
رهبر انقالب در پیام تسلیت آیت اهلل ناصری؛
 ایشان، تزکیه و نشر معارف را 
تکلیف خویش می دانست

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت عالم 
ربانی و سالک الی اهلل آیت اهلل آقای حاج شیخ محمدعلی 

ناصری را تسلیت گفتند. 
به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقاب اســامی به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلت عالم ربانی و سالک الی اهلل آیت اهلل آقای حاج 
شیخ محمدعلی ناصری رحمةاهلل علیه را به عموم مردم 
اصفهان و به همه ی ارادتمندان و مستفیدان از فیوضات 
آن مرحوم، و بالخصوص به فرزندان محترم و مکّرم ایشان 

تسلیت عرض میکنم.
این عالم بزرگوار و معلّم اخاق، وظیفه ی بزرگ تزکیه 
و نشر معارف اخاقی اسام را تکلیف خویش دانسته و 
با بهره  مندی از خشیت و خضوع دل نورانی خود، بیان 
اثرگذار و نافذی را در این جهت به کار می بردند؛ رحمت و 
رضوان خدا بر ایشان باد. از خداوند متعال قبول خدمات و 

مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای

۵شهریور ۱۴۰۱
    

وزارت خارجه آلمان مدعی بازداشت 
یک فرد آلمانی در ایران شد

خبرگزاری رویترز  به نقــل از وزارت امور خارجه 
آلمان اعام کرد که یک »توریست آلمانی« در ایران 

بازداشت شده است.
وزارت امور خارجه آلمان جز اعام این که این فرد در 
حال دریافت خدمات کنسولی است، جزئیات بیشتری 

در این باره ارائه نکرده است.
رســانه های اروپایی می گویند این فرد یک مرد 
۶۶ ساله آلمانی است که حدود یک ماه پیش به خاطر 
عکس برداری در منطقه ای که عکس بــرداری از آن 

ممنوع بوده، بازداشت شده است. 
    

اولمرت:
 مسئول وخیم شدن موضوع هسته ای 

ایران نتانیاهو است
دیوید بارنیا، رئیس سازمان موساد چندی پیش 
در اظهاراتی گفت که توافق هسته ای با ایران »فاجعه 
ای راهبردی« برای این رژیم است. به گزارش ایسنا، به 
نقل از صدی البلد، ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین 
رژیم صهیونیستی در واکنش به این اظهارات گفت که 
اســرائیل با هیچ فاجعه راهبردی مواجه نیست و این 

رژیم قوی است.
وی گفت که احتمال بازگشــت بنیامین نتانیاهو 
و بن غفیر به قدرت بزرگ ترین خطر راهبردی است 

که بیشتر از توافق هسته ای اسرائیل را تهدید می کند.
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی خاطرنشان 
کرد که نتانیاهو مسئول وخیم شدن اوضاع در خصوص 
تهدیدات هسته ای ایران شد و در حقیقت او بیشتر از هر 
مسئول صهیونیستی دیگر مسئول پیشرفت ایران در 

امکان ساخت بمب هسته ای است.
    

مکرون: توپ در زمین ایران است
رئیس جمهور فرانسه گفت: سرنوشت احیای توافق 
هسته ای به ایران بستگی دارد و توافق »مفید« خواهد 

بود حتی اگر همه چیز را حل و فصل نکند.
به گزارش شــبکه »العربیه« امانوئل ماکرون در 
جریان سفر به الجزایر در پاسخ به سوالی درباره شانس 
موفقیت احیای برجــام ادعا کرد کــه »اکنون توپ 
در زمین ایران اســت«. پیش تر کاخ الیزه اعام کرد 
رئیس جمهور فرانســه با »رافائل گروسی« مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره راه های بازگشت 

ایاالت متحده و ایران به اجرای برجام گفت وگو کرد.
طبق اعام پاریس، ماکرون همچنین بر حمایت 
کامل فرانسه از آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای 

بی طرفانه و مستقل مأموریت خود تاکید کرد.
    

