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ايتاليا خواهان احياي روابط خود با ايران است« .فدريكا گوئيدي» وزير توسعه
اقتصادي ايتاليا كه امروز به همراه «پائولو جنتيلوني» وزير خارجه اين كشور و در
رأس هيأتي تجاري -اقتصادي به مدت دو روز به تهران سفر ميكند ،با بيان اين
توگو با ايرنا اظهار كرد :پيام ما اين اس��ت كه ميخواهيم صفحه را
مطلب در گف 
ورق بزنيم و ضمن بازسازي يك رابطه دوستانه ،به همكاري مفيد براي هر دو كشور
بازگرديم .گوئيدي با بيان اينكه ما در اين سفر ميخواهيم به همراه مقامات ايراني

وزير اقتصاد ايتاليا:

مي خواهيم روابط
با ايران را احيا كنيم

حوزههاي اولويت دار را براي از س��رگيري مشاركت اقتصادي و تجاري شناسايي
كنيم ،اظهار كرد :ش��رايط را براي بهبود فعاليت بيمه اعتباري «س��اچه» فراهم و
كانالهاي مالي را پس از برداشته شدن تحريمها از طريق مشاركت انجمن بانكي
ايتالي��ا و گروههاي اصلي اعتباريمان فعال ميكنيم .وي افزود :روابط تجاري ما و
ايران مربوط به حوزههاي نفت و گاز ،خودرو ،حمل و نقل ،امور زيربنايي ،ساخت و
ساز و برخي از بخشهاي كارخانهاي ايتاليا مانند پارچه و مبلمان ميشود.

مقاله ظريف در چهار روزنامه عربي منتشر شد

ي كشورهاي اسالمي براي توليد سوخت اتمي
پيشنهاد همكار 

وزي��ر خارج��ه كش��ورمان ط��ي
يادداشتي كه با عنوان «الجار ثم الدار:
ي��ك توصيه اخالقي ي��ا يك ضرورت
راهبردي» در چهار روزنامه الش��روق
مصر ،الس��فير لبنان ،ال��رأي كويت و
الش��رق قطر منتش��ر كرد ،خطاب به
اعراب ،بر ضرورت وجود وحدت براي
مقابله با تهديدات تأكيد كرد.
به گ��زارش «اي��ران» ،متن كامل
يادداشت ظريف به شرح زير است:
در س��نت ديرين منطق��ه ما و در
دين حنيف اس�لام همه ما (كه همه
ما را به هم پيون��د ميدهند) ،توصيه
حكيمانهاي وجود دارد :الجار ثم الدار.
در جه��ان امروزما اين توصيه اخالقي
ژرف نگران��ه كه  14ق��رن قبل به ما
ابالغ ش��د ،يك ضرورت غيرقابل انكار
اس��ت :رفاه و امنيت تنها در محيطي
برخوردار از اين دو نعمت بزرگ دست
يافتني است.
اولوي��ت اول ايران از ابتدا داش��تن
روابط��ي خ��وب و مس��تحكم ب��ا
همسايگانش بوده است و اين موضوع
بوي��ژه از ابتداي روي كار آمدن دولت
جدي��د اي��ران ب��ه صراح��ت اعالم و
پيگيري ش��ده است .س��فر منطقهاي
من به س��ه كش��ور همس��ايه شامل
كوي��ت ،قطر و ع��راق بالفاصله بعد از
توافق تاريخي هس��تهاي ايران و پنج
عض��و دائمي ش��وراي امنيت و آلمان
در وين ،بر همين راهبرد و اهتمام در
سياست خارجي ايران تأكيد دارد.
در ح��ال حاض��ر ،منطق��ه م��ا در
ناآرامي به سر ميبرد و خطرات جدي
بنيانهاي جامعه ،و فرهنگ بسياري
از كشورهاي مس��لمان اين منطقه را
بشدت تهديد ميكند .هر چند ايران،
ب��ا تكيه بر يك جمعيت منعطف و در
عين حال مقاوم در برابر س��لطه گري
و ب��ا ارائه افقه��اي جديدي از تعامل

