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بیانیه وزارت خارجه قطر خبر داد

بازگشت سفیر دوحه به تهران

قاسمی :از هر گام ســازنده همسایگان برای ارتقای روابط استقبال میکنیم

قطر تصمیم گرفت ســفیر خود را برای از
سرگیری مأموریت دیپلماتیک به تهران
بازگرداند .این تصمیم قطر روز پنجشــبه
درحالی درقالببیانیه دفتر اطالعرسانی
وزارت خارجــه قطــر اعالم شــد که دوحه
دی مــاه ســال  94در همراهی با اعتراض
به حمله به ســفارت عربســتان سعودی
در تهران ،ســفیر خود را از ایران فراخواند
اما از قطع رابطه دیپلماتیک که خواست
ریــاض از متحدانــش بــود ،خــودداری
کرد .به این ترتیب قطر که آخرین کشــور
همراهی کننده با عربســتان بود ،در زمره
نخســتین کشــورهایی قــرار گرفــت کــه با
تصمیم به عادی سازی روابطش با ایران
آن عهد را به طور رسمی شکست و اعالم
کرد که «خواهان تقویت روابط دوجانبه با
جمهوری اسالمی ایران در تمام زمینهها
است ».به گزارش ایرنا ،پس از این بیانیه
«شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»
و محمدجواد ظریف ،وزرای امور خارجه
قطر و ایران در گفتوگویی تلفنی ،با تأکید
بر توســعه و گسترش مناســبات دو کشور
درباره مسائل منطقه و بین المللی تبادل
نظر کردند.
بهــرام قاســمی ،ســخنگوی دســتگاه
دیپلماســی کشــورمان نیز روز پنجشــنبه
ســاعاتی پــس از انتشــار بیانیــه قطــر در
استقبال از بازگشت سفیر دوحه به تهران،
گفت« :جمهوری اسالمی ایران از هر گام
سازنده و مثبت همسایگان برای بهبود و
ارتقــاء روابط فی مابین همواره اســتقبال
کــرده و بــدان ارج مینهــد ».بــه گــزارش
ایســنا ،قاســمی با بیان اینکه « قبالً سفیر
آن کشور برای برخی مشورتها به دوحه
فراخوانده شده بود و بازگشت مجددشان
بــه تهــران تصمیــم و اقدامــی منطقی و
مثبت ارزیابی میگردد» ،اظهار داشــت:
«ایران معتقد است تنها راه تأمین امنیت
و ثبات و فراهم نمودن زمینههای توسعه
اقتصــادی در منطقــه ،عــادی ســازی و
گســترش روابط میان کشــورهای منطقه
و عــدم دخالت کشــورهای فرامنطقهای
در امــور منطقــه میباشــد و ایــران آماده

اســت در جهت تعامل هر چه بیشتر این
کشــورها و حل و فصل برخــی ابهامات و
مشــکالت میان آنها تالشهای سیاســی
الزم را به عمل آورد .نیاز و ضرورت امروز
منطقــه همکاری دســته جمعــی و فائق
آمــدن بــر اختالفــات و ایجــاد زمینههای
الزم برای رایزنی و گفتگوهای بیشتر در
این منطقه حساس از جهان میباشد.
ëëواکنشهایمتفاوتبهتصمیمقطر
اگــر چه پــس از وقــوع اختــاف میان
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج
فارس و قطــع رابطه عربســتان ،امارات،
بحرین و مصر با این کشور و تحریمهایی
کــه بــه ناگزیــر موجبــات نزدیکی بیشــتر
قطــر بــه ایــران را فراهــم آورد ،تصمیــم
قطــر به بازگرداندن ســفیر خود به تهران
امــری غیرقابــل پیشبینــی نمینمــود؛
امــا بــا واکنشهــای متفاوتــی از ســوی
ایــن کشــورها مواجــه شــد .در حالــی کــه
عربســتان دســت کم تــا لحظه نــگارش
این گــزارش در قبال ایــن تصمیم دوحه
ســکوت کرده بود ،به گزارش ایسنا« ،انور
قرقــاش» وزیــر مشــاور امــارات در امــور
خارجه در واکنــش به تصمیم قطر برای
از ســرگیری روابــط دیپلماتیــک بــا ایران
آن را «آشــکار شدن سیاســتهای قطر»
تعبیــر کــرد؛ سیاســتهایی که به بــاور او
زمینه ســاز «بحران قابــل پیشبینی» در
خلیج فارس شد .اشــاره قرقاش در واقع
بــه ماجــرای اظهــارات مناقشــه برانگیــز
امیــر قطــر دربــاره ایران بــود کــه در آن از
ایــران بــه عنوان قــدرت مؤثــر و غیرقابل
انکار منطقه یــاد کرده بود و بعد از مدتی
کوتاه به یکی از دالیل قطع رابطه امارات
و عربســتان با قطــر تبدیل شــد .قرقاش
در این بــاره با طرح این موضع که «ســوء
تدبیر مدیریت قطر» و «جســتجوی سود
رســانهای» از ســوی آنها سبب دور شدن
راهبردشــان از منافع قطر شده است ،در
صفحــه توئیتــری خــود نوشــت« :قطر با
ســوزاندن پلها ،از دست دادن حاکمیت
و فــرار به جلــو بحــران را عمیقتــر کرد و
فرصتهــای میانجیگــری کــه مــا آرزوی

