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وطن امروز شماره 2053

اخبار

غیبت عجیب رئیس کمیته اجرایی برجام در روزهای سخت روحانی و ظریف به خاطر تمدید تحریمهای ISA

عراقچی واقع ًا کجاست؟

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی
درگذشت آیتاهلل واعظزاده

حض��رت آی��تاهلل العظم��ی خامن��های،
رهبر حکیم انقالب اس�لامی ب��ا صدور پیامی
درگذش��ت عالم فرزانه و روحانی روش��نبین
مرح��وم آی��تاهلل آق��ای حاج ش��یخ محمد
واعظزادهخراسانی را تسلیت گفتند .به گزارش
پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم رهبری،
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح
زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر درگذشت عالم فرزانه مرحوم آیتاهلل
آق��ای حاج ش��یخ محمد واعظزادهخراس��انی
رحم��تاهلل علیه را با تأس��ف و تأث��ر دریافت
کردم .این روحانی بزرگوار و پرکار و روشنبین
از جمل�� ه مردان ب��ا همت و جامع��ی بود که
علوم اس�لامی همچون فقه و حدیث و رجال
و تراج��م را از برترین اس��تاد این فنون یعنی
مرح��وم آیتاهللالعظمی بروج��ردی اعلی اهلل
مقامه فراگرفته و خود در عمر پربرکت خویش
ب��ه تحقیقات بدی��ع در آن و نیز علوم قرآنی و
تاریخ و کالم پرداخته بود .آثار قلمی و تحقیقی
ایش��ان در برخ��ی از این رش��تهها در ش��مار
افتخارات علمی حوزههای علمی شیعه است و
مورد استفاده ماندگار دنیای اسالم خواهد بود؛
انشاءاهلل .ضایع ه رحلت این عالم جلیل را که در
کهنسالی نیز از کار و تالش علمی باز نماند به
فرزندان گرامی و هم ه بازماندگان و مستفیدان
از دانش و تجرب ه ایشان تسلیت عرض میکنم
و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت
مینمایم.
سیدعلیخامنهای
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برخی توجیه میکنند پرداختهای
نجومی غیرقانونی نبوده است

دبیر ش��ورای نگهبان گفت:
من تعج��ب میكنم چطور
مقامات مافوق از فیشهای
نجومی خبر نداشتند .البته با
دفاعی كه از این پرداختها
میش��ود ،ظاه��را ً خب��ر داش��تند و ب��ه این
پرداختها هم راضی بودن��د! به گزارش اداره
كل رواب��ط عمومی ش��ورای نگهبان ،آیتاهلل
جنتی در آیین افتتاح «مس��جد حضرت امام
س��جاد(ع)» در محله صادقیه ته��ران با بیان
اینکه دنیاگرایی ،اشرافیتگرایی ،ترجیح دادن
فرزندان بر قانون و حاكمیت پول بر مناسبات
موجب ش��ده اس��ت باز هم فرهنگ غرب در
این كش��ور رخنه كند ،گف��ت :برخی جرأت
میكنند از صن��دوق ذخیره فرهنگیان یعنی
از جیب معلم ،هزارها میلیارد تومان پول باال
بكش��ند .وی با ابراز تأسف از پدیده فیشهای
نجوم��ی گفت :مس��اله صنار و س��ه ش��اهی
نیس��ت؛ ظاهرا ً حقوقهای  50میلیونی فقط
پرداختهای رس��می اس��ت و برخ��ی افراد
ب��ه طور غیررس��می در قالب وام ی��ا پاداش،
دریافتهای كالن بسیاری داشتهاند و اكنون
هم متأس��فانه برخی توجیه میكنند كه این
پرداخته��ا غیرقانونی نبوده اس��ت! آیتاهلل
جنتی اف��زود :كجای این دریافتها ،با تعالیم
اس�لام ،با قانون ،با منویات امام خمینی(ره)
و رهنمودهای مقام معظم رهبری س��ازگاری
دارد؟! م��ن تعج��ب میكنم چط��ور مقامات
ماف��وق از ای��ن پدی��ده خبر نداش��تند البته
ب��ا دفاعی ك��ه از ای��ن پرداختها میش��ود،
ظاهرا ً خبر داش��تند و ب��ه این پرداختها هم
راضی بودند!