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
باید با نقض حقوق بشر کشورهای 

غربی مبارزه کنیم
به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل خداییان، رئیس سازمان 
بازرسی کل کشــور تصریح کرد: متاسفانه امروزه در 
جهان حقوق بشــری که کشــورهای غربی از آن دم 
میزنند، حقوقی است که صرفا منافع آنها را تامین می 
کند و کشورهای غربی فقط اتباع خود را بشر تلقی می 
کنند و برای سایر اتباع کشورها بخصوص کشورهای 
اسامی حقی قایل نیستند و ما شاهد فجایع زیادی 

توسط انها در کشورهای اسامی هستیم. 
ذبیح اهلل خداییان، افزود: ما باید با همگرایی که بین 
آمبودزمان های اسامی ایجاد می کنیم، با نقض حقوق 
بشر کشــورهای غربی که ادعای حقوق بشری دارند 
مبارزه کنیم؛ لذا همکاری دو کشور ایران و ترکیه در 
این زمینه می تواند همکاری سایر کشورهای اسامی 

را فراهم کند.
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با تقویت احتمــال احیای برجام، 
مســئوالن جملگی در حال ارسال 
این ســیگنال به جامعه هستند که 
حتی درصورت احیای توافق پیشین، 
اتفاق ویژه ای در زندگی روزمره شان 
نخواهد افتاد. آیا چنیــن گزاره ای با 
واقعیات سازگار است یا هدفی دیگر 

در پس آن وجود دارد؟ 

هول نشوید؛ خبری نیست 
دیروز غامرضــا مصباحی مقدم، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: »در صورت توافق و بازگشــت 
به برجام، مردم تصــور نکنند که در 
باغ سبزی به رویشان باز خواهد شد«. 
پیش تر نیز محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس گفته بود: »مشکات کشور 
با توافق احتمالی کاهش می  یابد اما 
رفع نمی شود«. »جمهوری اسامی 
در صــورت توافق بایــد بتواند به هر 
کشوری نفت بفروشد اما مردم ایران 
نباید امیدوار باشند که احیای برجام 
آثار پررنگی در زندگی آن ها داشــته 
باشد«؛ این یکی را فریدون عباسی، 
نماینــده مجلس و رئیس پیشــین 

سازمان انرژی اتمی گفته است. 

همــه دســت در دســت هــم 
گذاشته اند تا انتظارات مردم را کاهش 

دهند! 

با برجام اما نافرجام 
فرض کنید همین فردا مذاکرات 
احیای برجام به نتیجه برســد. چه 
محاسنی بر آن مترتب است؟ از آمدن 
سرمایه خارجی بگذریم. همان سال 
9۴ و 9۵، در دوران ریاست جمهوری 
روحانی و اوباما، که بوی بهبود اوضاع 
به مشام می رسید، بانک های بزرگ 
اروپایــی در ایران ســرمایه گذاری 
نکردند چرا که گفته می شــد وزارت 
خزانه داری آمریکا در پشت پرده آن ها 
را از این کار برحذر می داشــت. االن 
که اصا تصور آن هم اشــتباه است. 
جمهوری خواهان آمریکا به صراحت 
می گویند به احیای برجام دلخوش 
نباشید؛ اگر آمدیم بر بادش می دهیم! 
با این وضع کدام سرمایه گذار خارجی 
جرات می کند در ایران سرمایه گذاری 

کند!؟ 
سود دوم احیای برجام دسترسی 
ایران به منابع بلوکه شــده اش است. 
به نقل از واشنگتن پســت، صندوق 
بین المللی پول در چشم انداز اقتصادی 
منطقه ای خود گزارش داده که ذخایر 

قابل استفاده ایران  ۱2/2 میلیارد دالر 
اســت و ذخایر گزارش شده معادل 
با ۱۱۵/۴ میلیــارد دالر. ذخایر، بنا 
به تعریف صنــدوق بین المللی پول، 
عبــارت اســت از دارایی هایی که به 
منظور تــراز پرداخت ها »فــورا در 
دســترس و کنترل نهادهای پولی« 
کشور قرار دارند. خاصه که منظور 
از »ذخایــر«، فقط پول نقد نیســت 
و ســوگوارانه آن پول نقد، فقط دالر 
نیست که اتفاقا بیشــتر دارایی های 
مسدود شده ایران همین قسم است؛ 
یعنی پولی که بــه ارزهای محلی در 
بانک های خارجی ذخیره شــده اند 
و جابه جا کردن این نــوع دارایی ها و 
تبدیلش به دالر خود »یکی داستان 

است پر از آب چشم«. 
با این اوصاف می تــوان گفت که 
با احیای برجام ایــران حداقل ۱2.2 
میلیارد دالر پول نقد دســت ایران را 
می گیرد و اگر آمریکا ســنگ اندازی 
نکند، می تواند باقی پول هایی که به 
ارز دیگر کشــورها ذخیره شده اند را 

هم به دالر تبدیل کند. 
اما مهمترین سود احیای برجام، 
تسهیل فروش نفت اســت. اتفاقی 
کــه االن بــا روش هــای پیچیده و 
تخفیف های سنگین صورت می گیرد. 

