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یاران معجزه هزاره سوم و تاسیس مدرسه گفتمان بهاری

خبر

رویای ناتمام16میلیاردی

توجیه پمپئو از سیاستهای آمریکا
علیه ایران

عکس تزیینی است

همدلــی| زینــب نورانیــان :محمود
احمدینــژاد و یــاران بهــاریاش همچنان
رویای تاسیس یک دانشگاه یا مرکز آموزشی
را در ســر میپرورانند؛ تشکیالتی که بتواند
برای گفتمانشــان به تربیت نیرو بپردازد و
کادرســازی کند .تالششان سالهای پایانی
دولــت دهم برای تاســیس دانشــگاه جامع
بینالملل ایرانیان ناکام ماند ،اما هنوز ناامید
نشــدهاند و این روزها در تکاپو برای تاسیس
«مدرسه بهار» و مرکزی پژوهشی هستند تا
رویای ناتمام قبلی را به واقعیت تبدیل کنند،
رویایی که پیــش از ایــن  16میلیارد برای
تحقق آن اختصاص داده شده بود.
«صبح امروز ،سنگ بنای یک کار تشکیالتی
بزرگ و تاریخســاز گذاشته شد»؛ این جمله،
متــن توئیت دیروز صبــح عبدالرضا داوری،
مشــاور رســانهای محمــود احمدینژاد در
دولتهای نهم و دهم است .او در این توئیت
توضیح بیشــتری درباره این کار تشکیالتی
«بزرگ و تاریخساز» نداده بود ،اما با توجه به
دیدارهای اخیر محمدباقر قالیباف و محمود
احمدینژاد این گونه تصور میشد که صحبت
از تاســیس یک تشــکل یا حزب سیاسی با
حضور این دو چهرههای بیرون شده از جبهه
اصولگرایی برای انتخابات مجلس یازدهم در
میان باشــد .دیدارهایی که وحید یامینپور،
مجری اصولگرای برنامههای شبکه افق آنها
را سازنده و روبهجلو دانسته بود.
کادرسازی حامیان گفتمان بهاری
با این حــال عبدالرضــا داوری به همدلی
میگوید :تشــکیالتی کــه در توئیتش آن را
تاریخســاز توصیف کرده ،نه یک تشــکیالت
سیاســی بلکه یک کار آموزشــی و پژوهشی
است به منظور کادرسازی و تقویت نیروهای
حامی گفتمان دولتهای نهم و دهم.
بــه گفتــه او «مدرســه بهــار» از مهرماه
امســال شــروع به فعالیت میکند و در این
مدرسه دورههای آموزشی برای عالقهمندان
بــه گفتمــان بهــاری برگــزار میشــود.
اقتصاد سیاســی ،جامعهشناســی سیاسی،
انسانشناسی ،تحوالت تاریخ معاصر ،مباحث
مربوط به اقتصاد نفت ،زمین ،مسکن ،بانک و
یارانهها سرفصلهایی هستند که در دورههای
آموزشی مدرسه بهار به آنها پرداخته خواهد
شد.
تاکید به سیاسی نبودن مدرسه بهار ،شاید

فرار به جلوی احمدینژادیها باشد تا بتوانند
در این گیر و دار ،برنام ه سیاســی خود را در
پوشش درس و پژوهش محقق کنند.
داوری همچنین با اصرار بر اینکه کارشــان
سیاسی نیســت ،توضیح میدهد« :کار ما از
مهرماه شروع میشود و جنس کار عمدتا کار
آموزشی و پژوهشی است و اصال کار سیاسی
نمیکنیم و دنبال کار انتخاباتی نیســتیم .ما
میخواهیم یک مرکز آموزشــی و پژوهشی
ایجاد کنیم که بخش آموزش آن تحت عنوان
مدرســه بهار فعالیت خود را از مهر ماه آغاز
میکند و بــه صورت حضوری و غیرحضوری
دورههای آموزشی برگزار میکند .یک واحد
پژوهشی هم راهاندازی خواهیم کرد».
به گفته مشــاور رسانهای رئیس دولتهای
نهــم و دهم برخــی چهرههایی که ســوابق
دانشگاهی و پژوهشی دارند با این تشکیالت
بهاری همکاری خواهند داشــت و به تربیت
کادر خواهنــد پرداخــت .با ایــن حال هنوز
مشخص نیســت؛ فیلتر دولت بهاریها برای
انتخاب چهرههای دانشــگاهی و پژوهشــگر
مورد نظرشــان چیســت؟ با روحیهای که از

