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تازههای مطبوعات
••شرق  -دختر نعمت زاده وزیر پیشین صنعت در گفت
وگو با این روزنامه ضمن مطلبی با عنوان «من محتکر دارو
نیستم» در پاسخ به این سوال که گفته میشود شما از روابط
پدر خود به عنوان وزیر وقت صنعت برای تأسیس شرکت
خود استفاده کردید ،گفت :من از سال  88فعالیت خودم
را شروع کردم و در این 10سال چند شرکت تأسیس کردیم
که یکی از آن ها هم این بود .ما روند خودمان را داشتیم و این
کارها ارتباطی با فعالیتهای پدرم نداشت .ایشان هم که
کنار رفتند ،باز ما شرکتهای دیگری را تأسیس کردیم.
••فرهیختگان – این روزنامه در گزارشی با عنوان پاسدار
جمهوریت نوشت :حمایت مجدد رهبر انقالب از دولت
دوازدهم آن هم در شرایط نامساعد اقتصادی کشور از دید
بسیاری از کارشناسان وجوه چندگانه سیاسی -اجتماعی
داشت ،به عبارتی هم جای پای محکم حاکمیت در مسیر
تقویت جمهوریت نظام و صیانت از آرای عمومی بود ،هم
تقویت انسجام در جامعه و ارتقای امیدواری به آینده.
سخنان رهبری البته دو پیام دیگر هم داشت ،یکی برای
منتقدان بیمنطق و مغرض دولت که انتظار زمین خوردن
دولت را میکشند و یک پیام برای خارجیها که مترصد
ایجاد اختالف و شکاف میان دولت و حاکمیت و این دو با
جامعه هستند.
••جوان – این روزنامه در گزارشی با عنوان «حفره های
رانتی بسته جدید ارزی» نوشت :سه ایراد جدی بر بسته
جدید ارزی وارد اســت که به ترتیب با جدهی دولــت به
پتروشیمیها ،احتمال صــادرات مجدد کاالهایی که به
آنها ارز  ۴۲۰۰تومانی اعطا میشود و نحوه تعیین نرخ ارز
دستوری در بازار ثانویه ،مهمترین ابهامات و ایرادات بسته
جدید ارزی است.
••ایران – وزیر علوم در گفت و گو با این روزنامه در پاسخ
به این سوال که آیا با قوه قضاییه بر سر تبرئه دانشجویان
بازداشتی دی ماه به توافقی رسیده اید ،گفت :هنوز نتیجه
نهایینشدهاست.فقطاینجملهرابگویمکهبهنتایجخوبی
رسیدیم ...وزارت علوم این قدرت و نفوذ را دارد که بتواند
احکام سنگین دانشجویان را بشکند.
••آفتاب یزد  -هنوز چند روزی از خروج علی ربیعی از
ساختمان وزارت کار نگذشته که روند تغییرات مدیریتی در
مجموعه شستا آغاز شده است .یک منبع آگاه به آفتاب یزد
گفت که شرکتهای باالدستی از هیئت مدیره خواستهاند
تا مدیر عامل فعلی را برکنار کند و ظاهر ًا این مسئله بسیار
ادامهدار خواهد بود و انتصابات وزیر قبلی رفاه ،همگی با
احتمال تغییر مواجه هستند.
••کیهان – این روزنامه ضمن انتشار اظهارات هاشم زایی
نماینده تهران مبنی بر این که نظارت استصوابی شورای
نگهبان مقصر نظارت ضعیف مجلس است ،نوشت :چرا
با وجود اذعان به سوءمدیریت دولت ،نه خاتمی ،نه جبهه
اصال حطلبان و نه فراکسیون امید ،کمترین مواخذ های
راجع به دولت برای تغییر رویکرد غلط انجام نمیدهند؟!
آیا این شورای نگهبان است که با نمایندهها برای عدم طرح
سوال و استیضاح البی میکند ،یا وزیران و مدیران؟! چرا
این البیها را برمال نمیکنند؟
••صبح نــو  -چند سالی اســت کــه بــرگــزاری کنسرت در
کشورهای همسایه ایــران توسط خوانندگان خارجنشین
امریمرسومومتداولشدهوازایرانهمعدهایازمردمدراین
کنسرتهاشرکتمیکنند.بااینحالآگهیتبلیغاتیکنسرت
یکی از خوانندگانی که به تازگی نیز علیه نظام آهنگی خوانده
توجه ما را به خود جلب کرد ...برای شرکت در کنسرت این
خوانندهوالبتهدیگرخوانندگانخیلیهمنیازنیستبهمحل
کنسرتمراجعهکردبلکهمیشودازقبلبلیتخودرادرهمین
تهران خرید و با خیال راحت به مراحل بعدی سفر اقدام کرد.