آن را میکردیم ،از بین برد ».وی ســپس
در جملهای تهدیدآمیــز افزود« :دوحه با
اعالم رویکردهایش در مورد ایران و یمن
گرفتاریاش را بیشتر کرد».
«شــیخ خالد بــن احمــد آل خلیفه»
وزیــر خارجــه بحریــن نیــز در واکنــش
بــه اقــدام اخیــر قطــر بــرای بازگردانــدن
سفیرش به تهران در صفحه توئیتر خود
مدعــی شــد« :تاریــخ ایــن را بنویســد ،در
روزی که قطری اجازه نداد شــهروندانش
به خانه خدا بروند ،سفیرش را به کشوری
بازگردانــد کــه بــه دروغ خواهــان پیروزی
اسالم و مسلمین است».
«هیتــر نائــورت» ،ســخنگوی وزارت
خارجــه امریــکا نیز که در نشســت خبری
خــود بــا پرسشــی پیرامــون بهبــود روابط
ایران و قطر مواجه شــده بود با گفتن این
جمله که «این مسأله تنها به خود این دو
کشــور مربوط است» ،ســعی کرد از اظهار
نظر بیشــتر در این باره خودداری کند و در
عوض به تشــریح نگرانی ایــاالت متحده
درباره مناقشــه قطــر با کشــورهای عربی
پرداخت .مناقشهای که از نیمه خردادماه
ســال جــاری با قطــع رابطــه دیپلماتیک
سه عضو شــورای همکاری خلیج فارس
بــه همراه مصــر با قطــر و اعــام تحریم
اقتصادی گسترده این کشور اغاز شد و در
حالی که جمهوری اسالمی ایران ترجیح
مــیداد موضــع بی طرفی خــود را در این
موضــوع حفــظ کند ،بســته بــودن حریم
هوایــی کشــورهای عربــی همســایه قطر
و تحریــم اقتصــادی کــه مردم قطــر را در
فشــار قرار داده بود ،سبب شد که ایران به
تنها روزنه ارتباطی این کشــور برای انجام
پروازهــای بینالمللــی و تأمیــن نیازهای
حیاتیاش تبدیل شــود .تا آنجا که تنها از
یکــی بنادر ایــران در ماههای اخیــر 466
تــن کاالی خوراکــی خریــداری شــده از
کشــورهای ترکیه و آذربایجــان به مقصد
قطر ترانزیت شــد .مجموعه اتفاقاتی که
نزدیکی بیشــتر دوحــه با تهــران را ناگزیر
میکــرد و ایــن در حالــی بــود کــه تا پیش
از آن نیــز دولــت قطر تمایــل چندانی به

توگو با ایران زیر ذره بین رسان ه ها
تمایل عربستان به گف 

خبر

طی دو روز گذشته در حالی که خبر تصمیم قطر به
بازگرداندن سفیر خود به تهران در رسانههای خبری
جهان بازنشر مییافت ،برخی رسانه ها تمرکز خود
را بــر تحلیــل تمایل عربســتان ســعودی بــه بهبود
مناسبات متوقف شدهاش با ایران قرار دادند.
«عبدالبــاری عطــوان» کارشــناس سرشــناس
مســائل سیاســی جهــان عــرب در ســتون «ســخن
روز» روزنامــه «رأی الیوم» به تشــریح شــش عاملی
پرداخت که به باور او ســبب ســرعت گرفتن فرآیند
بهبــود روابــط و مناســبات میــان ایران و عربســتان،
انقــاب تدریجی شــکل گرفته در موضع عربســتان
نســبت به ایران و تمایل رهبران ســعودی به ایجاد
گشــایش فزاینــده در مناســبات دو کشــور شــدهاند.
در تحلیل عطــوان به طور خالصه «شکســت طرح
سرنگونیدولتسوریهوبهتبعآنشکستعربستان
به عنوان یکی از بازیگــران اصلی این طرح»« ،روند
فرسایشــی جنگ یمن و ناکامی عربستان پس از دو
سال و نیم نبرد در برابر نیروهای مردمی یمن برای
بازگردانــدن رئیس جمهوری مســتعفی و فراری به
صنعــا»« ،کاهش قیمت نفــت در بازارهای جهانی
و افزایــش یافتن هزینههای سرســام آور جنگهای
نیابتی عربستان در سوریه و یمن»« ،تصویب قانون
مجــازات کشــورهای حامــی تروریســم (جاســتا) در
کنگره امریــکا و احتمال زیاد محکومیت عربســتان
بــه پرداخــت غرامــت  5تریلیــون دالری»« ،جنگ
سیاســی و اقتصادی علیه دولــت قطر و تالش برای
دور نگاه داشــتن ایران از این کشــمکش و از قطر» و
در نهایــت این دلیل مورد اســتناد عطوان که «ایران
دارای سیاســت کنــش گــرا ،عمــل گــرا و کاربــرد گرا
است و صبر و تحمل بسیاری دارد و در همین راستا
توگو
تهران از هرگونه اقدام ســعودی در جهت گف 
و بهبــود روابــط اســتقبال بــه عمــل آورده اســت»؛

