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 وزارت امورخارجه دیــروز میزبان 
خبرنــگاران بود تا رئیس دســتگاه 
دیپلماسی در نخستین نشست خبری 
خود، ضمن تشــریح دستاوردهای 
وزارتخانه متبوعش، آخرین مواضع و تحوالت حوزه 
سیاست خارجی را برای نمایندگان رسانه ها تشریح 
کند؛ نشســتی که طی آن حســین امیرعبداللهیان 
از شکســت توطئه تجزیه ایران در اوج دخالت های 

خارجی خبر داد.
به گزارش همشهری، وزیر امورخارجه در ابتدای این 
نشست، با تشریح دکترین سیاســت خارجی دولت 
سیزدهم مبتنی بر »منطقه محوری« و »دیپلماسی 
همسایگی« به تشریح دســتاوردهای اتخاذ رویکرد 
متوازن در حوزه دیپلماسی جمهوری اسالمی پرداخت.

وی با اعالم اینکــه در ۱۴ماه گذشــته حجم تبادل 
تجاری ایران از قاره اروپا تا ســایر نقاط جهان، به ویژه 
همسایگان و آسیا، از ۳۷درصد در کمترین حالت تا 
۵۷۱درصد رشد داشته، تأکید کرد بخش عمده ای از 
این رشد خارج از حوزه سنتی تجارت در عرصه نفت 
و انرژی بوده؛ موضوعی که نشان می دهد راهبردهای 
جدید مدنظر دولت ســیزدهم در مســیر صحیحی 
قرار گرفته  اســت. وی همچنین اعالم  کرد که قانون 
جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشــور در دستور 

کار دولت است.

پشت پرده ناآرامی های اخیر
امیرعبداللهیان به پشت پرده ناآرامی های اخیر در ایران 
نیز اشــاره کرد و آن را توطئه ای دانست که براساس 
اســناد دقیق موجود در وزارت امورخارجه، با هدف 
ایجاد جنگ تروریســتی، جنگ داخلــی و درنهایت 
تجزیه ایران طراحی شده بود که طی 8هفته گذشته با 
سوء استفاده از احساسات مردمی، برای اجرای آن اقدام 

کردند، اما با شکست مواجه شد.
وی با استناد به گفته های یک دیپلمات غربی پیرامون 
برنامه ریزی های انجام شده برای ساقط کردن دولت 
ایران با اســتفاده از الگویی که در سال های اخیر در 
عراق در دوره نخست وزیری عادل عبدالمهدی پیاده 
شد، تأکید کرد که آمریکا و برخی دولت های غربی با 
سوءاستفاده از احساسات عده ای از جوانان در ایران، 
امیدوار بودند که به اهداف از پیش طراحی شده خود 

برسند.
بر همین اساس هم بود که رئیس دستگاه دیپلماسی 
از اوج گرفتن دخالت های خارجی درجریان تحوالت 
اخیر در ایران طی 8هفته گذشته خبر داد و اعالم کرد 
در جریان حــوادث رخ داده در زاهدان و همچنین در 
برخی شــهرهای غربی کشــور، که طی آن ۷۶مرکز 
تروریســتی و ضدانقالب در اقلیم کردســتان فعال 

شدند، سالح های صهیونیستی و آمریکایی به کشور 
وارد شده  است.

وزیر امورخارجه به رایزنی های انجام شده میان تهران 
و بغداد با هدف جلوگیــری از اقدام های ضدامنیتی 
از منطقه اقلیم کردستان عراق اشــاره و تأکید کرد 
تا زمانی که تهدیدی ازســوی کشور همسایه متوجه 
ایران باشــد، در چارچوب حقوق بین الملل و منشور 
سازمان ملل متحد، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
به اقدام های خود در راستای تامین حداکثری امنیت 
ملی کشــور ادامه می دهند. این درحالی اســت که 
امیرعبداللهیان گفت که مذاکرات دیپلماتیک و امنیتی 
با مقام های عراقی برای عبور از شرایط فعلی همچنان 

ادامه خواهد یافت.

