
تاکید رئیس جمهور بر پیگیری جدی 
موضوع حقابه ایران از افغانستان

رئیس جمهور ضمن تاکید بر پیگیری جدی موضوع 
حقابه ایران از افغانستان، دســتور داد سایر راهکارهای 
موجود برای تامین آب شرب و کشاورزی مردم سیستان 
و بلوچستان در اولویت کاری وزارتخانه های مربوطه قرار 
گیرد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه 
هیأت وزیران، وزرای امورخارجه و نیرو را مامور پیگیری 
حقابه ایران از رود هیرمند کرد و گفت: دولت مردمی در 

پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
    

جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان 
ابقا شد

سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضای هیأت 
رئیسه سال جدید این شورا و ابقای دبیری احمد جنتی 
خبر داد. به گزارش مهر، هادی طحــان نظیف، گفت: 
در انتخابات هیأت  رئیسه شورای نگهبان، با رأی اعضا، 
آیت اهلل جنتی به عنوان دبیر، ره پیک به عنوان قائم مقام 
دبیر و هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای 

نگهبان ابقا شدند.
    

قالیباف: 
مشکل کشور پول نیست، ُعرضه است

رئیس مجلس در جمع ائمه جمعه سراســر کشور 
خاطرنشان کرد: بسیاری از ســرمایه ها به دلیل ضعف 
در ساختار از بین می رود لذا معتقدم مشکل کشور پول 

نیست، مشکل عرضه و حکمرانی صحیح است.
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدباقــر قالیباف 
سیاســتگذاری اساســی مجلــس یازدهــم را رفع و 
خنثی ســازی تحریم ها توصیف کرد و گفت: با رویکرد 
رفع تحریم ها، قانون مهم اقدام راهبردی متناســب با 
راهبردهای نظام و مطالبات مردم در این حوزه برای رفع 
تحریم ها با مشارکت و همراهی حداکثری نمایندگان 
تصویب شــد که در فرصتی کوتاه برای کشــور تولید 

قدرت کرد.
وی اضافــه کرد: البتــه درباره ایــن موضوع برخی 
حاشیه سازی و جوسازی می کنند اما بنای ما این نیست 

که وارد این فضاسازی ها شویم.
    

وزیر اطالعات:
تعدادی عملیات موفق علیه اسرائیل 

انجام داده ایم
وزیر اطالعات گفت: در ماه های اخیر تعدادی عملیات 
موفق علیه رژیم صهیونیستی انجام دادیم که نشان دهنده 
قدرت امنیتی جمهوری اسالمی و سربازان گمنام امام 

زمان )عج( است.
به گزارش ایرنا، اسماعیل خطیب با اشاره به تالش ها 
و اقدامــات وزارت اطالعات برای پیگیــری مطالبات و 
خواســته های به حق مردم برای حل مشکالت گفت: 
اگر امروز شاهدیم که دشمن با همه اقداماتی که انجام 
می دهد؛ نمی تواند از مطالبات مردم برای ضربه زدن به 
امنیت کشور استفاده کند، یکی از دالیلش رویکرد مردمی 
وزارت اطالعات و دولت است که در تعامل با مردم امنیت 

پایدار در کشور وجود دارد.
    

سفیر   چین: 
خواهان گسترش

 همکاری با ایران هستیم
سفیر چین در ایران در واکنش به رشد ۳۱ درصدی 
صادرات ایــران به چین در نیمه اول ســال ۲۰۲۲ طی 
پیامی در صفحه توئیتر خود خاطر نشــان کرد که پکن 
خواهان گسترش همکاری های خود با تهران در تمامی 

زمینه ها است.
به گزارش ایسنا، چانگ هوآ، نوشت: چین مایل است با 
ایران برای توسعه همکاری های عملگرایانه بین دو کشور 
در زمینه های مختلف و تعمیق مستمر مشارکت راهبردی 
همه جانبه چین و ایران بر اساس توافق مهم به دست آمده 

میان سران دو کشور همکاری کند.
    

