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بازی ناتو!
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ایرنا :سفیر کشورمان در لبنان اعالم کرد که به زودی اخبار خوشحال کنندهای درخصوص توافق ایران و لبنان در زمینه انتقال سوخت
منتشر خواهد شد .مجتبی امانی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در بیروت در صفحه توییتر خود نوشت :به زودی اخبار خوشحال کنندهای
درباره توافق میان هیات وزارت انرژی لبنان و مسئوالن ایرانی درخصوص سوخت ایران و همکاری در زمینه برق اعالم خواهد شد .سفیر
کشورمان همچنین #سوخت و  #ایران را هشتگ کرد .بر اساس این گزارش ،پیش از این وزارت خارجه لبنان اعالم کرد که عبداهلل بوحبیب،
وزیر خارجه لبنان در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران دیدار و
رایزنی کرد.وزارت خارجه لبنان اعالم کرد که امیرعبداللهیان در این دیدار بر آمادگی ایران برای ارسال سوخت به لبنان و تقدیم کمکهای
دیگر برای غلبه بر مشکالت تاکید کرد.

ایسنا :وزیر خارجه قطر با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار و رایزنی کرد .وزارت خارجه قطر اعالم کرد که محمد بن عبدالرحمن،
وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار و رایزنی کرده است.
الخلیج آنالین اعالم کرد که محمد بن عبدالرحمن درخصوص تحوالت مذاکرات هستهای ایران و دیگر تحوالت منطقه با مالی تبادل نظر
کرده است .پیش از این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر در صفحه توییتر خود نوشت که با حسین امیرعبداللهیان ،وزیر
امور خارجه ایران دیدار داشتم .وی نوشت :در این دیدار درخصوص راههای تقویت روابط دوجانبه و آخرین تحوالت مذاکرات ایران و آمریکا
درخصوص بازگشت به برجام رایزنی گردیم .محمد بن عبدالرحمن نوشت که کشورش در این راستا تالش خواهد کرد .وزیر خارجه قطر
همچنین #قطر در سازمان ملل را هشتگ کرد.
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ماجرای مرگ مهسا امینی ترجیع بند نطقهای دیروز بود؛

زهرا وفایی /گروه پارلمانی

پرونده گشت ارشاد در مجلس

Zahravafaei2009@gmil.com

مهسا امینی دختر بیســت و دو سالهای
بود که چهارشــنبه هفته گذشته (۲۳
شهریور) از سوی نیروهای گشت امنیت
اخالقی (ارشاد) بازداشت شد .او در همان
روز دستگیری در بازداشتگاه وزرای تهران
سکته کرد و در حالت کما در بیمارستان
کسری بستری شد .درگذشت که واکنش
گستردهای در شــبکههای اجتماعی و
همچنین تجمعاتی در برخی از شهرهای
کشور در پی داشت.
در چنین فضایی ،جلسه علنی مجلس بعد
از تعطیلی دو هفتــهای و با نطق پیش از
دستور رییس مجلس تشکیل شد؛ نطقی
که ترجیع بند نهایی آن به فوت «مهسا
امینی» اختصاص داشت.
قالیباف کــه پیش از فوت «مهســا» به
کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور
مأموریت بررسی همه ابعاد حادثه را داده
بود ،اکنون بعد از فوت «مهســا» هم بر
ضرورت رسیدگی دقیق و اطالعرسانی
تمامی ابعاد پرونده درگذشــت او تاکید
کرد.
او همچنیــن مأموریــت جدیــدی به
کمیسیون شوراها داد که برای جلوگیری
از تکرار ایــن قبیل مــوارد ،فرایندها و
شیوه اجرا در گشتهای امنیت اخالقی
فرماندهی کل انتظامی مورد بررسی قرار
دهد تا برای رفع شدن اشکاالت موجود
در چگونگی اجرای آن ،اقدام شود.
قالیباف با اشاره غیرمستقیم به تجمعات
اخیر در برخی از شهرها بعد از فوت «مهسا
امینی» گفت :یادآوری این نکته مهم الزم
است که دشمن همانند رویه همیشگی
خود به دنبال موج ســواری از هر اتفاقی
است و التهاب آفرینی و ایجاد آشوب در
کشور را در دستور کار خود قرار داده است،
متاســفانه عدهای در داخل نیز خواسته
یا ناخواســته در جهت خواست دشمن
حرکت میکنند .اما مردم عزیز ما هوش
سیاسی خود را نشان دادهاند و فرق بین
دلســوزی و منفعت طلبی را میفهمند
و با منافقانی که زمانی ،خودشــان چند
هزار نفر از مردم عادی را شهید کردند و
حاال داعیه دار درگذشت یک نفر شدهاند،
همراهی نکرده و با اشــک تمساح رسانه
وابسته به حکومت کودک کش سعودی،
گریــه نمیکنند.بعد از نطــق قالیباف،
مجلس وارد بررسی موارد دستور عادی
کاری خود شــد چه اینکه انتظار برخی
از نماینــدگان دعوت از وزیر کشــور و
فرماندهی نیروی انتظامی برای حضور در

