
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛
دیدار رئیسی و مکرون در نیویورک

خبرگزاری رویترز از دیدار و گفتگوی روسای جمهور 
ایران و فرانسه خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز سه شنبه 
دیداری رودررو با سیدابراهیم رئیسی داشت. او گفته بود 
که امیدوار است بتواند »درخصوص تمامی موضوعات« 

با همتای ایرانی خود گفتگو کند.
    

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
 دیدار با رئیسی در گشودن گره 

برجام نتیجه بخش نیست
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت که به 
اعتقاد وی دیدار با »ابراهیم رئیســی« رئیس جمهوری 
ایران، برای حل گره ایجاد شــده در مذاکرات هسته ای، 
نتیجه بخش نخواهد بود. به گزارش ایلنا، »جوزپ بوررل«  
دیروز در نشستی خبری در حاشیه اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در نیویورک مدعی شد که پاسخ ایران 
کمکی به دستیابی به نتیجه در مذاکرات وین نمی کند. 
بوررل همچنین گفت که انتظار نــدارم در هفته جاری 

اتفاق جدیدی در رابطه با مساله هسته ای ایران رخ دهد.
    

اعالم وصول نامه معرفی زاهدی وفا 
به عنوان وزیر پیشنهادی کار 

رئیس مجلــس نامه رئیس جمهور بــرای معرفی 
محمدهادی زاهــدی وفا به عنوان وزیر پیشــنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعالم وصول کرد. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست 
علنی دیروز مجلس، نامه معرفی محمدهادی زاهدی 
وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار را به این شرح قرائت 
کرد: در اجرای اصل 133 قانون اساسی، بدین وسیله 
زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 
به همراه مشخصات، سوابق و رئوس برنامه وی جهت اخذ 

رأی اعتماد به مجلس شورای اسالمی معرفی می کنم.
    

استاندار: 
عناصر اصلی تجمعات تهران

به دنبال ایجاد اغتشاش بودند 
اســتاندار تهــران در توئیتی دربــاره تجمعات 
اعتراضی مردم به ماجرای فوت مهسا امینی، نوشت: 
عناصر اصلی هسته های اولیه تجمعات تهران کامال 
سازماندهی شــده، آموزش دیده و با برنامه به دنبال 
ایجاد اغتشاش در تهران بودند. محسن منصوری ادامه 
داد: آتش زدن پرچم، ریختن گازوییل در معابر، پرتاب 
سنگ، حمله به پلیس، آتش زدن موتور و سطل زباله، 

تخریب اموال عمومی و ... کار مردم عادی نیست.
    

تأیید مرگ ۳ نفر در اعتراضات کردستان 
خبرگزاری فارس از مرگ 3 نفر در اعتراضات اخیر 
کردستان خبر داده اســت. این خبرگزاری به نقل از 
استاندار کردستان نوشت:یک شهروند دیوان دره ای 
با سالح جنگی کشته شده که هیچ کدام از رده های 
نیروهای مسلح از این نوع سالح اســتفاده نکردند. 
بالفاصله نیز مشــخصات و تصویر آن فــرد از برخی 
رسانه ها پخش شــد. وی افزود: فرد دیگری با همان 
شرایط داخل خودرویی نزدیک بیمارستان سقز رها 
شده بود. به گفته استاندار کردستان، مرگ نفر سوم 

هم کامال مشکوک و در دست بررسی است.
    

آمریکا سه هواپیمای ایران را 
به ناقضان تحریم علیه مسکو افزود

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا 
اعالم کرد سه هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ متعلق به 
شرکت های ایران ایر، ماهان و قشم فارس را به فهرست 
نقض کنندگان تحریم های دولت آمریــکا در زمینه 
کنترل صادرات به روســیه، اضافه می کند. به نوشته 
رویترز، در فهرست وزارت بازرگانی ایاالت متحده، نام 
1۸3 هواپیمای ناقض تحریم های کنترل صادرات آمریکا 
علیه روســیه وجود دارد. این گزارش یادآور می شود 
آمریکا پیشتر نیز علیه شرکت های هواپیمایی یاد شده، 

انواع محدودیت های تحریمی را اعمال کرده بود.
    

