
پاسخ کنعانی به پرسش مطرح این روزها:
چرا ایران به درگذشت ملکه الیزابت 

واکنش نشان نداد؟
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبری دیروز خود، در پاسخ به این سوال که چرا ایران 
موضعی در خصوص مرگ ملکه انگلیس نشان نداده 
است، گفت: ایران از نظر پروتکلی متناسب با روابط 
دوجانبه و هم از منظر عمل متقابل در مناسبت های 
مشابه براســاس عرف رایج دیپلماتیک عمل کرده 
اســت. وی افزود: مناسبات بین کشــور ها در خال 
شکل نمی گیرد و مبتنی بر چارچوب های مناسبات 
دوجانبه و مبتنی بر اعراف شــناخته شده و نزاکت 
دیپلماتیک عمل کردیم و امیدوارم در دوران پیش رو 
شاهد ارتقای مناسبات دیپلماتیک دو کشور باشیم.

    
از سرگیری شکایت ایران از آمریکا 

بــا کم رنگ شــدن امیدها برای احیــای توافق 
هســته ای ایران با قدرت های غربی، ایران شکایت 
حقوقی خود در دادگاه عالی سازمان ملل به منظور 
آزادســازی میلیاردها دالر از دارایی های این کشور 
که توسط ایاالت متحده مسدود شده است را از سر 
خواهد گرفت. تهران اولین بار در سال ۲۰۱۶ و پس از 
اینکه دادگاه عالی ایاالت متحده به مسدودسازی دو 
میلیارد دالر از دارایی های این کشور و انتقال  شان به 
بازماندگان حمالت ۱۱ سپتامبر رأی داد، از واشنگتن 

به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرد.
    

شاوردیان:
عضویت کامل ایران در شانگهای 

یک معامله برد-برد است
آرا شــاوردیان، نماینده مسیحیان ارمنی تهران 
و شــمال ایران در مجلس شــورای اسالمی و عضو 
کمیسیون عمران مجلس در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشــت: »عضویت کامل ایران در پیمان 
شانگهای بزرگترین رویداد سیاسی اقتصادی کشور 
در عرصه جهانی و یک معامله به معنای واقعی برد - 
برد است. این پیمان می تواند زمینه تبدیل جمهوری 
اســالمی ایران از قدرت منطقه ای به قدرت جهانی 
را فراهم کند.« با حضور رئیس جمهور در بیســت و 
یکمین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای، 
کشورمان که تا سال گذشته به عنوان عضو ناظر در 
سازمان همکاری شانگهای حضور داشت، به عضویت 

کامل این سازمان درآمد.
    

مرادی خبر داد؛
مخالفت وزارت کشور 

با تاسیس حزب »ایران قوی«
عبداهلل مرادی، مدیر کل دفتر سیاســی وزارت 
کشور در نشســتی خبری گفت: موضوع تاسیس 
حزب ایران قوی در جلســه امروز بررسی شد و در 
نهایت با اصل تاسیس این تشکل سیاسی مخالفت 
شــد؛ در نتیجه هر گونه فعالیت سیاسی تحت این 
نام توسط افراد پیشنهاد دهنده این تشکل و دیگران 
تخلف محسوب خواهد شد. وی افزود: مصوبه بعدی 
نیز مربوط به ممنوعیت استفاده از عنوان »گام دوم 
انقالب« یا عناوین مشــابه در احزاب و تشکل های 
سیاسی است و درخواست ما از رسانه ها این است که 

این مصوبه را اعالم و اطالع رسانی کنند.
    

نامه روحانی به آیت اهلل محقق داماد 
کذب است

ایلنا نوشــت: یک منبــع آگاه در روابط عمومی 
دفتر حجت االسالم   حسن روحانی، با تکذیب نامه 
رئیس جمهور ســابق به آیت اهلل محقق داماد گفت: 
نیازی به ســواد رســانه ای قابل توجهی نیست، هر 
خواننده ای به سادگی درمی یابد که با متنی سراسر 
جعل و حتی خنده دار مواجه اســت. اما هدف از این 
تحرکات و عملیات های روانی پیش پا افتاده، انحراف 
افکار عمومی از واقعه ی دردناکی است که جان عزیز 
دختر ایران، مهسا )ژینا( امینی را گرفت و وطن را به 
سوگ نشاند. این فاجعه آنقدرها بزرگ است که نشود 
با این دســت و پا زدن ها، باعث گمراهی و فراموشی 

شهروندان شد.
    