عکس  :خانه ملت

اخبار از نبــرد اوکراین راه جدیــد میرود ،خبرها
حاکی ازتحوالت جدید در جنگ است .آنقدر جدید
که نیروهای اوکراینی میگویند برغم ادامه حمالت
روسیه توانستهاند با پیشــروی به سمت مرزهای
شرق ،بخشهای بیشتری از خاک خود را از اشغال
دشمن آزاد کنند .طبق اظهارات طرف اوکراینی؛ با
تسلط بر رودخانه اُسکیل آماده حمله به روسها در
دونباس میشویم .این در حالی است که همزمان
نانسی پلوســی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
جمهوری آذربایجان را مسئول درگیریهای مرزی
اخیر با ارمنستان دانست .وی همچنین جمهوری
آذربایجان را بــه حمالت نظامــی «غیرقانونی»
به ارمنســتان متهم کرد .آلن ســیمونیان ،رئیس
مجلس ملی ارمنستان نیز گفت که درگیریهای
اخیر پس از میانجیگری نافرجام روســیه به دنبال
مداخله واشنگتن متوقف شد .وی در همین راستا
از واشنگتن بابت میانجیگری در این مناقشه تشکر
کرد .رئیس  ۸۲ســاله مجلس نمایندگان آمریکا
عالیرتبهترین مقام این کشور محسوب میشود که
از زمان استقالل ارمنستان در سال  ۱۹۹۱تاکنون به
این کشور سفر کرده است .این در حالی است که به
نظر میرسد که دیدار نانسی پلوسی از ایروان برای
ارمنی-آمریکایی نسبتاً نیرومند در آمریکا که
البی
ِ
خواستار تمرکز سیاسی بیشتر واشنگتن بر قرهباغ
شده و گفته میشــود در برگزاری این سفر نقش
داشته اســت ،اهمیت زیادی دارد .آمریکا بهعنوان
ابرقدرتی که حرکاتش تاثیرات سرایتی قدرتمندی
دارد ،اقداماتش را با دقت و وسواس زیادی تنظیم
میکند .هرچند واشنگتن در برخی مواقع اقداماتی
تاکتیکی نیز انجام میدهد ،اما برخی سادهانگارانه
بهجای تلقی این اقدامات در چهارچوب راهبردهای
کالن آنهــا را صرفاً اقداماتی کوتاهمدت برداشــت
میکنند که بهصورت انفرادی توسط برخی مقامات
آمریکایی انجام شده است .هرچند روی دادن چنین
اتفاقی حتی در میان قدرتها نادر نیست اما نباید
آن را به هر تحرک بزرگ و قابلتوجهی منتســب
کرد .نانســی پلوســی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا برخالف برداشــتها حضوری نمادین در
ارمنستان نداشت ،همانگونه که تماسهای تلفنی
مقامات دولتی آمریکا با مقامات قفقاز آشکار ساخت،
واشــنگتن عزمی برای دخالت در قفقاز دارد و این
موضوع حکایت آغاز یک داستان طوالنی در منطقه
خواهد بود .بحرانی که از ســال  2020در منطقه
شــدت گرفته و خاموش نشد حاال زمینهای وسیع
برای مداخله واشنگتن فراهم آورده است .همچنین
خبرگزاری تاس درخبری به نقــل از رجب طیب
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ،نوشــت :روسیه
خواهان پایان هرچه ســریعتر مناقشه در اوکراین
است .تارنمای این رسانه روسی از مبدأ واشنگتن ،با
انتشار بخشهایی از مصاحبه رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهور ترکیه با شبکه خبری «پیبیاس»
( )PBSبه نقل از وی نوشــت :روســیه مایل است
هر چه سریعتر به درگیری در اوکراین پایان دهد،
اما مهمترین امر در این موضــوع به رفتار و نگرش
روسیه بستگی دارد .براســاس این گزارش ،رئیس
جمهور ترکیه در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه
میتوان شاهد پایان فوری درگیری در اوکراین بود،
گفت« :از همه مهمتر ،نگرش روسیه در اینجا بسیار
مهم خواهد بود» .اردوغان با اشاره به دیدار و گفت
و گوی خود با والدیمیر پوتین در حاشــیه اجالس
سران سازمان شانگهای در ســمرقند ازبکستان،
گفت :رئیس جمهور روسیه در این مالقات به من
نشــان داد که خواهان پایان دادن هرچه زودتر به
این موضوع است .در این گزارش همچنین به نقل
از اردوغان آمده است« :اوضاع بدین منوال که (در
جنگ اوکراین) پیش میرود بسیار مشکل ساز بوده
و فکر میکنم گامهای مهمی دراین زمینه به جلو
برداشته خواهد شد ،همه آنچه که میخواهیم شاهد
آن باشیم ،پایان دادن به این جنگ با صلح است».
روســای جمهوری ترکیه و روسیه جمعه گذشته
درجریان نشست ســازمان همکاری شانگهای در
سمرقند ازبکستان بایکدیگر مالقات کردند ،پوتین
پس از این دیدار ،گفت که اردوغان پیشنهادی برای
ســازماندهی مذاکره با والدمیر زلنســکی ،رئیس
جمهوری اوکراین نداده است ،پوتین اما تاکید کرد
که رئیس جمهور ترکیه در تالشهای عادی سازی،
از جمله اقدامات برای حــل و فصل بحران غذایی
مشارکت جدی دارد.
کشف گوردسته جمعی با جناز های
شکنجه شده
مقامهــای اوکراینــی در پی کشــف یــک گور
دســتهجمعی در شهر تازه آزاد شــده «ایزیوم» از
اشغال روســیه گفتند که برخی از افراد مدفون در
این گورها شکنجه شــدهاند .اوکراین از کشف یک
گور دسته جمعی با  ۴۵۰جســد در نزدیکی شهر
ایزیوم در منطقه خارکیف خبر داد .اینک دادستان
کل منطقه خارکیف گفت که دست برخی از اجساد
از پشت بسته شده و طنابی دور گردن آنها است.
خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس که موفق به
بازدید از این منطقه مرزی شــدند ،در آنجا صدها
گور را در میان درختان کاج مشــاهده کردند که با
صلیبهای چوبی سادهای مشخص شده بودند.
تاکنون مشخص نیست که چه افرادی در این قبرها
دفن شدهاند یا چگونه جانباختهاند .به گفته ساکنان
منطقه ،برخی از آنها با گلوله کشته و برخی دیگر
بر اثر آتش توپخانه ،حمــات هوایی یا انفجار مین
کشته شدهاند  .

