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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

همه منتظر هستند تا ببینند ابراهیم 
رئیسی باالخره با برجام و مذاکرات وین 
چه خواهد کرد. تماس دیروز او با امانوئل 
مکرون را شاید بتوان اســتارتی برای 
ازســرگیری این مذاکرات خواند. او در 
اولین هفته از ریاست جمهوری خود، 
روز گذشته یک تماس تلفنی یک ساعته 
با رئیس جمهور فرانسه داشت و مسلما 
برجام اصلی ترین محور این گفت وگو 

بوده است. 
گرچه رئیسی و مکرون درباره لبنان 
هم حرف زده اند و رئیسی به مکرون گفته 
است که »ما از هر اقدامی که در جهت 
ثبات، امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی 
مردم لبنان باشــد حمایت کرده و در 
این زمینه از همراهی فرانسه استقبال 

می کنیم.«

موضوع اصلی گفت وگــو اما برجام 
بوده و البته اتهامات دریاییـ  امنیتی که 
طی روزهای اخیر در پی حمله به کشتی 
اسرائیلی به ایران زده شده است. موضع 
رئیس جمهور جدید ایران درباره برجام 
دســت کم در این گفت وگوی تلفنی 
مانند رئیس جمهور سابق یعنی حسن 
روحانی بوده است. او همان حرف های 
همیشگی را زده اســت مبنی بر اینکه 
آمریکا تعهدات خود را آشــکارا نقض 
کرده و تحریم را حتی بــه حوزه اقالم 

بشردوستانه هم کشانده است. 
رئیسی در ادامه باز هم مانند حسن 
روحانی تاکیــد کرده اســت بر اینکه 
»هم آمریــکا و هم اروپایی هــا باید به 
تعهدات خود در برجــام عمل کنند و 
در هر مذاکره ای باید حقوق ملت ایران 
استیفا و منافع ملت ما تامین شود.« از این 
جمالت عالوه بر یکسانی آنها با اظهارات 

رئیس جمهور قبلــی، نکته دیگری که 
برمی آید نیز این است که رئیسی مذاکره 
را نفی و رد نکرده بلکه در امتداد همان 
سیاست دولت قبلی آن را منوط به تامین 
منافع ایران کرده است. از همین روست 
که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه نیز دیروز در نشست خبری خود 
بر همین امر تاکید کرده و گفت که »در 
دولت جدید مسیر مذاکرات ادامه پیدا 

خواهد کرد.«
اشارات مشخص به موضوع 

امنیت دریایی
درباره امنیت دریایــی نیز ابراهیم 
رئیسی به رئیس جمهور فرانسه گفت 
که جمهوری اسالمی نسبت به تامین 
امنیت و حفــظ بازدارندگی در منطقه 
خلیج فارس و دریای عمان بسیار جدی 
است و با عوامل سلب کننده امنیت مقابله 
خواهد کرد. اظهــارات او درباره امنیت 

دریایی در حالی بود که ایران چندین روز 
است که زیر توپخانه سنگین کشورهای 
اروپایی، آمریــکا و همینطور چندین 
کشور عرب منطقه بابت حوادث مختلف 
برای چندین نفتکش در خلیج فارس 
است. این کشورها همگی ایران را متهم 
کرده و کار را حتی به شــورای امنیت 

سازمان ملل هم کشانده اند. 
مکرون در پاسخ به گفته های رئیسی 
درباره امنیت دریایــی، اظهار کرد که 
»قبل از هر چیز بایــد چارچوب ثبات 
ایجاد کرده و مطمئن باشیم که ثبات در 
مسائل مختلف از جمله وضعیت دریاها 
وجود خواهد داشت.« این جمالت نیز 
می تواند اشاره ای باشد به ضرورت طرح 
مذاکره روی مسائل امنیتی که غرب آن 
را دنبال می کند و مکرون ســعی کرده 

تلویحا آن را مطرح کند. 
در نهایــت دو رئیس جمهــور بر 

همکاری دو کشور جهت برقراری صلح 
و ثبات در منطقــه و تداوم گفت وگوها 
با هدف عمیق تر شدن روابط دو جانبه 
تاکید کــرده و گفت وگوی خــود را به 

