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پس  از تصویب قطعنامه ضدایرانی 

در شورای حکام آژانس بین المللی گزارش
انرژی  اتمی که ازســوی آمریکا و 
تروئیــکای اروپایی تدوین شــده بــود، رویکرد 
»ایران هراســی« به صورت پیگیرانه ای ازســوی 
طرف های غربی دنبال شــده  است؛ رویکردی که 
ازسوی 3ضلع آمریکایی - صهیونیستی، اتحادیه 
اروپا و آژانس هدایت می شود و به نظر می رسد در 
روزهای اخیر وارد فاز تازه ای شده  است. به گزارش 
همشهری، آمریکایی ها به سیاق سابق، در روزهای 
اخیر نیز تالش کردند با استفاده از حربه ناکارآمد 
»مقصرنمایی ایران«، ابتکارات مذاکراتی کشورمان 
را نادیده گرفته و ایران را به طرح خواســته های 
فرابرجامی متهــم کنند؛ ادعایی کــه با واکنش 
سخنگوی وزارت امورخارجه نیز مواجه شد و سعید 
خطیب زاده تأکید کرد که اتفاقــا »فرابرجامی« 
اصطالحــی اســت کــه برازنــده مطالبــات و 
کارشــکنی های واشــنگتن در برابر پیشــبرد 

گفت وگوهای هسته ای در وین است.

رجزخوانی های تکراری
عالوه  بر آمریکا، مقام های رژیم صهیونیستی هم در 
روزهای اخیر با شدت بخشیدن به رجزخوانی های 
خود، می کوشــند نقش خــود را در ســناریوی 
ایران هراسی به خوبی ایفا کنند. وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی اخیرا با اســتفاده از حربه ناکارآمد 
»قصد ایران برای هدف قرار دادن شــهروندان 

اســرائیلی« ادعا کرد که درصــورت انجام 
شــدن چنین اقدامی، این رژیم در زمان و 
مکان انتخابی خود پاسخی قاطع خواهد 
داد. بنی گانتس که در جلســه کنســت 

سخن می گفت، با بیان اینکه این 
رژیم درحال تشــکیل یک 

»ائتالف دفاع هوایی در 
خاورمیانه« به رهبری 
آمریکاســت، گفت 
که بــه نهادهای 

امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار داده درصورت 
حمله به اســرائیلی ها ازســوی ایران در ترکیه، 

»پاسخی قاطعانه« بدهند.
وی با طــرح برخی ادعاها دربــاره همکاری های 
ایران و آژانس بین المللــی انرژی اتمی، گفت که 
»خودداری ایران از همکاری با آژانس ثابت می کند 
که نمی تواند شــریکی برای یک توافق هسته ای 
جدید باشــد که آن را از دســتیابی به تسلیحات 
هسته ای دور می کند. تمام جهان، تحت رهبری 
آمریکا، دوســت ما، باید فشــار اقتصادی و حتی 

نظامی بر ایران اعمال کنند.«

چنیــن اظهاراتــی از ســوی مقام هــای رژیم 
صهیونیستی در شرایطی اســت که آنها در یکی، 
 دو هفته اخیر به دفعات مدعی شدند: »شهروندان 
اســرائیلی در ترکیه در معــرض تهدید جدی از 
سوی جمهوری اسالمی ایران قرار دارند« و از آنان 
خواسته اند این کشور را ترک کنند؛ موضوعی که 
پیش از این با واکنش مقام های ایرانی نیز مواجه 
شده و سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران دراین 
باره گفته بود که »مقام های رژیم صهیونیســتی 
در رختخواب های خود نگران باشند و جای دیگر 

نگران نباشند.« 

ادامه تحرکات ضدایرانی آژانس
از سوی دیگر و در راســتای عملیات روانی علیه 
جمهوری اســالمی، به نظر می رســد آژانس هم 
همچنان بــه نقش آفرینی خــود در این زمینه 
ادامه می دهــد؛ برهمین اســاس هــم بود که 
خبرگزاری رویترز دیروز مدعی شد که این نهاد 
بین المللی در گزارشی اعالم کرده  است ایران در 
حال آماده ســازی برای تزریق گازuf6 )اورانیوم 
هگزافلورید( به ســانتریفیوژهای پیشــرفته در 

تأسیسات فردو است.
در این گزارش ادعا شده که »ایران روز دوشنبه 
به آژانس اطالع داد که غیرفعال سازی این آبشار، 
روندی که جلوتر از غنی ســازی اســت و شامل 
تزریق گاز uf6 بــه این دستگاه هاســت، از روز 