همراهــی بی چون و چرا با جبهه ســازی
ریاض علیه تهران نداشت .تصمیم قطر
به تقویت روابط و بازگرداندن سفیرش به
ایران همچنین در حالی اســت که ریاض
خود در طــی هفتههای اخیــر پالسهای
مثبت متعــددی به تهــران ارســال کرده

مجموع دالیلی اســت که این نویســنده سرشــناس
عرب را بر آن داشــت که بنویسد« :رهبران سعودی
که به ایجاد تنش علیه ایران متوســل شــدند و بارها
بر عدم ازســرگیری روابط بــا تهران تأکید کردند هم
اکنــون خود بیــش از رهبران ایــران در جهت کاهش
تنــش گام برمی دارند» .وی با اشــاره بــه اظهارنظر
وزیر کشــور عراق در تهران در خصوص درخواســت
رهبران سعودی از بغداد جهت میانجیگری گفت:
«چنیــن درخواســتی از ســوی ریــاض یــک موضوع
غیرمنتظره به شمار نمیآید اما تکذیب آن از سوی
مقامات سعودی قابل پیشبینی نبود .در واقع این
درخواست نشــان داد که عربستان برای پایان دادن
بــه تنــش در روابــط میان خــود و ایران به هر شــکل
ممکن به دنبال یافتن یک میانجی است».
همزمــان بــا انتشــار این یادداشــت ،اندیشــکده
امریکایــی «اســتراتفور» نیــز به نقــل از برخی منابع
آگاه مدعــی شــده ولیعهــد عربســتان در حــال
بررســی برکناری وزیر خارجه این کشور و جایگزینی
وی بــا بــرادرش اســت .بــه گــزارش فــارس ،ایــن
اندیشــکده اظهــارات اخیــر ظریــف ،دربــاره ســفر
متقابل دیپلماتهای ایران و عربســتان را به منزله
(آشتیجویی) میان دو کشور توصیف کرده و مدعی
شــد کــه محمد بــن ســلمان جابهجایــی وزیــر امور
خارجه عربســتان را با متهم کــردن «عادل الجبیر»
بــه اتخاذ مواضع بیــش از حد تند علیه ایران توجیه
خواهدکرد.روزنامهفرامنطقهایالقدسالعربینیز
در تحلیلی به دالیل تالش عربستان برای نزدیکی به
ایران پرداخت و عالوه بر طرح موضوعات مرتبط با
سوریه و یمن ،نوشت« :عربستان خواهان پادشاهی
محمد بن ســلمان اســت و این امــر نیازمند کاهش
تنش در داخل عربستان و مرزهای آن است و ایران
میتواند تاثیر زیادی بر این دو امر داشته باشد».

اســت؛ از پیــش دســتی وزیــر امورخارجه
اش بــرای مصافحــه بــا همتــای ایرانــی
خود تــا درخواســت میانجی گــری عراق
بــرای گفتوگــو میان ایــران و عربســتان.
پالسهــای مثبتــی کــه اگــر چــه ریــاض
تمایلــی به علنی و رســانهای کــردن آنها

ندارد و گاه به تکذیب شــان اقدام میکند
امــا در دوحــه دیــده شــدهاند و شــاید بــه
همین دلیل قطر را در علنی کردن ترمیم
رابطه با ایران و گفتن «نه» قاطع به پیش
شرط کشورهای تحریم کننده خود مبنی
بر قطع رابطه با ایران ،ترغیب کرده اند.