احمدینژادیها ســراغ داریم ،بــه نظر باید
اعتقاد به اندیشــه معجزه هزاره سوم یکی از
شروط فعالیت در مدرسه بهار باشد؛ هر چند
محصالن این مدرسه باید باور قلبی به رئیس
تّهای نهم و دهم به عنوان تئوریســین!
دول 
دولت بهار داشــته باشــند تا بتوانند در آن
درس بخوانند.
داوری اگرچــه در این گفتوگــو چندبار
تاکید کرد که؛ این تشکیالت بهاری به دنبال
کار سیاســی نیســت ،اما در همین حال نیز
میگوید مدرسه بهار و مرکز پژوهشی آن به
دنبال کادرسازی برای گفتمان بهاری است و
همین نشاندهنده اهداف سیاسی موسسان
مدرسه بهار اســت .او میگوید« :حتما ما به
دنبال کادرسازی هستیم و میخواهیم اندیشه
دولــت نهم و دهم را در حوزههای مختلف به
مجموعههایی که عالقهمند هســتند آموزش
دهیم .مدرســه بهار فعالیتهای آموزشــی
خواهد داشت و در کنار آن نیز مرکز پژوهشی
فعالیت و تولیــد محتوا میکند تا این محتوا
بین عالقهمندانی که به مسیر و گفتمان آقای
احمدینژاد اعتقاد دارند ،توزیع شود».

داوری همچنین درباره ارتباط این تشکیالت
بــا رئیس دولتهای نهم و دهم میگوید« :این
تشــکیالت هیچ ارتباطی با آقــای احمدینژاد
ندارد و حتی ما از ایشان نظرخواهی هم نکردیم.
مجموعهای از چهرههای دانشگاهی ،پژوهشی و
حوزوی هستیم که کار را پیش میبریم و آقای
احمدینژاد هیچ دخالتی ندارند».
او درباره مجوز تاسیس مدرسه بهار و مرکز
پژوهشی وابســته به آن که قرار است از مهر
ماه آغاز به کار کند نیــز میگوید؛ از مراجع
ذیصالح مجوزهای الزم اخذ شــده است و
تیم بهاری کار بدون مجوز انجام نخواهند داد.
ناکامی در تاســیس دانشگاه جامع
بینالمللی ایرانیان
«تشکیالت بزرگ و تاریخساز» بهاریها که
به گفته داوری قرار است همزمان با بازگشایی
مدارس و دانشگاهها در مهرماه رونمایی شود،
یادآور «دانشــگاه جامع بینالمللی ایرانیان»
است؛ دانشــگاهی که محمود احمدینژاد و
نزدیکانش در ســالهای پایانــی دولت دهم
به دنبال تاسیس آن بودند و تا جانمایی این
دانشگاه و همچنین اعالم شماره حساب برای

جمعآوری کمکهای مردمی پیش رفتند اما
در نهایت با بنبست مواجه شدند.
محمدشــریف ملکزاده ،دبیر شورایعالی
ایرانیان خارج از کشــور بعد از گذشــت یک
ســال از دولت نهم در حالی که اســفندیار
رحیممشــایی بــرای افتتاح یک پــروژه در
فــرودگاه بینالمللــی امامخمینــی(ره) در
کنارش بــود ،خبــر تاســیس «بزرگترین
دانشــگاه جامع بینالمللی ایرانیان» را اعالم
کرد .چندی بعد نیز وزارت علوم و همچنین
شــورایعالی انقالب فرهنگی که ریاست آن
با محمــود احمدینژاد بود مجوز فعالیت این
دانشــگاه را صادر و رئیس دولت هم در یکی
از گفتوگوهای تلویزیونی خود با مردم برای
جمــعآوری کمک مردم به دانشــگاه جامع
بینالمللی ایرانیان شمار ه حسابی اعالم کرد.
دریافت پول برای تاســیس دانشگاه جامع
ایرانیان به اعالم شــماره حســاب از ســوی
احمدینــژاد ختم نشــد و در آخرین روز از
فعالیت دولت دهم مبلــغ 16میلیارد تومان
از حســاب ریاســتجمهوری بــه حســاب
این دانشــگاه که حمید بقایی و اســفندیار
رحیممشــایی گرداننــدگان آن بودند ،واریز
شــد .با روی کار آمدن دولت حسن روحانی
اما ورق برگشــت .ابتدا مشــخص شد مجوز
این دانشگاه غیرقانونی بوده و جلوی فعالیت
آن گرفته شــد و ســپس با پیگیری دیوان
محاســبات کشور مشخص شــد ۱۶میلیارد
تومانی که از بیتالمال به حساب این دانشگاه
واریز شده نیز غیرقانونی بوده و در نهایت این
مبلغ به خزانه بازگردانده شد .یکی از جرایم
حمید بقایی که اکنون در زندان به سر میبرد
نیز واریز ۱۶میلیارد تومان از ســوی دولت به
دانشــگاه جامع بینالمللی ایرانیان است که
در دادگاه مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه
دولتی دانسته شده بود.
حاال بعد از گذشــت چند ســال از ناکامی
محمــود احمدینژاد و یــاران بهاریاش در
حالی کــه دو تــن از آنان یعنی اســفندیار
رحیممشــایی و حمیــد بقایی نیــز دوران
محکومیت خــود را در زنــدان میگذرانند،
«مدرسه بهار» و مرکز پژوهشی وابسته به آن
در حال راهاندازی است .تشکیالتی که منابع
مالی آن مشخص نشــده اما داوری میگوید
دارای مجوز و قرار است برای گفتمان بهاری
کادرسازی کند.

جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران اعالم شد

گازدهــی به  IR6که قرار بــود از ابتدای
ســال یازدهم برجــام آغاز شــود از دیروز
همزمان با گام سوم جمهوری اسالمی ایران
برای کاهش تعهدات برجامی شروع شد .این
خبر را دیروز بهروز کمالوندی ،ســخنگوی
سازمان انرژی اتمی اعالم کرد.
به گفته او قرار بود از ابتدای سال یازدهم
برجام ،گازدهی ماشین  IR6انجام شود که
ایران آن را در گام سوم شروع کرد.
کمالونــدی در نشســتی خبــری درباره
جزییات گام ســوم کاهش تعهدات برجامی
گفت :بعد از برجام عمال ما با بدعهدیهایی
مواجه شــدیم و طرف مقابل تعهدات خود
را انجام نداد و با مشــکالتی مواجه شــدیم
که اوج آن خروج آمریکا از اردیبهشــت ماه
سال گذشته است که فشــار زیادی نه تنها
بر جمهوری اسالمی بلکه بر کشورهای دیگر
که با ایران ارتباط داشتند ،شروع کرد.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی اضافه
کرد :بر این اســاس نظام تصمیم گرفت در
وضعیت عدم تعادل بیــن تعهدات و حقوق
ما توازنی ایجاد کند کــه یا طرف مقابل به
سمت تعهدات خود برگردد و حقوق ایران را
محترم بشــمارد یا اگر انجام نشد ،جمهوری
اسالمی با کاهش تعهدات خود موازنه ای در
داد و ستدهای برجام ایجاد کند.
وی یادآورشــد :متن برجــام حدودا ۱۲۲
صفحه فارسی و  ۱۶۰صفحه نسخه انگلیسی
اســت که  ۵ضمیمــه دارد؛ ضمیمه  ۱و ۲
تعهدات مــا و طرف مقابل اســت .ضمیمه
 ۳همکاریهــای بینالمللــی ،ضمیمــه ۴
ســازوکارهای مربوط به کمیسیون مشترک
و ضمیمه  ۵زمان بندی اســت .بنابراین در
زمینــه کاهش تعهدات باید بــر ضمیمه ۱
متمرکز شویم.
کمالوندی با اشــاره بــه  ۸موضوع اصلی
مطرح شده در ضمیمه  ،۱تعهدات در رابطه
با راکتور آب سنگین است وعدم بازطراحی
و عدم اجرای راکتــور قبلی و بازطراحی آن
راکتور و تولیدات کارخانههای آب سنگین را
از این موارد ذکر کرد و افزود :موضوع ســوم
بازفرآوری سوخت مصرف شده است که در
اینجا هنوز سوخت مصرف شده به اندازه ای

