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 تعطیالت چند روزه ایران در حالی 
ســپری شــد که بیانیه صد و پنجاه و 
دومین شورای همکاری خلیج فارس 
در عربســتان و همچنین پیش نویس 
قطعنامه پیشنهادی امریکا و سه کشور 
اروپایی سیاست خارجی ایران را تحت 
تاثیر قرار داده و دســتگاه دیپلماسی را 

واداشت تا به آنها واکنش نشان دهد.
مهمترین اتفاق این روزهای منطقه، 
گردهمایی وزیران خارجه کشورهای 
عربی در شورای همکاری خلیج فارس 
بود که در پایان آن بــا صدور بیانیه ای، 
ایران را متهم کردند از تروریسم حمایت 
می کند. آنها همچنین با این ادعا که ایران 
به تهدید دریانوردی دســت زده است، 
از کشورمان خواســته اند که به برنامه 

موشکی خود پایان دهد.
این شــورا همچنین با تکرار ادعای 
همیشگی خود مبنی بر اشغال جزایر 
سه گانه اماراتی توسط ایران، با ادعای 
اینکه ایران در امور ســایر کشــورها 
دخالت می کند خواســتار پیوســتن 
بــه گفت وگوهای برجــام و مذاکرات 

هسته ای شده اند.
  واکنش وزارت خارجه 

به بیانیه اعراب
این ادعاها ســبب شد تا سخنگوی 

وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه 
این شورا عنوان کند: »درخواست های 
غیر قابل قبول، ایراد اتهامات واهی علیه 
جمهوری اسالمی ایران و تکرار مکررات 
نخ  نماشده، راه حل مشکالت منطقه و 
این کشورها نبوده و منطقه نیازمند تغییر 
پارادایم از وابســتگی بیرونی به تعامل 
سازنده درون منطقه ای و شمول گرایی 

به جای رویکرد حذفی است.«
ســعید خطیب زاده همچنین در 
توییتی با انتشار تصاویری از دیدارش از 
مرزهای آبی در خلیج فارس در  دو سال 
پیش درباره ادعاهای مطرح شده در این 
بیانیه در مورد جزایر ســه گانه، نوشت: 
» حتی یک وجب از خاک میهن، به مثابه 

همه ایران است. جزایر سه گانه قلمرو 
ابدی ایران سرافراز در قلب خلیج همیشه 
فارس و چشــم و چراغ وطن هستند. 
بوســه بر دســتان مرزبانان غیورمان 
می زنیم که برای حفظ وجب به وجب 

این خاک پرگهر، استوار ایستاده اند.«
وزارت خارجه درباره حضور اعضای 
شــورای همکاری خلیج فــارس در 
مذاکرات هسته ای نیز اعالم کرد: »این 
کشــورها  در جایگاهی نیستند که در 
مورد برنامه موشــکی و امور مرتبط با 
سیاســت های نظامی و دفاع بازدارنده 

ایران اظهارنظر کنند.«
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش 
به ایــن بیانیه گفت: »صــدور چنین 
بیانیه های کلیشــه ای مغایر با مبانی 
حســن همجواری بوده و کار ویژه ای 
جز بحران آفرینی منطقه ای نداشــته 
و ظاهــرا با هدف خنثی کــردن نتایج 
تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسالمی 
ایران با همســایگان به شمول برخی 
کشورهای دوست و شــریک در میان 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس 

صورت می گیرد.«
احمد زیدآبادی، فعال سیاســی و 
تحلیلگر منطقه نیز در خصوص بیانیه 
شورای همکاری خلیج فارس در کانال 
تلگرام خود نوشت: »ظاهراً دیوار لیزری 
اسرائیل مایۀ دلگرمی کشورهای عرب 

جنوب خلیج فارس و محافل رســمی 
در آمریکا شده است. به احتمال زیاد به 
همین دلیل، اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس پــس از دوره ای نرمش و 
احتیاط، در بیانیۀ اخیر خود لحن شان را 
در برابر رفتار جمهوری اسالمی تشدید 
کرده اند و کاخ ســفید نیــز به گونه ای 
آشکار نسبت به احیای توافقنامۀ برجام 
خونســردی و بی تفاوتی از خود نشان 
می دهد.«او ادامه داد: »این در حالی است 
که سیاست »نگاه به شرق« و »نزدیکی 
به همســایگان« برای خنثی ســازی 
تحریم ها و یا بی نیازی از لغو آنها نیز در 
عمل سستی و بی پایگی خود را نشان 
داده و چین و روســیۀ درگیر در جنگ 
اوکراین، هیچکدام عالقه ای به حمایت 
از جمهوری اسالمی به قیمت تخریب 
روابط خود با کشورهای نفت خیز عرب 
از خود بــروز نداده اند و بــدون امضای 
برجام حاضر به همکاری جدی با تهران 

