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دور جدید مذاکرات درباره مسائل پادمانی
رئیس سازمان انرژی  اتمی که برای 

هسته ای
شصت وششــمین  در  شــرکت 
کنفرانس  عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در وین حضور دارد، با رافائل گروســی، 
مدیرکل این نهاد بین المللی دیدار و گفت وگو کرد تا 
مذاکرات برای حل وفصل مسائل پادمانی باقیمانده 
میان دوطرف وارد مرحله تازه ای شود؛ موضوعی که 
رافائل گروســی ضمــن تأیید آن تأکیــد کرد که 
گفت وگوها با ایران درباره شفاف ســازی مســائل 

باقیمانده پادمانی از سرگرفته شده است. 
به گزارش همشهری، اعالم این خبر از سوی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درحالی  است که چند 
روز قبل رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اعالم 
کرده بود از طرف آژانس پیام هایی به تهران منتقل 
شــده که حکایت از آن دارد این نهــاد بین المللی 
قصد بستن پرونده مسائل ادعایی علیه فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای ایران را دارد. محمد اسالمی 
همچنین ابــراز امیدواری کرده  بود که مســئوالن 
آژانس در این زمینه صادق باشند و گمان نکنند که 
با طرح چنین موضوع هایی علیه جمهوری اسالمی 
می توانند بر تهران »فشار حداکثری« اعمال کنند. 

در چنین شــرایطی، مدیر کل آژانــس در روزهای 
اخیر ضمن اعالم خبر از سرگیری مذاکرات تهران 
و این نهاد بین المللی، با انتشار تصویری از دیدارش 
با رئیس ســازمان انرژی اتمی ایــران اعالم کرد از 
اســالمی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در جریان کنفرانس عمومی آژانس 
میزبانی کرده  است. اظهارات تازه گروسی درباره از 
سرگیری گفت وگوهای پادمانی با تهران در شرایطی 
اســت که وی پیش  از این مدعی وقفه در تعامل با 

جمهوری اسالمی شده بود. 

تکرار ادعاهای گذشته از سوی گروسی
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست 
کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا 
کرد که »راستی آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات 
مرتبط هســته ای ایران تحت برجام، به طور جدی 
تحت  تأثیــر تصمیم ایران برای توقــف اجرای این 
تعهدها، ازجمله پروتکل الحاقی قرار گرفته  است.« 

این ادعا در شــرایطی مطرح می شود که مقام های 
جمهوری اســالمی بارها تأکید کرده اند تعهدهای 
کشورها در حوزه پادمان »نامحدود« نیست و آژانس 
با در پیش گرفتن رویکردی سیاسی و غرض ورزانه، 
ادعاهای ساختگی صهیونیست ها را تکرار می کند؛ 
آن هم در شرایطی که تهران تاکنون همکاری های 
گسترده ای با بازرسان و کارشناسان آژانس داشته 

است. 
گروسی همچنین در این نشســت عنوان کرد که 
»درصــورت از ســرگیری کامل اجــرای تعهدات 
هســته ای ایران در چارچوب برجــام، آژانس باید 
شکاف موجود در دانش خود را درباره آنچه در زمانی 
که تجهیزات نظارتی و نظارتــی ما مرتبط با برجام 

فعال نبود، برطرف کند.« 
وی درباره وضعیــت اجرای توافقنامــه پادمانی با 
جمهوری اسالمی ایران نیز مدعی شد که »آژانس 
تالش هایی برای تعامل با ایران با هدف حل  و فصل 
مسائل باقیمانده مربوط به حضور ذرات اورانیوم با 
منشأ انســانی در 3مکان اعالم نشده در ایران انجام 
داده  است، اما از ژوئن گذشته، ایران با آژانس تعاملی 
نداشته است. در نتیجه، این مسائل حل نشده اند و 
آژانس در موقعیتی نیســت که تضمین دهد برنامه 

هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز است. 
مدیرکل آژانــس همچنین ادعا کرد کــه این نهاد 
بین المللــی همچنان آماده اســت از طریق تعامل 
مجدد با ایران، مســائل موجود را بدون تأخیر حل  

و فصل کنــد؛ »ما باید راه حل های مشــترک برای 
مشکالت پیدا کنیم؛ مشــکالتی که اگر ما به روشی 
مبتنی بر همکاری آنها را حل نکنیم، قرار نیست کنار 
گذاشته شوند.«  چنین ادعاهایی در شرایطی مطرح 
می شود که گروسی از حدود 3سال قبل، ادعاهایی 
را درباره آنچه فعالیت های هسته ای اعالم نشده در 
مکان هایی در ایران خوانده می شــود، مطرح کرده 
 است؛ ادعاهایی که نخستین بار از سوی نخست وزیر 
وقت رژیم صهیونیســتی مطرح شــد و پس از آن 
رسانه ها و مذاکره کنندگان غربی به آنها دامن زدند. 

شرط تداوم اقدام های اجرایی ایران 
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران نیز در سخنرانی 
خود طی شصت  و ششمین کنفرانس عمومی آژانس 
به شفاف سازی مباحث موجود پیرامون فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای ایران و برخی ادعاهای مطرح 
پرداخت و تأکید کــرد که برنامه های توســعه ای 
جمهوری اسالمی در راستای پیشرفت و گسترش 

عدالت با هدف دستیابی به توسعه پایدار است. 
اسالمی با بیان اینکه ســند جامع راهبردی توسعه 
صنعت هسته ای جمهوری اسالمی برای افق 20ساله 
در ســطح ملی به تصویب رســیده و در دستور کار 
ســازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته است، افزود: 
براساس این سند، سهم برق هسته ای در سبد انرژی 
کشور به حداقل 20درصد از کل برق کشور افزایش 
می یابد و در این راستا ساخت 10هزار مگاوات برق 

هسته ای جدید برای سال های آتی پیش بینی شده 
 است.  وی با اشاره به نقض عهد آمریکا در قبال توافق 
برجام و توسل این کشور به راهبرد شکست خورده 
»فشار حداکثری« در مواجهه با جمهوری اسالمی 
عنوان کرد: با توجه به تحریم هــای فزاینده آمریکا 
و بی عملی 3کشــور اروپایی و اتحادیه اروپا در این 
زمینه، مجلس قانــون اقدام راهبــردی برای رفع 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد 
که در آن سازمان انرژی اتمی ایران ملزم به اجرای 

اقدام های مشخصی شده  است. 
اسالمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی همچنان 
به توافق2015 متعهد اســت، گفت که اقدام های 
جبرانی ایران در پاســخ به نقض تعهدها از ســوی 
طرف های مقابــل صورت گرفته  اســت؛ »چنانچه 
دیگــر طرف های این توافــق با رفع همــه موانع و 
برداشــتن تحریم ها به تعهدهای خــود بازگردند، 
تداوم اقدام های اجرایی ایران با کسب مجوز قانونی 

از مجلس تعیین خواهد شد.« 

همکاری مثال زدنی ایران با آژانس
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه ایران 
همواره حامی اجرای کامل و غیرتبعیض آمیز معاهده 
عدم اشاعه و موافقتنامه های جامع پادمان بوده  است 
و ســابقه ای مثال زدنی در همکاری با آژانس دارد، 
تصریح کرد که هیچ گونه فعالیت یا مواد هســته ای 
اعالم نشــده ای در ایران وجود ندارد و همه اتهام ها 
صرفا مبتنی بر اطالعات ساختگی و نادرست رژیم 
صهیونیســتی اســت.  اســالمی با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسالمی انتظار دارد آژانس گزارش دهی، 
نظارت و راســتی آزمایی خود را به صورت حرفه ای، 
بی طرفانه و مستقل تر انجام دهد، ادامه داد: انتظار 
داریم آژانس برای حفظ اعتبار و انسجام خود، اجازه 
ندهد برخی از عناصر اتهام هــای کهنه ای را که در 
سال2015 بســته شــده اند، به بهانه های مختلف 

بازخوانی و مطرح کنند. 
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که آژانس باید از 
اتکا به اطالعات بی اساسی که از طریق منابع غیرقابل 
اعتماد به این نهاد بین المللی منتقل می شود، دوری 

و از سامانه راستی آزمایی قوی تبعیت کند. 

