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ادامه تحرکات ضدایرانی آژانس

نقلقولخبر
غالمحسین محسنیاژهای
رئیس قوه قضاییه
خداوند به ما توفیق دهد که بتوانیم در
ســنگر قوهقضاییــه دســت مفســدان و
تطاولکنندگان بــه جان ،مــال و حقوق
مــردم و نظــام اســامی را کوتــاه کنیم و
بتوانیم در این جایگاه به اســتیفای حق
مظلوم و گسترش عدالت که از اهداف
واالی امام راحل بود ،بپردازیم/.میزان
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس
اگر برنامه هفتم توسعه با همان روش
6برنامــه گذشــته تنظیــم شــود ،پایان
آن بــه سرنوشــت برنامــه قبلــی دچــار
خواهد شد .نوع کار و مدیریت ما باید
از جنس نسل سوم باشــد به این معنا
که معطــوف بــه هــدف حرکــت کنیم و
قدرت تنظیمگری داشته باشیم/.ایرنا
محمدباقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
تحریمها مــا را به ایــن نتیجه رســاند که
تنها راه رسیدن به محصول ضروری مورد
نیاز در حوزه تسلیحات ،مسیر تحقیق و
پژوهش آگاهانه ،هوشمندانه و معطوف
به نیاز صحنههای نبرد است .این مهم
ســال بــه ســال بــه صحنــه عمــل تبدیل
میشود و به نتیجه میرسد/.تسنیم

خبر

گسترش همکاریهای
راهبردی تهران و مسکو
وزیر امورخارجه روســیه دیروز بهدعوت همتای
ایرانی خود ،برای نخستینبار در دولت سیزدهم وارد
تهران شد .بهگزارش همشهری ،سرگئی الوروف که
پیشاز این در آخرین روزهای فروردینماه1400
به تهران ســفر کرده بود ،درحالی بــه ایران آمد
که در گفتوگــوی تلفنی اخیر خود با حســین
امیرعبداللهیان ،مناسبات و همکاریهای تهران
و مسکو را در همه ابعاد روبهجلو عنوان کرده بود.
دوطرف در آن گفتوگو پیرامون موضوعهایی مانند
سند جامع همکاریهای ایران و روسیه ،راهکارهای
افزایش همکاریهــای اقتصادی میان بخشهای
خصوصی و دولتی 2کشــور ،نشســت آتی سران
کشورهای حاشــیه دریای خزر و آخرین تحوالت
بحران اوکراین تبادلنظر کرده بودند.
در این میان بهگفته مقامهای روس ،برجام و بحران
اوکراین از مهمترین محورهــای رایزنی الوروف
در تهران اســت .ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت
امورخارجه روسیه در نشستخبری 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 هســتهای و موضوع
اوکراین با مقامهای ایرانی رایزنی میکند.
ازســوی دیگر روزنامه قطری «العربیالجدید» در
گزارشی به اهداف این سفر اشاره کرد و مدعی شد
افزایش همکاریهای تهران و مسکو برای مقابله
با تحریمهای آمریکا یکی از مهمترین محورهای
رایزنیهای الوروف در تهران است.

مثلث شوم ایرانهراسی

آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،آژانس بینالمللی انرژیاتمی و اتحادیه اروپا در روزهای اخیر
تحرکات ضدایرانی خود را افزایش دادهاند
پساز تصویب قطعنامه ضدایرانی
در شورایحکام آژانس بینالمللی
گزارش
انرژیاتمی که ازســوی آمریکا و
تروئیــکای اروپایی تدوین شــده بــود ،رویکرد
«ایرانهراســی» بهصورت پیگیرانهای ازســوی
طرفهای غربی دنبال شــدهاست؛ رویکردی که
ازسوی 3ضلع آمریکایی  -صهیونیستی ،اتحادیه
اروپا و آژانس هدایت میشود و بهنظر میرسد در
روزهای اخیر وارد فاز تازهای شدهاست .بهگزارش
همشهری ،آمریکاییها 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 خواســتههای
فرابرجامی متهــم کنند؛ ادعایی کــه با واکنش
سخنگوی وزارت امورخارجه نیز مواجه شد و سعید
خطیبزاده تأکید کرد که اتفاقــا «فرابرجامی»
اصطالحــی اســت کــه برازنــده مطالبــات و
کارشــکنیهای واشــنگتن در برابر پیشــبرد
گفتوگوهای هستهای در وین است.
رجزخوانیهای تکراری