انگلیس: 
برای قانع کردن ایران و آزادی دائم 

طاهباز تالش می کنیم
ســخنگوی وزارت خارجه انگلیس اعالم کرد که به 
همکاری نزدیک با آمریکا برای آزادی مراد طاهباز ادامه 

خواهد داد.
به گزارش ایســنا،  وزارت خارجه انگلیس تایید کرد 
که مراد طاهباز، زندانی سه تابعیتی ایرانی-انگلیسی و 
آمریکایی و یکی از متهمان پرونده فعاالن محیط زیست با 

پابند الکترونیکی به مرخصی رفته است.
یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس گفت: خانواده 
طاهباز تایید کرده انــد که مراد از زنــدان اوین آزاد و به 
مرخصی آمــده اســت و هم اکنون در منــزل آن ها در 
تهران است. وی ادامه داد: مراد یک سه تابعیتی است و 
ما به همکاری نزدیک با ایاالت متحده برای قانع کردن 
مقامات ایرانی جهت آزادی دائم وی و خروج وی از ایران 

ادامه خواهیم داد.
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از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم 
رئیســی، به تدریج ریــل حرکت قطار 
مذاکرات هسته ای از مسیر تنش زدایی 
به ســمت افزایش تنش ها تغییر کرده 
اســت. چند روز پیش رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گفت  وگو با شــبکه ســی .ان. ان، در 
اظهاراتی دوپهلو گفته بود که اقدامات 
ایران برای راه اندازی نســل های جدید 
سانتیفیوژ با غنای نزدیک به 9۰ درصد 
»شــبیه به اقدامات برای ساخت سالح 

هسته  ای است.« 
هفته گذشــته، نیز کمال خرازی، 
رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی 
در گفت وگو با »الجزیــره« اعالم کرد: 
»ایران غنی سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد 
به ۶۰ درصد رسانده و به راحتی می  تواند 
آن را به 9۰ درصد برســاند.« او عبارت 
دیگری را هم اضافه کرده و گفته بود که 
»ایران توانایی  های فنی ســاخت بمب 
هســته  ای را دارد، ولی قصد انجام آن را 
ندارد.« حسین جابر انصاری، سخنگوی 
پیشــین وزارت خارجه ایــن اظهارات 
خرازی را نشانه اولیه »راهبرد احتمالی 

جدید« جمهوری اسالمی خوانده بود. 
با افزایــش تنش ها جــوزپ بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
آخرین تالش های دیپلماتیک خود را با 
انتشار مقاله  ای در روزنامه فایننشال تایمز 
چاپ لندن گزارش کرده و نوشته است: 
»پس از ۱۵ ماه مذاکرات فشرده در وین 
با اعضای توافق هسته ای برجام و ایاالت 
متحده »فرصت برای مصالحه های بیشتر 
بر سر مسائل مهم، به پایان رسیده است.«

فرصت محدود طالیی
مقاله جــوزپ بورل شــاید یکی از 
مهمترین و کلیدی ترین اظهارنظرها در 
مسیر یکساله مذاکرات بوده است. او در 
مقاله خود گفته است: »من اکنون متنی 
را روی میز گذاشته ام که با جزئیات دقیق، 
به لغو تحریم هــا و همچنین گام های 
هسته ای مورد نیاز برای احیای برجام می 
پردازد. این متن بهترین معامله ممکن 
اســت که من به عنوان تسهیل کننده 
مذاکرات، آن را امکان پذیر می دانم. این 
یک توافق کامل نیست، اما به همه عناصر 
اساسی می پردازد و شامل مصالحه بر سر 
مواردی است که همه طرف ها به سختی 

آن را به دست آورده اند.«
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا تاکیــد کرده اســت: »اکنون باید 
تصمیم هایی گرفته شود تا از این فرصت 
منحصر به فرد برای رسیدن به موفقیت 
استفاده شــود« و در ادامه نوشته »من 
هیچ جایگزین جامع یا مؤثر دیگری را در 

