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درآغاز هفته ای که چشــم ها به آن 
برای اعالم زمان مذاکرات برجامی میان 
ایران و طرفین اروپایی دوخته شده است، 
امریکا سرناسازگاری را گذاشت گویی 
ماجرای هسته ای ایران و بازگشتش به 
مذاکرات مسیر پرسنگالخی است که از 
هر طرف سنگی برای رسیدن به مقصد 

مقابل پای ایران انداخته می شود.
روز جمعه امریکا یکی از این سنگ ها 
را مقابل پای ایــران انداخت  تا بار دیگر 
تالش ها برای ایجاد حسن نیت طرفین 
بی نتیجه بماند و این طور بود که آنتونی 
بلینکــن، وزیر خارجه آمریــکا درباره 
تحریم های تازه آمریکا علیه شرکت ها 
و افراد در حوزه پهپــاد نظامی ایران در 
بیانیه ای اعالم کرد که  چهار شــهروند 
ایرانی، از جمله فرمانده واحد پهپادی 
سازمان هوا فضای سپاه پاسداران را به 
همراه دو شرکت ایرانی به اتهام ارتباط 
آنها با سپاه پاسداران تحریم کرده است .

بلینکــن در بیانیه اش با اشــاره به 
تحریم ها علیه ایران مدعی شــد که: 
آمریکا از هر ابزار مناسبی برای مقابله با 
نفوذ و فعالیت های مخرب ایران از جمله 
اشــاعه هواپیماهای بدون سرنشین 

)پهپاد( این کشور استفاده خواهد کرد.

در میان افراد تحریم شــده از سوی 
امریکا نام ســعید آقاجانــی، فرمانده 
واحد پهپادی سازمان هوا فضای سپاه 
پاسداران و یوسف ابوطالبی در ارتباط 
با سپاه پاســداران؛ عبداهلل محرابی در 
ارتباط بــا جهاد خودکفایــی نیروی 
هوافضای ســپاه و محمد ابراهیم زرگر 
تهرانی در ارتباط با شرکت کیمیا پارت 

سیوان به چشم می خورد.
به این ترتیب در شرایطی که برخی 
مقامات اروپایی درتالشند تا چراغ های 
رابطه ایران و امریکا را روشــن کنند 
بلکه مذاکــرات برجامی نتیجه بخش 
باشد گویی امریکا بنا ندارد به ایرانی ها 
امتیاز بدهــد و طبق اخبــاری که به 
دست آمده حتی درتالش است ایران 
را بیشــتر تحت فشــار قرار دهد .بر 
اساس گفته شــبکه خبری سی ان ان  
مقام های آمریکایی به شــدت تردید 
دارند که مذاکرات مجدد بر سر توافق 
هسته ای برجام نتایج مطلوب به همراه 
داشته باشــد و فعاالنه به دنبال اعمال 

مجازات هایی علیه ایران هستند.
آن طور که سی ان ان گفته یک مقام 
آمریکایی اعالم کرده: اعالم ایران برای 
پیوستن به مذاکرات وین، خوشبینی 
زیادی به ما نمی دهــد. این مقام گفته 
است نشــانه کمی وجود دارد که نشان 

دهد تیــم مذاکره کننده ایــران قصد 
دارد عملگرا باشد و مسائل باقیمانده را 

حل کند.
برهمین مبنا هم هست البد که به 
گزارش ایلنا، جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریــکا و امانوئل مکرون  دیــروز و در 
آستانه نشست گروه ۲۰ در ُرم، درباره 
برنامه هسته ای ایران گفت وگو کردند 
و براساس بیانیه کاخ سفید دو طرف با 
تکرار برخی ادعاهای بی اساس درباره 
ماهیت برنامه هســته ای ایران، بر لزوم 
اطمینان از عدم دستیابی این کشور به 

