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محبوب ترين كارها نزد خداوند ع ّز و ّ
جل در زمين ،دعا كردن است.
(مكارم األخالق :ج ،2ص ،9ح)1985
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تقسیم کار غربی ها در آستانه آغاز مذاکرات

هشتمآذر،قرارایرانو 1+4درویندرحالیگذاشتهشدهاستکهفرانسهرایزنیهابرایصدوراحتمالیقطعنامه
علیهتهرانراآغازکردهومدیرکلآژانسنظارتبرمراکزهستهایایرانرادشوارخواندهاست.بااینحالکمالوندی
گفتتاکنون ۲۵کیلواورانیوم ۶۰درصدتولیدکردهایم

••سازندگی -این روزنامه با تیتر «مسأله تخم
مرغ نیست» نوشت :صدها تصمیمی که در همه
جای دنیا در مرغداری ،تجارتخانه و بنکداری
و تحت تاثیر سیگنال های بازار و رفتار مصرف
کننده گرفته می شود؛ در ایران به دستگاه های
دولتی واگذار شده است.
••جوان -این روزنامه نوشت :مهمترین نیاز امروز
رسانه ملی ،باز کردن دروازه اندیشه است .جامعه
امــروز ایــران جامعه دهــه  ۶۰نیست .در دوران
تثبیت انقالب دگراندیشان مطلق ،در سیما بحث
میکردند اما امروز منتقدان غیرساختارشکن نیز
درکناربهترینمدافعانانقالبدرصداوسیمادیده
نمیشوند.بایدگاردهاراشکست.
••جمهوری اســامــی -ایــن روزنــامــه نوشت:
«شکایتبجاستنبایدپیشازاثباتجرمموضوعرا
رسانهایمیکردند،دنبالکنیدوبهنحویجبران
شود»؛ایننوشتهرهبرمعظمانقالباستکهدرآن
به رسانهای شدن گزارش یکی از کمیسیونهای
مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه
صالحهاعتراضشدهاست.اینجمله ٢٠کلمهای،
راهبردیراتدوینمیکندکهمیتواندنمرهاخالق
مدعیانومیزانالتزامشانراآشکارکند.امیدواریم
بعدازاینشاهدآتشافکندندرخرمنآبرویافراد
نباشیمقبلازآنکهگناهشانثابتشدهباشد.
••شرق -این روزنامه با اشاره به شکایت های پی
در پی بهارستان از روحانی نوشت :اگر چنین
شکایتهایی در نظا مهای حقوقی-سیاسی
دیگر همچون ژاپن ،انگلستان ،آمریکا ،فرانسه
یا حتی قدرتهای درجه پایینتری مانند ترکیه،
مالزی ،برزیل و امثال آن رخ داده بود ،واکنشها
به آن همینقدر سرد و بدون تفاوتبود؟ مسئله
این است که فرایندهای نظارتی کشور ما بهجای
آن که در جای درست و به شکل منطقی استفاده
شوند ،تبدیل به ابزار بازیهای جناحی و حزبی
شدهاند .چنین وضعیتی ما را به جایی رسانده
که جامعه روزبـهروز بیشتر مطمئن میشود که
فرایندهای نظارتی درخصوص بخش زیادی از
نهادها و شخصیتها چیزی بیشتر از یک نمایش
و مانور سیاسی نیست.

انعکاس
••عــصــرایــران نــوشــت :روزن ــام ــه «یــدیــعــوت
آحارونوت» اسرائیل با انتشار گزارشی نوشت:
سفر «یهودا گرامی» خاخام اعظم یهودیان ایران
به ایاالت متحده در اوایل هفته جاری به دلیل
اظهارات ضد اسرائیلی این رهبر مذهبی در
گذشته ،خشم برخی محافل یهودی محلی
(حامی اسرائیل) را برانگیخته است .خاخام
گرامی در ژانویه  2020و پس از حمله پهپادی
آمریکا به کاروان حامل (سردار شهید) «قاسم
سلیمانی» این حمله را محکوم کرد و با حضور در
خانه سلیمانی به خانواده او تسلیت گفت.
••مشرق خبرداد :روابطعمومی سپاه استان
البرز در اطالعیهای اعــام کــرد :تــعــدادی از
سرشاخههای اصلی تهدیدکنندگان امنیت
مردم و جامعه در یک عملیات غافل گیرانه توسط
سربازان گمنام امام زمان(عج) سپاه امام حسن
مجتبی (ع) استان البرز بازداشت شدند .این
افراد با عنوان جنبش قیام سپید با توزیع شب
نامههایی در کوچه و خیابانها و فراخوانهای
متعدد و فریب برخی ساده لوحان و اجیر کردن
اراذل و اوبــاش ،برنامهریزی گستردهای برای
برهم زدن امنیت و نظم عمومی جامعه وانجام
عملیات خرابکارانه و به آشوب کشیدن استان
و کشور داشتند  .