دیپلمات ارشد روس:
عادالنه نیست که تنها ایران را مقصر 
به بن بست رسیدن مذاکرات بدانیم

نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در 
وین، اعالم کرد که حتی اگر مذاکرات هسته ای وین 
به بن بست رسیده باشد، عادالنه نیست که تنها ایران را 
مقصر آن بدانیم. به گزارش ایلنا، »میخائیل اولیانوف« 
در پیامی توئیتری در این باره نوشت: »حتی در صورتی 
که مذاکرات هسته ای به بن بست رسیده باشد، این 
مساله در نتیجه شماری از عوامل مختلف رخ داده است. 
تالش ها برای این که تمامــی تقصیرها متوجه ایران 
شود، عادالنه نیست. بخش عمده ای از این مذاکرات به 
برنامه های سیاسی داخلی طرف دیگر شرکت کننده 

در این مذاکرات وابسته است«.
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رهبر انقــالب اســالمی در حکمی اعضای 
دوره  جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام را 

منصوب کردند.
به گزارش ایلنا، متن حکم آیت اهلل خامنه ای 

به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با هدایت و عنایت الهــی دوره  جدید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام آغاز می شــود. این 
مجمع از مهمترین نهادهای قانونی در جمهوری 
اسالمی و متعهد به دو مسئولیت اساسی است: 

اّول تشــخیص مصلحت در هنــگام مواجهه  
مجلس با شورای نگهبان، که مستلزم نگاه ژرف و 
مصلحت شناس و احاطه به حقایق کشور است، و 
دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاست های کلی 
نظام که متضمن راهبردی  ترین تصمیم ها در اداره  

امور کشور است. ارائه  راه حل برای معضالت و نیز 
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی که به 
آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهمیت این 
نهاد قانونی افزوده است. حضور جمعی از نخبگان 
مجرب و دارای ســوابق اجرایی در این مجمع و 
تجربیات متراکم از دوره های گذشــته، جایگاه 
این نهاد را برتر و انتظارات از آن را افزونتر می سازد.

در بیانیه  آغاز دوره ی قبل خواسته هایی مطرح 
شده که اکنون نیز به علّت برآورده نشدن کامل، 
باید تکرار شود. از جمله: ســامان بخشیدن به 
مسأله نظارت بر اجرای سیاست ها و نیز پیشنهاد 
ســازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشــی 

سیاست ها.
افزون بر آن، اتقان در تشــخیص مصلحت، 
تنقیح سیاست های ابالغ شده و بازنگری در آن در 
صورت لزوم، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و 
نخبگانی کشور و حضور منظم اعضای محترم در 

جلسات مجمع، مورد تأکید است.
اکنون با تشکر از اعضای محترم در دوره  قبل 
و تقدیر از تالش های آنــان، و با طلب رحمت و 
مغفرت برای درگذشتگان ایشان، اعضای دوره 

پنجساله  نهم را به این شرح منصوب می کنم:
رئیس مجمع: آیت اهلل آقای حاج شیخ صادق 

آملی
اشــخاص حقوقی: رؤســای محترم قوای 
ســه گانه، فقهای محترم شــورای نگهبان )در 
موارد بحث تشخیص مصلحت(، رئیس ستادکل 
نیروهای مسلّح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، 

وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث 
به آن دســتگاه مربوط است، رئیس کمیسیون 
مرتبط با موضــوع بحث در مجلس شــورای 

اسالمی.
اعضای حقیقی: حجج  اسالم: آقای حاج شیخ 
حسن صانعی، آقای قربانعلی دری نجف آبادی، 
آقای محمــود محمدی عراقــی، آقای مجید 
انصاری، آقای غالمرضا مصباحی مقدم و آقای 

