یکشنبه  28مرداد  7 ،1397ذیالحجه  19 ،1439آگوست  ،2018شماره  ، 19895سال هفتادم.
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 :

امام باقر(ع) می فرمایند:
ّ
َ
طاع ُه.
ا
و
ا...
َ
َو ا ...ما َ
َّقی َ
شیع ُتنا ِاال َم ِن ات َ
به خدا سوگند ،شیعه ما فقط کسی است که تقوای الهی دارد و خدا را اطاعت می کند.
(کافی ،ج  ،2ص  ،74ح )3

مشهد اذان ظهر 12:35غروبآفتاب  19:17اذانمغرب  19:36نیمه شب  23:50اذان صبح فردا  4:22طلوعآفتاب فردا 5:53

...

تازههای مطبوعات
••جـــوان -عــبــدا ...گنجی مدیر مسئول ایــن روزنــامــه
در یادداشتی با برشمردن 9دلیل دربــاره ایــن که چرا
جنگ نمی شود؟ نوشت :شکستهای پیدرپی آمریکا و
همپیمانان در منطقه دستگاه محاسباتی آنان را از توهم
خارج کرده است و میدانند وقتی همه سالح و تدبیر و پول
اعراب و غرب از پس پابرهنگان یمن برنمیآید ،جنگ با
ایران کابوسی تلخ است .آمریکاییها در عراق ،سوریه،
لبنان ،یمن و افغانستان در پیشبرد برنامههای خود ناکام
بودهاند و عامل آن را ایران میدانند.
••فرهیختگان -مجید حسینی استاد دانشگاه تهران با
انتقاد از وجــود  19سهمیه ورود به دانشگاه گفت :از این
تعداد سهمیه تنها دو یا سه سهمیه مربوط به خانواده شهدا
و ایثارگران است و بخش دیگری از آن به سهمیه مربیگری،
هیئت علمی و دیپلماتها بازمیگردد و مطابق یکی از
مصوبات شورای انتقال فرزندان ماموران دولت جمهوری
اسالمی شاغل به خدمت در کشورهای بیگانه ،فرزندان آن ها
میتوانند با گذراندن  36واحد درسی در آن کشور ،به کشور
بازگشتهودریکیازدانشگاههایمطرحکشورتحصیلکنند.
هم اکنون نیز  700نفر از داوطلبان رشته پزشکی در یکی از
دانشگاههای دستهچندم کشور مجارستان در حال تحصیل
هستند و با گذراندن تعداد محدودی واحد میتوانند در یکی
از دانشگاههای مطرح کشورمان به تحصیل بپردازند.
••آفتاب یزد -طی روزهای اخیر  350روزنامه آمریکایی
در فراخوانی به انتشار مقالهای مشترک علیه سیاستهای
دونالد ترامپ و در دفاع از آزادی بیان پرداختند .این در
حالی است که در مقابل شاهد چنین انسجام و رویکردی
از سوی رسانهها در ایران حتی در مواقع حساس و بحرانی
کنونی نیستیم که مدت هاست تنفس را برای مطبوعات
دشوار ساخته است و مدیران مسئول مطبوعاتی در ایران
به رغم گرانی کاغذ ،احتکار کاغذ از سوی سودجویان و
همچنین اعالم ورشکستگی برخی از مدیران روزنامهها
همچنان سکوت اختیار کرده اند.
••جمهوری اسالمی -این روزنامه در سرمقاله خود نوشت:
این روزها در فضای مجازی فیلم کوتاهی از سخنان یک
خطیب خوشنام ،خوش سابقه و نام آشنا دست به دست
میشود که خالصه آن ،زیر صفر نشان دادن نمره کارنامه
نظام جمهوری اسالمی است .دیدن این فیلم و شنیدن این
سخنان،هرانسانباانصافومطلعیرابهتعجبوامیدارد.
اگر شرایط امروز جامعه ما قابل قبول نیست ،این شرایط
بحرانی نباید ما را وادار به نادیده گرفتن آن همه خدمات
نظام جمهوری اسالمی به این ملت و این کشور کند.
••صبح نو -این روزنامه در سرمقاله خود تأکید کرد :تغییر
سیاستها بدون تغییر رفتار غیرمسئوالنه برخی مدیران
دولتی راه به جایی نخواهد برد ،چراکه همان جریانی که
در خو شبینانهترین حالت با سوءمدیریت خود موجب
آشفتگی بازار سکه و ارز شدهاند هنوزدر رأس کار هستند.