مقدمفر :وابستهسازی کشور به دشمن
خیانت به مکتب امام(ره) است

مش��اور فرمانده کل س��پاه پاس��داران گفت:
وابستهسازی کشور به دشمن به اسم عقلگرایی
خیانت به مکت��ب امام(ره) اس��ت .به گزارش
تسنیم ،حمیدرضا مقدمفر در مراسم رونمایی
از کت��اب منظومه فکری ام��ام خمینی(ره) با
بیان اینکه «دش��من به خوبی دریافت ه اس��ت
راه شکست انقالب اسالمی از رهگذر شکست
مکتب فکری امام خمینی(ره) میسر است و تا
این مکتب زنده است و راهنمای عمل انقالبیون
است ،شکست انقالب ناممکن خواهد بود» به
مروری بر روشها و تکنیکهای دش��من برای
مقابله با مکتب فکری امام(ره) پرداخت و گفت:
«برخورد گزینش��ی با مکتب امام و ناهمگون
و ناسازوار نش��ان دادن»« ،تشکیک در مبانی
و مؤلفهه��ای این مکت��ب»« ،تخریب اصول و
مبانی مکتب»« ،تحریف»« ،انکار برخی مبانی
و اصول» و «کتم��ان» آنها از جمله روشهای
اصلی دش��من در این زمینه است .وی تحریف
را مهمترین روش دش��من برای ضربه زدن به
مکتب امام(ره) توصیف کرد و گفت :اگر کسی یا
جریانی بخواهد به نام عقلگرایی ،از ارزشهای
اسالمی و انقالبی عدول کند ،این انحراف است.
اگر کسی بخواهد به وسیل ه عقلگرایی در مقابل
دش��من بیتقوایی به خرج بدهد ،وابستگی به
وجود بیاورد ،این انحراف و  خیانت است.
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صادق امامی :عباس عراقچی کجاست؟ این سوالی
است که طی  2ماه اخیر و همزمان با اوج تنگناهای
برجام بهخاطر بدعهدیهای آمریکا ،در سطحی از
فعاالن سیاسی و رسانهای کشور مطرح شده است
ام��ا اکنون که دولت روحانی به صورت رس��می و
بهخاطر تحریمه��ای  ISAناگزیر به اتخاذ مواضع
تقابلی -ولو ضعیف -با آمریکا شده ،غیبت عراقچی
این سوال را به صورت جدی و در الیههای جامعه
مطرح کرده است که «عراقچی واقعا کجاست؟»
عباس عراقچی از ابتدای مذاکرات هستهای به
عن��وان معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور
خارجه در کنار ظریف حضور داشت .او رئیس تیم
کارشناسی مذاکرهکننده بود و به نوعی نفر دوم تیم
مذاکرهکننده ایران در مذاکرات هس��تهای با 5+1
محسوب میش��د .از س��وی دیگر نقش پررنگتر
عباس عراقچی ،جایگاه س��خنگویی او برای برجام
بود .عراقچی هم قبل از حصول برنامه جامع اقدام
مشترک و هم پس از آن در نقش سخنگوی ایرانی
برجام وظیفه دفاع از این توافق را داش��ت که البته
این وظیفه بیشتر با حضور در رسانه ملی و در اختیار
گرفتن تریبونهای یکطرفه چندساعته ایفا میشد.
به عنوان مثال عباس عراقچی پس از آغاز اجرای
برجام توس��ط  ،5+1بیش از  10ب��ار در تلویزیون
حاضر شد و دهها ساعت به دفاع از برجام پرداخت.
غالب این گفتوگوه��ا در ایامی صورت گرفت که
برج��ام در تنگنا و می��زان اثرگ��ذاری آن در افکار
عمومی بش��دت رو به کاهش بود .به عنوان نمونه
ت ماه  3بار از طریق رسانه ملی با مردم
او اردیبهش 
سخن گفت .به غیر از دهها ساعت تریبون یکطرفه
در تلویزیون ،گفتوگوهای مکرر عباس عراقچی با
رسانهها و نیز سخنرانیهای پرشمار او در برنامهها و
کنفرانسهای متنوع داخلی و خارجی و پخش آنها
در رسانه ملی باعث ش��د در برخی مواقع ،شهرت
برجام��ی او تنه به تنه محمدج��واد ظریف بزند و
اوضاع به گونهای شد که ظریف و عراقچی در یک
مرتبه برجامی قرار گرفتند.
البت��ه تفاوت او با ظریف در نقش تعیینش��ده
برای او بود ،به گونهای که بزنگاههایی که برجام در
مخاطره بود و طرف مقابل اقدام به نقض یا بدعهدی
میکرد ،ظریف سکوت میکرد و این عراقچی بود
ک��ه فضا را در اختی��ار میگرفت و به دفاع عجیب
از برجام و حتی توجی��ه اقدامات طرف آمریکایی

