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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
الق ُح ْس ُن ا ْال َدب.
َس َب ُب ت َْز ِک َی ِة ا ْال ْخ ِ
ادب نیکو سبب تزکیه اخالق است.
(شرح غرر الحکم :ج  ،4ص )121
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تازه های مطبوعات
••شرق  -این روزنامه با اشاره به سخنان اخیر
رئیس قوه قضاییه درباره لزوم تغییر برخی قوانین
به نفع زنان ،نوشت  :همین سخنان کافی است
تا بارقهای از امید در میان فعاالن حقوق زنان
روشن شود؛ زیرا این اولینبار است که ضعف و
نقصان دربــاره حقوق زنان از سوی عالیترین
مقام قضایی کشور مــورد نقد واقــع میشود؛
مقامی که میتواند در جهت اصالح قوانین در
این حوزه تأثیرات چشمگیر و ماندگاری بگذارد.
••اعتماد -غالمرضا نور یقزلجه سخنگوی
اقلیت مجلس در گفت و گــو بــا ایــن روزنــامــه
اظهارکرد :تحلیل شخصی من از این قرار است
که متاسفانه مقداری راجــع به تحوالتی که با
سرعتی باال در کشور همسایه شرقی رقم خورد و
شکل گرفت ،دچار تعلل شده و در محاسباتمان
نیز مرتکب خطاهایی شدهایم .معتقدم که با نوع
نگاه ما به طالبان و نوع برخورد با آنان ،احتمال
دارد در آینده مشکالتی را در منطقه شاهد
باشیم.

انعکاس
••الف نوشت  :اگرچه خانواده الریجانی در بین
سیاسیون هر دو جناح مخالفان و موافقانی دارند
اما بسیار زود است تا درباره آینده سیاسی آنها
حکم قطعی داد .بهویژه آنکه علی الریجانی و
محمدجواد اردشیر الریجانی در عرصه سیاست
ورزی کشور سابقه بسیار طوالنی دارند و همگان
آن ها را به زیرکی و ذکــاوت در عرصه سیاست
می شناسند .بنابراین احتمال این که دوباره در
آینده در مناصب کلیدی و حساس قرار گیرند
وجود دارد.
•• فرارو نوشت  :علیرضابیگی نماینده مردم
تبریز گفت :اسحاق جهانگیری به دلیل آن
چه که آن را اتهام فساد و مافیا از سوی بنده به
خود بیان کرده از من شکایت کرده است.وی
افزود :دادگاه ،پرونده این شکایت را به هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده تا هیئت
بررسیهای الزم را در این زمینه انجام دهد و
گزارش خود را در این باره به دادگاه ارسال کند.
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تدارک غرب برای معرکهگیریدر شورایحکام

درحالیکهرابرتمالیپسازگزارشتندآژانسعلیهایرانراهیمسکومیشودوگزارشهاازتحرکاتاروپاعلیهایراندرشورای
حکامحکایتدارد،رئیسیهشدارداد:برخوردغیرسازندهآژانسانرژیاتمیمخلمسیرمذاکرهخواهدبود
توکلی  -گــزارش اخیر آژانــس اتمی دربــاره
فعالیت های هسته ای ایران عالوه بر این که با
واکنش صریح نماینده کشورمان در آژانس هم
مواجه شد  به گفت و گوی تلفنی اخیر رئیس
جمهور کشورمان با شارل میشل رئیس شورای
اروپــا نیز راه پیدا کرد و آیت ا ...سید ابراهیم
رئیسی بــدون اشــاره صریح به ایــن گــزارش
هشدار داد که برخورد غیرسازنده در آژانس
انرژی اتمی ،مخل مسیر مذاکره خواهد بود.
همزمان با سفر رابرت مالی به روسیه ،گزارش
ها از تدارک طرف غربی برای صدور قطعنامه
ای احتمالی علیه ایران در نشست آینده شورای
حکام حکایت دارد .به گزارش خراسان ،آژانس
بینالمللیانرژیاتمیدرگزارشاخیرخودوپیش
ازآغازنشستشورایحکام ،بهسراغفعالیتهای
هسته ای کشورمان رفته و با ارائه گزارش هایی
دربــاره کم و کیف غنی ســازی ایــران سخن گفته
است .عالوه بر این گزارش ،رافائل گروسی مدیر
کلآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرگزارشهای
فصلی خود با ابراز نگرانی از فعالیت های هسته
ای ایران مدعی شد  «:تهران دسترسی بازرسان به
مراکزمرتبطهستهایرابهشدتمحدودکردهوبه
پرسشها پیرامون کشف آثار اورانیوم در سه محل
اعالم نشده جواب نمیدهد .فعالیتهای آژانس
بهکمترینحدخوداززمانتوافقهستهایرسیده
است .نگرانیهای فزایندهای نسبت به فعالیت
سایتهایاعالمنشدهایرانوجودداردوتهرانباید
هرچهزودتربهپرسشهاپاسخدهد».
▪غریب آبــادی  :رویــکــرد بحران ســازی غیر
ضروری،ابتدادامنخودآژانسراخواهدگرفت

