
رئیس جمهور دستور داد:
ساخت ۸ فروند هواپیمای مسافربری 

به نیت امام رضا
عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: رئیس جمهور در 
بازدید از هسا دستور داد که تا سفر بعدی او به اصفهان، 
۸ هواپیمای مسافربری در این سازمان تولید شود. به 
گزارش همشهری آنالین، حسینعلی حاجی دلیگانی 
در نشست شورای اداری مشترِک شاهین شهر و میمه 
با شهرستان برخوار  به نقل از رئیس جمهور افزود: این 

تصمیم در دولت هم مصوب می شود.
    

امیرعبداللهیان: 
تردیدی به خود راه نمی دهیم که 

تحریم ها را بی اثر کنیم
وزیر امور خارجه ایران در پیامی با اشــاره به این 
که »ایران از مســیر مذاکره منتج بــه نتیجه فاصله 
نمی گیرد«، بر عزم ایران برای بی اثر کردن سیاســت 
تحریمی آمریکا تاکید کرد. به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان، در صفحه توئیترش نوشت: جمهوری 
اسالمی ایران از مســیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله 
نمی گیرد. وی افــزود: به قانون مجلــس پایبندیم، 
مذاکره را ادامه می  دهیم، آمریکا را به واقع بینی و فاصله 
گرفتن از جنون تحریم جدید و آژانس را به رفتار فنی 
و اجتناب از اقدام سیاسی فرا می خوانیم. تردیدی به 

خود راه نمی دهیم که تحریم ها را بی اثر کنیم.
    

نعمت احمدی از دانشگاه آزاد 
اخراج شد

نعمت احمدی، اســتاد و عضو هیات علمی واحد 
مرکز دانشگاه آزاد اسالمی، از این دانشگاه اخراج شده 
است. وی به خبرآنالین گفت که ابتدا حقوقم را قطع 
کردند و پس از آن اعالم کردند که دانشگاه نمی تواند 
با من به همکاری ادامه دهــد. این عضو هیأت علمی 
به گفته خودش،  با امضای سرپرســت معاونت امور 
آموزشــی واحد مرکز دانشــگاه آزاد اسالمی، اخراج 

شده است.
    

آمریکا: 
برای سناریوهای مختلف در زمینه 
مسئله هسته ای ایران آماده  می شویم

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: اگر 
انتخــاب ایران این باشــد که مســائل فرابرجامی را 
مطرح کند، ما گزینه های دیگری هــم داریم که در 
دسترس مان هستند. این گزینه ها مواردی هستند که 
ماه هاست با شرکای و متحدانمان درباره شان صحبت 
کرده ایم و آن ها را پیگیــری خواهیم کرد. به گزارش 
ایســنا، ند پرایس، در یک کنفرانس خبری افزود: ما 
هنوز معتقدیم، پتانسیل به نتیجه رساندن بازگشت 
دوجانبه به پایبندی به برجام)توافق هسته ای( وجود 
دارد، البته اگر ایران مسائل فرابرجامی را کنار بگذارد 
و روی طرح توافقی که مدتی می شود روی میز است، 
تمرکز کنــد. وی  درباره تعییــن ضرب االجل گفت: 
ضرب االجل روزی است که مزایای بازگشت به برجام 
بر اثر توسعه های برنامه هسته ای ایران رنگ ببازد. دلیل 
این که ما به دنبال بازگشتی دوجانبه به برجام هستیم، 
این اســت که همچنان در راستای منافع ملی آمریکا 

و منافع جمعی شرکا و متحدان بین المللی ماست. 
    

محسنی اژه ای:
بودجه ساالنه دستگاه قضایی برابر با 
بودجه یک ماه یک وزارتخانه است

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برخی بخش های 
دادگســتری ها در نقاط مختلف به واســطه میزان 
امکاناتی که دارند، در شأن مردم نیست، گفت: بودجه 
ســاالنه دســتگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک 
سازمان وابسته به یک وزارتخانه است؛ بنابراین، با این 
حجم کار و با این امکانات، صدور احکام سریع، دقیق، 
به موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختی است.