بعد از ۹ سال:
آخرین بازمانده دولت روحانی هم 

برکنار شد 
آخرین بازمانده دولت روحانی هم بعد از ۹ سال 
برکنار شد و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
منصوب شــد. ابراهیم رئیســی در حکمی روح اهلل 
دهقانی فیروزآبادی رئیس جهاد دانشــگاهی را با 
حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری منصوب کرد. بر اساس این 
گزارش پیش از این سورنا ستاری از مهر ۹۲ به مدت ۹ 
سال معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بود که بر 
اساس آنچه از سوی رسانه ها مطرح شد، استعفا داد. 
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علی رغــم هفته هــا تــالش برای 
ممانعت از صدور ویزا برای رئیس جمهور 
ایران در دولت بایدن، ابراهیم رئیســی 
دیروز راهی آمریکا شــد. از هفته های 
گذشته مایک پمپئو و جمهوریخواهان 
کنگره با طرح اتهامات همیشگی خود 
علیه ابراهیم رئیسی و ادعای برنامه ریزی 
ایران برای ترور شهروندان آمریکایی، 
دولت بایدن را تحت فشــار گذاشتند 
تا مانع ورود رئیســی به نیویورک برای 
شــرکت در نشســت مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد شود. 
قانون اما به آمریکا به عنوان میزبان 
ســازمان ملل اجازه ممانعت از حضور 
مقامات کشورها در مجامع این سازمان را 
نمی دهد. بایدن نیز زیر بار چنین فشاری 
نرفت. حتی دونالد ترامپ با همه خودرأیی 
و تندروی اش نتوانست این قاعده را زیر پا 
بگذارد و دولت او صرفا محدودیت های 
تردد در نیویورک را برای حسن روحانی 
و هیأت ایرانی ایجاد  کرد.  با این حواشی، 
هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل از ۲۹ شهریور تا ۴ مهر )۲۰ 
تا ۲۶ ســپتامبر ۲۰۲۲( بــه مدت یک 
هفته در منهتن نیویورک، مقر این نهاد 

بین المللی برگزار خواهد شــد و حضور 
رئیسی در این نشســت نیز اولین سفر 
وی به نیویورک اســت. رئیسی پارسال 
به دلیل آنچه که مالحظــات کرونایی 
خوانده شد، به نشســت ساالنه مجمع 
عمومی ســازمان ملل نرفت. ایران در 
سطح وزیر خارجه در آن نشست شرکت 
کرد و سخنرانی رئیسی در آن به صورت 

ویدئویی ایراد شد. 

 رئیسی: نشانه هایی از وقوع 
هولوکاست وجود دارد

امســال اما اولین حضــور او در این 
مجمع و در عین حال نخستین سفرش 
به نیویــورک چگونه خواهــد بود؟ در 
دوران ریاســت جمهــوری محمود 
احمدی نژاد، به واســطه مواضع وی در 
موارد مختلف از جمله هولوکاست، ایران 
این تجربه را داشت که هنگام سخنرانی 
رئیس جمهــورش در مجمع عمومی 
سازمان ملل، حضار سالن را ترک کنند. 
در دوران ریاســت حسن روحانی، 
چند سالی که همزمان با خروج دونالد 
ترامپ از برجام شده بود، سخنرانی های 
رئیس جمهور ایران معطوف به بدعهدی 
آمریکا، یکجانبه گرایــی آن، تاکید بر 
صلــح و تالش ها در حاشــیه اجالس 

برای احیای برجام بود که در نهایت نیز 
به نتیجه نرسید.  حاال اما نوبت ابراهیم 
رئیسی اســت. او به تندی احمدی نژاد 
نیست و حتی در گفت وگویش با شبکه 
سی بی اس آمریکا درباره سوال مربوط 
به هولوکاست گفته است: »نشانه هایی 
وجود دارد که چنین اتفاقی افتاده؛ باید 
مورد بررســی مورخان و محققان قرار 

گیرد.«

در موارد دیگر نیز می توان گفت که 
دســت کم در حوزه سیاست خارجی، 
رفتار او به اعتدال دولت روحانی نزدیک تر 
است. اما آنچه که همواره سیاست ثابت 
و الیتغیر روســای جمهور ایــران در 
سفرهایشان به آمریکا برای شرکت در 
نشســت های مجمع عمومی سازمان 
ملل بوده، پرهیــز از هرگونه مالقات با 

روسای جمهور آمریکاست. 