انتقاد ایران از فشار امریکا به «آژانس»

نمایندگی ایران در «سازمان ملل » و «آژانس» به ادعای نیکی هیلی اعتراض کردند

اخبار

ظریف :قطعنامههای شورای امنیت
نه همهچیز است و نه کاغذپاره

وزیر امور خارجه کشــورمان در ششــمین کارگاه آموزشــی شبیهســازی شــورای امنیت با
محوریت کره شمالی که در موزه صلح پارک شهر برگزار شد با تأکید بر اینکه این ابزارها
در بحث قدرتسازی مهم هستند ،گفت« :تصوری که ما از شرایط بینالمللی داریم باید
تغییر کند و باید بدانیم قطعنامههای شورای امنیت نه همه چیز هستند و نه کاغذپاره».
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف با اشاره به زمان حضورش در سازمان ملل بهعنوان
نماینده ایران افزود«:یکی از سفرای کشورها در سازمان ملل در زمانی که بنده در سازمان
مللبودماینگونهمیگفتکهحقوقبینالمللجعبهابزارماست،هروقتنیازداشتیم
از آن استفاده میکنیم .بنابراین حقوق بینالملل نمیتواند همه چیز باشد همانطور که
قدرت نمیتواند همه چیز باشد ».او همچنین با اشاره به اینکه تحوالت بینالملل دوران
ن گذار ادامه پیدا
گذار را ســپری میکند ،خاطرنشــان کرد« :برخالف دیدگاه امریکا ،دورا 
کرده است و بسیار طوالنیتر از آنچه امریکاییها فکر میکردند ادامه یافت .تا امروز ۲۷
ن گذار متصور
ن گذار را تجربه کردهایم و معتقدم هیچ پایانی هم برای دورا 
سال از دورا 
نیســت و نیاز اســت این دوران بخوبی شــناخته شــود ».ظریف در ادامه گفت« :حتی در
ن گذار از جهانی صحبت میشود که در آن نه تنها امریکا قدرت فائقه
غرب موضوع دورا 
نیست بلکه اروپا و کشورهای قدرتمند هم لزوماً در آن نقش آفرین نیستند».

کمالوندی :امریکاییها به وظایف خود
درباره بازطراحی راکتور اراک عمل کردند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی از پیشرفت روند بازطراحی راکتور اراک خبر
داد و تأکیــد کــرد که امریکاییها بــه تعهدات خود در چارچــوب بازطراحی
ایــن راکتور متعهد هســتند .بهروز کمالوندی در خصــوص بازطراحی قلب
راکتــور اراک ،گفــت« :در موضوع بازطراحی راکتور که اســم جدید آن راکتور
آب ســنگین خنداب اســت ،کارهای زیادی انجام شده اســت و امریکاییها
بــه وظایــف خــود در خصــوص بازطراحــی راکتــور اراک عمل کردنــد» .به
گــزارش ایرنــا ،وی افزود« :خوشــبختانه طراحــی ما در حــدود  14ماه انجام
شــد و در مرحله بعد چینیها آن را تأیید کردند که میشــود گفت کار کامالً
بینقصی انجام شده و االن وارد فاز دوم شدهایم و طراحی جامعتری انجام
شــده اســت» .به گفته وی« ،ما ان شــاءاهلل در زمان تعیین شــده به مرحله
راهانــدازی میرســیم .پیشبینــی اولیه ما بین  4تا  5ســال بــوده که در حال
حاضر یک سال و اندی از آن گذشته است».

بررسی  ۷۶پرونده تقسیمات کشوری در دولت

وزیر کشور اعالم کرد ۷۶ :پرونده تقسیمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی
است و حدود  ۲۰۰مورد نیز در وزارت کشور و استانداریها رسیدگی میشود .به گزارش
خانــه ملــت ،عبدالرضــا رحمانیفضلــی وزیر کشــور در خصوص تقســیمات کشــوری
گفت :مدتی به این دلیل که باید قانون جدید برای تقسیمات کشوری ارائه میکردیم،
تقســیمات کشــوری متوقف شــده بود و بعــد از اینکه قانــون را تهیه کردیــم و به دولت
دادیم ،مباحث کارشناسی هنوز ادامه دارد .وی افزود :حدود دو سال تقسیمات کشوری
با مصوبه دولت متوقف بود و بعداًاین توقف رفع شد که پروندهها در سیر عادی بررسی
و به دولت ارجاع و تصمیمگیری میشود.