درک غلط غربی ها از تحوالت اخیر ایران
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در بخش دیگری از 
ســخنان خود، به درک غلط برخی دولت های غربی 
نسبت به تحوالت اخیر در ایران اشاره و تأکید کرد که 
۳کشور اروپایی، آمریکا و صهیونیست ها درک درستی 
از وقایع اخیر ندارند و براین اســاس تالش کردند با 
اظهارنظرهای سیاسی، در امور داخلی ایران دخالت 
کرده و به تحوالت جهت بدهند؛ رویکرد اشــتباهی 
که برخی مقام های غربی کوشیدند با اظهارنظرهای 

متفاوت، تا حدودی اشتباه های خود را جبران کنند.
امیرعبداللهیان به شهادت رســیدن بیش از ۵0نفر 
از نیروهای پلیس و امنیتــی در جریان ناآرامی های 
اخیر را ســندی بر رعایت حقوق بشر و خویشتنداری 
نیروهای امنیتی ایران دانست. او درعین حال از تشکیل 
کمیته ای مستقل و ملی زیرنظر وزیر کشور و باحضور 
جمعی از حقوقدان ها، مقام های دولتی و غیردولتی 
مرتبط به منظور پیگیری مسائل اخیر خبر داد که نتایج 
بررســی های آن عالوه بر داخل، در اختیار نهادهای 

بین المللی نیز قرار خواهد گرفت.

ادامه تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا
تشریح آخرین وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم ها 
نیز بخش دیگری از نشست خبری دیروز رئیس دستگاه 
دیپلماسی کشور بود. امیرعبداللهیان با بیان اینکه با 
وجود »مواضع غیرسازنده « آمریکا و تروئیکای اروپایی 
در جریان حوادث اخیر، جمهوری اسالمی ادامه مسیر 
دیپلماتیک را با طرف آمریکایی، از طریق اتحادیه اروپا 
و برخی واسطه ها، در دســتورکار داشته است، اعالم 
کرد که تبادل پیام ها میان ایــران و آمریکا همچنان 

درحال انجام است.
امیرعبداللهیان به این موضوع هم اشاره کرد که با وجود 
ذهنیت آمریکایی ها مبنی براینکه با توجه به تحوالت 
اخیر، جمهوری اسالمی از خطوط قرمز مذاکراتی خود 
عبور خواهد کرد، اما به واشــنگتن گفته شد تهران 
همچنان »برای رســیدن به توافق خوب و پایدار در 

چارچوب رعایت خطوط قرمز خود« آمادگی دارد.
وی همچنین اعالم کرد ایــران در آخرین پیامی که 
هفته گذشــته به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا داده، 
اعالم کرده  اســت در چارچوب دیدگاه هایی که ارائه 
شده، چنانچه طرف های مقابل آماده باشند، می توانیم 
در آینده نزدیک نشســت وزرای خارجه عضو برجام 
را در وین برگــزار کنیم؛ »بورل درحــال پیگیری و 
هماهنگی است و زمانی این اتفاق خواهد افتاد که ما 
نسبت به خواسته های منطقی خودمان در این مسئله 

مطمئن شویم.«

تناقض های آمریکا در پرونده تبادل زندانیان
وزیر امورخارجه همچنین با اشاره به موضوع »تبادل 
زندانیان میان ایران و آمریکا« گفت که 2کشــور در 
فروردین ماه امسال، براساس پیشنهاد طرف آمریکایی، 

توافق کردند تبادل زندانیان بــا توافق برجام یا بدون 
حصول آن انجام شــود، اما ۴0روز بعد زیر پیشنهاد 
خود زدند و تقاضا کردند این فرایند همزمان با برجام 
انجام شود؛ رویکردی متناقض که دیوار بی اعتمادی 

بین2کشور را بلندتر از قبل خواهد کرد.
با وجــود ایــن، امیرعبداللهیان خبــر داد که طرف 
آمریکایی در یک  ماه و نیم گذشته دوباره به فکر تبادل 
زندانیان افتاده اســت که جمهوری اســالمی نیز این 

فرایند را به عنوان »موضوعی انسانی« دنبال می کند.