نیستند.«
سفر الوورف به عربستان

نکته دیگری کــه اتفاقات این چند 
روز را پیچیده تر می کند این اســت که 
همزمان با برگزاری جلســه شــورای 
همکاری خلیج فــارس در ریاض، وزیر 
خارجه روسیه نیز به عربستان سفر کرد 
تا با کشــورهای عضو این شورا دیدار و 

گفتگو کند.

وزیر خارجه عربســتان اعالم کرده 
کشورهای خلیج فارس در موضع شان 
نسبت به جنگ روسیه با اوکراین، متحد 
هستند، هرچند سرگئی الوروف این 
را هم گفته که کشورهای خلیج فارس 
به جریــان تحریم غرب علیه روســیه 

نمی پیوندند.
همچنین »القدس العربی«، روزنامه 
قطری چاپ لندن عنوان کرده ســفر 
وزیرخارجه روسیه شروع شکل گیری 
»محور نفتی مقاومــت« با محوریت 
روسیه و امارات متحده عربی است. در 
مقابل اما روزنامــه »رای الیوم« چاپ 
لندن که نوشته دیدار الوروف با وزرای 
خارجه کشــورهای خلیج فارس یک 
ضربه پیشــگیرانه سیاسی و اقتصادی 
در مقابل سفر رئیس جمهور آمریکا به 

منطقه است.
پیش نویسی علیه ایران

به موازات شــورای همکاری خلیج 
فارس، توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و آلمان پیش نویســی نوشته شد که 
قرار اســت در نشســت بعدی شورای 
حکام آژانس ارائه شود ادعا شده که ایران 
درخصوص فعالیت های هسته ای خود 
پنهانکاری می کند و درباره موضوع اعالم 
نکردن ذرات اورانیوم، هیچ پاسخی نداده 
است. آنها همچنین از ایران خواسته اند 
نســبت به حــل و فصــل موضوعات 

پادمان ها، همکاری کند.
نماینده روسیه در ســازمان های 
بین المللی در وین عنوان کرده احتماال 
نشست شورای حکام درباره ایران روز 
چهارشنبه برگزار شــود. »میخائیل 
اولیانــوف« چندی پیــش در توییتی  
نوشته بود: »چنانچه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هفته آینده قطعنامه غرب 
درباره ایران را تصویب کند، چشم انداز 
تکمیل موفقیت آمیز مذاکرات وین و 

احیای برجام مبهم تر خواهد شد.«
به گزارش ایرنــا، آژانس بین المللی 
انرژی هســته ای قبلتر نیز مدعی شده 
بود ایران در ارائه پاسخ های معتبر فنی به 
سوال های این سازمان درباره پیدا شدن 
مواد هسته ای در سه مکان اعالم نشده 

ناکام بوده است.
سفر گروسی به اسرائیل

در ایــن میانه، مدیــرکل آژانس 
بین   المللــی انرژی اتمــی هم درباره 
برنامه هسته ای ایران به اسرائیل سفر 

و با نخســت  وزیر رژیم صهیونیستی 
دیــدار و گفت وگو کرد. بــه گزارش 
ایلنــا، »نفتالی بنــت« در این دیدار 
مدعی شــده اســرائیل برای مسیر 
دیپلماتیک به منظور مقابله با احتمال 
دســتیابی ایران به ســالح هسته ای 
اولویت قائل اســت اما در صورتی که 
جامعه بین المللی نتواند در مدت زمان 
مناسب به این هدف برسد، خود علیه 
ایران اقدام خواهد کرد. ســخنگوی 
وزیر خارجه ایران هم به سفر »رافائل 
گروسی« به اسرائیل واکنش نشان داد 
و در توییتر نوشــت:  »ایران به عنوان 
یکی از امضاکننــدگان اولیه پیمان 
منع اشاعه، نسبت به تضعیف بیش از 
پیش اعتبار آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به همــگان  هشــدار می دهد. 
کسی نمی تواند در قبال برنامه مخفی 
تســلیحات اتمی اســرائیل سکوت 
پیشه کند و ســپس ادعای بی طرفی 
کرده و درباره فعالیت های صلح آمیز 