میپرداخت .اظهارات و مواضع عجیب و در برخی
موارد غیرملی عراقچی باعث انتقادات فراوانی شد و
حتی در برخی مجامع دانشجویی در انتقاد به این
مواضع ،تندیس «ماله طالیی» نیز به او داده شد!
تفکیکه��ای عجیبی که عراقچ��ی بین توافق
و وضعیت دیپلماس��ی میان ای��ران و آمریکا قائل
میشد و نیز تفکیکهای شیطنتآمیزی که درباره
برجام و امضای آن توس��ط مقامات عالی نظام در
نظر میگرفت ،نشان میداد او دست به هر اقدامی
میزن��د تا وظیفه اصلی خود را که توجیه برجام و
تخفیف بدعهدیهای طرف مقابل است انجام دهد.
اما عراقچی که در ای��ران به عنوان مرد توجیه
برجام ش��ناخته میشد و بر اساس اظهارات برخی
طنزپردازان «آق��ای دوربینی برجام» در ایران بود،
ناگهان به طرز عجیبی از دوربینها و اهالی رسانه
فاصله گرفت!
آخری��ن گفتوگوی عراقچی با صداوس��یما به
 26مهرم��اه بازمیگ��ردد .از آن تاریخ تا به امروز او
هیچ گفتوگویی با صداوس��یما نداشته و در تمام
مراس��مات و دیدارهای��ش -جز یک م��ورد -هیچ
اظهارنظری درباره برجام نداش��ته اس��ت .این در
حالی اس��ت که پیش از آن هر بار آمریکا تخلف و
بدعه��دی جدیدی در روند اجرای برجام داش��ت،
عراقچی یا با حضور در صداوس��یما یا در دیدارها و
سخنرانیهایش به آن واکنش نشان میداد و سعی
در توجیه بدعهدیهای آمریکا داشت .غیبت عجیب

و مشکوک عراقچی به گونهای است که حتی پس از
انتخابات آمریکا و بویژه پس از تصویب تمدید آیسا
در کنگره و س��نا ،باز هم خبری از او نش��د و  هیچ
اظهارنظری در اینب��اره نکرد .دوری او از تلویزیون
ب��ا دوری او از رس��انههای خب��ری در ایران و عدم
حضور در برنامهها و مراسمات سخنرانی نیز همراه
شد! سکوت عراقچی و فاصله گرفتنش از رسانهها
حتی پس از زیرپا گذاشتن تعهدات برجامی اوباما
درباره تحریمه��ای ایران -که واکن��ش روحانی و
ظریف را در پی داشت -نیز نشکست تا چرایی عدم
حضور رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در ایران
همچنان مبهم بماند .عراقچی از  26مهرماه تاکنون
به طرز عجیبی دیده نشده است .مرد برجامی دولت
روحانی طی ای��ن مدت نهتنها در تلویزیون حاضر
نش��ده ،بلکه در مراسمات و برنامههای رسمی نیز
کمتر دیده میش��ود .او که پیش از این در حاشیه
برنامهها و مراس��مات رس��می و غیررس��می نیز
پاسخگوی سواالت برجامی خبرنگاران بود ،اکنون
نهتنها دیده نمیشود ،بلکه با جستوجوی فراوان
تنها میتوان او را در مراس��ماتی غیررسمی که از
نگاه اهالی رس��انه دور اس��ت ،پیدا ک��رد .آخرین
اظهارنظ��ر او درباره برجام به  24آبان و نشس��ت
«چالشهای هیدروپلیتیک ایران و دیپلماسی آب»
در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری
بازمیگردد .مع��اون وزیر امور خارجه البته در این
نشست که پس از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا

برگزار ش��د تنها به جملهای کوت��اه درباره برجام
بس��نده کرد و گفت« :انتخاب ترامپ برای برجام
مشکلسازنیست».
او در ادامه س��خنانش البت��ه یک جمله دیگر
گفت که همین جمله ابهامات درباره س��کوت او
را بیش��تر میکند .عراقچی در این نشست با بیان
اینک��ه «حض��ورم در این نشس��ت از  3ماه قبل
هماهنگ ش��ده ب��ود و ربطی به انتخ��اب ترامپ
ن��دارد» ،گفت« :این را گفتم تا دوس��تان نگویند
عراقچی از برجام خسته شده است و آمده به مساله
آب میپردازد» .به هر حال غیبت عباس عراقچی
بسیار ملموس شده است .این غیبت از آن جهت
قابل تامل شده که براساس آنچه به آن اشاره شد،
او در واقع فرد نخست دولت در جا انداختن برجام
در افکار عمومی و توجیه برخی حفرههای برجام
و نیز تخفی��ف بدعهدیهای مک��رر آمریکا بوده
اس��ت .همانطور که گفته ش��د این موضوع باعث
ش��د انتقادات زیادی در سطح منتقدان نسبت به
عباس عراقچی مطرح شود .با این وجود اما بهرغم
انتقادات ،او گارد رأس دولت حسن روحانی برای
دفاع از برجام و توجیه بدعهدیهای خارجی بود  .
در چنین شرایطی غیبت ناگهانی عباس عراقچی
سؤالبرانگیز ش��ده است .در واقع در شرایطی که
برج��ام به روزهای س��خت خود رس��یده و روند
بیاعتبارس��ازی آن با تمدید تحریمهای  ISAدر
دولت باراک اوباما تش��دید شده ،غیبت عراقچی
بسیار به چش��م میآید .مجموعه گزارهها درباره
غیبت عجیب عباس عراقچی سواالت بسیاری را
به ذهن متبادر میکند .نخستین سوال این است
ک��ه آیا غیبت عجیب عراقچی در ارتباط با اوضاع
نامس��اعد برجام و وضعیت بغرنج وعدههای داده
شده در پسابرجام است یا اینکه عراقچی بهخاطر
دلیل دیگری ناگزیر به آن ش��ده که کمتر مقابل
دوربین و در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد؟
هرچه هس��ت ،اکنون دس��تور صادر ش��ده به
عراقچی یا تصمیم ش��خصی خود عراقچی بر این
اس��ت که از دوربینها و از چش��م مردم دور باشد.
شاید اگرچه این ماجرا ربطی به برجام نداشته باشد
اما این واقعیتی است که به مرور و با کمرنگ شدن
برجام در ادبیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی،
تصویر امثال عباس عراقچی نیز در افکارعمومی در
حال محو شدن است.
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دومین نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای گروه  / 8موضوع :همکاری تجاری گروه 8

 20اردیبهشت

حاشیه نخستین سمینار مشترک ایران و ژاپن  /موضوع :برجام

 6مهر

نشست مجمع عمومي سازمان ملل براي بزرگداشت روز بينالمللي امحای سالحهاي هستهاي /موضوع :سالحهای هستهای

 22اردیبهشت

گفتوگو با فارس در حاشیه رونمایی از کتابش  /موضوع :قرارداد آب سنگین

 13مهر

دیدار خانم سیگرید کاگ ،هماهنگکننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان  /موضوع :مسائل منطقه

 25اردیبهشت

افتتاحیه سمینار «برجام و اقتصاد مقاومتی ،فرصتها و ظرفیتها» /موضوع :برجام

 18مهر

موضوع :حمله جنگندههای سعودی به صنعا

 25اردیبهشت

گفتوگو با صداوسیما  /موضوع :برجام

 21مهر

پست اینستاگرامی /موضوع:درخواست از مردم برای دریافت کارت اهدای عضو

 31اردیبهشت

گفتوگو با پرستیوی /موضوع :عربستان

 24مهر

گفتوگو با صداوسیما در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی /موضوع :برجام

 3خرداد

چهاردهمین اجالس کشورهای آسیایی عضو کنوانسیون سالحهای شیمیایی در تهران  /موضوع :تهدید رژیم صهیونیستی

