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رئیس قوه قضاییه:
با خودروسازان متخلف برخورد 

می شود

سالک:
سوءقصدی در کار نبود

3

صفحه 2

در ش��رایطی کنون��ی که اجماع کم س��ابقه ای در سیاس��ت 
خارج��ی ایران درباره مقاوم��ت در برابر آمریکا صورت گرفته 
برخی تحلیل ها و تالش های رسانه ای حاکی از نوعی تردید 

در این امر و آزمودن دوباره مسیر مذاکره است.
علی رغ��م اینکه در ماه های اخیر و پس از کوتاهی های اروپا 
در عم��ل به وعده های برجامی تمامی جریان های سیاس��ی 
در کش��ور ، حت��ی مدافعان برجام، به این نتیجه رس��یده اند 
که ش��رایط کنونی برای مذاکره با آمریکا مهیا نیست، برخی   
جری��ان های ناش��ناخته خبری با دامن زدن ب��ه اخبار تایید 
نش��ده درب��اره مذاکره مجدد ای��ران با آمریکا خواس��ته یا نا 
خواس��ته در راه تردیدافکنی در مورد راهبرد مقاومت گام بر 
م��ی دارند. در عین حال برخی تحلیل های کارشناس��انه نیز 
که گاه در روزنامه ه��ای اصالح طلب نیز انعکاس می یابد از 

اصرار بر ادامه همین راه طی شده حکایت دارد.
یک کانال تلگرامی از پیام رس��انی و وس��اطت روس��یه برای 
مذاکره مجدد ای��ران با آمریکا خبر داد و اعالم کرد که ایران 
در پاس��خ به این درخواس��ت مذاکره را فقط در سطح وزرای 
خارجه پذیرفته اس��ت.  این خبر با فاصله کوتاهی از س��وی 
وزارت خارجه ایران تکذیب و اعالم ش��د جمهوری اس��المی 
ای��ران هی��چ مذاکره ای ب��ا مقامات آمریکا در هیچ س��طحی 
ن��دارد. روزنامه آرمان نیز در گفت و گویی با هرمیداس باوند 
کارش��ناس بین الملل به نقل از وی نوشت جمهوری اسالمی 
ای��ران هم اکنون که از موضع قدرت برخوردار اس��ت باید به 

پای میز مذاکره با آمریکا برود.
هر چند اصالح طلبان در سال های گذشته تمام قد از برجام 

دفاع کرده اند و در تحلیل های خود همواره از لزوم باز بودن 
باب مذاکره برای دس��تیابی به منافع ملی سخن گفته اند اما 
این روزها پس از بد عهدهای آشکار اروپا چهره های شناخته 
ش��ده اصالحات نیز بر نامعقول بودن ادامه این مس��یر تاکید 
کرده اند و دستکم زمان فعلی را برای مذاکره مناسب نداسته 
اند. بهزاد نب��وی در گفت وگویی مجددا بر این موضوع تاکید 
ک��رد و گفت: به حاکمیت پیش��نهاد مذاکره با آمریکا را نمی 

دهم؛ البته در شرایط کنونی اعتقاد به آن هم ندارم.
وی به صراحت یادآور ش��د: باید مقاومت کنیم و طرفدار این 
نیس��تم که مانند کره شمالی به ترامپ متوسل شویم و او هر 
روز برایم��ان گربه رقصانی کند. من ضمن اینکه اصل مذاکره 
را قب��ول دارم و آن را چیز بدی نمی دانم، معتقدم که امروز و 
با دولتی نظیر دولت کنونی آمریکا وقت مذاکره نیست و باید 

