ايران وجهان

برنامههای دومین سفیر زن ایران در فنالند
پروین فرشچی به عنوان سفیر ایران در فنالند منصوب شد .فرشچی ،معاون سابق سازمان محیط زیست ،دومین سفیر زن در جمهوری اسالمی ایران است .به گزارش ایلنا ،فرشچی در گفتوگویی
با پاد از مهمترین برنامههای خود برای پست جدیدش و با اشاره به تصورات نادرست برخی کشورها در خصوص کشورمان گفت :حضور زنان در عرصه های بین الملل یکی از مواردی است که باعث
می شود تا تصویر نادرست از جمهوری اسالمی ایران اصالح شود .معاون سابق سازمان محیط زیست و سفیر جدید ایران در فنالند همکاریهای اقتصادی ،سرمایه گذاری در زمینه محیط زیست و
انرژی های پاک را از مهمترین برنامههای خود عنوان کرد و با اشاره به تجربه خوب کشور فنالند و موقعیت جغرافیایی این کشور که منابع آبی و دریاچه های پرآب دارد گفت :از این نظر می توانیم
از تجربیات فنالندی ها و از سرمایه گذاری آنها بهره مند شویم.

«ابتکار» اقدامات ایران و اروپا را برای تداوم همکاریهای برجامی بررسی میکند

دوگام از اروپا یک گام از ایران
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اخبار
وزیر علوم بازدید بازرسان آژانس
از دانشگاهها را رد کرد

علی اکبر صالحی  :طبق دستور رهبری برای آمادگی جهت رسیدن به  190هزار سو غنیسازی ،کارخانه روتور تکمیل و راهاندازی شده است

.

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com
در حالی که دو هفته مانده تا دور اول تحریمهای ثانویه ایران
توسط آمریکا اجرایی شود و سایر شرکای برجام نیز در تالش
هستند تا با اقدامات و راهبردهای خود ضمن تضمین و تداوم
همکاریها با تهران ،ادامه برجام را نیز محقق سازند ،علی اکبر
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان طی مصاحبه با
صدا و سیما از تکمیل کارخانه روتور ایران برای غنیسازی
 190هزار سو خبر داد و اعالم کرد :طبق دستور رهبری برای
آمادگی جهت رسیدن به  190هزار سو غنیسازی ،کارخانه
روتور تکمیل و راهاندازی شده است( .روتور یا چرخانه بخش
چرخنده موتور دستگاهها بوده و به همین جهت جزء اصلی
سانتریفیوژهامحسوبمیشود).
صالحی با بیان اینکه این کارخانه حین مذاکرات هستهای ساخته
شده و با وجود آماده بودن راهاندازی نشده بود ،در خصوص ظرفیت
این کارخانه اظهار داشت :در صورتی که بخواهیم سانتریفیوژهای
 IR6را به تولید انبوه برسانیم ،قادر خواهیم بود روزانه حدود 60
سانتریفیوژ تولید کنیم که دارای ظرفیت غنیسازی  10سو در روز
هستند .بنابراین با تولید  60هزار سانتریفیوژ میتوانیم طبق دستور
رهبری به ظرفیت  190هزار سو برسیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان همچنین در بخش دیگری
از سخنان خود تاکید کرد :با توجه به اینکه این کارخانه در حین
مذاکرات هستهای ساخته شده و در آن زمان و بنا بر به سرانجام
نرسیدن برجام ما به پروتکل الحاقی پایبند نبودیم و پس از
پایبندی به پروتکل بخش ساخته شده کارخانه را جمعآوری کرده و
بازرسان آژانس نیز پس از برجام آن را مورد بازدید قرار دادهاند ،کلیه
فرایندهای مذکور طبق مقررات بوده و هیچ عملی خالف تعهدات
پادمانی از سوی ایران صورت نگرفته است.
به اقداماتی فراتر از تعهد سیاسی نیاز است
با خروج آمریکا از توافق هستهای و تاکید اروپاییها مبنی بر ادامه
برجام توسط سایر شرکای این توافق بینالمللی ،ایران در همان
ابتدای کار تصریح کرد که همزمانی تحریمها و برجام معنا نداره و
اروپاییها به شرط تضمین در محقق شدن منافع ایران میتوانند
به ادامه همکاریهای برجامی امیدوار باشند .در همین رابطه و پس
از مذاکرات فراوان که آخرین نمونه آن دو هفته قبل و در چارچوب
نشست وزرای خارجه ایران و گروه  4+1در وین صورت گرفت ،اروپا
بسته اقتصادی پیشنهادی خود را به ایران ارائه کرد .پس از این اتفاق
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی تماس تلفنی با آنگال مرکل
صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه ضمن

