
 تسليت رهبر انقالب
 به مناسبت درگذشت حاج علي شمقدري

حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي در پيامي 
درگذش�ت مرح�وم آقاي ح�اج علي 

شمقدري را تسليت گفتند. 
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني دفتر 
مقام معظم رهبري، در پيام رهبر انقالب 
اسالمي آمده اس��ت: با تأثر فراوان اطالع 
يافتم كه دوس��ت و هم��راه قديمي، مرد 

مؤمن و انقالبي و متشرع، پدر شهيد و برادر شهيد، مرحوم آقاي حاج 
علي آقاي شمقدري رحمه اهلل عليه دار فاني را وداع كرده است. اينجانب 
در بيش از نيم قرن آشنايی با اين برادر با ايمان و پرتالش، همواره او را 
در جبهه  حق، به پايداري و غيرت و صدق و وفا شناخته  و از او جز نيكي 
و مجاهدت نديده ام، رحمت و رضوان خدا بر او باد. وظيفه مي دانم كه به 
همسر مؤمن و صبور و فرزندان صالح و مكّرم و نيز به ديگر بازماندگان 
و همه  دوستان و آشنايان آن مرحوم تس��ليت عرض كنم و حشر او با 

شهيدان و بندگان صالح را از خداوند مسئلت نمايم. 

دبير كل مجمع جهاني صلح اسالمي: 
 صلح راهگشا بايد ريشه در عدالت 

داشته باشد
دبير كل مجمع جهاني صلح اس�المي 
با بيان اينكه گفتمان صلح عادالنه در 
حال فراگير شدن در جهان است، گفت: 
هدف از برگزاري وبينار »ائتالف جهاني 
براي صلح و عدالت«، رسيدن به سندي 
بين المللي در حوزه صلح عادالنه است. 
داود عامري در نشست خبري كنفرانس 

ائت��الف جهاني براي صل��ح و عدالت خاطرنش��ان كرد: امروز ش��اهد 
نابساماني هاي زيادي در جهان كنوني هس��تيم و مي بينيم كه آرمان 
فلس��طين كه يكي از مهم ترين آرمان هاي بش��ري و اسالمي است در 
پوش��ش يك گفتمان دروغين زير س��ؤال مي رود و آرام آرام به دنبال 
تعديل مقابله با صهيونيسم هستند. وي خاطرنش��ان كرد: متأسفانه 
كشورهاي اسالمي و انديشه هاي اسالمي در اين حوزه از ادبيات روابط 
بين الملل كه چيزي بيش��تر از ۶۴ درصد ادبيات روابط بين الملل را به 
خود اختصاص داده، كمترين نقش را در هنجارس��ازي و قاعده سازي 
براي صلح منطق��ه اي و صلح جهان��ي در ابعاد مختل��ف دارند. وي به 
هنجارس��ازي گروه هاي مختلف در اروپا و امريكا در حوزه صلح اشاره 
كرد و افزود: بعضي از اين انديشه ها آنها امروز جايگاهي در كشورهاي 
اسالمي و حتي كشور خودمان دارند و صلح را اساساً محض و يك ارزش 
مطلق مي دانند. دبير كل مجمع جهاني صلح اسالمي با بيان اينكه صلح 
اگر بخواهد راهگشاي سعادت بشر باشد و از نارسايي ها و پلشتي هاي 
امروز جهان چيزي بكاهد بايد حتماً ريشه در عدالت داشته باشد، گفت: 
صلح يك ارزش ناپايدار اس��ت اما صلح عادالنه يك ارزش پايدار است 
بنابراين ما در مجمع جهاني صلح اس��المي گفتمان صلح عادالنه را به 
عنوان يك ارزش اسالمي ايراني و هنجاري جهاني و به عنوان يك قاعده 
براي توجه به موازين بين المللی در ح��وزه صلح به دنيا معرفي كرديم 
و باور داريم كه اين انديشه مي تواند راهگشاي بسياري از نارسايي ها و 

تنگناهاي امروز ما در جهان باشد. 
عامري، حلقه گمش��ده دنياي امروز را توجه به حوزه عدالت دانست و 
افزود: در جمهوري اسالمي ايران انديش��ه هاي بلندي در حوزه صلح 
وجود دارد و يكي از انديشه هاي مترقي و مبتني بر حقوق بين الملل و 
بسيار فاخر و داراي ابعاد ارزنده و دقيق انديشه هاي مقام معظم رهبري 
در حوزه صلح است. وي تصريح كرد: مقام معظم رهبري صلح مبتني بر 
عدالت را مشروع مي دانند و در بسياري از فرازها هدف حكومت علوي 
و اس��المي را آوردن صلح عادالنه براي همه ملل اعالم مي كنند كه در 
صورت عملياتي شدن در همگرايي جهاني بسيار مؤثر است.  دبير كل 
مجمع جهاني صلح اس��المي با بيان اينكه ت��الش مي كنيم اين حوزه 
گفتماني مسيري براي ساخت يك گفتمان و ارزش جهاني پيدا كند، 
خاطرنش��ان كرد: از دو س��ال پيش مبتني بر تالش هاي گذشته و در 
نشست هاي مختلف نخبگي فرايندي تعريف شد تا هم موضوع را تبيين 
كنيم و هم از لحاظ س��اختاري بتوانيم ارتباط مناسبي با دستگاه هاي 

