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یکایی بر حفظ برجام  تاکید بک رسانه آمر
تارنمای آمریکایی »آنت��ی وار« با تاکید بر اینکه برجام به 
سود همه طرف های امضاکننده آن به ویژه آمریکاست، نوشت: 

آمری��کا باید به ج��ای تهدید و تحریم ایران، ب��ه دنبال بهبود 
روابط با این کشور باشد.

به گزارش ایرنا، رسانه آمریکایی در آغاز مقاله ای با اشاره 
به صحبت های اخیر نیکی ِهیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل 

متحد با این مضمون که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ممکن 
اس��ت از این پس پایبندی ایران را به برجام تایید نکند، ادامه 
داد: دلیلی منطقی برای خودداری ترامپ از تایید تبعیت ایران 

از توافق هسته ای وجود ندارد. 

آنت��ی وار در ادامه مقاله خود اف��زود: ایران برجام را نقض 
نکرده اس��ت، توافق هس��ته ای به رغم کلی گویی های بیهوده 
ترامپ، »بدترین تواف��ق تاریخ« نبوده و الگویی برای مدیریت 

بحران است. 

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی:
 ایران در حال انجام تعهدات هسته ای خود ذیل برجام است

مدی��ر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای که 
خطاب به ش��ورای حکام این نهاد بین المللی صادر کرد، معادلـــــه

تصریح کرده که ایران در حال انجام تعهدات هس��ته ای 
خود ذیل توافق هسته ای وین است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، یوکیا آمانو در وین گفت: »گزارشم درباره 
راس��تی آزمایی و نظ��ارت بر جمهوری اس��امی ایران در موض��وع قطعنامه 
2231)2015( شورای امنیت سازمان ملل، فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت 

را که آژانس در ماه های اخیر انجام داده، را در برمی گیرد«.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: »آژانس در حال راستی 
آزمای��ی و نظ��ارت بر اجرای تعهدات مرتبط به هس��ته ای ایران ذیل برجام از 

زمان روز اجرای آن از ژانویه 2016 بوده است«.
آمانو تصریح کرد: »ما این نقش را منطبق بر مدالیته ش��رح داده شده در 
برج��ام و همچنی��ن طبق رویه های مربوط به امور پادمان آژانس و به روش��ی 
بیطرفانه و عینی انجام می دهیم. تعهدات مرتبط به هسته ای ایران ذیل برجام، 

در حال اجرا شدن است«.
وی درادام��ه گفت: »آژانس به راس��تی آزمایی درباره ع��دم انحراف مواد 
هس��ته ای اعام ش��ده ایران طبق توافقنامه پادمان ادامه می دهد. بررس��ی ها 
و ارزیابی ها درباره عدم وجود مواد اتمی و فعالیت های اعام نش��ده در ایران، 
همچن��ان ادامه دارد«. آمانو درپایان افزود: »ما ب��ه اجرای پروتکل الحاقی در 
ایران که ش��امل انجام دسترسی های مکمل به س��ایت ها و دیگر اماکن است، 
ادام��ه خواهیم داد؛ کاری که در مورد دیگر کش��ورهایی عضو پروتکل الحاقی 

انجام می شود«.

با تاکید ناظران و تحلیلگران سیاسی؛ 
کاخ سفید بر سر برجام دچار انشقاق شده است

تحلیلگران سیاس��ی معتقدند کاخ س��فید بر س��ر برجام 
دچار انشقاق شده اس��ت و اعام عدم پایبندی ایران به دیــــدگاه

توافق، واشنگتن را از متحدانش جدا می کند.
به گزارش ف��ارس، درپی باال گرفتن اختافات در دولت ایاالت متحده به 
ریاست »دونالد ترامپ« بر سر توافق هسته ای ایران، تحلیلگران سیاسی تاکید 

می کنند کاخ سفید درباره برجام دچار انشقاق شده است.
»آلن کایزِوتِر« معاون س��ابق اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن با هشدار 
درب��اره اینکه اعام عدم پایبندی ایران به توافق هس��ته ای از س��وی آمریکا، 
خطر جدا ش��دن آمری��کا از متحدان اروپای��ی اش را دارد، می گوید: »این امر، 
تمام فرصت های ممکن برای ای��ران جهت فریب دادن اروپایی ها علیه آمریکا 

را فراهم می کند.«
به نوشته وبگاه »میدل ایست آناین« مقامات اروپایی که نگران آن هستند 
که فروپاشی برجام منجر به بحران هسته ای جهانی شود، از »رکس تیلرسون« 