تقدیر از تالشهای اروپایی برای حفظ برجام ،بسته پیشنهادی را
مایوس کننده خواند.
در همین راستا ،اتحادیه اروپا پس از چند روز ابتدا قوانین
مسدودکننده را مورد تصویب قرار داد و پس از آن بنا به گفته فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سازوکار حمایت
از شرکتهای اروپایی برای معامله با ایران نیز طراحی شد .گفته
میشود که اروپاییها تصمیم گرفتهاند در صورت تحریم شرکتهای
اروپایی خسارت جریمه شدن آنها توسط آمریکا را پرداخت کرده و
از سوی دیگر با ایجاد یک خط اعتباری با بانک مرکزی ایران ،ادامه
همکاریهای پولی -بانکی را تضمین کنند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که محمدجواد ظریف وزیر
خارجه کشورمان روز گذشته طی مصاحبه با یورو نیوز ،تصریح کرد
که اروپا نباید تنها به اظهار نظر و صدور بیانیه اکتفا کند؛ ما نیاز
داریم که راهکارهایی عملی به خصوص در زمینه مراودات بانکی،
سرمایهگذاری ،انرژی ،حمل و نقل و حمایت از بنگاههای کوچک و
متوسط از سوی آنها دریافت کنیم.
اقدام ایران برای مصون ماندن از فشار آمریکا
همزمان با اقدامات اروپا که کارشناسان از آن به عنوان سازوکار
دور زدن تحریمهای آمریکا یاد میکنند که در این میان از مخالفان
و موافقان زیادی هم برخودار است ،ایران طی هفتههای گذشته چند
اقدام عملی برای مصون ماندن از فشار آمریکا صورت داده است.

طبق استراتژی تحریمهای هوشمند آمریکا ،هدف ایجاد درد و فشار
بر کشور هدف به منظور تغییر رفتار آن بازیگر است .این درد و فشار
اکنون در دولت ترامپ با بازگرداندن تحریمهای ثانویه و در نهایت
قطع صادرات نفت ایران توامان شده است.
در این میان طی روزهای گذشته عالوه بر آمد و شدهای
دیپلماتیک ایران به کشورهای اروپایی و آسیایی که نمونههای آن
را میتوان در سفر رئیس جمهوری به اتریش و سوئیس ،حضور وزیر
خارجه در وین و نشست کمیسیون مشترک برجام ،سفر عراقچی
به هند و سفر علیاکبر والیتی به مسکو مشاهده کرد ،ایران دو گام
عملیاتی را نیز برداشته است .نخستین گام از سوی محمدجواد ظریف
مبنی بر شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری
برداشته شد.
در همین رابطه ایران شکایتی را علیه آمریکا در خصوص نقض
پیمان مودت ،حقوق کنسولی میان دو کشور و روابط اقتصادی که
در  ۱۵آگوست سال  ۱۹۵۵میان دو طرف امضاء و در  ۱۶ژوئن
 ۱۹۵۷وارد فاز اجرایی شد ،در دیوان بینالمللی دادگستری به ثبت
رسانده است .بنا بر بیانیه این دیوان که روز سه شنبه منتشر شد،
شکایت ایران در رابطه با بازگرداندن همهجانبه تحریمهای آمریکا و
نیز اقدامات محدودکننده که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکتها
یا افراد ایرانی را هدف قرار میدهد و پیشتر با امضای توافق هستهای
برداشته شده بود ،است.