عالوهبر آمریکا ،مقامهای رژیم صهیونیستی هم در
روزهای اخیر با شدت بخشیدن به رجزخوانیهای
خود ،میکوشــند نقش خــود را در ســناریوی
ایرانهراسی بهخوبی 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 میگفت ،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 اســرائیلیها ازســوی ایران در ترکیه،
«پاسخی قاطعانه» بدهند.
وی با طــرح برخی ادعاها دربــاره همکاریهای
ایران و آژانس بینالمللــی انرژی اتمی ،گفت که
«خودداری ایران از همکاری با آژانس ثابت میکند
که نمیتواند شــریکی برای یک توافق هستهای
جدید باشــد که آن را از دســتیابی به تسلیحات
هستهای دور میکند .تمام جهان ،تحت رهبری
آمریکا ،دوســت ما ،باید فشــار اقتصادی و حتی
نظامی بر ایران اعمال کنند».

پشتپرده ایرانهراسی
مکث

چنیــن اظهاراتــی از ســوی مقامهــای رژیم
صهیونیستی در شرایطی اســت که آنها در یکی،
دو هفته اخیر بهدفعات مدعی شدند« :شهروندان
اســرائیلی در ترکیه در معــرض تهدید جدی از
سوی جمهوری اسالمی ایران قرار دارند» و از آنان
خواستهاند این کشور را ترک کنند؛ موضوعی که
پیشاز این با واکنش مقامهای ایرانی نیز مواجه
شده و سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران دراین
باره گفته بود که «مقامهای رژیم صهیونیســتی
در رختخوابهای خود نگران باشند و جای دیگر
نگران نباشند».

نایبرئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس درباره تحرکات ضدایرانی اخیر
ازسوی محور آمریکا  -رژیم صهیونیســتی ،اتحادیه اروپا و آژانس بینالمللی انرژیاتمی با
رویکرد «ایرانهراسی» در گفتوگو با همشهری گفت :موفقیتهای اخیر جمهوریاسالمی
پساز آغاز بهکار دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی را میتوان یکی از اصلیترین دالیل شدت
گرفتن تحرکات ایرانهراسانه اخیر ازسوی این محور دانست .عباس مقتدایی افزود :دیپلماسی
ت
عزتمندانه جمهوریاسالمی جواب الزم را گرفته و توانسته فضای جدیدی را پیشروی سیاس 
خارجی کشورمان بگشاید؛ با توجه به این موضوع ،قدرتهای غربی همه تالش خود را بهکار
بســتهاند تا از موفقیتهای روزافزون ایران در این عرصه جلوگیری و در مسیر بهبود روابط
ایران با کشورهای مختلف دنیا و بهویژه همسایگانش مانع ایجاد کنند .رئیس کمیته دیپلماسی
اقتصادی مجلس ادامه داد :دیپلماسی فعال دولت سیزدهم محور آمریکایی  -صهیونیستی
 اروپایی را به تکاپو انداختهاست؛ آنها گسترش روابط جمهوریاسالمی با همسایگانش رابرنمیتابند و میکوشند با اقدامهای ایرانهراســانه ،دیپلماسی همسایگی ایران را خنثی
کنند .مقتدایی با بیان اینکه در شرایط کنونی ایران ارتباط معناداری را با همسایگان منطقهای
و فرامنطقهای خود پایهریزی کردهاست ،گفت :رئیسجمهوری از ابتدای آغاز فعالیت خود
اعالم کرد که «دیپلماسی همسایگی» بهعنوان یک راهبرد محوری در اولویت دولت سیزدهم
قرار دارد و برهمین اســاس هم در ماههای اخیر شاهد تقویت مراودات جمهوریاسالمی در
این زمینه بودهایم .وی با اشاره به رفتوآمدهای دیپلماتیک میان ایران و همسایگانش گفت:
دیدارهای اخیر رئیسجمهور کشورمان با سران کشــورهای همسایه نشان میدهد روابط
خارجی ما روند رو به رشدی بهخود گرفته اســت .با توجه به این موضوع رژیم صهیونیستی
بازنده اصلی تقویت ارتباطات جمهوریاسالمی با همسایگانش و کشورهای مختلف جهان
است .نایبرئیس کمیسیون امنیتملی مجلس با بیان اینکه آمریکاییها از گسترش روابط
خارجی ما ناخشنود هســتند ،ادامه داد :با تقویت همکاریهای منطقهای ،فضای جدیدی
پیشروی جمهوریاسالمی گشوده شدهاست؛ بنابراین بدیهی است که دشمنان ما چنین
روندی را نمیپسندند و میکوشند با شدت بخشیدن به اقدامهای ایرانهراسانه که رویه
قبلی آنها نیز بودهاست ،در مسیر حرکت روبهجلوی ما مانع ایجاد کنند .مقتدایی با اشاره
به اینکه تقویت جایگاه منطقهای و جهانی جمهوریاسالمی سردرگمی طرفهای غربی
حاضر در برجام را نیز بههمراه داشتهاست ،اضافهکرد :غربیها بهجای بحرانزایی و
تخریبگری باید متوجه نقش بیبدیل جمهوریاسالمی بهعنوان یک قدرت
منطقهای باشند و به تخریبها ادامه ندهند.