...

انعکاس
••آخرین نیوز نوشت  :نماینده مردم نوشهر ،چالوس و
کالردشت در مجلس با اشاره به سخنان رهبری در ارتباط با
نقش و وظایف دولت در حل مشکالت کشور گفت :انصراف
نمایندگان از پیگیری طرح سوال از رئیس جمهوری در
شرایط کنونی دور از انتظار نیست.
••تابناک نوشت :سید مهدی صدرالساداتی پس از
افشاگر یهای اخیر دربــاره زندگی الکچری آقازاد هها
و مسئوالن مجبور به خداحافظی شد .صدرالساداتی با
انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت :انتقال آب هم
مستندش بیرون خواهد آمد ...حرف هام همون هاست!
من رو در مقابل کسی قرار دادند که فکر نمی کنم بتونم
دور بزنم ...از ک ّلیت پست ها هم پشیمون نیستم و فکر
میکنم یکی باید این راه رو ادامه بده! این کلمات آخر رو
که مینویسم ،خیلی بهش فکر نکردم ،شاید کپشن خوبی
از آب در نیاد! اما این چند سال ،دوست های خوبی بودید،
برام دعا کنید! خداحافظ.
••نامه نیوز نوشت  :ترقی گفت :من شنیدم گاهی اوقات
مسئوالن جمنا دیداری با آقای رئیسی داشتند و مذاکره ای
کردند اما اقدام سازمان دهی شده و متشکل محرمانه ای
وجود ندارد .کسانی که بیکارند و شغلی ندارند و سرشان
خیلی خلوت اســت سعی می کنند اگــر کسی گعد های
میگذارد از آن جلسه سیاسی آن چنانی بسازند و بعد آن
را به یک خبر دسته اول در کشور تبدیل کنند .معتقدم این
اتفاق موجب انحراف نگاه افکارعمومی از مسائل اصلی می
شود .حال آن که چنین جلساتی اصال وجود ندارد.
••جهان نیوز نوشت :غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی،
نایب رئیس فراکسیون مستقلین معتقد است اگر روحانی
روابط خودش با مجلس را اصالح نکند وزرای بیشتری
آسیب خواهند دید .جدای از فاصله بین دولت و مجلس،
جعفرزاده معتقد است «مردم احساس میکنند که بین آن
ها و رئیسجمهور فاصله ایجاد شده است».
••انصاف نیوز نوشت :چند نفر از اقتصاددا نهایی که
نامه آن ها به رئیس جمهور مورد اشاره و تایید رهبری قرار
گرفت ،دربار ه مواضع رهبری به این نامه اظهار نظر کردند.
حسین راغفر و مرتضی افقه ضمن ابراز دلگرمی از تایید
رهبری اظهار امیدواری کردند که دولت و دستگاههای
دیگر نیز ب ــرای عملی ک ــردن آن دســت بــه کــار شوند.
اقتصاددانان با ارسال نامهای به رئیس جمهور حدود ۲۰
راهکار را به دولت برای رفع بحران اقتصادی توصیه کردند؛
رهبری در سخنرانی  ۲۲مرداد با اشاره به این نامه برخی از
بندهای آن را تایید کردند.

روحانی :باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی ایران بگیریم

رئیس جمهور و رئیس دفترش ،وزیر خارجه
و سفیر کشورمان در لندن در اظهارنظرهای
جداگانه ای چهار روز بعد از کنوانسیون
حــقــوقــی دریـــــای خــــزر ،مــوضــع گــیــری و
دســتــاوردهــای کشورمان در ایــن توافق را
تشریح کردند .رئیس جمهور وجه امنیتی
این توافق را دستاورد بسیار بزرگی دانست و
گفت :توطئه آمریکایی ها و حتی ناتو این بود
که پوتین های سربازان شان به ساحل دریای
خزر برسد و ناوچه ها و بالگردها و هواپیماهای
شان به این جا برسد اما ما در این توافق ایجاد پایگاه
نظامی را در سواحل دریای خزر ممنوع کردیم.
▪روحانی :روسیه به مالکیت  17درصدی اکتفا کرد