...

انعکاس
••انتخاب مدعی شد  :منابع مطلع به خبرنگار «انتخاب»
می گویند ،واعظی پس از تصویب قانون منع به کارگیری
بازنشستگان ،همچنان در دولت باقی خواهد ماند .رئیس
جمهور قصد دارد ضمن انتصاب او به عنوان یکی از معاونت
های خود ،فعالیت های دفتر رئیس جمهور را نیز ذیل همان
معاونت انتقال دهد .برخی منابع مطلع می گویند ،احتماال
واعظی معاون اجرایی می شود و دفتر رئیس جمهور نیز
ذیل نظر او و این معاونت فعالیت خواهد کرد.برخی دیگر
نیز پیشنهاد تشکیل معاونت سیاسی رئیس جمهور را به
روحانی داده اند تا واعظی ضمن به عهده گرفتن این مقام،
دفتر رئیس جمهور را نیز ذیل این معاونت انتقال دهد.
به گزارش «انتخاب» ،طبق قانون او نیز باید مانند دیگر
بازنشستگان از سمت خود کناره گیری کند ،اما بررسی
های «انتخاب» حکایت از آن دارد که به احتمال زیاد ،او با
انتقالبهیکمعاونترئیسجمهور،جزواستثناهایدولتی
برای ادامه فعالیت خواهد بود.
••خبرآنالین نوشت  :قــران واحــد پول ایــران در دوران
قاجاریه بود .تقسیمبندی قران با ریال برابری می کرد قران
اما مشتقات دیگری نیز داشت .هر قران معادل 20شاهی و
هر شاهی معادل 50دینار بوده است .به این ترتیب هر قران
معادل هزار دینار ارزش داشت و از این رو به قران هزاری یا
درزبانعامیانه«زار» گفتهمیشدسنتاستفادهازواژههای
پیشین به رغم تغییر واحد ادامه یافت به طوری که سکههای
یک ریالی ،در زبان محاوره یک قرانی و سکه های دو ریالی و
پنجریالی«،دوزاری»و«پنجزاری»خواندهمیشدند.کمکم
با کاهش ارزش پول ایران این واژهها در ضربالمثلها برای
نشان دادن بیارزش بودن چیزی کاربرد یافت.
••الف نوشت :بازیگر سینما و تلویزیون در اینستاگرام
خود دونالد ترامپ رئیسجمهور جنجالی آمریکا را یکی از
نشانههای آخرالزمان دانست .حمید فرخنژاد در این باره در
اینستاگرام نوشت « :نه رودراگم  ،نه الکلی ام ،نه مواد مخدر
مصرف می کنم،سیگاری هم نیستم ،ولی اعتقاد دارم این
آدم از نشانه های آخرالزمانه».
••ایران خبر نوشت  :مدیر کل زندانهای استان تهران در
پاسخ به سوالی درباره خودکشی یکی از زندانیان فشافویه
و انتقال جسدش به پزشکی قانونی گفت :بله صحت دارد.
این فرد که جرمش سرقت بــوده در سرویس بهداشتی
خودکشی کرده است .مصطفی محبی در نشست خبری،
درباره آخرین وضعیت بقایی گفت :بقایی در صحت کامل
و وضعیت اش خوب و تحت نظر پزشک است .در حال طی
کردن محکومیت است و اعتصاب غذای خشک کرده است.
••تابناک نوشت  :مقامات شهر «لوزان» در جنوب غربی
سوئیس به دلیل امتناع یک زوج مسلمان از دست دادن
با جنس مخالف خود ،از اعطای حق شهروندی به آنان
خودداری کردند.
••جام نیوز نوشت  :در ادامــه اخــراج ها از بی بی سی به
دلیل اختالفات بر سر مدیریت ،یکی دیگر از مجریان این
شبکه مجبور به استعفا شــد .فــرداد فــرحــزاد ،جدیدترین
قربانی اختالفات در ایــن شبکه انگلیسی شــد .فرحزاد
در صفحه اجتماعی خــود ،با استعفا خواندن اخراجش از
بیبیسینوشت«:استعفاکردم!بعداز ۱۰سالازبیبیسی
خداحافظی کــردم .انگار همین دیــروز بــود که با گروهی
از بهترین روزنامهنگاران فارسی زبــان ،تلویزیون فارسی
بیبیسی رو متولد کردیم .چه تجربه بینظیری! و حاال شروع
فصلی جدید و کارهایی جدید برای ۱۰سال بعدی».
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جهانگیری :متاسفانه فساد به برخی از مسئوالن باالی کشور
رسیده است
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که فساد در
کشور وجود دارد و متاسفانه بزرگ شده است،
افزود :متأسفانه فساد به برخی مسئوالن باالی
کشور رسیده است ،در دوره ای که می شد و می
بایست جلوی فساد را می گرفتند ،نگرفتند و
برخی مسئوالن کشور را آلوده کردند .اسحاق
جهانگیری در بازدیدی که از خبرگزاری ایرنا
داشت ،افزود :راه مبارزه با فساد این بود که با
کسانیکهبهفسادآلودهشدهاند،بدونتبعیض
و بدون در نظر گرفتن این که به کدام طیف و
شخصیت وابسته هستند ،برخورد شود .اگر
با مسئوالنی که دامن جمهوری اسالمی را به
فساد آلــوده کردند ،به موقع برخورد می شد
امروز این گونه نبود که مبارزه با فساد به یک
دغدغه عمومی ملت تبدیل شود .وی یادآور
شد :خیلی از کسانی که امروز مدعی و طلبکار
شدند وقتی به سیستم دوره مسئولیت های آن
هانگاهمیکنیم،بیشترینفسادهادرآندوران
ها اتفاق افتاده است .راه این است که با فساد
بدونهیچخطقرمزوتبعیضیدرقوایسهگانه
و در همه جا مبارزه شود.وی همچنین با اشاره
به این که شرایط فعلی کشور به معنای بن بست
نیست ،تأکید کرد« :حتی به شرایط بحرانی
هم ورود نکرده ایم [اما] تکیه اصلی ما در این
شرایط خطیر ،باید به ظرفیت داخلی کشور
باشد.مهم ترین نقطه ای که می تواند ما را از این
شرایط سخت با موفقیت بیرون ببرد ،بازسازی
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است».

