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باید در مقابل تمام اینها بایستیم
عدل آمریکایی یعنی چه؟ یعنی هرکس خاضع به من شد، آن یک 
چیزی اســت که ما او را قبولش داریم، هرکس منافع مملکتش را به 
ما داد ما او را قبول داریم! از آن ور شــوروی هم همین است، همه این 
قدرت های بزرگ اینطوری هستند و ما باید در مقابل تمام اینها بایستیم.
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 »خسارت محض« را باید
الگوی خود قرار دهیم!
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سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد در شماره دیروز به مصاحبه ای از »محمدرضا عارف« رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
پرداخته است. این گفت وگو که با عنوان »اصالح طلبان در انتخابات ۹۸ ائتالف نمي کنند« منتشر شده است به حاشیه های 

لیست اصالح طلبان برای مجلس شورای اسالمی اختصاص داشت.
عارف گفته است: » ائتالفي که در سال ۹٤ انجام شد بیشتر ائتالف اصالح طلبان و حامیان دولت بود... لیست امید 
شکل گرفت و متاسفانه قبل از شروع مجلس و بعد از آن، در ماه هاي اول یک تعداد از افرادي که با این نگاه در لیست 
امید قرار داده بودیم در فراکســیون امید حضور پیدا نکردند و متاســفانه حتي بعضا رودرروي فراکسیون امید هم قرار 
گرفتند یعني احساس عمومي دوستان شوراي عالي سیاستگذاري این بود که طرح ائتالف را مطرح نکنیم و نمي توانیم 

با این نگاه مکانیزم ائتالفي پاسخگوي مردم باشیم.«
وی در ادامه از لیست کامال اصالح طلبانه شورای شهر یاد کرده و آن را نمونه ای ایده آل! عنوان کرده و افزوده است: 
»در شوراي شهر مشکل ما همین بود که به اندازه کافي با نیروهاي واجد شرایط که مي توانستند در لیست ما قرار بگیرند 
رو به رو بودیم بنابراین کمبود نیرو نخواهیم داشت و طبیعتا مي توان این لیست را از سراسر کشور بر اساس راهبردي که 

در آن زمان اعالم خواهد شد، ببندیم.«
گفتنی است در انتخابات اخیر شورای شهر »فاطمه دانشور« پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی کرباسچی و حقانی را برای 
گنجاندن نام وی در لیســت اصالح طلبان رســانه ای کرد، رسانه ای شدن این خبر اما برای او گران تمام شد و نام وی به 
طور کلی از لیســت اصالح طلبان حذف شــد. لیست فروشی اصالح طلبان به لیست دوم آنها نیز رسید و رقم های ۵۰ تا 

۱۰۰ میلیونی از برخی افراد درخواست شده بود.
شکست پروژه امید!

روزنامه بهار نیز گزارش تیتر یک را به اظهارات عارف اختصاص داد. این روزنامه در این گزارش که با عنوان »امید 
واهی« منتشــر شــد درباره اعتراف محمدرضا عارف رئیس فراکســیون امید پیرامون چینش اشتباه لیست انتخاباتی 
اصالح طلبان یا اضمحالل پروژه »تکرار می کنم« نوشت: »بخشی از چنین ترکیبی، حضور برخی از نیروهای غیرسیاسی 
و کم تجربه به لیست امید، حاصل نگرش همین پیش بینی های نادرست شماری از باتجربه ها، بزرگان محترم و گرامی 
اصالح طلب و اعتدال گرا است.« این روزنامه افراطی اصالح طلب در ادامه خطاب به عارف نوشت : »ای کاش جناب عارف 
به جای پیش بینی با دقتی بیشتر به کارنامه و شناسنامه سیاسی افراد وارد شده به لیست امید همت می گماشت، چنانچه 
این رخداد به وقوع می پیوست هم اکنون رئیس فراکسیون امید به جای سکوت، کم کنشی در مجلس، اتخاذ تصمیمات 

ناهماهنگ و پراکنده از اتحادی مثال زدنی برخوردار می بودند.«
 دست باالی »تقریبا  هیچ«!

روزنامه شــرق در یادداشــتی با عنوان »دست باالی ظریف در برابر تیلرسون« نوشت: »اگرچه حل وفصل مشکالت 
هسته ای یک سال قبل از انتخاب روحانی در دیدارهای غیرعلنی نمایندگان ایران و آمریکا با واسطه گری پادشاهی عمان 
کلید خورده بود، ولی انتخاب روحانی فرصت بی نظیری را برای حل وفصل دیپلماتیک معضل هسته ای کشورمان فراهم 
کرد تا مهم ترین رویداد سیاســی چند دهه اخیر رقم بخورد و کشورمان از سرنوشت سازترین کارزار دیپلماتیک پس از 

ماجرای ملی شدن نفت در ٦۰ سال گذشته، با کارنامه ای افتخارآمیز بیرون بیاید.«
نویســنده در ادامه با تحسین رئیس جمهور سابق آمریکا نوشــته است »بر کسی پوشیده نیست که آمریکا بازیگر 
اول در مجموعه ۱+۵ بود و نقشــی کلیدی در پیشــبرد مذاکرات داشــت. برخی از اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی در 
مصاحبه هایی بر اهمیت و نقش آمریکا و انعطاف! جان کری در مذاکرات هسته ای تأکید کرده اند. متأسفانه فرصت های 
فراوانــی را در دوره اوباما برای اجرای بهتر برجام و حتی مذاکره در برخی از چالش های سیاســت خارجی کشــور در 
منطقه و جهان از دست دادیم!« نویسنده پیروزی ترامپ را فاجعه ای برای برجام خوانده و در عین حال تاکید می کند 
»روی کارآمدن ترامپ به خودی خود فاجعه ای برای برجام بود... با وجود این ترامپ برای اجرای وعده هایش در برخورد 
با برجام با محدودیت های جدی روبه رو بود. تیم همراه ترامپ از هیچ کوششی برای ایجاد موانعی جدی در اجرای این 
توافق فروگذار نکردند. با وجود این همگان می دانستند که برجام توافق دوجانبه ایران و آمریکا نیست که یک طرفه قابل 
نقض باشد؛ برجام از پشتوانه ای محکم و حمایت پنج کشور بزرگ دنیا )غیر از آمریکا( و مهم تر از آن قطع نامه ۲۲٣۱ 

شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار بود.«
نویسنده در پایان نتیجه گرفته است »تردید ندارم که هوش و ذکاوت ظریف و احاطه و اشراف او بر مباحث برجام 
می تواند تیلرسون را هم تحت تأثیر قرار دهد. دنیای سیاست، دنیای منافع است که براساس واقعیت ها بنا نهاده می شود.«
درباره این نوشته نکاتی را بایستی خاطر نشان کرد، نخست آن که نویسنده آمریکا را مهم ترین بازیگر ۱+۵ خوانده 
و در عین حال تاکید کرده است که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام باعث نقض آن نمی شود، شرق به این سوال پاسخ 
نمی دهــد کــه چگونه اروپایی ها که به گفته دولتمردان »آقا اجازه بوده« و مجبورند نظر کدخدا را لحاظ کنند خواهند 

توانست برجام بدون آمریکا را ادامه دهند.
نکته دیگر این که برجام با هدف از  بین رفتن تحریم ها امضا شد، امروز و با گذشت بیش از یک سال شکست این 
هدف عیان شــده اســت و نتیجه ای تحقیقا صفر و حتی بدتر از آن برای ایران حاصل شده است، ایران تعهدات خود را 
انجام داده و تحریم ها به جای خود باقی مانده و در برخی حوزه ها تشدید نیز شده اند. حال چگونه با این نتیجه از دست 

باالی ظریف سخن گفته می شود سوالی که شرق تمایلی به پرداختن به آن ندارد.
از سوی دیگر نویسنده ایران را مدیون اوباما و دولت سابق آمریکا می شمارد در حالی که در این دولت تحریم های 
به اصطالح و گفته آنان کمرشکن علیه ایران وضع شد و از سوی دیگر دولت آمریکا از فتنه گران برای براندازی جمهوری 

اسالمی حمایت کرد با این اوصاف چرا بایستی قدردان اوباما باشیم؟
الگوسازی از برجام بی فرجام!

روزنامه بهار هم یادداشت سرمقاله خود را به پروژه گدایی کردن امتیاز نسیه اختصاص داد. پروژه ای که این روزها 
مدعیان اصالح طلبی آن را در زمینه ســازی برای دیدار تیلرســون و ظریف جست وجو می کنند: » واقعیت آن است که 
همانطور که بارها از سوی رئیس جمهور روحانی و مسئوالن وزارت امور خارجه مطرح شده است دست یافتن به توافق 
هســته ای میان ایران و کشــورهای ۱+۵ کاری آسان تر از اجرا و حفظ برجام است و از همین رو اجرای برجام به  اندازه 
دســت یافتن به آن - و حتی بیشــتر - نیازمند هماهنگی و مذاکره بین کشــورهای مختلف طرف این توافق از جمله 
جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا خواهد بود. از همین رو می توان گفت یکی از دالیل اشکاالت به وجود 
آمده بر سر راه اجرای برجام پس از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید همین عدم هماهنگی و مذاکره بین ایران و آمریکا 

در خصوص برجام بوده است.«
این نوشتار افزوده است: »الگوی برجام که مبتنی بر سیاست »برد - برد« است یک ظرفیت عظیم برای حل وفصل 
سایر پرونده های باز میان ایران و غرب است. پرونده هایی که چه بخواهیم چه نه اثری منفی را بر اجرای برجام می گذارد. 
دیدار ظریف و تیلرسون از آن جهت حائز اهمیت قلمداد شده است که از طرفی با رسیدن به درک مشترکی از توافق 
هسته ای سبب عبور از موانع اجرای کامل برجام خواهد شد و از سوی دیگر می تواند مقدمات الزم برای مذاکرات درباره 
رفع تحریم های باقی مانده و جلوگیری از وضع تحریم های جدید در حوزه های غیرهسته ای را فراهم آورد. تحریم هایی 
که برداشتن آن ها قول رئیس جمهور روحانی به مردم بوده است؛ قولی که در انتخابات۹٦ با تایید اکثریت مواجه شد.«

در مورد این گونه اظهارات تنها می توان گفت برجامی که خود به فرجامی نرسید، جز خسارت محض دستاوردی 
نداشــته و با گذشت نزدیک به دو سال هنوز درگیر بدعهدی های طرف غربی هستیم چگونه می تواند الگو قرار بگیرد؟ 
چه سیاست »برد-برد«ی بوده است اینکه تمام تعهداتمان )و حتی بیشتر از آن( را انجام دادیم اما طرف غربی هر روز 

بهانه ای تازه برای انجام ندادن تعهداتش پیش می کشد.
عصبانیت از پیشنهاد کارشناسی کیهان

آفتاب یزد در ســرمقاله دیروز نوشــت: »یک رسانه دلواپس دیروز خواستار انتقال پرونده هسته ای از دولت به یک 
تیم متخصص شده بود«.

این روزنامه زنجیره ای در ادامه یادداشــت، نیت خوانی کرده و نوشــته است: »روشن است که هدف نگارنده مطالبه 
فوق نه دلسوزی بلکه یک تحقیر سیاسی نخ نما شده است که دیگر خریداری ندارد«.

نویسنده این یادداشت- که برخالف روال مرسوم- از ذکر نام خود پرهیز کرده، حتی به خود زحمت نداده است که 
حداقل یادداشت مورد اشاره )سرمقاله کیهان( را یکبار مطالعه کند.