 هیچ دیداری با مقامات آمریکایی 
نخواهیم داشت

در همین راستا رئیسی طی دو روز 
گذشته در گفت وگوهایی که داشته با 
صراحت چنین موضوعــی را رد کرده 
است. او در بخش دیگری از مصاحبه اش 
با ســی بی اس آمریکا تاکید کرده که 
برنامه ای برای مالقات با آمریکایی ها از 

جمله بایدن ندارد. 
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه نیز در نشســت خبری دیروز 
تصریح کرده که »هیچ گفت وگویی با 
مقامات آمریکا در این ســفر نخواهیم 

داشت.«
او توضیــح داده که حضــور باقری 
در ســفر رئیس جمهور به نیویورک، 
ارتباطی بــا گفت وگــوی دوجانبه با 

مقامات آمریکایی ندارد و مذاکرات رفع 
تحریم ها در چارچوب معمول از طریق 

اتحادیه اروپا ادامه دارد.
کنعانی اما در عین حال اضافه کرد 
که »به صورت طبیعی نشســت های 
بین المللی فرصت خوبی برای برگزاری 
نشست های سیاسی،  انجام مذاکرات 
بین کشورها و فرصتی برای تبادل نظر 
در خصــوص موضوعات مــورد عالقه 
کشورهاست؛ بنابراین این احتمال که 
در حاشیه این نشست گفت وگوهایی 
درخصــوص موضــوع هســته ای و 
مذاکرات رفع تحریم ها صورت  بگیرد 
را رد نمی کنیم و ایــران از هر فرصتی  
برای  بیان دیدگاه های خود اســتفاده 

می کند.«
آنچه کــه کنعانی دربــاره چنین 
نشست هایی اشاره کرده، عامل همان 
کورســوی امیدی اســت کــه برخی 
درباره سفر رئیسی به نیویورک مطرح 
می کنند. گرد هم آمدن سران کشورها 
در این مجمع این امیــدواری را ایجاد 
کرده که شاید ایران در خالل دیدارها 
و گفت وگوهایش بتوانــد گرهی از کار 

فروبسته برجام بگشاید. 
محمــد مرنــدی، مشــاور تیــم 
مذاکره کننــده هســته ای ایــران در 
مذاکرات وین روز یکشــنبه در صفحه 
توئیترش خبــر داد که علــی باقری، 
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران نیز 
رئیسی را در سفر به نیویورک همراهی 

خواهد کرد. 
او با اشاره به این موضوع افزوده بود: 
»فرصت خوبی بــرای تروئیکای اروپا/ 
اتحادیــه اروپا خواهد بود تــا آمریکا را 
ترغیب کنند تا به گونــه ای هدفمند،  
معدود مسائل باقی مانده را حل  و فصل 

کند.«
مرندی در توئیت خــود بار دیگر به 
»زمستان ســخت« اروپا اشاره کرده و 
ادامه داده بــود: »آمریکا با طفره روی و 
وقت کشــی، بیهوده موجب رنج بارتر 

شدن زمستان خواهد شد.«

 اروپای روی دنده چپ
و دو چالش تازه

اروپا اما به نظر نمی رســد به حضور 
رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی 
سازمان ملل اینگونه نگاه کند. همین 
دیروز در آستانه سفر رئیسی به نیویورک، 
فیلیپ اتین، سفیر فرانسه در آمریکا در 
گفت وگویی با المانیتور بار دیگر ایران را 
متهم کرده که روند مذاکرات را به عقب 
برده و تاکید کرده که ایران باید با آژانس 

بین المللــی انرژی اتمی دربــاره مواد 
هسته ای اعالم نشده خود همکاری کند.

به طور کلی شــواهدی که حاکی از 
تعدیل مواضع اروپا و ایران باشد در این 
روزها دیده نمی شود و به نظر می رسد 
هیأت ایرانی برای تاثیرگذاری این سفر 
بر روند مثبت برجام کار سختی در پیش 

دارد که احتماال به نتیجه هم نرسد.
ایــن هیــأت شــامل حســین 
امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه، 
محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر 
ریاســت جمهوری، وحید جالل زاده، 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس و همانطور که پیشتر 
آمد علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد 