▪باید همه نیروهایی را کــه در چارچوب
جمهوری اسالمی تعریف میشوند ،زیر یک
چتر قرار دهیم

جهانگیری نخبگان ،صاحبنظران ،دولت،
مجلس و همه ارکــان حکومت را موظف به
بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم
دانست و تصریح کرد :باید همه نیروهایی را
که در چــارچــوب جمهوری اسالمی تعریف
میشوند ،زیر یک چتر قرار دهیم .زمان آن
نیست که بتوانیم مجموعه های بزرگی را از
پیکره جمهوری اسالمی جدا کنیم و بگوییم
هیچ اتفاقی نیفتاده اســت .وی با بیان این
که من به عنوان یک مسئول می دانــم مردم
دچــار مشکل هستند ،افـــزود :مــی دانــم با

051 37009111
روابطعمومی:
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نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

همین سیاست جدید ارزی چه شرایطی برای
واحدهای تولیدی کشور پیش آمــده و پیش
خواهد آمد.
▪رسانه های رسمی باید مرجعیت رسانه ای
در داخل را برای خود نگه دارند

معاون اول رئیس جمهور با بیان ایــن که
رسانه های رسمی باید مرجعیت رسانه ای
در داخل را برای خود نگه دارند ،ادامه داد:
نباید کاری کنیم که مردم احساس کنند می
توانند خبر درست و صحیح را از رسانه هایی
بگیرند که با پول دشمنان این کشور و برای
این که به این ملت آسیب بزنند ،راه اندازی
شده اند.

ایران به باشگاه سازندگان سامانه های دفاع نزدیک روی
شناورها پیوست

تجهیز ناوشکن های ایرانی به «کمند»