مؤثر اين حوزه در جهان بگيريم. 
عامري از دريافت ۷۴ مقال��ه از صاحبنظران خارج��ي در حوزه صلح 
عادالنه خبر داد و افزود: فرهيختگان و صاحبنظران ايراني هم با انگيزه 
بسيار خوب وارد شدند و نگاه هاي فاخري را براي اين حوزه گفتماني 
ارائه كردند. وي با اشاره به محدوديت هاي ايجاد شده در نتيجه شيوع 
كرونا افزود: با ش��يوع بيماري كرون��ا، امكان برگ��زاري حضوري اين 
كنفرانس فراهم نش��د. بنابراين مقرر شد كه س��اعت ۲۰ روزهاي ۲۹ 
و ۳۰ ش��هريورماه همزمان با روز جهاني صلح اين كنفرانس را با كمي 

تغيير برگزار كنيم. 
عامري با بيان اينكه آرام آرام اين حوزه گفتماني به يك دغدغه عمومي 
تبديل شده، افزود: امروزه، اكثر اظهارات نخبگاني و اجتماعي در دنيا 
عدالت خواهی را مقدم بر صلح مي دانند و اين نشان دهنده اين است كه 

گفتمان صلح عادالنه مي تواند به يك هنجار بين المللی تبديل شود. 

 نمايش سازش با رژيم صهيونيستي 
فاقد ارزش است

دستيار ويژه رئيس مجلس و مديركل 
بين المل�ل مجلس ش�وراي اس�المي 
نمايش س�اختگي س�ازش ام�ارات و 
بحرين با تل آويو را يك هدف انتخاباتي 
توصيف ك�رد ك�ه فاقد ارزش اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، حسين 
امير عبداللهيان در ديدار اشتفان شلتس 

سفير اتريش در جمهوري اسالمي ايران با اشاره به تاريخ روابط ۵۰۰ ساله 
دو كشور گفت: مناسبات تاريخي و مراودات ديرينه تهران و وين پشتوانه 
مناسبي براي تقويت و تحكيم همكاري فيمابين است. وي با توجه به 
تشكيل گروه هاي دوستي پارلماني ايران و اتريش در مجلس يازدهم، 
بر توسعه هرچه بيشتر مناسبات پارلماني تأكيد كرد.  اميرعبداللهيان با 
انتقاد از رفتار استكباري كاخ سفيد در نمايش عادی سازی روابط امارات 
و بحرين با رژيم صهيونيستي گفت: امريكا با توسل به زور و رفتار آمرانه 
در صدد اجبار حاكمان برخي كشور هاي خليج فارس براي ايجاد رابطه 
با تل آويو است. اگر رفتار استكباري و تحقيرآميز امريكا در اين موضوع 
دخيل نبود نيازي به نمايش سيرك ترامپ در بالكن كاخ سفيد وجود 
نداشت. وي افزود: نمايش ساختگي سازش امارات و بحرين با تل آويو 

صرفاً هدف انتخاباتي دارد و فاقد ارزش است. 
اشتفان شلتس، سفير اتريش در تهران نيز با تأكيد بر جايگاه و اهميت 
ايران در ثبات بخشي و امنيت در معادالت منطقه اي عنوان كرد: »اتريش، 
ايران را كشور مهم و داراي نقشي بس��زا در منطقه به ويژه در مبارزه با 
تروريسم و داعش مي داند«. وي همچنين با اشاره به اينكه ايران كشوري 
بزرگ و تاريخي و تمدني است و نقش ايران در منطقه مهم است اضافه 
كرد: »اهميت توسعه مناسبات پارلماني، افزايش مراودات و همكاري دو 
كشور را موجب خواهد شد و وين بر تقويت تعامالت دو كشور از مسير 
ديپلماسي پارلماني تأكيد دارد«. در اين ديدار آخرين مناسبات پارلماني، 
دوجانبه، منطقه اي و بين المللي از جمله تح��والت انتخاباتي امريكا و 

وضعيت عراق، سوريه، افغانستان و يمن مورد توجه قرار گرفت.