س��ازنده ،ب��ه لط��ف خ��دا در ثبات و
امنيت به س��ر ميبرد ،ولي نميتواند
نس��بت به ويرانيه��اي عميق اطراف
خ��ود بيتفاوت باش��د .تجرب��ه به ما
ميگويد كه بيثباتي و ناآرامي مرزي
نميشناسد .امروز امنيت هيچ كشوري
در اين دنياي جهاني شده ،نميتواند
در محيطي ناآرام تضمين شود.
تواف��ق وي��ن يك ش��روع ضروري
ب��راي منطق��ه بود و نه تنه��ا به ضرر
هيچ يك از همسايگان ما نيست ،بلكه
دستاوردي براي تمامي منطقه است،
چرا ك��ه به يك تن��ش غيرضروري و
دوازده س��اله كه بيش از همه منطقه
ما را تهديد ميكرد ،خاتمه داد .اينك
زمان پرداختن ب��ه كارهاي مهمتري
توجوي
اس��ت كه در رأس آنها جس 
راهكارهايي اس��ت كه به ايران و ديگر
كش��ورهاي منطقه براي ريش��ه كني
عوامل بياعتمادي و تنش در منطقه
كم��ك كن��د .تأس��يس ي��ك مجمع
توگ��وي منطق��هاي در منطقه ما
گف 
و در مرحل��ه بعدي بين كش��ورهاي
مسلمان خاورميانه به منظور تسهيل
تعام�لات ،نيازي اساس��ي اس��ت كه
باي��د از مدتها قبل ب��ه آن پرداخته
ميشد.
توگ��وي منطق��هاي بايد
اين گف 
بر اس��اس اهداف مش��ترك و برخي
اص��ول عموم��ي پذيرفته ش��ده بين
كش��ورهاي منطقه ص��ورت گيرد كه
مهمترين آنها عبارتن��د از :احترام به
حاكميت ،تماميت ارضي و اس��تقالل
سياس��ي تمام��ي كش��ورها؛ مرزهاي
غيرقابل نقض؛ دخالت نکردن در امور
داخلي س��اير كش��ورها؛ حل و فصل
مس��المتآميز اختالف��ات؛ ممنوعيت
تهديد يا استفاده از زور و اشاعه صلح،
ثبات ،پيشرفت و سعادت در منطقه.
همه ما بايد اين واقعيت را بپذيريم

تحريف برخي كلمات و عبارات مقاله ظریف در روزنامههای عربی

روزنامههای عربی برخی از کلمات و عبارات را در مقاله محمدجواد ظریف
تحریف و مطابق با اهداف و سیاستهای خاص خود ترجمه کردند .وزیر
امور خارجه کشورمان در بخشی از مقاله نوشته« :در حال حاضر ،منطقه
ما در ناآرامی به سر میبرد و خطرات جدی ،بنیانهای جامعه و فرهنگ
بس��یاری از کشورهای مسلمان این منطقه را بشدت تهدید میکند ».که
در روزنامههای عربی عبارت «بسیاری از کشورهای مسلمان این منطقه»
نیامده است .این روزنامهها در ادامه سیاستهای خود در استفاده از واژگان
مجعول به جای واژه خلیج فارس ،در چندین مورد از نوشتن عبارت خلیج
فارس طفره رفته و در ترجمه از عبارت «منطقتنا» یعنی «منطقه ما» به
جای واژه خلیج فارس (مندرج در مقاله ظریف) استفاده کردهاند.
كه زمان بازيهاي با حاصل جمع صفر
تمام ش��ده و ما همه با هم يا برنده يا
بازندهايم .امنيت پايدار از طريق ناامن
كردن ديگران به دست نميآيد .هيچ
ملتي نميتواند به منافع خود دس��ت
يابد ،ب��دون اينكه مناف��ع ديگران را
ني��ز در نظر گي��رد .چ��ه بخواهيم و
چ��ه نخواهيم اين سرنوش��ت محتوم
ْش�� ُلواْ َو
همه ماس��تَ .و اَل تَ َنا َز ُعواْ َف َتف َ
تْ
اصب�� ِرواْ إِ َّناهلل َم َع
يح ُ
��ب ِر ُ
ك��م َو ْ
َذ َه َ
ين(انفال)46 :
الصاب ِر َ
َّ
البته اين همكاري اجتناب ناپذير،
ي��ك ضرورت تلخ تعامل با دش��منان
نيس��ت ،بلكه يك روند شيرين اصالح