ســفر نیکــی هیلــی ،نماینــده امریــکا در
ســازمان ملــل متحــد بــه ویــن بــا هدف
دیدار مدیــرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی و رایزنــی دربــاره برجام بــا واکنش
نمایندگان ایران در سازمان ملل و آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی روبــهرو شــد.
نماینده امریکا چهارشــنبه گذشــته راهی
وین شد و در دیدار یوکیو آمانو ،با زیر سؤال
بردن پایبندی ایران به روح و متن برجام،
خواســتار بازرســی آژانس از مراکز نظامی
ایران شــد .نیکــی هیلی همچنیــن ادامه
فعالیت موشکی بالستیک ایران را مغایر
قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت دانست.
نمایندگیایراندرسازمانمللدرواکنش
به ایــن دیدار و درخواســت بحث برانگیز
نماینــده امریــکا در بیانیــهای ،اظهــارات
هیلی در مورد عملکرد ایران در چارچوب
برجام و مصوبات شــورای امنیت را مورد
انتقاد شــدید قرار داد و هدف از آن تحت
فشار قرار دادن آژانس بینالمللی انرژی
اتمی درخصوص برنامه هســتهای ایران
در راستای اقدامات یکجانبه امریکا علیه
سازمانهایبینالمللیعنوانکرد».
بیانیه کشــورمان با رد این اتهام که
ایران مانع دسترســی بازرسان آژانس
به مراکــز هســتهای خود میشــود ،به
هفت گزارش آژانس در تأیید پایبندی
ایــران بــه برجــام اشــاره کــرده و گفته
اســت که «اظهــارات نماینــده امریکا
نمونــه بــارزی از ناآشــنایی با مســائل
ابتدایی این حوزه و ساز و کار نهادهای
بینالمللی اســت ».بیانیه نمایندگی
کشــورمان در ویــن همچنیــن اظهــار
داشــته اســت« :ادعای دولــت امریکا
مبنــی بــر اینکــه گزارشهــای آژانس
به انــدازه میــزان دسترســی کــه ایران
بــه بازرســان میدهــد معتبــر خواهد
بــود ،ادعایی عجیــب و ســخنی کامالً
اشــتباه اســت کــه در حقیقت بــه طور
کامل اعتبار آژانــس و گزارشهای آن
را نــه تنهــا در مــورد ایران کــه در مورد
همه کشــورها زیر سؤال میبرد .چنین
ادعایــی به معنــای غیرقابــل اعتماد
بــودن آژانس و گزارشهای آن اســت
و بــه نظــر میرســد تنهــا در اثــر کــم
اطالعــی و بــی تجربگی تیم سیاســی
جدیــد در امریکا اظهار شــده باشــد».
بــه گفته نمایندگــی ایران در ســازمان
ملــل ،چنیــن اظهاراتی به طــور کامل

اعتبــار آژانــس و گزارشهــای آن را نه
تنهــا در مورد ایــران که در مــورد همه
کشــورها زیر ســؤال میبرد .این بیانیه
همچنین برداشــت ایــاالت متحده از
قطعنامه شماره  ۲۲۳۱شورای امنیت
را نادرســت دانســته و آن را نیز نمونه
دیگــری از ناآشــنایی بــا منطــق کاری
نهادهــای بینالمللی توصیــف کرده
اســت .این در حالی اســت کــه امریکا
و کشــورهای اروپایــی عضو گــروه 5+1
مدعی هستند که طبق این قطعنامه،
ایران اجازه ندارد به فعالیت در زمینه
ســاخت موشکهای بالســتیک ادامه
دهــد در حالــی که جمهوری اســامی
تأکیــد دارد کــه بخــش مربــوط بــه
موشــکهای بالستیک در این مصوبه
جنبه توصیه داشــته و الزامآور نیست.
نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل
همچنین با متهم کردن ایاالت متحده
به رویکــرد یکجانبهگرایانه نســبت به
نهادهــای بینالمللــی و تــاش برای
وادار کــردن آنها بــه اتخاذ تصمیمات
ناروا گفته است که این روش حاصلی
جــز انــزوای بیشــتر امریــکا در جامعه
جهانی به بار نخواهد آورد.
ëëنمایندگیایراندرآژانس:ادعایامریکا
در اثر بی تجربگی تیم سیاســی جدید این
کشوراست
نمایندگــی ایــران در آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی نیز در واکنش به ســفر هیلی
به وین به مواضع وزیر خارجه ایران اشاره

نیکی هیلی
پس از دیدار
با آمانو :با
پرسشهای فراوانی
درباره توافق ایران
به وین آمدیم.
پاسخهای خوبی
گرفتیم،
اما هنوز تردیدها
و نگرانیهای زیادی
داریم