پایان برده اند. 
گفت وگویی آرام اما تکراری

با آنچه از این گفت وگوی تلفنی در 
رسانه ها منتشر شــده می توان گفت 
که مکالمه ای آرام و طبق روال معمول 
بوده است و نشانی از تغییرات عمده در 
دیالوگ سران دو کشور با تغییر دولت 
ایجاد نشده است؛ آنچنانکه وال استریت 
ژورنال هم دیروز چنین تحلیلی را درباره 
دولت رئیسی ارائه داده و نوشته است: 
»لحن رئیسی مصالحه جویانه است.« 
این روزنامه البته به گفته های رئیسی 
خطاب به کشورهای خارجی مبنی بر 
اینکه پیروزی وی در انتخابات ماه ژوئن 
نشــان دهنده تقاضای رأی دهندگان 
برای مقابله با خواسته های بیش از حد 
قدرت های اســتکباری و استبدادی 
جهان است، اشــاره کرده و با استناد به 
آن نوشته است که گرچه لحن رئیسی 
مصالحه جویانه اســت امــا »تعامل 

معنادار« با غرب به پایان رسیده است. 
نکته دیگر در گفت وگوی رئیسی و 
مکرون اما این بود که پنداری همه چیز 
به نقطه سر خط بازگشته است. در واقع 
جمالت رئیسی و مکرون گرچه عادی 
و دور از تنش بود اما نشانی از پیشرفت 
نیز نداشت؛ تکرار همان حرف هایی بود 
که سال های پیش هم روسای جمهور 
ایران و کشورهای غربی عضو برجام در 
گفت وگو با یکدیگر رد و بدل می کردند. 

 انتظاری طوالنی 
در پیش است؟

با توجــه به همین نقطه ســر خط 
رسیدن اســت که وال استریت ژورنال 
می نویسد: »تحلیلگران می گویند که 
اگر قرار باشــد توافق با ایاالت متحده و 

غرب حاصل شود، احتماالً به آسانی در 
دسترس نخواهد بود و پس از دوره های 

طوالنی درگیری به دست می آید.«
البته طوالنی بودن این فرایند صرفا 
مربوط به روی کار آمدن رئیسی در ایران 
نیســت. در آن طرف هم بایدن هر روز 
کار را سخت تر می کند. منابع غربی از 
تصمیم جدید بایدن مبنی بر لغو محدود 
تحریم ها در قبال توقف غنی سازی خبر 
داده اند؛ تصمیمی که چانه زنی ها در وین 
را فرسایشی تر و طوالنی تر خواهد کرد. 

حال بایــد منتظر مانــد و دید که 
مذاکرات وین چه زمانی دوباره از ســر 
گرفته خواهد شــد؛ هرچند که انتظار 
برای به نتیجه رســیدن این مذاکرات 
 طوالنی تــر از انتظار برای شــروع آن 

به نظر می رسد!

اولین تماس برجامی رئیسی با یکی از اعضای توافق هسته ای برقرار شد؛

نقطه سـر خط

گفت وگو

خبر

نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی 
گفت: به نظر می رسد تشــکل ها و احزاب  در 
دولت رئیسی به حاشیه می روند؛ چراکه حتی در 
این مدت با احزاب اصولگرا یا شورای مرکزی و 
هیأت رئیسه آنان درباره کابینه جلسه ای برگزار 
نکرده است. حتی در دایره مشــاوران ایشان 
مشــاهده نکردیم که آنان در رابطه با تشکیل 
کابینه در این مدت با احزاب اصولگرا و آن های 
که در حمایت وی بیانیه دادند، نشستی برگزار 

کنند و نظر آن ها را بگیرند.
جالل میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
افزود: با توجه به آن چیزی که در صحبت های 
رئیسی دیده شــد و عمکلردش در چیدمان 
کابینه احتمالی، به نظر می رســد وی به جای 
تعامل با احــزاب و جناح هــا ترجیح می دهد 
با مردم از یک ســو و از ســوی دیگر با برخی از 

نخبگان ارتباط بگیرد. 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که به اعتقاد من دولت رئیسی بدون 

واســطه احزاب و گروه های سیاســی با مردم 
ارتباط برقرار خواهد کرد، ادامــه داد: اگر این 
گمانه زنی درست باشــد، در این صورت ما در 
دولت وی شــاهد پر رنگ تر شــدن سفرهای 
استانی رئیس جمهور و ســایر مقامات دولتی 
به استان ها و شهرستان ها خواهیم بود و کمتر 
با احزاب، گروه ها و طیف های سیاسی تعامل 

