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عراقچی :قانون آیسا نقض تعهدات آمریکاست و باید جبران شود

••آرم��ان – حجت االس�لام یونسی گفت :فضای رقابتی
انتخابات ۹۶همان خواهدبود که در انتخابات سال  ۹۲با آن
مواجه بودیم .البته پیروزی همیشه از آن کاندیدایی خواهد
بود که جبهه حامی او ،هم متحد باشد وهم از دل مردم سخن
بگوید.
••شرق – احمد توکلی نماینده سابق تهران گفت :ما روی
حرفمان ایستادیم و گفتیم که همه دریافتیها غیرقانونی
بود وهمه باید بازگردد وهمه مجازات شوند .قضیه شهرداری
آزمون بزرگی بود.اعمال اختیار باید درجهت اهداف همان
سازمانباشد.دربخشعمومیکالهمینطوراست.نمیشود
از این اختیارات بیشتر استفاده کند.
••همشهری  -ای��ن روزن��ام��ه درمطلبی با عنوان " «شهر»
داری بی نیاز از درآمد ساخت و ساز "،نوشت:از سوی مرکز
ملی آمار ای��ران درح��وزه ساختوساز کشور،طی پنج سال
گذشته،ساختوساز درپایتخت 127درصد کاهش داشته
است .اما با این رکود نهتنها خدماترسانی درتهران کاهش
نیافت بلکه خدمات مختلف شهری و اجتماعی ،پایتخت
همچنان گامهای بزرگی به سمت توسعه برمیدارد.
••ابتکار-این روزنامه در مطلبی با عنوان « اقتصاد ایران آماده
جهش » نوشت :سرمایهخارجی سبب خروج اقتصاد از رکود
میشود.با احتساب ثبت ۱۱میلیارد دالر سرمایه خارجی در
یکسالپسازتوافقبرجاموهدفگذاریجذب ۲۵میلیارد
دالرسرمایهگذاریدربرنامهششممجموعهدفگذاریبرای
جذب سرمایه خارجی ۳۶میلیارد دالر برآوردشده است.
••ابتکار 6 -سد «دوستی»در خراسان رضوی« ،درودزن»
«،مالصدرا» و «زاینده رود» در اصفهان و «شمیل و نیان» و
«میناب» در استان هرمزگان زیرخط قرمز تامین آب شرب
قرار دارند.
••همشهری – تأخیردوماهه دستگاههای اجرایی در ارائه
شناسنامه ،کد شناسه و رهگیری کاالها موجب تداوم درآمد
بیشتر قاچاقچیان و زیان دولت ومردم و حتی واکنش برخی
دستگاههای دولتی شده است.
••آرمان -امیر رئیسیان وکیل آرش صادقی از انتقال موکل
خود به بیمارستان خبر داد .وی گفت :مرخصی گلرخ ایرایی
از سوی مقام قضایی تمدید نشده است.
••کیهان – در آغاز به کار یکصد و پانزدهمین کنگره آمریکا،
پیشنویس دو تحریم هستهای و موشکی جدید درباره ایران
تسلیم دو کمیته سنا و مجلس نمایندگان شد.
•• شرق -عیسی کالنتری،وزیر کشاورزی دردولتهای
اول و دوم اکبر هاشمیرفسنجانی در گفت وگ��و با این
روزنامه همچنان از سیاستهای دوران هاشمی دفاع کرد و
گفت :اقدام ناهماهنگ سازمان برنامه وقت ،باعث شکست
سیاستهای تعدیل ساختاری شد.

...

