یکشنبه اول بهمن  3 ،1396جمادی االول  21 ،1439ژانویه  ،2018شماره  ، 19738سال شصت ونهم.
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
إن ُّ
بم ِ
عص َی ِة ا. ...
ن
عاو
ن
التَّ
ِ
أال َّ
أقر ُب إ َلی ال ِعزِّ ِم َ
الذ َّل ِفی َ
ُ َ
طاع ِة اَ ...
آگاه باشید که خواری در راه اطاعت خدا به ع ّزت نزدیک تر است از یاری کردن یکدیگر برای نافرمانی او.
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تازههای مطبوعات
••اعتماد – محمد هاشمی ،رئیس اسبق سازمان صدا و
سیما دربیانخاطرهایازاصرارامام(ره)برخواندنپیامش
توسط یک گوینده زن در رادیو گفت « :به ما فشار میآوردند
که چرا تا وقتی مردان هستند از زنان برای گویندگی خبر
استفاده میکنید؟ مثال فشار میآوردند که ما از خانم مریم
ریاضی که از گویندههای خبر قبل از انقالب بود و بسیار هم
گویندهای قوی و مسلط بود ،استفاده نکنیم...رفتم خدمت
امام و این مشکل را در میان گذاشتم...امام تبسمی کردند.
یکهفتهبعدمراسمیبودکهامامپیامداشتندمرحوماحمد
آقا با من تماس گرفتند و پرسیدند شیفت کاری خانم مریم
ریاضی چه زمانی است و تاکید کردند که پیام امام را خانم
ریاضی بخواند...خب وقتی ما پیام امام را دادیم ایشان
خواند دیگر مخالفتها تمام شد».
••کیهان – ولیا ...سیف ،رئیس کل بانک مرکزی در
دیداربا سفیر آلمان با بیان این که ایران گزارش اقدامات
مثبت خود را درباره  FATFارائه خواهد داد! از سفیر آلمان
خواست تا در این خصوص از ایران حمایت کند .سفیر آلمان
که ظاهرا خواستار فروش بیشتر محصوالت آلمانی در ایران
است مدعی شد :مردم ایران به محصوالت آلمانی عالقه
دارند و ما باید راههای جدیدی برای رفع موانع پیدا کنیم.
••شــرق-عــبــاس ملکی کــه از اوایـــل مــذاکــرات خــزر با
جمهوریهای شمالی ،در تیم مذاکرهکننده ایران حضور
داشته ،معتقد است در شرایط فعلی از همه مزایای وجود
یک رژیم حقوقی در خزر برخورداریم ،پس نیازی نیست
برای رسیدن به توافق در مذاکره عجله کنیم .او معتقد است
بهتر است اول مسائلمان را در جنوب حل کنیم و بعد دنبال
حل مسئله خزر باشیم.
••اعتماد – محمدرضا تاجیک در مطلبی بــا عنوان
« عقالنیت سیاسی یا سالخی اصال حطلبی» از راهبرد
برخی اصالحطلبان انتقاد کرد وگفت :همهچیز زیر سر
اصالحطلبانی است که در نقش شوالیههای همیشه پیروز
روی گفتمان اصالحطلبان چنبره می زنند و به نام عقالنیت
سیاسی اصالحطلبی را به مسلخ میبرند.
••ش ــرق -محمدجواد ابــطــحــی ،نماینده اصــولــگــرای
خمینیشهرکهازامضاکنندگانتحقیقوتفحصازمجلس
بود ،گفت :جواب سوال های ما را باید هیئترئیسه میداد؛
درباره سه سؤال هنوز نتیجه نداده؛ باید پیگیری کنیم.
«اشکاالت در سازمان اداری مجلس»« ،نحوه هزینه کرد
بودجه مجلس» و «شفافسازی برخی مسائل در ادارات
مختلف » سوال های نمایندگان است.

...