محسن اراکی.
حضرات: آقای غالمرضا آقــازاده، آقای علی 
آقامحمــدی، آقای علی اکبــر احمدیان، آقای 
محمود احمدی نژاد، آقای محمدجواد ایروانی، 
آقای محمدرضا باهنر، آقای احمد توکلی، آقای 
سعید جلیلی، آقای غالمعلی حدادعادل، آقای 
ســید کمال خرازی، آقای داود دانش جعفری، 
آقای پرویز داودی، آقای محمدباقر ذوالقدر، آقای 
محسن رضایی، آقای ســیدمحمد صدر، آقای 
محمدحســین صفارهرندی، آقای محمدرضا 
عارف، آقای محمد فروزنده، آقای عباســعلی 
کدخدایی، آقای علی الریجانی، آقای حســین 
محمدی، آقــای محمد مخبر، آقای حســین 
مظفر، آقای سید مصطفی میرسلیم، آقای سید 
مرتضی نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای صادق 

واعظ زاده و آقای احمد وحیدی.
از خداوند متعال توفیــق حضرات محترم را 

مسألت می کنم.
سّید علی خامنه ای
۲۹ شهریور ۱۴۰۱

با حکم رهبر انقالب؛

اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند
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روی موج کوتاه

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه آژانس و 
مدیرکل باید از جایگاه حقوقی آژانس صیانت کنند، اظهار داشت: پیغام ها و پیام هایی 
که از طرف آژانس آمده؛ نشان می دهد که قصد بستن این پرونده را دارند. امیدواریم 
صادق باشــند و بیش از این وقت خود را تلف نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی 

بتوانند فشار حداکثری خود را اعمال کنند.
به گزارش ایلنا، محمد اسالمی با بیان این مطلب در برنامه صف اول شبکه خبر، 
اضافه کرد: موضوع حائز اهمیت این اســت که اراده سیاسی باید برای بستن وجود 
داشته باشد، اراده سیاسی االن برای فشار است درحالی که باید اراده سیاسی خود را 

خرج بستن پرونده کند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره برنامه پیشنهادی ایران در مجمع عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی توضیح داد: پیشــنهاد قطعی و مشخص ما، طرح 
موضوع خاورمیانه عاری از ســالح های هســته ای در مجمع عمومی آژانس بین 

المللی است.
وی گفت: در نشست اخیر شورای حکام، بسیاری از کشورها برای صدور قطعنامه 
علیه ایران همکاری نکردند که این مساله دارای پیام خوبی بود؛ فقط یک بیانیه در چهار 

بند منتشر شد که در بند چهارم آن مواضع اروپایی ها آمده بود.
به گفته اسالمی، صهیونیست ها دنبال این هستند که با تغییراتی در NPT بتوانند 

جای پای خود را باز کنند که هنوز با سایر اعضا به اجماع نرسیده اند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه درباره نیت اروپایی ها از توافق با ایران عنوان 

کرد: عالیم و نشانه ها که در یک سال گذشته وجود داشت و هنوز هم ادامه دارد، حاکی 
از این است که اروپایی ها اراده کرده اند که توافق صورت گیرد اما نیت اصلی آنها انزوای 

ایران است و به نوعی با توافق هسته ای می خواهند زمان بخرند که ما را تضعیف کنند.
وی خاطرنشان کرد: اروپایی ها با داشتن چرخه سوخت ما مخالف هستند زیرا 
چرخه سوخت نماد داشتن قدرت اســت و اروپایی ها از قبل از انقالب نیز موافق این 

موضوع نبوده اند.
درباره دستاوردهای صنعت هســته ای در حوزه علمی و پزشکی گفت: در حوزه 

سالمت و پالسما درمانی به  تازگی بر روی سه بیمار در تهران روند درمانی انجام شد 
که نتیجه  مثبتی داشت.

وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا جوی که علیه صنعت هسته ای کشور به 
راه افتاده تا مسیر ما را مسدود کنند را با استفاده از دستاوردهای گوناگون و متنوع از 

بین ببریم.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در حوزه شرکت های دانش بنیان نیز در سازمان 

انرژی اتمی، مرکزی را برای تعامل پژوهشگران و سرمایه گذاران فراهم کرده ایم.
وی با اشاره به توافق سال گذشته با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی توضیح داد: با گروسی تفاهم کردیم و آن بیانیه منتشر شد و گفتیم شما سواالتتان 

را به ما بدهید و ما جواب سواالت را به شرط اینکه پرونده را ببندید، می دهیم.
به گفته اسالمی، آژانس اعالم کرد که ۲ پرونده از مکان های ادعایی را می بندد و در 
مورد ۲ مکان بعدی، ایران باید روشنگری بیشتری انجام دهد اما بعداً از آن دو مکان، 
یک پرونده  را بستند که البته مجدداً پرونده همان مکان را باز کردند! برای مثال یکی از 

این اماکن یک معدن متروکه است که بیش از 3۰ سال استفاده نشده است.
معاون رئیس جمهور گفت: در جمهوری اسالمی ایران یک مورد فعالیت هسته ای 
وجود ندارد که به آژانس اعالم نشده باشد یا آژانس از آن بی اطالع باشد و تمام فعالیت ها 

تحت نظارت آژانس است.
وی بیان کرد: امروز در حدود دو درصد از ظرفیت هســته ای دنیا مربوط به ایران 

است، اما حدود ۲۵ درصد از بازرسی ها از ایران انجام می شود!

اسالمی:

نشانه هایی از قصد آژانس برای بستن پرونده ایران نمایان است

خبر

پدر مهسا امینی در بیان مطالبه خود از دستگاه های 
حاکم گفت: انتظار خود و خانواده ام فقط این اســت که 
عامالن و اشخاصی که باعث فوت دخترم مهسا شدند، در 
مألعام بازجویی شوند که چرا این کار را کردند و به سزای 

عمل خود برسند تا خون دخترم پایمال نشود.
به گزارش تسنیم، امجد امینی می گوید: مسئوالن 
کشوری قول پیگیری و بررسی علت فوت دخترم را به ما 
داده اند تا جایی که رئیس جمهور در تماس تلفنی که با 
خودم داشت، گفت موضوع بجد بررسی می شود و این 

قوت قلب و امیدی برایمان شده است.
وی در تشریح اتفاق پیش آمده در خصوص درگذشت 
فرزندش گفت: تــا آنجایی که می دانــم دخترم مقابل 
مترو شهید حقانی دستگیر شــده و از آنجا او را بردند، 
به طوری که به محض پیاده شــدن از مترو او را گرفتند 
و ســوارش کردند. آن زمان مهسا و پســرم از مأموران 
خواهش کرده و گفته بودند ما بچه شهرستانیم و آدرس 
بلد نیستیم و پسرم اصرار می کند که خواهرم را نبرید اما 

جوابی نگرفته بودند.

امینی ادامه داد: هفته قبل شــمال بودیم و از آنجا به 
تهران رفتیم که این گونه از ما پذیرایی شد. مانتو دخترم 

مشکلی نداشت و حجابش پوشیده بود.
امینی در پاسخ به اینکه از وضعیت پزشکی او چطور 
مطلع شده و در بیمارستان و پزشــکی قانونی به او چه 
چیزی گفته شده، گفت: پســرم زمانی که با من تماس 
گرفت در هشتگرد بودم و بالفاصله خودم را به بیمارستان 

رســاندم. پزشــکش رو پیدا کردم و به گفته پزشک و 
پرستاران، مهسا دچار مرگ مغزی و ایست قلبی شده بود. 
به ما گفتند یکسری از اعضای بدنش هنوز زنده است. ما 
امیدوار بودیم، برگردد ولی هیچ نتیجه ای نگرفتیم؛ حتی 
به من گفتند باید برای حفظ کلیه ها، مهسا دیالیز شود 
گفتم هر عمل و کاری برای حفظ جان دخترم می توانید، 
انجام دهید و امضا هم کردم. طرح برخی ادعاها مبنی بر 
اینکه من اجازه عمل مهسا را نداده ام، دروغ بوده و صحت 
ندارد چراکه همه برگه ها را امضا کردم. اما فایده نکرد و 

