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 تمرکز بر متعلقات برجام        روز حرف ▼

سفر نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل بـه ویـن   

المللی انرژي اتمی  وگو با مقامات آژانس بین به منظور گفت

واکـنش مقامـات کشـورمان    بـا  براي تحت فشار قرار دادن 

بـه ایـن سـفر     در واکـنش محمدجواد ظریـف،  . مواجه شد

مـذاکرات وي بــا   آمــانو و مـوگرینی  اي بـه  هیلـی، در نامـه  

فشار قرار دادن ایران را مغایر بـا    مقامات آژانس براي تحت

انست و مقاومـت در  سازمان ملل د 2231برجام و قطعنامه 

هاي غیرمشروع آمریکا را آزمونی براي اعتبـار   برابر خواسته

در اظهـاراتی  هیلـی   است کـه  یحال دراین . آژانس دانست

هاي نظـامی ایـران    جویانه خواستار بازرسی از پایگاه مداخله

اظهارات هیلی رونمـایی از بـرگ دیگـري از سیاسـت     . شد

ست که توجـه بـه چنـد نکتـه دربـاره آن      برجامی آمریکا ا

  :ضروري است

ویژه پس از روي کارآمـدن ترامـپ،    از نظر آمریکا، به ـ1

برجام به گورستان تاریخ سـپرده شـده، امـا سیاسـت آنهـا      

تراشی براي فشار به ایـران   تمرکز بر متعلقات برجام و بهانه

  . با مستمسک قراردادن برجام است

یکا در عـین نقـض برجـام،    در این مدل رفتاري، آمرـ 2

هاي راهبـردي و   کند مدل برجام را به دیگر حوزه تالش می

به عبـارت دیگـر، تحلیـل    . حساس قدرت ایران تسري دهد

دهـد   رفتارهاي اخیر آمریکا در مقابل کشورمان نشـان مـی  

گونه امتیازي بـه کشـورمان    آنها نه تنها حاضر به دادن هیچ

اندازي بـه   یر براي دستناپذ اي سیري نیستند؛ بلکه هاضمه

  . هاي قدرت ایران دارند دیگر حوزه

رسد دیگر نباید به انجـام اقـداماتی بـراي     به نظر می ـ3

طرف مقابل مطابق با برجام پایبند بود یا اینکه منتظر   اقناع

دریافت کلیدي از خارج براي حل مشکالت کشور بود؛ بلکه 

ی شـود و  باید مسیر حرکت کشور متناسب با نیازها طراحـ 

ادامه یابد و براي مقابله با اقدامات خصمانه طرف مقابل نیز 

براي حل مشکالت نیز شـرایط  . به مقابله به مثل روي آورد

امید از خـارج، بـیش از پـیش بـه      کند که با قطع  اقتضا می

ها هنوز در مرحله پـیش از   درون روي آوریم؛ زیرا آمریکایی

دارنـد کـه پـس از    انعقاد برجـام هسـتند و تمایـل زیـادي     

محتـوا و    گذشت بیش از دو سال از انعقـاد برجـام، دربـاره   

درواقع، آنها با این مدل رفتاري خود . متن آن مذاکره کنند

دارنـد تـا     درصددند ایران را همچنان در مرحله توافق نگـه 

. برداري ایـران از ثمـرات توافـق نرسـد     نوبت به مرحله بهره

  . اجرا کرده است حال آنکه ایران تعهدات خود را

  

  

  هاي سریالی نامه                                گزارش روز▼ 

 مسئوالنمسئوالن سیاست خارجی کشورمان به  يها ایمیل و ها حساب نامهدیگر 

مان در رفته  از دست... رجام وبه ب نداشتن تعهددرباره نقض برجام، ..  .اروپایی و آمریکایی و

که به تازگی نیز جواد ظریف در آخرین نمونه محمد .ادامه دارداما همچنان این روند  است؛

ي اعتماد گرفته است و قرار راي ادامه حضور در وزارت خارجه رأاز مجلس شوراي اسالمی ب

 و یوکیو آمانو به خانم موگرینی اي در نامه ،چهار سال دیگر در این مسند باقی بمانداست 