انعکاس
••رویـــــداد  24خ ــب ــرداد :آســـتـــان مــقــدس حــضــرت
معصومه(س) در پی نمایش «قرآن کشتی مطال» در موزه
حرم مطهر با صدور بیانیه ای توضیحاتی درباره نمایش
قرآن کشتی مطال در موزه این آستان ارائه داد .در این بیانیه
آمده است :این اثر هنری در تاریخ 27دیماه جاری در موزه
آستانه با حضور جمعی از مردم ،خدام و مسئوالن آستانه
مقدس ،معاون استانداری قم و اصحاب رسانه ،بازدید
شد.این اثر ،بدون هر گونه حمایت مادی از سوی آستانه
مقدس ،توسط هنرمند ارجمند آقای موسویان و صرفا برای
ابراز ارادت ایشان به ساحت مقدس اباعبدا ...الحسین
علیهالسالم ،با طراحی و هزینه شخصی تولید شده که به
درخواست سازنده آن و هماهنگی بهعملآمده از سوی
استانداری قم جهت بازدید عموم مردم برای مدتی کوتاه
به موزه آستانه مقدس منتقل شده بود و طبق نیت شخصی
مالک ،این اثر به حرم امام حسین (ع) اهدا می شود.
••ایران آنالین مدعی شد  :یکی از سایتهای فارسیزبان
خارج از کشور از قول سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس
نوشت که بازداشتشدگان فوت شده ناآرامیهای اخیر بر
اثر فکر کردن به کارهای «زشت» خود در بازداشتگاه «دق
کرده» و فوت شدند .حسن نوروزی در گفتوگو با «ایران
آنالین» ،این سخنان را تأیید کرد اما توضیح داد که هدفش
رفع اتهام از دستگاه قضایی بوده است.
••تابناک نوشت :یادداشت مشایی و تالش احمدی نژاد
و یارانش برای مشابه سازی شرایط امروز نظام با سال های
پایانی حکومت طاغوت را می توان پرده برداری از ماموریت
احمدی نژاد و اطرافیانش برای رساندن نظام به شرایط
انقالب و سال  57دانست .شاید اگر بخواهیم صریح تر در
ارتباط با یادداشت اخیر مشایی و سابقه دولت احمدی نژاد
سخن بگوییم ،باید سوال کرد که این گونه رفتارهای آنان
حاکی از آن نیست که این جریان ماموریت داشته است که
حتی در هشت سال زمامداری ،کشور را به چنین شرایطی
برساند؟ آیا حاال که موفق نشدند برای اجرای این سناریو در
سال های پس از مسئولیت نیز تالش می کنند؟
••جهان نیوز مدعی شد :سخنان هفته گذشته عبدا...
ناصری ،فعال سیاسی اصالحطلب و عضو شورای مشورتی
اصالحطلبان،درگفتوگوبا«فرهیختگان»درخصوصاین
که «روحانی از  9صبح تا  7بعدازظهر بیشتر کار نمیکند
و ناطقنوری به او تذکر داده اســت که باید بیش از این
فعالیت کند» ،واکنش توئیتری حسام الدین آشنا ،مشاور
رئیسجمهور را درپی داشت .آشنا نوشت« :آیا ایشان مشاور
ارشد بودهاند؟ آیا ایشان اصال مشاور بودهاند؟ آیا کارت
ساعتحضوروغیابرئیسجمهوردراختیارایشاناست؟»
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آخرینآماربازداشتی های اغتشاشات