یکشنبه آغاز شده  است.«
رویتــرز همچنیــن مدعی شــد: »ایــران به 
آژانس اطالع نداده اســت که این آبشار پس  از 
غیرفعال سازی تا چه درصد خلوصی غنی سازی 
را آغاز خواهد کرد. ایران پیش تر به آژانس اطالع 
داده بود که ۲آبشار ir6 می توانند از ۵ تا ۲۰درصد 

خلوص غنی سازی کنند.«
این خبرگزاری مدعی است در بخشی از گزارش 
محرمانــه آژانس آمــده: »آژانس هنــوز هیچ  
توضیحی ازســوی ایران درباره اینکه ایران قرار 
است پس از غیرفعال سازی آبشار یادشده، کدام 
روش را برای تولید ]اورانیوم غنی شــده[ به کار 

ببندد، دریافت نکرده   است.«

اتحادیه اروپا؛ ضلع سوم
در این میان به نظر می رسد اتحادیه اروپا، به عنوان 
ضلع دیگری از راهبرد ایران هراســی طرف های 
غربی، به نقش آفرینی خود در این زمینه شدت 
بخشیده  است. بر این اساس برخی مقام های این 
اتحادیه بدون توجه به کارشکنی های آمریکا، باید 
به ایران هشدار دهند که فرصت برای دستیابی به 
توافق در گفت وگوهای هسته ای وین در حال از 

دست رفتن است.
ایــن موضوع درحالی اســت که همــه طرف ها 
اذعان دارند که با آغــاز دور هفتم گفت وگوهای 
هســته ای در وین، جمهوری اسالمی با ابتکارات 
تازه ای قدم به مذاکرات گذاشــته و تالش کرده 
با ارائه پیشــنهادهای سازنده، به بن بست شکنی 
از گفت وگوها بپردازد. آخریــن نمونه از چنین 
ابتکاراتــی نیز پیشــنهاد ایران بــه طرف  های 
غربی پیش از صدور قطعنامه در نشســت اخیر 
شــورای حکام آژانس بود؛ موضوعی که نشــان 
می دهد طرف های غربی برخالف ادعاهای خود، 
اراده ای برای حصول توافق مثبت در وین ندارند 
و تنهــا راهبرد امتیازگیری از ایــران را پیگیری 

می کنند.
ازسوی دیگر اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تصویب 
ســند همکاری راهبردی با کشــورهای حوزه 
خلیج فارس که در آن برخی ادعاهای واهی علیه 
جمهوری اسالمی مطرح شده است، گام خصمانه 
دیگری ازسوی این اتحادیه به حساب می آید که از 
طراحی پروژه جدیدی در راستای پیشبرد راهبرد 

ایران هراسی حکایت دارد.
در بیانیه شــورای روابط خارجی اتحادیه اروپا از 
جمهوری اسالمی به عنوان »منبع مهم بی ثباتی 
در منطقه« یاد و تأکید شده اســت که ایران »به 
حمایت مستقیم و غیرمستقیم از نیروهای نیابتی 
سیاسی و نظامی خود و انتقال موشک و تسلیحات 
به بازیگران دولتــی و غیردولتی در منطقه ادامه 
می دهد.« چنین ادعاهایی در شــرایطی مطرح 
می شود که جمهوری اسالمی همواره تالش های 
فراوانی را بــرای ایجاد ثبــات در منطقه و حل 

بحران های آن به کار بسته است. 

 مثلث شوم ایران هراسی
   آمریکا، رژیم صهیونیستی، آژانس بین المللی انرژی  اتمی و اتحادیه اروپا در روزهای اخیر 

تحرکات ضدایرانی خود را افزایش داده اند

واکنش دولت به فشار مجلس روی وزیر صمت

اکنون وقت استیضاح نیست
اســتیضاح، احتمال افزایش قیمت بنزین و نان و لغو مصوبه 
افزایش حقوق بازنشستگان، مهم ترین سؤاالت خبرنگاران در 
حاشیه جلسه چهارشنبه از اعضای هیأت دولت بود. محمد 
حســینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور با انتقاد تلویحی از 
تصمیم نمایندگان مجلس برای استیضاح رضا فاطمی امین، 
وزیر صمت از تالش های دولت بــرای پس گرفتن امضاهای 
نمایندگان خبر داد. حســینی در پاســخ به این ســؤال که 
تعدادی از نمایندگان امضایشان درخصوص استیضاح وزیر 
صمت را پس گرفته اند، گفت:  طبق خبــری که اکنون من 
دارم از 3۶نفری که سه شــنبه امضا دادنــد ۲۰نفر منصرف 
شده اند؛ یعنی با توضیحاتی که به آنها داده شد ابهاماتی که 
داشتند برطرف شد و امیدواریم که تا اوایل هفته آینده که در 
کمیسیون صنایع مطرح می شود بقیه نمایندگان هم مجاب 
شوند که اکنون وقت استیضاح نیست. وزرا اکنون با تمام توان 
درحال کار کردن هستند و قابل مقایسه با گذشته نیستند و 
شرایط کشور به گونه ای نیست که تلقی نوعی تقابل صورت 
بگیرد؛ البته ما این را حــق نمایندگان می دانیم و به هر حال 
با تأکیداتی که وجود داشته که 3 قوه با هم همکاری کنند، 
ما انتظار داریم به دالیلی که می شــود از آنها صرف نظر کرد، 

استیضاح در مجلس انجام نشود.