انفجار نطنز خرابكاري بود
گزارش رسمي ايران به آژانس انرژي اتمي

غريب آبادی: ايران حق خود می داند به هر شيوه ای كه صالح بداند واكنش الزم به تهديدات اتخاذ كند

خيمه شب بازی بازنده ها
عادي سازي روابط كش��ورهاي عربي )محور وهابيت( با رژيم صهيونيستي 
سابقه اي طوالني دارد. پيش از عادی سازی و علني كردن روابط امارات و بحرين 
با اين رژيم سفاك و اشغالگر، شاهد مذاكرات نتانياهو با رئيس شوراي حكومتي 

سودان، با وساطت امريكا، رژيم سعودي حاكم بر حجاز و امارات بوديم. 
بن سلمان وليعهد عربستان سال ۲۰۱۷ با نتانياهو درباره روابط في مابين 
ديدار كرده كه نتيجه اوليه آن خريد يك محموله سنگين ۲۵۰ ميليون 

دالري از مدرن ترين ابزارهاي جاسوسي از اسرائيل بود. 
مصر نيز در زمان انور سادات در سال ۱۹۷۸ با پيمان ننگين كمپ ديويد 
به عادي سازي روابط خود با رژيم صهيونيستي پرداخته و اينك با روي كار 
آمدن السيسي طرفين آشكارا به تقويت روابط في مابين پرداخته اند. اردن 
نيز از زمان روي كارآمدن ش��اه عبداله دوم در اين كشور به عادي سازي 

روابط خود با صهيونيست ها اقدام كرده است. 
حقيقت اين است كه نظام سلطه )با محوريت انگلستان( با متالشي كردن 
امپراتوری عثماني و استقرار يهوديان صهيونيست در فلسطين براي كنترل 
شيعيان فرقه بهائيت و براي كنترل اهل سنت فرقه وهابيت را ايجاد كرده و 
با اطمينان خاطر از عقيم سازي تفكر انقالبي در جهان اسالم، به طرح هاي 
توسعه طلبانه نيل تا فرات پرداختند اما پيدايش انقالب اسالمي، مهندسي 
نظام س��لطه را به كلي نابود ساخته و رش��ته امور را از دس��ت غرب خارج 
ساخت. در واقع وهابيت و بهائيت مانند دو بال براي بلند پروازي هاي رژيم 
صهيونيستي ايفاي نقش مي كردند و اين رژيم سفاك با كمك اين دو فرقه 
انگليسي آتش خشم ملت هاي جهان اسالم را خاموش و به توسعه مرزهاي 

جغرافيايي و تحقق اميال شيطاني اش مي پرداخت. 
رژيم صهيونيستي كه تا پيش از ظهور انقالب اسالمي با كمك دو فرقه انگليسي 
و با انتخاب استراتژي »جنگ در بيرون از خانه/امتيازگيري در داخل خانه« 
به راحتي طعم شكست تلخ را ظرف شش روز به ارتش قوي ۱۱ كشور عربي 
چشانده بود، اينك با ظهور انقالب اسالمي مجبور به تغيير استراتژي خود به 

استراتژي »جنگ در داخل خانه/امتياز دهي در بيرون از خانه« شده است. 
پيدايش انقالب اس��المي جهان اس��الم را به صحنه تقابل دو اسالم »اسالم 
انقالبي« با »اسالم وهابي انگليسي« مبدل ساخت. آنچه كه امروز از صحنه تقابل 

دو اسالم مذكور پس از چهار دهه اخير مشاهده مي شود گوياي اين است كه:
۱- اسالم وهابي با همه پول پاشي ها و به رغم همه حمايت هاي تمام عيار 
سياسي، نظامي، امنيتي و اطالعاتي نظام سلطه  غرب، روز به روز ضعيف تر 
شده و رژيم سعودي به عنوان مركز تفكر انگليسي وهابي، شكل احتضار 

به خود گرفته است. 
۲- رژيم صهيونيس��تي نيز در بدترين وضعيت ممكن در جنگ داخلي و 

جنبش مقاومت فلسطين، روز شمار مرگ خود را به نظاره نشسته است. 
۳- جبهه مقاومت اسالمي فلسطين كه در گذشته  نه چندان دور در انتفاضه 
اول با كلوخ و س��نگ به جنگ با متجاوزان صهيونيست مشغول بود اينك 
از توان دفاعي در تولي��د و به كارگيری جنگ افزارهاي م��ورد نياز نظامي 
برخوردار بوده و نفس صهيونيست ها را گرفته است به طوري كه رژيم خونريز 
صهيونيستي هم اينك قدرت مقاومت چند روزه در برابر مبارزان منطقه بسيار 

كوچك غزه را از دست داده است. 
۴- جمهوري اس��المي ايران به عنوان ام القراي اسالم انقالبي در بهترين 
وضعيت ممكن قرار گرفته و ضمن دستيابي به توانمندي هاي فوق العاده 
نظامي به ويژه در صنايع موشكي، هوافضا، رادار و ضدرادار، پهپاد و زيردريايي 
با توسعه عمق استراتژيك خود، مرزهاي انقالب اسالمي را از آسيا فراتر و 
تا عمق امريكاي التين گس��ترش داده و موفق به ايجاد و تقويت و سلطه 
غيرقابل اجتناب محور مقاومت در منطقه غرب آسيا شده و به اين ترتيب 
گلوي صهيونيست ها را به شدت تحت فش��ار قرار داده و خواب آنان را به 