توئیت سفیر ایران در خصوص توافق انتقال سوخت به لبنان

دیدار وزیر خارجه قطر با نماینده آمریکا در امور ایران

مجلس و توضیح درباره اتفاقات اخیر بود.
در میانه بررســی تقاضــای دولت برای
بررسی الیحه الحاق یک تبصره به ماده
 ۱۰قانون ســاماندهی صنعــت خودرو
مصوب  ۱۴۰۱با قید دو فوریت ،فاطمه
محمدبیگــی که به عنــوان موافق ثبت
نام کرده بود ،پیــش از بیان دالیل خود
در قالب تذکری گفت :در گذشت خانم
مهســا امینی را به خانواده او تســلیت
گفتــه و از طرف محلس قــول پیگیری
ابعاد این موضوع را میدهم .از مردم نیز
انتظار میرود حفظ آرامش و بصیرت را
مدنظر قرار داده و از همراهی با فتنهگران
خودداری کنند.
باز هم بعــد از صحبتهای محمدبیگی
نمایندهای صحبت نکرد تا اینکه نوبت به
نطقهای نمایندگان مجلس رسید .از بین
 ۵ناطق تنها بهزاد رحیمی نماینده سقز و
بانه به موضوع «مهسا امینی» پرداخت.
«مهسا» دختر  ۲۲ساله اهل سقز بود.
رحیمی با اعالم اعتــراض از رفتارهای
قهری گشت ارشاد که حرمت زنان را در
جامعه اسالمی میشکند ،گفت :گشت
ارشاد همیشه برای زنان ما استرسآفرین
بوده است.او با تاکید بر اینکه نباید به بهانه
سوءاستفاده دشمن ما هم سکوت کنیم،
گفت :به عنوان خواســت عمومی مردم
از ما نمایندگان مجلس ،باید در گشــت
ارشاد و قانونی که کرامت انسانی را زیر پا
میگذارد ،بازنگری کنیم تا واقعیتهای
جامعه را بیشتر درک کنیم .صدای مردم
را بشنوید و جامعه و مردم کف خیابان را
از خودمان ناامید نکرده و کرامت آنها را
حفظ کنیم.
بعد از نطــق رحیمی ،تعــداد اندکی از
نمایندگان با دو دو کردن ،مخالفت خود