می کند.
وی با اشاره به دیگر صحبت های رئیسی در 
مراســم تحلیف در خصوص سیاست خارجی 
و رویکرد ایران در قبال برداشــتن تحریم ها و 
سایر مشــکالت در عرصه بین المللی، گفت: 
صحبت های رئیسی در حوزه سیاست خارجی 
نشــانه تغییراتی در مقایســه با رویکردهای 
دولت های ســابق اســت؛ چراکه ما مشاهده 
می کنیم زمانی مرحوم هاشمی، آقایان خاتمی 
و روحانی در صحبت هایشــان از لزوم بهبود 
روابط با اروپا و تنــش زدایی در روابط با آمریکا 
صحبت به میان آورند اما در صحبت های رئیس 

دولت سیزدهم آن چیزی که مشاهده کردیم 
تاکید بر توســعه روابط با همســایگان و عبور 
از ضرورت بهبود روابط بــا غرب و تنش زدایی 
با آمریکا بود و از کنار این موضوع گذشــتند و 

اشاره ای به آن نکردند.
میرزایی گفــت: این که آیا ایــن راهبرد یا 
تاکتیک جواب خواهــد داد باید صبر کنیم تا 

در ۲ الی ۳ هفته آینده تشکیل کابینه شود وزیر 
امورخارجه مشخص شــود و منتظر اتفاقاتی 

باشیم که رخ خواهد داد. 
وی درباره این که پس از برگزاری مراســم 
تحلیف انتقاداتی نســبت به قالیباف و رئیسی 
وارد شــد که بیان کردن مشــکالت داخلی 
کشور جایش در این مراسم و مقابل مهمانان 
خارجی نبود، گفت:  چه در آســتانه روی کار 
آمدن مجلس و چه در حال حاضر که در آستانه 
تشــکیل دولت جدید هستیم این جریانی که 
قدرت را به دست گرفته است چه در دولت و چه 
در مجلس تصورش این اســت که عامل اصلی 
مشکالت معیشتی مردم و همین طور کشور 
از سومدیریت قبلی بوده است؛ بنابراین شاید 
می خواســتند این پیام را در مراسم تحلیف به 
خارجی ها بدهند که همچنان بــر این باورند 
بحث ســامان دادن به داخــل از طریق یک 
مدیریت جدید امکان پذیر اســت و این گونه 
وجه تمایز خودشان را با دولت قبلی بیان کنند.

میرزایــی ادامه داد: ایــن که صحبت های 
رئیــس مجلــس و رئیس جمهور درســت یا 
نادرست بوده اســت که ما اختالفات  و مسائل 
داخلی مان را در جمع های خارجی بیان کنیم 

یا نه؛ بازمی گردد به این که معموال دولت هایی 
از این حربه برای امتیاز گیری استفاده می کنند 
البته به این صورتی که ما در مجلس خودمان 

شاهد بودیم.
وی ادامه داد: به طور مثال مرسوم است اگر 
دموکرات ها روی کار هستند می گویند اگر با 
ما همکاری نکنید جمهــوری خواهان بیایند 
شرایط را ســخت تر می کنند، یا این که ما هم 
در مذاکرات برجام از این شگرد استفاده کردیم 
و گفتیم اگر شــما به ما امتیــاز ندهید جریان 
دیگری روی کار می آید که شــاید بدتر باشد و 
با شــما تعامل نکند که باعث می شود مسئله 

حل نشود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: معموال این گونه صحبت ها 
وجــود دارد امــا در جای خودش بــه عنوان 
ابزار استفاده می شــود تا بتواند راه گشا باشد و 
مسئله ای را حل کند؛ اما در این جمع عمومی 
به نظرم فقط می تواند نشانه این باشد که تاکید 
آقایان بر این بود که پیامی را مخابره و منتقل 
کند مبنی بر این که یک رویکرد جدید در ایران 
شروع شده که با قبل متفاوت است و حاال باید 

منتظر نتایجش باشیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در صورتی 
که رئیسی روز سه شنبه لیست وزرای پیشنهادی 
خود را به مجلس ارائه کند، در نهایت از شنبه ۳۰ 
مردادماه کار بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی 

