
رئیسی در اجالس شورای عالی استان ها: 
معتقدان به »نمی شود« و »نمی توانیم« 

در حاشیه قرار گیرند
رئیس جمهور گفت: افرادی در ادارات هستند که مدام 
واژه »نمی شود« و »نمی توانیم«  را تکرار می کنند. این افراد 
با حفظ احترام در حاشیه قرار گیرند تا راه برای ادامه مسیر 
باز شود. ابراهیم رئیسی، در یازدهمین اجالس شورای عالی 
اســتان ها افزود: متن و مسیر پیشــرفت باید در اختیار 
کارمندان و مدیرانی با روحیه کار، تالش و گره گشایی باشد.

    
رابرت مالی:

  پایبندی ایران به ان پی تی 
ضروری است

رابرت مالی، نماینــده ویژه آمریکا در امــور ایران با 
اســتقبال از تصویت قطعنامه شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی علیه ایران و تشــکر از تالش 
نمایندگی آمریکا و تروئیــکای اروپایی در تصویب این 
قطعنامه، در پیامی توئیتــری گفت که اجرای تعهدات 
پادمان ذیل »ان پی تی« از سوی ایران امری ضروری و 

فوری است که به تعویق افتاده است.
    

امیر پوردستان:
 رژیم سعودی بداند خویشتنداری 

ایران حدی دارد
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با اشــاره به 
مداخله عربستان در حوادث اخیر گفت: سعودی بداند 
ایران خویشتنداری می کند، اما این خویشتنداری حدی 
دارد. امیر احمدرضا پوردســتان در گفت وگو با فارس، 
افزود: جای آن دارد که عربستان سعودی در این فتنه ها از 
طریق نیروهای نیابتی و ظرفیت هایی که در منطقه وجود 
دارد یک سیلی محکم بخورد. عربستان بداند اگر بخواهد 
اقدامات خصمانه خود را مقداری بیشتر کند قطعاً پاسخ 

ما به این اقدامات پشیمان کننده خواهد بود.
    

بررسی حمالت ایران به اقلیم کردستان 
در پارلمان عراق

منابع عراقی از برگزاری جلســه ای غیرعلنی درمورد 
اقدامات ایران و ترکیه در خاک عراق در پارلمان این کشور 
خبر دادند. به گزارش ایسنا به نقل از موازین نیوز، یک منبع 
پارلمانی نیز این خبر را تایید کرده است. پیش از این وزارت 
خارجه عراق در بیانیه ای ضمــن محکومیت این حمالت، 
تصریح کرد که این اقدامات یکجانبه و خصمانه عاملی برای 
ایجاد ثبات نخواهد بود و این  تعرض آشکار به حاکمیت عراق و 
امنیت شهروندان، منجر به افزایش تنش در منطقه می شود.

    
نماینده مجلس:

 مجلس مسئله دانشجویان ممنوع الورود 
را پیگیری نمی کند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد 
دانشجویان ممنوع الورود، گفت: این موضوعات در اختیار 
کمیته انضباطی دانشگاه است و بنا نیست که از مجلس 
کسی در این کار ورود پیدا کند. به گزارش ایلنا، محمدصالح 
جوکار ادامه داد: دانشــگاه محیط متفاوتی دارد و تمام 
قوانین و آیین نامه ها هم به منظور رسیدگی به موضوعات 
این چنینی در چارچوب مقررات دانشگاه دیده شده است.

    
سخنگوی سازمان ملل: 

بحران کنونی ایران باید مسالمت آمیز 
حل و فصل شود

سخنگوی ســازمان ملل با ابراز نگرانی درباره آنچه 
افزایش خشوت علیه معترضان در ایران، دانست؛ تصریح 
کرد: بحران کنونی در ایران می تواند و می بایست از طریق 
گفت وگوهای مسالمت آمیز حل وفصل شود. بنابر گزارش 
وب سایت سازمان ملل، فرحان حق در یک نشست خبری  
ناآرامی های اخیر در ایران را اعتراضاتی مســالمت آمیز 
توصیف کرد.  وی از ایرانیانی که در این ناآرامی ها حضور 
می یابند خواست تا به صورت مسالمت آمیز رفتار کنند و 

در این شرایط از هرگونه تشدید تنش پرهیز شود.
    