و دوستي ميان برادران و اعضاي يك
خانواده اس��ت كه چند صباحي از هم
ون
َّم��ا الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
فاصله گرفتهان��د كه إِن َ
كم (حجرات:
ين أَ َخ َويْ ُ
ِحواْ بَ ْ
إِ ْخ َوه َف َأ ْصل ُ
)10
در هي��چ نقط��هاي از دنيا اهميت
اين س��از و كارها مشهودتر از منطقه
خلي��ج فارس و بع��د از آن خاورميانه
اسالمي نيس��ت و نياز به يك ارزيابي
هوش��مندانه از پيچيدگيهاي منطقه
و اتخ��اذ سياس��تهايي پاي��دار ب��ه
منظ��ور مواجهه ب��ا آن غيرقابل انكار
است .مبارزه با ترور يك نمونه از اين
موارد اس��ت .هيچ ك��س نميتواند با

ابراز تأسف صدا و سيما بابت خطا در انتشار سخنان عراقچي
صدا و سيما انتشار خبر سخنان سيد عباس عراقچي
را «خطاي ناخواسته مسئول مربوطه در ارسال خبر»
خواند و ضمن ابراز تأس��ف از بروز اين خطا اعالم كرد
«محتواي اين خبر مورد تأييد رسانه ملي نيست».
ب��ه گ��زارش «ايرن��ا» در توضيح صدا و س��يما به
حاشيههايي كه پس از انتشار سخنان عضو ارشد تيم
مذاكرهكننده پي��ش آمد و واكنش تندي كه عراقچي
نسبت به اين كار نشان داد ،آمده است« :انتشار مطلب
ياد شده ناشي از خطاي ناخواسته مسئول مربوطه در
ارسال خبر اوليه و خام روي خروجي خبرگزاري صدا
و سيما بود كه به محض اطالع از وقوع اين خطا ،خبر
مذكور و كليه لينكهاي مربوط به آن از روي خروجي
توجو
و سايت خبرگزاري صدا و سيما و موتورهاي جس 

حذف ش��د و طي تماس فوري با همكاران رسانهاي و
سردبيران س��ايتهاي خبري ،ضمن ارسال اصالحيه،
درخواست ش��د اين خبر حذف شود كه خوشبختانه
اين كار هم به سرعت انجام شد».
اين رسانه افزود« :از سوي ديگر با توجه به اهميت
موض��وع در تماس فوري با جناب آقاي دكتر عراقچي
ماوقع تشريح شد و ايشان در جريان اقدامات جبراني
بعدي قرار گرفتند.
در توضي��ح صدا و س��يما اضافه ش��ده اس��ت :اگر
چه وق��وع خطاهاي اي��ن چنيني در رس��انهها بويژه
خبرگزاريها ك��ه به طور دائم در حال ارس��ال اخبار
هس��تند محتمل و مس��بوق به سابقه اس��ت و روش
جبران نيز عرفاً ،حذف ف��وري خبر و صدور اصالحيه

درخصوص غيرقابل استناد بودن آن است و خبرگزاري
صدا و س��يما نيز همين عرف را اعمال كرده اس��ت ،با
وجود اين تأيي��د ميكند اين خطا براي رس��انه ملي
بزرگتر و مس��ئوليت رسانه براي جلوگيري از تكرار آن
بيش��تر است چرا كه به دليل گس��تردگي و فراگيري
پوش��ش و اعتبار اخب��ار صدا و س��يما و اعتماد افكار
عمومي به رسانه ملي ،حجم مسئوليت آن در مقايسه
با سايرين بسيار باالتر و بيشتر است».
اين رسانه نوشت« :در پايان ضمن ابراز تأسف از بروز
اين خطا ،مجدداً يادآور ميشود خبر ياد شده به دليل
آنكه ويرايش نهايي نشده ،تلفيقي از مطالب درست و
نادرس��ت بوده و غير قابل استناد است و بديهي است
محتواي آن مورد تأييد رسانه ملي نيست».

امیر عبداللهیان:

با امریکا علیه «داعش» کار مشترک نمیکنیم

در حال��ي كه بس��ياري از تحليلگران ديپلماس��ي
موضوع داعش را در روند دس��تيابي ايران و كشورهاي
 5+1به توافق هستهاي مؤثر ارزيابي ميكردند و مستند
به اظهارات برخي مقامات عالي ايران مبني بر احتمال
بررسي موضوعات مش��ترك ديگر با امريكا در صورت
به نتيجه رسيدن پرونده هستهاي ،از احتمال همكاري
تهران -واش��نگتن در مبارزه با داعش سخن به ميان
ميآوردند؛ حس��ين اميرعبداللهيان،مع��اون عربي و
آفريقاي وزارت امور خارجه صراحتاً اعالم كرد« :ايران
هيچ برنامه مشتركي با امريكا عليه داعش ندارد».
ايران و امريكا نخس��تين بار در حاش��يه مذاكرات
هس��تهاي خردادماه سال گذشته در وين درباره داعش
و مخاطرات آن ب��راي منطقه گفتوگو كردند ،پس از
آن رئي��س جمهوري و وزير امورخارجه امريكا بارها در
س��خنان خود از امكان همكاري نظامي ايران و امريكا
براي نبرد عليه داعش س��خن گفتند .اما با وجود اين
اظه��ارات آنچه تاكن��ون اتفاق افتاده ،عبارت اس��ت از
حمالت معدود و البته نه چندان موفقي كه نيروي هوايي
امريكا عليه مواضع داعش داده اس��ت .حال آنكه ايفاي
نقش ايران در عراق و همكاريهاي مستش��اري ايران
با نيروهاي جهادي و ارتش عراق در جبهههاي زميني
به عقبنش��يني داعش و آزادس��ازي مناطق متعددي
انجاميده است .بر همين اساس معاون عربی و آفریقای
وزارت امور خارجه نيز در گفتوگو با شبكه العالم ضمن
تأكيد بر اينكه «برای مبارزه با داعش ،بنا به درخواست
دولتهای عراق و سوریه ،کمکها و رایزنیهای خود را
ادامه خواهیم داد» ،سياست امريكا در مقابله با تروريسم
را سياستي دوگانه توصيف كرد و افزود« :ما هیچ تماس،
گفتوگو و همکاری مشترکی برای مبارزه با داعش ،با
امریکا نداریم و در آینده هم صرفاً با کشورهای منطقه
که در معرض تهدیدهای تروریس��تی ق��رار دارند ،در
مبارزه با تروریسم کمک خواهیم کرد».
اقدامعليهداعشزمينههمكاريايرانوعربستان
مب��ارزه عليه داعش موضوعي نيس��ت كه به بحث
همكاريهاي احتمالي ايران و امريكا محدود مانده باشد.
اين موضوعي اس��ت كه خواه ناخواه ب��ر روابط ايران و
عربستان نيز سايه افكنده است و البته بي تأثير از توافق
هستهاي ايران و  5+1نيز نبوده است .چنانكه عربستان

ب��ا وجود مواجه بودن با اتهام حمايت از داعش تنها 4
روز پس از اعالم حصول توافق هستهاي اعالم كرد كه
بیش از  ۴۰۰مظنون به عضویت در داعش را دستگیر
کرده اس��ت .حس��ين اميرعبداللهيان نيز در سخنان
يكشنبه شب خود با اش��اره به ظرفيتهاي دو كشور
براي حل مش��کالت فیمابین و بحرانها و مشکالت
منطقه ،به مذاك��رهاش با «عادل الجبیر» وزیر خارجه
جدید عربستان در حاشیه اجالس کنفرانس همکاری
اسالمی در جده اشاره كرد و با اذعان بر تأكيد دو كشور
بر ضرورت برون رفت از سوءتفاهمها و همكاري تهران
و ریاض برای حل مشکالت منطقه از طریق سیاسی،
گفت :حرفهای مثبت��ی از آقای عادل الجبیر در این
باره ش��نیدیم که امیدواریم در آینده ش��اهد ترجمه
عملی این حرفها باش��یم و امیدواریم که سعودیها
با فاصله گرفتن از روشهای خشونتآمیز و توسل به
زور ،فرصت راهکار سیاس��ی در یمن ،سوریه ،لبنان و
سایر کشورهای منطقه را فراهم کنند .اميرعبداللهيان
همچنين اظهار داش��ت :ما برخی از اش��ارات مثبت را
از عربس��تان در حد پیام دریافت کردهای��م ،اما رفتار
عملی عربستان س��عودی برای ما مالک است .پاسخ
رفتار عملی عربستان را در صورتی که نقش سازندهای
ایفا کند ،با قدمهای س��ازنده خواهیم داد .معاون وزير
امورخارجه اي��ران همچنين درب��اره آخرين تحوالت
بحران سوريه با اشاره به س��فر وزيران خارجه روسیه
و س��وریه به ته��ران و نيز گفتوگوهاي��ي كه با «دي
ميس��تورا» ،نماينده سازمان ملل در امور سوريه انجام
ش��ده است ،گفت :خوشبختانه یک تغییر استراتژیک

