
هشدار غریب آبادی به سوئد:
ایران درمورد حمید نوری 

گزینه های زیادی روی میز دارد
کاظم غریب آبادی، معاون امــور بین الملل قوه 
قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در توییتی نوشت به 
سوئد در خصوص حکم حمید نوری هشدار داد و گفت 
که این کشور زمان زیادی ندارد. به گزارش ایرنا، وی 
نوشت: ایران منفعل نخواهد بود، گزینه های بسیاری 
برای پاســخ به محکومیت کامال غیرقانونی حمید 
نوری به حبس ابد و حمایت آشکار سوئد از گروه های 
تروریســتی بدنام روی میز دارد. سوئد برای اصالح 

رفتار خود زمان زیادی ندارد.
    

امام جمعه کرج:
پویش مخالفان گشت ارشاد، 
مثل قرآن سر  نیزه کردن است 

نماینده ولی فقیه در اســتان البرز با بیان اینکه 
دشمن می خواهد باورها و اعتقادات ما را تغییر دهد، 
گفت: خط تحریف در موضوعات روز جامعه همچون 
عفاف و حجاب فعال اســت؛ پویش »من محجبه و 
مخالف گشت ارشــادم« مشــابه قرآن بر سرنیزه 
کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است. به گزارش 
فارس، حســینی همدانی گفت: دشمن چون در 
برنامه هایی که برای ۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب 
داشت، پیروز نشد امروز این پویش راه انداخته که 
مشابه قرآن بر سرنیزه کردن سپاه معاویه در جنگ 
صفین است. امام جمعه کرج با تأکید بر اینکه امروز 
دشمن طراحی و برنامه جدی برای ورود در مسئله 
عفاف و حجاب دارد، گفت: فرماندهان و افســران 
جنگ در این جبهه خود بانوان هستند و باید با این 

مسئله مقابله کنند.
    

تخت روانچی: 
خواستار لغو تحریم های یکجانبه 

علیه سوریه هستیم
ســفیر و نماینده دائم ایــران در ســازمان ملل 
درنشســت مجمع عمومی در مورد وتوی قطعنامه 
سوریه در شــورای امنیت توسط روســیه گفت: ما 
خواستار لغو تحریم های یکجانبه علیه سوریه هستیم 
که مانع اجرای قطعنامه می شــود. به گزارش ایسنا، 
مجید تخت روانچی گفت: موضع ایران در قبال موضوع 
بشردوستانه سوریه کامال روشــن است. جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس اصول استقالل، بشردوستانه، 
و بی طرفی، همواره از  تالش های سازمان ملل متحد و 
جامعه جهانی در کمک به سوریه حمایت کرده است. 
نماینده ایران افزود: ما بارها اعــالم کرده ایم که ارائه 
کمک های بشردوستانه به سوریه حیاتی است و نباید 
اجازه داد که شرایط سیاسی مانع از رسیدن کمک ها 

به مردم نیازمند شود.
    

وزیر اطالعات: 
ایران می تواند محور همکاری 
چندجانبه جدید در جهان باشد

وزیر اطالعات با بیان اینکــه ایران می تواند محور 
همکاری های چندجانبه جدیــد در منطقه و جهان 
باشــد، گفت: اجالس تهران هوشــمندی و اقتدار 
سیاســت خارجی جمهوری اســالمی را در منطقه 
نشان داد. به گزارش ایرنا، سید اسماعیل خطیب به 
دستاوردهای اخیر اجالس تهران اشاره کرد و گفت: 
اجالس تهران توانســت هوشــمندی ایران و اقتدار 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی را در منطقه نشان 
دهد و ایران می تواند محور همکاری های چندجانبه 
جدیدی در منطقه و جهان باشد. خطیب به دسیسه 
جدید آمریکایی ها برای تقویت جبهه عربی-عبری 
اشاره کرد و افزود: دشــمنان تالش کردند که بعد از 
خروج آمریکا از منطقه، رژیم صهیونیستی را محور 

مقابله علیه ایران قرار دهند.
    