فرمانده نیروی دریایی ارتش از تجهیز اولین ناوشکن ایرانی به «سامانه دفاع نزدیک
کمند» خبر داد تا ایران عم ً
ال جزو معدود کشورهایی باشد که به این فناوری نظامی
دست یافته است .به گفته امیر دریادار خانزادی این سامانه دفاعی که روی یکی
از ناوشکن های ایرانی مستقر شده ،در فاصله دو کیلومتری هر هدفی را که به ناو
نزدیک شود  ،با نواخت تیر باال هدف قرار می دهد و منهدم می کند .نواخت تیر
این سامانه بین چهار هزار تا هفت هزار گلوله در دقیقه است .به گزارش تسنیم،
دریادار خانزادی ،با بیان این که ساخت سامانه دفاع نقطهای و دفاع نزدیک در
دنیا در اختیار چند کشور بیشتر نیست ،افزود :الحمدهلل وزارت دفاع جمهوری
اسالمی ایران به این توانمندی دست یافته و قطعا به واسطه ابعاد و اهمیت و وزن
شناورها ،فع ً
ال نیاز نیست که این سامانه روی هر شناوری نصب شود و بیشتر قرار
است روی شناورهایی نصب شود که در آب های عمیق و دور دست مأموریت انجام
میدهند.وی در پایان با تاکید بر این که آزمایشهای ساحلی و دریایی سامانه
دفاع نزدیک کمند ،با موفقیت انجام شده است ،گفت :این سامانه هماکنون روی
یکی از ناوشکنها نیز نصب و عملیاتی شده است و روی ناوشکن دوم هم به زودی
نصب می شود.همزمان امیر یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش با بیان این که
«در حوزه قطعه سازی توانستیم بسیاری از قطعات را طراحی کنیم و بسازیم» گفت:
امروز در این حوزه به درجهای از توانمندی رسیدهایم که قطعات ساخته شده را به
صنایع پنها [شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران] ارائه میدهیم .این
فرمانده ارتش همچنین گفت :در هوانیروز ارتش تجهیز بالگردهای  ۲۱۴به راکت
انداز ،تجهیز  ۲۰بالگرد به سامانه دید در شب ،تغییر کاربری موشکهای برد بلند
و پوشش عملیاتی  ۱۷استان کشور را در حوزه اورژانس هوایی به انجام رساندیم.
وی تصریح کرد :هوانیروز ارتش ،امروز در ارتقای برد سالحهای بالگردی خود به
ُبرد باالی هشت تا  12کیلومتر دست یافته است .ما امروز هیچ قطعهای را از خارج
وارد نمیکنیم و تمام قطعات به دست متخصصان خودمان ساخته و روی بالگردها
نصب میشود .هفته گذشته سردار رضا طالیی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
دفاع گفته بود :هفته آینده خبرهای خوب و خوشی از دستاوردهای نظامی خواهید
شنید که دشمن را مأیوستر میکند.

وزارت خارجه روسیه اعالم کرد



پیشرفته دوجانبه ایران و روسیه برای پیکربندی دوباره
آبشارهای سانتریفیوژ در تاسیسات سابق غنیسازی
اورانیوم ایزوتوپها در فردو به منظور تولید ایزوتوپهای
پایدار با موفقیت اجرا شده است.همچنین روسیه آماده
است تا در صورت اعالم نیاز از سوی ایران ،در مدیریت
مازاد اورانیوم با غنای پایین – که حجم ذخایر آن در کشور
نباید از  300کیلوگرم تجاوز کند  -به تهران کمک کند.
ما کمکهای متعددی برای اجرای کامل پیوست سه
برجام ارائه میدهیم که شامل فهرستی از زمینههای
همکاریها با جمهوری اسالمی برای استفاد ه صلحآمیز
از انــرژی اتمی اســت .همکاری ذکر شده با ایــران در
چارچوب برجام و قطعنامه  2231شورای امنیت و نیز
تحت کنترل کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام
می شود .ما بار دیگر تاکید میکنیم که برای حفظ و
اجرای کامل برجام اقدام خواهیم کرد.گفتنی است
 18بهمن  1395برای اولین بار بعد از اجرای برجام
پنج کیلوگرم مواد غنی شده  20درصدی به همراه 149
تن کیک زرد خریداری شده وارد ایران شد .در آن زمان

...



مجلس

فالحتپیشه :عراق توان پرداخت غرامت جنگی به
ایران را دارد و باید پرداخت کند
ایسنا  -رئیس کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه غرامت تعهدی
غیرقابل چشمپوشی در مناسبات ایران و عراق است ،گفت :عراق توان
پرداخت غرامت جنگی به ایران را دارد .انتظار است که این موضوع
اجرایی شود .فالحتپیشه  ،افزود :غرامت پرونده بازی در مناسبات
ایران وعراق است که عراق باید طبق بند ۶قطعنامه ۵۹۸شورای امنیت
سازمان ملل آن را پرداخت کند .طرف عراقی هم به طور کامل پرداخت
غرامت را رد نکرده است.