انتقاد تند نماینده مجلس از بذرپاش:
برادر من! چرا این قدر ولع قدرت داری؟

مجتبی توانگر، نماینده مجلس با انتقادی تند از مهرداد 
بذرپاش نوشت: »هر وزارتخانه ای که احتمال تغییر آن 
می رود این آقای همه جا گزینه از طریق یکی از معاونین 
به رئیس جمهور برای تصاحب آن کرسی فشار می آورد. 
آقای مهندس! مگر چقدر توانایی دارید که هم می توانید 
شهردار شوید، هم وزیر راه، هم وزیر صمت، هم وزیر رفاه؟ 

برادر من! چرا این قدر ولع قدرت داری؟«
    

 آرش کیخسروی،  وکیل دادگستری 
در کرج بازداشت شد

آرش کیخسروی، وکیل دادگستری ظهر دیروز، شنبه در 
کرج بازداشت شد. ابوذر نصرالهی،  حقوقدان و وکیل کیخسروی 
این خبر را تایید کرد و گفت از علت بازداشت موکلش و نهاد 

بازداشت کننده او و اتهام وارد شده به او بی خبر است.
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»ریشه مواضع تند فعلی اروپا علیه 
ایــران را بایــد در اعتراضــات اخیر در 
کشورمان، تحلیل اروپا از عدم اراده جدی 
ایران جهت حصول توافق اتمی با غرب، و 
در نهایت، حساسیت اروپا در مورد معادله 
جنگ اوکراین و طرح ادعا های مختلف 
در مورد دخالت و کنشگری فعال ایران در 
قالب آن جستجو کرد. تهران باید با تمرکز 
بر این موارد، روند و موج ایجاد شده علیه 
خود را معکوس کند و روند دیپلماتیک با 
اتحادیه اروپایی و کشور های مهم آن را 
از تنش زایی فزاینده به سمت آرامش و 

ثبات سوق دهد.«
»عبدالرضا فرجی راد«، استاد حوزه 
ژئوپلیتیک، سفیر سابق ایران در شماری 
از کشور های اروپایی، و کارشناس حوزه 
سیاست خارجی، با بیان این مطلب در 
گفتگو با فرارو؛ به این سوال اساسی پاسخ 
گفته آیا اروپا روابط خود با ایران را به نقطه 

بی بازگشت رسانده و هدایت می کند؟
استاد حوزه ژئوپلیتیک و کارشناس 
سیاست خارجی در پاسخ به این سوال 
گفت: »جهت پاسخ به این پرسش ابتدا 
باید به عوامل اصلی تندروی های اخیر 

اروپا علیه ایران توجه کنیم تا بفهمیم آیا 
اروپا اساسا بنا دارد خود را در موقعیتی بی 
بازگشت در قالب روابط با تهران قرار دهد 
یا خیر. به نظر من می توان به سه عامل 
جهت توضیح تندروی های اخیر اروپا در 

رابطه با ایران اشاره کرد«.
وی گفــت: »اول، اوضــاع داخلی 
ایران اســت که در خارج از کشــورمان 
نیــز انعکاس هــای گســترده ای پیدا 
کرده و طبیعتا روی افــکار عمومی به 
ویژه افــکار عمومی کشــور های غربی 
اثرگذاری زیادی داشــته و دولت های 
غربی نیز احســاس کرده اند که باید در 
قبال تحوالت ایران، عکس العمل های 
مقتضی را از خود نشان دهند. این مساله 
به ویژه با توجه به انتشار گسترده اخبار 
ایران در عرصه بین المللی از منظر حقوق 
بشری، ابعاد و جلوه های جدی را به خود 
می گیرد. اروپایی ها سال هاست که خود را 
قطِب حقوق بشر جهانی می دانند و در این 
چارچوب، نمی توانند موقعیت و فرصت 
جاری در رابطه با مسائل ایران را از دست 
بدهند. از این منظر، شاهدیم که طیفی 
از رهبران شناخته شــده اروپایی نظیر 