 25مهر

گفتوگو با خانه ملت /موضوع :برجام

 6خرداد

گفتوگو با خبر  / 21موضوع :برجام

 26مهر

بخش خبری  /21موضوع :برجام

 9خرداد

دانشگاه خوارزمی  /موضوع :برجام

 26مهر

خبرگزاری کیودو ژاپن  /موضوع :برجام

 9خرداد

حاشیه دانشگاه خوارزمی  /موضوع :برجام

 28مهر

نشست سازمان همکاری اسالمی در تاشکند /موضوع :سوریه

 18خرداد

دیدار مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور توسعه پایدار  /موضوع :توسعه پایدار

 5آبان

آیین افتتاحیه چهارمین اجالس بینالمللی مدل سازمان همکاری اسالمی /موضوع :فرقهگرایی و تروریسم تکفیری

 21تیر

گفت و گوی ویژه خبری /موضوع :برجام

 6آبان

رونمایی از کتاب تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه  /موضوع :داعش و صهیونیستها

 27تیر

نشست خبری /موضوع :برجام

 9آبان

هفتادویکمین سالگرد تاسیس سازمان ملل  /موضوع :سازمان ملل

 29تیر

پیش از آغاز چهارمین کمیسیون مشترک اجرای برجام در وین /موضوع :برجام

 9آبان

حاشیه هفتادویکمین سالگرد تاسیس سازمان ملل  /موضوع :رژیم صهیونیستی و سازمان ملل

 29تیر

پس از آغاز چهارمین کمیسیون مشترک اجرای برجام در وین  /موضوع :برجام

 24آبان

ی آب – یک جمله درباره انتخاب ترامپ
نشست چالشهای هیدروپلیتیک ایران و دیپلماسی آب  /موضوع :دیپلماس 

 18مرداد

نمایشگاه مشترک عکس و اسناد تاریخی /موضوع :خبرنگاران

 18آذر

دیدار با رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ  /موضوع :وضعیت سوریه و فجایع انسانی

 24مرداد

گزارش ارائه شده به کمیسیون امنیت ملی مجلس /موضوع :برجام

 24آذر

افتتاح دبیرخانه مرکزی ریسکام  /موضوع :سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

حس��ن روحانی اظهار داش��ت:
دولت
در قانون اس��تثنا و نور چشمی
وجود ندارد و برای داشتن قانون و حکومت قانون
نباید هیچ فرد ،نهاد و رسانهای حاشیه امن داشته
باش��د .او که در مراس��م رونمایی از منشور حقوق
شهروندی سخن میگفت ،در کنار این به  موضوع
حقوق شهروندی اشاره کرد و تدوین منشور حقوق
شهروندی را یکی از وعدههای انتخاباتی و آرزوی
دیرین��هاش خواند .روحانی البته اش��ارهای نیز به
س��ایر وعدههای انتخاباتی خود در سال آخر عمر
دولتش داشت و از چرخیدن چرخ سانتریفیوژها(!)
و چ��رخ کارخانجات(!) گفت و تاکید کرد به وعده
نجات اقتصاد کشور نیز عمل کرده است .روحانی
صبح دیروز با حضور در همایش «قانون اساس��ی
و حق��وق ملت» که به منظور رونمایی از منش��ور
حقوق شهروندی در س��الن اجالس سران برگزار
ش��د ،رونمایی از منشور حقوق شهروندی را عمل
به یکی از وعدههای انتخاباتیاش دانست و گفت:
امروز با رونمایی از منشور حقوق شهروندی هم به

حسن روحانی در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی:

گفتهبودم اقتصاد را نجات می دهم

یکی از وعدههای مه��م به ملت ایران جامه عمل
پوشانده میشود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم
میرسم  .وی تصریح کرد :اگر میخواهیم در کشور
قانون و حکومت قانون داش��ته باشیم ،هیچ فرد و
نهاد ،حزب و رس��انهای نباید حاشیه امنی داشته
باشد .در قانون استثنا نداریم .در قانون نورچشمی
نداری��م .در قانون فرد  وابس��ته به این جناح و آن
جناح نداریم .میپذیرم و درست است که انقالب
اسالمی تمام نشده است ،اگر تمام شده بود ،امروز
شرایط دیگری و ش��رایط بهتری را در همه قوای
حاکم در این س��رزمین میدیدیم  .رئیسجمهور
ادامه داد :تا تبعیض هس��ت ،انقالب تمام نش��ده
اس��ت ،تا فساد هس��ت ،انقالب تمام نشده است،
تا گردنکشیها هس��ت ،انقالب تمام نشده است،
ما باید به روزی برس��یم که شاهد حکومت عدل