به گزارش »عصر ایران« وبگاه »انرژی 
اینتلیجنــس« در مقالــه ای از یک 
»مقام نفتی ایــران« نقل می کند که 
فروش نفــت ایران به عــاوه فروش 
میعانات گازی در حال حاضر بین ۶۰۰  

هزار تا 9۰۰ هزار بشکه در روز است. 
پس از لغو تحریم ها در سال 9۴ که 
در نتیجه برجام بود، تولید و صادرات 
نفت ایران بسیار ســریع اتفاق افتاد. 
نویسنده »انرژی اینتلیجنس« معتقد 
است ایران این بار نیز احتماال بتواند به 
نتایج مشابهی دست یابد. با این وصف 
بعید نیســت که در صــورت احیای 
برجام تولید نفت ایــران ظرف چند 
ماه بتواند به ۴ میلیون بشکه در روز و 
صادراتش به 2 میلیون در روز برسد؛ 
آن هم االن در آســتانه فصل سرد و 
تحریم نفت روســیه که اروپا را تشنه 

انرژی کرده است. 
با این فرض که ایران در حال حاضر 
9۰۰ هزار بشــکه در روز می فروشد 
و به قیمت روز هم می فروشــد )که 
می دانیــم اینگونــه نیســت چون 
تخفیف های ســنگینی به مشتریان 
خود می دهــد، مخصوصــا االن که 
روس ها هم به باشــگاه تحریمی ها 
اضافه شدند(، احیای برجام پتانسیل 
آن را دارد که بیــش از یک میلیون و 

صدهزار بشــکه در روز فروش نفت 
ایران را افزایش دهد. با قیمت 93 دالر 
فعلی، این یعنی ســاالنه 37 میلیارد 
دالر پول بیشــتری نصیــب ایران 

می شود. 

درس از تاریخ 
درست است که در صورت احیای 
برجــام، از ســرمایه خارجی چیزی 
نصیب ما نمی شــود. اما روی کاغذ، 
ایران در بهترین شــرایط ســاالنه 
37 میلیــارد دالر پول بیشــتری از 
قبل فروش نفت نصیبش می شــود. 
همچنیــن در بهتریــن حالت ایران 
می تواند ذخایری کــه معادل ۱۱۵ 
میلیارد دالر است را به کشور بیاورد. 
همچنین نقــل و انتقال پــول برای 
تجارت با ایران آســان تر می شــود. 
از همــه مهم تر »امیــد اجتماعی« 
افزایــش می یابد. روزی نیســت که 
خبری مثبت از مذاکــرات، نرخ دالر 
را پایین نیــاورد )گویی نبض اقتصاد 
نه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و 
سازمان هایی از این دست، که در هتل 

کوبورگ می تپد(. 
با این حســاب چرا سیاستمداران 
اینقدر اصرار دارنــد بگویند حتی در 
صورت احیای برجام هم چیزی عوض 

نمی شود؟ در پاسخ حداقل دو انگیزه را 
می توان مطرح کرد. اول اینکه در حال 
حاضر دولت پیگیر و مستمر در حال 
افزایش مالیات و مالیات ستانی از یک 
قشر خاص و حذف یارانه کاالهاست. 
کمتر روزی اســت کــه در این مورد 
خبری منتشر نشود. خاصه که دولت 
هم و غم خود را گذاشــته بر تکیه بر 
مالیــات و کاهــش هزینه هایش)با 
تاکید بــر هزینه هایی که مســتقیم 
در جیــب ملت مــی رود!(. در نتیجه 
افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به 
جامعه می تواند در این رویه خلل ایجاد 
کند. درواقع بخشی از تصمیم گیران، 
تحریم ها را فرصتی برای رهایی اقتصاد 