کــرده که طــی آن محمدجــواد ظریف در
نامــهای بــه مدیــرکل آژانــس و مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفته بود:
«اهــداف و نتایــج اعــام شــده بــرای این
سفر با مفاد مختلفی از برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱شــورای امنیــت درخصوص نقش
آژانس و ضرورت صیانت از اســتقالل آن
و حفاظــت از اطالعــات حساســی کــه در
دســترس این نهاد قرار میگیرد تعارض
دارد ».در بیانیهای که از ســوی نمایندگی
کشــورمان در ویــن منتشــر شــده ،تأکیــد
شده اســت که «جمهوری اســامی ایران
کامــاً به وظایــف و مســئولیتهای خود
در انپیتــی ،موافقتنامــه پادمان ،برجام
و پروتــکل الحاقــی آشــنا اســت و بــه این
مســئولیتها پایبند بــوده و خواهــد بود،
اما هرگز اجازه ســوء استفاده از این قوانین
را بــرای اغــراض سیاســی بیمارگونه یک
کشــور خــاص نخواهــد داد .در عین حال
ضروری اســت بــرای تــداوم برجام همه
اطــراف به تعهدات خود پایبند باشــند».
بیانیــه نمایندگــی کشــورمان در ویــن
همچنیــن اظهــار داشــته اســت« :ادعای
دولت امریکا مبنی بــر اینکه گزارشهای
آژانس به اندازه میزان دسترسی که ایران
به بازرســان میدهد معتبــر خواهد بود،
ادعایــی عجیــب و ســخنی کامالً اشــتباه
اســت که در حقیقت به طور کامل اعتبار
آژانس و گزارشهای آن را نه تنها در مورد
ایران که در مورد همه کشــورها زیر ســؤال
میبرد .چنین ادعایی به معنای غیرقابل
اعتمــاد بــودن آژانــس و گزارشهــای آن
اســت و بــه نظــر میرســد تنهــا در اثر کم
اطالعی و بی تجربگی تیم سیاسی جدید
در امریکا اظهار شــده باشــد ».نمایندگی
کشــورمان همچنیــن در پاســخ بــه ایــن
سخنان که نگرانیهای امریکا هنوز ادامه
دارد ،گفت« :نگرانی امریکا از به اصطالح
عدم اجرای تعهــدات ایران در چارچوب
برجــام در حالــی کــه گزارشــات متعــدد
آژانــس حکایت از پایبندی کامل ایران به
تعهــدات برجامی خــود دارد ،حکایت از
سیاست شکست خورده امریکا در ترویج
ایران هراسی است ».پیشتر ،وزیر خارجه
کشورماندراعتراضبهسفرهیلیبهوین
در نامــهای به مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا و همچنین مدیرکل آژانس
بینالمللی گفته بود که هدف اعالم شده
این دیدار موجب برانگیختن نگرانیهای