در یادداشت مورد نظر که روز یکشنبه -۲٦ شهریور- به قلم مدیرمسئول کیهان منتشر شد، آمده است: » تیم هسته ای 
کشورمان را افرادی مؤمن، دلسوز و با پشتکار می دانیم که همه تالش خود را برای حل و فصل چالش هسته ای به نفع 
ایران اسالمی به کار گرفته اند و هر چند که به توصیه های مستند منتقدان توجهی نکرده و حتی از کنار پیش بینی های 
تحقق یافته آنان در مراحل مختلف این چالش نیز با بی اعتنایی - بعضاً توأم با اهانت - عبور کرده و خســارت کنونی 
را آفریده اند ولی به جد بر این باوریم که هرگز در پی خسارت آفرینی نبوده اند... با توجه به آنچه گذشت، مطمئن ترین 
راه پیش روی که شاید تنهاترین راهکار نیز باشد در دو بخش قابل پی گیری است.اول؛ خارج کردن پرونده هسته ای از 
اختیار دولت و سپردن آن به هیئت یا شورایی مرکب از کارشناسان ورزیده  هسته ای و حقوقدانان کار آزموده که یک یا 
دو مسئول دولتی نیز می توانند در آن حضور داشته باشند. بی آنکه تصمیم نهایی منحصرا برعهده دولت باشد.دوم؛ مقابله 

متوازن با نقض عهدهای آمریکا و متحدانش...«
روزنامه هــای زنجیره ای، که خود را به ظاهر حامی دولت معرفی می کنند، نقش قابل توجهی در خســارت محض 
برجام و سونامی تحریم های ضد ایرانی در پسابرجام دارند. در حقیقت دستاورد تقریبا هیچ برجام و سونامی تحریم ها، 

سوغات همین جماعت است.
روزنامــه آفتاب یــزد که فردای تصویب برجام ظریف را » امیرکبیرعصرما« خوانــده بود، پس از اعتراض ظریف به 
عهدشکنی آمریکا در برجام- ۲۸ تیرماه سال جاری- با ارائه تصویری کاریکاتوری از وی مواضع  وزیر خارجه کشورمان 

درباره برجام را دلواپسانه خواند و با تیتر »دلواپسی ظریف« روی پیشخوان روزنامه فروشی ها ظاهر شد.
نوع رفتار روزنامه های زنجیره ای در موضوع برجام ثابت کرده است که برای این جریان اصال برجام و لغو تحریم ها 

موضوعیتی ندارد. مسئله اصلی به دست آوردِن دِل کدخدا! است.
 پوپولیسم و ایجاد یک میلیون شغل!

روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود در گزارشی با عنوان »تجهیز منابع برای یک میلیون شغل« نوشت: »رئیس 
سازمان برنامه: براي یک میلیون شغل منابع تجهیز کرده ایم. با این اوصاف بیکاري با گستردگي ۲/۲ میلیون نفر هنوز 

معضل بزرگي براي اقتصاد ایران است.«
این گزارش در ادامه افزوده اســت: »حاال خبر مي رســد که دولت منابعي را براي ایجاد یک میلیون فرصت شغلي 
تجهیز کرده اســت. این خبر را محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه در مراسم آغاز اجراي دو برنامه ایجاد 
اشتغال برنامه فراگیر اشتغال ۹٦ اعالم کرده است. آن طور که نوبخت گفته، طبق قانون برنامه ۹۵۵ هزار فرصت شغلي 
درسال باید ایجاد شود؛ دولت براي ایجاد یک میلیون فرصت شغلي خود را آماده و تجهیز مي کند تا برنامه پیشنهادي 
رئیس جمهور هنگام انتخابات تحقق یابد.« الزم به ذکر است که در ایام رقابت های انتخاباتی وقتی نامزدهای منتقد دولت 
وعده دادند که در صورتی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برنامه هایی برای ایجاد یک میلیون شغل در سال دارند، 
همین روزنامه های زنجیره ای با هیاهوی فراوان و در جهت تخریب رقیب آن را امری نشدنی و مردم فریبی نامیدند. آن 
روزها این روزنامه ها این موضوع را با عنوان پوپولیسم مطرح کرده و به آن دامن می زدند. اکنون باید از این فریبکاران 

پرسید که چه رخ داده که حاال ایجاد یک میلیون شغل شدنی است؟! 

سفیر روســیه در تهران گفت: براساس 
توافق دوجانبه بین روسای جمهور دو کشور 
ایران و روسیه در آینده نزدیک روادید سفر 

گردشگران ایرانی به روسیه لغو می شود.
لوان جاگاریان در دیدار با استاندار مازندران در 
ساری اظهار داشت: کشور ما نسبت به این توافق 
موافقــت خود را اعالم کرده و منتظر اجرای آن از 

سوی جمهوری اسالمی ایران هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: حداکثر تا پایان سال 
میالدی جاری )۲۰۱7( این اقدام عملیاتی شــود. 
جاگاریان گفت: براساس این توافق سفر گردشگران 

روسی به ایران نیز بدون روادید امکان پذیر می شود.
سفیر روسیه در تهران افزود: در حال حاضر لغو 
روادید برای گردشگران کشورهای ترکیه، تایلند و 
امــارات در حال اجرا بوده و بزودی این طرح برای 

کشور مصر نیز عملیاتی خواهد شد.
وی دلیــل تاخیــر در اجــرای لغو قــرارداد 
گردشــگران ایرانی به روســیه را پیگیری نکردن 
آن از ســوی آژانس های ایرانی عنوان کرد و ادامه 
داد: کشورش هیچ مشکلی برای اجرای لغو روادید 

گردشگران ایرانی ندارد.
اســتاندار مازندران نیز با ابراز خرســندی از 

گســترش روابط سیاســی و تجاری بین ایران و 
روسیه گفت: این روابط می تواند در سطح استان ها 

نیز پیگیری شود.
ربیــع فالح جلودار افــزود: مازندران از لحاظ 
اقتصــادی و تجــاری و مواهب طبیعــی دارای 
ظرفیت هــای زیادی اســت که می توانــد روابط 
گسترده تری با مسکو و سایر استانهای روسیه داشته 
باشد. فالح، لغو روادید و اجرای طرح گمرک سبز 
را از مهم ترین راهکارها برای گسترش روابط بین 

استانی با کشور روسیه عنوان کرد.
وی با تقدیر از حضور سفیر روسیه در مازندران، 

گفت: روابط دیپلماتیک ایران و روسیه سابقه قریب 
۵۰۰ ساله دارد و باید این روابط تقویت شود.

