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»به نام خدا و به نام ملت بزرگ 
ایران، یک قــدم از مواضع خود 
عقب نخواهیم نشســت«؛ این 
جمالت ابراهیم رئیسی به عنوان 
عالی ترین مقام اجرایی کشــور 
شــاید در واکنش بــه قطعنامه 
شــورای حکام به زعم خود او و 
موافقانش محکم و قاطعانه باشد، 
اما برای مردم نشــانه بازگشت 
به روزهای ســخت و دلهره آور 
»کاغذپاره خواندن« قطعنامه های 

سازمان ملل است.
قطعنامه شــورای حکام علیه 
شفاف نبودن برخی فعالیت های 
هســته ای ایران با واکنش تند 
تهران مواجه شد. سرعت عمل در 
کاهش ارتباط با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، ایران را در موقعیت 
واکنشی قرار داده و پس از سال ها 
می توان شاهد اجماع جهانی علیه 
برنامه های هســته ای و موقعیت 

دیپلماتیک کشورمان بود.

چهار هفته تا مرگ برجام
مدیرکل آژانــس انرژی اتمــی در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در ویــن با بیان اینکه 
ایران، قدرت نظارتی آژانس را به شدت کاهش 
داده، گفــت که البته حــدود ۴۰ دوربین در 

تاسیسات هسته ای ایران می ماند.
رافائل گروسی گفت که به تالش های این 
ســازمان برای همکاری با ایران ادامه می دهد 
هرچند شــرایط به مراتب دشوارتر شده است و 
افزود: »دوربین هایی که ایران قطع کرده در مراکز 
تولید سانتریفیوژ و مراکز تحقیقاتی نصب شده 
بود. در حالی که شرایط کنونی تنش آمیز است و 
مذاکرات برجامی هم با دشواری مواجه بوده، حاال 
این مشکل را هم باید به تصویر فوق افزود.« به گفته 
گروسی اگر در شرایط کنونی برجام احیا شود، 
آژانس در موقعیتی نیست که اطالعات مورد نیاز 
را در اختیار طرف های توافق قرار دهد. همچنین 
زمانی که از او در مورد اظهارات قبلی اش مبنی بر 
»پنجره زمانی محدودی برای بازگشت به برجام 
وجود دارد« پرسیده شد با توجه به شرایط فعلی، 
این پنجره زمانی چه مدتی خواهد بود، تاکید کرد: 
»حدود سه یا چهار هفته« و اگر ظرف سه تا چهار 
هفته آینده نظارت ها به حالت قبلی برنگردد، به 

منزله »ضربه مهلکی به برجام خواهد بود.«

تروئیکای اروپا: ایران سریع توافق روی 
میز را اجرایی کند

پس از واکنش تهران به قطــع برخی از 
دوربین های آژانس، تروئیــکای اروپا از ایران 
خواستند تا از فرصت باقی مانده برای به نتیجه 
رساندن توافق هسته ای استفاده کند. در بیانیه 
تروئیکای اروپا آمده اســت: »ما دولت های 
فرانســه، آلمان و انگلیس به همــراه دیگر 
مشارکت کنندگان در برجام و ایاالت متحده 
از آوریل ۲۰۲۱ با حسن نیت و به طور گسترده 
به مذاکره با ایران پرداختیــم تا برجام را احیا 
کنیم. از مارس ۲۰۲۲ توافق قابل دوامی روی 
میز است که ایران را به تعهدات برجامی و آمریکا 
را به توافق بازمی گرداند. ما متاسفیم که ایران از 
این فرصت دیپلماتیک برای نهایی کردن توافق 
استفاده نکرده اســت. ما از ایران می خواهیم 
تا حال این کار را انجام دهد. ما آماده به نتیجه 

رساندن توافق هستیم.«
در ادامه این بیانیه نوشــته شــده است: 
»علی رغم این مســئله، ایران درحال نصب 
ســانتریفیوژهای پیشرفته بیشــتر است و 
تصمیم خود مبنی بر پایــان دادن به تمامی 
تدابیر شــفافیت مرتبط با برجام را به اطالع 
آژانس بین المللی انرژی اتمی رسانده است. 