كابوس مرگ بدل ساخته است. 
۵-  از س��وی ديگر عالوه بر ضعف و ناتواني اروپا در حماي��ت مؤثر از رژيم 
صهيونيستي و رژيم س��عودي، امريكا نيز با مشكالت س��نگين داخلي و 
بين المللي مواجه بوده و با از دست دادن هژمون خود، فاقد قدرت و اراده الزم 

براي نقش آفريني در منطقه غرب آسيا است. 
با عنايت به نكات مذكور، امروز مسائل منطقه غرب آسيا )خاورميانه( بسيار 
پيچيده تر و بازيگران اصلي در اين منطقه بسيار قوي تر از آن هستند كه يك 
توافق شكننده و سست بتواند كمكي به مثلث اشرار »غربي، عبري، وهابي« كرده 
و مشكالت و مسائل آنها را حل و فصل كند، از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه: 
۱ - اين توافق براي امارات، بحرين )و به طور كلي محور وهابي در جهان اسالم( 
و رژيم صهيونيستي آورده  مثبت و ارزنده اي جز شانتاژ تبليغاتي )آن هم در 

كوتاه مدت( در پي نخواهد داشت. 
۲ - اگرچ��ه اين توافق )خيمه ش��ب ب��ازي سياس��ي( ب��راي وهابيون و 
صهيونيست ها آورده اي نداشته و به اصطالح اگر حفر اين چاه براي آنان آب 
ندارد اما براي شخص ترامپ احتماالً نان داشته و هدف اصلي ترامپ از اين 
بازي، برنده شدن در انتخابات رياست جمهوري است و حقيقت اين است كه 
احمق هاي حاكم بر امارات و بحرين هرينه برنده شدن ترامپ در انتخابات را به 

ازاي هيچ )بلكه به ازاي نابودي خود در آينده نزديك( مي پردازند. 
۳ - واقعيت اين است كه اين توافق هيچ تأثير مهم و ملموس عملي در روند 

حل مشكالت غرب و صهيونيست ها حتي در كوتاه مدت ندارد. 
۴ - امارات و به ويژه بحرين )كه حاكمانش غيربحريني و دزدان دريايي 
بوده و بحرين را از انگليس پاداش گرفته اند( كه از ترس انقالب اسالمي و 
غلبه بر انقالب مردم اين دو كشور، به اين بازي ننگين تن داده اند، بازندگان 
اصلي اين بازي هستند و زودتر از آنكه تصور شود مزد اين خيانت را از سوي 

مردم دريافت خواهند كرد. 
۵ - اين توافق نيم بند در واقع مانند بنزين و سوخت انتفاضه فلسطين عمل 

كرده و به انقالب مردم فلسطين جان دوباره خواهد بخشيد. 
۶ - توافق مذكور مرزبندي بين اس��الم انقالبي و اسالم وهابي انگليسي را 
شفاف تر از گذش��ته نمايان كرده و همين امر س��بب شعله ور شدن خشم 

ملت هاي مسلمان منطقه عليه سازشكاران خواهد شد. 
۷ - اگر چه به ظاهر، اين تواف��ق در كوتاه مدت مانند تحرك مگس ها براي 
جمهوري اسالمي ايران مزاحمت هاي امنيتي، اطالعاتي و... توليد خواهد كرد 
اما بي شك در ميان مدت )و نه بلند مدت( اين واقعه به نفع انقالب اسالمي 
تغيير وضعيت خواهد داد. اين حقيقت مهم را هرگز نمي توان كتمان كرد كه 
توافقات پيشين محور وهابي و اسالم انگليسي با رژيم صهيونيستي )مصر، 
اردن، مراكش، سودان، رژيم سعودي( سبب پيدايش موج اول بيداري اسالمي 
در منطقه غرب آسيا شده و در آينده نه چندان دور توافقات فعلي و تحركات 
مذبوحانه و از سر استيصال محور وهابي، موج دوم بيداري اسالمي را پديدار 
خواهد ساخت و در موج دوم رژيم هاي وابسته به غرب در ميان شعله هاي 

خشم ملت هاي مسلمان منطقه خواهند سوخت. 
به عنوان نتيجه گيري مي توان گفت توافقنامه نمايشي واشنگتن، توافق بين 
بازنده ها )محور غربي، عبري، وهابي( در برابر محور برنده ها )اسالم انقالبي، جبهه 
مقاومت اسالمي فلسطين و محور مقاومت اسالمي( بوده و ترديدي نيست كه اين 

خيمه شب بازي و تئاتر روحوضي غرب به نفع اسالم انقالبي تمام خواهد شد.