روحانی در جلسه هیئت دولت افزود :روسیه ای که روزی
در زمان شوروی ادعای مالکیت بخش اعظمی از دریای
خزر را داشت امروز به  17درصد از این دریا اکتفا کرد.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد :ایران باید امتیازات
خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش بگیرد .اشاره
روحانی به بخشی از کنوانسیون است که تصریح می کند
شرایط خاص ساحل یک کشور در توافقات بعدی مد نظر
قرار می گیرد .این بند با توجه به عمق زیاد ساحل ایران،
بعد ًا می تواند به کمک کشورمان بیاید .به گزارش تسنیم
رئیس جمهور همچنین افزود :در قسمت جنوب دریای
خزر بین ایران ،ترکمنستان و آذربایجان مسائلی باقی
مانده است و البته پیشرفت های خوبی داشته ایم و با
آذربایجان توافقات خوبی انجام دادیم که عمل می کنیم،
اما هنوز برخی از این مسائل حل نشده است.
همچنین ظریف وزیر امور خارجه در گفت و گو با الف
در پاسخ به این شبهه که سهم ایران  ۵۰درصد بوده و
اکنون به  ۱۱درصد رسیده ،گفت :در هیچ زمانی در
گذشته پنجاه درصد نبوده و نه االن  ۱۱درصد یا هر عدد
دیگری است .جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی
هنوز تعیین نشده است .ظریف همچنین امضای این
کنوانسیون را آغازی برای مذاکرات آینده درباره خزر
دانست و با اشــاره به این که دو موضوع تعیین خطوط
مبدأ و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده،
درباره منابع دریایی خزر هم گفت :منابع نفتی که مورد
منازعه نباشد توسط خود کشورها مورد بهره برداری قرار



...
واکنش

میگیرد.درخصوصمنابعمشترکیامورداختالفنیز،
اصل بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص
با یکدیگر توافق و برای بهره برداری از منابع نفتی اقدام
کنند.همچنینبعیدینژادسفیرایراندرلندندرگفتو
گویی با کاربران فضای مجازی درباره شبهه 50درصدی
گفت :آیا نباید فکر کرد چرا در دستگاه حکومت ایران
از دولت و وزارت خارجه و غیره در این بیست و دو سال
که انواع دولتها و نمایندگان با سیاست های مختلف
خارجی هم در مسند مسئولیت بودهاند یک نفر در دولت
ومجلسیادیگرنهادهایمسئولفکرشبهاینجانرسید
که برویم و درخواست مالکیت پنجاه درصدی کنیم؟ آیا
ادعای یک خارجی در این موضوع مصداق کاسه داغ تر از
آشنیست؟ بهگزارشایلناویافزود:جزایننیستکهدر
مباحث حساس و مهم نباید فقط به شنیدهها و ادعاهای
یک فرد اکتفا کرد و تابع احساسات شد بلکه باید قدری
به موضوعات دقیقتر فکر کرد .ضمنا باید مواظب پوست
خربزهها هم بود.به گــزارش خراسان محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در حاشیه هیئت دولت در
خصوص کنوانسیون دریــای خزر که به امضای رئیس
جمهور کشورمان رسید اظهار کرد :شاهد بودیم همان
شبی که کنوانسیون امضا شد تلویزیون های خارجی و
معاند حرف هایی مطرح کردند که متاسفانه در داخل
هم انعکاس داشت در حالی که به هیچ وجه بحث 50
درصد مطرح نبوده است و همین االن روسیه 17درصد
را با قزاقستان و آذربایجان توافق کرده ،مهم این بود که
بحث های نظامی و کشتیرانی و شیالت و امنیت منطقه
را نهایی کردیم ضمن این که مثل همه کنوانسیون ها
باید به تصویب مجلس برسد و بدون تصویب مجلس قابل
اجرا نیست.
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توضیحات روحانی ،ظریف و بعیدی نژاد
درباره سهم ایران از خزر

...
خبر

شورای خلیفهگری ارامنه تحریمهای
آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