که بخواهیم برنامه های بازفراوری داشــته
باشیم ،عمال برای ما مطرح نیست.
وی غنیســازی در ظرفیت و سطح آن را
مورد دیگر در این حوزه عنوان کرد و افزود:
یــک مورد از آن یعنی ســطح میزان ۳.۶۷
را در گام دوم کنــار گذاشــتیم .در گام اول
هم عرضه مازاد ذخایر  ۳۰۰کیلو و  ۱۳۰تن
به بازار را کنار گذاشــتیم و تحقیق و توسعه
موضوع گام سوم است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد:
به جز مسائل طرح شــده در گامهای قبل،
موضوعات دیگــر در پرونده فــردو ،میزان
ذخایر و نظارت و دسترسیهای آژانس بین
المللی انرژی اتمی یا شــفاف ســازی است.
در مورد شفافســازی بنا نداریم که تغییری
ایجاد کنیم .بنابراین تــا امروز از  ۷موضوع
باقی مانده دیگر ما ۴ ،و نیم موضوع را انجام
گذاشــتیم .آن نیم مورد هم برای این است
که ســطح غنی ســازی را کنار گذاشته ایم
اما ظرفیتش به تعداد ســانتریفیوژ ها برمی
گردد و موضوعات باقی مانده بسیار مختصر
هستند.
وی گفت :این نشــان میدهد که به لحاظ
فنی در مذاکرات نحــوه تعهدات به گونهای
بوده است که مشکلی ایجاد نکند .همانطور
کــه علــی اکبر صالحــی بارهــا گفتهاند و
متاســفانه برخی ها به دالیل سیاسی به این
نکته غفلت میکنند ،این اســت که صنعت
هســتهای ما حتی در قالب برجام به راحتی
به اهداف بلند مدت خود خواهد رسید کما
اینکه ما ابتدای برجام برنامه ۱۵ساله را ارائه
کردیم.
کمالوندی اضافه کرد :مقام معظم رهبری
شــرط کرده بودند در انتهای کار مشــخص
باشد که غنی ســازی کشور پاسخگو هست
به حداقل  ۱۹۰هزار ســو خواهد بود ،آن را
با ۲۷۰هزار سو ارائه دادیم با قابلیت افزایش
به یک میلیون سو بود.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی گفت:
اتفاقــی که امروز رخ داده ،این اســت که با
تغییرات در تحقیقات و توســعه ،تحقق آن
برنامه را به ســمت یک میلیون سو تسهیل
خواهــد کرد .یعنی ما  ۲۷۰هزار ســو را به

راحتی بــا همین برجام موجــود میتوانیم
محقــق کنیم .امــا این که چــه زمانی یک
میلیون ســو را محقق خواهیم کرد بستگی
به اقدامات آینده ما در تحقیق و توسعه دارد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت:
در مــورد تحقیق و توســعه که بندهای ۳۲
تا  ۴۳و یک بند  ۸۱را شــامل میشود ،بند
 ۸۱در مــورد روشهای غنیســازی غیر از
سانتریفیوژهای گازی صحبت میکند.
کمالوندی درخصــوص بندهای  ۳۲تا ۴۳
هم گفــت :در این بندهــا  ۸موضوع مورد
بحث ما اســت که چهار موضوع االن انجام
شده اســت و آژانس مراجعه خواهد کرد و
تایید خواهد شد که چهار اقدام انجام شده و
چهــار ۴اقدام دیگر هم با فاصله زمانی انجام
خواهد شد.
وی افزود :نکته مهم این است که در مسیر
غنیســازی ،برخالف آن چیــزی که بعضا
بعضی طرح میکنند ،مــا میتوانیم بگوییم
که عمال محدودیتی وجود نداشته است .به
این دلیل که برنامهها بر اســاس یک برنامه
بلند مدت وبا روشهای جدید ،دیده شــده
بود.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی یادآورشد:
روش قدیــم روش مهندســی معکوس بود.
مانند ماشــینهای  IR1ماشــینی نبود که
در ایران ساخته شده باشد ،در هلند ساخته
شــده بود که به پاکستان رفته و از آن جا به
ایران آمده بود .اما ماشینی که شما خودتان
میســازید حتما به مستندسازی دانش نیاز
دارد وگرنه شما مسیری را می روید و چون
آدرس را مشــخص نکرده اید ،دفعات بعد با
مشکالتی مواجه می شوید.
کمالوندی ادامه داد :امروز چهار اقدام امروز
انجام شــد؛ درباره بنــد  ۳۹تولید محصول
غنی سازی و ماشــینهای نسل جدید عدم
اختالط پسماند و محصول این زنجیره ها که
بســیار موضوع مهمی است .به عبارت دیگر
قبل از کاهش تعهدات اگر هرکدام از ماشین
های پیشــرفته وقتی در عمل غنیســازی
می کردنــد ،محصول و خــوراک را دوباره
خوراک و محصــول را قاطی میکردند و به
صــورت اتوماتیک به اورانیوم طبیعی تبدیل

مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانسی
در دانشگاه تگزاس در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا
قادر است با توجه به تنشهای میان اسرائیل و ایران،
متحدانش در منطقه را از آنچه خصومت ایران عنوان
شــد ،حفظ کند گفت :وقتی دولــت ترامپ روی کار
آمد ،ما از پازل بزرگتر خاورمیانه شــروع کردیم و به
دولت قبلی و همچنین سیاستهایی که تا حد زیادی
تغییرشان دادیم ،دو انتقاد داشتیم .اول از همه این که
ما برای حل کردن معمای میان فلســطین و اسرائیل
تالش زیادی کردهایم .این یک مشکل سخت است که
این دو ملت باید ســرانجام خودشان آن را حل کنند،
اما ما تا حد زیــادی روی آن کار کردهایم .ما به مدت
دو ســال و نیم است که در این باره در منطقه رایزنی
کردهایــم و فکر کنم ،در هفتههای بعد ،دیدگاهمان را
اعــام خواهیم کرد و امیدوارم بقیــه جهان و به ویژه
کشــورهای منطقه آن را به عنــوان بنیانی ببینند که
بتــوان با تکیه بــر آن پیش رفت .وزیــر امور خارجه
آمریکا در ادامه با توجه به تمایلی که این کشور اخیرا
به مذاکره با ایران نشــان داده است ،گفت که دوازده
شرط گذاشته است و رئیس جمهور آمریکا مایل است
با مقامــات ایرانی دیدار کند چرا که آمریکا میخواهد
در نهایت این مشکل را از طریق دیپلماسی حل کند.
ما خیلی دوســت داریم که ایران به جامعه بینالمللی
بازگشته و تالشش برای اشــاعه تسلیحات هستهای،
ساختن موشکهای بالســتیکی که نه تنها منطقه را
تهدید میکند بلکه به زودی اروپا را هم تهدید خواهد
کرد متوقف کنند.

وحشت اسرائیل از قدرت ایران

نخستوزیر اسرائیل ضمن طرح ادعاهایی علیه ایران
و با اشاره به دیدارهایش با وزاری دفاع آمریکا و انگلیس
و همچنین نخســتوزیر انگلیس گفت :هفته آینده با
پوتین دیدار و در رابطه با ایران گفتوگو خواهیم کرد.
بنیامین نتانیاهو مدعی شد :ایران دائما برای حمله
به ما برنامهریزی میکنــد و در نقاط مختلف منطقه
علیه همسایگان ما حمالتی انجام میدهد؛ بنابراین باید
با فعالیتهای این کشــور در منطقه مقابله کنیم .وی
با متهم کردن ایران به تجاوزهای مداوم مدعی شــد:
اسرائیل نه تنها از خود در برابر ایران دفاع میکند بلکه
از کشورهای دوست خود در منطقه نیز دفاع میکند.
وی ادامــه داد :رهبران عرب خواهــان ایجاد روابط با
اسرائیل هســتند و همه از طریق اینترنت شاهد این
مساله هستند .نتانیاهو گفت که کشورهای عربی دیگر
به اسرائیل به عنوان دشمن نگاه نمیکنند بلکه آن را
همپیمانی اساسی برای مقابله با ایران میدانند .گفتنی
است؛ ادعای نتانیاهو مبنی بر استقبال ملتهای عربی
و اسالمی از عادیسازی روابط در حالی مطرح میشود
که ملتهای عربی و اسالمی بهویژه ایران همواره تاکید
میکنند که مســاله فلسطین مساله اول جهان اسالم
است.