وزیر خارجه آمریکا در حمایت از توافق هسته ای، جانبداری می کنند.
کایزوتر با بیان اینکه ش��کی در وجود کمبودهایی در برجام نیست، تاکید 
کرد اما خروج آمریکا از توافق هسته ای، باعث می شود ایران توافقی با روسیه، 

چین و قدرت های اروپایی امضا کرده و آمریکا تنها بماند.
 وی همچنی��ن افزود ک��ه گمان نمی کند ادعای »نیک��ی هیلی« نماینده 
آمریکا در سازمان ملل – مبنی بر اینکه اعام عدم پایبندی ایران به برجام از 
س��وی کاخ سفید، به معنای خروج از آن نیست – راه حلی برای دولت ترامپ 
فراه��م کند، زیرا با این کار توافق نمی می��رد بلکه آمریکا را از متحدانش جدا 

می کند.

یف یر خارجه پاکستان با ظر دیدار وز
محور مذاک��رات وزیر خارجه پاکس��تان با همتای 
ایران��ی، رواب��ط دو جانب��ه و راهبرد جدی��د آمریکا در 

افغانستان است.
به گ��زارش مه��ر، خواجه محمد آص��ف وزیر امور 
خارجه پاکس��تان ب��ا محمد جواد ظری��ف وزیر خارجه 

جمهوری اسامی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
آصف پیش از این به چین س��فر کرده بود و بعد از 

این هم به ترکیه و روسیه سفر می کند.

قدردان ایران و حزب الله هستیم
معاون وزیر خارجه سوریه، نبرد آزادسازی دیرالزور 

را نقطه عطفی اساسی در نابودی تروریسم دانست.
به گزارش تس��نیم، فیصل مقداد گفت: دس��تاورد 
بزرگی که ارتش سوریه در حلب و دیرالزور محقق کرد، 
در راس��تای خواسته های مردم س��وریه است و حوادث 
کنونی، پیروزی بزرگ ارتش سوریه است و این پیروزی 

ما را به پیروزی نهایی نزدیک می کند.
وی با اش��اره به اینکه همه نقش��ه های ضد سوری، 
ب��ر ما ش��ده اس��ت، اف��زود: از مقاومت، ح��زب اهلل و 
همپیمانانمان در ایران، روس��یه و همه کس��انی که به 
دولت س��وریه در نبرد علیه تروریس��م کم��ک کردند، 

تشکر می کنیم.
این مقام س��وری با بیان اینکه "آزادس��ازی کامل 
دیرالزور، دس��تاوردی ب��رای ائتاف س��وریه، مقاومت، 
ایران و روس��یه به شمار می رود"، گفت: من معتقدم که 
نبرد دیرالزور، آخرین نبردهای بزرگ است و آنچه باقی 

می ماند، جزئیات است.
مق��داد تاکید کرد که روس��یه و ایران نیز همچون 
حزب اهلل با دولت سوریه هماهنگ است و همکاری بین 
طرف های ائت��اف )تهران، بغداد، مقاومت، دمش��ق، و 

روسیه(، دلیل این پیروزی است.

وابط با ایران  تالش حماس برای تقویت ر
رئی��س اداره اطاع��ات و امنی��ت داخل��ی رژی��م 
صهیونیس��تی مدعی شد: حماس در ادامه تاش هایش 
برای تعمیق روابط با جمهوری اس��امی در حال ایجاد 

یک پایگاه در لبنان با حمایت ایران است.
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ه نوش��ته روزنام��ه تایمز آو 
اس��رائیل، ناداو آرگامان، رئیس اداره اطاعات و امنیت 
داخل��ی رژیم صهیونیس��تی در جلس��ه هفتگی کابینه 
مدعی ش��د که حماس با س��اخت یک پایگاه در لبنان 
با حمایت جمهوری اس��امی در صدد است روابط خود 
را با یران تقویت کند. رئیس شین بت همچنین هشدار 
داد که حماس کماکان در حال تزریق س��رمایه ای قابل 
توج��ه برای آمادگی برای درگیری اس��ت. آن ها اکنون 
پس از گذش��ت سه س��ال از چندین دور خصومت های 

قبلی برای درگیری آماده هستند.