  سخنانیکهالبتهبدونپاسخنماندوباموضعگیری
صریحکاظمغریبآبادی همراهشدونمایندهدایم
ایراندرآژانسبینالمللیانرژیاتمیتاکیدکردکه

رایزنیهای رافائل گروسی با محمد اسالمی قبل
از تصمیمگیری در این زمینه هستند که به تدوین
پیشنویسقطعنامهایکهایرانرابهدلیلهمکاری
نکردنمحکوممیکند،بپردازندیاخیر.
▪تقالیغرببرایفشاربرایران

غنیسازیایراندرچارچوبحقوقهستهایایران
تحت معاهده عدم اشاعه صورت میگیرد و کام ً
ال
همراستاباتعهداتپادمانیاست.بهگزارشفارس
غریب آبادی از اقدام مدیرکل در گزارش موضوع
مربوطبهثبتدادههایفراترازپادمانانتقادکردو
گفت« :این اقدام فقط برای سه ماه با آژانس تفاهم
شده بود و مبنای آن نیز کام ً
ال سیاسی بوده است،
موضوعیکهنهحقیبرایآژانسایجادمیکندونه
تکلیفیبرایایران».ویافزود«:صرف ًاچهارموضوع
پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد که مربوط به
حدود دو دهه قبل است و ایران تاکنون ،تعامالت
مناسب و سازندهای را در خصوص آنها با آژانس،
با هدف حل و فصل این موضوعات ،به عمل آورده
است ».وی از این که آژانس با وجود بازرسیهای
گسترده از تأسیسات هستهای ایران که افزون بر
یکپنجمتمامبازرسیهایآژانسدرسطحجهانی
میشود و هیچ مشکل پادمانی نیز در فعالیتها و
تعهدات جاری هستهای وجود ندارد ،تحت فشار
برخیاعضایخاصخوددرصددبزرگنماییاین
موضوعاتاست،انتقادکردوگفت« :ازهمکاری و
شفافیتایرانبایدقدردانیشودچراکهاینرویکرد
بحرانسازیغیرضروری،ابتدادامنخودآژانسرا
خواهدگرفت».

▪هشداررئیسیبهآژانس

اما واکنش طرف ایرانی به همین جا ختم نشد و به
گفت و گوی تلفنی اخیر رئیس جمهور کشورمان
با شارل میشل رئیس شورای اروپا نیز راه پیدا کرد
و آیت ا ...رئیسی بدون اشاره صریح به این گزارش
هشدار داد « :همکاری هــای جــدی جمهوری
اسالمی ایران با آژانس نمونه بارزی از اراده ایران
برایشفافیتدرفعالیتهایهستهایاشاست.
طبیعی است در صــورت برخورد غیرسازنده در
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی ،انتظار این که
ایرانواکنشسازندهداشتهباشد،منطقینیست.
اقداماتغیرسازندهطبیعتامخلمسیرمذاکرهنیز
هست ».حاال قرار است رافائل گروسی گزارش
خود از وضعیت همکاری ایران را در نشست بعدی
شورایحکامآژانسبینالمللیانرژیاتمیکهبین
روزهای 22تا 26شهریوربرگزارخواهدشد،ارائه
دهد .دراینبیناماآنطورکهبلومبرگمدعیشده
گروسی مایل است که پیش از آغاز نشست شورای
حکام،بامحمداسالمیرئیسسازمانانرژیاتمی
کشورمان دیــدار کند و قبل از ارائــه گــزارش خود
به شورای حکام میزان همکاری ایران با آژانس را
بسنجد .از همین رو این رسانه آمریکایی مدعی
شده که دیپلماتهای اتحادیه اروپا منتظر نتیجه