دسترس نمی بینم.«

بورل در این مقاله هشدار داده است 
که »اگر توافق رد شود ما در معرض خطر 
یک بحران هسته ای خطرناک هستیم 
که در مقابل آن چشم انداز افزایش انزوای 
ایران و مردم آن قرار دارد. این مسئولیت 
مشــترک ما اســت که توافق را نهایی 

کنیم.«
مقاله این مقام اتحادیه اروپا زوایای 
گفت وگوی تلفنی ۱۲۰ دقیقه ای ابراهیم 
رئیسی و امانوئل مکرون را نیز روشن تر 
می کند. جایی که رئیس جمهور فرانسه 
خواستار توافق »هرچه زودتر« با ایران 
شده و از رئیسی خواسته است »انتخاب 

روشنی« داشته باشد.
انریکه مورا، نماینــده اتحادیه اروپا 
در مذاکرات احیای برجــام نیز در مقام 
دفاع از مقاله جوزپ بــورل در توئیتی 
نوشــت: »بهترین توافق ممکن برای 
تمامــی طرفین روی میز اســت. ]این 
توافــق[ مزایــای اقتصادی شــفاف و 
قابل توجهی بری مردم ایران و مزایایی 
قابل راستی آزمایی در زمینه منع اشاعه 
تسلیحات اتمی برای جامعه بین المللی 
است. از تمامی طرفین دعوت می کنم 

گام آخر را بردارند.«
عمان نیز که همیشه نقش میانجی را 
در روزهای سخت سیاست خارجی ایران 
بازی کرده، دوباره وسط میدان آمد و »بدر 
البوسعیدی«، وزیر امور خارجه اش در 
گفت و گو با امیرعبداللهیان، با اشاره به 
ارزیابی خود از طرف های مختلف مذاکره 
کننده در وین، ضرورت نیل به توافق در 

مذاکرات هسته ای را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: »مــا معتقدیم که همه طرف ها 
خواستار رسیدن به توافق نهایی هستند 
و فرصتی طالیی برای رســیدن به یک 

توافق فراهم شده است.«

ایران و آمریکا،
 مطالعه متن و پاسخ مبهم

ساعاتی بعد از انتشــار مقاله بورل، 
علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران در 
توئیتی دو پهلو، رد و بدل شدن پیشنهادها 
را تایید کرد اما گفت که به لحاظ »شکلی« 
و »محتوایــی« باید رایزنی شــود: »در 
طول هفتــه گذشــته، تبادل نظرهای 
جدی و ســازنده ای با طرف های مقابل 
پیرامون مذاکرات وین انجام شده است. 

هماهنگ کننده ایده های خود را برای 
جمع بندی مذاکرات ارائه کرده است. ما 
نیز ایده هایی برای جمع بندی مذاکرات، 
هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی، داریم 

که به اشتراک گذاشته خواهد شد.
ســاعتی بعد هــم »نــد پرایس«، 
سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده 
آمریکا دریافت متــن پیش نویس ارائه 
شده توســط جوزپ بورل، برای نهایی 
کردن مذاکرات احیــای برجام را تأیید 
کرد و گفت: در حال بررســی آن برای 
اجرای کامل برجام هســتیم. به گفته 
پرایس، پیش نویس جدید جوزپ بورل 
مشابه پیش نویسی است که در اسفند ماه 
پیش از توقف مذاکرات تهیه شده بود اما 

با اندکی تغییر.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
تصریح کرد که کشورش سرگرم مطالعه 
این تغییرات اســت و به سرعت پاسخ 
خواهد داد و گفت: »امیدواریم که ایران 
هم از این فرصتی که دارد، استفاده کند.«

ایران و آمریکا
 آماده پلن  بی  می شوند؟

به رغم ارسال متن پیشنهادی از سوی 
اتحادیه اروپا، هیچ کدام از دیپلمات های 
برجسته دو کشور نسبت به احیای برجام 
خوش بینی ندارند. هفته پیش، رئیس 
اطالعات انگلیس بــه خبرنگاران گفت 
که ایران تصمیم گرفته شروط آمریکا را 
برای ورود مجدد به توافق رد کند، گرچه 

می  خواهد مذاکرات پیش برود.  