▪مورد مصرف اورانیوم غنی شده20درصدی کجاست؟

هر پنج کیلو مواد اورانیوم با غنای 20درصد برای ساخت
سه صفحه سوخت راکتور اتمی تهران که  33صفحه
سوخت دارد ،استفاده می شــود .این صفحات درقلب
راکتور تهران ،می توانند با پرتو دهی ،تولید رادیو داروهای
حساس و ویژه را که بیشتر برای درمان سرطان به کار می
روند ،عملی سازند .این اقدام با نظارت آژانس بین المللی
انرژی اتمی انجام می شود و ایران می تواند هرگاه نیاز به

...

پیام تبریک روحانی به نخست وزیر پاکستان
تسنیم -حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور با تبریک انتخاب
عمران احمد خان نیازی ،به عنوان نخست وزیر جمهور یاسالمی
پاکستان ،گفت :امیدوارم در دوره مسئولیت جنا بعالی ،اتحاد و
همگرایی روزافزون در جهان اسالم و تعمیق پیوندهای دو کشور دوست
و همسایه را بیش از پیش شاهد باشیم .در بخش دیگری از این پیام آمده
است:جمهوری اسالمی ایران مانند همیشه و به ویژه در دوران جدید،
آمادگی خود را برای گسترش مناسبات و همکار یها با جمهوری
اسالمی پاکستان اعالم میکند.

با تأکید بر این که نمی توانیم کسی را حذف کنیم

عارف :مزیت گفتمان اصالحات جذب حداکثری است

رئیس فراکسیون امید با بیان این که در اصل گفتمان
انقالب با یکدیگر اختالف نظری نداریم،تاکید کرد:
گفتمان مقابل را هم تخطئه نمی کنیم اما مزیت گفتمان
اصالحات «جذب حداکثری» است .به گــزارش ایلنا،
محمدرضا عارف در دیدار مدیرعامل و شماری از اعضای
انجمن اندیشه و قلم  با اشــاره به ایــن که ما گفتمان
اصالحات را برآمده از انقالب می دانیم ،ادامــه داد:
بــاور من ایــن اســت که ما در اصــل گفتمان انقالب با
یکدیگر اختالف نظری نداریم ،گفتمان مقابل را هم
تخطئه نمیکنیم اما مزیت گفتمان اصالحات «جذب
حداکثری» است؛ این مثال مردمی درباره اصالحات که
از «سروش تا گوگوش» را شامل می شود ،صحیح است و
ما نمی توانیم کسی را حذف کنیم .اما برخی رقبای ما

اصغر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی در
گفت وگو با خراسان در خصوص این محموله پنج کیلویی
گفته بود :در زمان اجرای برجام و برای گرفتن هر گونه
بهانه از طرف مقابل ،ما به همراه ذخایر غنی شده زیر 5
درصد خود  ،مقادیری مواد غنی شده  20درصدی را
نیز به روسیه فرستادیم که در قبال مواد غنی شده زیر 5
درصد کیک زرد گرفتیم اما مواد 20درصد ما به صورت
امانی نزد روس ها باقی ماند تا به صورت موردی و با توجه
به نیاز ایران به کشور بازگردد.

پاکستان

در کمال بی انصافی از این ویژگی اصالح طلبان سوء
استفاده و مثال ایراد یک فرد را برجسته می کنند و آن را
به کل جریان اصالحات نسبت می دهند .عارف ضمن
اشاره به خاطره گفت و گوی خود با یکی از چهره های
اصولگرا گفت :به ایشان گفتم تفاوت ما در این است که
قطار ما به هر ایستگاهی که می رسد ،ابتدا دست افراد
را می گیریم و با خود همراه می کنیم ،سپس آن ها را
شناسایی می کنیم اما شما اگر احساس کنید با فردی
کوچک ترین اختالف نظری دارید ،او را پایین می اندازید
و این مهم ترین اختالف و تفاوت گفتمان اصالحات
با شماست .عارف با بیان این که گاهی تصور می کنم
عبارت «جذب حداکثری» برای توصیف این ظرفیت کم
است ،افزود :به نظر من قدرت جذب فراتر از این است.
عالوه براین ،ما حق نداریم فردی را از جریان اصالحات
دفع کنیم .شاید بتوانیم فردی را از حزب بیرون کنیم،
اما نمی توانیم به او بگوییم اصالح طلب نیست؛ چراکه
جریان اصالحات قائم به شخص نیست و فردی نمی
تواند بگوید شاخص اصالح طلبی اوست.
▪هیچ یک از جریانات داخل نظام آلترناتیو نیستند

وی در بخش دیگری از سخنانش افــزود :هیچ یک از
جریاناتی که در داخل نظام هستند ،آلترناتیو محسوب
نمی شوند .چراکه ما در اصل نظام با یکدیگر اختالف
نظری نداریم ،تفاوت ما در روش هاست .اما از آن جایی
کهنیاموختهایمچگونهبایکدیگرکارکنیم،گاهیکوچک
ترین مسائل تبدیل به دشمنی میشود .البته این هم
محدود به امروز و دیروز یا این دولت و آن دولت نمی شود.