امــا فــارغ از همه ایــن حــرف و حدیث ها به نظر
می رسدغرب سعی دارد با تهدید و ارسال پرونده
بهشورایامنیتمنافعخودراجلوببردهرچند به
ادعای بسیاری از رسانه ها چین و روسیه با تالش
بــرای اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری
اسالمی مخالفت خواهند کرد .حاال اما پیش از
برگزاری نشست حکام ،رابرت مالی مسئول ویژه
آمریکا در امور ایران سفر خود به روسیه را استارت
زده ،سفری کــه محور آن ،رایزنی با مقامهای
روسیه و اروپایی درباره برجام است.
▪هشدارروسیهبهغرب:بهدنبالامتیازگیریاز
برجامازطریقشورایحکامنباشید

موضوعی که اتفاقا «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر
خارجه روسیه نیز در سخنان اخیر خود به آن اشاره
وتصریحکردکهطرفغربی بهدنبالامتیازگیری
از برجام از طریق شــورای حکام نباشد «:ما به
همکاران غربی خود نسبت به امتیازگیری بیشتر
در زمینه تدوین برخی فرمولهای محکومکننده
علیه ایــران که ممکن است در قطعنامه فرضی
شــورای حکام آژانــس گنجانده شــود ،هشدار
میدهیم .میدانیم که محافل غربی در این زمینه
در حال هماهنگی هستند .در گفتوگوی آتی با
رابرت مالی ،موضع خود را بیان خواهیم کرد».
حالبایدمنتظرماندودیدکهنتیجهنشستحکام
چه خواهد شد؛ آیا طرف غربی به زیاده خواهی
هایخوددراینزمینهپایانمیدهدیاهمچنانبه
سیاست بی تاثیر « فشار » ادامه خواهد داد.
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واکنششمخانیبهمعرفیکابینه
تمامطالبانی
مجاور -طالبان که در روزهای اول حضور خود در
کابل،مدعیحضورتمامقومیتهاوگروههادرقدرت
شده بود به تازگی با تغییر رویکرد  180درجه ای از
دولتتمامطالبانیخودرونماییکرد.موضوعیکه
با واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
همراه شد و علی شمخانی با تاکید برموضع قبلی
کشورمانیعنیایجاددولتفراگیردرافغانستان در
صفحه توئیتر خود نوشت «:اولویت اول #افغانستان
ثبات و آرامــش است .بیتوجهی به ضــرورت ایجاد
حکومت فراگیر ،مداخله خارجی و استفاده از ابزار
نظامیبهجایگفتوگوبرایپاسخگوییبهمطالبات
اقــوام و گروههای اجتماعی ،نگرانیهای اصلی
دوستان مردم افغانستان است».همچنین صالحی
وزیر سابق ارشــاد نوشت « :تقلیل دولت فراگیر به
امــارت طالبانی نشانه تــداوم خلف وعدههاست.
طالبانیسم هیچ نقطه اعتمادی نداشته و نگذاشته
است .خودمان را فریب ندهیم».از سوی دیگر اما
کاربرانی هم بودند که نظر دیگری داشتند و با اشاره
بهاینکهترکیبدولتاعالمیقطعینیست،نوشتند
که ایران نباید وارد جزئیات تشکیل حکومت در این
کشور بشود چرا که حداقل در آینده نزدیک ،طالبان
درافغانستان تصمیم ساز خواهد بود و ما با این گروه
باید مسائلی چون ،امنیت مرزها و حقابه هیرمند را
حلوفصلکنیم.دراینمیانروزگذشتهنیزنشست
مجازی وزیران خارجه  ۶کشور همسایه افغانستان
باحضور حسین امیرعبداللهیان وزیــر خارجه
کشورمانبرگزارشد .سعیدخطیبزادهسخنگوی
دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره جزئیات این
نشستگفت «:وزرایخارجهکشورهایحاضرنقطه
نظراتخودشانراگفتند.آقایامیرعبداللهیاننیز
مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران را برشمرد
و ایشان در این نشست تأکید داشت که االن باید از
همهبضاعترهبرانومردمافغانستاناستفادهشود
وکشورهایهمسایهبرایرسیدن بهیکصلحپایدار
کمککنند».