اسالم در سراس��ر سرزمین باشیم  .رئیسجمهور
ب��ا بیان اینکه پای همه وعدههای��م تا آخرین روز
مسؤولیتم خواهم ایس��تاد ،گفت :از آغاز ،یکی از
وعدههایم  تدوین منشور حقوق شهروندی بود .من
راجع به حقوق جوان��ان و بانوان وعده دادم و پای
این وعدهام ایستادهام .من برای حقوق اقلیتهای
دینی ،مذهبی و اقوام وعده دادم و پای وعده خود
ایس��تادهام .روحانی با تأکید بر اینکه من به مردم
وعده دادم و گفتم اقتص��اد ایران را نجات خواهم
داد ،گف��ت :امروز در آخرین س��ال دولت یازدهم
خوش��حالم که مردم ما هم شاهد تورم تکرقمی
هستند و هم شاهد رشد اقتصادی  6ماه اول امسال
در مقایسه با  6ماهه سال پیش آن هم با رشد 7/4
درصدی هستند .همچنین تابستان امسال نسبت
به سال گذشته شاهد اشتغال خالص بیش از 700

هزار نفر در کش��ور بودند  .ب��ه گزارش فارس ،وی
در ادامه گفت  :وعده من نجات اقتصاد کش��ور از
سراشیبی سقوط بود .وعده من به مردم این بود که
سانتریفیوژها میچرخند ،کارخانهها هم به حرکت
خود ادامه خواهند داد  .رئیسجمهور در همین باره
گفت :در  8ماه اول امسال بیش از  15هزار و 600
کارگاه که راکد بوده یا با ظرفیت عمل نمیکرده،
کام ً
ال فعال شده ،آن هم با تسهیالت بانکی باالی
 11هزار میلیارد توم��ان .پس چرخ کارخانهها به
حرکت درآمده است .چرخ کارخانههای داخلی به
حرکت درآمده است .چرخ کارخانههای مشترک
ایران با کمپانیهای خارجی هم به حرکت درآمده
اس��ت  .وی افزود :س��انتریفیوژها فق��ط  IR1آن
فع��ال بود اما امروز ایران ب��ه  IR8که مدرنترین
س��انتریفیوژ است دس��ت یافته و این سانتریفیوژ
امروز به حرکت درآمده است .فرمان شروع فعالیت
پیش��ران هستهای به عنوان یک حرکت بزرگ در
زمینه فعالیتهای صلحآمیز هستهای نیز از طرف
رئیسجمهور صادر شده است.

دیپلماسی

استراتژی آمریکا بازگرداندن تحریمها
و حمایت از غربگراهای ایرانی است

رئی��س قوهقضائی��ه گف��ت:
استراتژی درازمدت آمریکاییها
علی��ه ای��ران بازگردان��دن
تحریمه��ا و حمای��ت از
غربگراهای داخلی اس��ت .به
گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی قوهقضائیه،
آیتاهلل آملیالریجانی در جلسه مسؤوالن عالی
قضایی با اشاره به رفتار غرب با ایران در دوران
پسابرجام اظهار کرد :آنها میخواهند با کمرنگ
کردن تاثیرات برجام و به حداقل رساندن فواید
آن برای ایران ،جمهوری اسالمی را تحت فشار
قرار دهند و به همین دلیل میبینیم که تحریم
برجام��ی را برمیدارن��د و به ج��ای آن در پی
تشدید تحریم حقوق بش��ری هستند .رئیس
قوهقضائیه با بیان اینکه چنین رفتاری از قبل
هم قابل پیشبینی بود ،ب��ه اظهارات مقامات
رس��می و تحلیلگران نزدیک به دولت آمریکا
اش��اره کرد و گفت :استراتژی درازمدت آمریکا
این است که با وارد آوردن فشار به بهانه مقابله
با تروریس��م و نقض حقوق بش��ر ،تحریمها را
برگرداند .آیتاهلل آملیالریجانی افزود :برخی از
آنها پا را فراتر گذاش��ت ه و گفتهاند برای مقابله
با تهدیدهای جمهوری اس�لامی باید از درون
به ایران فش��ار وارد کنیم .بر همین مبنا تالش
آنها این اس��ت که با ایج��اد تفرقه و حمایت از
جریانهای غربگرا منفذی به داخل کشور بیابند
لذا همان نقشههایی را که در دوران فتنه دنبال
میکردند امروز به نحو دیگری طرح میکنند  .