11صفحهازسندمحرمانهپنتاگونمنتشرشد

دادستان تهران :بازداشتی ها به کمتر از  ۲۰نفر رسید

ایران در سند راهبرد
دفاعی آمریکا

برای  54نفر کیفرخواست صادر شد
دادســتــان تــهــران بــا اعـــام ایــن کــه بــازداشــتـیهــای
اغتشاشات اخیر به کمتر از  ۲۰نفر رسیده ،از صدور
کیفرخواستبرای 54نفرازدستگیرشدگاناغتشاشات
اخیر خبر داد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،عباس
جعفری دولت آبادی دادستان تهران دیروز در حاشیه
همایش تخصصی بررسی آسیب های اجتماعی اعالم
کرد :برای  54نفر کیفرخواست صادر کردیم و از روز
اول با متهمانی که در زنــدان بودند مالقات کردیم و
دغدغه داشتیم که این موضوع به سرعت تعیین تکلیف
شود و ان شاء ا ...تا هفته جاری همه متهمان حوادث
اخیر تعیین تکلیف می شوند .در همین بــاره حجت
االسالم بهرام رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز
گفت :نیروی انتظامی تعداد زیادی از دستگیرشدگان
حوادث اخیر را در همان روزهای اول با دریافت تعهد
آزاد کــرد .به گفته این مقام ارشــد قضایی در بررسی
پروندههای قضایی بازداشتشدگانحوادثاخیرمعلوم
شد که بسیاری از آن ها تحت تأثیر فضای مسموم مجازی
قرار گرفتند و به همین منظور نیروی انتظامی تعداد
زیادی از آن ها را در همان روزهای اول با دریافت تعهد
و التزام آزاد کرد اما عامالن و محرکان اصلی را با قوت و
قدرت دستگیر کرد و تحویل مقامات قضایی داد.

خبر داد و گفت :تأکید رئیسجمهور بر آزادی دانشجویان
فرایند آزادی آن ها را (به خصوص دانشجویان دختر )
سرعت بخشید و آن را در اولویت قرار داد .اتفاقات خیلی
خوبی افتاده است و به سمت آزاد کردن همه دانشجویان
پیش می رویم .همزمان علی نوبخت ،رئیس کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس طی نامهای به همتای خود
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواستار
حضور نمایندگانی از این کمیسیون برای رسیدگی به

آمریکا حداقل یک میلیون دالر برای اغتشاشات اخیر ایران هزینه کرده است

یک پژوهشگر و استاد دانشگاه انگلیسی اسنادی را منتشر کرده که نشان میدهند وزارت خارجه آمریکا دستکم
یکمیلیون دالر برای سوءاستفاده از اغتشاشات اخیر در ایران هزینه کرده است .به گزارش تسنیم ،نفیظ احمد،
نویسنده و روزنامهنگار تحقیقی و مدیر اندیشکده «تحقیقات و توسعه سیاسی»  در انگلیس طی یک گزارش در
وبگاه «اینسرج اینتلیجنس» به بودجه وزارت خارجه آمریکا اشاره دارد که در پروژهای خواستار استفاده از بحران
آب در ایران برای سوق دادن افکار عمومی بهسمت ناکارآمدی نظام ایران در مدیریت است .بنا بر این گزارش اسناد
 USAIDو وزارت خارجه آمریکا آشکار میکنند دولت ترامپ از سال  2016تا اواسط  2017دستکم یک میلیون
ِ
مختلف معارض در داخل ایران کمک کرده است .این بودجهها توسط وزارت
و  146هزار و  196دالر به سمن های
خارجه آمریکا و با واسطه صندوق موقوفه ملی دموکراسی منتقل شدهاند ،البته ارقام کامل مربوط به سال 2017
هنوز در دسترس نیست.

...
سپاه

سردار شریف:میخواهند چهره امنیتآفرین سپاه را نزد افکار عمومی تخریب کنند
مهر -سردار شریف ،سخنگوی سپاه پاسداران با بیان
این که هم اکنون و بیش از گذشته نیازمند تحوالت
ساختاری و بــرخــورداری از هوش حرفهای ،اشراف
اطالعاتی ،مدیریت فرایندها و روندهای تخصصی
هستیم،تأکید کرد :در شرایطی که جبهه رسانهای و

وضع زندانیان حوادث اخیر شد .نوبخت در این نامه به
ملکشاهی نوشته است« :پیشنهاد میشود به منظور
رسیدگی به وضع زندانیان حوادث اخیر کشور و جهت
تقویت کمیته حقیقت یاب مجلس نماینده یا نمایندگانی
از کمیسیون بهداشت و درمان نیز حضور داشته باشند».
پیشتر فراکسیون امید درخواست بازدید از بازداشتگاه
های دستگیرشدگان اخیر را مطرح کرده بود که با این
درخواست مخالفت شده بود.