سيد عبداهلل متوليان

    خبر

جمهوري اس��المي ايران اين روزه��ا در حوزه 
سياس��ت خارجي روزهاي خطيري را پش��ت 
سر مي گذارد؛ از يك س��و برجام به عنوان يك 
معاهده بين المللی با اقدامات يكجانبه گرايانه 
امريكا در معرض مرگ حتمي است و از سوي 
ديگر نظارت هاي آژانس بين المللی انرژي اتمي 
از تأسيسات هس��ته اي ايران همچنان جريان 
دارد و حتي فراتر از آن جمهوري اسالمي ايران 
بعضاً به درخواس��ت هاي فرا پادماني با حسن 
نيت برخورد كرده كه بازديد بازرس��ان آژانس 
از دو مركز هسته اي نمونه اين همكاری هاست. 
حتي شبكه خبري بلومبرگ امريكا ارديبهشت 
ماه س��ال جاري در گزارش��ي اذع��ان كرد كه 
بازرسان و كارشناسان آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در سال گذشته ميالدي در مجموع ۱۱۰۰ 

نفرساعت در ايران حضور داشته اند. 
بااين حال، پنجم تيرماه گذشته وقوع يك انفجار 
در س��ايت هس��ته اي نطنز عالمت سؤال های 
فراواني را براي منش��أ اين ح��وادث نزد افكار 
عمومي ايجاد ك��رد كه به رغ��م همكاري هاي 
همه جانب��ه اي��ران با آژان��س چ��را همچنان 
تأسيسات هسته اي ايران در معرض تهديدهاي 
مستقيم و غيرمستقيم دشمنان قرار می گيرد. 
مس��ئله اي كه روز پنج شنبه موضوع سخنراني 
نماين��ده دائم كش��ورمان در نشس��ت فصلي 
ش��وراي حكام آژانس بين المللی انرژي اتمي 
بود و او ضم��ن تأكيد بر اين نكت��ه كه »انفجار 
در تأسيسات هسته اي ش��هيد احمدي روشن 
)نطنز( نتيجه خرابكاري بود« نسبت به چنين 

»ماجراجويي خطرناكي« هشدار داد. 
كاظ��م غريب آب��ادي، ضمن تش��ريح مواضع 
ايران درباره گ��زارش پادماني مديركل آژانس 
بين الملل��ی ان��رژي اتمي، گف��ت: »جمهوري 
اس��المي ايران، اهمي��ت بااليي ب��راي امنيت 
هسته اي قائل است. در اين زمينه، توجه شما 
را به يك موضوع مهم درخصوص انفجار اخير 
در تأسيسات هسته اي ش��هيد احمدي روشن 
)نطنز( جل��ب مي كنم كه همان ط��ور كه قباًل 
اعالم ش��د، نتيجه خرابكاري بود. ما نسبت به 
چنين ماجراجويي خطرناكي هشدار مي دهيم. 
اين اقدام��ات بدخواهانه بايد توس��ط آژانس و 

اعضاي آن قوياً محكوم شود.«

 وي با اس��تناد به قطعنامه هاي آژانس درباره 
خرابكاري در تأسيس��ات هسته اي كشورهاي 
عضو و يادآوري مس��ئوليت آنها، اف��زود: »در 
قطعنامه هاي مختلف كنفرانس عمومي تأكيد 
شده است هرگونه حمله مسلحانه و تهديد عليه 
تأسيس��ات هس��ته  اي اختصاص داده شده به 
مقاصد صلح آميز و تح��ت پادمان، نقض اصول 
منشور ملل متحد، حقوق بين الملل و اساسنامه 

آژانس تلقي مي شود.«
   تهديدات را به هر شيوه كه صالح بدانيم 

پاسخ مي دهيم
سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی 
انرژي اتمي اضافه كرد: »در همين چارچوب، 
ايران ح��ق خ��ود مي دان��د ضم��ن حفاظت 
از تأسيس��ات هس��ته اي خود، به هر شيوه اي 
كه ص��الح مي داند، واكن��ش الزم را نيز به اين 

تهديدات به طور مقتضي اتخاذ كند.«
 غريب آبادي تأكي��د كرد: »چني��ن اقدامات 
بدخواهانه، تأثيرات منفي بر برنامه هس��ته اي 
ايران نخواهد گذاشت، بلكه به عنوان انگيزه اي 
براي تسريع پيش��رفت هايش خواهد بود. اين 
حقيقت كه ۲۲ درصد از بازرسي هاي آژانس در 
سطح جهاني در ايران انجام شده است، نشان 
مي دهد ايران ش��فاف ترين برنام��ه صلح آميز 
هس��ته اي را در ميان كش��ورهاي عضو آژانس 
دارد. هر چند الزم است آژانس بر فعاليت هاي 
جاري تمركز نمايد، اما ايران به طور داوطلبانه 
درخواست آژانس براي رسيدگي به موضوعات 