صدراعظم آلمان، وزیر خارجه این کشور 
و همچنین مقام های فرانسوی و انگلیسی 

در این رابلطه موضع گیری کرده اند«.
وی افزود: »نکته دوم کــه به مثابه 
محرِک تندروی های اخیــر اروپا علیه 
ایران باید مورد توجه باشــد، تاخیر در 
احیای توافق برجام است. من احساس 
می کنم که اروپایی ها زودتر از آمریکایی 
ها، از دستیابی به یک توافق اتمی با تهران 
قطع امید کرده انــد. هنوز آمریکایی ها 
مایل به حصول توافق با ایران علی رغم 
واقف بودن به این مساله که دستیابی به 
توافق با این کشور سخت تر شده )به ویژه 
با توجه به قدرت گیری جمهوریخواهان 
آمریکایی در قالب مجلس نمایندگان(، 
هستند. با این همه، آن ها هنوز به مشتاق 
توافق هســتند، زیرا از یک طرف نگران 
غنی سازی بیشتِر ایران هستند و از سوی 
دیگر با توجه به در پیش بودن فاصله کم تا 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا 
)که البته با در نظــر گرفتن رقابت های 
درون حزبی و دیگر رویه های مرتبط، این 
فاصله زمانی کمتر هم می شود(، دولت 
بایدن و دموکرات ها مایل هســتند که 

توافق با ایران را به مثابه یک دســتاورد 
برای خود معرفی کنند«.

این کارشناس سیاســت خارجی 
گفت: »حال آن ها قرار نیست که اینطور 
بگویند که ما با ایران به توافق رســیدیم 
و این خوب اســت. بلکه آن هــا به طور 
ویژه به این مساله اشــاره می کنند که 
ما از طریق توافق با ایــران، جلوِی اتمی 
شدن ایران و آنچه دستیابی این کشور 
به ســالح های اتمی عنوان می شود را 
گرفتیم. از این رو، آمریکایی ها هنوز مایل 
به توافق با ایران هســتند، اما اروپایی ها 
از این مســاله بُریده اند. وقتی به مواضع 
رهبران و سیاســتمداران ارشد اروپایی 
می نگریم متوجه می شــویم که آن ها 
نقطه تاکیدشان را بر این مساله قرار داده 
اند که ایران بنا ندارد توافقی را امضا کند«.
وی در ادامه گفــت: »در عین حال، 
سومین محرک در مورد مواضع تنِد اخیر 
اروپا در رابطه با ایران، ادعا های مختلفی 
اســت که آن ها در مورد همکاری های 
نظامی ایران با روسیه در چاارچوب جنگ 
اوکراین مطرح می کنند. اروپایی ها که در 
مورد مســاله اوکراین به شدت حساس 

هستند، کنشگری های تهران در قالب 
معادله جنگ مذکور را ضرری بزرگ برای 
خود می پندارند. آن ها هزینه های زیادی 
را در قالب جنگ اوکراین پرداخت کرده 
اند و این حس را داشتند که پوتین را به 

نقطه ای از ضعف رسانده اند.«
فرجی راد ادامه داد: »بــا این حال، 
آنچه اروپا، ورود ایــران در قالب معادله 
جنگ اوکراین می خواند، عمال بسیاری 
از معادالت را تغییر داده و به طور خاص 
پهپاد های ایرانی توانســته اند بر روند 
جنگ مذکور اثرگذاری داشــته باشند. 
از این رو، اروپا با مواضع اخیر خود علیه 
ایران سعی دارد به هر نحو ممکن، روند 
همکاری های تهران با مسکو را متوقف 
کند. سه عامل ذکر شــده به نظر من به 
بهترین وجه ممکن دالیل و محرک های 
مواضع تند اخیر اروپا علیه ایران را توضیح 