از نفت قلمداد می کنند. 
اظهاراتــی از جنــس گفته های 
محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس را در 
این چارچــوب می تــوان فهم کرد: 
»از گشــایش های اقتصادی که در 
هفته های آینده قرار اســت صورت 
بگیرد استقبال می کنیم. ما به دنبال 
تحریم نیســتیم اما این اشتباه است 
که به دوره قبل از تحریم بازگردیم و 
کشور را دوباره به نفت وابسته کنیم«. 
فرض دوم این است که در صورت 
خروج آمریکا از برجام »رخدادی که 
با روی کارآمــدن یک رئیس جمهور 
جمهوری خواه کاما محتمل است« 
تصمیم گیران قادر باشــند اوضاع را 
مدیریت کنند و کشور دچار تاطمی 
مانند سال 97 نشود. برای این منظور 
در همین زمان باید انتظارات را پایین 
آورد و همچنان هزینه ها را کاهش داد 
و احیای برجام را نه کاری فوق العاده 

که رخدادی عادی جلوه داد. 
به هرحال انگیزه سیاســتمداران 
از این کاهش ســطح انتظارات مردم 
هرچه باشد، برای تصمیم گیر مفید 
اســت. چه خیرخواهانه بخواهد شر 
نفت را از سر اقتصاد ایران کم کند؛ چه 
به فکر آینده خود و انتخابات آتی باشد 
و چه اینکه با خروج مجدد احتمالی 
آمریکا با مشکات عدیده مواجه نشود 
و چه این پول همین حاال پیش خور 
شده باشد، در هر صورت باید همین 
حاال به مردم گفت که از پول خبری 
نیست و منتظر معجزه نباشید. به هر 
شیوه ای که نگاه کنیم دولت از تاریخ 
درس گرفته و اوضــاع را به گونه ای 
نشان می دهد که »نه خانی آمده و نه 

خانی رفته«. 

سیاستمداران در حال ارسال پیام های هدفمند پسابرجامی هستند

نهخانیمیآیدونهخانیمیرود!
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مجید   مسعودی

روی موج کوتاه

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به حمات هوایی 
هفته گذشته آمریکا به مناطقی در شرق سوریه با ادعای اینکه 
در پاسخ به حمات گروه های مورد حمایت ایران در ۱۵ اوت 
بوده، خبر داده است: یک مقام آمریکایی نزدیک به این موضوع 
گفته است که دولت جو بایدن از طریق کانال های خصوصی 
و همچنین به طور علنی به ایران پیام داده اســت که به دنبال 
تشدید درگیری ها در منطقه نیست و فقط به دنبال حفظ منافع 

آمریکا است. 
به گزارش ایســنا، مقامات وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
نیز پیشتر برای توجیه حمات هوایی اخیر خود علیه سوریه 

مدعی شدند که این اقدام تنها برای محافظت از منافع و جان 
شهروندان آمریکایی بوده است. مقامات ارشد آمریکا همچنین 
مدعی اند که حمات ۱۵ اوت به دو پایگاه ایاالت متحده در سوریه 
ممکن است تاشی از سوی ایران برای گرفتن انتقام حمله قبلی 
اسرائیل از طریق هدف قرار دادن متحدان آمریکایی اسرائیل 
باشد. جمهوری اسامی ایران هرگونه ارتباط با این گروه ها را 

در سوریه رد کرده است. 
به نوشته نیویورک تایمز، حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی 
در التنف، واقع در نزدیکی مرز در جنوب سوریه یک روز پس از 
آن انجام شد که اسرائیل به اهداف نظامی در استان های دمشق 

و طرطوس سوریه حمله کرد و سه سرباز سوری را کشت. بنابر 
ادعای گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در انگلیس، این 
حمات یک پایگاه دفاع هوایی ارتش سوریه را هدف قرار داد که 

اغلب جنگنده های مورد حمایت ایران در آن مستقر هستند. 
این روزنامه آمریکایــی در ادامه نوشــت: اگرچه مقامات 
آمریکایی وجود هر گونه ارتباط میان حمات اخیر این کشور 
علیه سوریه با مذاکرات هسته ای با ایران را رد کرده اند، برخی 

تحلیل گران بر این باورند که این حمات ایاالت متحده تاشی 
از سوی دولت بایدن برای راضی کردن منتقدان توافق هسته ای 
و نشان دادن موضع سخت علیه ایران حتی در صورت دستیابی 