را ابراز کردند.
در دقایق پایانی مجلس نوبت به تذکرات
شفاهی نمایندگان رسید که عمده این
تذکرات حول فوت «مهســا امینی» بود
و هر نماینده از زاویه خود به این موضوع
پرداخت.
محمدحســین فرهنگی نماینده تبریز
گفت :حادثه تلخی کــه در جریان یک
احضار رخ داد همه مــردم را آزردهخاطر
کرد و همگــی تقاضای پیگیــری این
موضــوع را دارند منتها در حاشــیه آن
اهانتهایی به حجاب و مسئوالن کشور
شد که حتماً باید در مجلس مورد بررسی
قرار گیرد.
رضا تقی پور نماینده تهران با دادن هشدار
به دشمنان نظام بیان کرد :به کسانی که
ادعای روشنفکری و آزاداندیشی داشته
و همگام با منافقان ،ســلطنتطلبان و
رژیم کودککش علیه جمهوری اسالمی
ایران صفآرایــی کرده و بــرای ایجاد
آشوبهای ساختارشکنانه در کنار حزب
کومله خونآشــام قرار گرفتند ،هشدار
میدهم که از خشــم و طوفان خروشان
مردم بترســند .به دشمنان نظام هشدار
میدهم که از عزم ملت ایران ترسیده و
از تهمت و افترا علیــه این نظام مقدس
خودداری کنند.
احمد راستینه نماینده کرمانشاه ضمن
تاکیــد بر لزوم مشــخص شــدن ابعاد
دقیق این حادثه ،خطاب به یک جریان
سیاسی گفت :لیدرهای شــما در فتنه
 ۸۸ظلم بزرگی به جمهوری اســامی
تحمیل کردند؛ آن روز کلید رمزشــان
ندا آقاســلطان بود و امروز مهسا امینی
است .شما زن را اسم رمز آشوبهایتان
قرار دادید و قتل مرحوم میترا اســتاد به
گزارش تصویری
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دست لیدر جریان اصالحطلب را دیدید
اما نتوانستید در احراز قتل شک و شبهه
ایجاد کنید و حرمت و کرامت زن را با طرح
پرستو بودن او زیرسوال بردید حاال همین
شماها مدافع حقوق کرامت زن شدهاید؟
علیرضا ســلیمی نماینده محالت نیز با
انتقاد از دســتاویز قرار دادن این حادثه
برای حمله به ارزشها ،حجاب ،مقدسات
و حتی آیات حجاب گفــت :عدهای که
زمانی از گشت ارشاد دفاع میکردند امروز
مقابل گشت ارشــاد میایستند؛ یادمان
نمیرود آنهایی کــه در مجلس از رئیس
جمهور وقت به دلیل عدم اجرای قانون
گشت ارشاد سؤال میکردند یا آقایانی را
که به دلیل ساپورت پوشی برخی بانوان
مکررا ً سواالتی بیان میکردند .یا اینکه
فراموش نمیکنیم چه کسانی در شورای
عالی انقالب فرهنگی مصوبه گشت ارشاد
را آوردنــد؛ اینها بنیانگــذاران برخی
مســائل بودند حاال چه طور شــده که
گذشته را فراموش کردهاند؟
نماینده بعدی عبدالحسین روحاالمینی
نماینده تهران بــود که پســرش را در
اتفاقات ســال  ۸۸از دســت داد؛ او در
صحبتهایش خود را پدر داغدار خواند و
گفت :به عنوان پدری داغدار میگویم که
خانم امینی را مانند دختر خود میدانم اما
نصیحت میکنم و تذکر میدهم افرادی
که مســائل را پیگیری میکنند از جاده
انصاف خارج نشده و جمهوری اسالمی
همیشه مظلوم را مظلومتر نکنند.
نبایــد بــه تحــرکات ضــد انقــاب،
سلطنتطلبان ،کموله و منافقین فرصت
داده شــود .منافقین کــه در خون 17
هزار شهید ترور شنا میکنند در برخی
تحرکات مهسا بهانه و اصل نظام را نشانه