موضوع لغــو مصوبه دولت برای اعمال کــف افزایش حقوق 
)1۰درصدی( بازنشستگان از سوی مجلس نیز واکنش دولت 
را به همراه داشت. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه درباره اینکه چه کسی باید نظر نهایی را بدهد، هیأت 
وزیران یا مجلس گفت: طبــق آن  چیزی که ما اطالع داریم، 
قوانین می گوید، هیأت دولت باید تصویــب کند که هیأت 
دولت تصویب کرده و هیأت تطبیق باید به ریاســت محترم 
مجلس، نظر مشــورتی بدهد. بین مجلس و دولت جلساتی 
برگزار می شود و علی القاعده، براســاس مستندات تصمیم 
خواهند گرفت. روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر 
داد که هیأت تطبیق مصوبات، مصوبــه هیأت دولت درباره 
افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داده 
است. موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیأت دولت در رابطه 
با افزایش 1۰درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت 
بود. شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان را 38درصد 

مصوب کرده بود. 

غالمحسینمحسنی اژهای
رئیسقوهقضاییه

خداوندبهماتوفیقدهدکهبتوانیمدر
ســنگرقوهقضاییــهدســتمفســدانو
تطاولکنندگانبــهجان،مــالوحقوق
مــردمونظــاماســالمیراکوتــاهکنیمو
بتوانیمدراینجایگاهبهاســتیفایحق
مظلوموگسترشعدالتکهازاهداف

واالیامامراحلبود،بپردازیم./میزان

محمدباقرقالیباف
رئیسمجلس

اگربرنامههفتمتوسعهباهمانروش
6برنامــهگذشــتهتنظیــمشــود،پایان
آنبــهسرنوشــتبرنامــهقبلــیدچــار
خواهدشد.نوعکارومدیریتماباید
ازجنسنسلسومباشــدبهاینمعنا
کهمعطــوفبــههــدفحرکــتکنیمو
قدرتتنظیم گریداشتهباشیم./ایرنا

محمدباقری
رئیسستادکلنیروهایمسلح

تحریم هامــارابهایــننتیجهرســاندکه
تنهاراهرسیدنبهمحصولضروریمورد
نیازدرحوزهتسلیحات،مسیرتحقیقو
پژوهشآگاهانه،هوشمندانهومعطوف
بهنیازصحنههاینبرداست.اینمهم
ســالبــهســالبــهصحنــهعمــلتبدیل

میشودوبهنتیجهمی رسد./تسنیم

گسترش همکاری های 
راهبردی تهران و مسکو

وزیر امورخارجه روســیه دیروز به دعوت همتای 
ایرانی خود، برای نخستین بار در دولت سیزدهم وارد 
تهران شد. به گزارش همشهری، سرگئی الوروف که 
پیش از این در آخرین روزهای فروردین ماه14۰۰ 
به تهران ســفر کرده بود، درحالی بــه ایران آمد 
که در گفت وگــوی تلفنی اخیر خود با حســین 
امیرعبداللهیان، مناسبات و همکاری های تهران 

و مسکو را در همه ابعاد روبه جلو عنوان کرده بود.
دوطرف در آن گفت وگو پیرامون موضوع هایی مانند 
سند جامع همکاری های ایران و روسیه، راهکارهای 
افزایش همکاری هــای اقتصادی میان بخش های 
خصوصی و دولتی ۲کشــور، نشســت آتی سران 
کشورهای حاشــیه دریای خزر و آخرین تحوالت 

بحران اوکراین تبادل نظر کرده بودند.
در این میان به گفته مقام های روس، برجام و بحران 
اوکراین از مهم ترین محورهــای رایزنی الوروف 
در تهران اســت. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
امورخارجه روسیه در نشست خبری اخیر خود به 
جزئیات بیشتری از این سفر اشاره و تأیید کرد که 
وزیر امورخارجه این کشور درجریان سفر به تهران 
درباره آخرین وضعیت توافق هســته ای و موضوع 

اوکراین با مقام های ایرانی رایزنی می کند.
ازســوی دیگر روزنامه قطری »العربی الجدید« در 
گزارشی به اهداف این سفر اشاره کرد و مدعی شد 
افزایش همکاری های تهران و مسکو برای مقابله 
با تحریم های آمریکا یکی از مهم ترین محورهای 

رایزنی های الوروف در تهران است.