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل 
بین الملل معتقد است که به زودی باید 
برنامه »ب« از سوی هر کدام از طرف های 
برجامی )ایران و آمریکا( نسبت به دیگری 
روی میز قرار گیرد، اگر چه هر کدام سعی 
دارند فضا را کنترل کنند، اما فرصت برای 
به نتیجه رساندن مذاکرات احیای برجام 

کوتاه است. 
او درباره این زمان کوتاه معتقد است: 
»آمریکا مهلت این کار را تا مهرماه قرار 
داده اســت اما به نظر می آیــد ایران به 

اسفندماه می اندیشد.«
مطهرنیــا برنامــه »ب« آمریکا را 
محاصره منطقه ای ایــران با فرماندهی 
اسراییل و پشتیبانی اعراب می داند و در 
مقابل معتقد است که برنامه »ب« ایران 

نزدیکی هرچه بیشتر به شرق است.
حسین موسویان، از دیپلمات های  
پیشین کشورمان نیز می گوید احتمال 
جدی وجود دارد که برجام شکســت 
بخورد، لذا ایــران برای بهبــود روابط 
منطقه ای خود با برجــام و بدون برجام 

باید برنامه داشته باشد. 
موسویان براین باور است که در صورت 
عدم حصــول برجــام و روی کار آمدن 
جمهوری خواهان در کاخ ســفید آن ها 
فشار حداکثری خود علیه تهران را ادامه 
خواهند داد و در این ارتباط با کشورهای 
غربی علیه ایران اجماع خواهند داشت.به 
همین دلیل او هم داشتن برنامه جایگزین 
برجام را پیشنهاد می کند: »اگر برجام 
شکســت خورد؛ بهتر اســت که ایران 

برنامه»ب« نیز داشــته باشد که بتواند 
موضوع خصومت ها بین ایران و آمریکا را 

به نوعی مدیریت کند.«
فریدون مجلســی، از کارشناسان 
روابط بین الملل نیز معتقد اســت که 
مسیر سابق ارجاع پرونده ایران به شورای 
امنیت ســازمان ملل مانند زمان دوره 
محمود احمدی نژاد طی خواهد شــد: 
»فکر می  کنم بار دیگر همان اتفاق خواهد 
افتاد. این حرف  هایی هم که قدرت  های 
منطقه  ای می  زنند، ژست  های عربستان 
و   اردن و در باغ سبز نشان دادن ها، همه 
برای این است که بگویند ما تمام سعی 
خودمان را به کار گرفتیم که این اتفاق 
برای ایران نیافتد، ولی جمهوری اسالمی 

برعکس عمل کرد.«

برجام  و بوی گربه مرده
این فقط دیپلمات ها و رســانه های 
ایران نیســتند که از پایان برجام به رغم 
متن پیشــنهادی جوزپ بــورل خبر 
می دهند. رســانه های غربی هم دیگر 
عینک خوش بینی را کنار گذاشته اند. 
حقیقت شاید همانی باشــد که »والتر 
راسل مید«، ستون  نویس وال  استریت 
ژورنال نوشت و دیپلمات ها و هیات های 
مذاکره کننــده آرام آرام دارنــد خود را 
آماده گفتن آن می کنند: »مهم نیست 
چه نامی به آن می  دهید، »برنامه جامع 
اقدام مشــترک«، »برجام« یا »توافق 
هســته  ای با ایران«. مهم این است که 
برجام به مشــکل خورده. از زمانی که 
ترامپ، آمریکا را از توافق دولت اوباما که در 
ازای محدودیت  های موقت فعالیت  های 
هسته  ای ایران به تحریم  های اقتصادی 
علیه این کشور پایان می  داد   بیرون کشید، 
این توافق، گربه شرودینگر دیپلماسی 
بوده است. گربه  ای در جعبه  ای مهروموم 
شده که معلوم نیست مرده است یا زنده 
و وضعیتی نامشخص دارد. این روزها اما 
دیگر نمی  توان بوی زننده  ای را که از این 
جعبه به مشام می  رسد،   نادیده گرفت. با 
نزدیک  شدن ایران به آستانه هسته  ای، 