انعکاس
••انتخاب نوشت  :در پی انتشار فیلم تقطیعشد های از
گفتوگوی مهدی هاشمی با رئیس سازمان صداوسیما،و
این تلقی که او مانع حضور وی بر زیر تابوت پدرش شده
است وی توضیحی را منتشر کرد و گفت« :هنگام حمل
پیکر آیتا ...هاشمی رفسنجانی ،در حال گفتوگویی با
جناب آقای علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما در
رابطه با هماهنگیهای الزم جهت اطالعرسانی مراسم
تشییع و تدفین آیتا ...هاشمی رفسنجانی بودم که انتشار
تصاویر تقطیعشده آن همراه با مطالبی بیاساس موجب
ب��روز شایعات شده اس��ت؛ در حالی که ایشان در حیاط
منزل ،میهمان ما بوده و از مدیران اجرایی دولت سازندگی
محسوب میشود».
••جام نیوز خبرداد  :عربستان سعودی در فضای مجازی
و رسانه های گروهی ،ایران را مقصر جنگ یمن معرفی
و تهران را به دخالت در این کشور متهم می کند" .عوض
القرنی" مبلغ دربار آل سعود در توئیتر مدعی شد« :شکست
ایران خواه ناخواه نزدیک شده است و آنچه که ایران در 30
سال کاشته است ،در عرض  30ماه توسط ائتالف عربی به
سود یمن درو خواهد شد و بی نتیجه خواهد ماند».
••عصرایران نوشت  :هرچند کسی نمیتواند به لحاظ
تاریخی و شخصیتی ،جایگزین آی���تا ...اکبر هاشمی
رفسنجانی در هدایت جریان اصالح و اعتدال شود ولی
آتیهاندیشی حکم میکند نزدیکترین شخص به لحاظ
منش و تفکر ،راه او را ادامه دهد و اصحاب اصالح و اعتدال
نیز با او همراه شوند،مروری بر شخصیتهای نزدیک به
مرحوم آیتا ...هاشمی ،جای تردید باقی نمیگذارد که
شبیهترین شخص به او از لحاظ طرز تفکر و رویکردهای
سیاسی و مدیریتی ،کسی نیست جز «حسن روحانی».اما
به گزارش انتخاب علی مطهری معتقداست :ناطق نوری
می تواند نقش آیت ا ...هاشمی را برای گروه های اعتدالی
و اصالح طلب ایفا کند.
••ج��ام نیوز نوشت  :پایگاه آمریکایی دیلی بیست در
گزارشی نوشت :درگذشت هاشمی رفسنجانی رئیس
جمهور پیشین ای��ران ،می تواند عواقب شدید و تندی را
برای اصالح طلبان ایران و اعتدال گرایان در پی داشته
باشد و می تواند چهره سیاسی ایران را در آینده ای نزدیک
تغییر دهد.
••آخرین نیوز نوشت  :تصویر آیتا ...هاشمی رفسنجانی
دو بار روی جلد هفتهنامه آمریکایی تایم کار شد؛ یک بار
در سال  ۱۳۶۵در مورد ماجرای مک فارلین و بار دیگر
در سال  ۱۳۸۴که با عنوان «بازگشت رفسنجانی» روی
جلد خود منتشر کرد که به کاندیداتوری وی در انتخابات
اشاره داشت.
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مذاکرات وین برای رسیدگی به نقض برجام توسط آمریکا

تازههای مطبوعات

 /٩٥٣٠٦٦٢٢م

اعضای کمیسیون برجام  :نگرانی ایران جدی است

ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام به درخواست
ایران و به علت نقض برجام توسط آمریکا به خاطر تمدید
قانون آیسا روز گذشته در هتل کوبورگ وین برگزار شد.
ریاست طرف ایرانی در این نشست با سید عباس عراقچی
و ریاست طرف دیگر بر عهده هلگا اشمیت معاون فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود .در
این نشست که مدیران سیاسی گروه  5+1هم حضور
داشتند ،نامه اخیر محمدجواد ظریف وزی��ر خارجه
کشورمان درباره تمدید قانون آیسا مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت .به گفته عراقچی پیش از این نشست تیم
ایرانی با طرف آمریکایی یک دور مذاکره دوجانبه هم
داشته است.
▪ ▪در نشست کارشناسان ،جمعبندیهای خوبی شد