هسته ای ایران سخن بگوید.«
صدور بیانیه شورای همکاری خلیج 
فارس، به همراه پیش نویس قطعنامه 
آمریکا و سه کشور اروپایی و همچنین 
سفر وزیرخارجه روسیه به عربستان و 
سفر مدیرکل آژانس بین   المللی انرژی 
اتمی به اسرائیل، نشــان از آن دارد که 
اجماعی جهانی علیه برنامه هسته ای 
ایران شکل گرفته و وزارت خارجه برای 
غلبه بر این اجماع و تأمین منافع ملی 
روزهای سختی پیش رو دارد. باشد که 
با محاسبه ســود و زیان سیاست های 

گذشته،  بر این مخاطرات فائق آید.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  علیه ایران بیانیه صادر کردند؛مسبوق به سابقه، اما متفاوت 

تشدید لحن و تغییر پارادایم اعراب
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احمد زیدآبادی: ظاهراً 
دیوار لیزری اسرائیل 

مایۀ دلگرمی کشورهای 
عرب جنوب خلیج فارس 

و محافل رسمی در آمریکا 
شده است. به احتمال زیاد 

به همین دلیل اعضای 
شورای همکاری خلیج 

فارس پس از دوره ای نرمش 
و احتیاط، در بیانیۀ اخیر 
خود لحن شان را در برابر 
رفتار جمهوری اسالمی 

تشدید کرده اند

در روزهای اخیر،   مدیرکل 
آژانس بین   المللی انرژی 

اتمی درباره برنامه هسته ای 
ایران به اسرائیل سفر 

کرد و نخست  وزیر رژیم 
صهیونیستی مدعی 

شد اسرائیل برای مسیر 
دیپلماتیک به منظور 

مقابله با احتمال دستیابی 
ایران به سالح هسته ای 

اولویت قائل است

علی ایوبی

 همین قدر ناگهانی و تلخ
سید محمود دعایی درگذشت

ایرنا: حجت االسالم ســید محمود دعایی، 
سرپرســت موسســه اطالعات و نماینده شش 
دوره مجلس شورای اسالمی عصر دیروز در ۸۱ 
سالگی بر اثر ایســت قلبی به دیار باقی شتافت. 
مرحوم دعایی که یکی از همراهــان و نزدیکان 
امام خمینــی )ره( در دوران اقامت ایشــان در 
شهر نجف بود، سابقه سفارت ایران در بغداد بین 
ســال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ و مقطع پیش از آغاز 
جنگ تحمیلی را هم در کارنامه خود داشت. او در 
سال ۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ 

و هنر را کسب کرد.
    

امروز انجام می شود:
سفر امیرعبداللهیان به ترکیه 

خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت وزیر خارجه 
ایران امروز )دوشنبه( اولین سفر رسمی خود را به 
ترکیه انجام خواهد داد. این خبرگزاری نوشت: در 
همان روز، ترکیه میزبان یک نشست سه جانبه با 
حضور »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه 
ترکیه، »جیحون بایراموف« و »رشید مردوف« 
همتایان آذربایجانی و ترکمنســتانی او خواهد 

بود.
»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه هم 
قرار است چهارشنبه هفته آینده در راس یک هیات 
نظامی وارد آنکارا شود تا درباره ایجاد گذرگاه امن در 
دریای سیاه برای انتقال غالت از اوکراین گفت وگو 
کند. پیش بینی می شود الوروف و هیئت همراه اش 
با مقامات نظامی وزارت دفاع ترکیه دیدار داشــته 

باشند.
    

حشمت اهلل فالحت پیشه:
در احیای برجام روسیه بیشترین 
سود و ما بیشترین ضرر را کردیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس دهم عنوان کرد واقعیت این است روسیه 
موفق شد که بیشتر از هر بازیگری از شرایط احیای 
برجام و فضای دیپلماسی و مذاکره استفاده کند و 
متاسفانه باید اعتراف کنیم که بیشترین آسیب به 

ایران وارد شد.
به گزارش عصرایران، حشمت اهلل فالحت پیشه 
گفت: توقف مذاکرات و متعاقباً بن بست دیپلماسی و 
احیای برجام، بیشتر دلخواه بازیگرانی است که تا سه 

ماه پیش، عمدتاً درحاشیه این بحث قرار داشتند.
    