اي  رئیس آژانس هسته ،شوراي امنیت با آمانو در با ابراز نگرانی درباره دیدار نماینده آمریکا

 با تقابل در متحده ایاالت تازه گام به شما توجه جلب نامه این نگارش از هدف«: نویسد می

 نشود، اصالح اگر کهاست  ملل سازمان امنیت شوراي 2015 سال 2231 قطعنامه و برجام

 شده گزارش گسترده طور به. بود خواهد اتمی انرژي المللی بین آژانس اعتبار براي چالشی

 اتمی انرژي المللی بین آژانس با بحث براي« ملل سازمان در متحده ایاالت دائم نماینده که

 تا ».کند می سفر وین به اي هسته برنامه مورد در متحده ایاالت دولت هاي نگرانی درباره

 .دهد قرار فشار تحت توافق، به ایران پایبندي با ارتباط در را اتمی انرژي المللی بین آژانس

 2231 قطعنامه و برجام روح و متن پیش از بیش نقضباره در جدي هایی نگرانی که هدفی

 به که نیز را آژانس اعتبار حال عین در بار این که کند می ایجاد ملل سازمان امنیت شوراي

 تضعیف دارد، حیاتی اهمیتی برجام براي باالخص و اشاعه منع نظام براي کلی طور

تا کی قرار است  ؟تا کی ادامه خواهند داشتها  اینجاست که این نامه پرسشاما » .کند می

اي ادامه دهند  هاي مقابل جمهوري اسالمی ایران به نقض حقوق ایران در توافق هسته طرف

هاي  و قول ها این نامه آیا اساساً! ؟و ایران تنها و تنها به نامه نوشتن و شکایت بسنده کند

ثر ؤمین منافع ایران تا امروز مأبراي حل مشکالت در اجراي برجام و ت. ..مقامات اروپایی و

و برخورد روش غییر دهد و ضرورت ت برجام مسئله خالف این را نشان می بوده است؟ تجربه

 .رساند شکن را به اثبات میهاي عهد جدي و عملی با طرف

  کرد تبدیل حقیقت به را نتانیاهو کابوس پوتین،             ویژه خبر▼ 

 وزیر نخست اظهارات به روسیه جمهور رئیس واکنش تحلیل با »پراوادا«روسی  روزنامه

 پوتین زیرا پیوست؛ واقعیت به نتانیاهو بنیامین کابوس: است نوشته صهیونیستی رژیم

 23 روز پوتین با دیدار در نتانیاهو :است افزوده پراوادا .شکست هم در را او هاي برنامه

 اهللا حزب رزمندگان وپاسداران انقالب اسالمی  سپاه نیروهاي، گفت وي به 2017 آگوست

 در است، نوشته روس روزنامهاین . هستند سوریه از استفاده با اسرائیل به حمله آماده

 در روسیه جمهور رئیس. بود آرام پوتین نتانیاهو، حرارت پر لحن برخالف دیدار این جریان

 اما ؛است خاورمیانه در روسیه راهبردي متحد ایران«: گفت نتانیاهو اظهارات به واکنش

 همچنین پراواداروزنامه » .آید به شمار می منطقه در روسیه براي مهم شریکی هم اسرائیل

 با وگو گفت هنگام صهیونیستی رژیم وزیر نخست :است نوشته عینی شاهدان از نقل به

 توصیفی کرد تالش او. بود هراسان تقریباً حتی مواقعی در و هیجانی بسیار پوتینوالدیمیر 

 این. دهد ارائه ایران قبال در الزم هاي تالش نشدن انجام صورت در دنیا رسیدن آخر به از

 تاب و تب با نتانیاهو که حالی در بود؟ چه مسکو واکنش اما :در ادامه آورده است روزنامه

 خمیازه دلسوزي سر از پوتین بود، پوتین براي شیطانی سناریوي یک توصیف حال در

 کمک شما به اینجا در توانیم نمی که متأسفم«: بگوید خواست می اینکه مثل کشید، می

  ».کنیم



    