توئیت سیاسی

یمعاونوزیر
محمدی-سرانجام علیباقر 
خارجه در توئیتر نوشت« :در تماس تلفنی
با آقای انریکه مورا ،آغاز مذاکرات با هدف
لغو تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی ،در
روز ۸آذر در وین مورد موافقت قرار گرفت».
اعالم این خبر بالفاصله با واکنش مثبت
اکثریتکشورهایطرفمذاکرهباایراندر
پرونده هسته ای روبه رو شد اما در حالی که
تا پیش از اعالم آغاز زمان مذاکرات از سوی
ایران ،مقامهای غربی به ویژه آمریکایی ها
به صورت مکرر از تعلل ایران در بازگشت به
مذاکرات انتقاد می کردند ،به فاصله یک
روز پس از اعالم خبر آمادگی ایــران برای
آغاز مذاکرات ،فرانسه روز پنجشنبه ۱۳
آبان در موضعی کامال تهدید آمیز ،اعالم
کرد مشغول رایزنی با متحدانش دربــاره
چگونگیواکنشبه«عدمهمکاری»ایرانبا
آژانسبینالمللیانرژیاتمیاست.آن-کلر
لوژاندر،سخنگویوزارتخارجهفرانسهدر
نشستیخبریتصریحکرداینکشورهنوز
هممیتوانددرنشستآیندهشورایحکام،

به همراه شرکای خود علیه ایران دست به
اقدام بزند .با توجه به این که نشست بعدی
شورای حکام قرار است اواسط ماه جاری
میالدی (نوامبر) و پیش از آغاز دور جدید
مذاکرات هستهای ،برگزار شود ،اظهارات
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نشان می
دهد این کشور در آستانه شروع دور جدید
مذاکرات هسته ای مجدد لباس پلیس بد
را به تن کرده و قصد دارد با استفاده از اهرم
آژانسبینالمللیانرژیاتمیوبهنمایندگی
از مذاکره کنندگان غربی ،ایــران را تحت
فشار قرار دهد .همزمان و با وجود ایجاد
فضایی از امیدواری درخصوص آغاز دوباره
مذاکراتمیانایرانو،1+4رافائلگروسی
که این روزهــا با فضا ســازی مخرب دنبال
کاسبیخودازتنشهستهایاست،باردیگر
درمصاحبهباشبکهخبریسیانانمدعی
شد«:نظارتهستهایبرایرانتضعیفشده
است .برای آژانس فعالیت در ایران به طرز
فزایندهای دشــوار شده اســت ».اظهارات
گروسی در ادامه ادعاهای او در هفتههای

رتبه  4نشریات کشوری
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گذشته دربــاره بازرسیها در ایران است.
او چند روز پیشتر انجام بازرسیها در ایران
را به «پرواز در میان ابرهای متراکم» تشبیه
کردهبود.ایندرحالیاستکهکارشناسان
میگویندگروسیبهجایانجامفعالیتهای
فنی به بازیهای سیاسی در جهت منافع
کشورهای غربی رو آورده است اما اعالم
تاریخ هشتم آذر با واکنش هایی از سوی
سایرکشورهایطرفمذاکرهنیزهمراهشد.
اتحادیهاروپاباصدوربیانیهایضمنتأکیدبر
برگزاریحضوریدوربعدیمذاکرات«وین»
برای احیای برجام ،تصریح کرد :دور هفتم
بر نحوه تضمین اجرای کامل و مؤثر توافق
هستهای ایــران متمرکز اســت .همچنین
وزارت خارجه چین اعالم کرد این کشور در
همکاری مشترک با روسیه در نظر دارد به
احیایبرجامکمککند.
▪آمریکا به دنبال مذاکره بر سر سایر
موضوعات!