در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
علیرضا سلیمی با بیان اینکه مجلس شورای 
اسالمی جهت بررســی صالحیت و برنامه های 
وزرای پیشــنهادی در کمیسیون ها، سامانه ای 
را تعبیه کــرده که محور هــای مختلف مربوط 
به اطالعــات وزرای پیشــنهادی را در اختیار 
نمایندگان قرار می دهد، تصریح کرد که منطبق 

بودن برنامه های وزرای پیشــنهادی با اســناد 
باالدستی، راســتی آزمایی مدارک تحصیلی و 
سوابق اجرایی از جمله محور هایی این سازوکار 

است.
وی منطبــق بــودن برنامه هــای وزرای 
پیشنهادی با اسناد باالدســتی، راستی آزمایی 
در خصوص مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی را 
از جمله محور هایی ذکر کرد که در سامانه ای که 
از سوی معاونت قوانین و نظارت مجلس تعبیه 

شده، درج می شود.
عضو هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی 

اعالم کرد: بــه احتمــال زیاد لیســت وزرای 
پیشنهادی از سوی رئیس جمهور فردا سه شنبه 
به مجلس اعالم می شود و در همان جلسه اعالم 

وصول خواهد شد.
وی افزود: در صورتی که رئیس جمهور لیست 
وزرای پیشــنهادی را فردا به مجلس شــورای 
اسالمی اعالم کند کمیســیون های مجلس از 
بعدازظهر همان روز با تشکیل جلسات به بررسی 
صالحیت و برنامه های وزرا خواهند پرداخت و 
این بررسی ها در روز چهارشنبه و شاید پنجشنبه 

نیز ادامه خواهد داشت.

ســلیمی گفت: همچنین قبل از تعطیالت 
مربوط به تاســوعا و عاشــورای حســینی نیز 
کمیســیون های مجلس به وظایــف خود به 
بررسی صالحیت و برنامه های پیشنهادی ادامه 

خواهند داد.
عضو هیأت رئیســه مجلس تصریح کرد: در 
نهایت از روز شــنبه ۳۰ مردادماه کار بررســی 
صالحیت وزرای پیشــنهادی در صحن علنی 

مجلس آغاز خواهد شد.
وی همچنیــن گفــت: در آغــاز بررســی 
صالحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی ابتدا 
هر کمیســیون تخصصی به مــدت ۱۰ دقیقه 
گزارش خــود را در خصــوص وزرای مربوطه 
 اعالم می کند و ســپس روند بررســی ها آغاز 

خواهد شد.

میرزایی در گفت وگو با ایلنا: 

رئیسی برای چینش کابینه با احزاب اصولگرا دیداری نداشته است 

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرداد: 

آغاز بررسی صالحیت  کابینه رئیسی از ۳۰ مرداد
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رئیس قوه قضائیه:
هیچ ایرانی خارج از کشور 

ممنوع الورود نیست
غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه با 
اشاره به ابراز تمایل برخی ایرانیان مقیم خارج کشور 
برای بازگشــت به وطن و ابراز نگرانی برخی از آنان 
نســبت به برخورد های قضایی اظهار داشت: هیچ 
ایرانی که تبعه ایران و اکنون در خارج از کشور است، 
ممنوع الورود نیست و منعی برای بازگشت به کشور 
ندارد. وی به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها 
متذکر شد افرادی که در سالیان دور ممنوع الخروج 
بوده و اکنون نیز حکم جلب ندارند، ضرورتی ندارد 
صرفاً به خاطر ممنوع الخروج بودن، در بدو ورود به 
کشور دستگیر شوند و حتماً نباید این کار انجام شود.

    
سعید مرتضوی تبرئه شد

به گزارش موج، شــعبه اول دیوان عالی کشور، 
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را از اتهام 
معاونت در قتل )در ماجرای بازداشتگاه کهریزک( 
تبرئه کرد. در بخشی از این دادنامه که روز شانزدهم 
ماه جاری صادر شــده، آمده اســت: »انتساب بزه 
معاونت محل خدشه است، به خصوص اینکه دو نفر 
دیگر از همکاران نامبرده که عماًل در اقدامات مورد 
نظر دخیل بوده اند و حتی مباشــرت در بازداشت 
داشته اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده اند.« 
در بخش دیگری از رأی نیز آمده که سعید مرتضوی 
در دادنامه صادره در تیرماه ســال جاری، از اتهام 
مشارکت در بازداشــت غیرقانونی نیز تبرئه شده و 
به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل، 

منتفی گردیده است.
    