این توانایی آژانس اتمی مبنی بر احیای تداوم 
جریان اطالعات درخصوص قطعات کلیدی 
برنامه هســته ای ایران ازجمله بر سر تولید 

سانتریفیوژها را به خطر می اندازد.«
سه کشــور اروپایی در انتهای این بیانیه 
نوشتند: »ما این گام ها را محکوم می کنیم. آن ها 
تنها تردید بیشتری نسبت به تعهد ایران در 
رابطه با نتیجه ای موفقیت آمیز ایجاد می کنند. 
ما از ایــران می خواهیم که اجــرای پروتکل 
الحاقی و تمامی تدابیر مرتبط با راستی آزمایی 
و نظارت های مرتبط با برجام را ازسربگیرد، از 
تشدید تنش های هسته ای دست بکشد و فورا 
توافق روی میز برای احیای برجام را تا زمانی که 

فرصتش باقی است به نتیجه برساند.«

ایران و روحیه انتقام سخت
واکنش سریع ایران در قطع برق برخی از 
دوربین های آژانس و کاهش شدید تعامل با 
این نهاد بین المللی نشان داد ایران برای مقابله 
به مثل آمادگی عجیبی دارد. واکنش یکسان 
و همزمان ابراهیم رئیســی و علی شمخانی 
مشخص کرد که تصمیم ایران از روزها قبل 

در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است.

 شمخانی در توئیتی نوشت: 
»تغییر رفتار 

رئیس جمهــور هــم در جمع اقشــار 
مختلف مــردم چهارمحــال و بختیاری با 
بیان اینکه فرهنگ حاج قاسم فرهنگ »ما 
می توانیم« است که فرهنگ موردپسند ما 
و فرهنگ پیروز است، عنوان کرد: »دشمن 
نمی خواست ملت ایران با این همه تحریم و 
تهدید گام های بلندی در راستای استقالل 
و خودکفایی بردارد. کشــتی ما را با قلدری 
دزدیدند و ایران ثابت کرد دوران بزن دررو 
تمام شــده، یکی گرفتند ۲ کشتی آنان را 
توقیف کردیم.«رئیسی که به نظر می رسد 
برای خطابه های آتشــین علیه دشــمن 
آمادگی بیشتری نسبت به سخنان و رفتار 
دیپلماتیک و تعاملی دارد، گفت: »چندبار 
می خواهید ملت ایران را بیازمایید و سخنان 
مسئوالن کشــور را نشنیده بگیرید، گمان 
می کنید با صدور قطعنامه ها ما عقب نشینی 
می کنیم؟ به نام خدا و به نــام ملت، ایران 
یک قدم از مواضع خود عقب نمی نشــیند. 
ما متوقف نخواهیم شــد و توسعه صنعت، 
کشاورزی و گردشگری کشــور را به اخم و 

لبخند دشمن گره نمی زنیم.«

پیگیری استراتژی تحریک احساسات 
مذهبی و غرور ملی مردم

یک روی سکه استراتژی دو مرحله ای و 
همزمان تحریک احساسات مذهبی و غرور 
ملی مردم توسط دستگاه های رسمی است 
که همیشــه در مواقع بحران به عنوان یک 
راهکار دنبال شده است. شاید به همین دلیل 
است که احمد خاتمی، عضو خبرگان رهبری 
و امام جمعه تهران  از یکسو می گوید برخی به 
دنبال سکوالرکردن انقالب، جدا کردن دین از 
سیاست و کمرنگ کردن روح انقالب هستند 
و از سویی دیگر می گوید در دادن اطالعات به 
آژانس باید بخیل بود: »ما ۴۰ ســال است که 
امتیازی ندادیم، ملت ایران  حسینی است به 

