم اظهار کرد« :نگاهی که در حل
مسائل کشور داشتند این بود که «باید
رضایت آمریکا را جلب کنیم» و نگاه
دیگر این بود که «شما عرضه مذاکره
را نداریــد»؛ نگاه این بود که مســئله
دارد حل میشود ولی مسئلهای حل
نمیشد!»
حسینعلی حاجی دلیگانی ،عضو
هیأت رئیسه نیز با اشــاره تلویحی به
اظهارات وزیر خارجه در فایل صوتی
لو رفته درباره سردار سلیمانی ،گفت
«ظریف در صحبتهایش حســادت
میکند کــه چرا مــردم از افرادی که
میدان تالش میکنند ،اینگونه تجلیل
میکنند».
در واقــع همایــش «ویــن نان
نمیشود» گرچه آنگونه که از نامش
برمیآید قرار بود درباره معیشــت و
مذاکرات وین باشــد اما فایل صوتی

ظریف نیــز نقــل این محفــل بود.
روحاهلل متفکر آزاد ،عضو دیگر هیأت
رئیسه مجلس با اشاره به همین فایل
صوتی ،گفــت« :بایــد بگویم قدرت
دیپلماســی مردان میدان بیشتر از
مردان صرفاً دیپلماسی است».
واکنش به اظهارات عراقچی
درباره دوربینها
جلسه اصلی پیرامون ظریف و فایل
صوتی و مذاکرات وین اما در بهارستان
بود .ظریف دیروز به کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجه مجلس دعوت
شده بود تا درباره فایل لو رفته توضیح
دهد .این جلســه غیرعلنــی بود اما
از آنچه نمایندگان در جلســه علنی
مجلس گفتند ،میشد فهمید که در
نشســت ظریف با کمیسیون امنیت
ملی دقیقا چه گذشته است.
با اظهارات یک روز قبلتر مجتبی
ذوالنوری ،رئیس کمیســیون امنیت
ملی نیز ،جــو دیروز مجلــس قابل
پیشبینی بود .ذوالنوری روز شــنبه،
یک روز پیش از رفتن ظریف به مجلس
طی اظهاراتی تنــد و گزنده گفت که
فرضیه ســرقت فایل صوتی ظریف
منتفی است و آنچه رخ داده یک پروژه
سیاسی و انتخاباتی بوده است.
او مدعی شد که «قهرمانسازی از
شخص وزیر امور خارجه در انتخابات
از اهداف مهم انتشار فایل صوتی بود

همایش«وینناننمیشود»
گرچهعلیالظاهرهمایشی
دانشجوییبود ،امامهمانان
اصلیاشنمایندگان
مجلسبودندوبیش ازهمه
محفلیبودبرایحملهبه
دولت و مذاکرات وین
که خوشــبختانه به این هدف دست
نیافتند ».اظهارات او در حالی است که
دولت اعالم کرده فایل صوتی ظریف
سرقت شده و روحانی دستور پیگیری
آن را داده اســت .ذوالنوری اما دیروز
در جلسه علنی مجلس گفت« :اینکه
بگویند فایل صوتی قرار نبود منتشر
شــود چنین چیزی نیست؛ این فایل
صوتی دونسخه بوده است یک نسخه
در اختیــار وزیر و یک نســخه هم در
اختیار مجموعه تحقیقات راهبردی
ریاســت جمهوری ،از کجا این فایل
صوتی به بیــرون داده شــد؟ اگر در
زبان دولتیها گفته شــد این توطئه
صهیونیســتها است ،ســوال ما هم
این است صهیونیســتها چگونه در
مجموعه شما چنین نفوذی دارند که
مطالب سری و فوق سری باید فورا در
اختیار آنها قرار گیرد؟»
او در بخش دیگــری از گفتههای