به گزارش تسنیم ،رئیس ستاد پی گیری اجرای برجام با
بیان این که قبل از این نشست کارشناسان ایرانی یک دور
مذاکراتدوجانبهباکارشناسانآمریکاییداشتهاند،گفت:
طبق ساز و کار برجام اگر کشوری درباره رفتار کشور دیگر
شکایتی داشته باشد اول باید مذاکرات دوجانبه بین آن دو
کشور صورت بگیرد و ما این مذاکرات دوجانبه را داشتیم.
عراقچی در خصوص نشست کارشناسان کشورهای
عضو برجام که دو روز پیش در وین انجام شد ،هم گفت:
کارشناسانبحثخوبیداشتندوبهجمعبندیهایخوبی
رسیدند.



...

انتخابات

▪ ▪عراقچی :تحمل
نمی کنیم کشوری
ب�����ه ب���ه���ان���هه���ای
مختلف تعهداتش
را درخصوص برجام
زیر پا بگذارد

▪▪واکنش ها به انتقال
اورانیوم به ایران

م��ع��اون وزی���ر خارجه
ک��ش��ورم��ان پ��ی��ش از
نشست کمیسیون
مشترک هم گفتوگویی درباره تمدید قانون آیسا داشت.
عراقچی با تأکید بر این که از دید ما تمدید قانون آیسا نقض
تعهدات برجامی آمریکاست ،گفت :تحمل نخواهیم کرد
که کشوری به بهانههای مختلف بخواهد تعهدات خود را
درخصوص برجام زیر پا بگذارد و باید به نحو موثری جبران
شود  .جمهوری اسالمی ایران واکنش متناسب را نشان
میدهد همچنان که نسبت به تمدید آیسا بنا به تصویب
هیئت نظارت و دستور رئیس جمهوری واکنش متناسب
در صحنه عمل نشان داده شد .وی افزود :باید پیام روشن
جمهوری اسالمی ایران به اعضای کمیسیون مشترک و
بقیه اعضای 5+1منتقل شود.اشاره عراقچی به تمدید
قانون تحریمهای ای��ران ،موسوم به آیساست که چندی
پیش برای سومین دهه تمدید شد اما مدتی بعد با دستور
رئیسجمهور این کشور و وزارت امور خارجه اجرای این
قانون در بخشهایی که برجام مشخص شده ،متوقف شد.
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در ه���م���ی���ن ح����ال
خ��������ب��������رگ��������زاری
آسوشیتدپرس به نقل
از دو مقام ارشد اعالم
ک��رد که گ��روه  5+1با
انتقال  ۱۱۶متریک
تن (ح��دود  130تن)
اورانیوم طبیعی از روسیه به ای��ران موافقت کرده است.
سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید هم در واکنش
به گزارش هایی درباره وارد کردن محموله اورانیوم خام از
روسیه به ایران ،این موضوع را دارای ممنوعیت یا مخالف
برجام ندانستند .به گزارش ایرنا ،جان کربی دراین باره
تصریح کرد« :هرگونه اورانیوم طبیعی که وارد ایران شود،
براساس شروط توافقنامه (برجام) به مدت بیست و پنج
سال،مشمولراستیآزماییپیشرفتهوتدابیرشفافسازی
خواهد بود».
▪ ▪ایرنا :آمریکا اطمینان داد که تصویب آیسا ،تأثیری بر
برجام ندارد

در همین حال ایرنا در گزارشی به تشریح مذاکرات دیروز
پرداخت و نوشت« :ای��ران در نشست کمیسیون مشترک
برجام  ،بدعهدی های آمریکا را تشریح کرد و آمریکا هم به



...