این اقدام از سوی کارشناسان به دلیل آنچه آمریکا را ملزم به
پاسخگویی کرده و بر پایه و مبنای قطعنامه  2231شورای امنیت
است ،میتواند یک اهرم مناسب در صورت کشیده شدن ماجرا به
شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد.
از سوی دیگر همانطور که در باال ذکر شد ،به گفته رئیس سازمان
انرژی اتمی ،ایران کارخانه روتور به منظور رسیدن به  190هزار سو را
تکمیل کرده تا به واسطه این امر نشان دهد در صورت از بین رفتن
برجام ،بازگشت به برنامه هستهای طبق آنچه در گذشته نیز از سوی
مقامات مورد تاکید واقع شده بود ،ممکن است.
ضرورت توجه به دو واقعیت مسلم در رابطه با اروپا
ناظران معتقدند این عمل از سوی ایران به واسطه داشتن برگ
برنده در مذاکرات آتی صورت میگیرد .آنها خاطرنشان میکنند
تاسیسات فردو در آن زمان به واسطه پوششی برای راکتور اراک بود
که ایران در نهایت توانست طی مذاکرات هستهای با داشتن این اهرم،
بحث نوسازی اراک را به سرانجام برساند.
در چنین شرایطی اکنون عالوه بر چالش بر سر ادامه همکاریهای
برجامی میان ایران و سایر شرکای این توافق بینالمللی ،موضوعات
مختلفی از جمله مسائل منطقهای و موشکی ایران نیز مطرح است
که به دلیل احتمال پیش کشیده شدن این مسائل در آینده،
تصمیمسازان کشور سعی دارند عالوه بر تالشهای مبتنی بر تفکیک
این مسائل ،از ابزار الزم برای رایزنی نیز برخودار باشند.
به همین واسطه است که در راستای گامهای اروپا که آخرین
نمونه آن بنا بر گزارش روزنامه والاستریت ژورنال تالش جدی
انگلیس ،آلمان و فرانسه برای فعال کردن حسابهای بانک مرکزی
ایران در بانکهای ملی این سه کشور است ،ایران نیز اقدامات خاص
خود را طراحی کرده و به پیش میبرد .این امر هر چند به واسطه
تضمین اتصال ایران به جامعه جهانی اهمیت فراوانی دارد ،اما به
عقیده تحلیلگران در دو مورد باید مورد توجه سیاستگذاران ایرانی
قرار بگیرد.
نخستین مورد اجتناب از فرصتسازی برای ایجاد یک اجماع
مجدد جهانی علیه ایران است؛ امری که اکنون آمریکاییها برای
انداختن تمام هزینههای شکست برجام بر دوش ایران مترصد آن
هستند .مورد دوم نیز درک این ماجراست که اروپا و آمریکا به
واسطه پیوندهای عمیق سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در غایت ماجرا
ی زیادی برخوردار بوده و حجم مراودات تجاری میان
از چسبندگ 
این دو قطب به گونهای است که اگر اروپا در تحوالت آتی ناچار
به انتخاب میان ایران و آمریکا باشد ،قطعاً ایاالت متحده را به رغم
تمامی واگراییهای موجود در روابط فراآتالنتیکی انتخاب خواهد کرد.
به همین دلیل است که ورنر هویر رئیس بانک سرمایه گذاری
اروپا روز گذشته اعالم می کند  :با وجود حمایت این بانک از
تالش های اتحادیه اروپا این نهاد سرمایه گذاری قادر نیست در
ایران فعالیت کند  ،زیرا نگران است سهامش در بازار های آمریکا
کاهش یابد.