تایید نامه قالیباف به سران سه قوه
درباره ارز و نقدینگی

تسنیم  -شــورای خلیفهگری ارامــنــه تهران و
شمال در بیانیهای با اشاره به فشارهای ظالمانه
استکبار و تحریمها اعالم کرد :آمریکا با تبلیغات
و تحریمهای دوباره اقتصادی و بدعهدی سعی
بر به زانو در آوردن انقالب و ملت ایران دارد .در
این بیانیه آمده است  :شورای خلیفهگری ارامنه
تهران با حمایت از تمامی تالشهای همه جانبه
ملت و دولت ایران با هدف حفظ استقالل و تحقق
اراده بر حق مردم ایران ،اعالم میکند که جامعه
ارامنه همچون گذشته یک پارچه و یکدل در کنار
ملت بزرگ ایران گام خواهد برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان – پس از آن که محمود
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دریافت نامه
محمدباقر قالیباف را تکذیب کرد و گفت« :هیچ
نامهای از آقای قالیباف دریافت نکردهایم» محسن
پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت،
اظهارکرد:احتماالهنوزایننامهبهدستخودآقای
واعظی نرسیده ،چراکه قالیباف نامهای را به سران
سه قوه به عنوان اعضای شورای عالی هماهنگی
اقتصادیارسالکردهاست.درایننامه،راهکارهای
عملیاتی در راستای کمک به دولت جهت مدیریت
حوزهنقدینگیوارزبهتفصیلارائهشدهاست.

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:

با تالشدستگاه های امنیتی و انتظامی «سعید براتی» ازچنگال جیش الظلم آزاد شد

بازگشت سرباز وطن بعد از  476روز اسارت

«سعید براتی» مرزبان ربوده شده اهل خراسان شمالی
پس از  476روز اسارت ،از چنگال یک گروه تروریستی
آزاد شد .سردار «قاسم رضایی» فرمانده مرزبانی کشور
در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما؛ با اعالم این خبر
اظهار کرد :با تالش و حمایت فرماندهی محترم نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،ستاد کل نیروهای
مسلح و دستگاه های امنیتی« ،سعید براتی» سرباز
گروگان گرفته شده توسط اشرار در عملیات تروریستی
اردیبهشت  96در میر جاوه ،به آغوش خانواده بازگشت.
▪مدیر کل امور وزارت کشور :هیچ امتیازی به طرف
مقابل داده نشد

همچنین شهریار حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت
کشور در نشست خبری خود با اشــاره به این موضوع
گفت :سرباز وظیفه سعید براتی که در جریان درگیری
ششم اردیبهشت ســال  ۱۳۹۶در منطقه عمومی
میرجاوه از سوی اشرار مسلح و گروهکهای تروریستی
ربوده شده بود ،صبح روز گذشته پس از انجام اقدامات
اطالعاتی گسترده آزاد و وارد خاک جمهوری اسالمی
ایران شد .وی افزود :در جریان این درگیری  ۹نفر از
نیروهای مرزبانی به شهادت رسیدند و دو نفر نیز مجروح
شدند و سعید براتی نیز توسط گروهکهای تروریستی
ربوده شد و به خاک پاکستان منتقل شد .مدیر کل امور
مرزی وزارت کشور با تاکید بر اینکه در جریان آزادی
این سرباز ربوده شده ،هیچ امتیازی به طرف مقابل داده
نشد ،خاطر نشان کرد :بالفاصله پس از وقوع درگیری
و ربــوده شــدن سرباز مرزبانی طی جلساتی وظیفه
پیگیری موضوع به وزارت اطالعات واگذار و قرار شد این
وزارتخانه با همکاری دستگاههای مربوط اقدامات الزم
در این زمینه را انجام دهند .در همین زمینه نیز یک کار
اطالعاتی بسیار خوب و همکاری با دستگاههای مذکور
انجام شد .حیدری درباره ماهیت گروهک تروریستی که
براتی را ربوده بود ،اظهار کرد :گروهکهای تروریستی
و اشرار مسلح غالبا از سوی برخی کشورهای متخاصم و
معاند با جمهوری اسالمی ایران ،تامین مالی و امکانات
میشوند و متاسفانه نیز با استفاده از خالءهای موجود
در برخی کشورهای همسایه ،به نیابت از کشورها
و سرویسهای اطالعاتی اقــدام به ورود به مرزها و
فعالیتهای تروریستی میکنند .برهمین مبنا سعید
براتی نیز از سوی اشرار مسلح خاک پاکستان نگهداری
میشد.