به توافق هسته ای است. 
یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، در 
گفت وگو با نیویورک تایمز مدعی شدکه چندین انگیزه احتمالی 
برای حمله ۱۵ اوت از سوی گروه های مورد حمایت ایران وجود 
دارد اما استفاده از پهپادها به وضوح نشان دهنده دخالت سپاه 

پاسداران بوده است. 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز روز جمعه در بیانیه ای 
تجاوز نظامی اخیر این کشــور به ســوریه را به اطاع مجلس 
نمایندگان و مجلس سنا رساند. او در این بیانیه با بیان اینکه »در 
بیست و سوم ماه اوت دستور حمله به تاسیساتی در شرق سوریه 
را صادر کرده«  مجددا مدعی شــده که  این تاسیسات توسط 

گروه های وابسته به ایران مورد استفاده قرار می گیرد. 

دولت بایدن: 

به دنبال تشدید درگیری ها در منطقه نیستیم

گزارش

بلومبرگ در گزارش اخیر خود به نقل از مقامات مطلع 
از گفت وگوهای ایران و آمریکا بر سر احیای توافق هسته ای 
مدعی شد که حل اختافات دو طرف ممکن است چند هفته 
دیگر طول بکشد. در ادامه این گزارش آمده است: پاسخ های 
واشنگتن و تهران به پیشــنهاد اتحادیه اروپا برای کاهش 
تحریم های ایران، از جمله تحریم های نفتی، در ازای محدود 
کردن برنامه هسته ای  تهران، موجب افزایش امیدها برای به 

نتیجه رسیدن گفت وگوها شده بود. 
با این وجــود، دو مقام مطلع از مذاکــرات در گفت وگو 
با بلومبرگ گفتند که اختافات بر ســر تحقیقات ناظران 
بین المللی در رابطه با فعالیت های هسته ای ایران و تقاضای 
غرامت از ســوی تهران در صورتی که دولت آینده ایاالت 
متحده از توافق خارج شود، همان گونه که »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا چهار سال پیش از توافق 

خارج شد، همچنان ادامه دارد.  

از ســوی دیگر، این گفت وگوها به دقت از سوی فعاالن 
حوزه نفت و گاز دنبال می شود و مقام های سیاسی به دلیل 
قیمت باالی حامل های انرژی و تورم رو به افزایش در سراسر 
دنیا، از سوی افکارعمومی کشورهای شان تحت فشار قرار 
دارند.  مطابق گفته های این مقام اروپایی بازگشت کامل 
نفت ایران به بازارهای بین المللی ممکن است ماه ها به طول 

بیانجامد. 

ادعای بلومبرگ: 

احیای توافق هسته ای ممکن است چند هفته دیگر طول بکشد 

خبر

حدود ۱۶۰ نفر از سفرای مقیم، غیر مقیم، وابستگان 
نظامی و نمایندگان سازمان های بین المللی مستقر در 
باکو امروز به منظور آشنایی نزدیک با آخرین تحوالت 
پس از جنگ دوم قره باغ از شهرهای آزاد شده فضولی، 
شوشا و کریدور الچین - مسیر دسترسی ارمنستان به 

خانکندی - مرکز قره باغ - بازدید کردند. 
به گزارش ایسنا، در حاشــیه این بازدید سیدعباس 
موســوی، ســفیر جمهوری اســامی ایران در جمع 
خبرنگاران و در پاســخ به ســواالت آنها ضمــن ابراز 
خرسندی مجدد از آزادی مناطق اشــغالی در قره باغ 
و اجرای بیانیه ســه جانبه ۱۰ نوامبــر 2۰2۰، تاکید 
کرد: حدود 3۰ ســال خاک ایران مسیر اصلی ترانزیتی 
برادرانمان بــرای رفت و آمد و اتصال ســرزمین اصلی 
آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان بوده و این 
مسیر که مورد قدردانی مقامات جمهوری آذربایجان قرار 

دارد، همچنان به عنوان مسیر اصلی در دسترس برادران 
و خواهران ما در سرزمین اصلی و جمهوری خودمختار 

نخجوان است. 
او افزود: ما واقعیات جدید منطقه را درک می کنیم 
اما معتقدیم هر طرح منطقه ای باید با در نظر داشتن این 
واقعیات باشد و بهتر است کشــورهای منطقه در قالب 

پلتفرم 3+3 همه مسائل را مطرح و حل کنند. 

خبر

سفیر ایران در باکو: 

ایران مسیر اصلی اتصال آذربایجان به نخجوان است 