هسته ای ایران است. 
از سوی دیگر ماجرای مهسا امینی، 
ترنــد شــدن آن در ســطح جهانی و 
حساسیت هایی که برانگیخته ممکن 
است منجر به فشارهای حقوق بشری 
به ایران و مورد ســوال قرار گرفتن آن 
شود؛ کمااینکه در مصاحبه سی بی اس 
آمریکا با رئیسی سوالی درباره وضعیت 
زنان در ایران نیز مطرح شــده اســت. 
رئیســی در پاسخ به این ســوال گفته 
است: »آنچه مســلم است اینجا کسی 
نسبت به زندگی خصوصی مردم کاری 
ندارد و به هیچ عنوان تعرضی نسبت به 
زندگی خصوصی افراد ندارند. در مسائل 
اجتماعی هم مردم خودشــان رعایت 
می کنند یعنی می دانند قانونی وجود 
دارد و به این قانون همه پایبند هستند.«

موضوع تازه دیگری که ممکن است 
عامل فشار جدیدی برای ایران باشد و 
در این سفر مطرح شود، گزارش اخیر 
فرماندهان اوکراینی از خساراتی است 
که روسیه به وسیله پهپادهای ایرانی به 

جبهه اوکراین وارد کرده است. 
با وجود همه اینها باید منتظر ماند 
و دید که در این اولیــن تجربه ابراهیم 
رئیسی در نیویورک چه خواهد گذشت.

نخستین سفر رئیسی به نیویورک چگونه خواهد بود؟

بیم و امیدهای یک حضور پرچالش
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محبوبه   ولی

روی موج کوتاه

به رغم  باور مرندی؛ اروپا به 
نظر نمی رسد  سفر رئیسی 

به نیویورک را فرصت احیای 
برجام برای خود تلقی کند؛ 

زیرا در آستانه این سفر فیلیپ 
اتین، سفیر فرانسه در آمریکا 

در گفت وگویی با المانیتور 
تصریح کرد که ایران روند 
مذاکرات را به عقب برده و 
باید با آژانس همکاری کند

حاال برای حضور در مجمع 
عمومی سازمان ملل،  نوبت 
ابراهیم رئیسی است. او به 

تندی احمدی نژاد نیست و 
دست کم در حوزه سیاست 
خارجی، رفتار او به اعتدال 

دولت روحانی نزدیک تر 
است. اما آنچه که همواره 

سیاست ثابت و الیتغیر 
روسای جمهور ایران در 

سفرهایشان به آمریکا برای 
شرکت در نشست های مجمع 

عمومی سازمان ملل بوده، 
پرهیز از هرگونه مالقات با 

روسای جمهور آمریکاست 

یک ماه قبل در هفته پایانی مرداد ماه خبری کم سابقه نگاه ها 
را سمت مجمع تشــخیص مصلحت نظام چرخاند، جایی که 
حجت االسالم مصباحی مقدم عضو حقیقی این مجمع از تمدید 
یک ماهه حکم اعضای تشخیص مصلحت نظام داد، اتفاقی که 
مشابه آن در گذشته نظیر ندارد و معموال رهبر انقالب پیش از 
اتمام موعد زمانی احکام اعضای هر دوره، احکام دوره جدید را 

صادر می کنند. به گزارش ایلنا، برخی شنیده ها حکایت از این 
دارد که یکی از علل این تمدید یک ماهه دشواری تصمیم  گیری 
درباره یکی از اعضا است، پرحاشیه ترین چهره سیاسی یک دهه 
اخیر سپهر سیاست در ایران، رئیس جمهور اسبق و عضو کنونی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محمود احمدی نژاد.
ظاهرا با توجه نحوه حضور احمدی نژاد در جلسات مجمع 
که براساس روایت های منتشر شــده اغلب کوتاه و محدود به 
دقایق ابتدایی جلسات است و از سوی دیگر وی اکثراً مشارکتی 
در مباحث مطرح شــده ندارد و در سکوت، نسبت به مباحث 
کارشناسی سیاست گذاری و تقنینی زمان حضورش را سپری 

می کند، ارزیابی ها نسبت به ادامه حضور وی مثبت نیست.

 احمدی نژاد نمی تواند اپوزیسیون باشد
احمــد علیرضابیگــی، نماینــده مجلــس نزدیک به 

احمدی نژاد در این رابطه گفت: ادامه یا عدم تداوم عضویت 
آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام حادثه 
مهمی است که می تواند تفســیرها و تأویل های بسیاری به 

 دنبال داشته باشد.
وی افزود: البته من معتقدم که عدم اســتمرار عضویت 
احمدی نژاد در مجمع تشــخیص به مراتــب اثرگذارتر از 

استمرار عضویت او خواهد بود.
علیرضابیگی درباره پیوستن احمدی نژاد به اپوزیسیون 
نظام ابراز داشــت: احمدی نژاد به  هیچ  عنــوان نمی تواند 
اپوزیسیون باشد و اپوزیسیون نمی شود. او توانسته این باور 
را نسبت به خودش در میان مردم ایجاد کند که یک ارتباط 

قلبی با ایران، انقالب و آرمان های انقالب اسالمی دارد.