کسی باج نمی دهد.«

نگرانی فزاینده از آینده پیش  رو
روی دیگر نگرانی مردم و کارشناسان از ابهام 
در مورد آینده و زندگی معیشتی خود است: 
احمدزیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، 
در یادداشتی نوشت: »تصویب قطعنامه در این 
شرایط تحریک آمیز به نظر می رسد و جمهوری 
اسالمی نیز معموالً به طرزی آشکار، احساساتی 
و تحریک پذیر است. اقتضای هر نوع محاسبۀ 
عقالنی و بلوغ سیاسی در این وضعیت، این است 
که جمهوری اسالمی با بی خیالی و بی تفاوتی و 
متانت و اعتماد به نفس در برابر قطعنامۀ شورای 
حکام ظاهر شود و همکاری با رافائل گروسی را 

کاهش ندهد.«

زیدآبادی در ادامه شــرایط پیش رو را چنین 
توصیف می کند: »به محض شکست مذاکرات، 
فشارها از هر طرف تشــدید و تحریم ها از هر سو 
سخت تر می شــوند. اثرات عینی و روانی افزایش 
فشارها و تحریم ها، طناب های سسِت کنترل کنندۀ 
تورم را یکی پس از دیگری می گسلد و ابرتورمی 
بهمن وار پدید می آورد. مردم ناراضی و به ستوه آمده 
از هزینه های سرسام آور زندگی که هم اینک نیز 
تاب آوری شان به شدت کاهش یافته است، بر دامنۀ 
اعتراض های خود می افزایند و محیط را از هر جهت 

برای قوای حاکم دشوارتر می کنند.«
نگرانی هــا به شــدت در میان مــردم و 
جریان های سیاســی افزایش یافته اســت. 
زیدآبادی می افزاید: »تمــام دوِد کورکنندۀ 
این وضعیت به چشم مردم و سرزمین ایران 
می رود و به همین جهت نیز من به عنوان یک 
ایرانی این همه اظهار نگرانی می کنم و نسبت 
به وقوع فاجعه ای که در چند قدمی کشــور 
کمین کرده است، به همۀ نیروهای سیاسی 
و اطراف قضیه هشدار می دهم. اما بدبختانه 
گویی بسیاری می پندارند که در پِس چنین 
رخدادهایی، حلوایی برای خیرات در انتظارشان 
است. هیچکدام شان این هشدارها را جدی 
نمی گیرند.« این تنها نگرانی یک روزنامه نگار 
یا تحلیل گر سیاسی نیست. نگرانی برآمده از 
سطح جامعه که مردم را در روزهای گذشه به 
شدت نگران کرده است.  اینکه چرا راه تقابل 
برای برخی نیرهای سیاسی بسیار راحت تر از 
رفتار دیپلمایک و تعامل با جهان است،  حدیث 
مفصلی است ولی ای کاش امکان داشت این 
پیام نگرانی مردم را به گوش آنها رســاند که 
»به نام خدا. به جای ملت بزرگ ایران درست 

تصمیم بگیرید«

افزایش دامنه تقابل واکنشی ایران  با قطعنامه شورای حکام، یادآور یک کابوس است؛ 
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یک استاد دانشــگاه خاطرنشــان کرد: پس از کمرنگ 
شدن نقش عمان در میانجیگری بین ایران و غرب در پرونده 
هسته ای، قطر در تالش است که این جایگاه را بازآفرینی کند.

مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از 
گفت وگوی وزرای خارجه قطر و آمریکا در خصوص مسئله 
هسته ای ایران گفت: در مجموعه کشورهای عربی با توجه 
به جایگاه تعریف شده عربستان، امارات و عمان و همچنین 
اصطکاک  های موجود با قطر، همواره دو کشور عربستان و 
امارات تالش کرده اند در مسائل منطقه ای و بین المللی در 
یک فضا بینابینی با تهران و کشورهای دیگر عربی منطقه 
خود را نشان دهند ضمن اینکه ایران تالش کرده با حمایت 

از قطر توازن معنادار قدرت در میان آن ها ایجاد کند.وی 
افزود: از این منظر قطر یک کشــور عربی مرتبط با جامعه 
عرب یا اعراب مسلمانان محسوب می شود که قبل از انقالب 

اسالمی و بعد از آن با تهران روابط خود را داشته باشد.این 
کارشناس مسائل سیاســی تصریح کرد: نباید از نظر دور 
داشت که کشورهای عرب منطقه قبل از انقالب اسالمی 
با تهران نوعی روابط پنهانی داشــتند اما بعد از انقالب در 
جهت گیری که صدور انقالب داشته روابط به گونه ای دیگر 
تعریف شد لذا نمی توانیم قطر را با تمام اصطکاک هایی که 
با کشورهای عربی دارد، از جامعه مسلمانان عرب یا اعراب 

مسلمان دارد دور بداریم.
این استاد دانشگاه افزود: از ســوی دیگر ایران در مقطع 
کنونی به دنبال بازســازی روابط خود با کشورهای منطقه 
است ضمن اینکه تحت فشار حداکثری در پرونده هسته ای 

هم قرار دارد و از انزوای سیاســی هم گریزان است.مطهرنیا 
همچنین اظهار کرد:  بر همین اســاس بعد از مرگ پادشان 
عمان شاهد کمرنگ شدن نقش عمان بین ایران و غرب در 
پرونده هسته ای بودیم و به نظر می رسد قطر تالش کرده این 

جایگاه را بازآفرینی کرده و میانجی گری را فراهم کند.
وی در پایان گفت: پس از خروج آمریــکا از برجام و تیره 
شدن نوع مذاکرات و روندی که تا به امروز مذاکرات در وین 
داشته به نظر می رسد که تا حدودی نقش میانجی از سوی هر 

دو طرف پذیرفته شده باشد.
پیش از این محمد بن عبدالرحمن، وزیر خارجه قطر در 
گفت وگو با شــبکه الجزیره گفته بود که با آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا درخصوص مذاکرات هســته ای ایران و 
افق رسیدن به توافق رایزنی کرده و خواستار بازگشت تمام 
طرف ها به توافق هسته ای اســت زیرا منجر به ایجاد صلح و 

امنیت در منطقه می شود.

مطهرنیا:

قطر به دنبال بازآفرینی نقش عمان در پرونده هسته ای ایران است

خبر

طهمورث حسینی

 به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی 
انجام شد

سفر رئیس جمهور ونزوئال به تهران
نیکالس مادورو، رئیس جمهــور ونزوئال در راس 

هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد.
به گزارش ایرنا، سفر رئیس جمهور ونزوئال به ایران 
به دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
انجام  شده است و بر اساس اعالم مدیرکل روابط  عمومی 

ریاست  جمهوری این سفر دو روزه خواهد بود.
استقبال رسمی در مجموعه ســعدآباد، دیدار و 
گفت وگو با رئیس جمهور  و برگزاری نشست مشترک 
هیأت های عالی رتبه دو کشــور از جمله برنامه های 

سفر مادورو به تهران است.
    

سفیر ایران در یونان اعالم کرد:
 استرداد محموله 

کشتی توقیف شده ایران
ســفیر ایران در یونان در توییتی نوشت:  در پی 
پیگیری های فشرده، دادگاه تجدید نظر یونان حکم 
دادگاه اولیه مبنی بر مصادره نفت متعلق به ایران را لغو 

و به لطف الهی کل محموله نفت مسترد خواهد شد.
به گزارش ایســنا: احمد نــادری ادامــه داد:  تا 
اطمینان از اجرای کامل حکم، موضوع در دستور کار 

رایزنی های فشرده دو کشور باقی می ماند.
    