سالح هسته ای تاکید کرده اند.
واکنش مقامات ایرانی و روسی 

چنین اســت که به نظر می رسد تا 
امریکا نظر مثبتی از خــود بروز ندهد. 
کشورهای اروپایی هم گویی بنا ندارند 
سنگ از مقابل پای ایران بردارند؛ گرچه 
مقامات ایرانی دربرابر این رویکرد امریکا 
و برخی همراهان اروپایی سکوت نکرده 
اند. درهمین رابطه ســخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن 
تحریم هــای روز جمعه اعــالم کرده، 
اعمال تحریم های جدید نشان دهنده 

رفتار کامال متناقض کاخ سفید است.
سعید خطیب زاده گفته است: اعمال 
تحریم های جدید نشــان دهنده رفتار 
کامال متناقض کاخ سفید است. دولتی 

که از قصد بازگشــت به برجام سخن 
می گوید و همان روش ترامپ را در تداوم 
اعمال تحریم ادامــه می دهد این پیام 
را ارســال می کند که واقعا قابل اعتماد 
نیست همانطور که تاکنون این سیاست 
هیچ یک از اهداف آمریکا را محقق نکرده 
است باز هم دستاوردی برای این کشور 
جز ناکامی های جدیدتر در پی نخواهد 

داشت.
درهمین حــال رویکــرد آمریکا 
چنان چالش برانگیز اســت که حتی 
مقامات روس که اغلــب اوقات آن ها 
را همراهی می کننــد هم به واکنش و 
ابراز مخالفت وادار کرده است. برهمین 
اساس دیپلمات ارشد روسیه میخائیل 
اولیانــوف نماینده دائم روســیه نزد 
ســازمان های بین المللی در وین در 
واکنش به تحریم هــای جدید آمریکا 
علیه کشورمان تاکید کرده که تمامی 
طرف هــا در مذاکــرات ویــن باید از 
هرگونه اقدامی که بازگشت و تکمیل 
موفقیت آمیز مذاکــرات درخصوص 
احیای برجــام را پیچیده تر می کند، 

پرهیز کنند.
هم چنین واسیلی نبنزیا، نماینده 
روسیه در سازمان ملل در یک کنفرانس 
خبری در پاســخ به پرسشــی درباره 
چشم انداز ازســرگیری مذاکرات وین 

تاکید کرده که فشار بر ایران کمکی به 
تسریع بازگشت این کشور به مذاکرات 

نمی کند.
ایــن دیپلمــات روس همچنین 
خاطرنشان کرده اســت که وضعیت 
موجود پیرامون برنامه هسته ای ایران 
و برداشتن گام هایی در راستای کاهش 
تعهدات برجامی از سوی تهران، نتیجه 
خروج یک جانبه واشــنگتن از توافق 

هسته ای است.
 درخواست ایران از امریکا؛

 به ما تضمین دهید
 این اتفاقات اما یک سوی ماجراست؛ 
در شرایطی که مقامات ایرانی از گرفتن 
تضمین از امریکا سخن می گویند یک 
خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال 
هم این مســئله را تایید کرده و مدعی 
شده که پس از گفت وگو با منابع غربی 
درباره مذاکرات وین دریافته است که 
آمریکا تضمین مورد درخواست ایران 
برای عــدم خروج مجــدد از برجام را 

نمی دهد.
آن طور که ایسنا گزارش داده الرنس 
نورمن، خبرنگار روزنامه وال استریت 
ژورنال در یک رشته توییت نوشته که 
به تازگی گفت وگوهایی را با منابع غربی 
درباره وقفه ایجاد شده در مذاکرات وین 

میان ایران و ١+٤ داشته است.
وی نوشــته که نقل قول ها درباره 
درخواســت ایران از آمریکا برای ارائه 
تضمین دائمی مبنی بــر عدم خروج 
مجدد آمریکا از توافق هسته ای صحت 
دارد و مدعی شد که این، به عاملی برای 
ایجاد بن بســت در مذاکــرات تبدیل 

شده است.
نورمن افزوده کــه: آمریکا تضمین 
دادن در این خصــوص را مغایر برجام 
می داند، چراکه معتقد است در توافق 
۲۰١٥ چنین تضمینی وجود نداشته 
و برجام یک توافق سیاســی بر مبنای 
تعهدات سیاســی اســت. واشنگتن 
می گوید که اگر ایران می خواهد توافق 
را تغییر دهد، آمریکا هم خواسته های 