ایران درحالفشارآوردن
به دولت بایدن است

خود به اظهارات اخیر عراقچی مبنی
بر گفتوگو با رافائل گروسی ،مدیرکل
آژانسبینالمللیانرژیاتمیواحتمال
تمدید روشــن مانــدن دوربینهای
تاسیسات هســتهای که قرار است در
صورت عدم رفع تحریمها سوم خرداد
خاموش شــوند ،اشــاره کرد و افزود:
«به چه حقــی در صحبتهای خود
میگویید که ما وجــود دوربینهای
آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تمدید
میکنیم؟ آیانمیخواهیدپالسبدهید
که رفع تحریمها به تاخیر بیافتد؟ آیا
نمیخواهید گرا بدهید که آنها تهدید
شما و قانون مجلس را جدی نگیرند؟»
او همچنین ظریف را متهم کرد که
با اظهاراتش در فایل صوتی باعث شده
تا روسیه و چین پشــت ایران را خالی
کنند .نماینده قم در بخش دیگری از
ســخنان تند خود خطاب به دستگاه
دیپلماســی و دولت ،تصریح کرد که
«شما مدیون میدان هستید .شما نه
اقتصاد درستی داشتید و نه پول زیادی
داشــتید ،منطقه را هم رها کردید و
اکنون فقط کشورهایی در منطقه با ما
هستند که تحت تاثیر میدان بودهاند،
اگر اینها را نداشتید ،چه چیزی باید سر
میز مذاکره به عنوان بضاعت ،آورده و
سعی میکردید امتیاز بگیرید؟»
خط و نشان آقای رئیس
نه تنها نماینده قــم ،بلکه جو کلی
مجلس دیروز علیه ظریف بود .در رأس
آن محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس
بود که پس جلسه غیرعلنی در مورد
فایل صوتی ظریف و مذاکرات وین ،به
طعنه گفت که «خون شهید سلیمانی
جریان خودباخته غربزده را رســوا
میکند ریشه آنها را میخشکاند».
عالوه بر این خط و نشــان او ،سید
غنی نظری ،نماینده خلخال اظهارات
ظریــف را غیرقابل بخشــش خواند.
وحید جاللزاده ،نماینــده ارومیه با
تاکید بر اینکه «حاج قاسم خط قرمز
ملت ایران اســت» ،انتشارات صوت
وزیر خارجــه را توطئــهای از پیش
طراحیشده عنوان کرد.
امیرحسین قاضیزاد هاشمی هم
که ریاست جلســه دیروز را برعهده
داشت ،گفت« :این سوال بزرگ مطرح
است کســی که در مبانی استراتژیک
نظام شبهه دارد چطور میتواند رئیس
گروه مذاکرهکننده بوده و از منافع ملی

تاختوتازدیروزنمایندگان
بردیپلماسیدولتنیز
نشان داد که مجلسفایل
صوتیظریفوفرمایشات
رهبری درباره آن را فرصت
مناسبیبرایفشاربه
دولت و یک تسویه حساب
سیاسی دیده است
دفاع کند و آن را به نتیجه برساند؛ البته
تازه متوجه میشــویم که چرا در طی
این مذاکرات طوالنی خطوط اصلی و
قرمز رعایت نشد و به چنین سرانجامی
گرفتار شد».
شمار دیگری از نمایندگان نیز در
تقبیح و تخریب دیپلماســی دولت و
شخصظریفنطقکردندودرنهایتاز
آن ادبیات گزنده و هجمههای سنگین
علیــه ظریف چنین بــر میآید که او
جلسه بسیار ســختی با بهارستانیها
داشــته و توضیحات او کارگر نبوده
است.
استیضاحظریفکلیدخورد
ابوالفضــل عمویی ،ســخنگوی
کمیســیون امنیت ملی توضیح داد
که ظریف در این جلسه گفته است از
مصاحبه شونده امضا گرفته شده بود
که بدون رضایت مباحث منتشر نشود.
او درباره اتهام دوقطبیسازی هم
تصریح کرده بوده که «با ایده دو قطبی
کردن میــدان و دیپلماســی موافق
نیست و به هیچ عنوان این موضوع را
دنبال نمیکند و معتقد است میدان و
دیپلماسی در کنار هم میتواند منجر
به تامین دقیق منافع ملی شود».
عناد میان دو جریان سیاســی اما
مانع از این اســت که بهارستان تن به
همگرایی و همکاری برای رفع چنین
مناقشــاتی دهد و تاخت و تاز دیروز
نمایندگان بر دیپلماســی دولت نیز
نشــان داد که مجلــس فایل صوتی
ظریف و فرمایشات رهبری درباره آن
را فرصت مناسبی برای فشار به دولت
و یک تسویهحســاب سیاسی دیده
است؛ تا جایی که اســتیضاح ظریف
را هم کلید زدنــد؛ هرچند که چنین
استیضاحی با توجه به شرایط دولت
و ورود قریبالوقوع بــه انتخابات ،به
سرانجام نخواهد رسید.

