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انتقاد صالحی از وجود فضای مسموم
درباره  2تابعیتی ها

...

ویژه های خراسان

ادلب؛ محور نشست روحانی ،پوتین و اردوغان در تبریز
االخبار:سوریه ،ایران را به پیشنهاد های نفتی و امنیتی آمریکا نفروخت

افشای دور زدن قانون توسط برخی شوراها
در حالی که بر اساس قانون ،شوراهای اسالمی موظفند
ظرف مهلت یک هفته درباره ارسال مصوبات خود به هیئت
تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی با قوانین دستگاه های
اجرایی مربوط اقدام کنند ،گزارش یک مسئول اجرایی به
مدیران ارشد دولت نشان می دهد برخی مصوبات بدون
طی مراحل قانونی ،سهوی یا عمدی از سوی شوراهای
اسالمی شهر یا روستا به هیئت مذکور ارسال نمی شود
یا بدون هماهنگی و از طریق مجاری فراقانونی ،مصوبات
مغایر با قانون به اجرا گذاشته می شود.

مراقب آبروریزی برخی شهروندان در
گرجستان باشید
بر اساس بخشنامه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از
تشکل ها و فعاالن بخش خصوصی در حوزه گردشگری و
خدمات مسافری ،با یادآوری قوانین و مقررات سختگیرانه
کشور گرجستان در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد
مخدر و محصوالت روان گــردان ،متذکر شده نهادهای
حاکمیتی و مسئوالن بخش خصوصی باید نظارت جدی
تر و سختگیرانه تری را در خصوص افراد عازم این کشور در
قالب تورهای مسافرتی مد نظر قرار دهند تا جلوی تکرار
اتفاقات تلخ برای شهروندان ایرانی گرفته شود.

چهره ها و گفته ها
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره
به تالش دولت برای دسترسی نداشتن عده ای به رانت
اطالعاتی گفت :دولت دوازدهــم با
سرلوحه قرار دادن شفافیت به مقابله
با دسترسی برخی به رانت های
اطــاعــاتــی پــرداخــتــه اســت.
/ایرنا
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو فراکسیون
مستقلین مجلس گفت :ترامپ باید آرزوی تماس
ایران برای مذاکرات با کشور را به گور
ببرد ،ایــران کره شمالی نیست و ما
مانندکشورهاییکهمستعمرهاش
شدهاند نیستیم/ .ایلنا
حــــــجــــــت االســـــــــــام محمدحسن ابوترابی
امــام جمعه موقت تهران تاکید کــرد :پیوندهای
حزبی و جناحی باعت بسیاری از مشکالت است و ما
را از شایستهساالری دور کرده
است .ما در این حوزهها قدمهای
بلندی برداشتیم اما باید قدمهای
بلندتری بــرداریــم و آسیبها را
اصالح کنیم/ .ایلنا

رئیس سازمان انرژی اتمی با انتقاد از وجود فضای مسموم با عنوان دو تابعیتی ها گفت:در این شرایط که بسیاری از نخبگان علمی ایرانی در کشورهای اروپایی و
آمریکاییحضوردارندموضوعیبهنامدوتابعیتیهادرکشورمطرحمیشودکهتنهادلیلسیاسیدارد.بهگزارشایسناوایرناویادامهداد:وقتیمیتوانازحضوراین
نخبگانبهرهگیریوبرایرشدعلمیباآنهاهمافزاییکردچرابایدبااینتنگنظریهازمینهتردیدواحتیاطبیشازحدراکهبرایکشورفلجکنندهاستفراهمکرد؟