مقاومت کرد، ولی مقاومتی خردمندانه و عاقالنه.
نبوی در عین حال در همین مصاحبه تاکید کرد، ملتمس��انه 
به تصمیم گیران پیش��نهاد می کنم اروپا را ب��ه دنباله روی از 
آمری��کا وادار نکنن��د.  محمد جواد ظری��ف وزیر امور خارجه  
روز پنجشنبه گذشته در همایش فرمانداران در وزارت کشور، 
درباره امکان مذاکره با آمریکا گفت: ما هیچ وقت میز مذاکره 
را ت��رک نک��رده  ایم. به گفته ظریف آمریکا تا اس��فند ۹۶ در 
جلس��ات کمیسیون مش��ترک ۱+۵ حضور می یافت و داخل 
مذاک��رات بود، اما خودش��ان می��ز مذاکره را ت��رک کردند و  
اکن��ون برای فریب، به دروغ ادع��ا می کنند که آماده مذاکره 
هستند.ظریف تاکید کرد ما با کسانی که علیه مردم ایران به 

تروریسم اقتصادی دست زدند، مذاکره نمی کنیم.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دلیل این دوگانگی مواضع 
 )B ایاالت متحده وجود دو طیف میانه رو و جنگ طلب)گروه
در دولت آمریکا اس��ت و ش��اید هم بتوان گفت که سیاست 
فش��ار حداکثری همراه با مطرح کردن مذاکره، تنها با هدف 
تحریک کردن کش��ورهای منطقه از سوی آمریکا و »تشدید 
بحران ها« صورت می گیرد. هفته گذش��ته رویترز نیز به نقل 
از دو منب��ع آگاه خبر داد که آمریکا »فعال« وزیرخارجه ایران 
را تحری��م نخواهد کرد و به دنبال انتش��ار این خبر، مورگان 
اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعالم کرد 
که واش��نگتن به دنبال حل وفصل دیپلماتیک مساله ایران و 
امریکاس��ت و اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را 
تکرار کرد که وی مایل اس��ت »بدون پیش ش��رطی« با ایران 
دیدار کند. برخی تحلیل گران این اقدام امریکا را نشانه نوعی 
عقب نشینی نسبی این کشور از تندروی های اخیر و به نوعی 

مقاومت ترامپ در برابر گروه B تفسیر کردند.
از نظر تحلیل گران داخلی نیز دلیل این عقب نش��ینی نسبی 
ادامه راهبرد مقاومت از سوی ایران تفسیر شد که از ۱۶ تیر با 

برداشتن گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران آغاز شد.
به گفته این تحلیل گران جمهوری اسالمی ایران وقتی به این 
نتیجه رس��ید که مذاکره با آمریکا دستکم در شرایط کنونی 
مطلقا موثر نیس��ت ناخواس��ته وارد عرصه ای »عرصه تشدید 
بحران« ش��د که  مس��وو لیت ایجاد آن با آمریکاست. بر این 
اس��اس ایران به این نتیجه رس��یده اس��ت که باید عالوه بر 
مقاوم��ت، در برابر اقدام��ات آمریکا نیز  فعاالنه پاس��خ دهد.

 الف

تردیدافکنی های رسانه ای در اجماع سیاسی علیه آمریکا

وفی به  پاسخ سردار معر
برخی حرف و حدیث ها 
درباره اقدامات سپاه در 

سیل گلستان؛ 
فرمانده س��پاه نینوای گلس��تان به برخ��ی افراد که با 
گذش��ت چندماه از س��یل به فکر ایراد وارد کردن به 
اقدامات س��پاه در مناطق سیل زده هس��تند، قاطعانه 

پاسخ داد.
سپاه از نخستین لحظه های وقوع طوفان، بستن شدن 
جاده ها، گیر کردن مسافران در برف و کوالک جاده ها، 
رانش زمین و البته سیل در کنار مردم حضور داشت. 
اقدامات س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در کنار سایر 
نیروهای مسلح، دستگاه های اجرایی، گروه های جهادی 
و مردمی و غیره س��بب شد تا از حجم خسارت ها در 
مناطق آس��یب دیده کاسته شود و همچنین تسکینی 
باش��د بر آالم مردم رنج دیده ترکم��ن صحرا. پس از 
دس��تور مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح از جمله 
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی تمامی امکانات و توان 
فنی و لجس��تیکی و نیروی انسانی خود را بسیج کرده 
و به کمک مردم سیل زده شتافتند. در همان روزهای 
نخست وقوع سیل اردوهای راهیان نور لغو شد تا همه 