خبر
جزئیات تازه یاهونیوز از ترور سردار سلیمانی:

پمپئو به طور زنده از پنتاگون نظارهگر ترور بود

یاهونیوز در مصاحبه با  ۱۵مقام فعلی و سابق
آمریکایی به جزییات تــازهای از عملیات ایاالت
متحده برای ترور سرلشــکر قاســم سلیمانی،
فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران دست
پیداکردهاست.
به گــزارش «انتخاب» به نقل از این ســایت
خبری ،تــک تیراندازان یگان زبــده دلتافورس
آمریکاوسهپهپادمسلحبهموشکهایهلفایردر
ترورسردارقاسمسلیمانیبهکارگرفتهشدهاند.
همزمــان ،اعضای یــگان ضدتروریســت
اقلیــم کردســتان عــراق بــه عملیــات
نظامیــان آمریکایــی در فــرودگاه بغــداد

و گردآوری اطالعــات از آنها کمــک کردهاند.
ازسویدیگر،مامورانآمریکاییباکمکواحدهای
اطالعاتیاسراییلدرساعتهایپیشازعملیات،
فعالیتتلفنهمراهقاسمسلیمانیرارصدکردهاند.
به گزارش یاهونیوز ،ســردار سلیمانی در شش
ساعت پیش از سوءقصد ،سه بار تلفن همراهش
راتغییردادهواسرائیلیهاکهازشمارهاینتلفنها
مطلع بودند ،اطالعات مربوط به تحرکات او را در
اختیارآمریکاییهاقراردادهاند.
نظامیــان آمریکایــی بــه اســم برگزاری
مانور ،بخشهایــی از جنوب شــرقی فرودگاه
بغداد را در شــب عملیات بســتند و ســه واحد

تک تیرانداز دلتافورس در فاصلــه های  ۵۵۰تا
 ۸۰۰متری محل سو قصد مســتقر شده بودند.
اینعملیاتبهطورهمزمانبهوسیلهدنکوتس،
مدیر امنیت ملی آمریکا و برایان هوک ،فرستاده
ویژهدرامورایراندراتاقعملیاتکاخسفیددنبال
میشد .مایک پمپئو و مارک اسپر ،وزرای خارجه
و دفاع و ژنرال مارک میلی ،فرمانده ســتاد ارتش
آمریکا،ازساختمانپنتاگوننظارهگرتصاویراین
حمله به طور زنده بودنــد .دونالد ترامپ ،رییس
جمهوری آمریکا که برای تعطیالت ســال نو به
فلوریدا رفته بود به همراه رابرت اوبراین ،به طور
صوتی در جریان جزئیات حمله بود .به نوشــته

یاهونیوز ،آمریکاییها عالوه بر سردار سلیمانی
اهدافدیگریرابرایازبینبردندرنظرداشتند.
از جمله این افراد ،عبدالرضا شــهالیی ،فرمانده
نیرویقدسسپاهدریمنبودکهازسوءقصدجان
سالمبهدربرد.دوفرماندهحشدشعبیعراقهماز

جملهدیگراهدافآمریکابودند.اینسایتخبری
ادامهدادهکهبرنامهریزیبرایترورقاسمسلیمانی
در ابتدای دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ،
در زمانی که مایک پمپئو ،مدیر سازمان اطالعات
مرکزیآمریکا،سیابود،صورتگرفت.