...

گزارش خبری
واکنش ها به تشکیل گروه اقدام علیه ایران
ابوالفتح :این کارگروه اثرگذاری چندانی ندارد
کارشناسان و ناظران سیاسی بین المللی ،در موفقیت
کارگروهاقدامعلیهایرانکهپنجشنبهگذشتهباسروصدای
زیــادی رسانه ای شد ،تردید دارنــد و معتقدند خاصیت و
هدف اصلی این ساختار جدید در وزارت خارجه آمریکا
صرف ًا نمادین و ژست سیاسی بوده است .امیرعلی ابوالفتح
درباره موفقیت گروه اقدام علیه ایران به ایلنا گفت :دراین
بــاره تردیدهای زیــادی مطرح است و به نظر میرسد از
قابلیت چندانی بــرای اثرگذاری برخوردار نیست .این
کارشناس ارشد مسائل آمریکا با اشاره به مناسبات آمریکا
با متحدانش درباره این موضوع اظهار کرد :اکثر قریب به
اتفاق متحدان آمریکا  -حتی بریتانیا که از مناسبات بسیار
گستردهوویژهایباایاالتمتحدهبرخورداراست – گفتهاند
از سیاست ضدبرجامی ترامپ علیه ایران تبعیت نمیکنند.
▪آمریکا پیشتر اقدامات مشابهی انجام داده است

ابوالفتح با تاکید بر این که دولت ترامپ میخواهد از همه
ابزارها برای تغییر رویکرد ایران استفاده کند ،تصریح کرد:
تشکیل گروه اقدام علیه ایران در وزارت امور خارجه ایاالت
متحده ،به منظور اطمینان یافتن از موثر بودن تحریمها برای
واداشتن ایران به تغییر رفتار و آمدن به پای میز مذاکره است.
وی با یادآوری این که آمریکا اقداماتی نظیر ایجاد گروه اقدام
علیه ایران را قب ً
ال هم انجام داده بود ،گفت :اقدام تندتر و
گستردهتر قبلی ایاالت متحده ،در زمان وزارت امور خارجه
هیالریکلینتونرخدادکهوزارتامورخارجهآمریکاسفارت
مجازی خود درباره ایران را تشکیل داد و در دبی به فعالیت
مشغول بود .آن زمان ،بسیاری از تشکیل این سفارت مجازی
بهعنواننقطهعطفبراینفوذدرایرانناممیبردندولیاین
سفارت مجازی آن گونه که انتظار میرفت ،موثر نبود.
▪کــوروش احمدی :ایــن اقــدام نماد غیرطبیعی بودن
پرونده ایران است

محموله دوم اورانیوم  20درصدی در آستانه انتقال به ایران

هــادی محمدی – در حالی که هفته گذشته بهروز
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان
از انتقال دومین محموله اورانیوم با غنای 20درصدی
ساخت ایران از روسیه به کشورمان در آینده نزدیک خبر
داده بود  ،روز گذشته نیز وزارت خارجه روسیه در یک
بیانیه رسمی تصریح کرد  :مقدمات ارسال محموله دوم
سوخت هستهای به ایران در حال فراهم شدن است.
این اقدام با هدف اجرای توافق هسته ای (برجام) انجام
می شود .به گزارش ایسنا در بیانیه ای که روز گذشته از
سوی پایگاه اینترنتی وزارت خارجه روسیه منتشر شد،
آمده است« :روسیه و شرکت انرژی هستهای روساتم
همچنان به اجرای تعهداتشان تحت برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) عمل خواهند کــرد ».اورانــیــوم 20
درصد که از روسیه به ایران منتقل می شود ،در حقیقت
مواد غنی شده ایران است که با هدف اجرای برجام و
برای گرفتن بهانه از غربی ها ،به صورت امانت به روسیه
منتقل و پیش از این یک محموله آن به ایــران ارسال
شده بود .بیانیه وزارت خارجه روسیه می افزاید :پروژه
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سوخت  20درصد داشته باشد با اطالع آژانس این مواد را
از روسیه وارد کند.ایران توانست در سال  90به فناوری
ساخت صفحات سوخت 20درصــدی دست یابد و از آن
زمان توانستیم غنی سازی 20درصدی را در سایت فردو
ادامه دهیم .این روند در پاییز سال  92با توافق ژنو متوقف
شد .پس از توافق برجام در تابستان  ،94کشورمان طبق
مواد  58و  60پیوست یک برجام باید مواد غنی شده 5
تا 20درصد خود را بر اساس یک توافق تجاری به خارج
کشور منتقل می کرد که با توجه به توافق انجام شده با
روسیه ،مواد غنی شده حدود 20درصدی ایران تنها به
عنوان امانت در این کشور نگهداری می شود و طبق ماده
 ، 60این اکسید اورانیوم ( )U3O8با غنای 19.75درصد
به تدریج در محموله هایی که بیشتر از حدود پنج کیلوگرم
در هر نوبت نخواهد بود ،تامین می شود و هر محموله
جدید ،تنها زمانی تامین خواهد شد که آژانس تایید کند
که محموله قبلی برای ساخت سوخت راکتور تهران با
آلومینیوم مخلوط یا برای نمونه های هدف ساخته شده از
اورانیوم غنی شده ،مصرف شده است.