مناسبات در خلیج فارس و قفقاز
رئیس دستگاه دیپلماسی کشــور به گفت وگوهای 
تهران - ریاض باهدف رفــع اختالف های فی مابین 
نیز اشــاره و تأکید کرد که عربستان سعودی هنوز به 
توافق های خود عمل نکرده  است. امیرعبداللهیان به 
این نکته هم اشــاره کرد که جمهوری اسالمی انتقاد 
خود از عملکرد تروریستی یک رسانه شناخته شده به 
اسم عربستان سعودی را به طرف مقابل منتقل کرده 
 اســت؛ رویکردی که در تعارض با توافق های تهران و 

ریاض در بغداد قرار دارد.
وی همچنین با اعالم پیشــرفت در عرصه مناسبات 
دیپلماتیــک در همــکاری  بــا کشــورهای حوزه 
خلیج فارس، به تحوالت حوزه قفقازجنوبی هم اشاره و 
تأکید کرد که جمهوری اسالمی هیچ چشمداشتی به 
اراضی کشورهای همسایه، ازجمله جمهوری آذربایجان 
ندارد، اما به صراحت به همه بازیگران در حوزه قفقاز 
اعالم کرده که هرگونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه با 

واکنش جدی ایران مواجه خواهد شد.

از پکن تا کی یف
امیرعبداللهیان درباره آخرین شرایط همکاری های 
ایران و چین هم اعالم  کرد که به دنبال ســفر ســال 
گذشته اش به پکن، برنامه جامع همکاری های 2۵ساله 
2کشور وارد فاز اجرایی شده  است؛ برنامه ای که همه 
ابعاد تجاری، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی 
و دفاعی و ســایر حوزه ها را دربرمی گیرد و اکنون در 
مسیر درستی قرار دارد و زمینه ساز توسعه مناسبات 

دوجانبه شده است.
وی همچنین خبــر داد که برنامه ریزی برای ســفر 
رئیس جمهور بــه پکن نیــز در دســتورکار وزارت 

امورخارجه و نهاد ریاست جمهوری  قرار دارد.
وزیر امورخارجه درباره دیدار کارشناسان نظامی ایران 
و اوکراین نیز عنوان کرد: طرف اوکراینی تاکنون هیچ 
مدرکی درباره استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ ارائه 
نکرده و اخیرا تیم سیاســی و نظامی 2کشور در یک 
کشور ثالث با یکدیگر گفت وگو کرده اند و بررسی ها در 

این زمینه ادامه می یابد.

شکست »توطئه تجزیه« در اوج دخالت های خارجی
 امیرعبداللهیان: در جریان حوادث اخیر سالح های صهیونیستی و آمریکایی به کشور وارد شده  است

رئیسی:حرفمعترضومخالفشنیدهمیشود
 رئیس جمهور در چند سخنرانی متعدد پیام شنیدن مسائل را به جامعه منتقل کرده است