  اخبار▼ 

 شهر در مبدل لباس با خمینی سیدحسن و قالیباف حضور ماجراي

 ،قالیباف محمدباقر از تجلیل و تقدیر مراسمدر  خمینی سیدحسن االسالم حجت

 موفقیت رمز: برگزار شد، گفت هنر و فرهنگ اصحاب حضور باکه  تهران سابق شهردار

 باید را نکته این واقع در  ؛کنند می نگاه جامعه به پایین از که است این وي امثال و قالیباف

 بنده و قالیباف آقاي: افزود وي. اند چشیده بلکه ،اند نخوانده را درد آنها که کرد بیان

 فرحزاد دره جمله از ،تهران هاي دره از برخی در مبدل هاي لباس با را متعددي هاي شب

 آقاي واقع در؛ ایم کرده برگزار گعده معتادان با و ایم گذرانده بودند، معتادان آنجا در که

 اینکه: داد ادامه خمینی سیدحسن االسالم حجت. اند کرده لمس کامالً را مشکالت قالیباف

؛ بدهد انجام را الزم اقدام نیز آنها حل در تواند می ،باشد کرده لمس را مشکالت فردي

: داشت اظهار وي. است کرده حس که است دردهایی قالیباف آقاي توفیق رموز از یکی

 دگرگون را نسلی انقالب تحول و هستند انقالب تحول نتیجه وي امثال و قالیباف آقاي

  . است کرده

  است بار فاجعه وکار کسب فضاي در ایران 120 رتبه

 داراي وکار کسب حوزه در جهان کشورهاي میان: گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر

 بخش وگوي گفت« نشست در شریعتمداري محمد. است بار فاجعه که هستیم 120 رتبه

 مشکالت جبران براي دولت تالش خارجی سیاست دراگر : داشت اظهار »دولت و خصوصی

 برنامه برجام از صیانت و خارجی سیاست موضوع در و باشیم نداشته را تحریم دوره در

 کاهش اقتصاد در: وي گفت. شود نمی محقق باثبات اقتصادي هاي فعالیت، باشیم نداشته

 در آن افزایش البته که باشیم تورم کردن صفر دنبال  به نباید اآلن و داشتیم را تورم نرخ

 بیان با ادامه در تجارت و معدن صنعت، وزیر. بود آورده وجود به نگرانی هم اقتصاد حوزه

 کشورهاي میان اکنون و داده انجام خوبی اقدامات وکار کسب فضاي زمینه در دولت« اینکه

 120 رتبه به 152 رتبه از که کنیم خوش  دل نباید: گفت ،»هستیم 120 رتبه در جهان

  .است آمیز فاجعه رتبه این چراکه ؛ایم رسیده

  سازیم می را کشور انقالبی نهادهاي همه و سپاه همکاري با

 رهبر به جهان عمومی افکار امروزجمهور با بیان اینکه  رئیس دفتر رئیس، واعظی محمود

 در آرامش باید: کرد کیدأت، هستند قائل اي ویژه احترام مردم و جمهور رئیس ،انقالب معظم

 و اي حاشیه مسائل وارد و کنیم خدمت مردم به همدلی فضاي در و یافته  افزایش جامعه

 و ثبات تضمین لنگر ایران اینکه بر کیدأت با ادامه در وي. نشویم مفید غیر سیاسی مسائل

 امنیت و آرامش کشور داخل در است ضروري این اساس بر: افزود ،است منطقه امنیت

انقالب به  معظم رهبر رهبري تحت گانه سه قواي که دهد می رخ زمانی این و باشیم داشته

 هم انقالبی نهادهاي با اینکه بر کیدتأ با جمهور رئیس دفتر رئیس. کنند کار منسجم طور

 را کشور هاي بخش همه باید انقالبی نهادهاي همه و سپاه با همکاري: گفت ،کنیم کار باید

  . بسازیم

  است برجام به ایران پایبندي نکردنتأیید  دنبال  ترامپ به

 ددار وجود قوي هایی نشانه ،شد مدعی گزارشی در »سی بی ان سی« خبري شبکه وبگاه

 پایبندي نکردن تأیید دنبال  به آمریکا جمهور رئیس ترامپ، دونالد دولت اینکه بر مبنی

 برخی باور به دهد، رخ اتفاقی چنین اگر گزارش، این بر بنا. است اي هسته توافق به ایران