رایزنی سفرای چین و روسیه 
در مورد سفر پوتین به ایران

سفر پوتین به تهران محور دیدار و رایزنی سفیران 
چین و روسیه در تهران قرار گرفت. به گزارش ایسنا، 
در این دیدار، طرفین در خصوص وضعیت منطقه در 
چارچوب سفر والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
به ایران تبادل نظر و بر تمایل خود در جهت توســعه 

روابط دو جانبه تاکید کردند.
    

انتخاب دبیرکل و رئیس 
شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان 

در نخستین جلســه دوره جدید شورای مرکزی 
حزب ندای ایرانیــان، از احزاب نزدیــک به جریان 
اصالحات، رئیس شــورای مرکزی و دبیرکل جدید 
این حزب انتخاب شدند. به گزارش ایلنا، در این جلسه،  
مجید فراهانی برای دو سال به عنوان رئیس شورای 
مرکزی حزب و سید شهاب الدین طباطبایی، به عنوان 

دبیرکل حزب برای دوره جدید انتخاب شدند.
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از قدیم معروف بوده که وقتی دیپلمات ها 
به نتیجه نمی رسند، نظامیان وارد میدان 
سیاست می شــوند. روند مذاکرات برجام 
به قدری فرسایشــی شــده که حاال پای 
چهره های نظامی هم بــه وضعیت رابطه 
ایران و امریکا و مناســبات منطقه ای باز 

شده است. 
جدای از داســتان تکراری »توپ« که 
ماه هاســت میان زمین های مســئوالن 
دیپلماتیک ایران و آمریکا رد و بدل می شود! 
حاال هم پای مقامات نظامی و امنیتی آمریکا 
و انگلستان به ماجرا باز شــده و هم رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی دوباره از رونــد همکاری های ایران 

گالیه کرده است.

توافق هسته ای؟ 
بعید است انجام شود

الکسوس گرینکویچ، ژنرال ارشد نیروی 
هوایی ایاالت متحده در خاورمیانه مدعی 
شده که شبه نظامیان مورد حمایت ایران 
ممکن است با افزایش تنش ها حمالت خود 
را در منطقه علیه آمریکا و متحدانش از سر 
بگیرند؛ حمالتی که به گفته او می توانند به 
نوبه خود منجر به تشدید تنش های جدید 

در خاورمیانه شود.
گرینکویچ در ســمت جدیــد خود 
مسئولیت عملیات نظامی در عراق، سوریه، 
افغانستان و سراسر منطقه را برعهده دارد. 
این ژنرال ارتش آمریکا به ارسال پهپادهای 
مسلح و غیرمسلح از سوی ایران به روسیه 
برای استفاده از جنگ علیه اوکراین اشاره 
کرد و گفت این اطالعات »غافلگیرکننده 

نیست، اما نگران کننده است.«
او گفت که ما در موقعیتی هســتیم 
که دائماً مورد حمله قــرار نمی گیریم، اما 
می بینیم که برنامه ریــزی برای حمالت 
ادامه دارد و ممکن است بر اثر »یک اتفاق« 
این برنامه ریزی ها بالفعل شود.گرینکویچ 
گفت که »ما در یک دوره سکون قرار داریم« 
و مجموعه این تحوالت »همه را در منطقه 

نگران کرده است.«
همچنین رئیس اطالعات انگلیس)ام 
آی ۶( در مصاحبه ای در ارتباط با مذاکرات 
هسته ای گفت: »همچنان معتقد هستم که 
احیای توافق هسته ای بهترین راه برای مهار 

برنامه هسته ای ایران است.«
ریچارد مور با این ادعا که مقامات عالی 
ایران تمایل به بازگشت به توافق هسته ای 
را ندارنــد، اضافه کرد: »فکــر نمی کنم 
طرف های شــرکت کننده در مذاکرات 
بتوانند توافق هســته ای را احیا کنند.« او 