گفتوگوی ظریف و کری درباره
تحریمهای ISA

س��خنگوی وزارت امور خارجه گفتوگوی
تلفنی محمدجواد ظری��ف و جان کری درباره
تمدی��د تحریمهای  ISAعلیه ای��ران را تایید
کرد .بهرام قاس��می در نشست خبری دیروز با
خبرنگاران درب��اره اقدامات وزارت امور خارجه
درباره نق��ض برجام گف��ت :در مقطع کنونی
نشست کمیس��یون  مشترک برجام در سطح
معاون��ان برگزار میش��ود .س��خنگوی وزارت
امور خارجه درباره اخبار منتش��ر ش��ده مبنی
بر اینکه گفته ش��ده بهتازگی آقای��ان کری و
ظریف گفتوگوی تلفنی درباره بحث برجام و
همچنین قانون  ISAداشتهاند ،گفت :با توجه
به وضعیتی که در س��نای آمریکا پیش آمده و
مصوبه سنا درباره قانون داماتو تماسهایی وجود
داشته و تذکرات الزم ،تبادلنظرها و رایزنیهای
الزم صورت گرفته است.

امروز؛ نشست سهجانبه وزرای دفاع
ایران ،روسیه و ترکیه در مسکو

نشست سهجانبه سردار حسین دهقان وزیر
دفاع جمهوری اس�لامی ایران ،ژنرال سرگئی
شویگو وزیر دفاع جمهوری فدراسیون روسیه و
فکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه امروز در مسکو
برگزار میش��ود .به گزارش اداره کل تبلیغات
دفاعی وزارت دفاع ،به دنبال گفتوگوی تلفنی
روز ش��نبه وزرای دفاع ایران و روسیه پیرامون
آخرین تحوالت س��وریه و اوضاع میدانی شهر
حلب ،نشس��ت س��هجانبهای با حضور سردار
حس��ین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسالمی
ایران ،ژنرال سرگئی شویگو وزیر دفاع جمهوری
فدراسیون روس��یه و فکری ایشیک وزیر دفاع
ترکیه امروز در مسکو برگزار میشود.

نوع واکنش اروپاییها درباره نقض
برجام به رفتار ایران بستگی دارد

کارشناس مس��ائل سیاسی
درباره می��زان پایبندی اروپا
به برجام گفت :این مس��اله
بس��تگی به خود ما دارد؛ اگر
نسبت به نقض برجام اعتراض
جدی نداشته باشیم یا به نوعی نقض را توجیه
کنیم یعنی کاری ک��ه تا چند ماه پیش انجام
میدادی��م ،اروپاییها نی��ز اعتراضی نخواهند
داشت ،چون خود ایران را همراه با این وضعیت
میدانند .به گزارش رادیو گفتوگو ،فواد ایزدی
درباره واکنش اروپاییها به نقض برجام ،گفت:
برجام هم توافق خوبی ب��رای اروپاییها و هم
توافق خوبی برای آمریکاییهاست .حرف آقای
ترامپ در انتخابات جنبه تبلیغاتی داشت و در
آمریکا یک نوع اجماعی درباره برجام وجود دارد
و حت��ی گروههایی که مخالف برجام بودند نیز
پاره کردن برجام را تایید نمیکنند ،زیرا اگر این
اتفاق بیفتد ،مقصر شکست برجام آمریکاییها
شناخته میش��وند و ایران برای برجام حرفی
ب��رای گفتن دارد و در این صورت تهدید ایران
نیز سخت میشود .کارشناس مسائل سیاسی
درباره مس��یر اروپاییها نیز بیان داش��ت :آنها
میدانن��د اگر به ایران زیاد فش��ار بیاید ،طرف
مقاب��ل ب��ه تعهداتش عمل نکن��د و وضعیت
اقتصادی کشور سختتر شود ،ممکن است به
برجام صدمه بزند و به همین جهت آنها نگران
این وضعیت هستند.