نقل قول خبر

 خبر

دیپلماسی

پشتپردهایرانهراسی
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تحرکات ضدایرانی اخیر 
ازسوی محور آمریکا - رژیم صهیونیســتی، اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
رویکرد »ایران هراسی« در گفت وگو با همشهری گفت: موفقیت های اخیر جمهوری اسالمی 
پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی را می توان یکی از اصلی ترین دالیل شدت 
گرفتن تحرکات ایران هراسانه اخیر ازسوی این محور دانست. عباس مقتدایی افزود: دیپلماسی 
عزتمندانه جمهوری اسالمی جواب الزم را گرفته و توانسته فضای جدیدی را پیش روی سیاست  
خارجی کشورمان بگشاید؛ با توجه به این موضوع، قدرت های غربی همه تالش خود را به کار 
بســته اند تا از موفقیت های روزافزون ایران در این عرصه جلوگیری و در مسیر بهبود روابط 
ایران با کشورهای مختلف دنیا و به ویژه همسایگانش مانع ایجاد کنند. رئیس کمیته دیپلماسی 
اقتصادی مجلس ادامه داد: دیپلماسی فعال دولت سیزدهم محور آمریکایی - صهیونیستی 
- اروپایی را به تکاپو انداخته است؛ آنها گسترش روابط جمهوری اسالمی با همسایگانش را 
برنمی تابند و می کوشند با اقدام های ایران هراســانه، دیپلماسی همسایگی ایران را خنثی 
کنند. مقتدایی با بیان اینکه در شرایط کنونی ایران ارتباط معناداری را با همسایگان منطقه ای 
و فرامنطقه ای خود پایه ریزی کرده است، گفت: رئیس جمهوری از ابتدای آغاز فعالیت خود 
اعالم کرد که »دیپلماسی همسایگی« به عنوان یک راهبرد محوری در اولویت دولت سیزدهم 
قرار دارد و برهمین اســاس هم در ماه های اخیر شاهد تقویت مراودات جمهوری اسالمی در 
این زمینه بوده ایم. وی با اشاره به رفت وآمدهای دیپلماتیک میان ایران و همسایگانش گفت: 
دیدارهای اخیر رئیس جمهور کشورمان با سران کشــورهای همسایه نشان می دهد روابط 
خارجی ما روند رو به رشدی به خود گرفته اســت. با توجه به این موضوع رژیم صهیونیستی 
بازنده اصلی تقویت ارتباطات جمهوری اسالمی با همسایگانش و کشورهای مختلف جهان 
است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها از گسترش روابط 
خارجی ما ناخشنود هســتند، ادامه داد: با تقویت همکاری های منطقه ای، فضای جدیدی 
پیش روی جمهوری اسالمی گشوده شده است؛ بنابراین بدیهی است که دشمنان ما چنین 
روندی را نمی پسندند و می کوشند با شدت بخشیدن به اقدام های ایران هراسانه که رویه 
قبلی آنها نیز بوده است، در مسیر حرکت روبه جلوی ما مانع ایجاد کنند. مقتدایی با اشاره 
به اینکه تقویت جایگاه منطقه ای و جهانی جمهوری اسالمی سردرگمی طرف های غربی 
حاضر در برجام را نیز به همراه داشته است، اضافه کرد: غربی ها به جای بحران زایی و 
تخریب گری باید متوجه نقش بی بدیل جمهوری اسالمی به عنوان یک قدرت 

منطقه ای باشند و به تخریب ها ادامه ندهند.

مکث

همچنانیارانهنقدی
جایکاالبرگدادهمیشود

سخنگوی دولت در حاشــیه جلسه روز گذشته هیأت 
دولت درخصوص پرداخت یارانه ها تا فراهم شــدن 
زیرساخت کاالبرگ الکترونیکی گفت: قانونگذار روش 
کاالبرگ را پیش بینی کــرده و دولت تالش می کند تا 
زیرســاخت آن را فراهم کند؛ تا زمانی که زیرساخت 
فراهم نشــود، پرداخت یارانه نقدی تــداوم خواهد 
داشت. علی بهادری جهرمی درباره نصب و راه اندازی 
کارتخوان ها در نانوایی های سراسر کشور گفت: طبق 
زمانبندی قبلی این کار پیش مــی رود و دوباره تأکید 
می کنم که تغییــری در قیمت نــان و بنزین نداریم. 
زیرســاخت هایی در حوزه نان در حال اجراست و پس 
از فراهم شدن این زیرساخت ها هم، قرار نیست قیمت 

نان تغییری کند.