اســتاندار مازندران تاکید کرد: روابط بین دو 
کشــور در باالترین سطح سیاسی است و باید این 

روابط در حوزه اقتصادی و تجاری ارتقا یابد.
وی افــزود: انتظار داریم بخش های خصوصی 
برای افزایش مبادالت تجاری دست به کار شوند.

وی در پایان به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای 
جمهوری اســالمی ایران با محوریت مازندران در 
بلگراد اشاره کرد و افزود: باید زمینه تشکیل اینگونه 

نمایشگاهها در دو کشور بیشتر فراهم شود.

رئیس مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس 
عراق با برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان 
مخالف هستند، گفت: دشمنان مردم عراق یک 
روز به این کشور تروریست می فرستند و روز 

دیگر به دنبال تجزیه هستند.
به گزارش خبرگزاری مهــر  علی الریجانی که 
به استان آذربایجان غربی سفر کرده، در گفت و گو با 
شبکه استانی آذربایجان غربی درخصوص بحث همه 
پرســی در اقلیم کردستان عراق گفت: در این زمینه 
نظرات کشــور قبال به صراحت گفته شده و حتی به 
برخی از دوستان ما که از اقلیم کردستان به ایران آمده 
بودند این بحث را مطرح کردیم که باید قبل از انجام 
هر اقدام سیاسی به این موضوع فکر کرد که این اقدام 
چه خاصیتی دارد به عبارت دیگر باید جلوتر از آن نیز 
دیده شود که آیا اقلیم کردستان عراق می تواند با انجام 
این کار شرایط اقتصادی بهتری را برای مردمش فراهم 
کند و باید این موضوع را در نظر داشــت که دولت و 
مجلس عراق مخالفت خود را با برگزاری همه پرسی 
در اقلیم کردستان عراق اعالم کرده اند بنابراین باید 
توجه داشت که از لحاظ اقتصادی نیز حمایت نمی شود 

و این موضوع باعث ایجاد بحران می شود.

الریجانــی در این رابطه افــزود: دولت عراق و 
همسایگان این کشور با موضوع برگزاری همه پرسی 
در عراق مخالف هســتند این موضوع می تواند در 
آینده مشــکل برای این کشور ایجاد کند و با ضرر 
اقتصادی نیز روبه رو می شــود بــه همین جهات 
مخالف برگزاری همه پرســی در اقلیم کردســتان 

عراق هستیم.
وی ادامه داد: بعد از دیکتاتوری صدام در عراق و 
مبارزات مردم این کشور عراق به ساختار دموکراتیک 
رسیده و از آن زمان انواع و اقسام مشکالت را برای 
این کشور ایجاد کرده اند یا تروریست به این کشور 
فرستاده اند یا از تروریست ها حمایت کرده اند و مردم 
عراق از این بابت زیان دیده اند. سؤال این است چرا 

برای مردم عراق مشکل درست می کنید؟
رئیس مجلس شــورای اســالمی ادامــه داد: 
آیت اهلل سیستانی نقش مهمی در بسیج مردم علیه 
تروریست ها داشت اما هنوز مسئله تروریست ها در 
کشور به طور کامل حل نشده می خواهند این کشور 
را تجزیه کنند و به دنبال ایجاد دردسر هستند این 

در حالی است که موفق نخواهند شد.
الریجانــی افزود: اینکه مردم عراق می خواهند 

زندگی دموکراتیک داشــته باشــند برای برخی ها 
آزاردهنده شده است،  و دنبال این هستند که یک 

ماجراجویی جدید برای عراق به وجود آورند.
وی افزود: یک روز به عراق تروریست می فرستند، 
یک روز موضوع تجزیه این کشور را مطرح می کنند 
که این اقدامات برای آینده مردم عراق مضر است.

وی افزود: اقدام اخیر مجلس نمایندگان آمریکا 
درخصوص ممنوعیت فروش هواپیما نقض آشکار 
برجام اســت و این موضوع برایم عجیب است که 
چرا آمریکایی ها می گویند ایران روح برجام را رعایت 
نکرده این در حالی است که آنان صورت اصلی برجام 

را رعایت نمی کنند.
الریجانی افزود: فکر می کنم مسئوالن آمریکایی 
دچار عقب افتادگی شده اند قبال تا به این حد دچار 
عقب افتادگی نبوده اند امــا در حال حاضر هر روز 
اقداماتی می کنند که حتی مســئوالن اروپایی نیز 
اعــالم می کنند که چرا بایــد زمانی که یک توافق 
صورت گرفته، آمریکایی ها اینگونه رفتار کنند البته 
بحث خروج از معاهده پاریس نیز از سوی آمریکایی ها 
صورت گرفته که به نظر من آمریکایی ها از عقالنیت 
تهی شــده اند و با رفتارشان باعث انزوای خودشان 

می شــوند و مسئوالن اروپایی ادبیاتی در موردشان 
به کار می برند که موجب تحقیر آنان می شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی درخصوص مسائل 
میانمار گفت: کشــتار مسلمانان مظلوم در میانمار 
یک فاجعه بزرگ است و بعد از فاجعه آوارگی مردم 
مظلوم فلسطین این اقدامات مخالف حقوق بشر در 

کشور میانمار تکرار دیگری است.
وی ادامــه داد: این موضوع عجیب اســت که 
چرا درخصوص کشتار مســلمانان مظلوم میانمار 
حساسیتی وجود ندارد. الریجانی با انتقاد از سکوت 
برخی کشــورها در مقابل فاجعه عظیم انسانی در 
میانمار افزود: با وجود ظلم آشکار در میانمار برخی 
کشــورها به ظالمان سالح می فروشند که این یک 

نقطه تاریک و یک فضاحت محسوب می شود.
رئیس نهــاد قانونگذاری ادامــه داد: ما وظیفه 
داریم که از مســلمانان میانمــار حمایت کنیم و 
عالوه بر اینکه باید از ظرفیت دیپلماســی حمایت 
شــود حمایت های مالی نیز صورت گیرد و در این 
راســتا کمیســیون امنیت ملی مجلس مسئولیت 
دارد و حمایت هــای مالی نیز از طریق هالل احمر 

انجام می شود.