خود را دارد.
ایران تنها طرف پایبند به برجام

 در همین باره، معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه در گفت وگو با اسپوتنیک  
با بیان اینکه ایران تنها کشــوری بود 
که به تعهداتش در برجــام عمل کرد، 

گفته اســت: اروپا و آمریکا باید در قبال 
نقض توافق هسته ای و قطعنامه ۲۲۳١ 
پاســخ گو باشــند. همکاری های ما با 
آژانس در چارچوب ان پی تی و توافق نامه 
پادمان از قبل وجود داشته، و در آینده 

نیز ادامه خواهد داشت
به گزارش فارس، علی باقری  گفته 
که مذاکراتی که ما قرار اســت با ١+٤ 
داشته باشــیم برای این است که آنها 
پایبندی خود را به مفاد برجام نشــان 

دهند.
چنین است که درست در ایامی که 
به نظر می رسد قرار است گامی دوباره 
برای ازســرگیری مذاکرات برداشته 
شود سنگ اندازی های جدید در مسیر 
مذاکرات همه چیز را در  هاله ای از ابهام 
قرار داده است. از یک سو ایران است که 
در مذاکرات جدید وین، به دنبال کسب 
نتیجه ملموس و لغو تحریم ها است و از 
سوی دیگر امریکاست که دنبال فشار 
بیشتر بر ایران و تحدیدات بیشتر است. 
برهمین مبنا شاید پیشنهاد خبرنگار 
وال اســتریت ژورنال بــرای حل این 
مسئله و ازسرگیری مذاکرات کارساز 
باشد آن جا که در توییت خود نوشت: 
منابع غربــی دریافته انــد که خروج 
آمریکا از برجام در سال ۲۰١٨ سبب 
شده است که ایران خواستار تضمین 
)برای عدم خروج دوباره( شــود و این، 
کامال یک درخواســت منطقی است. 
شاید این شکافی بود که نمی توان آن 
را از میان برد اما تنهــا راه آزمایش آن 
مذاکره اســت، آن هم به طور ایده آل 

مذاکره مستقیم.

در آستانه تعیین زمان آغاز مذاکرات وین رخ داد

سنگ اندازی های جدید در مسیر مذاکرات

خبر

دادستان کل کشــور و رئیس دادگاه ویژه 
روحانیت در واکنش به حواشــی ایجاد شده 
در فضای مجازی پیرامون ســخنان آیت اهلل 
العظمی صافی گلپایگانــی، مطرح کرد: باید 
حوزه نقِد یک مطلــب را کامال از حوزه اهانت 
و هتک حرمت جدا کرد و امروز دســتور داده 
شد که موضوع در هیات نظارت مورد بررسی، 

پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
محمدجعفــر منتظــری در واکنش به 
حواشی ایجاد شده در فضای مجازی پیرامون 
فرمایشات آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 
مرجع عالیقدر شــیعه، ضمن اظهار تاسف از 
اینکه اشخاصی به خودشان اجازه می دهند 
که حریم مرجعیت شــیعه را بــه بهانه هایی 
مورد هتک حرمت قرار دهند، اظهار کرد: باید 
حوزه نقِد یک مطلب را کامال از حوزه اهانت و 

هتک حرمت جدا کرد.به گزارش مرکز رسانه 
قوه قضاییه، وی از صدور دستور به دادسرای 
ویژه روحانیت برای پیگیری موضوع خبر داد 
و افزود: از آنجاکه شــخص منتشرکننده این 
مطلب، طلبه و مرتبط با حوزه علمیه اســت، 
رســیدگی به موضوع، درحــوزه صالحیت 
دادســرا و دادگاه ویژه روحانیت است که به 
آن مرجع ابالغ شــده که ماجرا را در دستور 
رســیدگی و پیگیری قرار دهد.دادستان کل 
کشــور تصریح کرد: همچنیــن طبق ماده 
۲۷ قانون مطبوعات، رســیدگی به اتهامات 
شــبکه های خبری کــه موضــوع اهانت به 
مرجعیت را منتشــر و بازنشــر کرده اند، در 
صالحیت هیات نظارت بر مطبوعات اســت 
که همین امروز دســتور داده شد که موضوع 
در هیات نظــارت مورد بررســی، پیگیری و 

رسیدگی قرار گیرد و طبق قانون با افراد خاطی 
برخورد خواهد شد.