در ن��گاه بازیگران منطقهای در قبال س��وریه رخ داده
است ،اگر در چهار س��ال گذشته بسیاری از بازیگران
خارجی توسل به جنگ را راهکار سوریه میدانستند،
اکنون بخش عمدهای از بازیگران ،توس��ل و تمرکز بر
راهحل سیاسی را مناسبترین روش برای حل بحران
سوریه میدانند.امیرعبداللهیان همچنين اولویت اصلی
سیاست خارجی ایران را تعامل با همسایگان و منطقه
دانس��ت و تصریح کرد :پس از پش��ت س��ر گذاشتن
مشکل موقت هستهای به اولویتهای اصلی خصوصاً
به کشورهای همسایه و منطقه باید بیش از پیش توجه
شود .وي درباره روابط ایران و مصر نيز گفت :ما همواره
از برق��راری روابط پایدار و س��ازنده با مصر اس��تقبال
کردهایم ،این مصریها هس��تند که باید در مجموعه
مشکالت خود نسبت به توسعه روابط خود با جمهوری
اسالمی تصمیم بگیرند.
مبارزه با داعش ،با هماهنگی عراق و سوریه
امیرعبداللهیان در بخش ديگري از س��خنان خود
توافق هس��تهای را احياگر مفهومي فراموشی سپرده
ش��ده در ادبیات روابط بین المللی دانست و گفت :آن
مفهوم اين است كه دیپلماس��ی و مذاکره قدرت حل
پیچیده ترین پرونده های سیاسی را خواهد داشت .وي
افزود :این توافق این پیام را تا زمان حاضر توانسته در
نظام کنونی بین المللی تقویت کند که می توان از مسیر
جنگفاصلهگرفتودرمسیرمذاکرهدیپلماتیکبهراهحل
سیاسی دست یافت .این قطعا می تواند به عنوان الگویی
توسطکشورهایمنطقهموردتوجهقرارگیردوکشورهای
منطقهبدونمداخلهخارجیازمسیرمذاکراتدیپلماتیک
سازنده نسبت به حل یکایک بحران های منطقه ای اقدام
کنن��د .وي درب��اره تحرکات اخیر ترکیه اع��م از اعالم
فعالیت در ائتالف مبارزه با داعش و حمله به پایگاه های
کردهای حزب کارگران کردستان و همچنین در اختیار
گذاش��تن پایگاه اینجرلیک تحت تصرف امریکا برای
حمله به داعش نیز گفت :معتقد هس��تیم که هرگونه
مبارزه با تروریس��م و هرگونه مبارزه با داعش از سوی
ترکیه یا هر کشور دیگری در منطقه باید با هماهنگی
با دولت های س��وریه و عراق صورت گیرد و هیچ یک
از کشورها نباید اقدامی انجام دهند که ناقض تمامیت
ارضی و حاکمیت کشورهای همسایه باشد.

گروههايي خش��ن و افراطي نظير به
اصطالح دولت اسالمي -كه نه دولت
است و نه اس�لامي -در عراق مبارزه
كن��د ،اما همزمان در حال گس��ترش
دادن مؤثر این گروه های خش��ن در
يمن و سوريه است.
اگر قرار باشد كه يك موضوع را از
ميان فجايع جاري منطقه براي شروع
مباحثات جدي انتخ��اب كنيم ،يمن
يك نمونه خوب خواهد بود .ايران يك
رهيافت معق��ول و اجرايي براي حل
اين بحران دردناك و غيرضروري ارائه
داده است.
طرح چهار مادهاي ارائه شده ايران
خواس��تار آتشبس فوري ،كمكهاي
انساندوستانه براي غيرنظاميان يمني،
توگوهاي گروههاي يمني
تسهيل گف 
داخل كشور و س��رانجام هدايت آنها
به س��مت تش��كيل يك دولت فراگير
گس��ترده وح��دت ملي اس��ت .طرح
مش��ابهي هم دو س��ال قبل و پس از
مش��ورت با برخي همسايگان و ديگر
كنش��گران براي بازگردان��دن صلح و
ثبات به سوريه پيش��نهاد شده است
كه به موازات تالش براي حل و فصل
بحران يمن ،ميتواند با همكاري ديگر
كش��ورهاي اس�لامي و تحت نظارت
ساز و كارهاي سازمان ملل متحد در
دستور كار قرار گيرد.
توگوهاي
همزمان ميتوان اين گف 
راهب��ردي را ب��راي اتخ��اذ گامه��اي
مش��خص و ايج��اد درك بهت��ر براي
ح��ل و فص��ل و بررس��ي مس��ائلي
همچون تروريس��م و اف��راط گرايي،
جلوگي��ري از بروز جن��گ فرقهاي و
طايفهاي و همچنين تنوع بخش��يدن
ب��ه همكاريهاي علم��ي و صنعتي و
توسعه و ارتقاي روابط بين كشورهاي
اسالمي منطقه به كار گرفت.
همكاريهاي هس��تهاي صلحآميز