توان سپاه صرف کمک به مردم شود.
سردار حس��ین معروفی تأکید کرده که همه اقدامات 
س��پاه در زمان س��یل با درخواست ش��فاهی و کتبی 
مسئوالن از وزیرکشور گرفته تا معاون سیاسی امنیتی 
استانداری گلستان بوده است. وی به کارشناسی بودن 
اقدامات س��پاه هم اشاره کرده و گفته است: کاری که 
س��پاه در دیگچه انجام داد، کامال کارشناسی بود. این 
کانالی که ق��رارگاه خاتم االنبیا )ص( بدون اینکه یک 
ریال از اس��تان پ��ول بگیرد یک ماهه آن را س��اخت، 
س��وپاپ اطمینانی برای منطق��ه در حوادث احتمالی 
آینده است. حاال عده ای آمده اند و می گویند اقدامات 
سپاه کارشناسی نبود، آن زمان که سپاه شبانه روز در 

کنار مردم سیل زده حضور داشت، شما کجا بودید؟
س��ردار معروف��ی درب��اره انفجارهایی که ب��رای عبور 
س��یالب در برخ��ی از مناط��ق انجام ش��د هم گفت: 
رئیس مجلس از ما خواس��ت ای��ن کار را انجام دهیم 
اما بنده قبول نکرد. معاون سیاس��ی اس��تانداری به ما 
اعالم کرد که آیت اهلل نورمفیدی هم با این کار موافق 
اس��ت اما بنده گفتم حتما استانداری باید درخواست 
خود را مکت��وب ارائه دهد. پس از اینکه اس��تانداری 
درخواس��ت را به م��ا داد، اینکار را انج��ام دادیم. بعد 
عده ای علیه س��پاه موضع می گیرند، همان کسانی که 
از ما درخواس��ت کرده بودن��د انفجارها را انجام دهیم 
یک کلمه در دفاع از س��پاه نگفتند. ما به درخواس��ت 
آن��ان ای��ن کار را انجام دادیم اما امروز به س��پاه ظلم 

می شود و در حقش اجحاف می کنند.

تصور هرگونه 
جنگ علیه تهران 

باطل است

 �پیوند آل خلیفه
 با القاعده برای 
مسلمان کشی

این روزها را ش��اید بس��یاری با یک عنوان به خاطر 
داشته باشند و آن روزهایی است که پس از ۱2 سال 
فراز و فرود س��رانجام توافقی ب��ا عنوان برنامه جامع 
اقدام مش��ترک میان جمهوری اسالمی ایران و گروه 
۱+۵ به امضا رس��ید. توافقی که بر اس��اس آن ایران 
با پذیرش برخی محدودیت های هسته ای داوطلبانه، 
از لغو تمام تحریم ها برخوردار می ش��ود و طرف های 
مقابل نیز پایان خصومت و دش��منی با ایران را اعالم 
می کنند. اکنون 4 س��ال دقیقا از آن زمان می گذرد 
در حالی که در یک سوی معادله ایرانی قرار دارد که 
به همه تعهدات خود عمل کرده اس��ت و در س��وی 
دیگ��ر امریکایی که از برجام خارج ش��ده و اروپایی 
که به هیچ تعهدی عمل نکرده اس��ت. روندی که تا 
دو ماه پیش ادامه داش��ت تا اینکه جمهوری اسالمی 
ایران بر اس��اس مصوبه ش��ورای عال��ی امنیت ملی 

تعلیق گام به گام تعهدات برجامی را آغاز کرد. 
عدم فروش آب س��نگین و اورانیوم غنی سازی شده 
3/۶7 و افزایش میزان غنی سازی به میزان مورد نیاز 
محور دو گام اول ایران بوده اس��ت تا طی هفته های 
آتی گام سوم را نیز اجرایی سازد. این مسئله موجب 
مواضعی از س��وی اروپایی ها ش��ده است که یکی از 
مهمترین  آنها دیروز صورت گرفت. نشس��ت شورای 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حالی دیروز با تمرکز 
بر توافق هس��ته ای ایران و کاه��ش تنش های فعلی 
برگزار ش��د که با ت��داوم انفعال اروپایی ه��ا در برابر 
آمریکا، از ایران خواس��ته ش��د به صورت یکجانبه به 
تمام تعهدات��ش پایبند بمان��د. در همین چارچوب 
موگرینی مس��ؤول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا 
گفت وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در 
مورد تمهیداتی برای حفظ توافق هس��ته ای با ایران 