جدی نســبت بــه تخطی بیشــتر از متن و
روح برجــام و قطعنامــه  ۲۲۳۱از ســوی
امریــکا میشــود ».ظریــف همچنیــن در
گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه اهداف و
نتایجاعالمشدهبرایسفرنمایندهامریکا
در ســازمان ملل بــه وین با مفاد مختلف
برجــام و قطعنامه  2231شــورای امنیت
درخصــوص نقــش آژانــس و ضــرورت
صیانــت از اســتقالل آن و حفاظــت از
اطالعات حساســی که در معرض اطالع
آژانس قــرار میگیرد ،در تعارض اســت،
گفــت« :آژانــس اجــازه ندهد اســتقالل و
موقعیتش در رابطه بــا برجام در صحنه
بینالمللزیرسؤالبرود».
ëëهیلی:پاسخهایخوبیگرفتیم
نیکــی هیلــی کــه بــه عنــوان فرســتاده
ویــژه ترامپ به وین رفته ،مدعی شــده
کــه ســفر او بــا هــدف «حقیقتیابــی»
در مــورد برجــام انجــام شــده و رئیــس
جمهوری امریکا هنوز در این خصوص
تصمیــم نگرفته اســت .نماینده امریکا
در سازمان ملل پس از دیدار با آمانو در
پیامی در توئیتر نوشت« ،با پرسشهای
فراوانــی دربــاره توافــق ایــران بــه ویــن
آمدیم .پاســخهای خوبــی گرفتیم ،اما
هنــوز تردیدهــا و نگرانیهــای زیــادی
داریــم »..هیلی پیــش از این در واکنش
بــه اعتــراض وزیــر خارجــه ایــران بــه
ســفرش به وین و دیــدار با آمانو مدعی
شــده بــود که «بــرای من خیلــی جالب
اســت که ایران نگران ســفر من به وین
است .اگر آنها چیزی برای پنهان کردن
ندارند ،نباید نگران ســؤاالتی باشــند که
از آژانس میپرسم ».وی افزوده بود که
امریــکا پیشقضاوتی درباره پایبندی یا
نقض برجام از ســوی ایــران ندارد و در
جریان دیدار با مقامهای آژانس در پی
یافتن بیشترین اطالعات ممکن است.
در همیــن حال هیأت نمایندگی امریکا
در ســازمان ملــل هــم در بیانیــه ای که
در مــورد این دیدار منتشــر کرد ،اشــاره
داشــت کــه نیکــی هیلــی در دیــدار بــا
یوکیــا آمانو به دسترســی به تأسیســاتی
در ایــران کــه در امــر نظارت بــر اجرای
برجام حیاتی اســت ،اشاره کرده است؛
از جمله دسترسی به هر جایی در ایران
کــه آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی
اطالعاتی در مورد فعالیتهای مرتبط
با برجام در آنها در اختیار دارد.
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ëëســرمقاله« :وزارت علــوم پایلوت ســهمدهی بــه زنان
شود»؛غالمرضاظریفیان
دگرخوان
دیگر در این موضوع که نرخ حضور زنان در دستگاههای
دولتی نرخ قابل قبولی نیست ،شکی وجود ندارد .وزارت
علوم هــم در زمــره همین دســتگاههای دولتی اســت.
حضور زنان در حوزه مدیریت آموزش عالی بسیار اندک
اســت ،چه در سطح ستاد و در خود وزارت علوم و چه در
سطح رؤسای دانشگاهها و حتی اگر دقت کنیم ،در سطح مدیریت دانشکدهها نیز
حضور زنان بسیار کم است .امروزه خوشبختانه زنان بسیار توانمندی در دانشگاهها
آموزش دیدهاند که میتوانند وارد هیأتهای علمی شوند و البته در قالب نیروهای
مدیریتی وارد بدنه ستادی وزارت علوم و دانشگاهها شوند .در روزهای گذشته حرفی
زده شــد در ایــن خصوص که «دانشــگاهها برای جــذب بانــوان در چارچوب هیأت
علمیمقاومتمیکنند».اگربحثمقاومتدردانشگاههامطرحباشد،برمیگردد
به آن نگاه ســنتی که بر نظام مدیریت کشــور حاکم است .این نظام مدیریتی هنوز
هم نظامی مردساالر است که باید به نوعی برای شکستن این دیدگاه در آن راهکار
جســت .برای رها شــدن از نگاه مردســاالرانه ،به نظر میرســد که بایــد یک برنامه
عملیاتی داشته باشیم و بر اساس آن از دانشگاهها بخواهیم که بخشی از مدیریت
دانشــگاهها ،مدیریــت گروههــای آموزشــی ،مدیریــت دانشــکدهها و عضویــت در
هیأتهای علمی را به زنان واگذار کنند .میتوانیم این موضوع را به عنوان موظفی
درنظربگیریمیابهتر اینکهبرای اینتغییراتوسهمدهیها،امتیازدرنظربگیریم.
اگر دانشگاهی فرصتهای خودش را بیشتر در اختیار زنان قرار دهد میتواند امتیاز
بیشــتری کســب کند و همین انگیزهای است برای جذب بیشــتر زنان هم در هیأت
علمی و هم به عنوان رئیس گروه و دانشکدههای مختلف .اگر این برنامه عملیاتی
به صورت روشن و مشخص تعریف شود ،موضوع حضور زنان به عنوان شاخصی
در نظر گرفته میشود که در رتبهبندی و امتیازدهی به دانشگاهها مؤثر خواهد بود .به
نظرم کمک به پررنگتر شدن حضور زنان در سمتهای مدیریت و در هیأتهای
علمی را میتوان به عنوان یک برنامه بلندمدت تعریف کرد و مثالً در دو برنامه پنج
ساله آن را به اجرا درآورد.
ëëســرمقاله« :محدودیت عکاســان مجلــس و تحدیــد آزادی»؛ کامبیز
نوروزی
علنیبودن جلسههای مجلس شورای اسالمی
بــه معنــای این اســت کــه مذاکــرات و وقایع آن
در صحن ،باید به اطالع عموم برســد ...بنابــر اصل آزادی بیان ،علنی
بودن منحصر و محدود به پخش مذاکرات نیست ،بلکه تصویرهایی که
نمایندگان با رفتار خود میسازند نیز گاه از هر مذاکرهای مهمتر و مؤثرتر
اســت .در گردش اطالعات و عرف روزنامهنگاری امروزین ،عکس ،قدر