به گزارش ایسنا، غالمحسین محسنی اژه ای اظهار 
کرد: همه مسئوالن و مدیران در سطوح مختلف باید 
فرصت خدمت خالصانه به مردم و احقاق حق و ابطال 

باطل را قدر بدانند.
    

علم الهدی: 
فکر برجام ایده غلطی بود

و استمرار آن غلط تر 
امام جمعه مشهد گفت: از ابتدا هم اینکه می گفتند 
ما باید به برجام بســازیم، فکر غلطی بــود که البته 
استمرار آن غلط تر است زیرا در هفته ای که گذشت، 
فرصت های پررونقی به خاطر دیپلماســی اقتصادی 
دولت برای جامعــه ما پیش آمد. به گزارش ایســنا، 
احمد علم الهدی ابراز کرد: فروش یک نفتکش بزرگ 
و ســفارش ســاخت دو نفتکش دیگر برای ونزوئال 
فرصت بسیار ارزشــمندی بود و به عالوه آن، چندین 
نفر از روسای جمهور و مقامات عالی رتبه کشورهای 
همســایه هم که در هفته گذشــته به تهران آمدند، 

توافقنامه های همکاری مؤثری را امضا کردند.
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معاون سیاســی وزیر امور خارجه و 
رئیــس تیــم مذاکره کننده ایــران در 
مذاکرات مربوط به احیای برجام پس از 
مدت ها سکوت در اقدامی عجیب یکباره 
در سه دقیقه هفت توئیت به زبان فارسی 
و تکرار همین توئیت ها را به زبان انگلیسی 
منتشر کرد و تا ساعتی بعد نیز این رفتار 

پرابهام خود را ادامه داد.
این میزان توئیت از سوی علی باقری 
کنی،   گمانه های زیادی را بوجود آورد. 
برخی از کاربران فعــال در توئیتر گمان 
کردند خبــری در راه اســت. تعدادی از 
رسانه ها شــروع به تفســیر توئیت ها 
کردند؛ اما این تحلیل هــا به زودی رنگ 
باخت زیرا نوشــته های این مقام ارشد 
وزارت خارجه به قدری نامفهوم و گنگ 
بود که هر خواننده یا تحلیل گری را دچار 

سردرگمی مفرط می کرد.

 توفان توئیتری باقری کنی 
چه بود؟

اولین توئیت حساب علی باقری این 
گونه شروع شد: ایرانی که توانست »کارزار 
فشــار حداکثری« آمریکا را به شکست 
بکشاند، اجازه نخواهد داد صهیونیست ها 
با »بازی شانتاژ حداکثری« ایران هراسی 

و ایران ستیزی را مشروعیت بخشند.
در حالی که برخی کاربران این متن 
را پیامی برای آغــاز مذاکرات و پایانی بر 

وقفه طوالنــی کارزار دیپلماتیک وین 
می دانســتند، بالفاصله در توئیت دوم 
باقری نوشــت:  »ما هرگــز از گنجینه 
سیاســت خارجــی بــرای موفقیت 
دیپلماســی هزینه نخواهیم کرد، بلکه 
خود را فــدای تحقق اهداف سیاســت 

خارجی می کنیم.«
گمانه زنی ها برای رمزگشایی از توئیت 
دوم شدت بیشتری داشت. عده ای گفتند 
ایران پای خروج نام ســپاه از فهرســت 
ادعایی آمریکا ایستاده و گره در کار توافق 
افتاده است. برخی اما عبارت فدا کردن 
خود برای تحقق سیاست خارجی را نشانه 
استعفای باقری کنی و پایان کار او در تیم 