وقتی ترامپ حرفش را در مورد روسیه و کرهشمالی پس میگیرد

عجلهای در مورد خلع سالح اتمی کرهشمالی نداریم

دونالد ترامپ که پس از نشستش با پوتین در هلسینکی فنالند با انتقادات
شدیدی مواجه شد ،گفت ،طی اظهاراتش در این نشست درباره عدم مداخله
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشتباه کرده است .به گزارش
ایسنا ،به نقل از یاهونیوز ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوریآمریکا در بیانیهای از
پیش تنظیم شده اظهار کرد :بیاناتم را با تاکید بر ایمان و حمایتم از نهادهای
اطالعاتی آمریکا شروع میکنم .من کامال به آژانسهای اطالعاتی کشورمان
باور دارم.
ترامپ مدعی شد ،پس از مرور کنفرانس خبری مشترکش با والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهوری روسیه متوجه شده است که در یک جمله کلیدی به جای فعلی منفی ،از
حالت مثبت آن فعل استفاده کرده است .ترامپ با اشاره به پاسخش به پرسش یکی
از خبرنگاران حاضر دراین کنفرانس مبنی بر احتمال تالش روسیه برای مداخله در

انتخابات آمریکا گفت :من به جای استفاده از کلمه ( wouldn’tگونه منفی فعل) از
( wouldگون ه مثبت فعل) استفاده کردهام.
رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری گفته بود :مردم نزد من آمدند و
گفتند که فکر میکنند روسیه در انتخابات مداخله کرده است .من دلیلی نمیبینم که
روسیه چنین کاری را انجام داده باشد .این اظهارات اعتراضات شدیدی را حتی از سوی
همحزبیهای ترامپ در پی داشت.
ترامپ در خصوص اتهامات مطرح شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا علیه بیش
از  ۲۰شهروندان روس به دلیل مداخله در انتخابات آمریکا گفت :من نتیجهگیری جامعه
اطالعاتی را مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات  ۲۰۱۶قبول دارم .البته افراد دیگری
هم میتوانند در این اقدام سهیم بوده باشند ،خیلی افراد دیگر .ترامپ در ادامه سخنانش
بار دیگر تاکید کرد که کمپین انتخاباتی او با روسیه تبانی نکرده است .او گفت :همان
طور که پیشتر گفته شده و در گذشته نیز اعالم کردهایم ،تبانیای صورت نگرفته است.
دموکراتها نیز طی نشست خبری جداگانهای ،اظهارات ترامپ در هلسینکی را
خیانت دانستند .ترامپ به رغم ادعای نهادهای اطالعاتی آمریکا در خصوص مداخله
روسیه در انتخابات  ۲۰۱۶گفته است که هر دو کشور را مسئول روابط ضعیف
واشنگتن-مسکومیداند.
رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش گفت :من اعتماد بسیار زیادی به
نیروهای اطالعاتیام دارم اما پوتین در تکذیب این ادعا بسیار شدید و قدرتمند برخورد
کرد .در آغوش گرفتن پوتین از سوی ترامپ ،همچنین قانونگذارانی از هر دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه آمریکا را خشمگین کرد و سناتور جان مککین از حزب
جمهوریخواه در بیانیهای ،کنفرانس خبری هلسینکی را ننگینترین عملکرد یک رئیس
جمهوری آمریکایی در تاریخ دانست .او اظهار کرد :ترامپ ثابت کرد که نمیتواند و
نمیخواهد در برابر پوتین بایستد .دن کوتس ،مدیر اطالعات ملی ترامپ نیز در بیانیهای
با حمایت از نتیجهگیری نهادهای اطالعاتی و تاکید بر مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶
آمریکا از اظهارات ترامپ در این کنفرانس خبری انتقاد کرد .ترامپ پیش از عقبنشینی
از اظهاراتش درباره روسیه ،در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز که در هلسینکی و پس
از کنفرانس خبری جنجالیاش با پوتین ضبط شد ،در واکنش به اظهارت مجری برنامه