احتمالي پادماني را پذيرفت.«
 سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی 
انرژي اتمي اظهار داش��ت: »در همين زمينه، 
گزارش فعلي مديركل مبين گام هايي اس��ت 
كه ايران و آژانس براي رس��يدن ب��ه يك فهم 
مش��ترك درخصوص موضوعات م��ورد نظر و 
همچنين يافتن راه حل ه��اي قابل قبول براي 

آنها برداشته اند.« 
   هش�دار به ش�وراي حكام و دبيرخانه 

آژانس
وي با تأكيد بر ض��رورت رعايت چارچوب هاي 
حقوقي در همكاري ايران و آژانس، تأكيد كرد: 
»بايد توجه داش��ت همان مت��ون حقوقي كه 
حقوق آژانس را مقرر مي دارند، حدود و مرزهاي 

اعمال چنين حقوقي را نيز مشخص كرده اند. در 
همين رابطه، سؤاالت يا درخواست هاي آژانس 
بايد مبتني بر داليل معتبر قانع كننده و اطالعات 

و ارزيابي هاي مستقل خود آژانس باشد.« 
سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی 
انرژي اتمي با اش��اره ب��ه كارش��كني ها عليه 
همكاري هاي ايران و آژانس، افزود: »براي حفظ 
تماميت آژانس، اعضاي آن بايد از هرگونه اعمال 
فش��ار به آژانس، به طور جدي پرهيز كنند. با 
احترام به اين حدود و كنار گذاشتن اطالعات 
ادعايي و س��اختگي بود كه زمين��ه همكاري 
ميان ايران و آژانس، فراه��م گرديد. در همين 
راستا، از آنجا كه آژانس اطالعات در دسترس 
خود را تا به امروز بررس��ي و تجزي��ه و تحليل 
كرده اس��ت، بنابراين، تأييد كرده اس��ت هيچ 
سؤال و يا درخواس��ت ديگري براي دسترسي 
به اماكني به جز آنهايي كه توس��ط ايران اظهار 
شده اند، ندارد. از آنجا كه معدود دشمنان برجام 
هيچ مس��ئله اي براي تخري��ب آن و همچنين 
همكاري بين ايران و آژانس در س��اليان اخير 
نيافته اند، سعي كردند به س��مت ادعاهاي بي 
پايه و اس��اس بروند. از اين رو، ضروري اس��ت 
شوراي حكام و دبيرخانه آژانس در اين زمينه 
دورانديشی و درايت الزم را به خرج بدهند تا در 

دام توطئه هاي آنان گرفتار نشوند.« 
   فراموش نكنيد اجراي پروتكل الحاقي 

داوطلبانه است
نماينده دائ��م كش��ورمان نزد س��ازمان هاي 
بين المللی در وين با تأكيد بر اينكه ايران به طور 
داوطلبانه در مقطعي از س��ال هاي گذش��ته و 

اكنون پروتكل الحاقي را اجرا كرده، بيان كرد: 
»موضوعات تحت رسيدگي، از جنبه درخواست 
دسترس��ي، با پروتكل الحاقي مرتبط هستند 
و نباي��د فراموش كنيم كه پروت��كل الحاقي به 
خاط��ر برجام و به ط��ور داوطلبان��ه و موقت از 
سوي جمهوري اسالمي ايران اجرا مي شود.« 
وي با اشاره به ادعاهاي امريكايي ها درخصوص 
برنامه هسته اي ايران، اظهار داشت: »امريكا و 
رژيم صهيونيستي براي ساليان متمادي با هدف 
انحراف جامعه بين المللی و آژانس، از احتمال 
بمب هسته اي و فعاليت هاي به اصطالح پنهاني 
ايران صحب��ت مي كنند، در حالي ك��ه نه تنها 
تاكنون از اين بمب خيالي خبري نبوده است، 
بلكه ايران كشوري است كه بيشترين شفافيت 
را در تعامالت خ��ود با آژانس ب��ا پذيرش يك 

پنجم كل بازرسي هاي آن دارد.« 
غريب آبادی تأكيد كرد: »جمهوري اس��المي 
اي��ران مواض��ع خ��ود را قوي��اً در مخالفت با 
سالح هاي هس��ته اي و ضرورت امحاي كامل 
آنها اظهار داشته است. در مقابل، امريكا اكنون 
مجهز به حدود ۶۲۰۰ كالهك هسته اي است 
كه نيمي از س��الح هاي هس��ته اي موجود در 
جهان را تشكيل مي دهد و براي نابودي چندباره 