تالش برای از بین بردن استقالل حوزه 
در جریان است

جامعه روحانیت مبارز با انتشار اطالعیه ای 
به رفتار اخیر یک ســایت نزدیــک به جبهه 
پایداری نســبت به ســخنان آیت اهلل صافی 
گلپایگانی واکنش نشــان داد. در این بیانیه 
آمده است:آنچه این روزها و در برخی اظهارات 
و نوشته های منتشره درباره عالمان و بزرگان 
دینی و متخصصان فرهیخته و مؤمن می بینیم، 
خطری اســت که در ادوار تاریخــی نیز با آن 
روبه رو بوده ایم و پیامدهای ناگوار آن را فراوان 
دیده ایم.جامعه  روحانیت مبارز، با حمایت از 
ساحت واالی مرجعیت دینی و مرجع عالیقدر 
حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی)دام 

عّزه(، همگان را به تدبر و تأمل در فرمایش این 
بزرگان و دوری از تنــگ نظری ، پیش داوری 
و قضاوت هــای نابخردانه دعــوت می کند . 
پیشتر جامعه مدرســین حوزه علمیه قم نیز 
بیانیه ای در این رابطه صــادر کرده بود. با این 
واکنش ها سایت رجانیوز بدون عذر خواهی 
اعالم کــرد به بحث درباره ســخنان آیت اهلل 
صافی پایین می دهد. سی ام مهر ماه آیت اهلل 
صافی گلپایگانی در جریان دیدارش با رئیس 
مجلس شورای اسالمی توصیه هایی درباره 

وضعیت معیشــتی در جامعه و نیز 
روابط خارجی مطرح کرد و درباره 
روابط خارجی توصیه کرده بود که 
باید با تمام کشورهای دنیا با عّزت و 
اقتدار رابطه داشته باشیم و اینکه با 

بسیاری از کشورها قهر باشیم 
صحیح نیست و به ضرر 

مــردم عزیزمان 
امروز  . . اســت.
یکی از راه های 

اصالح امور 

این است که با حفظ منافع کشور و با عزت، با 
جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکالت 

برطرف خواهد شد
 از سوی دیگرحجت االسالم و المسلمین 
فاضل میبدی در گفت وگو با ایلنا، گفت: یکی 
از ویژگی حوزه های علمیــه و مراجع تقلید 
شیعه استقالل از حکومت و حاکمیت بوده 
است؛ مرحوم امام بســیار تالش می کردند 
که حوزه اســتقالل خــودش را حفظ کند، 
دیگــران در کارهایش دخالــت نکند و 
مراجع نظرشان را به صراحت بیان 
کنند.این عضو مجمع محققین 
و مدرســین حوزه علمیه یادآور 
شد: مرحوم امام به آیت اهلل صافی 
گلپایگانی بســیار بهــا می دادند 
که حوزه زیر نظر ایشان باشد؛ اما 
امروز یک عده ای ســعی 
دارند این استقالل را از 
بین ببرند و صاحب 

مملکــت 
شوند.
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درشرایطی که برخی 
مقامات اروپایی درتالشند 

تا چراغ های رابطه ایران 
و امریکا را روشن کنند 
بلکه مذاکرات برجامی 

نتیجه بخش باشد، گویی 
امریکا بنا ندارد به ایرانی ها 
امتیاز بدهد و طبق اخباری 

که به دست آمده حتی 
در تالش است تا ایران را 

بیشتر تحت فشار قرار دهد

معاون پیشین عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در نشستی درباره سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی در کالب هاوس، واکنش حاج قاسم سلیمانی به استعفای ظریف در پی 