ابالغ احضاريه وقت رسيدگى به حسين صدقى انارى  در خصوص شكايت مسعود غفرانى بطرفيت شما باتهام ايراد ضرب و جرح عمدى    تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1130 دادگاه كيفرى 2 تهران واقع در تهران- بزرگراه شهيد محالتى خ ابوذر جنوبى  
مجتمع قضايى شهيد محالتى ارجاع و به كالسه بايگانى 960204 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/9/5 و ساعت 11/00 تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 50898/م الف                       دادگاه كيفرى 2 شعبه 1130 مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران

 دادنامه  پرونده كالسه 9509982685101959 شعبه 1173 دادگاه كيفرى 2 تهران دادنامه 9609972181300592  شاكى : جواد كرمى قشالق فرزند قربانعلى  
متهم : فرزاد رضائى راد فرزند احمدعلى  اتهام : سرقت و نصب پالك غير  راى دادگاه  در خصوص اتهام فرزاد رضايى راد فرزند احمدعلى داير بر سرقت و 
نصب پالك غير روى وسيله نقليه موتورسيكلت بشرح منعكس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتويات پرونده شكايت شاكى اظهارات گواهان عدم حضور 
متهم جهت تدارك دفاع قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 32 تهران و نيز نظر به ساير داليل قرائن و امارات مندرج در 
پرونده دادگاه انتساب بزه هاى فوق را نسبت به متهم محرز دانسته مستندا بمواد 134 و 656 و 720 ق م ا و با رعايت ماده 268 ق آدك نامبرده را بتحمل سه 
سال حبس و 74 ضربه شالق و از باب اتهام نصب پالك غير نامبرده را بتحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از 

تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
رييس شعبه 1173 كيفري 2  مجتمع قدس تهران  50904/م الف     

شيخ  زاده  قاسم  : صادق  شاكى    9609972181300614 دادنامه  تهران   2 كيفرى  دادگاه   1173 9409985414400572 شعبه  كالسه  پرونده  دادنامه  
االسالم فرزند دوست على  متهمين : 1- سلمان سپاهى فرزند يارمحمد 2- ناصر هوتى زهى فرزند ادريس 3- محمد دادى سرجو فرزند محمود  اتهام ها 
: سرقت خودروى زانتيا و نصب پالك وسيله نقليه موتورى بر وسيله نقليه موتورى ديگر  راى دادگاه  در خصوص اتهام سلمان سپاهى فرزند يار محمد 
2- محمد دادى سرجو فرزند محمود 3- ناصر هوتى زهى فرزند ادريس داير بر مشاركت در سرقت و مشاركت در نصب پالك وسيله نقليه موتورى 
بر وسيله نقليه بشرح منعكس در پرونده نظر به مجموع اوراق و  محتويات پرونده شكايت شاكى صادق قاسم زاده اظهارات گواهان عدم حضور متهم 
جهت تدارك دفاع قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست  دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 تهران و نيز نظر به ساير داليل قرائن و امارات مندرج در 
پرونده دادگاه انتساب بزه هاى فوق را نسبت به متهمان محرز دانسته مستندا بمواد 656-720-134 ق م ا هريك از نامبردگان را از باب مشاركت در 
سرقت به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شالق تعزيرى و از جهت مشاركت در نصب پالك وسيله نقليه ديگر هر كدام يكسال حبس تعزيرى محكوم 
مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 

استان تهران مي باشد . 
رييس شعبه 1173 كيفري 2  مجتمع قدس تهران  50905/م الف     

دادنامه  پرونده كالسه 9509982685801977 شعبه 1180 دادگاه كيفرى 2 تهران دادنامه 9609972182001086  شاكى : سيد محمد ميرقاسمى فرزند سيد 
كيا  متهم : مرضيه رشيدى فرزند ميرولى  اتهام : استفاده از وسيله نقليه با پالك تقلبى / داراى تغيير در ارقام و مشخصات  راى دادگاه  در خصوص اتهام 
مرضيه رشيدى فرزند ميرولى داير بر تغيير در ارقام پالك خودرو  و با توجه بگزارش مرجع انتظامى و كيفرخواست صادره از دادسراى ناحيه 32 دادگاه 
باستناد ماده 720 ق م ا متهم را بتحمل شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى كند با توجه باينكه متهم فاقد سابقه كيفرى است دادگاه و با استناد مواد 46-54 ق 
م ا اجراى مجازات وى را بمدت يك سال تعليق مى كند در صورتيكه محكوم عليه در ايام تعليق اجراى مجازات وى مرتكب يكى از جرائم عمدى مستوجب حد 
ديه قصاص و يا تعزير تا درجه 7 شود دادگاه حكم معلق را لغو و دستور اجراى آن را صادر خواهد كرد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 

واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 50906/م الف     دادرس شعبه 1180 كيفري 2  مجتمع قدس تهران