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران 
بــزرگ از برپایی 30 نمایشــگاه در تهران به 

مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســردار 
محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( 
تهران بزرگ در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع 
مقدس درباره برنامه های سپاه تهران در این هفته ابراز 
داشت: هفته دفاع مقدس امسال با دو رخداد دیگر در 
کشور همزمان شده است، این هفته ابتدا با ماه محرم 
و عاشورای حسینی همزمان شده که آغاز هفته احیای 
امر به معروف و نهی از منکر است و از سوی دیگر آغاز 

سال تحصیلی هم هست.
وی افــزود: برنامه اصلی ما گرامیداشــت یاد و 
خاطره شهدا و همچنین بزرگداشت هفته احیای امر 

به معروف و نهی از منکر است.
سردار یزدی برنامه سپاه تهران را این گونه اعالم 
کرد: در هفته دفاع مقدس ٣۰ نمایشــگاه در نقاط 
مختلف تهران برگزار می شــود که در آن بخشی از 
آنچه در آن دوران رخ داده، به تصویر کشیده خواهد 
شد، البته در همین نمایشگاه ها نیز ٣۰ غرفه درباره 

امر به معروف و نهی از منکر برپا می شود.
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ 
تصریح کرد: ما عالوه بر نمایشگاه در یک هزار مسجد 

برنامه بزرگداشت سبک زندگی شهدا را خواهیم داشت 
و در ۲ هزار مدرسه نیز مراسم برگزار خواهیم کرد تا 
دانش آموزان با دفاع مقدس آشــنا شوند و از آن الگو 
بگیرند؛ در کنار این موضوع مراســم میثاق با شهدا 
در مدارس و گلزار شــهدا برگزار می شود و همچنین 
با خانواده های شهیدان و جانبازان و ایثارگران دیدار 
می کنیم. وی خاطرنشان کرد: در روز اول هفته دفاع 
مقدس بســیجیان در نماز جمعه شرکت می کنند و 
سپس جهت احیای امر به معروف و نهی از منکر در 

راهپیمایی شرکت خواهند کرد. سردار یزدی گفت: ما 
روز اول این هفته را به نام »وحدت کلمه،  دفاع مقدس، 

امر به معروف و نهی از منکر« نامگذاری کردیم.
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ 
ادامــه داد: در روز دوم هفتــه »امر به معروف و نهی 
از منکر« زنگ این روز در مدارس به صدا در خواهد 
آمد. روز سوم به نام »استقالل فرهنگی، دانشگاهیان 
و امر به معروف و نهی از منکر« نامگذاری شده است.

وی بیان داشت: روز چهارم این هفته به نام روز 

»سالمت محیط اداری، کسب و کار و امر به معروف 
و نهی از منکر« نامگذاری شده است و روز پنجم نیز 
به نام روز »ترویج فرهنگ حجاب و حیا در جامعه«.

سردار یزدی با بیان اینکه روز ششم به نام »روز 
حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و امر به معروف 
و نهی از منکر« است، ادامه دا د: این نامگذاری به خاطر 
تأکیدات مقام معظم رهبری و بزرگداشت و حمایت 

از تولیدات ملی است.
فرمانده ســپاه تهران بزرگ نام روز هفتم را این 
گونه بیان داشــت: روز هفتم؛ روز »حمایت از آمران 
به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شهدای امر به 

معروف و نهی از منکر« است.
وی تأکید کرد: امروز اگر ما بتوانیم یاد شــهدا 
و آموزه هــای آنها را در زندگی خــود ترویج دهیم، 
می توانیم توفیقات زیادی را به دســت آوریم. امروز 
اگــر فرهنگ ایثار و از خودگذشــتگی را در جامعه 
ترویج دهیــم، جهش بلندی را در رســیدن به قله 

پیشرفت برداشته ایم.
سردار یزدی خاطرنشــان کرد: اگر امروز تالش 
و جان فشانی شــهدا را به جوانانمان بیاموزیم حتی 
در توســعه اقتصاد مقاومتی و صنایع نیز پیشــرفت 
می کنیم و مردم کشــور به اســتفاده از محصوالت 

داخلی ترغیب می شوند.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

دشمنان مردم عراق به دنبال توطئه تجزیه هستند

فرمانده سپاه تهران خبر داد

برپایی 30 نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس در تهران

سفیر روسیه در تهران خبر داد

لغو روادید روسیه برای گردشگران ایرانی تا پایان سال جاری

سال آینده 7/5 میلیون تن فوالد مذاب 
در مباركه اصفهان تولید می شود

اصفهان - خبرنگار کیهان:
مدیرتولید فوالد شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: سال آینده شاهد 
تولیــد 7/5 میلیون تن فوالد مــذاب در کوره های قوس الکتریکی فوالد 

مبارکه خواهیم بود.
محمدعلی توحیدی افزود: با پایان یافتن انجام اصالحات اساسی بر روی کوره های 
٣ و ٤ واحد فوالدسازی فوالد مبارکه، مسیر دستیابی به تولید 7/۵ میلیون تن فوالد 
مذاب و تولید 7/۲ میلیون تن اســلب در کوره هــای قوس الکتریکی و ریخته گری 

مداوم این شرکت هموار شد.
وی گفــت: ناحیه فوالدســازی در جهت افزایش تولیــد و ایمنی و همچنین 
پاسخگویی بیشتر به نیازهای مشتریان، عملیات یکسان سازی بدنه و سقف  کوره های 

٣ تا ٦ با سایر کوره ها را در دستور کار خود قرار داد.
همچنین غالمرضا ســلیمی، رئیس کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه نیز 
گفت: با انجام این پروژه ، عالوه بر کاهش توقفات و کم شدن زمان آماده سازی بدنه 
کوره ها، مزایای دیگری از قبیل بهبود کیفیت فوالد مذاب تحویلی به خطوط بعدی، 
پیشگیری از تداخل امور و کاهش مصارف نسوز، کاهش آسیب  به پانل های آبگرد بدنه 

و بهبود در مصارف عمده کوره، نظیر انرژی و الکترود نیز به دست آمد.
وی افزود: طبق برنامه زمانبندی شده در سال ۹7 شاهد تولید 7/۵ میلیون تن 

فوالد مذاب در کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه خواهیم بود.