گرفته اســت به عنوان یک پــدر داغدار
توصیه میکنم مســیر را از ضد انقالب
جدا کنید.
انور حبیب زاده بوکانی نماینده بوکان نیز
در فوت «مهسا امینی» را باعث جریمه
دار شــدن افکار عمومی دانست و ضمن
تاکید بر پیگیری ابعاد این حادثه و ارائه
گزارشان به مردم به خصوص مردم استان
کردستان گفت :انتظار میرود بازنگری
در عملکرد گشت ارشاد جزو اولویتهای
کاری مجلس قرار گیرد و در شیوههای
کاری گشت ارشاد و امر به معروف و نهی
از منکر تجدیدنظر شود .مجلس نسبت به
حقوق شهروندی و اجرای قانون اساسی
حساستر و پیگیرتر بوده و برخورد جدی
و بدون اغماض با مقصران صورت گیرد.
نیروی انتظامــی از ناحیه
گشت ارشاد در حال آسیب
دیدن است
این موارد در صحن علنی در حالی بود که
یک عضو کمیســیون امورداخلی کشور
و شوراها در مجلس شــورای اسالمی با
طرح این پرســش که آیا رفتار بزرگان
انقالب و بزرگان دین در تبیین مســائل
مانند رفتار ما در مواجهه با حجاب بوده
است ،بیان کرد :مقایسه وضعیت حجاب
در مقاطع زمانی مختلف نشان میدهد
گشت ارشاد نتیجهای جز هزینه و ضربه
برای نظام نداشته است اما مسئله اصلی
این اســت که عــدهای در برابر پذیرش
حقیقت مقاومت میکنند .جالل رشیدی
کوچی در گفتوگویی تفصیلی با ایسنا،
در خصوص ابعاد حادثه فوت مهسا امینی
و عملکردی که گشت ارشــاد در طول
سالیان گذشته داشــته است ،بیان کرد:
بنده در ابتدا باید بگویم که اگر راجع به
گشت ارشاد صحبت میکنم و مخالفت
میکنم به منزله موافقــت با بدحجابی
نیست .به معنی مخالفت با قانون حجاب
هم نیست .بنده این را خطاب به افرادی
که قصد دارند صحبتهای بنده را تفسیر
به رأی کنند مطرح میکنم تا در ته گوش
خود فرو کننــد؛ بنــده مخالف حجاب
نیستم .علت این تفســیر به رأی نیز این
است که حاضر نیستند که در خصوص
واقعیتهای جامعه که درحال رخ دادن
است بحث کنند.
در اولین جلسه کمیتهای که در مجلس
برای پیگیری فوت مهسا امینی تشکیل
شد دوســتانی از نیروی انتظامی حضور
داشتند .ما به جد می گوییم که باید قبول
کنند که نیروی انتظامی از ناحیه گشت
ارشاد در حال آسیب دیدن است.