گروسی: گفت وگوها با ایران درباره شفاف سازی مسائل باقیمانده پادمانی ازسرگرفته شده  است

 وزیر امورخارجه: آمریکایی ها تاکنون قادر به تصمیم گیری واقع بینانه در زمینه مذاکرات برجامی نبوده اند 
ایرانمیزمذاکرهراترکنمیکند

رایزنی های دیپلماتیــک وزیر امور خارجه در 
نیویورک ادامه دارد و حسین امیرعبداللهیان در دیپلماسی

دیدار با همتایــان خود از برخی کشــورها و 
همچنین برخی مقام های نهادهای بین المللی، مواضع جمهوری 
 اسالمی در حوزه های مختلف و به ویژه گفت وگوهای برجامی را 
تشریح و تأکید کرد که ایران میز مذاکره را ترک نخواهد کرد. به  
گزارش همشــهری،امیرعبداللهیان در گفت وگو با وزیر امور 
خارجه کوبا با اشاره به آخرین تحوالت در زمینه برجام تأکید کرد 
که چنانچه دولت آمریکا اراده ای برای اتخاذ تصمیم داشته باشد، 
حصول توافق دور از دســترس نخواهد بود، امــا آمریکایی ها 
تاکنون قادر به تصمیم گیری واقع بینانه در این زمینه نبوده اند؛» 

ما میز مذاکره را ترک نخواهیم کرد.«

راه اندازی بخش صدور کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا
همزمان با حضور امیرعبداللهیــان در نیویورک، بخش صدور 
کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا از ســوی دفتر حفاظت منافع 
ایران در واشنگتن راه اندازی شد. وزیر امور خارجه در نشستی 
با برشمردن بخشی از اقدام های انجام شده در سال اول فعالیت 
دولت سیزدهم در زمینه تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور، 
تدوین قانون جامع ایرانیان، تســهیل نقــل و انتقاالت مالی و 
خدمات کنســولی، آغاز به  کار صدور کارت ملی برای ایرانیان 
مقیم آمریکا و سایر کشورها، ضرورت تسهیل مشارکت ایرانیان 
مقیم خارج، توسعه کشــور و تقویت ارتباط نسل های سوم و 

چهارم ایرانیان خارج از کشور را جزو اولویت های اساسی دستگاه 
سیاست  خارجی کشور برشمرد.

شرط تقویت همکاری های ایران با آژانس
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشــور همچنین در گفت وگویی 
با »المانیتــور«، با تأکید بــر اینکه جمهوری  اســالمی آماده 
پاسخگویی به سؤاالت آژانس اســت، افزود که آژانس در این 
زمینه باید »تکنیکــی« و »فنی« عمل کنــد؛ »اگر آژانس بر 
مســئولیت و وظیفه فنی خود متمرکز شــود، ما هم در این 
مســیر همکاری هایمان را با آژانس تقویت خواهیم کرد.« وی 
مشکل جمهوری  اسالمی با آژانس را »سیاسی کاری« این نهاد 
بین المللی دانســت و عنوان کرد با وجود اینکه تنها 2درصد از 
کل فعالیت های هسته ای جهان در ایران و آن  هم در چارچوب 
صلح آمیز  انجام می شود، اما 37درصد از بازرسی های آژانس به 

جمهوری  اسالمی اختصاص دارد.