مبنای عمل درباره مصوبه شوراینگهبانتفسیر معاونت حقوقی است

وزیرکشوردربارهابالغیهشوراینگهباندربارهشرایطثبت
نامنامزدهایانتخاباتریاستجمهوریبهوزارتکشورگفت
کهاینوزارتخانهدراینخصوصمنتظرنتیجهبررسیحقوقی
معاونت حقوقی رئیسجمهور است و این تفسیر مبنای عمل
خواهدبود.

نامه اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقالب؛

ک فوری در قبال
خواستار تحر
جنایات صهیونیستیهستیم

اســماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی جنبش
مقاومت اسالمی حماس در پیامی به رهبر معظم
انقالب با بیان اینکه «رژیم صهیونیستی از تمامی
خطوط قرمز فراتر رفته و احساسات و عواطف امت
اســامی را جریحهدار کرده» ،نوشت« :خواستار
تحرکفوریشمابرایاتخاذموضعیقاطعدرقبال
این جنایات و تالش برای بسیج مواضع اسالمی و
دیپلماسی عربی ،اسالمی و بینالمللی به منظور
بازداشتن دشمن صهیونیســتی از ادامه جنایات
وحشیانه خود علیه ملت فلســطین و سرزمین و
مقدسات آن در شهر قدس اشغالی به ویژه مسجد
مبارکاالقصیهستیم».
سفارت ایران در ترکیه:

ادعای اعزام نیرو از سوریهبهیمن
توسط ایرانکذب است

سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا خبر
منتشر شده توســط خبرگزاری آناتولی مبنی بر
انتقال جنگجو از ســوریه به یمن توسط نیروهای
نظامی ایران راتکذیب کرد .این سفارت در صفحه
توئیتر خود با بیــان اینکه چنین ادعایی نشــانه
کماطالعی از واقعیتهای میدانی اســت ،نوشت:
«این ادعای ساختگی با رویکرد جمهوری اسالمی
ایران نسبت به جنگ فاجعهبار و غیرانسانی علیه
مردم یمن تعارض دارد .جمهوری اســامی ایران
هموارهخواهانپایاناینجنگبودهوازتالشهای
سازمان ملل در جهت دستیابی به راهکار سیاسی
حمایتکردهاست».
در بیانیهای با امضای  203نماینده؛

انتخاباتی
ِ
مجلس از مصوبه
شورای نگهبان تقدیرکرد

 203نماینده مجلس شــورای اســامی در
بیانیهای از مصوبه اخیر شــورای نگهبــان درباره
شرایط کاندیداتوری نامزدها در انتخابات ریاست
جمهوری حمایت کردند .در این بیانیه آمده است:
«ضمن حمایت از اقدام شــورای نگهبان مبنی بر
ســاماندهی ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری [ ]...اعالم میکنیم که این امر بر اساس
اختیارات شورای نگهبان مندرج در قانون اساسی
صورت پذیرفته و منجر به ســاماندهی اتفاقات در
خاللثبتنامکاندیداهایانتخاباتگشتهودرجهت
اصالحوضعموجودوحفظمصالحانقالباست».

۱۱کاندیدای اصالحطلب برنامه
خود را ارائهکردند

رحمانی فضلی:

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشســتی خبری اظهار کرد:
شورای نگهبان پیرو ابالغ سیاستهای کلی انتخابات موظف
شدهرجالسیاسیراتعریفوتفسیرکندوشرایطشرابگوید.
این مسئولیت کامال بر عهده شورای نگهبان است که شورای
نگهبانهماینکارراانجامدادوبهوزارتکشورابالغکرد.
ویافزود:دراینزمینهموضوعاولنحوهابالغاستکهبایداز
طریقرئیسجمهوریباشدودوماینکهتفسیرحقوقیتوسط
معاونتحقوقیرئیسجمهوریبهمااعالمشود.
وزیر کشور با بیان اینکه قسمت عمده این ابالغیه مربوط
به خود شورای نگهبان است و شورای نگهبان به نظر بنده یک