ایران وسایر کشورهای عضو اطمینان داد با اقداماتی که
انجام داده تصویب آیسا تاثیری بر اجرای برجام نخواهد
گذاشت ».بنا بر این گزارش این نشست سه ساعت طول
کشید .این گزارش اف��زوده است« :همچنین دیروز برای
نخستین بارسازوکار کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم ها
کهدربرجامپیشبینیشدهاستبهکارگرفتهشدونشست
کارگروه با حضور هیاتهای کارشناسی از ایران و تمام
دولتهایعضوبرجامدروینبرگزارشد».بنابراینگزارش
روز گذشته و در نشست برجام ،هیئت آمریکایی با تأکید
مجدد بر پایبندی کامل این کشور به برجام ،به عدم امضای
این مصوبه از سوی رییس جمهور آمریکا اشاره کرد و آن را
یکتصمیممهمسیاسیدانست.هیئتآمریکاییهمچنین
یکسلسلهازاقداماتحقوقیواجراییرابرشمردکهدولت
اینکشوربرایملغیاالثرکردنقانونآیساانجامدادهاست
واعالمکردکهباایناقداماتقانونمزبورهیچتاثیریندارد
و لذا نفس تصویب این قانون در کنگره آمریکا مشکلی برای
تعهدات برجامی این کشور ایجاد نمی کند.
▪ ▪نمایندگان سایر کشورها :نگرانی ایران جدی است

درادامهاینگزارشآمدهاست«:نمایندگانسایردولتهای
عضوکمیسیون،نگرانیایرانرا «جدی»دانستندوخواستار
اقدامات آمریکا برای بالاثر ماندن این قانون و شفاف سازی
کامل در این زمینه شدند به گونه ای که هیچ ابهامی نسبت
به اینکه این قانون اثری بر تجارت و همکاری با ایران ندارد
باقی نماند ».همچنین در ادامه جلسه  ،همه کشورها بر
تعهد کامل خود به برجام و ضرورت پرهیز از اقداماتی که
به اجرای موثر و جامع برجام در بخش لغو تحریم ها لطمه
وارد آورد ،تاکید کردند .کشورهای عضو  5+1همچنین
خواستار ملغی االثر ماندن قانون آیسا و نیز سایر قوانینی
شدند که به موجب برجام اجرای آنها بایستی متوقف باشد.



حقوق بشر

...

وزارت خارجه

چاوشی رئیس ستاد انتخابات استان
تهران شد

مطهری :ناطق نوری می تواند نقش
آیت ا ...هاشمی را ایفا کند

اظهارات مداخلهجویانه گزارشگر
ویژه حقوق بشر علیه ایران

برگزاری نشست مشترک وزارت امور
خارجه و نیروی انتظامی

ایسنا  -سید شهابالدین چاوشی معاون سیاسی
استانداری تهران طی حکمی از سوی سید حسین
هاشمی استاندار تهران به عنوان رئیس ستاد
انتخاباتاستانتهراندربرگزاریانتخاباتریاست
جمهوریوشوراهایاسالمیشهروروستامنصوب
شد.دربخشی از این حکم آمده است  :معاونین و
مدیران ستادی و اجرایی استان و فرمانداران و
بخشداران در انجام مطلوب وظایف محوله در امر
خطیر انتخابات بر اساس ماده  21قانون انتخابات
ریاست جمهوری و شورای اسالمی کشور همکاری
همهجانبه را معمول خواهند داشت.

خبر آنالین  -نایب رئیس مجلس درباره درگذشت
آیت ا...هاشمی رفسنجانی و جای خالی ایشان در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال  96گفت:
تمامگروههاوافرادمعتدلجامعهبایدتالشکنندتا
مردمنبودایشانراکمتراحساسکنند.علیمطهری
افزود:البتهجایخالیایشانبهسختیپرخواهدشد.
وی گفت :اگر بخواهیم شخصیت معتدلی را معرفی
کنیم که بتواند نقش آیت ا ...هاشمی را برای گروه
های اعتدالی و اصالح طلب ایفا کند آقای علی اکبر
ناطقنوریاست.ایشانتاحدزیادیمیتواندنقش
آیتا...هاشمیرابرایگروههایاعتدالیایفاکند.