تحریک احساسات پاک مردم ایران 
وزیر امور خارجه به رویکرد تناقض آمیز آمریکا در قبال جمهوری 
 اسالمی، به ویژه در جریان حوادث اخیر در ایران اشاره کرد و افزود: 
در شرایطی که همه مسئوالن نظام و به ویژه دستگاه قضایی تالش 
می کنند ابعاد این حادثه روشن شود، آمریکایی ها از احساسات 
پاک مردم ایران در این حادثه سوءاستفاده می کنند. درحالی که 
آمریکا تحریم های زیادی را در ماه های گذشته علیه ایران اعمال 
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 دلجویی رئیسی
از خانواده شهدای اغتشاشات اخیر 

مهم ترین پرونده کاری روی میز رئیس جمهور طی یک هفته 
اخیر بررسی وقایع اغتشاشــات اخیر و چگونگی فوت مهسا 
امینی بوده است. برنامه های سیدابراهیم رئیسی در نیویورک 
و اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل زیر ســایه ســنگین 
اعتراضات، ناآرامی ها و آشــوب های خیابانی انجام شد و البته 
با وجــود برنامه ریزی منافقان و معاندان نظــام در نیویورک، 
هیچ خللی در برنامه هــای او به وجود نیامــد. رئیس جمهور 
بالفاصله پس از بازگشت از ســفر در فرودگاه مهرآباد ضمن 
قول پیگیری پرونده فوت مهســا امینــی، مخالفت خود را با 
اغتشــاش و سوءاســتفاده از اعتراضات اعالم کرد. همچنین 
رئیس دولت ســیزدهم در روزهای ابتدایــی هفته با خانواده 
شــهدای اغتشاشــات اخیر تلفنی گفت وگو کرد و به عیادت 

برخی مجروحان این حوادث رفت.
براســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
ســیدابراهیم رئیسی شــامگاه یکشــنبه با حضور در یکی از 
بیمارســتان های تهران، از تعدادی از مجروحان اغتشاشات 
اخیر عیادت کرد و با گفت وگو با کادر درمانی در جریان روند 

رسیدگی و درمان آنان قرار گرفت.
رئیســی همچنین در اقدام دیگری با خانواده شهید حوادث 
اخیر شهر تبریز، حسین اجاقی گفت وگو کرد. رئیسی حضور 
مردم در مراسم تشییع شهید اجاقی را نماد دلبستگی جامعه 
با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: حضور حماسی مردم 
شهر تبریز در مراسم تشــییع پیکر این شهید بزرگوار، نشانه 
قدرشناسی این مردم نسبت به مدافعان امنیت و انزجار آنان از 

آشوب طلبان و اخاللگران نظام و امنیت عمومی است.
او بر پیگیری پرونده شــهادت شــهید اجاقی از سوی مراجع 
مسئول تأکید کرد و به خانواده این شهید اطمینان داد، دولت 
با جدیت در کنار دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه، در راستای 
مجازات عامالن این جنایت تالش خواهد کرد. شهید حسین 
اجاقی از بسیجیان شهر تبریز بود که در جریان اعتراضات تبریز 
از سوی آشــوبگران مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به درجه 

رفیع شهادت نایل آمد.
رئیس جمهــور در تماس تلفنــی دیگری با خانواده شــهید 
دوست محمدی، با ابراز تســلیت و دلجویی از خانواده شهید، 
بر پیگیری و برخورد قاطعانه با مسببان شهادت او تأکید کرد. 
او با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اعتراض و اخالل در نظم و 
امنیت عمومی، بروز وقایعی از جنس آنچه را به شهادت شهید 
دوست محمدی انجامیده اســت، آشوبگری و شرارت خواند و 
ضرورت برخورد قاطع با معارضان امنیت و آرامش کشــور و 
مردم را به دستگاه های مسئول متذکر شد. شهید محمدرسول 
دوست محمدی از بسیجیان و رزمندگان مدافع حرم در مشهد 
مقدس بود که در جریان ناآرامی های چند روز گذشته در این 

شهر، به شهادت رسید.