اما شاید بیش از همه موضع آمریکایی ها
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که خود عامل ایجاد چنین وضعیتی برای
برجام بودند ،مــورد توجه قــرار گرفت .ند
پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
نشستخبریروزانه،باردیگرادعاهایخود
درباره مذاکرات را تکرار کرد و گفت :دولت
جو بایدن بازگشت به برجام را نخستین
اولویت خود میداند اما قصد دارد از این
بازگشت به عنوان سکویی برای مذاکره بر
سر سایر موضوعات با ایران استفاده کند.
پرایسگفت«:ماهمچنانمعتقدیمبازگشت
دوجانبه به برجام موثرترین روشی است
که از طریق آن میتوان برنامه هستهای
ایران را مهار کرد ...بنابراین ،این نخستین
گام ماست« ».اگر بتوانیم به این پایبندی
دوجانبه دست پیدا کنیم بعد ًا از آن برجام
به عنوان مبنایی برای نه فقط طوالنیتر و
قویتر کردن توافق بلکه برای مذاکره بر
سر سایر مسائل محل نگرانی که عالوه بر
آمریکا برای کشورهای متحد و شریکانمان
در منطقه هم نگرانکننده است ،استفاده
خواهیم کرد».این سخنان در حالی بیان
شده که دولت بایدن عالوه بر آن که از ارائه
ضمانتهای الزم دربــاره خــارج نشدن از
توافق خــودداری میکند ،بر حفظ برخی
از تحریمها که دولت «دونالد ترامپ» بعد
از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده،
اصرارداردوهمینهاازموانعاصلیدروین
براینرسیدنبهنتیجهبود.
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خبر مرتبط
کمالوندی خبرداد :

عبورذخایراورانیوم ۲۰درصداز ۲۱۰کیلووتولید۲۵
کیلواورانیوم ۶۰درصد

اما در کنار تحوالت مذاکراتیدر حوزه برجام ،بهروز کمالوندی سخنگوی
سازمان انرژی اتمی در حوزه فنی ،خبر خوبی داشت که نشان می دهد
ابزارهای ایران در میدان هم به خوبی در حال فعالیت هستند .کمالوندی
در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای کشور که در
محل سفارت سابق آمریکا در تهران برپا شده با بیان این که پیشرفتهای
اینصنعتدرچرخهسوختهستهایازمرحلهاکتشاف،استخراج،تبدیل،
غنیسازی،تولیدسوختتامدیریتپسماندوهمچنینتسلطبرانواعلیزرو
فناوریکوانتوم،چشمگیرومعجزهواراست،اظهارکرد:مامدتیمحدودیت
داشتیم اما خوشبختانه با قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی
دستوبالمانبازشد.طبققانونازما ۱۲۰کیلو ۲۰درصدظرفیکسال
خواستند،درحالیکهاالناز ۲۱۰کیلوعبورکردهایمضمناینکهتاکنون
 ۲۵کیلو ۶۰درصدتولیدکردهایمکهبهاستثنایکشورهایدارایسالح
هستهایهیچکشوریقادربهتولیدآننیست.همزمانکاربری بااشارهبه
این که سخنان کمالوندی نشان می دهد غیر از ذخایر زیر 5درصد ،ایران
با مواد ۲۰و ۶۰درصد خود ،ماده اولیه
ساخت دو بمب اتمی را دارد ،نوشت:
ایران همواره اعالم کرده قصدی برای
ساخت سالح اتمی ندارد اما این اعداد
نشان می دهد چرا ترس به جان
غربیهاافتاده است.

صمیمانه های رئیسی با عشایر و کارگران در سمنان

رئیسجمهور:باورمانایناستکهمیتوانازمشکالتعبورکرد،همرفعتحریمهاوهمخنثیسازی
تحریمهارادنبالمیکنیم
مجاور -توقف بین راه و گفت و گوی صمیمانه با
کارگرانفضایسبزدرجادهمهدیشهربهسمنان،
حضور سرزده در مراسم  13آبان مردم سمنان،
بازدید از نمایشگاه اختراعات دانــش آمــوزان
سمنانی ،حضور سرزده ایل سنگسر و نشستن
پای درددل عشایر منطقه و رفتن به سراغ کارخانه
های تعطیل شده ،باعث شد نهمین سفر استانی
رئیس جمهور به سمنان کمی متفاوت تر از دیگر
سفر های استانی اش باشد .به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،آیت ا...سید
ابراهیم رئیسی در بدو ورود خود به این استان،
توضیحیدرخصوصاهدافسفرشبهایناستان
ارائه داد ،ازمجاورت این استان با شش استان
دیگر کشور و اهمیت ویژه سمنان سخن گفت و
با اشاره به این که استان سمنان از ظرفیتهای
متعددی در حوزههای کشاورزی ،صنعت و معدن
برخوردار است ،تصریح کرد« :معتقدیم اگر از این
ظرفیتهابهدرستیبهرهبرداریشود،میتوانیم
به رغم برخی کمبودها شاهد افزایش بهرهوری و
تولید در استان باشیم و دولت ،فعال کردن همه
این ظرفیتها را با جدیت پیگیری خواهد کرد».
رئیس جمهور سپس به مهدیشهر رفت و با حضور