در عین حال افزود: »ایرانی ها هم به دنبال 
پایان مذاکرات نیســتند و تا مدتی ادامه 

می دهند.«
رئیس ام آی  ۶ در ادامه گفت که »توافق 
قطعا روی میز است و قدرت های اروپایی 
و دولت )آمریکا( درباره این موضوع بسیار 
شفاف بوده اند. فکر نمی کنم که روس ها و 
چینی ها مانعی بر ســر راه توافق به وجود 
بیاورند. اما فکر نمی کنــم ایرانی ها هم به 

دنبالش باشند.«
همچنیــن ســخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا در نشســت هفتگی خود 
درباره اظهارات »رئیس سازمان اطالعات 
انگلیس« در رابطه با ایران مورد سوال قرار 
گرفت و البته از هماهنگی باالی آمریکا و 

انگلیس سخن گفت.
ندپرایس گفت اینکه آمریکا و انگلیس 
روابط به شــدت نزدیک اطالعاتی دارند 
یک راز نیست. من در جایگاهی نیستم که 
درخصوص محتوای این رابطه گفت وگو 
کنم اما گمان نمی کنم بــه اجازه امنیتی 
نیاز داشته باشم تا این حقیقت را بگویم که 
ایران تاکنون تصمیمات سیاسی الزم برای 
بازگشت دوجانبه به پایبندی های برجامی 

را نگرفته است.
این مقــام ارشــد آمریکایــی اظهار 
کرد: »حقیقت این اســت که ماه هاست 
توافقی روی میز قرار دارد. ما به دیپلماسی 
غیرمستقیم با ایران ادامه داده ایم اما ایران 
حداقل تا این زمان نشانه ای از تالش برای 

دستیابی به آن توافق نشان نداده است پس 
این اظهارات درست هستند.«

ند پرایــس در ادامه گفــت: انگلیس 
همیشه بخشی از ۱ + 5 بوده است. انگلیس 
نیز به آنچه که جو بایدن گقته علی الخصوص 
در این باره که ایران نباید به سالح هسته ای 
دست یابد، متعهد است. تحریم های ما تا 
زمانی که بازگشت دوجانبه به برجام اتفاق 
بیفتد، در جای شان باقی خواهند ماند. ما 
کامال انتظار دارم که متحدان مان در سرتاسر 
جهان علی الخصوص متحدان مان در ۱ + 5 
به اعمال فشار مالی و اقتصادی قوی علیه 
ایران تا زمان تغییر رویه ادامه دهند. فضای 
به وجود آمده البته پای بنی گانتز، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی را هم به رسانه ها باز کرد 
و او هم در گفت وگو با مجله »آتالنتیک« به 

ابراز نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته ای 
ایران پرداخت و گفت که این فعالیت ها را 
تهدیدی برای موجودیت این رژیم می داند. 
وی مدعی شــد که این رژیم توان نظامی 
کافی برای مقابله با فعالیت ها را دارد ولی در 
عین حال گفت که این رویکرد باید به عنوان 

آخرین گزینه در نظر گرفته شود.

انتقاد گروسی
 از کاهش نظارت بر ایران 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز در تازه ترین اظهارنظرش درباره برنامه 
هســته ای ایران گفته است که این برنامه 
در 5 هفته اخیر، در حالیکه آژانس نظارت 
محدودی از آنچه کــه اتفاق می افتد دارد، 
در حال پیشــرفت بوده اســت که نگران 

کننده است.
رافائل گروسی، در مصاحبه با روزنامه 
ال پائیس اســپانیا گفت: »خالصه مساله 
این اســت که با یک برنامه هسته ای که به 
سرعت رو به پیشــرفت است، تقریبا پنج 
هفته است که من نظارت بسیار محدودی 
بر آنچه کــه می  گــذرد دارم و اگر توافقی 
باشــد، برای من خیلی سخت خواهد بود 
که بتوانــم قطعات پازل ایــن دوران عدم 
نظارت اجبــاری را کامل کنم.« وی گفت 
که رسیدن به توافق »غیرممکن نیست اما 
نیاز به کار زیاد و پیچیده دارد و شاید حتی 
برخی توافق های خاص نیاز باشــد.« وی 
افزود: »آژانس بین المللی نیاز به اطالعات 