گفت وگو می کنند.
از س��وی دیگر خبرگزاری انگلیسی رویترز به نقل از 
مقامات اروپایی نوشت اگرچه وزرای خارجه اتحادیه 
اروپا برای اعالم گام بعدی خود درباره توافق هسته ای 
با ایران گردهم می آیند اما نگران هستند که آمریکا 
اینس��تکس را هم تحریم کند. در همین حال برخی 
رس��انه های غربی همچنی گاردی��ن ادعا کردند که، 
»جرمی هانت« وزیر امور خارجه انگلیس در نشست 
وزرای خارج��ه اتحادیه اروپا در »بروکس��ل« خواهد 
گفت که تش��دید تنش ها در غرب آس��یا و شکست 
برجام، »تهدیدی حیاتی« برای بش��ریت خواهد بود. 
ای��ن مواضع در حالی مطرح ش��د ک��ه وزیر خارجه 
انگلیس پی��ش از ورود به نشس��ت اتحادیه اروپا در 
بروکس��ل با موضوع برجام، گفت که توافق هسته ای 
ای��ران هنوز به طور کامل ازبی��ن نرفته اما اروپا خود 
را متعهد می داند که غرب آس��یا را عاری از س��الح 
هس��ته ای نگاه دارد. از س��وی دیگر نی��ز وزیر امور 
خارجه فرانسه در بدو ورود به محل برگزاری نشست 
ش��ورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، تصریح کرد که 
اتحادی��ه اروپا باید در خصوص حف��ظ برجام متحد 
باشد. این مواضع در حالی مطرح شده که پیشتر نیز 
ادعاهایی درباره طرح فرانسه مبنی بر تعلزق در برابر 
تعلیق مطرح شده بود که بر اساس آن ایران گام های 
تعلیق تعهدات برجامی را کنار گذاشته و آمریکا نیز 
از اعمال تحری��م جدید خودداری می کند و تحریم 

هایی که تاکنون داشته باقی است.
در ارزیابی  این نوع رفتارهای اروپا چند نکته اساسی 
مطرح اس��ت. نخس��ت آنکه آنها از کلید واژه کاهش 
تنش با ایران استفاده می کنند حال آنکه اصال تنشی 
میان طرفین وجود ن��دارد و این ادعا در اصل دادن 
آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. ایران و ۵+۱ 
تعهدات برجامی داش��ته اند که ای��ران عمل کرده و 
اروپا و آمریکا نداش��ته و لذا ایران بر اساس بند 2۶ و 
3۶ برجام تعلیق تعهدات برجامی را صورت می گیرد. 
لذا اصل تنشی مطرح نیست بلکه واکنش ایران به بد 
عهدی طرف مقابل بوده و راهکار اتمام این وضعیت 
نیز اجرای تعهدات برجامی طرف های مقابل اس��ت 
لذا غرب باید واژه کاهش تنش را کنار گذارد و رسما 
به بدعهدی خ��ود اذعان نموده و برای جبرانش گام 
ب��ردارد. دوم آنکه غرب از واژه حفظ برجام می گوید 
ای��ن واژه نیز واژه ای بدون پش��توانه عملی اس��ت و 
اروپا باید از واژه اجرای تعهدات برجامی اش س��خن 
بگوید تا زمانی که این مهم را محقق نسازد نمی تواند 
ادعای رویکرد تعاملی داش��ته باشد و رفتارهایش را 
می توان صرفا اقدامی در چارچوب خرید زمان برای 
به نتیجه رسیدن تحریم ها و به زعمشان سوق یافتن 