امیرعبداللهیان:
 روابط سیاسی تهران و دهلی نو 

در بهترین سطح است
رئیس دســتگاه دیپلماســی با تاکیــد بر اینکه 
روابط سیاسی ایران و هند در بهترین سطح است و 
این یعنی اراده رهبران سیاسی بستر مناسبی برای 
توسعه روابط ایجاد کرده اســت، ابراز داشت: تجار  و 
بازرگانان در ایران به ظرفیت موجود در هند آگاهی 
کامل  دارند و تاکید می کنم بسترهای فراوان در این 

رابطه وجود دارد.
به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در نشست 
»گام های امیدبخش فرصت های توسعه تجارت میان 
ایران و هند« با حضور اعضای اتاق بازرگانی حیدرآباد 
هند گفت: امروز اقتصاد دو کشــور یک فرصت را در 

مقابل ما قرار داده است.
وی با بیان اینکــه تحریم های یکجانبه و ظالمانه 
آمریکا پایان خواهد یافت و دوامی نخواهد داشــت، 
اظهار داشــت: ما با ایستادگی و هوشــمندی این 
تحریم هــا را در گام اول کم اثر کردیــم، طوری که 
در هر حوزه که بیشترین تحریم شامل حال ما شد، 

بیشترین پیشرفت را به دست آوردیم.
    

درصورت تصویب الیحه جدید دولت 
محقق می شود 

 اعطای حق استفاده از سالح 
به ماموران امنیتی 

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس با انتشــار 
گزارشی از ارائه الیحه ای توسط دولت به مجلس برای 

اصالح قانون استفاده از سالح خبر داد.
به گزارش انتخاب، مهدی ســعادتی بیشه سری 
گفت که در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران 
انتظامی برای استفاده از سالح، مجبور به پاسخگویی 
شدند.وی افزود: نظامی ها برای دفاع ناچار هستند 
از سالح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی ها 
در دادگاه با اســتناد به قانون، شیوه استفاده بعضی 
مأمــوران از سالحشــان را در جریــان درگیری ها 

نمی پذیرفتند.
در الیحه ای کــه در هفته های آینــده ابتدا باید 
کلیاتش در مجلس بررسی شــود، عبارت مأمورین 
نیرو های مسلح در عنوان قانون، به »مأمورین مسلح« 

تغییر پیدا کرده است.
بر اســاس این الیحه، عالوه بر نیروهای مسلح، 
»سایر اشــخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل 
ســالح باشــند« هم باید به شــرایط جدید قانون 

به کارگیری سالح عمل کنند.
    

در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
صورت گرفت:

 تصویب طرحی 
علیه پهپادهای ایرانی 

کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا طرح 
مقابله با پهپادهای جمهوری اسالمی ایران موسوم 

به "متوقف کردن پهپادهای ایران" را تصویب کرد.
این طرح در کمیته روابط خارجی سنا به رهبری 
ســناتور دموکرات باب منندز تصویب شــد که در 
واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از اقدام تخریبی کشــورش 
و حامیــان اروپایــی آن حمایت کرد. این ســناتور 
آمریکایی مدعی شــد: شــورای حکام باید پیش از 
این ایران را به دلیل عــدم همکاری به موقع و معتبر 
با پرســش های آژانس اتمی درباره مواد هســته ای 
اعالم نشــده که با توافقنامه پادمانی ایران در تضاد 

هستند، پاسخگو می کرد.

روی موج کوتاه

امام جمعه اصفهان هم معتقد است که مردم را نباید به 
حال خود رها کرد و هم می گوید برخی افرادی که فقط نقاط 