...
استعفا

احتمال کاهش تعهدات برجامی
از سوی ایران

▪توضیحات براتی درباره روزهای اسارت

سعید براتی روز گذشته در اولین گفت و گو پس از
آزادی و بازگشت به ایــران با باشگاه خبرنگاران به
تشریح جزئیات اسارتش به دست گروهک تروریستی
جیش الظلم اشاره کرد .این مرزبان کشور در این باره
گفت :در یکی از روزهای اردیبهشت سال گذشته شب
هنگام وقتی که در برجک دیده بانی مشغول پاسداری از
مرزهای کشور بودم ،به ناگاه مورد حمله مسلحانه جمع
زیادی از اشرار قرار گرفتم.
سعید براتی افزود :در همان نخستین دقایق حمله از سه
ناحیه گردن ،کتف و پا هدف اصابت سه گلوله قرار گرفتم
و به شدت مجروح شدم .در حالی که خون ریزی شدیدی
داشتم ،اشرار مرا با خود به داخل خاک پاکستان بردند
و در مناطق بیابانی و َکپرها در شرایط سختی از من
نگهداریکردند.
یک سال را در همین شرایط گذراندم و تقریبا هر روز از
نقطهای نامعلوم به نقطهای دیگر منتقل میشدم تا این
که در روزهای اخیر باخبر شدم که مقامات کشورمان با
تالشهای بسیار خود برای آزادی من به سرانجام خوبی
رسیدند و به زودی آزاد خواهم شد.
در هفتههای اخیر هر روز را در ســودای آزادی به سر
میبردم و برای ورود به خاک پاک میهنم لحظه شماری
میکردم ،تا این که روز گذشته همه کابوسهای من به
پایان رسید و دوباره به این خاک مقدس پا نهادم.
اکنـون کـه در کشـور خـود بـه سـر میبـرم بـه صراحـت
اعلام میکنـم بـرای پاسـداری از ایـن آب و خـاک آماده
هرگونـه جـان فشـانی هسـتم و حاضـرم دوبـاره در
سـختترین شـرایط و خطرناکتریـن نقـاط از کشـورم
پاسـداری کنـم.



...
قضایی

چهارمین شهردار کرج هم استعفا کرد

حکم قطعی کرباسچی صادر شد

ایسنا  -احمدرضا احمدینژاد که پس از استعفای
«اصغر نصیری» از فروردین به عنوان سرپرست
شهرداری کرج انتخاب و سپس به عنوان گزینه
شــهــرداری کــرج مطرح شد از ادامــه سرپرستی
شهرداری انصراف داد.در جلسه علنی روزگذشته
نبیونی ،رئیس شـــورای شهر کــرج از انصراف
احمدینژاد برای ادامه سرپرستی شهرداری کرج
خبرداد.بهگزارشباشگاهخبرنگاران،احمدینژاد
حدود دو هفته پیش با اکثریت آرای اعضای شورای
شهر به این سمت انتخاب شد ،اما صالحیت وی از
سوی وزارت کشور محرز نشد.از این رو در نامه ای از
ادامه سرپرستی شهرداری انصراف داد.

میزان -حکم قطعی پرونده کرباسچی صادر و
برای اجرا ابالغ شد.وی که به جرم تبلیغ علیه نظام
در دادگاه انقالب اسالمی اصفهان محاکمه شده
بود بعد از محکومیت ،به یک سال حبس تعزیری
محکوم شد .حکم صادر شده با اعتراض وکیل وی
مواجه شد که دادگــاه تجدیدنظر پس از بررسی
به استناد مــاده  500قانون مجازات اسالمی
حکم دادگاه بدوی را تایید و برای اجرا ابالغ کرد.
براساس این گزارش دبیرکل حزب کارگزاران
سازندگی سال گذشته در حاشیه مراسمی در
اصفهان اظهاراتی توهین آمیز دربــاره شهدای
مدافعان حرم بیان کرده است.