یک اندیشکده انگلیسی:

همزمان دستیار ویــژه رئیسجمهور در امــور حقوق
شهروندی از درخواستش برای بازدید از بازداشتگاههای
دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر خبر داد .شهیندخت
موالوردی در گفتوگو با ایسنا اعالم کرد :این درخواست
درحال بررسی است ولی هنوز بازرسی انجام نشده است.
وی درباره پیگیری هایش در این باره افزود :ما به سهم
خود تالش کردیم نگرانی خانوادههای بازداشت شدگان
را که به ما بیان میکردند به مسئوالن ذی ربط انتقال
دهیم و انتظارات موجود را مطرح کنیم.وی همچنین
از پیگیری مورد به مورد دانشجویان بازداشت شده در
اتفاقات اخیر از طریق وزارت علوم و وزارت اطالعات



وزارت دفــاع آمریکا خالصهای  11صفحهای از سند
محرمانه «راهبرد دفاعی جدید آمریکا» منتشر کرده
که در آن به خطراتی چون روسیه ،چین ،کره شمالی و
ایران اشاره شده است .در این سند در مجموع شش بار
به نام ایران اشاره و اعالم شده که ائتالف هایی برای
موازنه قدرت ایــران در منطقه تشکیل خواهد شد .در
بخشی از این سند که اتهام های متعددی علیه جمهوری
اسالمی مطرح کرده ،ادعا شده ایران ،همچنان به کاشتن
بذر خشونت ادامه میدهد و مهمترین چالش برای
ثبات منطقه خاورمیانه است! در این سند با طرح این
ادعا که ایران برنامه تسلیحات اتمی را دنبال می کند،
آمده است؛ «این کشور همزمان با ایجاد یک هالل نفوذ
و بیثباتی ،از طریق استفاده از فعالیتهای تروریستی
دولت-پایه ،شبکه گرو ههای نیابتی و برنامه موشکی
مشتاقانه به دنبال دستیابی به هژمونی منطقهای است».
در بخش دیگری از این گزارش که از اشاعه توانمندی
های ایــران به بازیگران منطقه ای انتقاد شــده ،آمده
است« :وزارت دفاع آمریکا به تالشهای خود برای مهار
کشورهایی مانند کره شمالی و ایران ،غلبه بر تهدیدهای
تروریستی علیه ایاالت متحده و تثبیت دستاوردهای
مان در عراق و افغانستان ادامه خواهد داد ».ای بی سی
دربــاره این راهبرد نوشت :دورنمای این استراتژی بر
حفظ توازن مورد قبول قدرت در منطقه هند-آرام ،اروپا،
خاورمیانه و همچنین در آفریقا اشاره دارد.در استراتژی
جدید نظامی آمریکا آمده است؛ رقابت استراتژیک نه
تروریسم هم اکنون اولویت اصلی امنیت ملی آمریکاست.

خبر مرتبط

▪مــــوالوردی :درخــــواســــت مـــان بـــرای ب ــازدی ــد از
بازداشتگاههای دستگیرشدگان در حال بررسی است

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

دستگاههایسخنپراکنیسلطهوصهیونیسمدرصدد
هستند چهره افتخارآمیز و امنیت آفرین سپاه نزد افکار
عمومی را تخریب و بین این نهاد انقالبی و مردمی با
مردم عزیز کشورمان شکاف و فاصله ایجاد کنند ،نقش
روابط عمومی حساس و تعیین کننده است.