از سوی دیگر و در راســتای عملیات روانی علیه
جمهوریاســامی ،بهنظر میرســد آژانس هم
همچنان بــه نقشآفرینی خــود در این زمینه
ادامه میدهــد؛ برهمین اســاس هــم بود که
خبرگزاری رویترز دیروز مدعی شد که این نهاد
بینالمللی در گزارشی اعالم کردهاست ایران در
حال آمادهســازی برای تزریق گاز( uf6اورانیوم
هگزافلورید) به ســانتریفیوژهای پیشــرفته در
تأسیسات فردو است.
در این گزارش ادعا شده که «ایران روز دوشنبه
به آژانس اطالع داد که غیرفعالسازی این آبشار،
روندی که جلوتر از غنیســازی اســت و شامل
تزریق گاز  uf6بــه این دستگاههاســت ،از روز
یکشنبه آغاز شدهاست».
رویتــرز همچنیــن مدعی شــد« :ایــران به
آژانس اطالع نداده اســت که این آبشار پساز
غیرفعالسازی تا چه درصد خلوصی غنیسازی
را آغاز خواهد کرد .ایران پیشتر به آژانس اطالع
داده بود که 2آبشار  ir6میتوانند از  ۵تا ۲۰درصد
خلوص غنیسازی 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 غیرفعالسازی آبشار یادشده ،کدام
روش را برای تولید [اورانیوم غنیشــده] بهکار
ببندد ،دریافت نکردهاست».

دیپلماسی
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 ،مهمترین سؤاالت خبرنگاران در
حاشیه جلسه چهارشنبه از اعضای هیأت دولت بود .محمد
حســینی ،معاون پارلمانی رئیسجمهور با انتقاد تلویحی از
تصمیم نمایندگان مجلس برای استیضاح رضا فاطمیامین،
وزیر صمت از تالشهای 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 گرفتهاند ،گفت :طبق خبــری که اکنون من
دارم از ۳۶نفری که سهشــنبه امضا دادنــد ۲۰نفر منصرف
شدهاند؛ 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 میشود 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 بهگونهای نیست که تلقی نوعی تقابل صورت
بگیرد؛ البته ما این را حــق نمایندگان میدانیم و به هر حال
با تأکیداتی که وجود داشته که  3قوه با هم همکاری کنند،
ما انتظار داریم به دالیلی که میشــود از آنها صرفنظر کرد،
استیضاح در مجلس انجام نشود.