 دادنامه  پرونده كالسه 9509982155500836 شعبه 1180 دادگاه كيفرى 2 تهران دادنامه 9609972182001088  شاكى : فاطمه صادقى فرزند اصغر  متهم : 
خسرو عطائى  اتهام ها : 1- ضرب و جرح 2- توهين  راى دادگاه  در خصوص شكايت خسرو عطايى فرزند بيوك داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين 
و اهانت با الفاظ زشت نسبت به شاكى فاطمه صادقى فرزند اصغر با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله شكايت شاكى گزارش مرجع انتظامى 
اظهارات مطلعين و كيفرخواست صادره از دادسراى ناحيه ده تهران دادگاه باستناد مواد 714-608 ق م ا متهم را بابت كبودى در سمت راست و چپ پيشانى 
بپرداخت شش هزارم ديه كامل در حق شاكى و بابت توهين و اهانت به وى بتحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيرى محكوم مى كند راي صادره غيابي ظرف 

20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 50907/م الف     دادرس شعبه 1180 كيفري 2  مجتمع قدس تهران

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی دهقان بذرافشان

سخنگوی وزارت امور خارجه 
درباره ادع��ای دیلی تلگراف سخنــــگو

به  ایران  کم��ک  درخصوص 
کره ش��مالی ب��رای س��اخت بمب هس��ته ای این 

حرف ها را بی ربط و بی جا و غیرقابل اعتنا خواند.
بهرام قاس��می دی��روز در نشس��ت هفتگی با 
خبرنگاران جنایات کنونی علیه مسلمانان میانمار 
و تضییع حقوق بشری در این کشور و جنایاتی که 
در مقابل نگاه مدعیان حقوق بش��ر رخ می دهد را 

محکوم کرد.
 وی درب��اره ادعای دیل��ی تلگراف درخصوص 
کم��ک ایران به کره ش��مالی برای س��اخت بمب 
هسته ای این حرف ها را بی ربط و بی جا و غیرقابل 
اعتن��ا خواند.و افزود: در برخی رس��انه ها ادعاهای 
زیادی مطرح می شود که درست نیست و پرداختن 

به آن نیز تلف کردن وقت است.
وی در ادامه و در پاسخ به سؤالی درباره برجام 
و خ��روج آمریکا از این توافق نیز خاطرنش��ان کرد: 
همه مطالبی که گفته می ش��ود گمانه زنی و حدس 
و گمان و مس��ائلی اس��ت که در رس��انه ها مطرح 
می ش��ود. قاسمی اضافه کرد: تصمیمات ما را هیات 
عالی نظ��ارت بر برجام به هن��گام خواهد گرفت و 
سناریوهای الزم در همه موارد در حوزه برجام دیده 
شده و آنچه به صاح کشور است اقدام خواهد شد.

قاس��می در پاس��خ به س��وال دیگ��ری درباره 
اظهارات علی اکبر صالحی و درباره ادامه حضور ایران 
در برج��ام، توافق وین را یک توافق دوجانبه نخواند 
و اف��زود: برجام یک تفاهم چند جانبه اس��ت که با 
قطعنامه 2231 مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته 
و به طور قطع موفقیت برجام منوط به رعایت تمامی 

تعهدات توسط تمامی کشورهای متعاهد است.
وی اف��زود: در صورتی که کش��وری از اجرای 
تعهداتش کوتاهی کند و تعهدات برجام به هر دلیلی 
توسط هر کدام از کشورها انجام نگیرد، باید تاوان و 
بهای سنگین عدم اجرای تعهداتش را پرداخت کند. 

این می تواند آمریکا باشد یا هر دولت دیگری.
قاس��می با تأکید بر اینکه ای��ران آغاز کننده 
نق��ض برجام نخواهد بود، یادآور ش��د: البته ایران 
در مقابل نقض برجام توس��ط هر کش��ور دیگری 
عکس العمل ه��ای الزم را خواه��د داش��ت و نقض 

برجام را توسط دیگران تحمل نخواهد کرد.
وی عن��وان ک��رد: بقای اج��رای موفقیت آمیز 
برجام منوط است به متعهد ماندن و اجرای دقیق 
تعهدات توسط تمامی کشورها. هر کدام از کشورها 

که نتوانند به هر دلیلی و یا نخواهند تعهداتش��ان 
را اج��را کنند حتما می توانند با تاوان و خس��ارات 