...

مذاکرات

موسویان :گفتوگوی پشت پردهای میان ایران
و آمریکا وجود ندارد
ایلنا  -دیپلمات پیشین کشورمان گفت :کاربرد برجام بسیار فراتر از
موضوع ایران و یک سرمایه جهانی برای عاریسازی خاورمیانه و جهان
از بمب هستهای است.موسویان افزود :اگر آمریکا واقعا مایل به گفتوگو
با ایران است باید برجام را اجرا کند .وی در این باره که آیا گفتوگوهای
پشت پردهای بین ایران و آمریکا هست؟ گفت :وزیر خارجه ایران به
تازگی گفت که کشورهای عمان و سوئیس تمایل به میانجیگری دارند
اما تا آن جایی که او مطلع است ،گفتوگوی پشت پردهای وجود ندارد.

عماد افروغ :جای خادم و مخدوم عوض شده است
اگر در حوزه عدالت کارنامه خوبی داشته باشیم مردم ما سریع الرضا هستند
عماد افروغ جامعه شناس و نماینده ادوار مجلس با بیان
این که جای خادم و مخدوم در کشور عوض شده است،
افــزود :وقتی مــردم احساس می کنند حضورشان فقط
معطوفبهیکرأیبودهودیگربهآنهادرتصمیمگیریها،
تصمیمسازیها ،اجراها و نظارت ارجاعی نمیشود،
دلسرد میشوند .به گزارش فارس عماد افروغ که جمعه
شب در  مجله تحلیلی تلویزیونی «ای ـن.ج.ا» در شبکه 4
سیما با موضوع «چالش اعتبار» سخن می گفت ،افزود:
ظرفیت حضور مستمر و فعال مــردم در کشور ما وجود
نــدارد .مــردم احساس می کنند دولتمردانشان توان
الزم را ندارند در حالی که اگر این توان پخش شود ،مردم
مشارکت می کنند و توانمندی ها و ظرفیت ها نشان داده
می شود.افروغ با بیان این که در کشور نیاز به قهرمان
نداریم ،ادامه داد :اشخاص اصال مهم نیستند بلکه قواعد
و ساختارها مهم اند .باید اداره قاعده مند در کشورداشته
باشیم .اداره شخص محور در هر رده ومقامی در کشور
اشتباه است .اشخاص اعتبارشان را از قواعد می آورند و
می آیند و می روند اگر دل مشغول اشخاص باشیم یعنی
دل مشغول تصمیمات آن ها هستیم .وی ادامــه داد:
در چنین حالتی ارادت ســاالری شکل می گیرد و جای
خادم و مخدوم عوض می شود یعنی به جای این که مردم
مخدوم باشند ،خادم می شوند و متاسفانه طی این سال
ها جهت مخدومیت وخادمیت عوض شده چون به ظرفیت
ها و فرصت ها توجه نکردیم .در اول انقالب اسالمی جابه
جایی خادم و مخدومیت وجود نداشت .در جنگ تحمیلی
اوج تجلی مخدومیت مردمی و ظرف غیرمتمرکز را دیدیم
و شاهد دفاع سربلند کشور بودیم وهمه فکر می کردند

همچنین کوروش احمدی دیگر کارشناس مسائل آمریکا
نیز در گفت و گو با ایرنا ،تشکیل گروه اقدام علیه ایران را نماد
ویژه بودن ایران برای دولت ترامپ بیان کرد و افزود :وزیر
خارجه آمریکا با تشکیل این گروه موضوع ایران را از روال
عادی و طبیعی خارج و دیپلمات های حرفه ای را از روند
انجام امور ایران حذف کرده است .به گفته این کارشناس
تشکیل این کارگروه ،به آن معنی است که سلسله مراتب
معمولی که برای هر کشوری وجود دارد ،حذف شده و قرار
است از این پس به امور ایران به طور ویژه پرداخته شود.