قرار بود برجام موشکی و هسته ای برای ایران دایمی شود
همیشه انتظار داشتم بزرگ ترین چالش در برابر موفقیت
توافق ،تخلفات ایران باشد نه دسیسههای رئیسجمهور
ایاالت متحده ».شرمن در انتهای این گفت و گو گریزی
هم به تاریخ سیاسی جمهوری اسالمی زده و با اشاره به
اشغال النه جاسوسی آمریکا در تهران می گوید :موفقیت
آن ها دنیا را حیرتزده کرد و احساس تجارب مشترک،
هنوز هم نخبگان سیاسی چند دسته ایران را به هم پیوند
میدهد .این روحیه انقالبی در درک نحوه نگاه ایرانیها
به مذاکرات هستهای ،حائز اهمیت است.
و آمریکا را نوعی تراژدی توصیف کرده بود .وی در سخنان
خود مدعی شده فرانسه و دیگران به ایران اعالم کردهاند
که اگر محدودیتها را نقض کند ،تحریمهای اتحادیه اروپا
و تحریمهای سازمان ملل متحد هر دو باز می گردد.
▪شرمن :اشتباه کــردم که تصور می کــردم ایرانی ها
برجام را نقض می کنند

همزمان «وندی شرمن» سرپرست هیئت آمریکا در گفت و
گوهای منتهی به برجام به اشتباه بودن دیدگاهش درباره
این که ایرانیها این توافق را نقض میکنند اعتراف کرد.
او طی یادداشتی در فارین افرز اذعان کرده که تصور قبلی
اش مبنی بر این که ایران برجام را نقض کرده ،اشتباه بوده
است .شرمن با بیان این که من اشتباه کرده ام که فکر
می کردم ایرانی ها توافق را نقض می کنند ،گفت :من
اشتباه میکردم .ماه می امسال ،رئیس جمهور آمریکا
تصمیم گرفت ایاالت متحده را از توافق خارج و تحریمهای

...
اخبار

سخنگوی انرژی اتمی با تأکید بر این که باید
نتیجه کار اروپایی ها را ببینیم خبرداد

افشاگری آلبرایت از پشت پرده گفت و گوهای اروپا و آمریکا
مدیر موسسه «علم و امنیت بینالملل» که رابطه نزدیکی
با دولــت ترامپ دارد ،طی اظهاراتی مهم گفته است بر
اساس راهبرد «اصالح برجام» قرار بوده بعد از سر رسیدن
تاریخ انقضای محدودیتهای برجام ،ایران برای ادامه
اجــرای این محدودیتها تحت فشار قرار گیرد« .دیوید
آلبرایت» مدیر موسسه «علم و امنیت بینالملل» آمریکا با
ابراز تأسف از این که آمریکا نتوانست با اتحادیه اروپا درباره
«اصــاح برجام» به توافق برسد و در نهایت از این توافق
خارج شد ،گفت :بر اساس راهبرد «اصالح» دو طرف باید
بعد از اجرای سفت و سخت برجام و اعمال محدودیتهای
بیشتر ،هنگام انقضای سقفهای توافق هستهای ،به ایران
اعالم میکردند که همچنان باید به رعایت محدودیتهای
پیشین ادامه دهد .به گزارش ایسنا ،آلبرایت در این سخنان
افزود :همانطور که مایک پمپئو (وزیر امور خارجه آمریکا)
مشخص کرده واشنگتن در خصوص سیاست غنیسازی
محدود برای ایــران به غنیسازی صفر بازگشته است و
میخواهد که این غنیسازی نباشد.او این اظهارات را
 29تیر در میزگردی در کنگره آمریکا مطرح کرده است.
محتوای این جلسه به تازگی منتشر شده است .به گزارش
فارس به گفته آلبرایت اروپا و آمریکا قبل از  22اردیبهشت
مذاکرات فشرده ای با یکدیگر داشته که طی این گفت و
گوها دو طرف بر موضوعاتی مانند لزوم بازرسی از مراکز
نظامی ،مــحــدود کــردن برنامه موشکی ای ــران و حفظ
محدودیتهای هستهای ایــران پس از بــازه زمانی ۱۰
ساله توافق کرده بودند .آلبرایت که در تدوین نقشه راه
مذاکرهکنندگان آمریکایی در جریان گفتوگوهای منتهی
به برجام نقش گستردهای داشت ،به تازگی عدم توافق اروپا
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بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انــرژی اتمی ضمن
اشاره به جلسات هیئت نظارت بر اجرای برجام در داخل
کشور و با بیان این که قرار براین است نتیجه کار اروپایی
ها را ببینیم و بعد ًا تصمیم گیری کنیم ،گفت :باید در برجام
توازنی بین تعهدات و مزایا وجود داشته باشد ،اگر تعهدات
خود را انجام دهیم ولی مزایایی نباشد ادامه برجام معنا
ندارد و ممکن است از تعهدات بکاهیم .وی با اشاره به این
که سازمان انرژی اتمی در این زمینه تصمیم گیر نیست،
ادامه داد :بزرگان کشور ممکن است بسته ای را انتخاب
کنند یا یک مورد را از میان آن بسته تعیین و به ما اعالم
کنند ،این در اختیار هیئت نظارت بر اجرای برجام است.
کمالوندی در گفت و گو با مهر افزود :یک صحبت هایی
مطرح بود که اگر اروپایی ها تعللی داشته باشند ما بخشی
از تعهدات خود را انجام ندهیم یا برخی محدویت ها را کنار
بگذاریم ،البته در جلسات مختلف هیئت نظارت هم بحث
های مفصلی شــد.در عین حال کمالوندی با تصریح بر
این که فع ً
ال در هیچ حوزه ای دستوری نداریم ،به موضوع
تولید انبوه دستگاه های  IR۶اشاره کرد و گفت :اگر نظام
تصمیم به تولید انبوه بگیرد ،ما هیچ مشکلی نداریم و می
توانیم این کار را انجام دهیم .وی با اشاره به دستور رهبر
انقالب در زمینه تولید  UF۴افزود :این موضوع را به آژانس
اطالع دادیم که این هم پیام خاص خودش را به طرف های
مقابل داشت و آن ها این پیام را دریافت کردند .کمالوندی
همچنین تصریح کرد :اگر کشور بخواهد تصمیمی برای
فشار به طرف مقابل بگیرد ،می تواند کارهایی انجام دهد.