وزیر کشور گفت: در حوزه های  اشتغال، اقتصاد و معیشت با نقطه مدنظر 
رهبر معظم انقالب فاصله داریم که باید محقق شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در اســتان خراسان جنوبی گفت: استان ها با مجموعه ای از شرایط مختلف 

مواجه هستند و کار در استان ها متفاوت تر از مجموعه بخش ها است.
وزیر کشــور همچنین در مراسم معارفه استاندار جدید خراسان جنوبی با بیان 
اینکه به هیچ وجه نباید به آمریکا اعتماد کرد، گفت: این مهم در امر برجام برای ما 

مشخص شد، زیرا دولت آمریکا به هیچ وجه به تعهداتش پایبند نیست.
وزیر کشور با  اشاره به اینکه دنیا فهمید کشور ایران به هیچ وجه تخلف نکرده 
اســت، ادامه داد: از همه روش ها و شــیوه هایی که نظام بین الملل در اختیار ما قرار 

می دهد، احقاق حق می کنیم.
وی با  اشاره به اینکه کشور ایران با دوستان پرقدرت در عرصه های بین الملل کار 
مشترک می کند، تاکید کرد: در نظام بین الملل این آمریکا است که منزوی می شود.

رحمانی فضلی با  اشــاره به اینکه ایران در حوزه منطقــه ای نقش بزرگی دارد، 
توضیح داد: معادالت اقتصادی، سیاسی و شرایط تحوالت در دنیا آمریکا را به تحریم 
کشــانده است. وزیر کشور اقتصاد را مشکل و اولویت اول کشور مطرح کرد و گفت: 

مردم محور اقتصاد مقاومتی هستند.
رحمانی فضلی افزود: آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی و 
ناهنجاری های اخالقی از مشکالتی است که در حوزه های مختلف برای ما آسیب و 
مشکل ایجاد می کند که رفع آسیب های اجتماعی از توصیه های رهبر معظم انقالب 
نیز هســت. وی متذکر شد: سرمنشأ آسیب های وارد شده به دنیای اسالم آمریکا و 

رژیم صهیونیستی است و نقطه اصلی حمالت آنها ایران اسالمی است.
وزیر کشــور اعالم کرد: به طور حتم این آسیب های وارد شده از سر مسلمانان 

منطقه عبور خواهد کرد و مردم موفق خواهند شد.

بقیه از صفحه2
اجرای دقیق 29 شرط ابالغی

پیام توئیتری، فشار ایمیلی، گالیه محترمانه و در نهایت توجیه عهدشکنی خالصه 
واکنش های دولت به عهدشکنی های آمریکا در پسابرجام است. واکنش های ضعیفی 

که فصل تازه ای از فشار و چالش را برای ما ایجاد کرد.
حال ســؤال این اســت که چگونه می توان به این عهدشکنی به صورت متقابل 
پاســخ داد؟! پاسخ روشن اســت، اجرای بدون تعارف و دقیق شروط ۲۹ گانه برجام 
که از سوی رهبر معظم انقالب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی 
به دولت ابالغ شــده است. شــروطی که تاکنون هیچ جایگاهی در واکنش دولت به 

گستاخی های آمریکا نداشت.
برای نمونه مجلس شورای اسالمی در زمان بررسی برجام، قانونی با عنوان »اقدام 
متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« تصویب کرد. در 
بند ٣ این قانون آمده است: »دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل 
در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده یا وضع تحریم تحت 
هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت 
ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای 
صلح آمیز جمهوری اســالمی ایران را ســامان دهد به طوری که ظرف مدت ۲ سال 

ظرفیت غنی سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد«.
 برخورد متوازن با نقض برجام

در حقیقت، عمل به ۲۹ شرط ابالغی، به نوعی برخورد متوازن با نقض برجام است.
فارن پالیسی- مرداد ۹٦- در تحلیلی نوشت: »پاره کردن توافق از سوی آمریکا، 
به نفع ایران اســت. پاره کردن توافق در شرایط فعلی می تواند بهترین فرصت برای 
ایران باشد چرا که آن را از تحریم ها آزاد می کند و به این کشور اجازه می دهد بدون 

محدودیت به تالش های غنی سازی ادامه دهد«.
به اذعان آژانس انرژی اتمی و مقامات اروپایی و آمریکایی، ایران تاکنون به هیچ 
عنوان برجام را نقض نکرده اســت. اما در شرایطی که آمریکا به دفعات متن و روح 
توافق را نقض کرده و برجام را صرفا به یک توافق یکطرفه تبدیل کرده، منافع ملی و 
عزت مردم ایجاب می کند که در مقابل خباثت های حریف، اقدام متقابل صورت گیرد.

فلسفه اصلی اقدام متقابل، تاثیرگذاری بر رفتار طرف مقابل و وادار کردن آن به 
عقب نشینی و یا حداقل منصرف کردن طرف مقابل از زیاده خواهی های بیشتر است. 
بر همین اساس معموال واکنش متقابل به صورت علنی و آشکار اعالم می شود تا از 
بیشــترین میزان تاثیرگذاری برخوردار باشد. بنابراین آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی، 
شــروع تحقیق و توسعه در فردو و به کارگیری سانتریفیوژهای حذف شده در نطنز 

می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
جریان غربگرای داخلی به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند در پی بزک دشمنان 
ملت ایران و مخفی کردن چهره  کریه شیطان بزرگ است و به بهانه های مختلف تالش 
می کند تا بر بدعهدی ها و خیانت های آمریکا سرپوش  بگذارد و دشمنان این ملت را 
افرادی مطمئن و قابل اعتماد جلوه دهد. در همین راستا می توان به عبارت »امضای 
کری تضمین است« اشــاره کرد که تیتر درشت یکی از روزنامه های زنجیره ای بود و 
بعدها مدیر مسئول این روزنامه اذعان کرد که وظیفه آنها بزک کردن چهره آمریکا 

و مذاکرات برای قالب کردن برجام به ملت بوده است.
اتمام حجت به جای وعده و وعید!