بی اطالعی از سفر بشار اسد به تهران را روایت کرد.
به گزارش سایت جماران، جابر انصاری گفت: آن دو سه روزی که وزیر خارجه به 
محل کار خود نیامدند، با جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران همزمان بود. آن شب، 
حدود ساعت ۹، داشتم از محل کارم در میدان امام خمینی )س( به وزارت ارشاد می 
رفتم که یک فیلم سینمایی جشنواره را ببینم. حاج قاسم تماس گرفت و با ابراز ناراحتی 
از اتفاقی که افتاده بود، گفت جریان چیست؟ چرا این جوری شد؟ باید سریع جمعش 
کنیم.من آنجا به روال همیشگی شــفافیت و صراحتی که دارم نگاه خودم را مطرح 
کردم که به تهران آمدن رئیس جمهور سوریه به لحاظ نمادین و نشانه های سیاسی و 

راهبردی خیلی معنا دارد. شرایط سوریه عادی نیست و رئیس جمهور این کشور سفر 
خارجی نمی رود. تنها یکی دو بار به مسکو رفته است که رابطه دو کشور و نقش روسیه 
در بحران سوریه مشخص است. در چنین وضعیتی اینکه به تهران آمده، نمادی از نفوذ، 

تأثیرگذاری و قدرت ایران در سوریه و منطقه است.
 وی ادامه داد: گفتم این یک موفقیت نمادین بزرگ برای ایران بود، اما با توجه نکردن 
به برخی جوانب موضوع، به یک نقطه ضعف تبدیل شد. یعنی یک مسأله اختالفی شد 
که حال باید آن را جمع و جور کرد. ایشان هیچ بحثی با من نکرد که این جور نیست. 

بر عکس، چند دقیقه توضیح دادند که نیت و قصدی در کار نبوده که این گونه شود 
و دفتر رئیس جمهور و رئیس جمهور از سفر مطلع بوده اند و فرض من این بوده که به 
وزیر خارجه هم اطالع می دهند. به هر حال بعد از این توضیحات اقناعی، همه حرف 
شهید سلیمانی این بود که اآلن باید کمک کنیم هرچه زودتر این مسأله حل شود و به 
این شکل نماند. با همه افکار، اولویت ها و برنامه های خود، پا در یک کفش کرد تا هرچه 
زودتر کدورتی که در اثر این موضوع ایجاد شده بود، رفع شود. شهید سلیمانی به خانه 
دکتر ظریف رفت و با محبت و ویژگی های ارتباطی که داشت، به این ماجرا خاتمه داد.

روایتی از حواشی استعفای ظریف پس از سفر بشار اسد به تهران

نفیسه زارع کهن 

 تشکیل ۸ قرارگاه پدافند نوین
 در سازمان پدافند غیرعامل

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
اینکه شاهد تغییر شکل تهدیدات نسبت به گذشته 
از تهدیدات سخت مانند جنگ مستقیم به سمت 
تهدیدات نوین مانند حمالت ســایبری هستیم، 
خاطرنشان کرد: در همین راستا، در سال های اخیر، 
٨ قرارگاه تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل شامل، 
قرارگاه پدافند سایبری، نظامی، شیمیایی، زیستی، 
مردم محور، اقتصادی، پرتوی و کالبدی، در سازمان 
پدافند غیرعامل کشور ایجاد شده است که هدف آنها، 
رصد و شناسایی تهدیدات و اتخاذ راهبرد مناسب 

برای مقابله در برابر نوع تهدیدات است.
    