به دنبال حذف نام سردار هستند
رئیس جمهور دســتور کار بعدی خود را دیدار با خانواده شهید 
قاسم سلیمانی قرار داده بود. او در بخشی از سخنانش در مجمع 
عمومی سازمان ملل با نشان دادن تصویر سردار سلیمانی به حضار 
و معرفی او به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم، خواستار محاکمه 

عوامل ترور فرمانده سابق سپاه قدس در دادگاهی عادالنه شد.
او با یــادآوری اهمیــت روایتگــری حق طلبانــه و مقابله با 
غرض ورزی امپراتوری رســانه ای غرب در موضــوع مبارزه با 
تروریسم، تصریح کرد: دشمنان این مرز و بوم، تالش می کنند 
با ابزارهای رســانه ای واقعیت را وارونه و جای جالد و شهید 
را عوض کنند. بر همین اســاس در جریــان تنظیم محتوای 
ســخنرانی بنده در مجمع عمومی ســازمان ملــل بر مبنای 
ارج نهادن و به رخ کشیدن نمادهای قدرت ملی تصمیم گرفتیم 
شــهید ســلیمانی را معرفی کنیم تا دنیا بداند که تروریسم 
چیســت، تروریســت کیســت و قهرمان مبارزه با تروریسم 

چه کسی بوده است؟
رئیس جمهــور همچنین از تالش دشــمنان بــرای کاهش 
حساســیت جامعه نسبت شهید ســلیمانی خبر داد و اذعان 
داشت: دشــمن در مقاطع مختلف تالش می کند حساسیت 
جامعه نسبت به شهید سلیمانی و دیگر الگوها و ارزش هایش 
را بسنجد و اگر احســاس کند حساسیت جامعه نسبت به نام 
و یاد این شهید کم شده است، تالش های خود را برای حذف 
کامل نام و راه و مکتب او از خاطره و یاد جمعی جامعه مضاعف 
خواهد کرد، لذا باید نســبت بــه هرگونه تعدی دشــمن به 

شخصیت و مکتب شهید سلیمانی حساس بود.

 مهم ترین تفاوت
 78 و 88 و 98 و این بار

خســارت محض برای کسانی بود که این 
رفت و برگشــت خیال انگیــز بین واقع و 

مجاز را درک نکردند و بی آبرو شدند.
و مهم ترین نکته آموزنده این است که؛

دســتگاه امنیتی مقصرین اصلی فتنه لمپن هــا را در فضای 
تصویرسازی و مجازی دنبال کند نه صرفا کف خیابان.

به همین دلیل اســت که نقش ســلبریتی ها در این دوره تنها 
برداشتن حجاب و جذب فالوور و کسب اعتبار نبود؛ این بار به 
روشنی در خون های ریخته شده کف خیابان سهم دارند و باید 

در دادگاه حاضر شوند.
و از این واضح تر اینکه؛

فتنه لمپن ها تمامی ندارد چون کم هزینه ترین حالت ممکن 
برای دشمن است؛ رویداد سازی  برای تصویر سازی .

 خالصه اگر فضای مجازی را رها کنیــد باز هم با خون های به 
ناحق ریخته شده مواجه خواهید بود.

تصویر سازی  مصداق عینی می خواهد؛ نباشد، می سازند.
 آتش می زنند و خون می ریزند تا بگویند بی شماریم. ده ها نفر 

را کشتند تا بگویند آن یک نفر را شما کشتید.
و این همه چرا؟

چون فهمیدند اگر در ذهــن مردم پیروز شــوند در واقع نیز 
پیروزند. این واقع ســازی  ها برای واقع نمایی در جنگ ذهنی 

است و تمام.