وی تصریح کرد: احمدی نژاد بین توده های مردم تا حدودی 

محبوبیت دارد، لذا عدم حضور وی باید یک اســتدالل بسیار 
مستحکمی داشته باشد که طرفدارانش آن را بپذیرند!

 نیاز احمدی نژاد به حضور 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام

علیرغم اینکه احمدی نژاد تالش دارد خود را بی میل به ادامه 
حضور در مجمع نشان دهد چه اینکه برخی روایت ها از جلسات 
مجمع از عدم مشارکت او در مباحث و حضور فعال وی حکایت 
می کند، احمدی نژاد به شدت به ادامه حضور در مجمع نیاز دارد.
رئیس جمهوری کــه در دوران ظفرمنــدی و صدارت به 
وزرایش گفته بود در صورت همکاری با مجمع تشخیص توبیخ 
خواهند شد حاال تنها مسیر دسترسی اش به اطالعات دست 
اول حاکمیتی همین عضویت در مجمع اســت. او که عادت 
سیری ناپذیری به تهدید افشای اطالعات محرمانه داشت، نشان 
داده که چه اندازه به اهمیت دسترسی به منابع اطالعاتی واقف 
است به همین خاطر به  نظر می رسد عضویت احمدی نژاد در 

مجمع آخرین رشته اتصال رسمی او به حاکمیت است.
اینکه حکم عضویت او در مجمع تمدید می شود یا نه طی 

روزهای آینده مشخص خواهد شد. 

بررسی علت عدم صدور احکام اعضای مجمع؛

عضویت احمدی نژاد در مجمع تشخیص تمدید می شود؟

بررسی

رئیس دادگستری تهران با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی 
در قبال حادثه پیش آمده برای مرحومه امینی به فوریت ورود 
کرده، گفت: در کنار رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ 

پردازی ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می شود.
به گزارش قوه قضائیه، در بخش دوم جلسه امروز شورای 
عالی قوه قضاییه، علی القاصی مهر افزود: هم اکنون دو روز از 
آغاز بررسی های میدانی این هیئت از مراجع انتظامی، درمانی، 
قضایی و سایر افراد مسئول ذی مسئول و ذی صالح در رابطه 
با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی می گذرد و تمامی سوابق 

و اسناد و مدارک در حال بررسی و جمع آوری هستند. وی با 
اشــاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این دادگستری در 
رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه مهسا امینی پیرو دستور 
رئیس قوه قضائیه، گفت: بالفاصله بعــد از وقوع این اتفاق، 
دادگستری استان تهران موضوع را از طریق مراجع ذی ربط 
و پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار داد و به هیئت نظارت 

بر حفظ حقوق شهروندی نیز ماموریت هایی را محول کرد.
وی ادامه داد: به هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی 
دادگســتری استان تهران دســتور داده شــده که تمامی 

اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینــی را از زمان بدو احضار 
ایشان تا انتقال به مقر انتظامی و برگزاری کالس توجیهی و 
همچنین انتقال به بیمارستان، با دقت بررسی کنند و گزارش 

بررسی های خود را به صورت مستند و مستدل ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری اســتان تهران با بیان این که »در 
رابطه با اتفــاق رخ داده برای مرحومه امینــی پرونده ای در 
دادسرای تهران تشکیل شده است«، گفت: دادستان عمومی 
و انقالب تهران دستوراتی را پیرامون ابعاد این موضوع از نظر 
رسیدگی های قضایی صادر کرده است. القاصی با بیان این که 

»دســتگاه قضایی به وظیفه خود در قبال حادثه پیش آمده 
برای مرحومه امینی به فوریت ورود کرده و موضوع را با دقت 
مورد بررسی قرار داده اســت«، گفت: بنای ما آن است که در 
این مسئله هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که 
تخلفی مرتکب شده است، در چهارچوب موازین قانونی به 

آن رسیدگی شود.

رئیس دادگستری تهران: 

به دروغ پردازی ها در ماجرای مهسا امینی رسیدگی می شود

گزارش
    