جهان كافي است.« 
   رژيم صهيونيستي، بزرگ ترين نگراني 

امنيتي منطقه
غريب آبادي با اشاره به رفتار متناقض كشورهاي 
عضو آژانس نس��بت به تس��ليحات هس��ته اي 
رژيم اس��رائيل، گفت: »از س��وي ديگ��ر، رژيم 
صهيونيستي كه تنها غيرعضو معاهده عدم اشاعه 
در منطقه خاورميانه مي باشد، به معاهدات ديگر 
ناظر بر مقوله سالح هاي كشتار جمعي نپيوسته 
است و همچنان بزرگ ترين نگراني امنيتي در 
منطقه اس��ت. اين رژيم داراي انواع سالح هاي 
كشتار جمعي اس��ت، به درخواست هاي مكرر 
جامعه بين المللی و آژان��س بين المللی انرژي 
اتمي براي پذيرش پادمان ها و بازرسان آژانس 
جواب رد داده است، و مكرراً همسايگان خود را 

تهديد و به آنها حمله مي كند.« 
وي از اعضاي شوراي حكام پرس��يد: آيا با اين 
وصف، اين به تمسخر گرفتن تمامي معاهدات 
خلع س��الحي و كنترل تس��ليحات نيست كه 
امريكا و رژيم صهيونيس��تي با چنين س��وابق 
تاريكي، صحبت از نگراني هاي پادماني در مورد 

ايران مي كنند؟
سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی 
انرژي اتمي با ط��رح اين پرس��ش كه اعضاي 
محترم آژانس، چه كسي تهديد به شمار مي آيد، 
می گويد كه اين، مسلماً ايران نيست. كافي است 
به گزارش های متعدد آژانس نگاهي بيندازيد 
كه همواره صحبت از نظارت بر برنامه هسته اي 
ايران و پايبندي به تعهدات آن مي كنند. براي 
حفظ رژيم پادمان و همچنين تماميت آژانس، 
جامعه جهاني نبايد درب��اره وضعيت امريكا و 
رژيم اسرائيل و تهديدات آنها كه متوجه صلح 
و امنيت منطقه اي و بين المللی است، همچنان 

سكوت كند و نظاره گر باشد.
 وي گفت: »هيئت من مايل است تا بر اين نكته 
مهم كه اج��راي فعاليت هاي راس��تي آزمايي 
نيازمند اين اس��ت كه دو طرف با حس��ن نيت 
هم��كاري كنند، تأكي��د مجدد كن��د. احترام 
و اطمين��ان در ط��ول زمان ايج��اد مي گردد، 
اما مي تواند در كس��ري از ثانيه نابود ش��ود. در 
همين راس��تا، قوي��اً از آژانس انتظ��ار مي رود 
مأموريت خود را به شيوه اي حرفه اي، مستقل، 
و بی طرفانه و به دوراز هرگونه فش��ار يا مداخله 

انجام دهد.«

    ايسنا: محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي در توئيتي 
به توافقنامه سازش برخي از كشورهاي عربي منطقه با رژيم صهيونيستي 
واكنش نش��ان داد: »خيانتكاران به آرمان فلس��طين در تمام جنايات 
صهيونيست ها ش��ريك هستند؛ دس��ت ظالم را با اشتياق مي بوسند و 
بر صورت مظلوم چنگ مي زنند. يوم النكب��ة ثاني را رقم زدند. هيچ راه 
حلي بدون مشاركت مردم فلسطين وجود نخواهد داشت و خيانتكاران 

دوزخيان زمين و آسمان ها هستند.« 
    فارس: سرلشكر پاس��دار محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در پيامي به گردهمايي پيشكسوتان عرصه دفاع مقدس استان 
مركزي،  ياد و نام حماسه س��ازان لش��كر علي بن ابيطالب )ع(، لش��كر 

۷۱حضرت روح اهلل و لشكر مهندسي رزمي ۴۲ قدر را گرامي داشت.

ژه
وی

تئوریسینگرانيوآشوب! 
سعيد حجاريان نااميد از پيروزي جرياني در انتخابات ۱۴۰۰ 
و س��رخورده از نارضايتي مردم از دولت و مجلس و شوراي 
اصالح طلب، برنامه آش��وب و فتنه براي كشور مي چيند. او 
اخيراً در بخشي از يك يادداشت نوشته است: »ممكن است 
در بحبوحه انتخابات ۱۴۰۰، مثاًل هفته منتهي به رأي گيري، 
تورم بيش از ميزان فعلي ش��تاب بگيرد و قيمت ها به شكلي 
سرس��ام آور افزايش پيدا كند. اين موض��وع از آنجايي واجد 
اهميت است كه معموالً تورم نوروز به نيمه هاي بهار يا حتي 
اوايل خردادماه س��رريز مي كند يعني همان معضلي كه در 
ادبيات ما به »س��ياه بهار« يا »گدا بهار« مشهور است. اينها 
در حالي است كه دولت برخالف ديگر ادوار قادر به مديريت 
بحران معيشت )ولو به صورت مقطعي به وسيله تزريق پول( 
نيست، زيرا اساساً اسباب آن را در اختيار ندارد. با اين اوصاف 
ممكن است در بزنگاه انتخابات برخي هرج ومرج هاي بخشي 
و منطقه اي پديد آيد. مانند انباشت مطالبات معوق دي ماه 
۱۳۹۶ يا آنچه در آبان ماه ۱۳۹۸ رخ داد. در نتيجه بنا به عادت 
مألوف، ميان طرفداران نظام از يك س��و، و مردم معترض و 