در خصوص اینکه روسیه رئیس دشمنان آمریکا است ،گفت :نمیخواهم از کلمه دشمن
استفاده کنم .ما میتوانیم با هم کار کنیم و در این کار عملکردی عالی داشته باشیم و
در صلح زندگی کنیم.
ترامپ در این مصاحبه اظهارکرد ،اتفاق نظر احزاب آمریکا درباره دشمن دانستن
روسیه باورنکردنی است زیرا این کشور در جنگ جهانی دوم به پیروزی آمریکا کمک
کرده است .او در این باره توضیح داد :روسیه واقعا به ما کمک کرده است .من نه طرفدار
روسیهام و نه طرفدار هیچ کس دیگر .فقط میخواهم که کشورم در امنیت باشد .رئیس
جمهوری آمریکا ادامه داد ،مسکو و واشنگتن کنترل ۹۰درصد تسلیحات هستهای
جهان را در دست دارند پس خوب است که با هم کنار بیایند.
تغییر لحن ترامپ در مورد کرهشمالی
این عقبنشینی در حالی صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا همچنین به
خبرنگاران گفته است :هیچ عجلهای برای خلع سالح اتمی کره شمالی که چندی پیش
مورد توافق رهبران دو کشور قرار گرفت ،وجود ندارد .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
این تصمیم از سوی دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا تغییری در لحن وی است.
وی به خبرنگاران گفت :گفتوگوها درباره خلع سالح اتمی کره شمالی در حال انجام
است و به خوبی پیش میرود .هیچ محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد و برای آن
عجلهای نداریم .رئیسجمهوری آمریکا گفت که با والدیمیر پوتین همتای روس خود
در نشست روز دوشنب ه در هلسینکی درباره کره شمالی هم صحبت کرده و ادامه داد:
پوتین در جریان روند کار قرار دارد.
گفتنی است ،در جریان دیدار  12ژوئن ترامپ با کیم جونگ اون ،رهبری کره شمالی
که در سنگاپور برگزار شد ،هیچ محدوده زمانی مشخصی برای روند خلع سالح اتمی
کره شمالی در نظر گرفته نشد یا اینکه چگونه این روند باید صورت بگیرد .بیش از یک
ماه از برگزاری این نشست گذشته و هنوز پیشرفت قابل مالحظهای در روند خلع سالح
اتمی کره شمالی گزارش نشده و مقامهای کره شمالی نیز بابت این مساله شکایت دارند
که آمریکاییها درخواستهای یک طرفهای را مطرح کردند .پیش از نشست سنگاپور
دولت واشنگتن گفته بود که خلع سالح اتمی کره شمالی باید بدون تاخیر آغاز شود و
پس از نشست نیز واشنگتن درباره آغاز بسیار سریع این روند سخن گفته بود.

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد

ورق جنگ در سوریه برگشت

گردهمایی سفیران ایران در تهران

گسترش دامنه نفوذ ارتش سوریه بر استانهای جنوبی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :گردهمایی سفرا و نمایندگی های ایران در خارج از کشور هفته آینده در تهران
برگزار می شود.
به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه ،بهرام قاسمی با اعالم این خبر گفت :نخستین سمینار سفرا و روسای نمایندگی
های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در دولت دوازدهم هفته آینده با سخنرانی رئیس جمهوری آغاز می شود .بر این اساس قبل
از دیدار ،وزیر و مدیران وزارت امور خارجه و روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با مقام معظم رهبری دیدار
خواهند کرد و در ادامه در مرقد بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضور خواهند یافت .قاسمی با بیان اینکه روسای قوای مقننه و قضاییه
نیز با حضور در این گردهمایی سخنرانی خواهند کرد،افزود :معاون اول رئیس جمهوری و برخی از وزرا و دیگر مقامات اقتصادی نیز از جمله
مهمانان و سخنرانان این گردهمایی تخصصی خواهند بود .به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه بررسی آخرین تحوالت منطقه ای و بین
المللی و رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال این تحوالت در چارچوب گسترش هدفمند دیپلماسی و ارتباطات خارجی از محورهای
اصلی نشست های سمینار است .قاسمی در پایان اضافه کرد :با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با مد
نظر قرار دادن شرایط جدید کشور و تحوالت جهانی و لزوم توجه بیش از پیش به مباحث اقتصادی ،بخش عمده ای از نشست ها ،تبادل
نظرها و دیدارهای این سمینار در مقایسه با سمینارهای گذشته به موضوعات اقتصادی و نحوه تعامل سفارتخانه های ایران با بخش های
خصوصی و دولتی کشور متوقف فیه و برقراری ارتباط با همتایان داخلی آنها به منظور مواجهه با شرایط جدید اختصاص خواهد یافت.