انگار حماسه رو به پایان است.«

 ایران و آمریکا درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا با احتیاط سخن گفتند
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طهمورث حسینی
روی موج کوتاه

مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفته که اگر 
توافق رد شود در معرض 

خطر یک بحران هسته ای 
خطرناک خواهیم بود. ایران 

و آمریکا هر دو در مقام 
پاسخ گفته اند که در حال 
بررسی متن پیشنهادی 

هستند. با این حال 
دیپلمات ها و رسانه های دو 
کشور، امید خود به احیای 

برجام را از دست داده اند

جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، آخرین 

تالش های دیپلماتیک خود 
را در راستای احیای برجام 

با انتشار مقاله  ای در روزنامه 
فایننشال تایمز چاپ لندن 

گزارش کرده و نوشته است: 
»پس از ۱۵ ماه مذاکرات 

فشرده در وین با اعضای توافق 
هسته ای برجام و ایاالت متحده 

»فرصت برای مصالحه های 
بیشتر بر سر مسائل مهم، به 

پایان رسیده است«

یک نماینده پیشــین مجلس معتقد اســت که گالیه 
روحانی درباره مصوبه هسته ای مجلس بیشتر متوجه اراده 
حاکمیت بوده است و پیشنهاد می کند که ابراهیم رئیسی 

برای حل مشکل هسته ای از تجربیات ظریف استفاده کند.
مهرداد الهوتی در گفت وگو با ایلنا، درباره حواشی ایجاد 
شــده از دیدار رئیس جمهور ســابق با اعضای کابینه اش 
گفت: آقای روحانی هشت ســال رئیس جمهور این کشور 
بوده و طبیعتا با کابینه خود مالقات هایی دارند که این امر 
برای افرادی از جمله آقای احمدی نژاد و خاتمی هم اتفاق 
می افتد. ما باید این دیدارهــا را به فال نیک بگیریم؛ چراکه 
باید از تجربه ها استفاده کرد. آقای روحانی هم در این مدت 
تجربه مثبت و منفی داشــتند و امروز باید در این شرایط از 
همه تجربه های مثبت دولت ها استفاده کرد. نباید این طور 
که باشد که فردی که هشت ســال رئیس جمهور بوده را به 

زباله دان تاریخ بیندازیم.
وی با اشاره به گالیه روحانی در خصوص مصوبه هسته ای 
مجلس گفت: دولت رابط بین شورای امنیت با حاکمیت برای 
انجام مذاکرات است. بنابراین هر تصمیمی که در شورای عالی 
امنیت ملی گرفته شد، توسط حاکمیت تایید و در نهایت به 
وسیله دولت انجام گرفت، با اراده حاکمیت بود و در این زمینه 
دولت قبل و دولت فعلی خارج از چارچوب معین شده مذاکره 
نکردند. اراده حاکمیت هرچقدر در دولت آقای روحانی وجود 

داشت، در دولت فعلی هم به همان شکل است.
الهوتی در ادامه گفت: بنابراین اگر دست آقای رئیسی را 
در مذاکرات ببندند وی نمی تواند در مذاکرات موفق باشد. به 

همین دلیل گالیه آقای روحانی به این بود که در چهار سال 
دوم اراده حاکمیت در موضوع حل برجام وجود نداشت. حاال 
باید به دولت کمک کنیم تا ساختار اقتصادی خوبی شکل 
دهد و اگر اراده حاکمیت به دولت اجازه دهد و موضوع برجام 