ایران به مذاکره اجرایی دانست. 
س��وم آنکه در س��خنان اروپایی ها حفظ برجام برابر 
با امنیت جهان عنوان می ش��ود. این ادعا صرفا می 
تواند یک معنا داش��ته باشد و آن اینکه ایران تهدید 
امنیت جهان اس��ت و یا اینکه ای��ران به دنبال بمب 
هس��ته ای است و برجام مانع آن است. این جوسازی 
که عمال نوعی تحریم س��ازی پنهان با ترس��ان افکار 
عمومی است در حالی صورت می گیرد که جهانیان 
اذع��ان دارند ک��ه ایران محور مبارزه با تروریس��م و 
بحران های جهانی اس��ت و از سوی دیگر ایران رسما 

با فتوای دینی حرام بودن بمب هسته ای را اعالم 
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رسوایی های جدید برای رژیم بحرین و 
مدعیان غربی مبارزه با تروریسم فاش شد
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انتصاب سه عضو 
فقهای شورای نگهبان 

از سوی رهبر انقالب

خوبی که از حد بگذرد 
نادان …

ادامه صفحه 2 

منتقدان زمان سیل کجا بودند؟

صفحه 3

مذاکره با کدام توجیه
ارزیابی هشدارهای روشن نصراهلل به نقدی بر شروط رئیس جمهور برای مذاکره با آ مریکا

شیطنت های   ضد ایرانی از سوی آمریکا 
و متحدانش

2

حصارکشی 
به سبک 

آمریکا�پی

حصارکشی به سبک آمریکایی
مقامات آمریکایی بعد از این که از تحریم ظریف به خاطر برخی 
از واکنش ها و تبعات اتخاذ چنین تصمیمی منصرف ش��دند و 
نتیجه گی��ری در مورد این موضوع را ب��ه آینده موکول کردند، 
تصمی��م گرفتند که برای دومین س��فر ظریف به نیویورک در 
س��ال ۱3۹8 حاش��یه هایی ایجاد کنند و ضمن تعلل در صدور 
ویزا برای هیات ایران��ی، محدودیت هایی را نیز برای تردد این 
هیأت در این ش��هر ب��ه وجود آورند. در حالی ک��ه با توجه به 
مقررات بین المللی وضع ش��ده، آمریکا به عنوان کشور میزبان 
سازمان ملل متحد به طور معمول نمی تواند مانع حضور هیأت 
یک عضو س��ازمان ملل در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
و دیگر اجالس های این سازمان باشد ولی تاکنون آمریکایی ها 
به بهانه های مختلف از اجرای این قانون سرباز زده اند و موانعی 
برای حضور هیأت های کش��ورهایی که عضو رس��می و یا ناظر 
سازمان ملل متحد هستند ایجاد کرده و محدودیت هایی را نیز 
برای تردد آنها در س��طح ش��هر نیویورک اعمال کرده اند. طی 
این س��ال ها دولت آمریکا محدودیت های��ی را برای نمایندگان 
رس��می جمهوری اس��المی ایران که به آمریکا سفر می کنند و 
ی��ا در آمریکا حضور دارند اعمال کرده از جمله این که نباید از 
محدوده 2۵ مایلی سازمان ملل که حدود 4۰ کیلومتر می شود 
خارج ش��وند ک��ه در غیر این صورت با برخ��ورد پلیس آمریکا 
روبه رو خواهند ش��د. محدودیتی که طی این سال ها مسئوالن 
جمه��وری اس��المی ایران آن را رعایت ک��رده و حتی بعضاً در 
جریان س��فر به این کشور درخواست حضور در شهرهای دیگر 