نفتکش ایرانی «آدریان دریا»
در بندر طرطوس پهلو گرفت

ن IR6
آغاز گازدهی به ماشی 

می شــد .از این به بعد این اتفاق نمیافتد.
یعنی ماشین های ســانتریفیوژ ما همانطور
که تحقیق و توســعه می کنند ،به انباشت
ذخایر ما هم کمک می کنند.
کمالونــدی گفت :اگر ایــن را هم در نظر
بگیریم که ظرفیت این ماشــینها چندین
برابر ماشــینهایی است که فعال نصب شده
اســت به معنی این است که در بعضی جاها
صدها و شــاید بیشــتر از هزار ماشــین به
افزایش ذخایر ما کمــک کند ،این از دیروز
انجام و امروز به آژانس اعالم شــد و از امروز
تولیدات تحقیقاتی بــه ذخایر ما افزوده می
شود.
وی گفت :ماشین  IR6قرار بود در ابتدای
ســال یازدهــم عمال گازدهی شــودIR6 ،
ســاب که قرار بــود در آن موقــع گازدهی
شود ،ماشینی غیر از ماشین  IR6است که
گازدهی آن را هم شروع کردیم.
وی اضافه کــرد :راه انــدازی زنجیره ۲۰
ماشین  IR4که موضوع بند  ۳۵ضمیمه ۱
است ،این هم قرار بود ابتدای سال  ۱۱انجام
شــود که آن هم االن عمال انجام شده است.
کــه ما راه اندازی زنجیره  ۲۰تایی ماشــین
 IR4را شروع کردیم و تولیداتش به ذخایر
اضافه می شود.
کمالوندی افــزود IR6 :به صورت زنجیره
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 ۲۰ماشــین -البته قرار بود بعد از آبان ماه
به دو زمان مساوی تقسیم می شد ،دو زمان
مســاوی آبان ماه به بعد است -دیروز شروع
کردیــم و زنجیره  ۲۰تایی گازدهی شــد و
زنجیــره  ۳۰تایی نیزعالوه بر  ۱۰و  ۲۰تایی
غیــر از آنها که اکنون کار می کنند ،زنجیره
۲۰تایی را هم برنامه بعدی داریم.
کمالونــدی ،با بیان اینکــه این  ۴موضوع
چهار اقدامی اســت که عمال انجام شــده،
گفت :اگر  ۴اقدام دیگرانجام دهیم عمال در
حوزه غنی ســازی هیچ تعهد دیگری باقی
نمی ماند.
وی گفت :دو مورد از این اقدامات در یک
ماهآینده انجام خواهد شد؛ یکی راه اندازی
زنجیره میانی ماشین  IR2Mموضوع بند
 ۳۲ضمیمه  ۱اســت که باید  ۶سال دیگر-
انجام میشــد؛ اقدام دیگر مــا ،راه اندازی
زنجیره  ۱۰ماشــین ســانیتریفیوژ  IR5و
گازدهی به آن است؛ این هم از مواردی است
که باید سال یازدهم اتفاق میافتاد.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت :نیاز
ما االن  ۲۰درصد نیســت و اگــر بخواهیم
زمانــی  ۲۰درصد تولید کنیــم؛ ترجیح ما
این اســت که ابتدا یک پلــه پیش رویم و
ذخایر ۴.۵درصد به اندازه کافی داشته باشیم
و بعد شروع به تولید  ۲۰درصد کنیم.

ایلنا ـ جان بولتون با اعالم این خبر که مقصد نفتکش
ایرانی «آدریان دریا» ســوریه بوده ،گفت :واشــنگتن
تحریمها علیه تهران را لغو نخواهد کرد.مشاور امنیت
ملی کاخ سفید با انتشار توئیتی به تکرار برخی ادعاهای
خود پرداخت و مدعی شد« :کسانی که معتقد هستند
نفتکــش آدریان دریــا  ۱-به ســوریه نرفته در توهم
هستند ،تهران معتقد است که حمایت مالی از دولت
بشار اســد،رئیس جمهوری سوریه بســیار مهمتر از
گفتوگو
حمایت از مردم این کشور است .ما میتوانیم 
کنیم اما تحریمها علیه تهران را تا زمانی که این کشور
دست از دروغ برنداشته و از تروریسم حمایت میکند،
لغو نخواهیم کرد.بولتون به همراه توئیت خود تصویری
از نفتکش آدریان دریــا در پایگاه دریایی طرطوس را
منتشــر کرد که در تاریخ  ۶ســپتامبر ( 15شهریور)
توسط ماهوارهها گرفته شده بود.

وزیر دفاع فرانسه :باید تنش با
ایران را کاهش دهیم

فلورانس پارلی ،وزیر دفاع فرانســه در کنفرانس
خبری مشترک با مارک اسپر ،وزیر دفاع آمریکا در
پاریس ضمن اشاره به اینکه اقدامات آمریکا و اروپا
برای تحکیم امنیت در خلیج فارس باید «مکمل و
بهخوبی هماهنگ باشند» گفت :هدف ما سوق دادن
ایران به رعایت کامل توافق وین [توافق هســتهای]
از ســوی ایران اســت .وی افزود :ما باید هر کاری
میتوانیــم برای کمک به کاهش تنــش با ایران و
تامین امنیت کشتیرانی انجام بدهیم.