آنچه از رفتار امروز دولتمردان آمریکا دریافت می شــود، گســتاخی و وقاحت 
به دلیل کوتاهی و عقب نشینی پی در پی دولتمردان و برخی دیگر از مسئولین ماست. 

چاره کار، واکنش صریح و قاطعانه اســت.اظهاراتی همچون »آمریکا قول داد به 
وعده های قبلی خود عمل کند!« تنها و تنها به گستاخی بیشتر طرف مقابل منجر 
خواهد شد و راه جبران را سخت تر خواهد کرد. ضروری است رئیس جمهور محترم 
و اعضای دستگاه دیپلماسی این سفر را فرصتی برای اتمام حجت با شیطان بزرگ 
قرار دهند و به آنان تفهیم کنند جمهوری اسالمی در مقابل بدعهدی مکرر واشنگتن 
ساکت نخواهد نشســت و با پشتوانه مردمی خود، عکس العمل جدی و متناسب از 

خود نشان خواهد داد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان از سفر رئیس جمهور به نیویورک

سوغات سفر وعده نباشد
با شیطان بزرگ اتمام حجت كنید

وزیر کشور:

در حوزه های  اشتغال، اقتصاد و معیشت
 با نقطه مدنظر رهبری فاصله داریم

مدیرکل امنیتی وزارت کشور گفت: بسته 
مشکوکی که در نجف آباد کشف شد، ارتباطی 
با منزل شهید حججی ندارد و آنچه در این 
زمینه مطرح شــده، صرفا فضاسازی غلط 

برخی از رسانه ها بوده است.
به گزارش ایسنا، جواد زرین کاله در این باره 
اعالم کرد: بسته مشکوکی که در نجف آباد کشف 
شد، لزوما انفجاریـ  تروریستی نبوده و ماهیت آن 

در نیروی انتظامی در حال بررسی است.
وی افــزود: در هر صــورت ارتباطی بین این 
موضوع و منزل شــهید حججی وجــود ندارد و 
آنچه در این زمینه مطرح شــده، صرفا فضاسازی 
غلط برخی از رسانه ها بوده است. مدیرکل امنیتی 

وزارت کشور گفت: پس از بررسی های کارشناسی 
ماهیت بسته کشف شده به استحضار ملت شریف 

ایران خواهد رسید.
ساعت۲۲:٣۰ یکشنبه شــب گذشته در پی 
گزارش هــای مردمی مبنی بــر توقف خودرویی 
مشکوک در یکی از محله های نجف آباد، نیروهای 
عملیات ناجا وارد عمل شدند و بالفاصله با کنترل 
منطقه و شناسایی موقعیت خودرو سواری، متوجه 
نصب بســته مشکوک مجهز به چراغ چشمک زن 
شدند. در پی این شناسایی، نیروهای لشکر زرهی 
۸ نجف اشرف نیز به گروه های عملیاتی پیوستند. 
گروه چک و خنثی این لشکر در ساعت ۲٣:٣۰ با 
بررسی های اولیه و با استفاده از امکانات تخصصی، 

پس از ایجاد فضایی ایمن برای خنثی کردن آن، 
نســبت به انتقال این بسته انفجاری به فضای باز 
بیرون شهر اقدام و ساعت ۱۵ دقیقه بامداد آن را 

منهدم کردند.
سرهنگ پاسدار سیف اهلل رشید زاده، فرمانده  
لشکر زرهی ۸ نجف اشرف نیز در این زمینه گفت: 
خودروی سواری مشکوک به حمل بسته انفجاری 
در نجف آباد اصفهان شناســایی و مواد انفجاری 

جاسازی شده در آن خنثی شد.
وی گفــت: بــه رغم برخی شــایعات مطرح 
شــده، این بسته انفجاری در اطراف منزل شهید 
حججی نبوده و تالش ها برای شناســایی عوامل 

آن ادامه دارد.

حسن رحیمی، دادســتان عمومی و انقالب 
اصفهان هم گفت: بمب صوتی کشــف شــده در 
نجف آباد اصفهان بر حســب بررسی ها و گزارش  
های اولیه مرتبط با مسائل امنیتی نبوده و احتمال 

انتقام گیری شخصی وجود دارد.
وی افزود: این بمب که صوتی بوده آثار و قدرت 
تخریبی نداشته و البته با منزل شهید حججی هم 
فاصله داشته است. این بمب صوتی در زیر خودرو 
شخصی یکی از اهالی ساکن در آن منطقه تعبیه 
شده و بر حسب گزارش ها  احتمال انتقام گیری 
شــخصی در این مســئله مد نظر بوده است. کار 
شناسایی فرد یا افراد متهم در این موضوع با بررسی 
دوربین های حاضر در منطقه آغاز شده و ادامه دارد.

مدیرکل امنیتی وزارت کشور:

كشف بسته مشکوک در نجف آباد ارتباطی با منزل شهید حججی ندارد

آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعای رسانه 
صهیونیستی به نقل از مقامات این رژیم را 

درباره »سایت های مشکوک ایران« رد کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعای روزنامه 
»هاآرتص« مبنی بر اینکه آژانس اطالعاتی درباره 
سایت های مشکوک ایران دریافت کرده اما از بیشتر 

آنها هیچ بازدیدی نکرده را رد کرده است.
 طبق این گزارش، اسرائیلی ها مدعی هستند 
ایــن اطالعات را مقامات غربــی در اختیار آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی قرار دادنــد اما آژانس با 
مشکوک بودن بیشتر این سایت هایی که در لیست 

آمده، موافق نیست.
 در واکنش به این گزارش، ســخنگوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ضمن رد این گزارش تاکید 
کــرده که »ایــن گزارش )هاآرتــص( کار مبتنی 
بر امور پادمان آژانــس بین المللی انرژی اتمی را 

منعکس نمی کند«.
 این سخنگو با ارسال ایمیل به شبکه »آی ۲٤« 
رژیم صهیونیستی نوشت: »همانطور که مدیرکل 
یوکیا آمانو گفته اســت، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از زمان اجرای برجام، دسترسی های مکمل 
بســیاری در ایران داشته اســت و قبل از هرگونه 
نتیجه گیری گسترده و کلی درخصوص ایران، به 
درخواست خود برای دسترسی به سایت ها و اماکن 

ادامه خواهد داد«.
 وی افــزود: »)بنا بــر مفاد برجــام( آژانس 
دسترسی های گسترده ای به اطالعات و اماکن دارد 
و این موضوع، توانایی برای راســتی آزمایی درباره 
استفاده مسالمت آمیز همه مواد هسته ای در کشور 

را به طرز گسترده ای افزایش می دهد«.