مداکره کننده دانستند.
با این حال این مقام ارشد وزارت امور 
خارجه در ادامه پنج توئیــت دیگر را به 
فاصله بسیار کمی منتشر کرد. او در  توئیت 
سوم نوشت:گوش شــنوای ما سربازان 
میدان دیپلماسی پذیرای همه »نقدهای 
سازنده« و ســینه فراخ ما پذیرای همه 
»نقدهای گزنده« است. در  توئیت چهارم 
هم این جمالت را آورد: »هوشــمندی 
راهبردی«، »جسارت تصمیم گیری« 
و »قــدرت اقدام« جمهوری اســالمی 
ایران در عرصه سیاست خارجی الگوی 
موفق دیپلماســی ایرانــی را به نمایش 
گذاشت . توئیت پنجم او با این عبارت ها 
جمله بندی شــد: »تنوع در تعامالت و 
طرف های تجاری«، »پایــداری روابط 
اقتصادی« و »ابزارســازی از مناسبات 

اقتصادی«، عناصر اصلی دیپلماســی 
اقتصادی دستگاه سیاست خارجی است.

 بالفاصله در توئیت ششم نوشت که 
:»اقناع ملی«، »وفاق ملی« و »هم افزایی 
ملی« حول موضوعات اصلی سیاســت 
خارجی، به ترتیب ســه گام الزم برای 
تضمین »موفقیت سیاســت خارجی« 
و »شتاب بخشــی بــه حرکــت قطار 
دیپلماسی« است. در  توئیت هفتم سعی 
کرد با طعنه و کنایــه مطلبی را منتقل 
کند: »خسارت »شعورزدایی از سیاست 
خارجی« کمتر از آســیب «شعارزدگی 
در سیاست خارجی« نیست.« او همه این 
توئیت ها را به زبان انگلیسی هم منتشر 
کرد. شاید قصد باقری کنی گیج کردن 

طرف مذاکره کننده بوده است!

 آقای مذاکره کننده ارشد
 هک شدید؟

این توئیت ها به قدری گمانه زنی ها را داغ 
کرد که دیاکو حسینی از مدیران سابق مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و 
کارشناس مسائل سیاست خارجی  واکنش 

نشان داد.
او در پاســخ به مذاکره کننده ارشــد 
کشورمان در حســاب خود در این شبکه 
اجتماعی نوشــت: »امیدوارم حســاب 
توئیتری آقای باقری کنی هک شده باشد. 
توفان توئیت های مبهم، بی مناسبت، بعضا 
بدیهی، پیش افتاده و شعرگونه دور از شان 
معاون سیاســی وزارت خارجه و مذاکره 

کننده ایران است.«
اما واقعیت این است که هیچ هکی در کار 
نبود. باقری کنی، بخش هایی از  سخنرانی 
خود در اجالسیه کانون دانشگاهیان ایران 
اسالمی که در دانشگاه تهران برگزار شده 
بود را توئیت کرد. البته شــیوه استفاده از 
این شبکه مجازی نشان داد که اصوال این 
مقام عالی وزارت خارجه استفاده محتوایی 
از توئیتــر و جایــگاه آن در تاثیرگذاری 
دیپلماتیــک را نمی دانــد و فکر می کند 
بخش هایی از سخنرانی اش از این تریبون در 
آن تریبون هم منتشر شده است. با این حال 
به دلیل حساسیت مذاکرات از این توئیت ها 
برداشت های مختلفی انجام شد و البته که نه 
توئیت ها و نه سخنرانی معاون وزیر خارجه از 
دید بسیاری از تحلیلگران کمکی به شفاف 

شدن جریان مذاکرات از طرف ایران نکرد.