جبران ناپذیری مواجه شوند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته 
که برجام مکانیسم و ضوابط و موضوعیت خودش 
را دارد و تمام تعهدات طرفین در چارچوب برجام 
دیده ش��ده، اظهار داش��ت: هرگون��ه اقدامی که با 
محتوای برجام مغایر باشد و یا نقض و کارشکنی و 
بدعهدی مانند بدعهدی های گذش��ته باشد، نهایتا 
موضوع را در هیأت عالی نظارت بر برجام پیگیری 
می کنی��م و ای��ن هی��أت و مجموعه کش��ور برای 
تمامی ش��رایط و اتفاقاتی ک��ه می تواند رخ بدهد، 
برنامه ها، س��ناریوها و ترتیبات الزم را اندیش��یده 
و در صورت��ی که بخواهد چنی��ن فرضیه هایی که 
مطرح می شود، رخ دهد، قاطعانه و با جدیت تمام 
برخورد خواه��د کرد و نقض تعه��دات دیگران را 

حتما تحمل نخواهیم کرد.
این دیپلمات عالی رتبه کش��ورمان در پاس��خ 
به س��ؤال دیگری درباره س��فر امروز وزیر خارجه 
پاکس��تان به تهران و دیدارش با ظریف، روحانی و 
نهاوندیان، عنوان کرد: امیدواریم این س��فر سنگ 
بنای بیشتری برای تقویت روابط دو کشور همسایه 
و دوست باشد. قاسمی در ادامه این نشست خبری 
درخصوص درخواست مسعود بارزانی از ایران برای 
میانجی گری بین اقلیم کردس��تان و بغداد با بیان 
اینکه عاقه مند هس��تیم مذاکراتی که از گذش��ته 
بین اربیل و بغداد ش��روع شده بود، ادامه یابد و به 

نتایج مثبتی منجر شود.
وی اضاف��ه ک��رد: مواضع م��ا درب��اره عراق، 
حاکمی��ت و تمامیت ارضی این کش��ور و وضعیت 
همه پرس��ی بیان شده و تکرار نمی کنیم. امیدوارم 
عقانی��ت و درایت در مجموعه منطقه کمک کند 
وضعیت پیچی��ده امروز در این نقطه حس��اس از 

جهان، بیش از پیش پیچیده تر نشود.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی ادام��ه داد: 
جمه��وری اس��امی ایران تا حد ت��وان با توجه به 
ارتباطات خوبی که با اکراد، دولت مرکزی و س��ایر 
گروه ها و شخصیت های عراقی داشته و دارد، سعی 
می کند بتواند تا حد زیادی از بروز برخی بحران ها 
که می تواند تا حد زیادی مخرب و خطرناک باشد، 

جلوگیری به عمل آورد.
قاس��می در ادامه این نشس��ت و در پاس��خ به 
سؤالی بحث ایران هراسی را بحث جدیدی ندانست و 
حلقه نخ نمای از دور خارج شده ای خواند که برخی 
کشورهای منطقه و آمریکا از به کارگیری این واژه ها 

سعی می کنند شرایط را بر ایران تنگ تر کنند.

وی بحث حض��ور و نفوذ ای��ران در منطقه را 
طبیعی و غیراکتس��ابی و بس��یار روش��ن خواند و 
اف��زود:  فرهن��گ و تمدن در اس��ارت جغرافیا قرار 
نخواه��د گرف��ت و نمی گیرد و آنچ��ه در منطقه و 
محی��ط پیرامون��ی ایران اس��ت، بح��ث فرهنگ و 
تمدنی است و این واژه ها که پیرامون ایران به کار 
برده می ش��ود و نگرانی از نفوذ ایران، سیاست های 
غلطی اس��ت که سعی می کند ایران را از مجموعه 
منطقه جدا کند و اج��ازه می دهد برخی قدرت ها 
از طریق این سیاس��ت های نپخته  در جهت تخلیه 
خزانه ه��ای کش��ورها اقدام ک��رده و ثروت ها را به 

سمت خودشان هدایت کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی 
درباره ارس��ال کمک به مس��لمانان میانمار با بیان 
اینکه ما دارای روابط سیاسی با این کشور هستیم 
ولی س��فارتخانه نداریم و س��فارت م��ا در تایلند 
آکردیته در نزد این دولت اس��ت، گفت: با ش��دت 
گرفت��ن بحران در میانمار س��فارت م��ا در تایلند 
تاش های وس��یعی را آغاز کرد و در تماس با این 
دولت بود برای ارس��ال کمک های انسان دوستانه و 
دریاف��ت مجوزهای الزم به منظ��ور اعزام هیات و 
ارس��ال کمک ها است ولی متاسفانه دولت میانمار 
مجوزه��ای الزم را صادر نکرد و این منحصر به ما 