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

تکذیب مجدد شایعات درمانی درباره
آیت ا ...هاشمی شاهرودی
سخنگوی وزارت بهداشت قصور در رسیدگی به بیماری
یکی از مقامات سیاسی کشور را که در شبکههای اجتماعی
منتشر شده اظهارنظری غیرمسئوالنه و خالف واقع خواند
و گفت« :از ابتدا در جریان جزئیات درمان این مقام سیاسی
کشور بودیم و اقدامات و توصیههای کامال علمی و مطابق
آخرین پیشرفتهای روز دنیا در داخل کشور برای ایشان
انجام شــده اســت ».اشــاره ایــن مقام وزارت بهداشت به
شایعاتی است که در شبکه های اجتماعی درباره وضعیت
درمانی آیت ا ...هاشمی شاهرودی منتشر شده است.
در روزهای اخیر این شایعات موجب شد مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت در اطالعیه ای اشتباه پزشکی
از سوی پزشک معالج آیت ا ...هاشمی شاهرودی در ایران را شیطنت و شایعه بخواند و توضیحاتی ارائه کند.
توضیحاتی که برخی عبارت هایش خود بر گستره این حواشی دامن می زد« :پزشک معالج آیت ا ...هاشمی
شاهرودی باید درباره شبهه قصور احتمالی صورت گرفته توضیح دهد ».اطالعیه مدیر کل روابط عمومی وزارت
بهداشت هفته گذشته در پی آن صادر شد که یک کانال خبری به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده بود که آیت
ا ...شاهرودی در یکی از بیمارستانهای تهران جراحی شد ،ولی بهدلیل تشخیص نادرست ،به اشتباه کلیه
چپش از بدنش خارج شد(!) در نتیجه این قصور و تشخیص اشتباه پزشک ایرانی ،وی ناچار به سفر به آلمان شده
است .دکتر عباس زارعنژاد ،مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت در آن اطالعیه تأکید کرده بود :رسیدگی به
پرونده قصور پزشکی چه برای شخصیتهای ملی و چه دیگر شهروندان ربطی به وزارت بهداشت ندارد ».آیتا...
هاشمیشاهرودی بعد از سپریکردن دوره درمانی در اولین جلسه مجمع ،درباره زوایای مختلف سفر خود در
توضیحاتی علت سفرش را ایجاد اختالفنظر در پزشکان معالج بیان کرده بود.
ت ا ...شاهرودی انجام شده ،در داخل قابل انجام بود
▪حریرچی :تمام اقداماتی که در خارج از کشور برای آی 

درعین حال ایرج حریرچی ،سخنگوی وزارت بهداشت ضمن رد این شایعات به پایگاه وزارت بهداشت گفت :تمام
ت ا ...شاهرودی انجام شده ،با همان کیفیت و تأثیر در داخل کشور هم قابل
اقداماتی که در خارج از کشور برای آی 
انجام بوده است .وی تأکید کرد« :تبعیت از توصیههای پزشکی جزو اختیارات بیماران است و در صورت قبول
نکردن توصیههای درمانی یا تعویق در انجام دستورات پزشکی توسط بیمار ،قاعدتا مسئولیتی متوجه پزشک یا
تیمپزشکیمعالجنیست».اینمقاموزارتبهداشتبهاطرافیانرئیسمجمعتشخیصهمتوصیهکردسیرمراحل
درمانی ایشان را اطالعرسانی کنند تا سوءتفاهم پیشآمده رفع شود.
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وزارت اطالعات
وزیر اطالعات:تریبونهای رسمی برای مردم امیدآفرینی کنند
ایلنا -حجت االسالم علوی با بیان این که خدمات
دولت نباید کوچک جلوه داده شود و تریبونهای
رسمی باید برای مردم امید آفرینی کنند ،افزود:
هرچهرضایتمردمافزایشیابدمشروعیتنظامارتقا
می یابد و باید با نگاه کارشناسی و واقع بینانه علل

بروز بحران را در رفتار و اعمال خود آسیب شناسی
کنیم.وی افزود :دشمنان بزرگ نمایی کردند ،به
گونه ای که دیگر کار نظام تمام است ،اما به لطف خدا
و هم افزایی مسئوالن سیاسی و امنیتی و قضایی و
مردم ،در چهار تا پنج روز مسائل برطرف شد.