آمریکا را کرده اند که این درخواس��ت ب��ا موافقت آمریکایی ها 
روبه رو نش��ده اس��ت از جمله این که رئی��س دولت نهم و دهم 
یک بار در جریان س��فرهای خود به نیویورک جهت ش��رکت 
در مجمع سازمان ملل متحد پیشنهاد سفر به کالیفرنیا جهت 
دی��دار با ایرانی��ان مقیم در این منطقه را مط��رح کرد که این 
موضوع با موافقت آمریکایی ها روبه رو نش��د و آنها تاکید کردند 
که مقامات ایرانی نمی توانند از محدوده 4۰ کیلومتری سازمان 
ملل متحد فراتر بروند. البته طبق اعالم برخی از رسانه ها دولت 
جرج بوش در سال 2۰۰7 برای مقطعی محدودیت سفر تا 2۵ 
مایل از نیویورک برای دیپلمات های ایرانی مس��تقر در سازمان 
ملل را کنار گذاش��ت و به عبارتی ت��ردد در این محدوده را بنا 
بر دالیلی مج��از اعالم کرد. محمد ج��واد ظریف وزیر خارجه 
کش��ورمان اواخر هفته گذش��ته در مصاحبه ای با شبکه خبری 
المیادین اعالم کرد که برای شرکت در نشست ساالنه مقامات 
عالی رتب��ه ش��ورای اقتص��ادی – اجتماعی مل��ل متحد عازم 
نیویورک می ش��ود. در پی این موضوع با توجه به اخبار منتشر 
ش��ده مبنی بر این که آمریکایی ها قصد دارند ظریف را تحریم 
کنند این بحث مطرح ش��د که ممکن اس��ت آمریکایی ها برای 
ظریف روادید جهت ش��رکت در این نشس��ت صادر نکنند ولی 
در هم��ان زمان برخی از رس��انه های غربی ب��ه نقل از مقامات 
آمریکای��ی اعالم کردند ک��ه دولت واش��نگتن در حال حاضر 
قصد ندارد ظری��ف را تحریم کند و تصمیم گیری در مورد این 
موض��وع را به آینده موکول کرده اس��ت. علی رغ��م اعالم این 
موضوع آمریکایی ها جهت ایجاد اخالل در انجام این س��فر، در 
صدور ویزا برای ظریف و هیأت همراهش جهت نشست در این 
نشس��ت تعلل کردند چنانکه طبق آنچه که اعالم ش��ده ویزای 

وزی��ر خارجه ایران یک روز پیش از س��فرش ب��ه آمریکا )روز 
جمعه( توس��ط سفارت آمریکا در ش��هر برن پایتخت سوئیس 
صادر ش��ده اس��ت. طبق آنچه که رس��انه های آمریکایی اعالم 
کرده اند این ویزا به دس��تور پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا که 
گفته می شود از مخالفان تحریم ظریف در دولت این کشور نیز 
اس��ت صادر شده اس��ت. پمپئو که رئیس دولتش به مرزکشی 
و ایجاد دیوار در تعامالت انس��انی و رفت و آمدها بین کشورها 
عالقه مند اس��ت در توضی��ح اعمال چنی��ن محدودیتی گفته 
اس��ت: »دیپلمات ه��ای آمریکایی در تهران پرس��ه نمی زنند و 
ب��رای همین هم ما دلیلی نمی بینیم ک��ه دیپلمات های ایرانی 

آزادانه در اطراف نیویورک بچرخند و پرسه بزنند.«
به نوش��ته واش��نگتن پس��ت ظریف طبق برنامه قرار اس��ت با 
خبرنگاران و مس��ئوالن اندیش��کده ها در نیویورک نشس��ت و 
گفت وگو داشته باشد و اعمال محدودیت "شش چهارراه" بدین 
معن��ا خواهد بود ک��ه او عماًل امکان تردد به دیگر نقاط ش��هر 
نیویورک را نخواهد داشت و تمامی این نشست ها باید در دفتر 

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد برگزار شود.
در واکنش ب��ه اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا، س��یدعباس 
موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه که به همراه ظریف به 
نیویورک س��فر کرده اس��ت در گفت وگویی در خصوص اعالم 
محدودیت برای وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران در 
سفر کاری به نیویورک، افزود: همان طور که وزیر امور خارجه 
آمریکا در مصاحبه ش��ان اعت��راف کرد ناراحت��ی آنها از تأثیر 
گذاری س��فرهای کاری دکتر ظریف و حضور رسانه ای ایشان 
و اثری اس��ت که ب��ر افکار عمومی آمری��کا و جهان می گذارد. 

 ایسنا