ميتوان��د يك نمونه ب��ارز از اين گونه
همكاريها باشد .دس��تيابي به فوائد
فناوري صلحآميز هس��تهاي بر اساس
مق��ررات بينالمللي حق ايران و همه
كشورهاي مس��لمان خاورميانه است.
هم��كاري تمامي كش��ورهاي منطقه
براي دس��تيابي ب��ه چني��ن اهدافي
ضروري اس��ت .از موارد قابل پيگيري
در اين همكاريه��ا ميتوان به موارد
زير اش��اره كرد :اس��تفاده از امكانات
غنيس��ازي به عنوان مركز منطقهاي
براي توليد س��وخت اتمي با همكاري
كش��ورهاي اس�لامي منطقه در بعد
فن��ي و همچنين تش��ديد تالشهاي
بينالمللي براي ايجاد منطقه عاري از
سالح هس��تهاي در خاورميانه در بعد
سياسي.
س��خن پاياني اين كه ،كشورهاي
مس��لمان منطقه م��ا و خاورميانه ،با
داش��تن مش��تركات فراوان و متنوع
ديني ،فرهنگي ،سياس��ي ،جغرافيايي
تمام��ي ل��وازم ض��روري ب��راي يك
همكاري س��ازنده و مفي��د براي همه
مردم منطق��ه و جه��ان را در اختيار
داريم .چالشهاي ف��راوان موجود در
منطق��ه م��ا آن چنان مه��م و جدي
اس��ت كه نبايد با بحثه��اي فرقهاي
و اختالف��ات ش��خصي ،بي��ش از اين
از ش��روع ش��جاعانه و آين��ده نگرانه
اين هم��كاري حياتي ب��راي برخورد
ب��ا ريش��ههاي ناآرام��ي در منطق��ه
خاورميانه اس�لامي و بوي��ژه منطقه
خلي��ج فارس طفره بروي��م و به اميد
ح��ل مش��كالتمان توس��ط ديگران
باشيم كه خود نقشي اساسي در ايجاد
اين مشكالت داش��تهاند .اين فرصتي
يگانه براي تعامل اس��ت و مردم ما به
حق از ما انتظار دارند كه آن را به هدر
كم
يرىاهلل َع َملَ ْ
ندهيمَ .و ُق ِل ا ْع َم ُلواْ َف َس َ
ون (توبه )105
َو َر ُسولُ ُه َو الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
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دیگه چه خبر
تالش اوباما برای جلب حمایت نمایندگان دموکرات

رئيسجمهوري امريکا که مصمم است حمايت از توافق هستهاي ايران و 5+1
را جلب کند ،بشدت در حال تاخت و تاز به سوي دموکراتها است تا حمايت آنها
را در کنگ��ره جلب کند .به گزارش «فارس» ،خبرگزاري «آسوش��يتدپرس» خبر
داد ،تعداد انگشتشماري از دموکراتهاي کليدي کنگره با البيهاي شخصي هفته
گذشته اوباما در کاخ سفيد مشتاق شدند که از توافق هستهاي ايران حمايت کنند
و اين بخشي از کمپين تمام عيار دولت امريکا از زمان اعالم توافق هستهاي ايران
و  5+1در  14ژوئيه ( 23تيرماه) تاکنون اس��ت .طبق اين گزارش ،شمار ديگري از
دموکراتهاي کنگره نيز نشانههايي از خود بروز دادند مبني بر آنکه تمايل به حمايت
از توافق هستهاي ايران و  5+1را دارند و گروه ديگري از دموکراتهاي کنگره هنوز
موضع خود را در اين باره اعالم نکردهاند و منتظر رأيگيري درباره متن «برجام» در
ماه سپتامبر سال جاري ميالدي هستند .اوباما تاکنون با بيش از  80نماينده کنگره يا
به صورت فردي يا به صورت گروههاي کوچک درباره توافق هستهاي ايران گفتوگو
کرده اس��ت .اوباما همچنين در صدد است روز چهارشنبه هفته جاري در دانشگاه
امريکا در واش��نگتن درباره توافق هستهاي ايران سخنراني کند .وي از طرف ديگر
ميزباني يک ميهماني در کاخ س��فيد با حضور يکصد نفر از دموکراتهاي مجلس
نمايندگان امريکا را نيز برعهده دارد .آسوشيتدپرس به ديگر اقدامات دولت اوباما در
حمايت از «برجام» اشاره کرد و نوشت« «:جو بايدن» معاون رئيسجمهوري امريکا
نيز به کنگره سفر و از نمايندگان براي شرکت در يک ضيافت صبحانه در رصدخانه
نيروي دريايي امريکا دعوت کرد».