روحانی :تا زمانی که طرف های مذاکرات به تعهدات پایبند باشند ،در برجام می مانیم

گزارش اشپیگل از تالش آلمان ،انگلیس
و فرانسه برای تحریم های موشکی

...

بدون موضوع
کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

امام جماعت بی وضو؟!
امام جماعت مسجد  ...بود و مورد احترام مردم ،اما یک
حدس ،یک گمان ،یک تهمت یا یک قضاوت عجوالنه و از
روی جهل یک نفر و سپس پیچیدن این حرف در مسجد و
محل ،زلزله ای در زندگی او انداخت که از آن پس نه تنها
بندهخدابهمسجدنیامدبلکهازآنمحلهمکوچکرد،حتی
پس از مدتی گفتند برخی اعضای خانواده این امام جماعت
او را ترک کرده اند!! این ماجرای تلخ از آن جا شروع شد که
روزی یکی از نمازگزاران که حاال پست و مسئولیتی هم
دارد و تقریبا نام آشناست داخل وضوخانه مسجد متوجه
می شود که شیخ از دستشویی بیرون می آید و بدون این که
وضو بگیردوارد مسجد می شود و جلوی صف مامومین به
نماز می ایستد! این حرف آن قدر دهان به دهان شد تا شد
آن چه نباید می شد .برخی گفتند شاید او اصال مسلمان
نیست ،شاید او منافق است ،شاید جاسوس است و  ...فرد
قضاوت کننده درباره شیخ نگون بخت ،می گفت :به حج
مشرف شدم ،در آن جا کسالتی پیدا کردم که دکتر برای
معالجه عالوه بر چند قرص ،آمپول هم تجویز کرد .هنگام
اذان و نماز به مسجد الحرام رسیدم ،وضو داشتم اما برای
اطمینان از این که محل تزریق و لباسم به خون آغشته نشده
باشد ،به دستشویی رفتم و بعد از اطمینان ،با عجله خودم را
به صف نمازگزاران رساندم .بین راه چیزی به ذهنم رسید
و آه از نهادم برخاست خدایا من چه کردم؟! شاید آن شیخ
هم آن روز که وضو نگرفت چنین مشکلی داشته .پس از
بازگشت از حج آن قدر به دنبال او گشتم تا این که باالخره
سرنخی پیدا کردم ،هر طور بود مغازه کتاب فروشی را پیدا
کــردم ،صاحب مغازه گفت:بله شیخ هادی تا چند هفته
پیش گاهی به این جا سری می زد .از احوال شیخ پرسیدم
گفت :حال و روز چندان خوبی نداشت ،انسان شریفی بود،
یک روز خالصه آن قدر سوال کردم که مجبور شد در جوابم
بگوید برای مطمئن شدن از خونی نبودن لباسم بر اثر تزریق
آمپول به دستشویی مسجد رفتم وقتی مطمئن شدم رفتم
و به نماز ایستادم اما گویا یکی از نمازگزاران این صحنه را
دیده و به دیگران گفته بود فالنی بدون این که وضوبگیرد
به نماز ایستاد و خالصه ...
مرد عجول و قضاوت کننده پشیمان و از حج برگشته حرف
کتاب فروش را قطع کرد و گفت :نشانی او را بده تا از او طلب
حاللیتکنم!!کتابفروشگفت:چندوقتیاستکهشیخ
از این شهر و حتی ایران رفته ،شنیدم این روزها مقیم نجف
اشرف شده ...

...