نشست روند مذاکراتی آستانه که این بار قرار است در
تبریز پایتخت گردشگری جهان اسالم برگزار شود ،به
موضوع وضعیت ادلب سوریه اختصاص دارد؛ منطقه
ای در سوریه که هم اکنون ترکیه و اپوزیسیون سوریه
به صــورت همزمان آن را اشغال کــرده اند و قــرار است
با این فرایند آن را ترک کنند .سفیر ایران در ترکیه در
آستانه نشست پیش روی روحانی ،اردوغان و پوتین در
تبریز که  16شهریور برگزار می شود ،با تأکید بر این
که وضعیت ادلب در صدر دستور کار نشست پیش رو
قرار خواهد داشت ،گفت :اقدامات تهران و آنکارا برای
کاهش درگیر یهای سوریه قابل توجه بوده است .به
گزارش فارس ،طاهریان فرد با تأکید بر این که همچنان
مشکالت و اختالف نظرهایی میان طرف ها وجود دارد،
گفت« :مذاکرات سوریه به لطف همکاری این سه کشور به
رغم مشکالت موجود شکل گرفته است ».شورای امنیت
سازمان ملل متحد قرار بود شب گذشته به درخواست
روسیه نشستی فوری دراین باره برگزار کند.
در همین حال روزنامه شرق مدعی شد برخی منابع
محلی گفتند که به دلیل مسائل حاد امنیتی در زمان
سفر پوتین شاید تبریز نتواند میزبان این نشست باشد.
این نشست در حالی است که هر سه کشور ایران ،ترکیه
و روسیه تحت فشارهای آمریکا هستند و روابط دوجانبه و
اقدامات برای مقابله و دورزدن تحریمهای آمریکا میتواند
مــوضــوع مهم دیــگــری در ایــن نشست باشد کــه ســران
سهکشور درباره آن رایزنی خواهند کرد.
▪وزیر دفاع :نشست تبریز بسیار مهم است

همچنین وزیر دفاع کشورمان که در آخرین روز سفرش
به سوریه از پایگاه ادلب بازدید کرده بود ،در گفتوگو با

المیادین نشست رؤسای جمهور سه کشور فوق را بسیار
مهم ارزیابی کرد .امیر حاتمی با اشاره به تحکیم روابط
ایــران و روسیه گفت که همکاری و روابطی که اکنون
بین این دو کشور وجود دارد ،در گذشته وجود نداشت.
سرتیپ حاتمی اعالم کرد که اوضاع سوریه به تدریج رو به
بهبودی است و مهم ترین موضوع مطرح شده در سفر به
این کشور ،بحث درباره مسئله بازسازی سوریه است .وی
با اشاره به توافقی که در سفر اخیرش به سوریه امضا کرده
است ،گفت :زمینه برای نوسازی صنایع نظامی سوریه
فراهم شده است .امیر حاتمی افزود :حضور نیروهای
ایرانی در سوریه به درخواست دمشق است و هیچ کشور
سومی حق ندارد درباره این مسئله اظهار نظر کند.

▪دست رد سوریه به پیشنهاد ضدایرانی آمریکا

در همین حال منابع خبری از سفر یک مقام آمریکایی
به سوریه و ارائه یک پیشنهاد وسوسه انگیز به این کشور
درباره ایران خبر دادند .به نوشته روزنامه االخبار ،یک
افسر بلند پایه آمریکا ،به تازگی پس از سفر به دمشق ،با
رئیس دفتر امنیت ملی سوریه دیدار و پیشنهادهایی را
مطرح کرد که مسئول سوری این پیشنهادها را نپذیرفته
است.
بنا بر این گزارش این سفر در یکی از شب های هفته پایانی
ژوئن گذشته با یک هواپیمای اماراتی بوده و طرف مورد
مذاکره مقام آمریکایی« ،علی مملوک» رئیس دفتر امنیت
ملی سوریه بوده است .به گزارش فارس مقام آمریکایی در

این دیدار اعالم کرده که آمریکا آماده است سربازان خود
را به صورت کامل از خاک سوریه از جمله پایگاه التنف و
منطقه شرق فرات بر اساس مقدمات امنیتی خارج کند
که ارتش سوریه و روسیه بر آن نظارت داشته باشند .در
مقابل ،دمشق نیز باید او ًال خروج کامل ایران از منطقه
جنوب سوریه را ضمانت کند و در وهله دوم ضمن ارائه
اطالعات کامل گــروه های تروریستی ،بــرای دریافت
سهم شرکت های آمریکایی از بخش نفت مناطق شرقی
سوریه ضمانت کتبی بدهد .در مقابل این پیشنهادات،
مقام سوری گفته است :موضع ما در برابر رابطه ایران
مشخص است و بشار اسد در چند سخنرانی و مناسبت
آن را تکرار کرده و مضمون آن ،این است که روابط ما با
تهران ،حزبا ...و نیروهای همپیمانی که در کنار ارتش
سوریه با تروریست ها جنگیدهاند ،روابط محکمی است و
این پیشنهاد ،ائتالفهای ثابت ما را تغییر نمیدهد .بنا
بر این گزارش علی مملوک درباره چاه های نفت سوریه
هم این گونه اظهارنظر کرد :اولویت ما پس از جنگ،
همکاری با کشورهای دوست و همپیمانی است که علیه
ملت سوریه توطئه نکردهاند و نمیتوانیم به شرکت های
وابسته به کشورهایی تسهیالت بدهیم که با ما جنگیده
و هنوز میجنگند.
گفتنی است به تازگی «خالد الحمیدان» رئیس سرویس
اطالعاتی عربستان با علی مملوک تماس تلفنی داشته
و مجدد همان پیشنهاد قدیمی خود یعنی قطع رابطه با
ایران در مقابل تأمین مالی بازسازی سوریه را مطرح کرده
که مورد موافقت سوریه قرار نگرفته است .همچنین هفته
گذشته یک نماینده پارلمان لبنان اعالم کرد بشار اسد
پیشنهاد ضدایرانی بن سلمان ولیعهد عربستان را هم
رد کرده است  .