رئيس «کميسيون اصل  :»90بابک زنجاني دوم نداريم

رئيس کميس��يون اصل  90مجلس در باره ادعاي ارسال پرونده فردي موسوم
به «بابک زنجاني دوم»به اين کميسيون گفت« :تا به حال اخباري مبني بر پرونده
مفاسد فردي موس��وم به «بابک زنجاني دوم» به کميسيون اصل  90واصل نشده
است» .محمد علي پورمختار در پاسخ به سؤال «باشگاه خبرنگاران» درباره اين که
برخي معتقدند بدهي بابک زنجانيهاي دوم و سوم به مراتب بيشتر از بابک زنجاني
است ،افزود« :معتقدم بدهکار نفتي ديگري در سطح بابک زنجاني نداشتهايم».

اخراج ۴۷هزار مادر ،خبر ۲سال پيش بود!

«خبرآنالين» گزارش داد« :صدا و س��يما بازهم دانس��ته يا ندانسته در چنبره
توگوي
موجسازي اخباري افتاد که اين روزها برخي رسانهها منتشر ميکنند .گف 
ويژه خبري يکشنبه شب درباره اخراج  ۴۷هزار مادر شاغل به خاطر مرخصي زايمان
بود که  ۲سال پيش منتشر شده بود و سال گذشته بخشنامه آن ابالغ شده و همه
اين مادران به کار بازگشته بودند!» اين سايت خبري افزود «:انتخاب سردبير برنامه
ويژه خبري اخبار ساعت  ۲۲و  ۳۰شبکه دو سيما باعث شد خبري که  ۲سال پيش
منتشر شده بود ،مجدداً مورد بحث قرار بگيرد .خبري که  2سال پيش منتشر شده
بود و مادران شاغل پس از آن با پيگيري مجلس و دولت ،به سر کار برگشته بودند
ولي مجري برنامه ،با آب و تاب براي ميهمانان برنامه گفت».

عذرخواهي اينستاگرامي زيباکالم از قاليباف

ص��ادق زيب��اکالم از قاليباف بابت نامه انتقادي پيش��ين خود از ش��هردار تهران
عذرخواهي کرد .اين استاد دانشگاه در بخشي از نامه خود که در «اينستاگرام» وي
منتشر شده،نوشت «:در خصوص نامه سرگشاده مورخه هشتم مردادماه به آن مقام
منيع ،در فقره بيلبورد «فرش قرمز» اشتباهي رخ داده که بدينوسيله از بابت آن از
جنابعالي پوزش ميطلبم .بنده آن تصوير را در صفحه اول روزنامه «ش��رق» ديدم و
تصورم آن بود که بيلبورد جديدي از شهرداري است؛ اما ظاهراًموضوع آن تصوير کاري
هنريبوده و ارتباطي با بيلبورد نداشته .از اين بابت بنده از شما پوزش ميطلبم اما
نميدانمتکليفبيلبوردهايديگريکهرئيسجمهورامريکارادرکسوتشمر،حرمله،
عمرسعد و ...نشان ميدادند ،چه ميشود؟ ...اگر من بيلبوردي را سر کوچهمان بياويزم،
به فاصله چند ساعت عوامل شهرداري آن را پايين آورده و معدوم خواهند کرد؟ ...گيريم
که آن بيلبوردها را شهرداري نه خود رأسا تهيه کرده بوده و نه خود اقدام به نصب آنها
کرده باشد .آيا بدون موافقت شهرداري امکان نصب آنها وجود ميداشته؟»