گفت وگو
مناظره موافقان و منتقدان برجام
در تلویزیون جنجالی شد
برنامه تلویزیونی ثریا در قسمت اخیر خود که چهارشنبه
هفته گذشته از تلویزیون پخش شد مناظره ای با حضور
مهدی رحمانیان ،مدیرمسئول روزنامه شرق و سیدیاسر
جبرائیلی ،پژوهشگر و معاون سابق آمــوزش و پژوهش
خبرگزاری فارس بهمناسبت دوسالگی توافق نامه برجام
برگزار کرد و دو طرف در این برنامه دیدگا ههای خود
درباره برجام را مطرح کردند .مناظره ای که بعد از پخش
آن جنجال هایی را به همراه داشت .به گزارش الف ،یاسر
جبرائیلی منتقد برجام در بخشی از سخنان خود گفت« :
فقط آقای روحانی سیاسی کاری نکرد بلکه آقای ظریف
هم رفتند و در شورای روابط خارجی آمریکا گفتند که ما
برای این که در داخل رای بیاوریم باید این توافق را انجام
بدهیم .در مقابل رحمانیان از این توافق نامه دفاع میکرد».
جبرائیلی همچنین در بخشی از این برنامه مدعی شد که
متن برجام همان متن اندیشکده مدیریت بحران است که
 14ماه پیش از توافق برجام منتشر شده بود.
▪واکنش تند وزارت خارجه به پخش برنامه اخیر ثریا

رئیس جمهور کشورمان در موضع گیری کوتاهی برجام را
در زمینه صلح ،ثبات و توسعه منطقه بسیار مهم ارزیابی و
اعالم کرد« :تا زمانی که طرفهای مذاکرات ما در برجام
به تعهدات خود پایبند باشند ما نیز پایبند خواهیم ماند».
دکتر روحانی روز گذشته این مطلب را در دیدار سفیر
قبرس در ایران مطرح کرد .روحانی همچنین در دیدار
سفیر جدید لهستان تأکید کــرد :آمریکا دچــار خطای
محاسباتی اســت؛ اگر از برجام خــارج شود متوجه کار
بسیار اشتباهش می شود .رئیس جمهور در این دیدار با
اشاره به جایگاه لهستان در اتحادیه اروپا و نیز نقشی که
طی ماههای پیشرو به عنوان عضو غیردایم شورای امنیت
سازمان ملل برعهده خواهد گرفت ،اظهارکرد :پایبندی
به توافق برجام میتواند ،پایه بسیار مستحکمی برای
برقراری همکاریهای گستردهتری بین ایران و اتحادیه
اروپا و تأمین صلح و امنیت در منطقه و جهان باشد.
▪هشدار مجدد الوروف

در همین حال وزیــر امــور خارجه روسیه یک بار دیگر
هشدار داد که اگر هر یک از طرف های برجام ،از آن
خارج شوند ،این توافق به سادگی از بین می رود .الوروف
خطاب به طرف آمریکایی گفت :توافق هسته ای ایران
هنوز نمرده و تا زمــان بررسی بعدی آمریکا همچنان
پابرجاست .روسیه نیز تالش بیشتری برای حفظ آن
خواهد کرد .ما هیچ گونه آسیبی را به این توافق نمی
پذیریم .وزیر خارجه روسیه سه روز پیش نیز در شورای
امنیت راجع به رفتارهای برجامی آمریکا و تبعات آن به