فارس « -عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه سازمان
ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در سخنانی که
مداخله مستقیم در امور قضایی ایران است ،نسبت
به وضعیت برخی زندانیان سیاسی ابراز نگرانی
ک��رده اس��ت .جهانگیر با خطاب ک��ردن مجرمان
سیاسی ایران به عنوان «مدافعان حقوق بشر» گفته
است« :عمیقا در زمینه ادامه حبس مدافعان حقوق
بشر در ای��ران که بر اس��اس جرایم مبهم دستگیر
شدهاند ،نگرانم .عاصمه جهانگیر پاکستانی پس از
«احمدشهید»بهعنوانگزارشگرویژهجدیدسازمان
ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب شد.

میزان  -نشست مشترک وزارت امور خارجه و
نیروی انتظامی با حضور محمد جواد ظریف و
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی برگزار
ش��د .در ای��ن دی���دار ،در خ��ص��وص راه های
افزایش و تقویت همکاری ها ،هماهنگی ها
و هم اف��زای��ی امکانات و اط�لاع��ات در حوزه
مسئولیت های مشترک و در راستای تحقق
اهداف و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
از جمله خدمات رسانی هر چه بهتر به آحاد
ایرانیان در داخل و خارج از کشور گفت و گو
و تبادل نظر شد.

...

مرجعیت

پیام های تسلیت مراجع تقلید در پی
ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در پی رحلت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی مراجع عظام تقلید
با صدور پیام هایی فقدان این یار دیرین انقالب را تسلیت
گفتند .به گزارش خبرآنالین ،آیتا ...سیستانی در پیامی که
شب گذشته خطاب به محمد هاشمی برادر آیتا ...هاشمی
نوشته شده تصریح کرده است« :خبر در گذشت اخوی مکرم
جناب حجت االس�لام والمسلمین آق��ای ح��اج شیخ اکبر
هاشمی رفسنجانی طاب ثراه موجب تألم و تأسف فراوان
گردید ».به گزارش رسا،در پیام آیت ا ...مکارم شیرازی ضمن
ابراز تأسف از «فقدان ناگهانی مجاهد نستوه مرحوم حجت
االسالم و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی» آمده است:
«اینجانب ایشان را از آن زمان که در حوزه درسی ما شرکت
جدی ،باهوش،
داشت به خوبی میشناختم .مردی بسیار ّ
شجاع و صاحب اراده بود .سالها در خدمت امام راحل(ره)
فداکاری کرد و بعد از ایشان نیز دائم ًا در صحنه انقالب بود.
مشکالت مختلفی را پشت سر گذاشت ولی این مشکالت
هرگز سبب نشد که صحنه را ترک کند ».آیت ا ...جوادی
آملی هم در پیام خود آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را «استوانه
انقالب اسالمی؛ صحابی صالح ،صابر و صادق امام راحل
(قدس سره) و امین امت» توصیف کرد و نوشت« :بهترین ابراز
همدردیدراینسانحهسنگینملیورخدادتوانفرساحفظ
نظام اسالمی ،تقویت ارکان و حرکت در مدار پیام رهبری
است ،امید این که رنج مدبرانه وکوشش خالصانه بیش از
نیم قرن آن عزیز جهت احیای مآثر قرآن کریم و آثار دوده طه و
یاسین ره توشه خوبی برای لقای خداوند سبحان باشد ».در
پیام آیت ا ...نوری همدانی نیز «آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
دارای سوابق درخشان» توصیف و تاکید شده است :وفاداری
او به انقالب و امام و مقام معظم رهبری تا آخرین لحظات عمر
همچنان دوام داشت ».آیت ا ...صافی گلپایگانی نیز در پیام
خود تصریح کرده است« :عالم مجاهد مرحوم حجت االسالم
و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی رحمة ا ...علیه سالیان
حدتوانانجام
سالدرسنگرهایمختلفانقالباسالمی،در ّ
وظیفه نمود ،و در حفظ اعتدال و آرامش جامعه و رفاه مردم،
به توفیقاتی نائل گردید ».در پیام آیت ا ...علوی گرگانی
نیز تاکید شده است...« :ای��ن عا ِلم مجاهد و زحمتکش با
هوشیاری و زحمات فراوان بعد از رحلت امام خمینی رحمة
ا ...نیز در سازندگی و آبادی مملکت ایران نقش ماندگار
ایفا کردند ».به گزارش ایلنا ،آیت ا ...یوسف صانعی نیز در
پیام خود نوشت« :بیشک فقدان این مبارز خستگیناپذیر
و ذخیره انقالب ثلمهای جبرانناپذیر در مسیر حقطلبی،
عدالتخواهی،حرکتبهسویمردمساالریحقیقیوتحقق
آرمانهای انقالب است».