یکسخنگویوزارتامورخارجهآمریکابهفری
بیکنگفت:ایراندرحالفشارآوردنبهدولتبایدن
است تا تقریباً تمام تحریمهای اعمال شده توسط
دولت ترامــپ ،از جمله تحریمهایــی را که برنامه
هستهای این کشور ،بانکها و تجارت نفت را هدف
قراردادهاست،لغوکند.دولتبایدنهممیگویدکه
مایلاستهمهتحریمهایالزمبرایبازگشتکامل
به توافق هستهای را که به عنوان برنامه جامع اقدام
مشترکمعروفاستلغوکند.تحریمهانقطهاصلی
درمذاکراتبودهاندزیراایرانتالشمیکندآمریکا
تحریمهارالغوکند.

الهمشوراینگهبان
گامدراینزمینهجلورفتهاست،گفت:قب ً
طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام
میداده است .شورای نگهبان این بار همان اقدامی را که انجام
دادهاستتحتیکسریشاخصهاویکسریشرایطتوضیح
داد،مشخصوتبیینکرد.ویاضافهکرد:سهموردازاینموارد
مربوط به وزارت کشور بود که به سن ،مدرک تحصیلی و سوء
پیشینهمربوطاستوازوزارتکشورخواستهتاحینثبتنام
اینمدارکراازداوطلبانبگیرد.
رحمانیفضلی با بیان اینکه منتظر نتیجه بررسی حقوقی
معاونت حقوقی رئیسجمهور هستیم ،خاطرنشان کرد :اگر

هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله شود قطعاً آن را تعمیم
خواهیم داد و حتماً به دنبال اجــرای قانون خواهیم بود .باید
متناسبباتفسیرعملکنیمامااینبهمعنایعدمهمکارییا
به معنای نادیده گرفتن رابطه و فعالیتهای شورای نگهبان با
وزارتکشورنیست.
رحمانیفضلیدرباره برخینگرانیهادراینزمینهیادشده
وتفسیرحقوقیمتعدد،گفت:ضمناحترامبههمهاینتفاسیر
سیاسیوهرنگاهوتفسیرحقوقی،بایدبگویمکهتفسیرحقوقی
معاونتحقوقیریاستجمهوریمبنایعمل ماخواهدبودو
منتظرآنهستیم.

آذر منصوری ،سخنگوی جبهه اصالحات ایران
با اشــاره به آخرین وضعیت بررســی کاندیداهای
اصالحطلب برای انتخابات ریاست جمهوری گفت:
از میان  14کاندیدایی که پیش از این با پیشــنهاد
حداقل 10عضوجبههاصالحاتبهعنوانگزینههای
پیشنهادی این جبهه معرفی شــده بودند ،تاکنون
آقایان تاجزاده ،صادقی ،پزشکیان ،شریعتمداری،
صدر ،هاشــمی ،خرازی ،آخونــدی و کواکبیان و
همچنینخانمهاموالوردیوشجاعیبرنامههایخود
راارائهدادهاند.برایناساسجهانگیری،ظریفوعارف
هنوزبرایارائهبرنامهدرجلساتحاضرنشدهاند.

جزئیاتی از جلسه انتخاباتی
قالیباف و رئیسی

فارس نوشــت« :در جلســاتی که اخیرا آیتاهلل
رئیسیومحمدباقرقالیبافحضورداشتهاند،قالیباف
تاهللرئیسی،رقابتباایشان
گفتهاستکهباآمدنآی 
را خالف مصالح انقالب میداند و علیرغم فشارها
وظیفهای برای کاندیداتوری احســاس نمیکند.
قالیباف اظهار داشته که دیگر نامزدها هم حتی اگر
خودرااصلحمیدانند،بایدازرقابتکنارهگیریکنند
وهمهبهآیتاهللرئیسیکمککنیمتاجریانانقالب
بایکنامزدواحدواردرقابتباجریانرقیبشود».