جوسازی رئیس گروه اقدام ایران در اولین سخنرانی
«برایان هوک» رئیس گروه ویژه ایران در وزارت خارجه
آمریکا دیــروز در کنار «نیکی هیلی» نماینده این کشور
در سازمان ملل ،مهمان «بنیاد دفاع از دموکراسیها»
(اف .دی .دی ).بود .به گزارش فارس ،هوک در ابتدای
سخنانش با تشکر از این بنیاد ضدایرانی ،گفت که وی و
بسیاری از همکارانش روی بسیاری از تحلیلهای بنیاد
دفاع از دموکراسیها ،حساب ویژهای باز میکنند .برایان
هوک در ادامه به عادت مقامهای آمریکایی ،به دخالت در
امورداخلیایرانپرداختوضمنبیاحترامیبهنیروهای
امنیتیایران،ازبرخوردبازنانبدحجابانتقادکرد.هوک
مدعی شد« :ماهیت انقالبی و سرکوبگر رژیم ایران و ابراز
این جهانبینی انقالبی در داخل و خارج از مرزهای ایران،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دلیل تصمیم دولت ترامپ برای اتخاذ راهبردی جدید در
قبال ایران است ».دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور
ایران سپس به چهل ساله شدن عمر انقالب ایران در ژانویه
 ۲۰۱۹اشاره کرد و گفت« :این رژیم آخرین رژیم انقالبی
موجود بر روی زمین است ».برایان هوک در ادامه مدعی
مغایرت ارزشهای اسالمی حاکم بر ایران با خواستههای
مــردم شد و گفت که برخورد با نمادهای ضددینی در
شبکههای اجتماعی از همین مسئله ناشی میشود.
هوک به مسئله بازداشت آشوبگران خیابان پاسداران
هم پرداخت و مدعی شد که دراویش از اقلیتهای دینی
ایــران هستند و اقلیتهای دینی ایــران به محض ابراز
خواستههایشان ،زندانی میشوند .هوک از مرتدین هم

حمایتکرد.هوکسپسازامیدهایبرجامیآمریکاگفت
و تصریح کرد که آمریکاییها انتظار داشتهاند که «برجام
باعث سرعت گرفتن تبعیت ایران از نُرمهای بینالمللی
شود ».این مقام ارشد آمریکایی گفت که حمایت ایران از
جنبشهای انقالبی خاورمیانه و به ویژه حمایت از دولت
قانونی سوریه ،این امید را به باد داد .هوک سپس به مسئله
خروج ترامپ از برجام پرداخت و گفت که وی «برای دفاع
از مردم آمریکا» این کار را کرده و پس از آن ،کمپینی برای
فشار بر ایران به راه انداخته است .دستیار پمپئو گفت که
اولین مولفه این کمپین فشار ،اعمال تحریم است و آمریکا
در این مسیر ۱۷ ،مورد تحریم علیه ایران اعمال کرده که
 ۱۴۵شخص و نهاد مرتبط با ایران را پوشش میدهند.