 تقویت عملکرد کابینه و شــنیدن صدای مردم یک بار دیگر 

محور صحبت های رئیس جمهور در جلسه چهارشنبه هیأت دولت
دولت بود. سیدابراهیم رئیســی طی بیش 2ماه ناآرامی های 
پراکنده کشــور، جامعه را به شنیدن صدایشــان و توجه به خواسته هایشان 
اطمینان داده است. او عمال در سخنرانی های چندباره خود تالش کرده تا نشان 
دهد دولت سیزدهم به دنبال پرده پوشی بر صورت مسئله و نادیده گرفتن بطن 
تحوالت جامعه و هشــدارها نیســت. همزمان با چنین ایفای نقشی از سوی 
رئیسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، محمدباقر قالیباف، رئیس  مجلس 
نیز در پیام های همسویی بر اصالح روش ها و رویه های حاکمیتی و اداره جامعه 
تأکید کرده بود. اصالح »روش«های اجرایی مدنظر رئیسی و »رویه«های مورد 
تأکید قالیباف، بیــش از هر چیز متوجــه تغییر قوانین مصــوب مجلس و 
آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های مصوب دولت در موضوع اعتراضات 
و التهابات ماه های اخیر کشــور بوده اند. رئیسی دیروز گفت: امروز که دشمن 
به صورت هدفمند به جنگ ترکیبی با داشته های انقالب اسالمی آمده و نشاط، 
امید و اعتماد جامعه و ســرمایه اجتماعــی ما را هدف گرفتــه، راه مقابله با 
شیطنت ها، فتنه ها و توطئه های او پرهیز از هرگونه تأخیر در انجام امور مربوط 

به رفاه و آسایش مردم و کار و تالش مضاعف برای حل مشکالت است.
او اگرچه ناامنی را خط قرمز دولت دانست و گفت: »امنیت و آرامش زیربنای 
رشد و پیشرفت کشور و فعالیت های علمی، اقتصادی و کسب وکارهای مردم 

است که دستگاه های مسئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند«، اما بر این 
نکته تصریح کرد که »دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا 
دارد.« رئیسی می گفت: »اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش 
هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با 
آن برخورد قاطع شود.« رئیس دولت ســیزدهم در سخنرانی های قبلی خود 
بر این مسئله تأکید کرده بود که صدای انتقادات شنیده می شود و اصالح در 
روش های اجرا امکان پذیر است. رئیس مجلس هم طی هفته های اخیر با اشاره 
به اینکه برخورد مقتدرانه با کسانی که امنیت مردم را به خطر می اندازند به این 
معنا نیست که اشــکاالت موجود را برطرف نکنیم، گفته بود: همانطور که در 
نطق پیشین یعنی پیش از آغاز اغتشاشات هم تأکید کردم ما باید ساختارها و 
شیوه های اجرای گشت امنیت اخالقی را به گونه ای اصالح کنیم تا این قبیل 

اتفاقات دوباره تکرار نشود.
محمدباقر قالیباف آبان ماه در یکی از نطق های پیش از دستور خود گفته بود: 
»باید درنظر داشت که پس از برقراری امنیت و آرامش سراسری در کشور نباید 
تدبیر و هوشمندی مردم در همراهی نکردن با خشونت طلبی و اغتشاشات را 
بهانه ای برای پرهیز در تغییر رویه ها قرار داد؛ در آن زمان، نوبت مسئوالن کشور 
است که پاسخ بصیرت مردم را با اقدامات الزم در کارآمدسازی و برطرف کردن 
نقاط ضعف در حوزه های حکمرانی اقتصادی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی 

اجتماعی و حکمرانی سیاسی بدهند.«

دیپلماسی

واکنش ها به آغاز غنی سازی در فردو
 گام های جدید هسته ای ایران نگرانی آمریکا و 

تروئیکای اروپایی را به همراه داشته است

واکنش ها به اقدام ایران نسبت به آغاز غنی سازی ۶0درصدی 
اورانیوم در تاسیسات هسته ای فردو در واکنش به قطعنامه 
ضدایرانــی شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
همچنــان ادامــه دارد؛ واکنش هایی که به نظر می رســد 
بیش از همه، نگرانی آمریــکا و تروئیکای اروپایی را به همراه 

داشته است.
به گزارش همشــهری، پــس از آنکه ســازمان انرژی اتمی 
ایران روز سه شــنبه در اطالعیه ای، ضمن تشــریح ۶اقدام 
هسته ای ایران در تاسیسات فردو و نطنز، از آغاز غنی سازی 
۶0درصــدی در مجتمع فــردو خبرداد، مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشــی، آغاز تولیــد اورانیوم 

۶0درصدی در فردو را تأیید کرد.
رافائــل گروســی در این گــزارش مدعی شده اســت که 
جمهوری اســالمی قصد دارد فعالیت های غنی سازی خود 
در فردو و نطنز را توســعه دهد؛ »ایران با استفاده از 2آبشار 
سانتریفیوژهای نســل ششــم، تولید اورانیوم غنی شده با 
خلوص باال- هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا ۶0درصد- را 
در فردو آغاز کرده است. این عالوه بر تولید اورانیومی است که 

از آوریل202۱ در نطنز انجام شده است«.