ایران، بازنده جنگ روایت ها
همه کارشناســان برایــن باورند 
یکــی از مهمترین نقــاط ضعف تیم 
فعلــی مذاکره کننــده، ناتوانی مفرط 
در روایت ســازی از مذاکــرات و اقناع 
افکارعمومــی داخلــی و خارجی در 
خصوص پرونده هســته ای ایران است. 
هرچقدر تیــم آمریکایی بــا بازیگران 
متعدد در خصوص مذاکرات با تقسیم 
وظیفه بــه جهت دهی افــکار عمومی 
و غلبــه روایت خود تــالش می کنند، 
تیم ایرانی تنها با ســکوت و یا اظهارات 
غیرســازنده روزها را می گذراند. بدون 
تردید اگر نقش امیرعبداللهیان را از سایر 
ارکان و مقامات وزارت خارجه جدا کنیم، 
نمره بسیار منفی در زمینه اطالع رسانی 
به مجموعــه دیپلماتیک ایــران تعلق 
می گیرد. سایر مقامات و مدیران ارشد 
این وزارتخانــه در خصوص مهمترین 
پرونده دیپلماتیک کشور با سکوت های 
طوالنی در کنار برخــی مصاحبه های 
کم خاصیت ســعی دارند که خود را در 
معرض چالش افکار عمومی قرار ندهند 
و حاال انتشار عبارات گنگ توسط علی 
باقری کنی نشان داد او در این زمینه تا 
چه میزان نسبت به عباس عراقچی دست 
تهی دارد. عباس عبدی، فعال سیاسی و 
تحلیلگر مطبوعاتی، اعتقاد دارد: وقتی 
طرف مقابل به رسانه های خود جزئیات 
مذاکره را می دهد مــردم ایران نیز حق 
دارند چنین اطالعاتی را داشته باشند اما 
طرف ایرانی روزه سکوت گرفته است. او 
این سکوت را نشانه خوبی برای مذاکرات 
نمی داند و تاکید دارد: وقتی اطالعاتی 
داده نمی شود یعنی مذاکره کنندگان 

تمایلی به توافق ندارند.

باقری کنی و بن بست  
دیپلماتیک

باقری کنــی انگار با بن بســت های 
دیپلماتیک و گره در مذاکرات هسته ای 
عجین شده است. مخالف سرسخت برجام 
وقتی مســئولیت احیای آن را برعهده 
گرفت، تضادها و تناقض ها آغاز شد. شاید 
سکوت های طوالنی باقری کنی را بتوان 
به کشــمکش های درونی و روحی یک 
دیپلمات تعبیر کرد و فوران توئیت های 

او را به آشفتگی ذهنی یک سیاستمدار.
برخــالف رابطه عراقچــی و ظریف 
ایــن روزها خبر می رســد کــه رابطه 
امیرعبداللهیــان بــا معاون سیاســی 
و مذاکره کننــده ارشــدش هم چندان 
مســاعد نیســت. تیــم مذاکره کننده 
نیز دچــار اختالف در تصمیــم و اتخاذ 
تاکتیک شده اند و باقری کاریزمای الزم 
را برای مدیریت تیمی که خــود آنها را 
انتخاب کرده، نــدارد. وزیر امورخارجه 

دولت ابراهیم رئیســی به وضوح بیش از 
سایر ارکان حاکمیت عالقمند است که 
پرونده مذاکرات هســته ای بسته شده 
و کار به تنگناهای دیپلماتیک نرســد. 
امیرعبداللهیان می دانــد که هرچقدر 
تعامل با شورای حکام سخت تر و پرونده 
ایران پیچیده تر شــود اختیارات وزارت 
خارجــه کم و نقــش دیگــر نهادهای 
تصمیم گیر بیشتر خواهد شد. انتظارات 
او از مذاکره کننــده ارشــدش برآورده 
نشده و احتماال همانطور که بسیاری از 
تحلیل گران گفتنــد در کنار حرف های 
شعرگونه و شعارزده باقری رگه هایی از 
استعفا و کناره گیری هم نمایان شده که 
شاید در روزهای آینده بیشتر برای افکار 

عمومی شفاف شود.

هیچ کس نفهمید، بازار ترسید 
رفتار غیرمعقــول مذاکره کننده 
ارشــد ایران در فضای رسانه ای نشان 
داد که حصــول توافق تــا چه میزان 
سخت است اما این ســختی تنها در 
حوزه ذهن باقی نماند و به رغم اینکه 
مقامات اروپایــی از احتمال توافق در 
وین ســخن می گفتند و آمریکایی ها 
هم زبان سیاست تشــویق و تهدید را 
پیش می بردند، اظهارات باقری بازار 
داخلی را ملتهب کرد و دالر مجدد روند 