 اتحادیه اروپا هشدار پرواز
 در آسمان ایران را لغو کرد

آژانس ایمنــی هوانوردی اتحادیــه اروپا طی 
دستورالعملی هشدار پرواز در آسمان جمهوری 
اسالمی ایران را لغو کرد.به گزارش تسنیم، دیماه 
سال ۹٨ آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا طی 
دستورالعملی به تمامی شرکت های هواپیمایی 
اروپایی هشدار داد که تا اطالع ثانوی بر فراز آسمان 
ایران پرواز نکنند و در صــورت ضرورت در ارتفاع 
باالی ۲٥ هزار پا )۷6۰۰ متر( پرواز را انجام دهند. 
این در حالی بود که تیرماه سال گذشته این هشدار 
از ســوی آژانس هوانوردی ایمنــی اتحادیه اروپا 
تمدید شد.حال پس از گذشــت حدود  دو سال 
آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا، هشــدار 
پرواز در آسمان جمهوری اســالمی ایران را طی 
دستورالعملی لغو کرده است. به این ترتیب می توان 
پیش بینی کرد شرکت های هواپیمایی بین المللی 
بیش از پیش از آسمان ایران برای انجام پروازهای 

خود استفاده کنند.
    

۱۰۰محکوم به اعدام عفو شدند
پس از موافقت رهبر انقالب با پیشنهاد رئیس 
قوه قضاییه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات ۳٤٥٨ 
تن از محکومان عفو شدند. حسین نجفی، دادیار 
دیوان عالی کشور و مدیرکل عفو و بخشودگی قوه 
قضاییه با بیان این مطلب گفت: به مناسبت میالد با 
سعادت حضرت محمد )ص( و والدت حضرت امام 
جعفر صادق )ع(، ١۰۰ نفر از افراد محکوم به اعدام و 
۷6 محکوم امنیتی جزو عفوشدگان اخیر هستند. 

    
 ادعا درباره هک ِسرورهای
 یک شرکت صهیونیستی 

یک رسانه صهیونیستی مدعی شد که گروهی از 
هکرهای ایرانی سرورهای شرکت سایبر ِسرو را هک 
کرده اند.به گزارش ایسنا، روزنامه اورشلیم پست در 
گزارشی مدعی شد، یک گروه هکر ایرانی به نام سایه 
سیاه توانسته است ِسرورهای شرکت صهیونیستی 
سایبر سرو را هک کند که این امر سبب ایجاد اخالل 
و توقف در سرویس دهی این شرکت شده است.بنابر 
گزارش اورشلیم پســت، هکرها همچنین تهدید 
کرده اند که اطالعات به دســت آورده از سرورها را 

فاش خواهند کرد.
    

دولت در خط مقدم 
سیاست های ترویج فرزندآوری

معاون اول رئیس جمهور از اهتمام جدی دولت 
برای حمایت از سیاســت های جمعیت و افزایش 
نرخ فرزندآوری در کشور خبر داد و گفت: دولت در 
خط مقدم برنامه ها و سیاست های جمعیت و ترویج 

فرزندآوری قرار دارد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر گفت: نظام سلطه 
طی سال های پس از انقالب اسالمی در ابعاد مختلف 
از جمله اقتصادی، فرهنگــی و نظامی، ملت ایران 
را تحت فشــار و تحریم قرار داده که به فضل الهی 
نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند اما متاسفانه 
در بخش جمعیت، تبلیغات و اقدامات غرب تا حدی 
موفق بوده و امــروز ایران با کاهش جمعیت مواجه 

است.
    

 نماینده تهران:
 ما خیلی ُاپن هستیم 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما خیلی 
اُپن هستیم و آزادی های گسترده ای به واسطه نظام 

و انقالب داریم.
به گزارش انتخاب، سید علی یزدی خواه،  درباره 
سود مالی که کنسرت برخی خوانندگان ایرانی برای 
خود و ترکیه داشته و استقبال از آن کنسرت ها گفت: 
بحث کنسرت ها اگر منجر به حریم شکنی نشود و 
حدود شرعی را زیر پا نگذارد، بهتر است که در کشور، 
مکان هایی در نظر گرفته شود که هم برای افرادی 
که قرار است به این کنسرت ها بروند، صرفه جویی 
شود و هم اگر هنری وجود دارد در داخل کشور مورد 

توجه قرار گیرد.

روی موج کوتاه