علیبهادریجهرمی
سخنگویدولت
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تالش عراق برای گفت وگوهای 
سیاسی تهران - ریاض

وزیر امور خارجه عراق در گفت وگو با شبکه »روداو« با 
اشاره به اینکه ایران و عربستان تاکنون 5دور مذاکرات 
در ســطح اطالعاتی و امنیتی برگزار کرده اند، گفت: 
با دوطرف ایرانی و ســعودی دیدار داشــتم و تالش 
می کنیم گفت وگوها را به سطح وزرای خارجه برسانیم. 
تالش های ما ادامه دارد و باید ببینیم چه چیزی رخ 
می دهد. به گزارش ایسنا، فواد حســین درباره تأثیر 
مذاکرات توافق هســته ای بر گفت وگوهــای ایران و 
عربســتان گفت: نمی خواهم وارد این بحث شــوم، 
اما همه امور به هــم مرتبط هســتند. روابط ایران و 
عربستان و ایران و آمریکا روی هم تأثیرگذارند، اما این 
تأثیرگذاری مستقیم نیست. وی براین نکته هم تأکید 
کرد که جمهوری اسالمی و عربستان سعودی براساس 
منافع شان، سیاست های خود را دارند  و ما همانند دیگر 
طرف ها، پیگیر مذاکرات وین هستیم. حسین درباره 
اینکه بغداد پیش از این پیام هــای آمریکا را به ایران 
منتقل کرده است، ادامه داد: این کار را انجام داده ایم و 
همچنان به این کار ادامه می دهیم. اخیرا دیدارهایی 
با دوطرف داشــته ام. این دیدارها به توافق هسته ای 
مرتبط است و در واقع دوطرف به نتایجی رسیده اند، اما 
اکنون مسئله دیگری را به توافق ربط داده اند. وزیر امور 
خارجه عراق افزود: در شرایط کنونی، بحث و مناقشه 
درخصوص این مسئله است و این موضوع میان ایران 

و آمریکا مطرح است، نه ایران و 5+1.

نقل قول خبر

یادداشت

دولت

ادامه از 
صفحه اول

ثباتقدمایرانبرایتحققخلعسالحهستهای
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه در مراســم گرامیداشــت روز بین المللی انهدام 
کامل سالح های هسته ای در مقر ســازمان ملل  متحد در نیویورک، با تأکید بر لزوم واداشتن رژیم 
صهیونیستی به خلع سالح هســته ای، تأکید کرد که جمهوری اسالمی در ایفای نقش مثبت خود 
برای نیل به خلع سالح هســته ای ثابت قدم می ماند.  رضا نجفی با تأکید بر اینکه سالح هسته ای 
تهدیدی واقعی علیه بشریت به  حساب می آید و خطر کاربرد آن امروز بیش  از پیش است، عنوان 
کرد: کشورهای هسته ای با تکیه بر بازدارندگی هسته ای و کاهش آستانه کاربرد این تسلیحات، وارد 
مسابقه هسته ای شده اند و حتی برخالف تعهد خود، سالح های مزبور را به برخی از متحدان خود 
منتقل می کنند. وجود حدود ۱۳هزار کالهک هسته ای، میزان خطر سالح هسته ای را نشان می دهد. 
وی از شکست دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سالح های هسته ای ابراز تأسف کرد و 
آن را نشانی از فقدان اراده سیاسی کشورهای هسته ای برای رسیدن به خلع سالح دانست.  گفتنی 
است که پیشنهاد اولیه گرامیداشت روز بین المللی انهدام کامل سالح های هسته ای از سوی جمهوری 
اسالمی ایران مطرح و با حمایت گروه عدم تعهد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، در دستور کار 

ساالنه مجمع قرار گرفته و از سال۲۰۱۳ هرسال برگزار می شود. 

مکث

ادامهمداخلهجوییوفرافکنیواشنگتن
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی 
خبری، با مطرح کردن اظهارات مداخله جویانه 
درباره اتفاق های اخیر ایــران، تالش کرد ایران 
را مقصر بی نتیجه مانــدن تالش ها برای احیای 
برجام در موقعیت فعلی جلــوه دهد. ند پرایس 
در پاسخ به این ســؤال که آیا رخدادهای اخیر 
تأثیری بر مذاکرات وین یا تصمیم دولت آمریکا 
برای بازگشت سریع به توافق خواهد گذاشت یا 
نه، گفت: این موضوع به هیچ  وجه تغییری در عزم 
ما ایجاد نمی کند که اطمینان یابیم ایران به طور 
دائمی و قابل راســتی آزمایی از دستیابی به یک 
سالح اتمی منع شود. وی با تکرار این ادعا که اکنون 
مذاکرات در موقعیت درستی قرار ندارد، مدعی 
شد: »شــاهد تصمیم گیری از سوی دولت ایران 
نبوده ایم، تصمیمی که درصورت متعهد شدن به 