افزایشی به خود گرفت.
محمد مهاجری، فعال سیاســی 
اصولگرا خطاب به باقری کنی نوشت: 
»از برج عاج توهمــات بیرون بیایید و 
سری به کوچه و خیابان بزنید و همین 
حرف ها را به مــردم بگویید. اگر فقط 
یک درصدشــان اینها بود، مجازید تا 
ابد کلیات ابوالبقا ببافید. البد همین 
حرف ها را در مذاکرات میزنید که سر 

طرف مقابل سوت می کشد«
واکنش هــا بــه رفتــار عجیب 
مذاکره کننده ارشد کشورمان بار دیگر 
موضوع تفاوت ها را در فضای رسانه ای 
در اولویت قرار داد و هشتکی را که سابق 
بر این با موضوع ریاست جمهوری ترند 
شــده بود، با نگاه به پرونده هسته ای 
ایران جزء پرکاربردهای فضای مجازی 
کرد: »فرق می کند چه کســی رئیس 

تیم مذاکره کننده باشد.«

علی باقری در سه دقیقه، هفت توئیت نامفهوم درباره مذاکرات زد

شطحیات و ذهن آشفته مذاکره کننده ارشد
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وزیر امور خارجه آمریکا  در بیانیه ای به دفاع از 
سیاست تحریمی واشــنگتن علیه ایران پرداخت 
و گفت که در نبــود توافق از ابزار تحریم اســتفاده 

خواهند کرد..
به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن، در بیانیه ای که 
در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده 

است، در پی اعمال تحریم های جدید این کشور علیه اشخاص 
و نهادهای ایرانی گفت: آمریکا تحریم هایی را علیه شبکه ای از 
تولیدکنندگان ایرانی در زمینه صنایع پتروشیمی و شرکت های 
صوری در جمهوری خلق چین، امارات متحــده عربی و ایران 
اعمال کرد که از شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت تجارت 
پتروشــیمی ایران حمایت می کنند. آمریکا نهادهایی را که در 

وساطت معامالت مواد پتروشیمی ایران در خارج 
از کشور نقش داشته اند، تحریم کرد. این شبکه به 
تبادالت بین المللی و دور زدن تحریم ها، حمایت از 
فروش محصوالت پتروشیمی ایران به خریداران 
در جمهروی خلق چین و دیگر بخش های شــرق 
آسیا کمک می کند. وی در ادامه این بیانیه در دفاع از 
تحریم های امریکا علیه ایران آورده است: دولت بایدن در پیگیری 
مسیر دیپلماسی هدفمند برای رسیدن به بازگشت دوجانبه به 
اجرایی شدن کامل برجام] توافق هسته ای[ صادق و ثابت قدم بوده 
است. در نبود یک توافق، ما از اختیارات تحریمی مان برای محدود 
کردن صادرات نفت و محصوالت نفتی و محصوالت پتروشیمی به 

خارج از ایران ادامه خواهیم داد.

روابط عمومی سپاه پاســداران در اطالعیه 
ای از دستگیری ادمین های سه کانال تلگرامی 
نیمه محرمانه ، سرائر و سایه نویس به اتهام انتشار 
اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی 

خبر داد.
در متن ایــن اطالعیه آمده اســت: »با یاری 

خداوند متعال و مجموعه اقدامات فنــی و اطالعاتی چند 
ماهه ســربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  ادمین های ) مدیران ( کانال 
های »نیمه محرمانه« ، »سرائر « و » سایه نویس«»  به اتهام 
انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشــویش اذهان عمومی 
دستگیر شدند.« اطالعیه سپاه می افزاید: »افراد بازداشت 

شده درصدد بودند با انتشار اسناد طبقه بندی 
شده، اعتماد بخشی از مخاطبین را جلب کرده و 
سپس با انتشار اخبار گزینشی و کذب، در میان 
مسئولین کشور ایجاد شکاف و اختالف نمایند.
دستگیرشدگان ســه نفر هستند که در مدت 
فعالیت خود، با سواستفاده از خال قانونی موجود 
در مدیریت فضای مجازی کشور و از بستر پیام رسان تلگرام، 

اقدامات مذکور را دنبال می کردند.«
ســپاه در اطالعیه خود از اصحاب رسانه و فعاالن فضای 
مجازی درخواست کرده که برای پرهیز از هرگونه گمانه زنی 
پیرامون این پرونده تنها منتظر اطالع رسانی های بعدی این 

نهاد باشند.