دخترم رفت.
پدر مهسا امینی  تأکید کرد: کســانی که از موضوع 
مرگ مهسا دنبال سوءاستفاده هستند، هیچ ارتباطی 
با ما ندارند و ما نیز کاری به آنان نداریم، آن ها دلســوز 
ما نیســتند، آن چیزی که واقعیت داشــته خودم در 
مصاحبه ها اعالم کرده ام، فقط درخواســتمان بررسی 
علت مرگ دخترم و برخورد بــا بانیان این حادثه بوده و 

این تنها آرزویمان است.

درخواست پدر مهسا امینی از حاکمیت: 

عامالن فوت دخترم علنی محاکمه شوند

خبر

استاد روابط بین الملل دانشــگاه جرج واشنگتن و 
پژوهشگر شــورای آتالنتیک گفت: اینکه علی باقری، 
مذاکره کننده ارشد هسته ای، ابراهیم رئیسی را در این 
سفر همراهی می کند، به خودی خود نشانه مثبتی است؛ 
با این حال باید دید که آیا در شرایط موجود گفت وگویی 
در رابطه با مذاکرات صــورت خواهد گرفت؟ قطعا این 
امکان وجود دارد اما باید دید که از این امکان تا چه میزان 
استفاده خواهد شــد؟! من نمی دانم آیا برنامه مالقاتی 
وجود دارد. معتقدم آقای رئیســی و آقای باقری باید از 
فرصت موجود اســتفاده کنند چرا که برداشت من این 
اســت که ادامه وضعیت فعلی اقتصادی در ایران قابل 

تداوم نیست.
سینا عضدی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: باید 
به این نکته توجه داشته باشیم که به هر میزان که تعلیق 
مذاکرات ادامه داشته باشد، به مخالفان برجام فرصت 
بیشتری داده خواهد شــد تا علیه این توافق در کنگره 
و واشــنگتن رایزنی کنند و این به اعتقاد من یک خطر 

بزرگ است.
وی در ارزیابی وضعیت کنونــی روند احیای برجام، 
گفت: معتقدم افق روشنی پیش رو نیست؛ ایران به این 
تاکتیک بازگشته که بر ســر یک موضوعی توافق کرده 
و پس از پروسه رفت و برگشــت، یک تقاضای جدیدی 
مطرح کند. جک اســتراو، وزیر امور خارجه پیشــین 
انگلیس و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا 
در کتاب خاطرات شــان به این تاکتیک ایران پیش تر 
اشاره کرده اند که این سنت در مذاکره با ایران وجود دارد. 

تحول جدیدی نیز که در خصوص خواست تهران برای 
بسته شدن پرونده پادمانی رخ داده از همین دست است 
چراکه از نظر سه کشور اروپایی و آمریکا، آن ها این توانایی 
را از لحاظ سیاسی ندارند که به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی دستور بدهند تا پرونده ای را ببندد. از سوی دیگر 
البته خواست ایران نیز قابل فهم است که نمی خواهند 
چندوقت یکبار این موضوع پیش کشیده شده و پرونده 
علیه تهران باز شود، با این حال از لحاظ اجرایی این امکان 
نیز برای طرفین غربی برجام وجود نــدارد که پرونده 

بصورت دستوری بسته شود.
وی ادامه داد: همچنین تاخیــر در مذاکرات و ورود 
به پروسه انتخابات کنگره تاثیری منفی بر روند احیای 
توافق هسته ای خواهد داشت چراکه موضوع برجام در 
کنگره آمریکا موضوعی به شدت جدال برانگیز است و 
نمایندگانی که در معرض انتخاب هستند و تعدادشان 
هم کم نیست، سرمایه سیاســی برای دفاع از برجام را 

نخواهند داشت.
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عضدی در گفت وگو با ایلنا:

 رئیسی و باقری از فرصت موجود در نیویورک استفاده کنند