 ادعای ترامپ: اگر نظارت های آژانس
 کافی نباشد از برجام خارج می شویم!

دونالد ترامپ در پیامی به کنفرانس ســاالنه 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی و در ادامه 
بدعهدی هــای مقامات آمریکایــی در قبال ایران 
مدعی شــد که اگر نظارت هــای آژانس به اندازه 
کافی شدید نباشد واشــنگتن از توافق هسته ای 

خارج خواهد شد.
این ادعای ترامپ در حالی است که یوکیا آمانو 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی 
در این نشست اذعان کرده که ایران هم اکنون تحت 
شدیدترین رژیم راستی آزمایی هسته ای قرار دارد.
آمانو در شصت و یکمین نشست ساالنه آژانس 
گفت: از کنفرانس ســال گذشــته تا کنون ما به 
راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات هسته ای 
ایران در چارچوب برجام ادامه داده ایم. وی افزود: 
تعهداتی که ایران در چارچوب برجام به عهده گرفته 
است، درحال اجرا شدن است. ایران هم اکنون تحت 
شدیدترین رژیم راستی آزمایی هسته ای قرار دارد.
آمانو گفت: آژانس همچنین به راستی آزمایی 
عدم اســتفاده از مواد هسته ای اعالم شده توسط 
ایــران در قراردادهای امنیتی ادامــه خواهد داد. 
آژانس به بررســی وجود مواد و اقدامات هسته ای 

اعالم نشده ادامه می دهد.
 تمام پروژه های هسته ای ایران

 زیر نظر آژانس قرار دارد
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز 
در نشست سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
وین با بیان اینکه همه پروژه های هســته ای ایران 
تحت نظر آژانس قرار دارد، اظهار داشت: طرحی که 

برای توسعه نیروگاه اتمی بوشهر داریم با همکاری 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می یابد.

وی تاکید کرد: تمام تمهیدات الزم برای امنیت 
و ایمنی تاسیسات هسته ای اندیشیده شده و مفاد 
اصول ایمنی هسته ای که به تصویب دولت جمهوری 

اسالمی ایران رسیده، اجرا شده است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی کشورمان تصریح 
کرد: اعتقــاد داریم که راه موثر برای جلوگیری از 
فعالیت های تروریستی در این زمینه، این است که 
کشورهای عضو، مقررات ایمنی هسته ای را رعایت 

کنند و در سطح بین المللی به آن پایبند بمانند.
صالحی خاطرنشان کرد: تاکنون توانسته ایم به 
برنامه »انرژی هسته ای برای همه، سالح هسته ای 

برای هیچکس« عمل کنیم.
وی تاکید کرد: هر گونه اقدام یا تدابیری برای 
تضعیف یا خنثی کردن شــروط توافق هسته ای با 
هر بهانه و انگیزه سیاسی، موجب مخدوش شدن 
و به خطر افتادن این دستاورد تاریخی خواهد شد 
که زیان آن، نه تنها متوجه طرفهای این توافق بلکه 

کل جامعه بین المللی خواهد شد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی کشورمان تصریح 
کرد: رفتار خصمانه دولت آمریکا و تدابیر این کشور 
برای مخدوش کردن توافق هسته ای و جلوگیری از 
منتفع شدن ایران از توافق هسته ای، مغایر با روح 
و متن برجام است. ما همچنان اطمینان داریم که 
آژانس و مدیرکل آن در برابر چنین درخواستهای 
غیرقابل قبولی مقاومــت خواهند کرد و به ایفای 
نقش نظارتی فنی خود بطور بی طرفانه ادامه خواهند 
داد و از اطالعات حساس فنی و صنعتی به دست 

آمده از طریق بازرسی ها محافظت خواهند کرد.

 در صورت لغو برجام 
احتمال لغو NPT هم وجود دارد

خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از مقامات 
فرانسوی که نامشان را ذکر نکرده، نوشت: »ایران به 
برجام پایبند است و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هم این پایبندی را تائید می کند و اگر خالف این 
باشد در این صورت ساختاری برای اعمال مجدد 

تحریم ها وجود دارد.«
ایــن افــراد همچنین گفته اند کــه »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانســه هم قصد دارد به 
ترامــپ در زمینه تضعیف و یــا برهم زدن توافق 
هشدار دهد چرا که چنین اقدامی نه تنها می تواند به 
آتش افروزی در منطقه منجر شود بلکه کره شمالی 
را هم از مذاکره درباره برنامه هســته ای خود دور 
می کند. دیپلمات های فرانسوی معتقدند که چنین 
اقدامی می تواند آغازی بر پایان پیمان NPT باشد 
که از سال ۱۹7۰ به منظور منع گسترش تسلیحات 

هسته ای ایجاد شده است.
یکی از دیپلمات های ارشد اروپایی که در روند 
مذاکرات ۱۸ ماهه هســته ای حضور داشته است، 
نیز گفته: »همگی ما در نگرانی های آمریکا مبنی 
بر نقش بی ثبات کننده ایران در منطقه شریکیم اما 
اگر مسایل را با هم قاطی کنیم در این صورت همه  

چیز را از دست خواهیم داد.«
شــکاف میان آمریکا و کشورهای اروپایی در 
زمینه برجام به حدی اســت که شبکه ان بی سی 
آمریکا هم در گزارشــی نوشت که ادامه وعده های 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا برای پاره 
کــردن برجــام احتماالً به روابط میــان آمریکا و 
همپیمانان کلیدی اروپایی این کشور آسیب می زند.

آژانس ادعای رژیم صهیونیستی درباره مشکوک بودن سایت های ایران را رد كرد
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