ســرزده در یکی از سیاه چــادرهــای عشایر ایل
سنگسر ،پای درددل عشایر این منطقه نشست
و پس از شنیدن مشکالت عشایر منطقه ،خطاب
به مسئوالن تاکید کرد تامین نهادههای دامی
عشایرودامدارانمنطقهوایجادمجتمعدامداری
از سوی استاندار سمنان پیگیری و اجرایی شود.
بازدیدهای رئیسی در مهدیشهر به همین جا ختم
نشد و کارخانه تولید لــوازم خانگی سنگرکار و
کارخانه تعطیل شده پاکریس نیز از دیگر مکان
هایی بود که رئیسی از آن ها بازدید کرد ».رئیسی
سپس از مهدیشهر به سمت سمنان ،مرکز این
استان حرکت و با توقف در بین مسیر با کارگران
فضای سبز نیز گفت و گو کرد .در این بین رئیس
جمهور کــه سفرش بــه سمنان بــا یــوم ا13...
آبان مقارن شده بود ،با حضور ســرزده در میان
اجتماعکنندگانمراسم ١٣آبان باگرامیداشت
روز استکبارستیزی وبا اشاره به تعیین تاریخ آغاز
مذاکرات دربــاره رفع تحریمهای ظالمانه علیه
مردم ایران گفت :مذاکره مدنظر ما ،یک مذاکره
نتیجه محور است و ما به هیچ عنوان از خواسته
بهحق ملت ایران یعنی رفع تحریمهای ظالمانه
کوتاه نخواهیم آمــد .رئیسی گفت :همانطور

که ایران پیشتر اعالم کرده است ،میز مذاکره را
ترک نمیکنیم اما در مقابل زیادهخواهیها هم
که منجر به تضییع منافع ملت ایــران میشود،
ایستادگیمیکنیم.آیتا...رئیسیباتاکیدبراین
که از منافع ملت ایران به هیچ عنوان عقب نشینی
نخواهیم کرد ،گفت :همزمان ،هم رفع تحریمها
را دنبال میکنیم و هم خنثیسازی تحریمها را.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در این
اجتماعگریزیهمبهماجرایاخیررویاروییسپاه
و آمریکاییها در دریای عمان زد و خاطر نشان
کرد« :مردم ایران همواره اقدامات مداخلهگرانه
و قلدرمآبانه آمریکاییها در منطقه از جمله رفتار
اخیر آن ها را تقبیح کردهاند و قدردان پاسخهای
هوشمندانه و مقتدرانه پاسداران غیور مرزهای
عزت و استقالل کشور هستند ».پس از این رئیس
قوه مجریه در ادامه برنامههای سفر خود به استان
سمنان ،در بارگاه امامزاده یحیی بن موسی (ع)
حضور یافت و ضمن زیارت و خواندن نماز در این
آستان مقدس با زائــران دیدار و گفت و گو کرد.
رئیس جمهور همچنین در این مکان مقدس بر
سر مزار شهیدان حضور یافت و با ذکر فاتحه یاد
حماسههای ایشان را گرامی داشت.

▪وعدهایکهعملیاتینشود،بهمردم
نمیدهیم

رئیسی سپس با آیت ا...چراغچی نماینده مردم
سمناندرمجلسخبرگاندیداروتصریحکرد:ما
نمیخواهیمبهمردموعدهایبدهیمکهعملیاتی
نشود بلکه وعــده ها به مــردم باید عملی شود.
دیدارهای رئیس جمهور به همین جا ختم نشد و
دیدار نخبگان ،علما ،خانواده شهدا و ایثارگران و
جمعیازاقشارمختلفمردماستانبخشدیگری
از برنامه های رئیس جمهور را به خود اختصاص
داد .رئیسی اما در البه الی سفر استانی اش به
سمنان،پیگیروقوعسیالبدربرخینقاطکشور
شد و طی تماسی تلفنی  با استاندار آذربایجان
غربی و فرماندار مهاباد ،دستورات الزم را صادر
کرد .رئیس جمهور پس از دیدار با اقشار مختلف

مردم سمنان در جلسه اداری این استان شرکت
کرد ودربخشیاز سخنانش دراینجلسهبااشاره
به این که مدیران باید پاسخگو باشند وبا تاکید بر
این که میتوان از مشکالت عبور کرد،به موضوع
تعطیلی بانک ها اشاره کرد و گفت «:این که یک
بانکی ،کارخانهای را برای طلبش مصادره کند،
درستنیستوهیچبانکیحقنداردبرایپیگیری
مطالباتشکارخانهیاکارگاهیراتعطیلکندچون
تعطیلیواحدهایتولیدی،برخالفسیاستهای
کالن کشور و دولت است ».رئیسی در پایان سفر
یکروزهخودبهاستانسمنان،درنشستخبری
حاضر شد و در پاسخ به خسته نباشید مجری این
برنامهاظهارکرد«:سفرهایاستانیروزسختمن
نیست،بهترینساعاتمنوقتیاست کهاحساس
میکنممشکلیازمردمحلمیشود».