عضو جامعه روحانیت مبارز:
 باید به شبهات و ابهامات

 درباره انقالب پاسخ دهیم
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت امروز سواالت، 
شبهات و ابهامات متنوعی درباره انقالب اسالمی، 
دوران جنگ و دیگر مسائل از سوی دشمنان و برخی 
دوستان ناآگاه مطرح می شــود که باید با درایت و 

حوصله به آن ها پاسخ دهیم.
ســیدرضا اکرمی در گفت وگو با ایسنا عنوان 
کرد: در مکتب اسالم شــناخت و معرفت نسبت 
به همه امور از اهمیتی واالیی برخوردار اســت و 
حتی در زمینه معنویات و اصــول دین نیز تاکید 
بر شناخت و آگاهی و ســپس پیروی است. از این 
منظر کســانی که خود را پیرو انقالب و معتقد به 
جمهوری اسالمی می دانند هم الزم است شناخت 
و آگاهی خود از اندیشه ها و نظرات رهبران انقالب 
را افزایش دهند و اگر چنین عمل شود دیگر شاهد 
شکل گیری بحث هایی همچون انحراف از اهداف 
انقالب و فاصله گیری مسئوالن از آرمان های نظام 

نخواهیم بود.
    

مجید انصاری:
جمهوری اسالمی مطلوب امام )ره( 

متکی به رأی آزاد مردم است
فعال سیاســی اصالح طلب عنوان کرد نظام 
جمهوری اســالمی ایران مدنظر و مطلوب امام ، 
نظامی متکی به انتخابات و رای آزاد مردم اســت. 
مجید انصاری در گفتگو با خبرآنالین، گفت: امام 
مقابل هر آنچه رنگ و بوی این را داشت که مردم 
را کنار بگذارد، انتخابات را کمرنــگ کند و یا در 
انتخابات از موضع قیم مابی با مردم برخورد کند، 
می ایستاد. به یاد دارم در یکی از انتخابات مجلس، 
جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرســین 
قم تالش داشــتند برای سراســر کشور فهرست 
انتخاباتی ارائه کنند که حضرت امام با این موضوع 
برخورد کردند و فرمودند شــما روحانیت تهران 
هستید پس فقط برای این شهر می توانید لیست 
ارائه کنید و مگر در سایر استان ها گروه های سیاسی 
نیستند که می خواهید برای آنها تکلیف مشخص 
کنید؟ همچنین به جامعه مدرسین قم گفتند که 
شما در آن شهر هستید پس حق ندارید در سایر 

شهرها لیستی بدهید. 

روی موج کوتاه

دادگســتری یزد می گوید خبر مربوط به مشکوک بودن 
مرگ یک دانشمند هوا فضا صحت ندارد و فرد مذکور »کارمند 

معمولی یک شرکت صنعتی« بوده است.
در برخی منابع خبــری، ایوب انتظــاری دانش آموخته 
مهندسی هوا فضا از دانشگاه صنعتی شریف و مسئول چند پروژه 
بزرگ در پردیس فناوری یزد معرفی شده که هفته گذشته در 

شهر یزد به دالیل نامعلوم جان باخته است.
بر اساس آگهی منتشر شده از سوی انجمن فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعتی شریف، تاریخ درگذشت ایوب انتظاری که 
»دانشمند هوافضا« نامیده می شود، ۹ یا ۱۰ خرداد بوده است. 

منابع اســرائیلی، هم خبر مرگ مشکوک یک متخصص 
ایرانی در صنعت هوافضا را منتشر کرده اند  و یک اکانت منسوب 
به سازمان های امنیتی اسرائیل به شکل تلویحی مدعی ترور 

یک متخصص ایرانی در امور هواوفضا شده است.
خبرگزاری صداوسیما در واکنش به انتشار این خبر نوشت:

خبر منتشر شده در برخی پیج ها و رسانه ها مبنی بر فوت 
مشکوک یک دانشمند هوا فضا صحت نداشته و فرد مذکور، 

کارمند معمولی یک شرکت صنعتی بوده و به جهت بیماری در 
بیمارستان فوت کرده است.