یو اس تودی :شرکت تحت امر گزینه وزارت خارجه آمریکا
با ایران روابط تجاری داشته است
ی��و اس ت��ودی گ���زارش داد ک��ه ب��ر اس��اس اطالعات
کمیسیون مبادالت سهام آمریکا ،نامزد احتمالی
پست وزارت امور خارجه این کشور در زمان ریاست بر
شرکت اگزونمبیل با ایران روابط تجاری داشته است.
به گزارش فارس رکس تیرسون رئیس پیشین شرکت
بزرگ نفتی اگزو نمبیل آمریکا هماکنون بهعنوان
نامزد احتمالی تصدی پست وزارت امورخارجه این
کشور معرفی شده است .اطالعات موجود از کمیسیون
سهام و اوراق قرضه آمریکا نشان میدهد در زمان
مسئولیت وی در اگزو نمبیل ای��ن شرکت با ای��ران
روابط تجاری داشته است .به نظر میرسد روابط وی
با ایران در نشست او با سنای این کشور موردسوال
ق��رار گیرد .بر اس��اس اطالعات موجود اگزو نمبیل
روابط خود را از طریق یک شرکت زیرمجموعه در اروپا
و علیرغم تحریمهای آمریکا مدیریت میکرده است .بر
همین اساس این شرکت بزرگ آمریکایی در سالهای
 2004 ،2003و  2005از طریق شرکت اینفنیوم

که  50درص��د از سهام آن را در اختیار دارد روابط
تجاری خود با ایران را انجام م�یداده است .در عین
حال اگزونمبیل اعالم کرده است :روابط این شرکت
با ایران از طریق زیرمجموع ه اروپایی خود ناقض قوانین
آمریکا نبوده است؛ چراکه این شرکت در اروپا واقع
شده و تحریمهای آمریکا نقض نشده است و هیچ فرد
آمریکایی در این مبادالت حضور نداشته است .دادهها
نشان میدهد در س��ال  2006ای��ن شرکت 53.2
میلیون دالر با ایران تجارت کرده است.

ادعای آمریکا در باره شلیک اخطار به سوی شناور سپاه در تنگه هرمز
«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید ،موضع دولت
فعلی آمریکا در قبال رویارویی روز دوشنبه شناورهای
ایرانی با شناور نظامی آمریکا در تنگه هرمز را اعالم
ک��رد .به گ��زارش بی.بی.سی و ف��ارس ،بعدازظهر
دوشنبه نیروی دریایی آمریکا گ��زارش کرد که یک
ناوشکن ای��ن کشور در خلیج ف��ارس به س��وی چهار
شناور نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران ،تیرهای
اخطار شلیک کرده است .رویترز به نقل از یک فرمانده
آمریکایی مدعی شد قبل از شلیک اخطار به سوی این
شناورها ،یک بالگرد آمریکایی یک «شناور دودزا» در
محل پرتاب کرد .جاش ارنست ،در ادامه اظهارات
خ��ود در نشست خ��ب��ری روز دوشنبه ب��ه تاریخچه
چنین رویاروییهایی پرداخت و گفت« :دیدن رفتار
شناورهای ایرانی در رویارویی با کشتیهای آمریکایی
در تنگه هرمز ،برای ما تبدیل به یک عادت شده ولی
باید بگویم که این اقدام آنها ،غیرحرفهای و غیرایمن
است ».یکی از خبرنگاران ،سخنان «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور منتخب آمریکا در خصوص لزوم شلیک