بازگشتی دوجانبه به برجام باید اتخاذ کند.«

مکث

سیاست  همسایگی

 حمالت سپاه
به گروهک های اقلیم کردستان

یگان های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی روزهای 
گذشته علیه مواضع گروهک های تروریســتی در اقلیم کردستان 
عراق حمالت توپخانــه ای و پهپادی کردند. در ایــن عملیات که 
دوشنبه، چهارم مهرماه انجام شد، یگان های توپخانه ای و پهپادی 
نیروی زمینی ســپاه با به کارگیری تسلیحات هوشمند و نقطه زن، 
مقرهای تجمع و مراکز آموزشی و عملیاتی گروهک های تروریستی 
مســتقر در اقلیم کردســتان عراق را مورد هدف قرار دادند. شنبه 
2مهرماه نیروی زمینی سپاه با به کارگیری یگان های قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا و در پاسخ به اقدامات اخیر گروهک های کومله و دمکرات 
برای ایجاد آشــوب و اغتشاش در شــهرهای مرزی، مقرهای این 
گروهک ها در اقلیم کردســتان عراق را مورد هدف قرار داد  و اعالم 
کرد این عملیات ادامه خواهد داشت. روابط عمومی نیروی زمینی 
ســپاه به دنبال دور اول این حمالت در اطالعیه ای اعالم کرده بود: 
»به استحضار ملت شریف، انقالبی و بیدار ایران اسالمی می رساند: 
به رغم تذکرات و هشــدارهای متعدد به مقامات اقلیم درخصوص 
جلوگیری از استقرار و فعالیت گروهک  ها و تروریست های مزدور و 
اجیر شده ضد انقالب علیه جمهوری اسالمی و قصور و بی توجهی آنان 
نسبت به اقدامات در خور و پیشگیرانه، نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با به کارگیری یگان های عملیاتــی قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا)ع( امروز )شنبه( انهدام مقرها و مراکز استقرار، طراحی 
و توطئه چینی گروهک های متجاوز تروریستی و ضد انقالب در آن 
سوی مرزهای کشور در اقلیم شمال عراق را با عملیات آتشباری و 
حمالت توپخانه ای آغاز کردند.  عملیات رزمندگان اسالم در راستای 
تضمین امنیت پایدار مرزی و تنبیه تروریست های جنایتکار متجاوز 
و مسئولیت پذیر کردن مقامات اقلیم در قبال مقررات بین المللی و 

وظایف قانونی خود ادامه خواهد داشت. «

دفاعی

کرده  است، امروز از رفع تحریم های ماهواره ای و اینترنتی ایران 
صحبت می کنــد؛ اقدامی که با هدف مداخلــه در امور داخلی 
کشور انجام می شود. امیرعبداللهیان عنوان کرد: برخی محافل 
و رسانه های آمریکایی احساســات پاک مردم ایران را تحریک 
می کنند؛ درحالی که در آمریکا بدتر از این حادثه رخ داده است؛ 
نه یک مورد بلکه ده ها مورد. در غرب همچنین اتفاق هایی رخ 
داده و به خیلی از موارد نیز رسیدگی نمی شود. وی در پاسخ به 
پرسشی درباره تصاویر برخورد نیروهای امنیتی با آشوبگران نیز 
گفت: بخشی از این تصاویر ساختگی است، اما برخی از تصاویر، 
نشان دهنده برخورد با آشوبگران اســت. اگر این اتاقی را که ما 
نشسته ایم کسی بخواهد آتش بزند، شما راحت می نشینید؟ در 

مقابل آشوب شما باید با اقتدار پاسخ دهید.