 جان«. داشت خواهد وجود واشنگتن از آمریکا نامتحد از برخی شدن جدا خطر گران،تحلیل

 ترامپ«: گوید می باره این در کیتو مؤسسه خارجی سیاست مطالعات بخش مدیر »گالسر

 مجدداً را اي هسته توافق به ایران پایبندي خواهد نمی که داده ارائه قدرتمندي هاي نشانه

 ایران که باورند این بر برجامدیگر  هاي طرف، کرد خاطرنشان همچنین گالسر ».کند تأیید

  .شود حفظ اشاعه ضد قوي توافق یک منزله به باید توافق و بوده پایبند توافق به

  

  کوتاه اخبار ▼

 فرهنگی انقالب عالی شوراي ضوع ،اهللا ضرغامی عزت ◄

 شوراي رسمی جلسه درسران فتنه  حصر تصمیم: گفت

 هم آن اصلی علت و گرفت صورت ملی امنیت عالی

 برخالف: وي افزود. بود جدید تشنج و ناامنی از جلوگیري

 و فتنه شروع از پس ماه 20 حصر مسئله ها، خیلی تصور

 و گرفت صورت دي 9 تاریخی خروش از پس سال یک

هاي مختلف سیاسی و  چهره با ملی رسانه هاي مصاحبه

 حاکی معتبر در سطح کشور در آن مقطع يها نظرسنجی

و  مردم میان در آنان هاي پایگاه آخرین فروریختن از

  .بود سیاسیون

درباره  یبا انتشار گزارش »الحیات« سعودي روزنامه ◄

 درخواست از پس روز چند: نوشتروابط تهران و ریاض 

 سفارتخانه ساختمان سرکشی براي عربستان خارجه وزارت

 وزیر ظریف محمدجواد مشهد، و تهران در اش کنسولگري و

 و ایران دیپلماتیک هاي هیئت: خبر داد ایران خارجه امور

. کرد خواهند دیدار یکدیگر کشورهاي از زودي به عربستان

 گوو گفت آماده ایران :کرد اعالم کشورمان خارجه امور وزیر

 حال در :ظریف همچنین تأکید کرد .است عربستان با

 باید بلکه؛ نیست خاصی طرف زمین در توپ حاضر

  .بیاید وجود به سیاست در تغییراتی

 برخی تشریح درمجلس  امید فراکسیون عضو ،خدري ◄

 از برخی حال هر به: گفت فراکسیون این کار نواقص از

 در هم جلسه یک حتی لحظه این تا امید لیست اعضاي

 تر سریع هرچه باید معتقدم و ندا هنشد رحاض فراکسیون

 مردم تا برسد عمومی افکار اطالع به افراد این اسامی

 و شده مجلس وارد امید لیست پشتوانه به که را افرادي

 کنند، می کار ها فراکسیون و ها جریان دیگر براي عمالً

 اعضاي از نفر 40 تا 30 حدود اکنون هم. بشناسند

  .دارند وضعی چنین امید فراکسیون

ایران در  ،دهد می نشان فوالد جهانی انجمن آمارهاي ◄

درصد فوالد  99کشور تولیدکننده فوالد که  67میان 

کنند، در ماه جوالي با دو پله نزول  جهان را تولید می

در جایگاه چهاردهم قرار گرفته و در  گذشتهنسبت به ماه 

ماه نخست امسال چهاردهمین کشور بزرگ  هفت

ایران گفتنی است،  .تولیدکننده فوالد در جهان بوده است

یلیون تن فوالد تولید کرده است م 575/1 جواليدر ماه 

درصد رشد  5/16 که نسبت به مدت مشابه سال گذشته

  .داشته است

: گفت کشاورزي حمایتی خدمات شرکت عامل مدیر ◄

 تریپل فسفات سوپر و پتاسیم سولفات کود داخل تولید

 سال سه تا اما ؛دهد نمی را کشاورزي بخش تقاضاي کفاف

 کشور داخل در کامل طوره ب نیز کود نوع دو این آینده

  .شویم نیاز می و از واردات کود بی شود می تولید