ضعف را می بینند مانند مگس هستند
به گزارش ایرنا سید یوســف طباطبایی نژاد، امام جمعه 
اصفهان با ابراز تسلیت درباره حادثه خروج قطار در مسیر یزد 
به مشهد، گفت: این حادثه باعث تأسف و تألم همه شد ولی 
برخی از معاندان به دنبال سو استفاده از هر مسأله ای هستند و 
لذا این سانحه را نشان بی تدبیری دولت می دانند در حالی که 
تقصیر افراد اســت.وی تصریح کرد: بی احترامی به انسان 
هاست که گمان کنیم همه کارها را حکومت باید انجام دهد، 
البته دولت باید به اشتباهات رسیدگی کند و اگر کسی مجرم 
بوده است با او برخورد شود ولی باید بدانیم این اشتباه، کار فرد 
است که با بیل )مکانیکی( آمده و به حادثه برای قطار منجر 
شده است، آیا رییس جمهور باید این مشکل را برطرف کند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اضافه کرد: برخی دنبال 
این می گردند که فقط نقاط ضعف را ببینند، این افراد به مانند 
مگس هســتند و همه کارهای خوب را رها می کنند و فقط 

نقاط ضعف را می بینند.امام جمعه اصفهان با تاکید بر رعایت 
موازین و شئونات اسالمی در فروشگاه ها، گفت: در مواردز 
مشاهده می شود که شئونات اسالمی در برخی فروشگاه ها 
رعایت نمی شود که باید تذکر داد و جلوی آنها را گرفت، نباید 
بگوییم مردم را به حال خودشان واگذار کنیم بلکه اگر همه 

تذکر دهند کار زشت دیگر انجام  نمی شود.

امام جمعه اصفهان با اشاره به حادثه قطار: 

افرادی که فقط نقاط ضعف را می بینند، مانند مگس هستند
رئیس دفتر روحانی اعالم کرد: طرحی که امروز دولت آن را اجرا 
می کند، به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی بینم دولت باید مسائل 
را ریشه ای حل کند اگر احساسی عمل کند نتیجه چیزی می شود 

که در این مدت دیده ایم.
محمود واعظی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که فکر 
می کنید طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار 
تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می کند یا خیر گفت: تا 
یک حدی کمک می کند اما گرانی ها امروز تا حدی افزیش پیدا 

کرده داست که این ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان جواب نمی دهد. 
وی افزود: مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش 
برود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. االن همه اجناس گران 
شده است. چه آن چهار قلم، چه اجناس دیگر، چه خدمات، همه 
گران شده است. کاری که انجام می دهند را به عنوان طرح تحول 
اقتصادی نمی بینم. دوران ما ۲۵ قلم کاال سوبسید می گرفت، ما آن 
را رساندیم به ۷ کاال؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام شد بدون اینکه 

شوک به جایی وارد شود.
واعظی گفت: امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را 

۲۴ هزار تومان به این دولــت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که 
نمی خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت 
ارز باال برود، خود به خود گره خواهد خورد.رئیس دفتر پیشــین 
دولت دوازدهم افزود: باید ریشه ای مسئله را حل کرد. با تصمیمات 
احساسی و مقطعی مشکل حل نمی شود. اگر با مشکالت احساسی 

برخورد کنیم نتیجه چیزی می شود که در این ۸ یا ۷ ماه شد.

محمود واعظی:

آنچه دولت اجرا می کند، تحول اقتصادی نیست

واکنش سریع ایران و کاهش 
شدید تعامل با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی 
نشان داد ایران برای مقابله 

به مثل آمادگی عجیبی 
دارد. واکنش یکسان و 

همزمان ابراهیم رئیسی و 
علی شمخانی مشخص کرد 

که تصمیم ایران از روزها 
قبل در شورای عالی امنیت 

ملی گرفته شده است

رئیسی که به نظر می رسد 
برای خطابه های آتشین علیه 

دشمن آمادگی بیشتری 
نسبت به سخنان و رفتار 

دیپلماتیک و تعاملی دارد، 
در چهارمحال و بختیاری، 

گفت: »چندبار می خواهید 
ملت ایران را بیازمایید و 

سخنان مسئوالن کشور 
را نشنیده بگیرید، گمان 

می کنید با صدور قطعنامه ها ما 
عقب نشینی می کنیم؟ به نام 

 خدا و به نام ملت، ایران 
 یک قدم از مواضع خود 

عقب نمی نشیند