بیانیه تروئیکای اروپایی
از سوی دیگر تروئیکای اروپایی)انگلستان، فرانسه و آلمان( 
نیز با صدور بیانیه ای اقدام اخیر جمهوری اسالمی در زمینه 
آغاز غنی ســازی ۶0درصدی اورانیوم در تاسیسات فردو را 
محکوم کردند. این ۳کشــور اروپایی در بیانیه خود، ضمن 
اشــاره به اقدام های اخیر ایران »درجهت پیشــبرد برنامه 
هسته ای اش«، تأکید کردند که تهران با افزایش توانایی های 
تولیدی در فردو و نطنــز ورای محدودیت های برجامی و با 
تســریع تولید اورنیوم غنی سازی شــده، گام های بیشتری 
در مســیر »تهی کردن برجام« برداشــته است؛ ادعایی که 
پیش  از این جمهوری اســالمی بارها بر غیرواقعی بودن آن 
تأکید و تصریح کرده درصورت پایبندی طرف های غربی به 
تعهدات برجامی شان، گام های هسته ای ایران برگشت پذیر 
خواهد بــود. تروئیکای اروپایــی در این بیانیه بــا تأکید بر 
اینکه گام هســته ای جدید ایران را »چالشی برای سیستم 
عدم اشاعه ای جهانی« به حســاب می آورند، عنوان کردند 
که این اقدام »خطرات اشاعه هســته ای مهمی دربر دارد و 
هیچ توجیه معتبر غیرنظامی نیز ندارد«. ۳کشور اروپایی در 
بیانیه خود همچنین تأکید کرده اند که به رایزنی با شرکای 
بین المللی شــان درباره چگونگی رسیدگی به این »تشدید 

هسته ای« ازسوی ایران ادامه می دهند.

نگرانی واشنگتن از پیشرفت های هسته ای و موشکی 
ایران

ازســوی دیگر هماهنگ کننده روابط راهبردی در شورای 
امنیت  ملی آمریکا نیز در اظهاراتــی عنوان کرد که دیدگاه 
واشنگتن درخصوص جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای هیچ تغییری نکرده است. جان کربی با بیان اینکه 
»ایران به کاهش زمان گریز هسته ای خود ادامه داده است«، 
به روند مذاکرات برجامی اشاره و مدعی شد که »اکنون حتی 

نزدیک به رسیدن به این هدف هم نیستیم«.
وی ضمن ابراز نگرانی از پیشــرفت های هســته ای ایران، 
تأکید کرد که واشــنگتن توســعه توانایی های موشکی در 
جمهوری اســالمی را نیز زیرنظــر دارد. در این میان به نظر 
می رســد براســاس همین نگرانی ها هم بود کــه کربی در 
رویکردی مسبوق به سابقه از روی میز بودن همه گزینه ها 

برای مواجهه با تهران خبرداد.
این موضع گیری واشــنگتن درحالی اســت که مقام های 
جمهوری اســالمی در هفته های اخیر بارها از تناقض گویی 
طرف آمریکایی برای پیشبرد مذاکرات برجامی انتقاد و اعالم 
کرده اند که دولت بایدن از یک ســو پیام هایی برای احیای 
توافق ارسال و ازســوی دیگر مواضعی را اتخاذ می کند که 

کمکی به پیشبرد گفت وگوها در مسیر صحیح نمی کند.