دارد، بــدون اطالعات هر نــوع توافقی در 
سطحی شکننده خواهد بود، چون اگر ما 
وضعیت برنامه هســته ای ایران را ندانیم 
چطور می توانیم تعیین کنیم که چه مقدار 
مواد باید صادر شود یا چند تا سانتریفیوژ باید 

فعالیتش متوقف شود؟«
یک ماه پیــش ایــران در واکنش به 
قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بخشی از دوربین های نظارتی 
آژانس را که بر اســاس توافق اتمی برجام 
بر فعالیت های اتمی اش نظارت می کرد، 

قطع کرد.

واکنش همیشگی ایران: 
تضمین بدهید

وزیر خارجه ایــران در مصاحبه ای که 
با صداوسیما انجام داد بار دیگر مسئولیت 
به سرانجام نرسیدن مذاکرات برجام را به 
دوش طرف آمریکایی انداخت و گفت: هنوز 
آمریکایی ها آنها را »مطمئن« نکردند که 
»ایران می توانــد از منافع کامل اقتصادی 

برجام برخوردار شود.«
حسین امیرعبداللهیان، گفت: »ما االن 
در نقطه ای هســتیم که متن آماده ای در 
مقابل ماست که در بیش از ۹5  تا ۹۶ درصد 
محتوا با همه طرف ها اتفاق نظر داریم، ولی 
در این متن همچنان یک نقص مهم وجود 
دارد و اینکه ما باید از مزایای کامل اقتصادی 
توافق برخودار شــویم. ما نمی خواهیم از 
یک روزنه دو بار گزیده شــویم.« او افزود 

که »برای برخوردار شدن از مزایای کامل 
اقتصادی برجام، آمریکایی ها باید تعهدات 

و تضمین هایی را بپذیرند.«
وزیر خارجه ایران در اظهاراتی که به نظر 
می رسید پاسخی به محمد جواد ظریف 
است،گفت: »این طور نیست که بگوییم 
در قرارداد بین المللی تضمین معنا ندارد، 
قرارداد برای اجرا نوشــته می شود و برای 
قاب کــردن در طاقچه خانه کــه قرارداد 
نمی خواهیم. برای رسیدن به توافق خوب،  

قوی و پایدار جدی هستیم.«
همچنین ناصر کنعانی، ســخنگوی 
وزارت خارجــه ایــران هم در حســاب 
توییتر خــودش »بی تصمیمی آمریکای 
عهدشکن« را »مهمترین مانع رسیدن به 

توافق« خواند.

صدای پایان برجام
 از مشهد می آید؟

آیا اعالم پایان برجام را باید از مشــهد 
و تریبون امام جمعه آن شــنید؟ فراتر از 
نسبت های خانوادگی، همیشه مشهد سنگر 
تولید محتوا برای اصولگرایان بوده است و 
حاال در شرایط گره خوردن مذاکرات برجام 
است که علم الهدی برجام را فاسد می داند 
و این ظاهرا یعنی کار مذاکــره  با روزهای 
پایانی رسیده است: »برجامی در این حد 
فاسد را در یک جلســه کوتاه به سرعت به 
امضا رساندند؛ االن هم برخی تأکید دارند 
که تیم مذاکره کننده هسته ای باید برجام 
را احیا کند درحالی که احیــای برجام در 
گرو عقب نشینی از همه مواضع و تسلیم 
کردن همه دستاوردهای کشور است و این 
درحالی است که حتی در مذاکرات جدید 
هم رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت 
بازهم می گوید که اگر یک توافق جدید هم 
امضا شود، باز هیچ تضمینی وجود ندارد که 

آمریکایی ها به آن متعهد بمانند.«
به نظر می رسد ائمه جمعه و در راس آنها 
امام جمعه مشهد سوت پایان برجام را به 

صورت دستوری زده اند.