وزیر امور خارجه آمریکا:

 در نبود توافق، از ابزار تحریم علیه ایران استفاده می کنیم
به اتهام افشای اسناد طبقه بندی شده صورت گرفت:

دستگیری ادمین کانال های نزدیک به اصولگرایان توسط سپاه

طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: باالی سر اسراییل 
می رویم و ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلومتر عکس می گیریم و اطالعات 
دقیق می آوریم و سیســتم های ما هم چون ضد رادار هستند 
به داخل برمی گردیم داخل کشور؛ االن اطالعات ما از برخی 
مسئولین اسرائیل از درون برخی تشکیالت اسراییل بیشتر 

است.
به گزارش ایسنا محسن رضایی افزود: تالش ما برای دولت 
و حتی برای جمهوری اسالمی نیســت بلکه برای کل اسالم، 
انقالب و ایران اســت و امروز مجاهدت های ما موضوعی کم 
قیمتی نیست؛ بنابراین باید مســیر انقالب را باید حتما ادامه 

داد اما این ادامه در ادامه تحوالت است نه عادی سازی زندگی 
و امورات کشــور؛ تحوالت باید ادامه پیدا کند چراکه انقالب 

اسالمی سرآغاز سرآغاز تحوالت بوده است.
رضایی با بیان اینکه یکی از چارچوب های انقالب اسالمی 
را من فناوری انقالب نامیده ام، اظهار کرد: مرحله اول فناوری 
انقالب آن ایستادگی و زیر باز نرفتن و مقاومت کردن است؛ 
مرحله دوم فرصت ســازی اســت و باید از دل ایستادگی 
فرصت تولید کرد و مرحله ســوم نیز بهره برداری از فرصت 
ها با اســتفاده از نوآوری و ابتکار و در نهایت رسیدن به یک 
محصول دارای قــدرت رقابت با خارج اســت؛ این فناوری 

در دفاع مقدس کامال انجام شد اما در اقتصاد هنوز فناوری 
انقالب را وارد نکردیم.

وی ادامه داد: ما در ایستادگی در برابر تحریمها و مقاومت 
در برابر محاصره اقتصادی دشــمن موفق بودیم و دشــمن 
شکست خورد اما اینکه چه میزان توانستیم از این ایستادگی 
فرصت سازی کنیم را باید بررسی کنیم. باید تعیین کنیم که 
چه میزان توانستیم از این فرصت بهره برداری کنیم و چقدر 
توانســتیم آن بهره برداری ها به نتایج و پیامدهایی تبدیل 
کنیم که بر سایر دشمنان و رقبای ما غلبه کرده است؟ ما در 
دفاع این کار را کردیم لذا می رویم باالی سر اسراییل می رویم 

و ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلومتر عکس می گیریم و اطالعات دقیق 
می آوریم و سیستم های ما هم چون ضد رادار هستند به داخل 
برمی گردیم داخل کشور؛ االن اطالعات ما از برخی مسئولین 

اسرائیل از درون برخی تشکیالت اسراییل بیشتر است.

محسن رضایی: 

اطالعات ما از برخی مسئوالن اسرائیل از درون تشکیالت شان بیشتر است

خبر

شاید سکوت های طوالنی 
باقری کنی را بتوان به 
کشمکش های درونی 

یک دیپلمات تعبیر کرد و 
فوران توئیت های اخیر او 
را به آشفتگی ذهنی یک 

سیاستمدار

این روزها خبر می رسد 
که رابطه امیرعبداللهیان 

با معاون سیاسی و 
مذاکره کننده ارشدش 

چندان مساعد نیست. تیم 
مذاکره کننده نیز دچار 

اختالف در تصمیم و اتخاذ 
تاکتیک شده اند و باقری 

کاریزمای الزم را برای 
مدیریت تیمی که خود آنها 

را انتخاب کرده، ندارد