یکی از بســتگان وی برای مطرح کردن خــود در فضای 
مجازی، این شایعه را اولین بار در پیج خود منتشر کرده و باعث 
بازنشر گسترده آن در پیج های استان و متعاقبا در سطح کشور 

شده که با فرد مذکور برخورد الزم صورت خواهد گرفت.
با این حال در شبکه های اجتماعی عکسی از مهران فاطمی، 
استاندار یزد، منتشر شده که با حضور در منزل خانواده انتظاری 
و اهدای لوح ، با آنها ابراز همدردی کرده اســت. در این لوح، از 
ایوب انتظاری به عنوان »شــهید راه علم و اقتدار کشور« یاد 

شده است.

گمانه هایی پیرامون یک مرگ مشکوک در یزد

ایوب انتظاری؛ »دانشمند هوافضا« یا کارمند معمولی؟

خبر

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره 
به اختالل در ســخنرانی سیدحسن خمینی 
در مراسم ســالگرد امام خمینی عنوان کرد 
ریشه این اتفاق به رواج پرخاشگری، خشونت 
و بداخالقی هایی که در تریبون های رسمی و 
غیررسمی کشور اتفاق می افتد، مرتبط است 
و اینطور نیســت که عده ای کامال خودسر و 
بدون هیچ پیش زمینــه ای بیایند و این کارها 

را انجام دهند.
روز شنبه در هنگام سخنرانی سیدحسن 
خمینی، گروهی علیه او شعار دادند و که این 
موضوع با واکنش مقام معظم رهبری نیز مواجه 
شد. آیت اهلل خامنه ای در این خصوص گفتند: 

به من اطالع دادند که در زمان سخنرانی حاج 
حسن آقا گروهی شــعار دادند، من با چنین 
اقدامی مخالفم، همه بدانند که بنده با چنین 

رفتارهایی مخالفم و نباید رخ دهد.
به گزارش ایلنــا، غالمرضا نــوری در این 
باره، عنوان کــرد: صحبت های یک عده ای در 
تریبون های رسمی کشــور یا موضع گیری ها 
و رفتــار آن ها باعث می شــود که ایــن افراد 
هم جری تر شــوند و بروند به ســمت همین 
بداخالقی ها و این رفتارها در کشور اتفاق بیفتد 
که واقعا برازنده کشور، فرهنگ، تمدن و نظام 

جمهوری اسالمی نیست.
او افــزود: تاکید می کنم کــه این ها فقط 

همان افراد نیستند، بلکه این افراد برون زدگی 
و نمای بیرونی این جریانات فکری هستند که 
در چنین مجامعی دیده می شوند، عده ای هم 
هستند که این ها را ترغیب و تشویق می کنند، 
روی ذهن شان کار می کنند و این ها را اینگونه 

بار می آورند.
رئیس فراکســیون مســتقلین مجلس، 
گفت: از منظر دیگر می توان به عمق توســعه 
یک سری افکار بنیادگرایانه اشاره کرد که در 
جامعه رسوخ پیدا می کند و ما می بینیم که در 
حرم امام)ره( علیه نوه امام شعار می دهند. این 
مسیر یک مسیر خطرناکی است و مسیری که 
این گروه ها در پیش گرفته اند برخالف وحدت 

ملی بوده که از افراطی گری شــروع شده و به 
تندروی های بیشتر منتهی خواهد شد. خیلی 
جالب است که در مراسم سالگرد امام)ره( و در 
حرم حضرت امام)ره( برای نوه امام این رفتار را 
انجام دادند، چه عنوان تاریخی برای این گروه 

غیر از خوارج نهروان می توان ذکر کرد؟
نوری ادامــه داد: شــکل گیری این افکار 
در جامعه بــرای آینده کشــور و برای جامعه 
خطرناک اســت. حتما باید یک جایی این ها 
کنترل شــوند، البته عرض کردم که ریشــه 
این موضوع هم ریشــه عمیقی اســت یعنی 
فقط چندتا جوان هوچی گر نیســتند که آنجا 
ســروصدا کنند. این ها در یک جاهایی تغذیه 

فکری می شوند، روی افکار این ها کار می شود 
و متاسفانه این ها را به این مسیرهای انحرافی 
هدایت می کنند تا اینکه در عمل برون زدگی 
و نمود آن چنین اتفاقاتی می شــود که دیروز 

مشاهده شد.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس:

اختالل در سخنرانی حسن خمینی، حاصل بداخالقی در تربیون های رسمی است