ارتش سوریه دایره کنترل خود را بر مناطق غربی درعا و در حومه استان قنیطره گسترش داده و یک روستا و ارتفاعات
استراتژیک آنجا را آزاد کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ،ارتش سوریه به عملیات نظامی خود علیه پایگاهها و مناطق استقرار گروههای شبهنظامی
در حومه شمال غربی درعا واقع در مجاورت استان قنیطره ادامه میدهد .یک منبع نظامی به این خبرگزاری گزارش داد ،نیروهای
سوریه دایره کنترل خود را با آزادسازی روستای المال و ارتفاعات این روستا گسترش دادند .به گفته این منبع نظامی ،یگانهایی از
ارتش این کشور با همکاری نیروهای همپیمان خود عملیاتی نظامی را در حومه شمال غربی درعا آغاز کرده و پس از نابودی تعدادی
از تروریستها و مصادره و انهدام سالح و تجهیزاتشان ،کنترل ارتفاعات استراتژیک الحاره و روستاهای کفر شمس ،ام العوسج ،الطیحه
و زمرین در حومه شمال غربی درعا را به دست گرفتند .با کنترل ارتش سوریه بر ارتفاعات استراتژیک الحاره دستاورد مهمی برای
پیشروی در جبهه قنیطره در مجاورت جوالن اشغالی به دست آمده است .همچنین ارتش کنترل روستای العالیه واقع در غرب
شهر جاسم در حومه شمال غربی درعا را به دست گرفت .همزمان با پیشروی ارتش سوریه در حومه قنیطره تعدادی از گروههای
شبهنظامی به همراه خانوادههایشان مجبور به حرکت به سمت مرزهای جوالن اشغالی شدند .به گزارش ایسنا ،رسانههای عبری زبان
نیز اعالم کردند :ارتش اسرائیل از این افراد خواسته است که به عقب بازگردند اما دهها تن از آنها با تجمع در نزدیکی مرزهای سوریه
با جوالن اشغالی پرچم سفید در دست داشته و در فاصله  ۲۰۰متری حصار مرزی با اسرائیل توقف کردهاند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی
را از سه دانشگاه ایران برای آگاهی از فعالیت های تحقیقاتی این دانشگاهها
رد کرد و گفت :از زمان تصدی من در وزارتخانه چنین اتفاقی نیفتاده است.
به گزارش ایرنا ،با توجه به انتشار اخباری مبنی بر حضور بازرسان آژانس بین المللی
انرژی اتمی در چند دانشگاه به ویژه علم و صنعت ،منصور غالمی امروز سه شنبه در
حاشیه آیین چهلمین روز درگذشت دکتر احمد احمدی در این مورد افزود :این بحث
به طور کلی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است ولی اخیرا چنین اتفاقی نیفتاده
است .وی ادامه داد :از زمانی که من مسئولیت وزارتخانه را به عهده گرفته ام این اتفاق
نیفتاده است  .غالمی در باره فعالیت های هسته ای تحقیقاتی در دانشگاه ها توضیح
داد :تعیین حد و حدود فعالیتهای هسته ای به عهده شورای عالی امنیت ملی است
اما دانشگاه ها به طور کلی برای تحقیقات علمی خود محدودیت خاصی ندارند مگر
اینکه در تعارض با امنیت ملی قرار بگیرد.
این در حالی است که روز سه شنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی
اتمی کشورمان درباره برخی ادعاها از سوی اساتید یک دانشگاه کشور مبنی بر
بازرسی آژانس از این دانشگاه بدون تایید یا تکذیب این بازرسی گفت :ما در مورد
دسترسیهایی که در داخل سایتهای هستهایمان به آژانس میدهیم هم اطالعاتی
نمیدهیم و از آژانس هم خواستیم اطالعاتی ارایه ندهد و این سیاست کلی ماست .به
عالوه دسترسیهای تکمیلی طبق پادمان و پروتکل الحاقی محرمانه است؛ به همین
دلیل عالقه نداریم بگوییم از کجا و به چه دلیل بازرسی شده است.