مستأصل و جان بر كف درگيري پديد مي آيد! «
همين جمله  آخر حجاري��ان را ببينيد كه چق��در راحت از 
دوپارگي مردم مي نويس��د؛ طرفداران نظام و مردم معترض 
و جان بر كف. آيا طرفداران نظام از سياس��ت هاي اقتصادي 
غلط كه دولت مدنظر حجاريان اجرا كرد، آس��يب نديده اند؟ 

آيا مشكل معيش��تي نداش��ته اند؟ و آيا هر معترضي مخالف 
نظام است؟ نمي شود معترضاني فقط مخالف دولت باشند؟ 
از س��ويي كجا و چه زماني و در كدام آشوب و اعتراض، مردم 
عادي وارد جنگ و درگيري با يكديگر شده اند؟ اگر درگيري 
هم بوده، نيروهاي حافظ امنيت با آشوبگران بوده است. در واقع 
حجاريان از مرحله تشويق به آشوب و درگيري بين  معترضان 
و نيروهاي انتظامي عبور كرده و خواب جنگ و درگيري بين 
دسته هاي مختلف مردم را مي بيند؛ مردم برابر مردم. اتفاقي 
كه تاكنون در ايران سابقه نداشته و حاميان فتنه ۸۸ رغبت 

زيادي به تجربه اش در كشورمان دارند. 
او از گراني مي گويد و از بي اختياري دولت، اما نمي نويسد كه 
سياست هاي غلط دوستان من )از جمله سياست هاي عباس 
آخوندي در بخش مسكن( و دولتي كه من تشويق كردم كه 
به او رأی بدهيد، باعث اين رويدادها شده است. او مي خواهد 
هميشه تئوريس��ين اعتراض باش��د، اما ديگر دارد خودزني 
مي كند و دم خروس بيرون زده است! در واقع خالصه  آنچه 
حجاريان مي خواهد، مي شود اينكه ما گران مي كنيم، شما 

هم آشوب كنيد؛ در كل هم هميشه نظام مقصر است. 

فع��الاصالحطلب:اختی��اراتروحانی 
کافیاست

ناصر قوامي، فعال سياسي اصالح طلب در يادداشتي مواضعي 
اتخاذ كرده كه براي يك اصالح طل��ب حامي دولت خاتمي 

جالب توجه است. اصالح طلبان همواره اختيارات رئيس جمهور 
را كم مي دانستند، و حتي خاتمي تالش كرد با تغيير قانون، 
اختيارات خود را افزايش دهد ولي موفق نشد. حاال قوامي عليه 
اين موضع نوشته اس��ت: »بهتر اين است كه رؤساي جمهور 
به جاي افزايش اختيارات يا گاليه از كمبود اختيارات به تعامل 
با ساير قوا بپردازند تا مشكالت جامعه هرچه زودتر حل و فصل 
شود. هر رئيس جمهوري بتواند از همين اختياراتي كه دارد 
به درستي استفاده كرده و بدون توجه به حواشي به اداره كشور 

بپردازد در كار خود موفق خواهد بود«. 
او ادعاي كمي اختيارات رئيس جمهور را صريحاً رد كرده است: 
»اينكه بعضاً گفته مي شود اختيارات رئيس جمهور كم است 
و محدوديت هايي براي رئيس جمهور وج��ود دارد قابل قبول 
نيست. اتفاقاً رئيس جمهور اختيارات زيادي دارد... رئيس جمهور 
مي تواند با تعامل با برخي نهادها نگذارد اوضاع كشور اينگونه 

شود. اتفاقاً چاره كار در تعامل است و نه در تقابل. «
او از كانديداهاي رياس��ت جمهوري هم خواس��ته كه ابتدا 
در مورد اختي��ارات رئيس جمهور مطالعه كنن��د و بعد وارد 
عرصه انتخابات ش��وند تا بعداً بهانه اي نباش��د: » نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري ابتدا باي��د وظايف، اختي��ارات و حيطه 
عملكرده��اي رئيس جمه��ور را بدانند و با علم ب��ه آن وارد 
انتخابات شوند تا شايد اگر توانستند رأی مردم را از آن خود 
كرده و رئيس جمهور شدند پس از چندي از كمبود اختيارات 

گاليه نكنند. «
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موضوعات تحت رسيدگي، از جنبه 
درخواس�ت دسترس�ي، با پروتكل 
الحاق�ي مرتب�ط هس�تند و نبايد 
فراموش كنيم ك�ه پروتكل الحاقي 
به خاطر برجام و به ط�ور داوطلبانه 
و موقت از س�وي جمهوري اسالمي 

ايران اجرا مي شود