می دهند«.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان 
ایجــاد تغییر در سیاســت های جاری 
اروپا در قبال ایران و حرکت به ســمت 
تنش زدایی وجــود دارد یا خیر؟ گفت: 
»به نظر من در ایــن رابطه راه حل هایی 
وجود دارد. همانطور که سه عامِل پیش 
گفته، اروپا را تحریک بــه اتخاذ مواضِع 
تند تهاجمی علیه ایران کرده، ما نیز باید 
به آن ها توجه کنیــم و با کار کردن روی 
ابعاد مختلفشان، زمینه را جهت بهبود 
روابط با اروپا و ایجاد توقف و عقب نشینی 
در رویه هــا و سیاســت های ضدایرانی 
کشــور های مهم آن علیه ایران فراهم 

کنیم«.
وی گفــت: »در این راســتا، ما در 
ابتدا باید همانطور که اندیشــمندان و 
تحلیلگران دلســوز می گویند، فضایی 
جدید از تفاهم و مصالحــه را در داخل 
کشورمان ایجاد کنیم که باالخره بدنه 
معتــرض در ایران، تا حدی احســاس 
رضایت کنند و نوعی اطمینان ســازی 
ایجاد شود. حال تحقق این مساله می تواند 
از ُطرق مختلف پیگیری شود که در بحث 
کنونی نمی گنجد. فشار افکار عمومی 
غربی روی دولت های اروپایی باید کاهش 
یابد. بدون تردید اگر این فشــار ها ادامه 
یابند و ما شــاهد برگزاری تظاهرات در 
کشــور های مختلف علیه ایران باشیم، 
طبیعی است که افکار عمومی دولت های 
اروپایی نیز اجازه اتخاذ مواضع سازنده در 

قالب روابط اروپا با ایران را نمی دهند«.
فرجی راد تصریح کرد: »دوم اینکه ما 

بایستی سریعا به توافق برجام برگردیم. 
توافق چه در قالب برجام یا هر چیز دیگر. 
من هنوز بر این بــاورم که آمریکایی ها 
به دنبــال توافق با ایران هســتند و اگر 
مذاکرات به صورت مستقیم انجام شود، 
احتمال اینکه وضعیت بهتر شود و منافع 
بیشتری نصیب ایران شود، افزایش پیدا 
می کند. حصول توافــق می تواند تا حد 
زیادی اوضاع داخلی ما را نیز آرام تر کند، 
زیرا مردم روحیه بهتری را کسب خواهند 
کرد و به طور خاص وضعیت معیشــتی 
بهبود می یابد. البته تاکید می کنم این 
دستورکار ها بایســتی با سرعت دنبال 
شــوند و ما نباید درگیر مسائل جزئی و 
کوچک شویم و دستیابی به یک توافق 
اتمی را صرفا به خاطر آن ها معطل نگه 
داریم.  ای کاش توافق اتمی با غرب زودتر 
محقق می شد، زیرا به زعم من بخشی از 
مسائل جاری در کشورمان ریشه در عدم 
دستیابی به موقع به یک توافق اتمی با 
غرب داشته است. اگر یکچنین مساله ای 
محقق می شــد، به احتمال فراوان ما با 
چالش هایی نظیر آنچه اکنون با آن ها رو 

به رو هستیم را نیز شاهد نبودیم«.
به گفته وی »اگر مــا بتوانیم هر چه 
زودتر به توافق اتمی با غرب برسیم، در 
مورد معادله جنــگ اوکراین رویکردی 
میانجی گرانــه معطــوف بــه پایــان 
درگیری ها را در پیــش گیریم، و نوعی 
تفاهم و مصالحه داخلی را ایجاد نماییم، 
کامال محتمل است که روند سیاست های 
ضدایرانی اروپا تضعیف شود و بار دیگر 
فضایی جدیــد و ســازنده تر را در قالب 
روابط و مناسبات تهران-بروکسل شاهد 

باشیم.«

استاد حوزه ژئوپلیتیک پاسخ داد:

اروپا به نقطه بی بازگشت در روابط با ایران رسیده است؟
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روی موج کوتاه
اگر ما هر چه زودتر به توافق 

اتمی با غرب برسیم، در 
مورد معادله جنگ اوکراین 
رویکردی میانجی گرانه در 
پیش گیریم، و نوعی تفاهم 

و مصالحه داخلی را ایجاد 
کنیم، کامال محتمل است که 

روند سیاست های ضدایرانی 
اروپا تضعیف شود و جدید و 
سازنده تر را در قالب روابط و 
مناسبات تهران-بروکسل 