در پرونده هسته ای، تحلیل های نظامیان جایگزین حرف های تکراری دیپلمات ها شده است؛

فراگیری گفتمان شکست در برجام
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طهمورث حسینی
روی موج کوتاه

در ایران واکنش مقامات 
دیپلماتیک به اظهارات 
طرف های غربی همان 

حرف های قدیمی و همیشگی 
است. ولی این بار ائمه جمعه و 

در راس آنها امام جمعه مشهد 
که نسبت نسبی هم با رئیس 

دولت دارد برجام را فاسد 
خواند که حتی اگر دوباره 
امضا شود، تضمینی برای 

اجرای آن وجود ندارد 

جدای از داستان تکراری 
»توپ« که ماه هاست 

میان زمین های مسئوالن 
دیپلماتیک ایران و آمریکا رد 

و بدل می شود! حاال هم پای 
مقامات نظامی و امنیتی آمریکا 

و انگلستان به ماجرا باز شده 
و هم رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 

دوباره از روند همکاری های 
ایران گالیه کرده است

وزیر امور خارجه از ورود گفت وگوهای ایران و عربستان به فاز 
گفت وگوهای سیاسی خبر داد و گفت که که سفیران کویت و امارات 

نیز به زودی در تهران حضور خواهند یافت.
به گزارش فارس، حســین امیرعبداللهیــان در مورد آخرین 
تحوالت مذاکره با عربســتان ســعودی گفت: پنج دور مذاکره با 
عربستان داشتیم که مذاکرات در سطح امنیتی انجام و پیشرفت هایی 
حاصل شد. توافقاتی درباره چگونگی برگزاری حج تمتع داشتیم که 
امسال شــاهد برگزاری حج خوبی بودیم و همچنین در خصوص 
آماده سازی بازگشایی سفارتخانه ها تبادل نظر صورت گرفته است.

وی افزود: در هفته گذشته پیامی از وزیر خارجه عراق دریافت 

کردیم که طرف سعودی این آمادگی را دارد که گفت وگوها از فاز 
امنیتی وارد فاز سیاسی و علنی شود که ما نیز اعالم آمادگی کردیم 
که این گفت وگوها در سطح سیاســی ادامه یابد و در نهایت منجر 
به بازگشــت روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به حالت طبیعی 

خودش شود.
وزیر امورخارجه درباره دور بعدی مذاکرات با عربستان سعودی 
گفت: در حوزه همسایگان حاشیه جنوبی خلیج فارس، بعد از سال 
۱۳۹5 عربستان تصمیم به قطع رابطه دیپلماتیک با ایران گرفت و 
برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در همراهی با عربستان سطح 
مناسبات دیپلماتیک را از سفیر به کاردار کاهش دادند. با اقداماتی که 

در شروع به کار دولت جدید انجام شد؛ کشورهای حوزه خلیج فارس 
برای تحلیف آقای رئیسی دعوت شدند و تالش شد با برنامه های 

عملی از همه ظرفیت های سیاســی، دیپلماتیــک و... در تقویت 
مناسبات با این کشورها استفاده کنیم.

وی افزود: امارات تصمیم گرفت سفیر به تهران وارد کند و به زودی 
سفیر این کشور وارد تهران می شود. کویت سفیر خودش را معرفی 
کرد و ما هم موافقت کردیم و ظرف روزهای آینده سفیر جدید کویت 

وارد تهران می شود.
امیرعبداللهیان ادامه داد: در سیاست خارجی دولت سیزدهم نگاه 
به شرق و غرب در چارچوب سیاست خارجی متوازن در دستورکار 
ماست. کار با اروپا، آمریکای التین، آسیا و همه بخش های جهان 
مورد توجه جدی است. این بدان معنا نیست که منافع خود را به یک 
کشور خاص چه در شرق و یا غرب گره بزنیم.  وزیر امورخارجه تاکید 
کرد: منافع خود را به موضوعات و حوزه هایی که بیشترین دستاورد را 
برای کشور داشته باشد، گره می زنیم. شاید گاهی اوقات به دلیل نوع 
نگاهی که در داخل کشور ما و در بین اندیشمندان و افراد اهل نظر و 