یادداشت


زمینه «مذاکره» فراهم است؛

فرصت نیویورک ،فراتر از وین

حضور علی باقری ،رییس تیــم مذاکرهکننده
هستهای کشورمان در هیات جمهوری اسالمی
ایران در سفر به نیویورک نشان میدهد ،ایران
برای هرگونه مذاکره در جهــت احیای برجام
آمادگــی دارد .به گزارش ایســنا ،از چند هفته
پیش مقامات آمریکایی مذاکرات احیای برجام
را به حالت تعلیق درآورنــد .آنها با این ادعا که
ایران پاسخ مناسبی به آخرین جمعبندی آمریکا
نداده اســت ،توپ را در زمین ایران انداختند و
ســعی کردند ایران را مقصر شرایط ایجاد شده
معرفیکنند .این در حالی بود که البی مقامات
صهیونیستی از چندی قبل و برگزاری انتخابات
کنگره آمریکا و پارلمان اسراییل مانع دولت بایدن
برای ادامه مذاکرات در وین و توافق احتمالی بود.
مقامات روسیه و چین و سه کشور اروپایی در دو
ماه اخیر از پاسخهای ایران به جمعبندی نهایی
ارائه شــده از متن پیش نویس توافق استقبال
کردند .تقریباً همه کشورهای درگیر در مذاکرات
بر سر متنی که جوزپ بورل در نهایت ارائه کرد
تا حد زیاد و قابل توجهی تفاهم داشتند و اساساً
تفاهم سیاسی در همان زمان ایجاد شده بود .اما
در جریان رد و بدل شدن پیامها ،طرف آمریکایی
بر ســر یکی دو موضوع به ویژه حمایت سیاسی
این کشورها از بسته شدن موضوعات باقیمانده
میان ایران و آژانس دبه کردند .آنها با این ادعا
که بررسی سؤاالت آژانس از ایران در چارچوب
برجام نیست و موضوعی پادمانی نیست تاکید
داشتند که نباید حل و فصل این مساله به برجام
گره زده شود این در حالی بود که بسته شدن این
سؤاالت از خطوط قرمز ایران در مذاکرات است.
ایران خواهان این اســت که همان طور که در
توافق  2015سؤاالت آژانس درباره فعالیتهای
گذشــته ایران همزمان با اجــرای برجام حل و
خاتمه یافت ،درباره چند سؤال فعلی نیز باید به
همین شکل رفتار شود .در عین حال کارشناسان
بینالمللی به این مســاله اذعان داشــتند که
انتخابات کنگره مانع کار دولت آمریکا اســت و
در این میان فشار مقامات اسراییل حائز اهمیت
است .این برای دومین بار طی شش ماه گذشته
است که تحوالت داخلی کشورهای عضو برجام،
بر روند مذاکرات تأثیر گذاشــته یا در آن اخالل
ایجاد میکند .البته اینکه مذاکرات تحت تأثیر
تحوالت سیاسی داخلی کشــورهای عضو قرار
گیرد ،مسبوق به سابقه است اما نکته قابل توجه
رویکرد دولت آمریکاست که سعی دارد تمایلش
برای تعویــق در مذاکرات را به گــردن ایران و
پاسخهایش به متن پیشنویس توافق بیندازد.
با وجود توقف موقت رایزنیهای فشــرده میان
ایران و آمریکا با هماهنگی نماینده اتحادیه اروپا،
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز
دوشــنبه گفت که ،مذاکرات و رایزنیها برای
رفع تحریمها به صورت طبیعــی در چارچوب
معمول از طریق اتحادیه اروپا ادامه دارد و هرگونه
تحولی در ایــن چارچوب خواهــد بود.کنعانی
درباره ســفر علی باقری به نیویورک به همراه
رییس جمهور و احتمال برگــزاری دور تازهای
از مذاکرات برجامی در حاشــیه مجمع عمومی
گفته است :حضور مذاکرهکننده ارشد ایران در
این سفر ،برای همراهی با هیأت عالیرتبه جمهوی
اسالمی ایران است و برنامه تعریف شدهای برای
گفتوگو در خصوص مذاکرات رفع تحریمها در
چارچوب این نشست و اجالس وجود ندارد .اما
به صورت طبیعی نشستهای بینالمللی فرصت
خوبی برای برگزاری نشستهای سیاسی ،انجام
مذاکرات بین کشورها و فرصتی برای تبادل نظر
در خصوص موضوعات مورد عالقه کشورهاست.
سخنگوی وزارت امور خارجه اما احتمال اینکه
در حاشیه این نشست گفتوگوهایی در خصوص
موضوع هســتهای و مذاکرات رفــع تحریمها
صورت بگیرد را رد نکرده و گفته است ،ایران از
هر فرصتی برای بیان دیدگاههای خود استفاده
میکند.حضــور مذاکرهکننده ارشــد ایران در
نیویورک در حالی که مقامات کشورهای عضو
برجام نیز در این روزها در این شــهر در رفت و
آمد هستند ،گویای آن است که اگر طرف مقابل
حرفی برای گفتن داشته باشد ،زمینه گفتوگو
فراهم است.بالطبع هر گونه مذاکره و رایزنی در
چارچوب مذاکرات وین و بــا هماهنگی انریکه
مورا یا شخص جوزپ بورل انجام خواهد شد که
پیامها میان ایران و آمریکا را رد و بدل میکنند.
هر چند آمریکا تحت فشــار اسراییل در آمریکا
و سرزمینهای اشغالی است اما حضور مقامات
ارشــد مذاکرهکننده و عالی ایران در نیویورک
فرصت مجددی برای مذاکــره را رو به روی آنها
قرار میدهد ،توافق در دسترس است؛ اینکه از
این فرصت اســتفاده کنند یا نه به آنها بستگی
دارد	 .
منبع :ایسنا