عضو کمیسیون امنیت: 
 در دفاع از فلسطین 
خیلی هزینه کردیم

جلیل رحیمی جهان  آبادی، عضو کمیســیون 
امنیت ملی مجلس گفت: عربستان سعودی به علت 
پیوند عمیق در ابعاد اقتصادی و امنیتی با آمریکا، 
تصمیماتی را در منطقه گرفتــه که تامین کننده 
امنیت خاورمیانه و منطقه غرب آسیا نیست. وی 
ادامــه داد: انتظار می رود که در میان کشــورهای 
اسالمی، عربســتان در جایگاه یک کشور شاخص 
اسالمی مواضع دوســتانه تر و همراه تری با ایران 
در پیش بگیرد، زیرا بخــش عمده هزینه هایی که 
جمهوری اسالمی پرداخت می کند، در دفاع از منافع 
جهان اسالم و مسئله فلسطین در خاورمیانه است.«

    
 عراق در تدارک میزبانی 

از رهبران ایران، ترکیه و عربستان
به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، فواد حسین، 
وزیر امور خارجه عراق، در تدارک نشستی امنیتی با 
حضور رهبران ایران، ترکیه و عربستان است. وی 
طی امروز و فردا به تهران سفر می کند تا دعوتنامه ای 
را به ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور ایران تحویل 
و همچنین مسائل مربوط به امنیت عراق و روابط 
دوجانبه را مورد بحث قرار دهد. منابع وزارت خارجه 
عراق پیش از این گفته بودند که مقامات عراقی در 
نظر دارند در پایان ماه یک نشســت برگزار کنند تا 

تنش های منطقه ای برطرف شود.
    

رحمانی فضلی:
سازمان تبلیغات مسئول اجرای 

پروتکل های بهداشتی در 
مراسم محرم است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور با بیان 
اینکه ما دغدغه و نگرانی در خصوص نحوه رعایت 
پروتکل ها در دهه محرم را داریم، گفت: به استانداران 
توصیه شد که به مربوطه و مسئولین هیئات رعایت 
پروتکل ها و نظارت بر آنها را تاکید کنند. وی اظهار 
کرد: دانشگاه های علوم پزشــکی ناظر و سازمان 
تبلیغات اســالمی مســئول اجرای پروتکل های 
بهداشتی در هیئات و مراســم عزاداری ایام محرم 

هستند.
    

نخست وزیر اسرائیل خواستار 
اقدام علیه ایران شد

نخست وزیر اسرائیل از کشورهای جهان خواست 
علیه جمهوری اســالمی اقدام کنند. نفتالی بنت 
در جلســه کابینه اسرائیل ضمن اشــاره به نقش 
جمهوری اســالمی در حمله به نفتکش مرســر 
استریت، همچنین از قدرت های جهانی خواست 
از ادامه مذاکره با دولت ابراهیم رئیســی خودداری 
کنند. وی از موضع وزیران امور خارجه کشورهای 
عضو گروه هفت و همچنین بیانیه اتحادیه اروپا درباره 
حمله به نفتکش مرسر استریت استقبال و تاکید کرد 
که زمان صدور بیانیه علیه ایران سپری شده و وقت 

اقدام کردن علیه حکومت ایران فرا رسیده است.

پنداری همه چیز به نقطه 
سر خط بازگشته است. 

مکالمه رئیسی و مکرون 
گرچه عادی و دور از 

تنش بود اما تکرار همان 
حرف هایی بود که در دوره 

روحانی هم با روسای 
جمهور کشورهای غربی 

عضو برجام رد و بدل 
می شد

سوتیتر: حال باید منتظر 
ماند و دید که مذاکرات 

وین چه زمانی دوباره از سر 
گرفته خواهد شد؛ هرچند 

که انتظار برای به نتیجه 
رسیدن این مذاکرات 

طوالنی تر از انتظار برای 
شروع آن به نظر می رسد!