شاهد باشیم

وزیر امورخارجه عمان گفت: چالش های بسیار و اختالفات زیادی وجود دارد ما در 
عمان معتقد هستیم تنها راه حل مشکالت فقط گفت وگو و تفاهم است و باید موضوعات 
را از این دید مورد بحث و بررسی قرار دهیم. به گزارش ایلنا، سید بدر البوسعیدی، وزیر 
امورخارجه عمان که در تهران به سر می برد، در نشست با حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه کشورمان گفت: تشکر می کنم و خوشــحالم در تهران برای رایزنی با وزیر امور 
خارجه ایران حضور دارم. بسیاری از مسائل فی مابین و مشترک را مورد بررسی قرار دادیم.

وزیر امورخارجه عمان ادامه داد: مسائل و توافقات قبلی را هم در این دیدار مورد بررسی 
قرار دادیم، توافقاتی که در سفر قبلی آقای امیر عبداللهیان داشتیم مورد بررسی قرار گرفت 
تا انجام شود . وی تاکید کرد: سلطنت عمان همیشه حسن همجواری و همسایگی را در 
قبال جمهوری اسالمی ایران داشته است و به این امر معتقد است. اعتقاد و  سعی داریم 

امنیت تردد در صنعت دریایی را مورد نظر قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: ما هرگونه اعمال خشونت بار و تروریستی را رد می کنیم و معتقدیم 
باید دالیل این اعمال خشونت را پیگیری کنیم. ما به تالش های خود برای تعامل مثبت 
به صورت صادقانه و مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد ادامه خواهیم داد. امیدوارم در 

سلطنت عمان در خدمت شما باشیم و بحث های خود را پیگیری کنیم.

تالش های عمان برای رسیدن به گام های نهایی توافق را ارج می نهیم
وزیر خارجه کشورمان نیز در این نشست مطبوعاتی مشترک با تشکر از تالش های 
ســازنده عمان در کمک برای رفــع تحریم های ناعادالنــه علیه ایــران، اظهار کرد: 
 همچنین تالش های عمان برای رســیدن به گام های نهایی توافــق در این زمینه را 

ارج می نهیم.

امیرعبداللهیان با اشاره به اهمیت همکاری های منطقه ای تصریح کرد: معتقدیم که 
کشورهای منطقه خود توانایی حفظ صلح و امنیت در منطقه را دارند و حضور نیروهای 
نظامی خارجی در منطقه تهدیدی برای صلح و ثبات در منطقه است. باور داریم که حضور 
نیروهای نظامی خارجی در منطقه امروز تهدیدی برای منطقه خلیج فارس است و امنیت 
انرژی در منطقه را تهدید می کند. اکنون تعدادی از شناورهای بدون سرنشین خارجی 
در آب های خلیج فارس در حال تردد هستند و این موضوع مشکالت امنیتی منطقه را 

مضاعف می کند.

دربرابر آژانس اقدام متقابل و موثر انجام می دهیم
این دیپلمات عالی رتبــه ایرانی در ادامه به اقدام هفته گذشــته آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه ایران اشاره کرد و گفت: در اواخر هفته گذشته شاهد اقدام غیر سازنده 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بودیم. در حالی که دو هفته پیش هیاتی متشکل از وزارت 
خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی به وین سفر کرده بودند و در خصوص همکاری های 
نیرومندانه تر آژانس و ایران توافق کرده بودند و دیدار سازنده ای نیز با آقای گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتند اما یکباره در راستای تاثیرگذاری بر محیط داخلی 
ایران و اعمال فشار حداکثری و در تداوم سیاســت و رویه به شدت ریاکارانه آمریکا، به 
یکباره قطعنامه ای علیه ایران روی میز گذاشته شد و آمریکا و سه کشور اروپایی از آژانس 

سوءاستفاده سیاسی کردند.
وی در همین راستا گفت: ما ضمن پایبندی به حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی 

خود در برابر این تحوالت، اقدام متقابل و موثر انجام می دهیم.