تحلیل وجود دارد ممکن است 

وزیر امورخارجه خبر داد:

اعالم آمادگی ایران و عربستان برای آغاز مذاکرات سیاسی و علنی

خبر

یک فعال سیاسی معتقد اســت که عملکرد دولت سیزدهم 
به گونه ای بوده که حتی اصولگرایان هم دیگر حاضر نیستند از آن 
دفاع کنند. به گزارش اعتمادآنالین، محمد مهاجری، فعال سیاسی 
و روزنامه نگار با اشاره به افزایش انتقادهای اصولگرایان از عملکرد 
دولت سیزدهم گفت: شکل گیری دولت سیزدهم به گونه ای بوده 

که اصولگرایان امروز خودشان را مسئول عملکرد دولت می دانند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی بیان کرد: اگر اصولگرایان بخواهند 
از دولت دفاع کنند می دانند که عملکرد این دولت در همه شئون 
قابل دفاع نیست؛ اگر بخواهند از دولت انتقاد کنند نه جامعه از آنها 
می پذیرد و نه خودشان حاضر این کار انجام دهند؛ چون پاس گل به 
جناح رقیب است. بنابراین تنها راه سومی برای آنها باقی می ماند که 

این راه، سکوت است.
وی افزود: میزان انتقادهای نمایندگان مجلس به زودی از دولت 
افزایش خواهد یافت چون رسیدن به فصل انتخابات نیاز به شعار و 

فعالیت سیاسی دارد که بخشی از اینها می تواند در قالب مخالفت 
با دولت متجلی شود بنابراین معتقدم حجم انتقادها به دولت در 
آستانه انتخابات ۱40۲ تشدید هم خواهد شد. این فعال سیاسی 
اصولگرا درباره اثر عملکرد دولت ســیزدهم بر سبد رأی جریان 
اصولگرایی اظهار کرد: دو انتخابات ســال ۱۳۹8 و سال ۱400 با 
مشــارکت پایین رأی دهندگان همراه بود، اگر عملکرد دولت به 
همین شکل باشد شاهد انتخاباتی سردتر در سال آینده خواهیم بود.

پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق در مقابل 4۱ رای مخالف، 
الیحه استرداد مجرمان میان بروکسل و تهران را تصویب کرد تا 
زمزمه های آزادی اسداهلل اسدی، دیپلمات زندانی کشورمان در 

بلژیک شنیده شود.
به گزارش تسنیم، پیشتر کمیته روابط خارجی مجلس عوام 
بلژیک، پس از ساعت ها بحث و رایزنی در طول دو روز، این الیحه 
را به تصویب رسانده بود. از آن زمان، انتظار می رفت که این الیحه 
به تصویب پارلمان بلژیک برسد، چرا که پارلمان این کشور به طور 

معمول از مصوبات کمیته های تخصصی خود پیروی می کند.
آنگونه که خبرگزاری فرانسه پیشــتر خبر داده بود، توافق 
مزبور برای استرداد مجرمان در روز ۱۱ مارس )اسفند ۱400( به 
امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده 
بود. بر اساس این گزارش، در متن این توافق آمده که به محکومان 
اجازه داده شود تا دوران محکومیت شان را در کشورهای خود 

سپری کنند.
اسداهلل اسدی که در تیرماه ۱۳۹۷ به همراه خانواده خود در 
یک سفر خانوادگی در آلمان حضور داشت؛ به درخواست دولت 
بلژیک و با ادعای تالش برای کار گذاشتن بمب در گردهمایی 
سالیانه سازمان منافقین بازداشت شد. با این حال اکنون انتظار 
می رود با تصویب الیحه استرداد، شاهد حضور او در ایران باشیم.

مهاجری:

حتی اصولگرایان هم دیگر از دولت دفاع نمی کنند
تصویب معاهده تبادل زندانیان با ایران در پارلمان بلژیک؛

اسداهلل اسدی به ایران باز می گردد؟