نیست و در قبال سایرین نیز اینگونه بوده است.
قاس��می افزود: در تاش برای ارس��ال کمک ها 
به بنگادش هس��تیم تا هر چه س��ریع تر به دست 

مسلمانان میانمار برسد.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی 
درباره خبری مبنی بر ش��کایت فدراسیون فوتبال 

س��وریه از ای��ران درخصوص اجبار ه��واداران زن 
این کش��ور به رعایت حجاب در اس��تادیوم آزادی 
و بحث کمک های ایران به س��وریه اظهار داش��ت: 
خیلی موافق نیستم با ارتباط یک موضوع ورزشی 
با سیاس��ت های ایران در سوریه و آنچه که مطرح 
شده تا حدی اشتباه بیان شده و ازچنین شکایتی 

درباره حجاب آگاهی ندارم.
وی افزود: آنچه دولت و فدراس��یون س��وریه 
دنبال می کند بحثی اس��ت ب��رای برخی امتیازات 
ورزش��ی دیگری که می تواند داش��ته باشد برای 
بح��ث آتی خ��ودش و این بحث ت��ا جایی که من 

اطاع دارم با واقعیت منطبق نیست.
وی در ادامه و در پاس��خ به پرسشی بحث وارد 
کردن اتهام به ایران در زمینه حمایت از تروریس��م 
را بحث جدیدی ندانس��ت و گفت: تشویق کشورها 
و گروه هایی که با تروریس��م تبدیل به یک سوژه و 
موضوعی برای تجارت شده اند و ایرانی که در صف 
نخست مبارزه با تروریسم در منطقه بهای سنگینی 
را پرداخت کرده، متهم به تروریس��م می شود، ولی 
جای ش��گفتی ن��دارد کس��انی که ای��ران را متهم 
می کنند همان هایی هستند که در کمپین انتخاباتی 
دولتمردان آمریکایی را متهم کرده و افشا می کردند 
که آنها در ایجاد، ترغیب و ترویج و به وجود آوردن 
گروه ه��ای تروریس��تی از القاع��ده و داعش س��هم 

بسزایی در چند دهه اخیر در منطقه داشته اند.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سؤال 
دیگری درب��اره صدور روادید در س��فارتخانه های 
خارجی به خصوص اروپایی و مشکات پیش آمده 
برای اتب��اع ایرانی عنوان کرد: بح��ث عدم صدور 
روادید در دس��تورکار وزارت خارجه بوده و خواهد 
بود. برخی س��فارتخانه ها ب��ا تذکراتی که دریافت 
کردند و گفت وگوهایی که انجام شد، همکاری های 
متناسب و به جایی داشتند و تا حد زیادی مسائل 

پیرامون آنها حل و فصل شده است.
قاس��می در عی��ن حال ی��ادآور ش��د: الزم به 
یادآوری اس��ت ک��ه وزارت خارجه مش��کلی برای 
اینکه سفارتخانه ها بخش خدمات کنسولی خود را 
یا بخش��ی از این خدمات را به برخی ش��رکت های 
قانونی و ثبت ش��ده در داخل ای��ران واگذار کنند 
و بتوانند خدمات س��ریع تر و بهتری به شهروندان 
ایران��ی ارائه دهند، ندارد و حت��ی می توانیم آنها را 
تشویق کنیم که به این سمت و سو حرکت کنند.

وی افزود: اصل داش��تن دفات��ری در خارج از 
س��فارتخانه ها مشکل ما نیس��ت، آنچه مشکل ما 
و ش��هروندان و گایه آنها بوده همان ش��بکه های 
مافیایی اس��ت که در اطراف برخی س��فارتخانه ها 

به بازار س��یاه ص��دور روادید مش��غول بودند و باز 
در حواش��ی دفاتری که توسط برخی سفارتخانه ها 

ایجاد شده، مجددا فعالیت می کنند.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی افزود: در حال 
پیگیری هس��تیم و جلس��اتی را ب��ا نهادهای ذیربط 
داش��ته و خواهیم داش��ت و در صورت نیاز از طریق 
سیستم قضایی اقدام خواهیم کرد و با تمام توان تاش 
می کنیم این مش��کل را کاهش دهیم و اجازه ندهیم 
دیگران برای سودجویی نسبت به هموطنان خود این 