▪راشاتودی :تهران ثابت کرده است ،قدرت بیشتری
نسبت به انتظارات واشنگتن دارد

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی ضمن تشریح افکار پمپئو
و اقدامات و اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا« ،گروه
اقدام علیه ایران» را یک نام جدید برای اهداف کهنه توصیف
کرد .این موضوع در سطح بین المللی هم تحلیل هایی در بر
داشته است«.ایگور پانکراتنکو» تحلیل گر مسائل خاورمیانه
و از مدیران مرکز برآوردها و پیش بینی های استراتژیک در
مصاحبه ای به راشا تودی گفته است :تشکیل گروه اقدام
ایران جدیدترین طرح آمریکا برای سرنگونی دولت ایران
است اما تهران ثابت کرده ،قدرت ارتجاعی اش بیشتر از آن
چیزی است که واشنگتن انتظار داشت.
▪هوک :این گروه برای هماهنگی بیشتر ایجاد شده است

همزمان برایان هوک رئیس کارگروه جدیدالتاسیس اقدام
علیه ایران ،در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که قصد دارد
گفتوگوهای بینالمللی درباره ایران را به فراتر از مسائل
هستهای گسترش دهد .به گزارش فارس ،وی با بیان این
که راهبرد جدید دولت ترامپ اتخاذ رویکرد «جامع» در
قبال ایران برای پرداختن به تمامی «تهدیدها» از جانب این
کشور علیه منابع آمریکا و متحدانش است ،اضافه کرد« :این
گروه به هماهنگسازی کارهایی که الزم است در سراسر
قوه مجریه درباره ایران انجام شوند ،کمک خواهد کرد».با
این حال پکن هم که مانند آنکارا روابط تیره ای با آمریکا پیدا
کرده است ،بر همکاری هر چه بیشتر با ایران تأکید کرد.
به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری شینهوای چین وزیر
امور خارجه این کشور دیروز در تماس تلفنی با وزیر امور
خارجه ایران ضمن تأکید بر ادامه برجام گفت :ما آشکارا
اعالم کردیم که با اقدامات غلط و تحریم های یک جانبه در
روابط بین الملل مخالف هستیم .وزارت خارجه روسیه هم
در بیانیهای بار دیگر بر «عزم قاطع» این کشور برای حفظ
توافق هستهای «برجام» بعد از خروج آمریکا از آن تأکید کرد.

...

خبر آخر
حاجی صادقی :سپاه از مواضع انقالبی
دولت حمایت می کند
ایرنا  -نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که سپاه از
مواضع انقالبی دولت حمایت می کند ،افــزود :در جنگ
های سخت موفق شده ایم ولی در عملیات نرم دشمن،
شاهد هستیم که برخی مسئوالن در مقابل این عملیات آن
ها منفعل شده اند.
ظرفی هست که فعالیت کنند .اما بعد از جنگ همه چیز
حتی در شعار هم فراموش شد.این جامعه شناس گفت:
در جامعه ای که عدالت دمیده شود و سه قوه در این حوزه
کارنامه خوبی داشته باشند ،مــردم امیدوار می شوند.
مردم ما سریع الرضا هستند و در تمام نظرسنجی هایی
که انجام شده مردم خواهان انقالب ،نظام و هویت دینی
شان هستند .وی یادآورشد :مشکالت و مسائل داخلی ما
هیچ ربطی به آمریکا ندارد .مشکالت ما به مدیریت خراب،
بی توجهی به مشارکت مردم و عدالت اجتماعی برمی
گردد .این جامعه شناس گفت :قوه قضاییه به تازگی از
برگزاری دادگاه علنی برای برخورد با مفسدان اقتصادی
خبردادهاستکهاینموضوعامیددرمردمرااحیامیکند.
ما اعتقاد به عمل و نظر داریم و نتیجه برای ما مهم است.
CMYK