...
سوریه

نشست قریب الوقوع روحانی ،پوتین و
اردوغان درباره سوریه در تهران
یک مقام دولت ترکیه از برگزاری نشستی سه جانبه در
تهران ،درباره بررسی روند اوضاع سوریه با شرکت روسای
جمهور ایران ،ترکیه و روسیه خبر داد .به گزارش فارس به
نقل از خبرگزاری تاس ،نماینده ریاست جمهوری ترکیه
از برگزاری نشستی بین سران ایــران ،ترکیه و روسیه در
تهران دربــاره بررسی اوضــاع سوریه خبر داد و زمان این
نشست را اوایل سپتامبر یعنی نیمه شهریور اعالم کرد .به
نوشته خبرگزاری «تاس» این نشست در چارچوب فرایند
مذاکراتی آستانه است .روسای جمهور ایــران ،روسیه و
ترکیه پیشتر تاکید کرده بودند که روند آستانه ،تنها ابتکار
بینالمللی موثری بوده که به کاهش خشونت در سراسر
سوریه کمک کرده ،در برقراری صلح و ثبات نقش داشته و
به منظور یافتن راهحل سیاسی پایدار برای بحران سوریه به
فرایند ژنو شتاب داده است .روسای جمهور ایران ،روسیه و
ترکیه از نمایندگان دولت جمهوری عربی سوریه و معارض
متعهد به حاکمیت ،استقالل ،وحدت ،تمامیت ارضی و
ماهیت غیر قومی سوریه و از جامعه بینالمللی خواستند از
نتایج کنگره گفتوگوی ملی سوریه حمایت کنند .نهمین
نشست مذاکرات آستانه  24و  25اردیبهشت امسال در
آستانه ،پایتخت قزاقستان برگزار شد.

رفعشده علیه ایــران به موجب توافق را احیا کند و این
اقدامی است که در تاریخ آمریکا به عنوان یکی از بدترین
خبطهای سیاست خارجی خواهد ماند.
▪ادعــای شرمن دربــاره نگرانی ایرانی ها از انتخابات
 2016آمریکا

این مقام سابق آمریکایی در این یادداشت مدعی شده
که طــرف ایــرانــی در گفت و گوهای هسته ای نگران
انتخابات ریاست جمهوری سال  2016آمریکا بوده و
مرتب میپرسیده اند که اگر جمهور یخواهان کنترل
کاخ سفید را به دست بگیرند چه اتفاقی خواهد افتاد .در
مقابل شرمن هم به آن ها می گفته« :من با پرسیدن سوالی
مشابه سوال آن ها پاسخ میدادم :اگر تندروهای مخالف
توافق هستهای در ایران مجدد قدرت را به دست بگیرند
چه خواهد شد؟ این [سوال] به مباحثات ما خاتمه میداد،
و من فکر میکردم باید همینطور میشد به هر حال ،من
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