وزیر خارجه عمان در نشست خبری با امیرعبداللهیان:

معتقدیم تنها راه حل مشکالت گفت وگو و تفاهم است

نشست

مراسم چهلمین روز درگذشت اسرا پناهی دیروز شنبه در 
آرامستان علی آباد اردبیل به تنش و نا ارامی منجر شد.  خبرگزاری 
ایرنا در تشریح اتفاقات دیروز اردبیل نوشت: »آشوبگران که تعداد 
آنها ۴۰ تا ۵۰ نفر بود میدان بعثت )علی آباد( شهر اردبیل را برای 
ساعتی ناآرام کردند« ایرنا افزود: »اغتشاشگران پس از خروج 
از آرامستان علی آباد و بعد از اینکه دیدند مردم آنها را همراهی 
نمی کنند با سردادن شــعارهای ساختارشکنانه تالش کردند 
فضای شهر را متشنج کنند که نیروهای امنیتی مانع از گسترش 
تجمعات شدند. این در حالی است که در خیابان های اطراف و 
منتهی به میدان بعثت، بوق ممتد خودروها شنیده شده و ترافیک 

سنگینی در این خیابان ها شکل گرفت.«
این خبرگزاری از تخلیه سطل های زباله در خیابان ها خبر داد 

افزود: »با وجود این تنش ها، هم اکنون شهر اردبیل در آرامش می 
باشد و اوضاع عادی است.« دیروز همچنین مراسم تشییع پیکر 
کمال احمد پور از کشته شدگان روزهای اخیر این شهر در مهاباد 

برگزار شد که بعضا به سردادن شعار از سوی مردم همراه بود.
در دیواندره، نیز اعتراضات به بروز درگیری منجر شد و منابع 
محلی از مجروح شــدن  بیش از ۵۰ نفر جان باختگان دو تن به 

نام های فواد سواری و حبیب اهلل فتحی خبر دادند.
دیروز همچنین مراسم خاکســپاری حمیدرضا روحی در 
تهران که به نوشته خبرگزاری فارس با تیر جنگی کشته شده 

است، در تهران برگزار شد .
فارس در این مورد نوشــت: خبر فــوت حمیدرضا روحی 
در اغتشاشــات تهران در حالی منتشر شــد که برخی منابع او 

را عضو بســیج معرفی کردند. وی دارای سابقه عضویت عادی 
در بسیج بوده است اما در اعتراضات خیابانی شرکت کرده بود. 
پیگیری های بعدی خبرنگار فارس نشــان می دهد وی دارای 
سابقه عضویت عادی در بسیج بوده اســت اما در شب گذشته 
در اعتراضات خیابانی شرکت کرده بود. عضویت در بسیج برای 

عموم مردم آزاد است.
برخی شاهدان ماجرا که از اعضای بسیج حاضر در محل واقعه 
بودند گفتند: پیکر این فرد در حالی که با تیر جنگی هدف قرار 
گرفته بود، توسط اغتشاشگران روی زمین کشیده می شد که با 

حضور نیروهای بسیج از دست آنها آزاد شد.

مهاباد؛ تب آلود و ملتهب
خبرگزاری فارس در گزارشی همچنین به حوادث اخیر مهاباد 

پرادخته است.
در این گزارش آمده: * صبح امروز )شــنبه(جمعی از مردم 
مهاباد در تشــییع جنازه فردی که گفته شــده از کشته های 

اعتراضات شب گذشته مهاباد است شرکت کردند.

* در پایان مراسم تعدادی از افراد اقدام به سردادن شعار کردند.
* این افراد سپس در محله پشت تپ اقدام روشن کردن آتش و 

انسداد مسیر تردد ماشین ها کردند.
* نیروهای پلیس نیز با حضور در محل تجمع سعی در پراکنده 

کردن این افراد داشتند.
* این افراد همچنین به یک پایگاه بسیج و منزل یکی از اعضای 

شورای شهر خسارت وارد کردند.
* این افراد پرچم کشورمان را نیز به آتش کشیدند.

در مراسم تشییع یا بزرگداشت جانباختگان رخ داد

التهاب و تنش در تجمعات اعتراضی برخی شهرها

گزارش