اتحادیه اروپا؛ ضلع سوم

در این میان بهنظر میرسد اتحادیه اروپا ،بهعنوان
ضلع دیگری از راهبرد ایرانهراســی طرفهای
غربی ،به نقشآفرینی خود در این زمینه شدت
بخشیدهاست .بر این اساس برخی مقامهای این
اتحادیه بدون توجه به کارشکنیهای آمریکا ،باید
به ایران هشدار دهند که فرصت برای دستیابی به
توافق در گفتوگوهای هستهای وین در حال از
دست رفتن است.
ایــن موضوع درحالیاســت که همــه طرفها
اذعان دارند که با آغــاز دور هفتم گفتوگوهای
هســتهای در وین ،جمهوریاسالمی با ابتکارات
تازهای قدم به مذاکرات گذاشــته و تالش کرده
با ارائه پیشــنهادهای سازنده ،به بنبستشکنی
از گفتوگوها بپردازد .آخریــن نمونه از چنین
ابتکاراتــی نیز پیشــنهاد ایران بــه طرفهای
غربی پیشاز صدور قطعنامه در نشســت اخیر
شــورایحکام آژانس بود؛ موضوعی که نشــان
میدهد طرفهای غربی برخالف ادعاهای خود،
ارادهای برای حصول توافق مثبت در وین ندارند
و تنهــا راهبرد امتیازگیری از ایــران را پیگیری
میکنند.
ازسوی دیگر اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تصویب
ســند همکاری راهبردی با کشــورهای حوزه
خلیجفارس که در آن برخی ادعاهای واهی علیه
جمهوریاسالمی مطرح شدهاست ،گام خصمانه
دیگری ازسوی این اتحادیه بهحساب میآید که از
طراحی پروژه جدیدی در راستای پیشبرد راهبرد
ایرانهراسی حکایت دارد.
در بیانیه شــورای روابط خارجی اتحادیه اروپا از
جمهوری اسالمی بهعنوان «منبع مهم بیثباتی
در منطقه» یاد و تأکید شدهاســت 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
میدهد ».چنین ادعاهایی در شــرایطی مطرح
میشود که جمهوری اسالمی همواره تالشهای
فراوانی را بــرای ایجاد ثبــات در منطقه و حل
بحرانهای آن بهکار بسته است.

موضوع لغــو مصوبه دولت برای اعمال کــف افزایش حقوق
(10درصدی) بازنشستگان از سوی مجلس نیز واکنش دولت
را به همراه داشت .مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه درباره اینکه چهکسی باید نظر نهایی را بدهد ،هیأت
ن چیزی که ما اطالع داریم،
وزیران یا مجلس گفت :طبــق آ 
قوانین میگوید ،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 میشود و علیالقاعده ،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 ۱۰درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت
بود .شورایعالی کار ،افزایش حقوق بازنشستگان را 38درصد
مصوب کرده بود.


نقدی
همچنان یارانه
جای کاالبرگ داده میشود
سخنگوی دولت در حاشــیه جلسه روز گذشته هیأت
دولت درخصوص پرداخت یارانهها تا فراهم شــدن
زیرساخت کاالبرگ الکترونیکی گفت :قانونگذار روش
کاالبرگ را پیشبینی کــرده و دولت تالش میکند تا
زیرســاخت آن را فراهم کند؛ تا زمانی که زیرساخت
فراهم نشــود ،پرداخت یارانه نقدی تــداوم خواهد
داشت .علی بهادریجهرمی درباره نصب و راهاندازی
کارتخوانها در نانواییهای سراسر کشور گفت :طبق
زمانبندی قبلی این کار پیش مــیرود و دوباره تأکید
میکنم که تغییــری در قیمت نــان و بنزین نداریم.
زیرســاختهایی در حوزه نان در حال اجراست و پس
از فراهم شدن این زیرساختها هم ،قرار نیست قیمت
نان تغییری کند.