به قایقهای ایرانی در چنین مواردی را یاد آور شد و
از سخنگو خواست که قصد ایرانیان از چنین کاری
در چنین شرایطی را توضیح ده��د .ارنست گفت:
«قصد ایرانیان از این کار را نمیدانیم ولی رفتار آن
ها غیرقابل قبول است ».سخنگوی کاخ سفید ادامه
داد« :این اقدام ایرانیها نگرانکننده است و احتمال
افزایش غیرضروری تنش و خطای محاسباتی را باال
میبرد حال آن که سیاست ما بر کاهش تنشها استوار
است ».سخنگوی کاخ سفید در عین حال بالفاصله
تأکید کرد« :سربازان آمریکایی توانایی دفاع از خود
در هنگام مواجهه با تهدیدات را دارند ».گفتنی است
در شهریور ماه امسال سردار حسین دهقان وزیر دفاع
کشورمان در واکنش به اتفاق مشابهی درباره نزدیک
شدن قایقهای تندروی ایران به ناو آمریکایی گفته
بود :تامین امنیت کشور در دریا و خلیج فارس به عهده
واحدهای دریایی ماست اگر هر شناور بیگانهای وارد
آبهای ما شود به آنها اخطار می دهیم و اگر به منزله
تجاوز باشد مقابله میکنیم.

واکنش مقامات آمریکایی به درگذشت هاشمی رفسنجانی
درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام با واکنش ها و پیام های
تسلیت متعددی روبه رو شد که یکی از این پیام ها،
تسلیت مقامات آمریکایی بود؛ به طوری که سخنگویان
ک��اخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در نشست های
خبری خود به طور جداگانه ای برای این موضوع ابراز
تسلیت کردند .به گزارش فارس ،جان کربی سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا هاشمی رفسنجانی را «شخصیتی
برجسته در تاریخ جمهوری اسالمی» توصیف کرد و
گفت« :درگذشت وی را به خانواده و عزیزانش تسلیت
میگوییم ».فارس در این باره با اشاره به نشست جان
کربی نوشت« :در ادامه این نشست یکی از خبرنگاران،
از تسلیت واشنگتن به خانواده مردی که در دورههای

ﻫﺘﻞ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺸﻬﺪ
ﻓﯽ  ۴,٣٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد

ریاستجمهوری خ��ود و حتی بعد از آن ،رویکردی
ضداسرائیلی داشته است ،ابراز تعجب کرد .جان کربی
در پاسخ گفت" :او تاریخچه پیچیدهای داشت .مناسب
 /٩٥٣٠٦٦٢٢م
٠٩١۵٣١٠٧۴۶٠به خانواده داغدار وی
نیست ما (این گونه) افکار خود را
انتقال بدهیم »".بنا بر این گزارش سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا ادامه داد« :نمیتوان خانواده داغدار وی
را مسئول کارهای وی دانست ».همچنین به گزارش
 /٩٥٢٥٦١٦٢د
باشگاه خبرنگاران ج��اش ارن��س��ت ،سخنگوی کاخ
سفید هم در واکنش به خبر درگذشت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانیویرا«یکیازشخصیتهایبرجستهایران»
توصیف کرد و مانند همتایش در وزارت خارجه آمریکا
گفت :کاخ سفید درگذشت ایشان را به خانواده وی
تسلیت می گوید.

 /٩٥٣٠٧٢٨٧ق

 /٩٥٣٠٧٢٨٧ق
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