برخوردهای ناعادالنه و غیرمنصفانه را انجام دهند.
قاسمی در ادامه این نشست و در پاسخ به سؤال 
دیگری درباره تغییرات در س��اختار وزارت خارجه 
این تغییرات را بنیادی و بس��یار اساس��ی خواند و 
گف��ت: این تغیی��رات در این گس��تره در دهه های 
گذش��ته بی سابقه بوده اس��ت و کار بزرگی طراحی 
ش��ده و با توجه به ضرورت های کش��ور و نیازهای 
سیاست خارجی بخشی از آن در سازمان امور اداری 
و اس��تخدامی مصوب و امضا ش��ده و بعد از امضای 
آن دو م��اه فرص��ت داریم ک��ه آن را اجرایی کنیم. 
هم اکنون در حال شکل گیری و اجرای مراحل عملی 
شدن تاپ چارت وزارت خارجه هستیم و امیدوارم تا 
مهر ماه به س��امان برسد و بخش دوم نیز در هفته 
گذشته تکمیل ش��د و احتماال باید به سازمان امور 
اداری و استخدامی رفته باشد و منتظریم به تصویب 

برسد و سپس آن را اجرا کنیم.
س��خنگوی وزارت امور خارجه به بحث ایجاد 
معاونت دیپلماس��ی اقتصادی اش��اره کرد و افزود: 
ای��ن معاونت براس��اس بحث اقتص��اد مقاومتی و 
ضرورت های معیشتی و نیاز به تقویت سیاست های 
اقتص��ادی خارج��ی طراحی ش��ده و امیدواریم با 
برقراری این معاونت مقدمات هماهنگی و راهیابی 
بنگاه ه��ای اقتصادی به بازارهای جهانی و خارج از 

کشور را فراهم کنیم.
قاسمی درخصوص تدابیر اندیشیده شده برای 
زوار ایرانی عتبات عالیات برای ش��رکت در مراسم 
عاشورا و تاس��وعا و اربعین حس��ینی عنوان کرد: 
از مدت ها پیش س��تاد اربعین در وزارت کش��ور با 
حضور س��ایر ارگان های ذیربط و بخش کنس��ولی 
وزارت خارجه و نمایندگی های ما اعم از سفارت و 
سرکنسولگری های ایران در عراق تشکیل می شود 
و برنامه ریزی ه��ا و هدف گذاری های الزم برای هر 
چه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین مورد پیگیری 

قرار می گیرد.
وی در خص��وص مرحله جدی��د روابط ایران و 
ترکیه اظهار داشت: نوع همکاری ها، رایزنی ها و رفت 
و آمدها و تعامات بین دو همس��ایه و دوس��ت در 
ماه های گذش��ته از روندی صع��ودی پیروی کرده و 
شاهد سفر سرلشکر باقری بودیم و سفرهای دیگری 
نیز قرار است در آینده انجام شود. وی گفت: امیدوارم 
در نشس��ت آستانه ش��ش و پس از آن دو کشور با 
رایزنی و تعاماتش��ان بتوانند موفقیت های بیشتری 

در حوزه همکاری های منطقه ای داشته باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سیاست روز:

ادعای دیلی تلگراف بی ربط و بی جا است

ادعاهای تیم سیاس��ت خارجی 
ترام��پ علیه توافق هس��ته ای بـازي رسـانه

هرچند زیرکانه به نظر می رسد 
اما هنوز برای لغو برجام متقاعد کننده نیستند.

ب��ه گ��زارش تس��نیم به نق��ل از ل��س آنجلس 
تایم��ز، دونال��د ترامپ پی��ش از انتخاب ب��ه عنوان 
رئیس جمهوری آمریکا بارها از توافق هسته ای ایران 
به عنوان بدترین توافق موجود نام برده بود اما بعد از 
پی��روزی در انتخابات حتی دو مرحله پایبندی ایران 
به توافق را مورد تایید قرار داد. اما اکنون نشانه هایی 
مبنی بر عدم تایید پایبندی ایران به توافق در اواسط 
م��اه اکتبر و در پای��ان دوره ن��ود روزه قانونی دیده 

می شود.
ادع��ای ترامپ درباره عدم پایبندی ایران به روح 
توافق هسته ای است اما این ادعا هرگز متقاعد کننده 
نبوده اس��ت زیرا رئیس جمهوری آمری��کا تعریفی از 

روح توافق ارائه نداده است.
هرچند پیش��نهادات منتقدان توافق هس��ته ای 
امی��د را برای ارائه دلیلی منطقی از س��وی مخالفان 
زنده نگه داش��ته بود اما ادعاه��ای غیرمنطقی نیکی 
هیل��ی، نماینده آمریکا در س��ازمان ملل درباره عدم 
پایبن��دی ایران به توافق کور س��وی امید را در بین 