پاسخی به تهدیدهای غرب
فضاســازی های طرف غربی پیرامون گام هسته ای جدید 
جمهوری اســالمی در شرایطی مطرح می شــود که مشاور 
تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین، آغاز غنی ســازی 
۶0درصدی در تاسیســات فردو را که درپــی قطعنامه ای 
انتقادی درباره ایران در شــورای حکام انجام شد، پاسخی از 
سوی ایران به تحریک ها و تهدیدهای غرب  ارزیابی می کند.

محمد مرندی در ایــن باره در پیامی توییتری نوشــت که 
»ایران همواره به تحریکات و تهدیدات غرب پاسخ داده است. 
آمریکا و اتحادیه  اروپا باید بدانند که تکبر عواقب دارد. امید 
رژیم های غربی به تحریم ها، لیبرال های ایران، اغتشاشگران 
و تروریست ها، تماما شکست خورده  است. با عمیق تر شدن 

بحران جهانی، اهرم فشار غرب رنگ می بازد«. 

مذاکرات تهران- ریاض در مسیر 
دیپلماتیک

مسیر مذاکرات ایران و عربستان یک سال و نیم پس از شروع 
گفت وگوها به میزبانی عراق از ســطح امنیتی به دیپلماتیک 
رســید. این گفت وگوها از اردیبهشت ماه امسال که پنجمین 
دور آن برگزار شده بود، متوقف مانده بود. تاکنون نمایندگانی 
از طرف شــورای عالی امنیت ملی ایران در این گفت وگوها 
حاضر می شدند. این گفت وگوها از فروردین۱۴00 آغاز شدند.

براساس گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی عراق )واع(، احمد 
الصحاف، ســخنگوی وزارت خارجه عراق در این باره گفت: 
گفت وگوی ایران و عربستان از مســیر امنیتی خود به مسیر 

دیپلماتیک منتقل شده است.
وی بر اهمیت ایــن گفت وگوها در جهــت نزدیک تر کردن 
دیدگاه ها و حل و فصل مســائل باقی مانده میان 2کشــور و 
حفظ منافع آنها تأکید کرد. او با اشاره به اینکه عراق همچنان 
دیدگاه های مثبت و دیدگاه های نزدیک به یکدیگر را ترویج 
می کند، گفت: آخرین نشست مذاکرات در بغداد و با نظارت 
وزارت امور خارجه عراق برگزار شــد. الصحاف ادامه داد: ما 
همچنان در حال ایجاد هماهنگی میان دو طرف در راستای 

فراهم کردن مقدمات دوره های دیگر گفت وگو هستیم.
فواد حســین، وزیر امور خارجه عراق نیز پیش تر در جریان 
شــرکت در اجالس امنیتی منامه درباره تحوالت مربوط به 
میانجیگری بغداد بین ایران و عربستان گفت که تالش های 
عراق برای سرپرســتی گفت وگو بین ایران و عربستان ادامه 

دارد و 2 کشور تمایل به ادامه گفت وگو دارند. 
پیش تر نیز عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری عراق گفته بود 
که عراق به میانجیگری بین عربستان و ایران ادامه می دهد و 

نشست ها ادامه دارد اما نتایج برعهده آنهاست.

   تشکیل »کمیته تحقیق« درباره حوادث اخیر 
وزیر کشور از تشــکیل کمیته تحقیق درباره ناآرامی های 
اخیر خبرداد و گفت: این کمیته متشــکل از نمایندگان 
دســتگاه های مرتبط دولتی و غیردولتی هــا با محوریت 
یک حقوقدان، در وزارت کشــور تشــکیل شــده  است. 
به گزارش فارس، احمــد وحیدی دراین بــاره افزود: این 
کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضــرران از حوادث و 
اغتشاشــات اخیر را با جدیت پیگیری کند. ازسوی دیگر، 
رئیس کمیته حقوق بشــر مجلس نیز از تشــکیل کمیته 
حقیقت یــاب با حضور نماینــدگان تام االختیــار دولت، 
مجلس و قوه قضاییــه و نماینــده ای از نهادهای مردمی 
برای بررسی اتفاق ها، اغتشاشات و آشوب های هفته های 
اخیر کشور خبرداد. زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در نامه ای به روسای قوا درباره تشکیل کمیته 
حقیقت یاب پیرامون حوادث اخیر نوشت: »با توجه به تأکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت حقوق عامه و با توجه به 
اینکه جمهوری اسالمی ظرفیت برطرف کردن نقص ها و 
جبران خسارت ها و البته مجازات عامالن و آمران این اقدام 
علیه امنیت مردم و کشــتار مردم بی گناه را دارد، ضرورت 