و مرتبه و اهمیتی همشأن نوشته دارد .یک عکس میتواند حرفی بزند
به اندازه صدها کلمه .جای شگفتی دارد که نمایندگانی چند در مجلس
شــورای اســامی ،خواســتار محدودیت حضــور خبرنــگاران در صحن
مجلس شــدهاند .کســب خبر ،در زمره حقوق اساســی رسانههاســت و
ی شــده یا مکانهــای خاص
نمیتــوان جــز در مــوارد اســناد طبقهبند 
مانع از آن شــد که خبرنگاران به وظیفه حرفهای خود برای کســب خبر
بپردازند .خبرنگار ممکن است عکاس باشد .او نیز باید بتواند در مکانی
ماننــد صحن مجلس در جلســه علنی به انجام وظیفــه حرفهای خود
بپــردازد .احتماالً نمایندگان محترم ،از این مکدر هســتند که عکاسها
با شــکار لحظههــا عکسهایی میگیرند کــه برای بعضــی نمایندگان
خوشــایند نیســت و با حضور عکاســان خبــری در صحــن آنها معذب
میشــوند؛ همینطور اســت .وقتی یک عکاس خبری در مکانی است
که عکســبرداری از آن جایز اســت ،آدمها باید مراقب رفتار خود باشند.
چون هر لحظه ممکن است سوژه یک عکس شوند ،اما این طبیعت کار
عکاسی خبری است .اینجا نمایندگان محترم باید به این توجه کنند که
در معرض نگاه عموم هستند و باید در رفتار خود دقت بیشتری داشته
باشند ،نهآنکه در خانه ملت ،به محدود کردن حق کسب خبر رسانهها و
تحدیدگردشاطالعاتبیندیشند.
ëëیادداشت«:نمایشیبهنامانتقاداصالحطلبانازدولت»؛فرهادنظریانسامانی
این روزها پدیدههایی در حال شکلگیری است که برای هر مخاطب
هوشیاریبسیارتأملبرانگیزوجالباست.دورهگردیاصالحطلبان
مدتی است که آغاز شده و علیه دولت و نمایندگان لیست امید بد و
بیراه چاشنی میکنند .چه پس از انتخابات ،چه حین بستن لیست
وزرایپیشنهادیوکابینهدوازدهموچهپسازجلسهرأیاعتمادمجلس،همچنان
خود را در موضع منتقد نسبت به دولت و مجلس نشان میدهند ...قصه اینجاست
کهبرایاصالحطلبان،روحانیتنهاگزینهایبودکهمیتوانستهمچنانبرایچهار
سال دیگر هم تاریخ مصرف داشته باشد تا فضا را برای شکوفایی ظرفیت حزبی و
سیاسیاصالحطلبانبرایبروزدرکرسیریاستجمهوریهموارکندواینحمایت
بی حد ،تنها دلیلی غیر از این ندارد و امید اصالحطلبان به فردای روحانی است ولی
نکتهای که وجود دارد ،این اســت که تخمین این جریان از عملکرد روحانی ،منفی
است و همین عاملی است که پرخاشگری را در بدنه اصلی اصالحطلبان نفوذ داده
اســت .این جریان از پاسخگویی نسبت به ســوء عملکرد دولت ،خود را در الک یک
منتقد فرو برده تا فردا بتوانند برای مردم ادلهای داشته باشند که مبادا مردم بگویند
که تمام تفکر اصالحطلبی این بود که دراین هشت سال گذشت و چیزی از وجود آن
عاید ملت نشد ،در حالی که اگر سوء عملکردی هم اتفاق بیفتد ،واقعاًبه پای جریان
اصالحطلبی نوشــته میشــود چرا که اکثر قریب به اتفاق کابینه را اصالحطلبان یا
افراد همسوی این جریان تشکیل داده و فکر این جریان را به کار بستهاند .به هر حال
عبور از شــخص روحانی در چهارســال آینده نیاز به نگه داشــتن برگ برنده توسط
اصالحطلبان دارد و آن برگ برنده چیزی نیست جز اینکه آنها اولین فردی باشند
که نسبت به سوء عملکرد هشدار دادهاند.
ëëسرمقاله«:سفربهوینبانعلوارونه»؛محمدصرفی
نیکی هیلی ،سفیر امریکا در سازمان ملل به
اتریش سفر کرده است تا در وین با مقامات
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی دیــدار و
توگــو کنــد ...ترامــپ دفعه قبل [ســه ماه پیش] هم نمیخواســته
گف 
پیروی ایران از برجام را تأیید کند اما اعضای ارشد دولت او را قانع کردند
تا زمان تنظیم یک استراتژی تازه برای رسیدگی به مشکل ایران چنین
کند .باالخره ترامپ برای دومین بار نیز به ســختی! راضی میشــود که
برجام را تأیید کند به شرطی که دولتمردانش راهکاری برای سختگیری
بیشتر بر ایران بیابند .برخی منابع امریکایی چند روز بعد اعالم کردند
ترامپ در 90روز بعدی از تأیید پایبندی ایران به برجام خودداری خواهد
کرد .برخی مســئوالن و تحلیلگران کشــورمان بر پایه چنیــن روایتها و
گزارشهایــی معتقدند که ســفر هیلی به ویــن و تالش بــرای بازدید از
مراکــز نظامی ایران در ادامه همین راهبرد اســت ...واکنش ضعیف به
تحریمهایبیسابقهواخیرکنگرهامریکاکهبهامضایترامپنیزرسید،
فصــل تــازهای از فشــار و چالش را برای مــا ایجاد خواهد کــرد و پیش از
رسیدن این فصل باید چارهای برای آن اندیشید .البته چاره آن از پیش
اندیشــیده و در شــروط  29گانه برجام – از ســوی رهبر انقالب ،شــورای
عالی امنیت ملی و مجلس شــورای اســامی -منعکس شــده اســت.
چــاره کار در عمــل بیتعــارف و بدون لرزش دســت و پا به این شــروط
است .امریکاییها بر سر بازدید از مراکز نظامی ایران جنجال میکنند،
بــا آنکه خــوب میدانند چنین چیزی امکانپذیر نیســت .امــا برای آنها
یک منفعت دارد .برخی دوستان داخلی خواهند گفت امریکاییها به
اندازه کافی بر ســر این موضوع و ایستادگی ما عصبانی هستند .ترامپ
سیاســتمدار دیوانهای اســت .بهتر اســت بیش از این ،ترامــپ دیوانه را
عصبانینکنیمکهخطرناکاست!