مخالفان برجام از بین برد.
هیل��ی در س��خنرانی خود در موسس��ه آمریکن 
اینترپرای��ز مدعی ش��د که ای��ران توافقنامه را نقض 
کرده و به این مس��ئله اشاره داشت که تهران دوباراز 

محدودیتهای توافق درب��اره مقدار نوعی از آب مورد 
استفاده در راکتورهای هسته ای فراتر رفته است. اما 
بیش��تر انتقادات وی نس��خه تخصصی تری از ادعای 

ترامپ درباره عدم پایبندی ایران به روح توافق بود.
وی در ادعاه��ای خ��ود به ش��کل گی��ری نظام 
جمهوری اس��امی بر اس��اس اقدامی غیرقانونی در 
عرصه بین الملل ) گروگان گیری کارمندان س��فارت 
آمریکا در س��ال 1979( و تهدید همس��ایگان ایران 
اش��اره کرد. ام��ا در صحبتهای وی اش��اره ای به قید 
ش��دن آزمایشات موشکی بالس��تیک ایران در توافق 
هس��ته ای نش��د. به عاوه قطعنامه موشکی سازمان 
مل��ل برای ای��ران الزام آور نیس��ت و کنگره نیز قبا 
تحریم های��ی برای برنامه موش��کی بالس��تیک ایران 

تصویب کرده بود.
هیلی به این مس��ئله اش��اره کرد که اگر ترامپ 
از تایی��د پایبن��دی ای��ران ب��ه تواف��ق امتن��اع کند 
کنگره درباره اعمال مجدد تحریم های تعلیق ش��ده 

تصمیم گیری خواهد کرد.
اما بار دیگر باید به این مس��ئله اش��اره کرد که 
سوال اصلی رفتار خصمانه ایران علیه ایران و یا رفتار 
این کشور در خاورمیانه نیست بلکه این است که آیا 
توافق هس��ته  ای برای دنیا مفید نیست و نباید ادامه 

پیدا کند یا برعکس؟
در حالی رس��انه آمریکایی بر این باور اس��ت که 
سیاست های ترامپ در قبال برجام غیر منطقی است 
ک��ه  یک مق��ام آگاه در محافل دیپلماتیک روس��یه 

به روزنامه »ایزوس��تیا«، چاپ مس��کو گفته است که 
واقعیت این اس��ت که کاخ سفید سعی دارد تا تهران 
را به این س��مت سوق دهد تا بطور یکجانبه از برجام 
خارج ش��ود تا این مس��ئله بهانه ای برای عدم اجرای 
تعهدات آمریکا در قبال ای��ن توافقنامه بین المللی و 

توجیهی برای شرکای اروپایی واشنگتن شود.  
منابع خبری آش��نا به روند اوض��اع پیرامون این 
موضوع در آمریکا نیز این قصد دولت دونالد ترامپ را 
مورد تایید قرار داده اند. به گفته آنها، ترامپ جمهوری 
خ��واه از زمانی که وارد کاخ س��فید ش��ده، توافقنامه 
تاریخی با تهران را بش��دت زیر سئوال برده و تا جای 
ممک��ن از سیاس��ت ایران در این رابط��ه و همچنین 

اقدامات این کشور در منطقه انتقاد کرده است.
دیپلمات روس یادآور ش��ده است که مسلما این 
سیاس��ت واش��نگتن مورد رضایت جمهوری اسامی 
قرار نداشته و این خطر وجود دارد که مقامات تهران 
نیز خط مشی خویش در قبال اجرای برجام را تغییر 
دهند. به گفت��ه وی، البته همه طرفین امضاء کننده 
توافق هس��ته ای، ب��ه غیر از آمریکا، تمای��ل دارند تا 
توافق��ات صورت گرفته تا به آخر تحقق یابد و دلیلی 
نمی بینن��د برجام که با س��ختی بس��یار و در نتیجه 
تاش های چندین ساله بین المللی بدست آمده، لغو 
گردد. این مقام روس توضیح داد: »آمریکایی ها بیش 
از اندازه در رابطه با برجام قلدربازی درمی آورند. همه 
ب��ه غیر از آنها تمایل دارند که توافقات صورت گرفته 

تا به آخر رعایت شده و به نتیجه برسد. 

لس آنجلس تایمز:

ادعاهای ترامپ علیه توافق هسته ای ایران متقاعد  کننده نیست