تشکیل هرچه سریع تر این کمیته مشخص می شود«.

  معرفی وزیر راه، یکشنبه آینده
دولت گزینه جایگزین وزارت راه و شهرسازی را برخالف 
مورد استعفای وزیر سابق کار، خیلی زود به مجلس معرفی 
می کند. رستم قاسمی، وزیر راه این هفته پس از چندین  
ماه کش وقوس بر سر بیماری و حجم باالی مطالبات از این 
وزارتخانه استعفا داد. به گزارش تسنیم، محمد حسینی، 
معاون پارلمانی رئیس جمهور روز چهارشــنبه در حاشیه 
جلســه هیأت دولت گفت که »وزیر پیشنهادی یکشنبه 

آینده به مجلس معرفی می شود.« 

شهادت مستشار نیروی 
هوافضای سپاه در سوریه

روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطالعیه ای 
از شهادت سرهنگ پاســدار داوود جعفری، از 
افســران ارشــد و پاک باخته نیروی هوافضای 
سپاه از سوی ایادی رژیم صهیونیستی در حوالی 
دمشق ســوریه خبرداد. دراین اطالعیه ضمن 
اعالم اینکه شهید جعفری با انفجار بمب کنار 
جاده ای به شهادت رسیده ، تأکید شده است که 
بی تردید رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی 

پاسخ این جنایت را دریافت خواهد کرد.
داوود جعفــری کــه در ســوریه به دســت 
صهیونیســت ها به شــهادت رســید، ازجمله 
پاسدارانی بود که در زمستان سال۱۳۹۴ برای 
دستگیری تفنگداران آمریکایی که وارد آب های 
ایران در خلیج فارس شده بودند، اقدام کردند و 
به دنبال این اقدام شجاعانه، به همراه جمعی از 
همکارانش و سردار فدوی، فرمانده وقت نیروی 
دریایی سپاه به دیدار رهبرمعظم انقالب رفتند.

آژانس در مسیر سیاسی کاری 
وزیر امور خارجه در نشست خبری دیروز خود، یکی از مهم ترین موضوع های اختالفی درمسیر 
دستیابی به توافق در مذاکرات برجامی را حل مسائل باقیمانده آژانس انرژی اتمی اعالم کرد. 
حسین امیرعبداللهیان ارائه »تضمین اقتصادی« را یکی دیگر از موضوع های باقیمانده دانست 
و گفت: ما سعی کردیم موضوع تضمین اقتصادی را فرموله کنیم. اینکه مدت اجرای قرارداد 
شرکت های خارجی در ایران باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران خارجی برای انتقال سرمایه 
خود به ایران اعتماد داشته باشد. وی ادامه داد: سومین مورد اختالفی بین ایران و طرف مقابل 
این است که در راستای تضمین اقتصادی، این بازی که طرف های غربی ایجاد کردند و تسری 
تحریم به طرف های ثالث را یک عامل برای تداوم تحریم ها قرار دادند، باید با یک مکانیسم 
مورد تفاهم، از میان برداشته شود. امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به قطعنامه ضدایرانی اخیر 
شورای حکام، تأکید کرد که این نهاد بین المللی از »مسیر فنی« به »مسیر سیاسی« منحرف 
شده  است؛ »یکی از نکات در مذاکره برای رفع تحریم ها، حل مسائل اتهامی علیه ایران بود. 
پیشنهاد طرف آمریکایی در تبادل پیام ها این بود که برجام را مورد تأیید قرار دهیم، اما مسائل 
میان آژانس و ایران در آینده حل وفصل شود. معنای این پیام آن بود که توان هسته ای جدید 
را کنار بگذاریم و بعد از اینکه دستمان کامال خالی شد، درباره مسائل بین ایران و آژانس اقدام 