سفر عراقیها به عربستان به تعویق افتاد

منابع مطلع روز گذشته اعالم کردند که سفر هیئت عراقی به عربستان به
تاخیر افتاد .به گزارش ایسنا ،یک منبع مطلع در گفتوگو با سومریه نیوز
عراق گفت که سفر هیئت عراقی متشکل از قاسم الفهداوی ،وزیر نیرو و
سلمان الجمیلی ،وزیر برنامهریزی عراق به عربستان به تعویق افتاد.
این منبع که نخواست نامش فاش شود ،اظهار داشت که این سفر به دلیل عدم
تکمیل پروندههایی که قرار بود در این سفر مورد بحث و رایزنی قرار بگیرند ،تا اطالع
ثانوی به تعویق افتاد .گفتنی است ،به دنبال اعتراضات مردمی به قطعی مداوم برق و
وضع بد خدمات رسانی ،حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق پیشتر از فهداوی و الجمیلی
خواسته بود تا برای عقد قرارداد در زمینه انرژی به عربستان سفر کنند.

همسر اوباما احتمال نامزدیاش در انتخابات را رد کرد

میشل اوباما ،همسر رئیسجمهوری سابق آمریکا هرگونه حضورش در
انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا را به دالیل نگرانیهای خانوادگی رد
کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،وی در جریان یک جلسه پرسش و پاسخ به
روزنامه تایمز گفت :من به دنبال کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
نیستم.
همسر رئیسجمهوری سابق آمریکا دالیل عدم تمایلش برای این مساله را دخترانش
اعالم کرد و گفت :برای هر خانوادهای انجام چنین کاری خسته کننده است اما باراک
اوباما این کار را به نظر میرسید که به راحتی انجام داده باشد .میشل اوباما درباره
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهوری آمریکا در انتخابات  ۲۰۲۰گفت :این
انتخاباتی نبود که مایه امیدواری من باشد .وی همچنین اعالم کرد که قصد دارد با
خانوادهاش برای تعطیالت به اسکاتلند برود.

پارلمان انگلیس خواهان همه پرسی مجدد
درباره برگزیت شد
یک روز پس از افشای تخلف مالی پویش طرفدار خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا موسوم به ووتلیو ،نمایندگان پارلمان این کشور ضمن ابراز بیاعتمادی
نسبت به نتیجه همهپرسی برگزیت سال  ،2016خواستار برگزاری مجدد آن
شدند.
به گزارش ایرنا ،سارا والسون عضو ارشد حزب محافظهکار طی اظهاراتی در مجلس
عوام اظهار داشت که ووتلیو تعمدا ً مرتکب تقلب شده و این مساله ،نتیجه همهپرسی
را برای رأیدهندگان زیر سؤال برده است .نیکوالس سوامز از دیگر اعضاء ارشد حزب
محافظهکار نیز نظام انتخابات و رأیگیری در انگلیس را مورد انتقاد قرارداد و خواستار
اصالح آن شد.
کمیسیون نظارت بر انتخابات انگلیس روز سهشنبه اعالم کرد شواهد قابلتوجهی
را به دست آورده که نشان میدهد پویش ووتلیو به سردمداری بوریس جانسون (وزیر
پیشین خارجه انگلیس) و مایکل گوو (وزیر محیطزیست) بیش از سقف مجاز برای
تبلیغات هزینه کرده و مازاد آن را که در حدود  675هزار پوند برآورد میشود به پویش
«بی.لیو» انتقال داده است.