حل و به اصالح نظام اقتصادی گره بخورد.
الهوتی گفت: مجلس انتقادات آقای روحانی را به خودش 
نگیرد. گالیه روحانی از اراده حاکمیت بود و مجلس هم یک 
رکن حاکمیت است. ایشان بخشی از واقعیت را گفت که اگر 
اراده حاکمیت و مجلس در دوره اول تکرار می شد، برجام به 
نتیجه می رسید. امروز اگر برجام به نتیجه برسد، باید هزینه 

بیشتری پرداخت و فایده کمتری برای آن دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: امروز باید از تجربیات مثبت گذشــته 
اســتفاده کنیم. اگر من به جای آقای رئیسی بودم، از آقای 
ظریف به عنوان یک فرد مسلمان، متدین و وطن دوست که 
این کار را به نتیجه رساند و دارای تجربه های زیادی در این 
حوزه است، استفاده می کردم. چه اشکالی دارد از تجربه های 

او برای حل تحریم ها نهایت استفاده را ببرند

الهوتی: 

گالیه روحانی از اراده حاکمیت بود
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وزیــر امورخارجه امــارات با اشــاره بــه چالش های 
زیست محیطی، آب و هوایی و فرصت های اقتصادی میان 
ایران و امارات گفت که امیدوار است افق های تازه ای در روابط 

دو کشور گشوده شود. 
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در گفتگوی 
تلفنی با شــیخ »عبداهلل بن زاید« وزیر امور خارجه امارات 
متحده عربی، در خصوص روند توسعه روابط دوجانبه و برخی 

مسائل منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد.
وی در این گفت وگو با اشاره به نگاه مثبت مقامات عالی 
رتبه دو کشور به مناسبات فیمابین، از  ارتقای سطح روابط دو 
کشور استقبال کرد و آن را یک گام مهم در روند توسعه روابط 

دو جانبه ارزیابی کرد.
امیرعبداللهیان حضور اسرائیل در منطقه را موجب بی 
ثباتی و ناامنی در منطقه دانست و افزود: رژیم صهیونیستی 
تالش کرد تا نشســت اخیر جده را به یک بحران در منطقه 
تبدیل نماید، اما با درایت کشورهای شرکت کننده منطقه، 
موضوعات همکاری های منطقه ای، پیشرفت و امنیت مورد 

تاکید قرار گرفت.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ارتباط با مذاکرات 
رفع تحریم ها خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا به تالش های 
خود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ادامه می دهد و ما برای 

رسیدن به یک نتیجه خوب و پایدار جدی هستیم.
شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات 
متحده عربی نیز در این گفت وگوی تلفنی، با اشاره به منافع 
مشترک دو کشور در توسعه روابط فی مابین، ارتقای سطح 

نمایندگی های سیاســی را در چارچوب اهمیت گسترش 
روابط دو کشور همسایه و تمایالت دو ملت برادر و عالقمندی 

مقامات عالیه دو کشور به این هدف دانست.
وزیر امور خارجه امارات افزود: ما تردیدی نداریم که نه تنها 
می توانیم گرمی روابط دو کشور را بازگردانیم، بلکه افق های 
تازه ای را نیز به روی روابط بگشاییم، به ویژه در شرایطی که 
با چالش های متعددی در منطقه از جمله مســائل زیست 

محیطی و آب و هوایی مواجه هستیم.
وی افزود: همچنین فرصت های اقتصادی بی شماری در 
دو کشور برای دو ملت فراهم است که می توانیم از آنها به نحو 
مطلوبی بهره برداری کنیم و سفرهای متقابل مقامات، تجار 

و  کارشناسان تاثیر بسزایی در این خصوص دارد.
شیخ عبداهلل تاکید کرد: برای ما صلح و ثبات و خیر و عزت 
برای ایران به عنوان کشور همسایه و برادر ما بسیار مهم است، 
چرا که بر روی کشور ما نیز تاثیر مثبت می گذارد و امیدواریم 
که در آینده بتوانیم گام های بلندتری را برای توسعه روابط 

دو کشور برداریم.
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در گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان و بن زاید  مطرح شد:

ابراز امیدواری به افق گشایی تازه در روابط ایران و امارات