برایان هوک گفت« :قصد داریــم تا  4نوامبر ( 13آبان)
صادرات نفت خام ایران به جهان را تا حد ممکن ،به عدد
صفر نزدیک کنیم ».هوک از همه کشورهایی که به ادعای
وی «دیگر توان تحمل رفتار مخرب ایران را ندارند» دعوت
کرد که به این کمپین فشار بپیوندند .معاون پمپئو افزود:
«رسیدنبهخواستههای12گانهماه ِمیوزیرپمپئو،هدف
ماست ».برایان هوک در ادامه گفت که «دیگر در ایران
سال  )۱۳۵۷( ۱۹۷۹نیست» و مدعی جدایی جوانان از
ایدئولوژی انقالبی شد .وی گفت« :روحانیون دین ساالر
میتوانند هر چه قدر بخواهند روز و شب "مرگ بر آمریکا و
مرگ بر اسرئیل" بگویند ولی وزیر خارجهشان ،ظریف ،از
یک دانشگاه آمریکایی مدرک دکترا گرفته است».

...

گزارش خبری
اتهام زنی وکیل آمریکا به ایران
در دادگاه الهه
همان طــور که انتظار می رفــت در دومین جلسه از روند
رسیدگی به شکایت برجامی ایران از آمریکا در دادگاه الهه،
صالحیت این دادگاه از سوی وکالی آمریکا زیر سوال رفت.
عالیترین مرجع حقوقی سازمان ملل برای حل مناقشات
بینالمللی بین دولت ها دیروز میزبان نمایندگان حقوقی
آمریکا بود تا دفاعیات این کشور دربــاره شکایت ایــران را
بشنود .ایران از نقض عهدنامه مودت توسط دولت آمریکا به
دلیل بازگرداندن تحریم های هسته ای شکایت کرده بود.
بهگزارشباشگاهخبرنگاران،درجلسهدیروزدادگاه،همان
طورکهانتظارمیرفتوکیلدولتآمریکا،درادامهادعاهای
قبلی مقامات کشورش ،ایــران را به جاهطلبی هستهای و
حمایت از تروریسم متهم کرد .وی در دفاعیات خود مدعی
شدکهایراندرحالانجاماقداماتبیثباتکنندهدرمنطقه
است و دلیل خروج آمریکا از توافق هستهای جلوگیری از
تداوماینفعالیتهاورفعتهدیدازبرنامههستهایایرانبوده
است.سپس،یکیدیگرازوکالیدولتآمریکادرجلسهدوم
رسیدگیبهشکایتایراندردادگاهالهه،ایندادگاهرافاقد
صالحیتقضاییالزمبرایپرداختنبهمناقشاتدوطرفبر
سربرجامدانست.بهگفتهاینوکیلدولتآمریکا،ایرانباید
برای حل اختالفات برجامی ،به چارچوب مندرج در برجام
مراجعه می کرد ،این درحالی است که این نماینده آمریکا
توضیح نداد که با خروج از برجام ،چطور می توان واشنگتن
را راجع به سازوکارهای مندرج در آن پاسخ گو کرد .وی با
طرحپیشنهادمذاکرهترامپمدعیشد،ایرانطبقعهدنامه
مودت باید ابتدا اختالفات را از طریق دیپلماتیک حل می
کرد.گفتنیاستوکیلکشورماندرروزنخستایندادگاه
با اشاره به یادداشت تقدیمی ایران به سفارت سوئیس در
تهران که از سوی آمریکا پاسخی به آن داده نشده بود ،پاسخ
اینشبههحقوقیرادادهبود.
▪اظهارنظرها درباره موفقیت ایران در الهه و ضمانت
اجرای رأی الهه

در این میان حشمتا ...فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی در پاسخ به این سوال که احتمال موفقیت ایران
در پرونده شکایت ایران از آمریکا را چقدر میدانید؟ گفت:
منمعتقدماگردادگاهکامالحقوقیعملکند،ایرانشانس
زیادی برای احقاق حقوقش دارد اما دکتر فواد ایزدی ،عضو
هیئتعلمیدانشگاهتهراندربارهالزامآوربودنیانبودنرأی
ایندادگاهبرایایرانوآمریکابه«تابناک»،گفت:رأیدیوان
الههاساس ًانمیتواندالزامآورباشدودربهترینحالتممکن
جنبهروانیوتبلیغاتیدارد.دیوانالههاگربپذیردکهبهاین
شکایتورودکندهمکارخودشراسریعانجامنمیدهدوبه
دلیل سازوکارهایی که در عرصه بین الملل وجود دارد تنها
میتواندبرایایراندستاوردتبلیغاتیونمایشیداشتهباشد.
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