شدت هشدار داده بود.
▪اشپیگل :آلمان در حال مذاکره با اروپا برای تحریم
ایران است

همزمان نشریه اشپیگل روز شنبه گزارش داد که آلمان
در حال مذاکره با دیگر کشورهای اروپایی برای اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران به منظور جلوگیری از خروج
آمریکا از برجام توسط ترامپ هستند .به گزارش ایسنا به
نقل از رویترز ،در این گزارش به نقل از برخی دیپلماتهای
اروپایی در بروکسل آمده که آلمان به همراه انگلیس و
فرانسه به دنبال اعمال تحریمهای تنبیهی علیه ایران
است تا به ترامپ نشان داده شود که متحدان اروپایی
واشنگتن انتقادهای او علیه ایران را جدی گرفتند .این در
حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آلمان از اظهارنظر
در این باره خودداری کرده است .به گفته این منابع آگاه
آلمان میخواهد این تحریمها را به بهانه برنامه موشکی
ایران و حضور ایران در سوریه و یمن اعمال کند .عراقچی،
معاون وزیر خارجه در روزهای گذشته به آلمان سفر کرده
که البته قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به این
سفر گفته بود :سفر عراقچی به آلمان با هدف خاصی
صورت نگرفت و این رفت و آمدها به صورت دورهای به
کشورها و حوزههای مختلف همواره در جریان است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی با تاکید بر این که برجام
بحث مستقلی است که تفاهمات روی آن صورت گرفته و
پایان پذیرفته است ،افزود :هیچ چیز دیگری نه به برجام
اضافه و نه از آن کم میشود.

پس از این مناظره ،روابــط عمومی وزارت امــور خارجه
اطالعیه ای صــادر و بــه ایــن برنامه بــه شــدت اعتراض
کــرد .وزارت امــور خارجه در جمالتی بــدون نــام بردن
از یاسر جبرائیلی نــوشــت« :زمـــان ایــن تردستیهای
ژورنالیستی مدتهاست که گذشته و مردم ما فریب این
صحنهسازیهای سیاسی توسط تازه از راه رسیدگان ناشی
و کماطالع را نخواهند خورد ...پخش چنین دیدگاه های
ِ
سخیف ساختگی علیه برجام،
متوهمانه یا مصاحبه های
که نتیجه آن ها جز تحقیر ملت رشید ایران و زیر سوال بردن
حیثیت ملی و استقالل کشور نیست ،چه سودی دارد؟ و آیا
چنین همنوایی با دشمنان قسم خورده این مرز و بوم جای
شگفتی ندارد؟»
برجامی وزارت خارجه
▪پاسخ جبرائیلی به اعتراض
ِ

بعد از انتشار این بیانیه وزارت امــور خارجه ،سید یاسر
جبرائیلی نیز متعاقب ًا جوابیهای به آن منتشر کــرد .در
بخشی از این متن آمده است « :وزارت امور خارجه دولت
آقای روحانی بیانیهای صادر کرده و ضمن ایراد ناسزاهایی
چــون «تــازه از راه رســیــده»« ،ک ـماطــاع»« ،عقدهگشا»،
«مغرض سیاسی و جناحی»« ،مصاحبه سخیف ساختگی»،
«همنوایی با دشمنان» و ،...مسائلی را مطرح کرده است».
جبرائیلی در ادامه می نویسد « :اما حقیقت ًا جای سوال است
که؛ تکرار متن پیشنهادی یک اندیشکده وابسته به دولت
آمریکا ــ که جرج سوروس از اعضای اصلی آن است ــ در
برجام ،چگونه نقطه قوت مذاکره کنندگان ایرانی است؟»
▪دعوت چندباره مجری برنامه «ثریا» از تیم مذاکره کننده
هست های

اما پس از این اظهارات محسن مقصودی  ،مجری و تهیه
کننده برنامه تلویزیونی «ثریا» درباره واکنش وزارت امور
خارجه به برنامه ثریا با موضوع برجام گفت :همان طور که در
برنامههمذکرکردمتاکنونچندینبارازاعضایتیممذاکره
کننده برای حضور در ثریا و گفتوگو با منتقدان دعوت
کردهایم ،که متاسفانه صالح ندانستهاند در برنامه حضور
یابندوالبتهدراینچهارسالدرهیچبرنامهدوطرفهایهیچ
کدام از اعضای تیم مذاکره کننده حضور نیافتهاند.
CMYK