کنیم؛ موضوعی که یکی از خطوط قرمز ایران است.«

مکث

راهکار مؤثر خنثی سازی تحریم ها
نخســت وزیر بالروس که به منظــور دیدار با 
مقام های ارشد ایران با هدف توسعه مناسبات 
دوجانبه به تهران سفر کرده است، صبح دیروز 
به دیدار رئیس جمهور رفت؛ دیداری که دوطرف 
طی آن بر ضرورت توســعه همکاری ها برای 
برون رفت از تحریم ها تأکید کردند. رئیس جمهور 
در این دیدار با بیان اینکه روابط ایران و بالروس 
همواره دوستانه بوده اســت، گفت: توسعه و 
تقویت ارتباط کشورهایی که به دلیل تالش برای 
حفظ اســتقالل خود تحت تحریم های ظالمانه 
قرار گرفته اند، از راهکارهای مؤثر خنثی کردن و 
برون رفت از تحریم هاست. سیدابراهیم رئیسی با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی با وجود تحریم های 
ظالمانه و بی سابقه، پیشرفت های چشمگیری 
در همه عرصه ها، ازجملــه در زمینه اقتصادی 
داشته است، ادامه داد: اراده جدی سران 2کشور 
برای ارتقای ســطح روابط فی مابین، می تواند 
موانع احتمالی برســر راه گسترش تعامالت را 
برطرف کند. رومن گالوچنکو، نخســت وزیر 
بالروس نیز در این دیدار با اشــاره به رشــد 
3 برابری تجارت میان 2کشــور در یک سال 
گذشته،گفت: به دستور رئیس جمهور بالروس، 
سابقه روابط 2کشور را به دقت بررسی کرده و 
نقشه راه گســترش همکاری ها و سرفصل های 
ارتقای سطح روابط فی مابین را به شکل دقیق 
تعیین کرده ایم تا بتوانیم با سرعت آنها را اجرایی 

و عملیاتی کنیم.

مکث

سیاست خارجی

خبرهای کوتاه

نظامی

هسته ای

ظرفیت های جدید برای غنی سازی اورانیوم
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران گفت: ظرفیت های 
جدیدی که در سایت فردو و نطنز ایجاد شده، براساس 
قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت و فشــار 
سیاسی و قطعنامه راه حل نیســت. محمد اسالمی در 
حاشیه نشست دیروز هیأت دولت درجمع خبرنگاران، با 
تأکید بر اینکه فشار سیاسی و انجام اقدام هایی در تناقض 
با روند مذاکرات با »عمل متقابل« جمهوری اسالمی همراه 
خواهد بود، اعالم کرد که سازمان متبوعش در راستای 
اجرای »قانون راهبردی برای لغــو تحریم ها« ظرفیت 
جدیدی در ســایت فردو و نطنز برای غنی سازی ایجاد 
کرده و کل عملیات انجام شــده در چارچوب مقررات 
آژانس بوده است. وی با بیان اینکه در تاسیسات فردو 
افزایش ظرفیت غنی ســازی از 2۰درصد به ۶۰درصد 
انجام شده و سانتریفیوژهای نسل جدید نیز جایگزین 
ســانتریفیوژهای نسل اول خواهد شــد، به اظهارات 
مدیرکل آژانس واکنش نشان داد و تأکید کرد که فشار 
سیاسی و صدور قطعنامه راه حل رفع مشکالت موجود 

نیست.
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