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 شــرق :روز گذشــته نهمیــن دور مذاکــرات با
محوریت بررسی آخرین تحوالت سیاسی و میدانی
سوریه در »آســتانه« ،پایتخت قزاقســتان ،به پایان
رســید .ایــن نشســت در دو روز متوالــی با حضور
نمایندگان کشــورهای ایران ،ترکیه ،روسیه و سوریه
برگزار شــد .ریاســت هیئت دولت ســوریه را بشار
جعفری ،ســفیر این کشور در سازمان ملل ،بر عهده
داشــت» .انور ژایناکوف« ،رئیس دفتــر مطبوعاتی
وزارت خارجه قزاقســتان ،گفته اســت» :آمریکا از
اعزام هیئتی بهعنــوان ناظر در مذاکرات خودداری
کــرده اســت و علت این کار واشــنگتن مشــخص
نیســت« .همچنین هیئتی از سازمان ملل بهعنوان
ناظر تحت ریاســت استفان دیمیســتورا ،نماینده
ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور ســوریه ،حضور
داشت .روز دوشــنبه مذاکرات دوجانبه و سهجانبه
در چارچوب روند آســتانه درباره سوریه با مشارکت
هیئــت کشــورهای ضامــن آتشبس برگزار شــد.
همچنین جابریانصاری با اســتفان دیمیســتورا،
نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور سوریه،
گفتوگو کرد .بعد از پایان نشســت آســتانه ،ایران،
روســیه و ترکیه بیانیه ۹مادهای مشــترکی را منتشر
کردنــد .در بند اول این بیانیه آمده اســت» :مجددا
بر پایبنــدی خود به حاکمیت ،اســتقالل ،وحدت و
تمامیت ارضی ســوریه تأکید ميکنیم؛ همگان باید
به این اصــول احترام گذاشــته ،از هرگونه اقدامی
که ناقض آنها بوده یا دســتاوردهای فرمت آستانه
را تضعیــف کنــد ،اجتناب ورزند« .آنها در بخشــی
از بیانیــه خود بــر عزم خود مبنی بــر ادامه مبارزه
با تروریسم در ســوریه برای نابودی نهایی داعش،
جبهــه النصره و دیگــر افراد ،گروهها ،تشــکلها و
موجودیتهای وابســته به القاعده یــا داعش که
از ســوی شــورای امنیت ســازمان ملل شناسایی
شــدهاند ،تأکید کردنــد .آنها همچنیــن از برگزاری
دومین نشســت کارگروه آزادی بازداشتشــدگان/
ربودهشدگان و تحویل اجساد و شناسایی مفقودان
از ســوی نمایندگان سه کشــور ضامن با مشارکت
کارشناسان سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب
سرخ اســتقبال کردند .آنها تصمیم گرفتند نشست
عالی بینالمللی بعدی درباره ســوریه را در جوالي
) ۲۰۱۸تیرماه  (۱۳۹۷در شهر سوچی برگزار کنند.

ظریف سهشــنبه روز پــرکاري را از ســر گذراند .وزیر
امور خارجه کشورمان در کمتر از یک هفته در سه نقطه
متفاوت جهان مذاکــرات و گفتوگوهاي برجامي خود
را در پــي خروج آمریــکا از برجام پیــش گرفت .برنامه
فشردهاي که با پرواز شنبهشب به پکن شروع شد .مقصد
بعدي روسیه بود و دوشنبهشب هم راهي بروکسل شد.
او بعد از گفتوگو با همتایان چیني و روسي خود به مقر
اتحادیه اروپا رفت تا با همتایان انگلیســي ،فرانســوي و
آلماني و همچنین مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا
دیدار کند .محمدجواد ظریف شب ورودش به بروکسل
را به هماهنگي با تیم مذاکرهکننده ایران اختصاص داد.
گفتني است که عباس عراقچي عضو ارشد تیم مذاکرات
هســتهاي که ظریــف را در چین همراهــي ميکرد ،به
روســیه نرفت و مستقیما راهي بلژیک شد تا رایزنيهاي
مقدماتي را آغاز کند .دوشنبهشــب هیئت ایراني در هتل
محل اقامت جلســات داخلي داشــتند که در آن نتایج
مذاکرات کارشناســي هیئت ایراني با سه کشور اروپایي
بررسي شد .اولین دیدار رسمي ظریف در بروکسل ،صبح
سهشــنبه با فدریکا موگریني ،مســئول سیاست خارجي
اتحادیه اروپا انجام شد .ظریف در ادامه با وزراي خارجه
بلژیک و لوکزامبورگ به ترتیب دیدار و گفتوگوي تلفني
داشــت .اما برنامه اصلي سهشنبه – و شاید کل سلسله
ســفرهاي برجامي او – شام کاري با سه همتاي آلماني،
فرانسوي و انگلیسي و همچنین موگریني بود .موگریني
پس از دیدار صبح با ظریف و پیش از شــام کاري وزراي
خارجه ،با سه وزیر اروپایي دیدار کرد.
ارزیابي ظریف و موگریني از دیدار صبح؛ سازنده
به گــزارش »ایســنا« وزیر خارجه کشــورمان بعد از
دیدار بــا موگریني در جمع خبرنــگاران گفت» :ما براي
گفتوگوها )با وزیران خارجه ســه کشور( آمادهایم و در
مسیر درست براي حرکت رو به جلو هستیم تا اطمینان
حاصل کنیم منافع همه اعضاي باقيمانده برجام به ویژه
ایران تأمین و تضمین شود« .ظریف افزود» :در این دیدار
بر ضرورت اجراي کامل برجام توســط همه طرفهاي
باقيمانــده و بهرهمندي ایران از منافــع برجام و اینکه
این بهرهمنديها تضمین شــود تأکید شد« .او ادامه داد:
»درباره نحوه اقدام و چگونگي رسیدن به آن تضمینها
نیز کار را شــروع کردیم .مذاکرات کارشناسي ادامه دارد.
همینطور در یکي ،دو هفته آینده به صورت مشترک در
ســطح سیاسي و کارشناســي ادامه ميدهیم؛ در زمینه
روشهایي که ميشــود منافع ایران و ســایر طرفها را
تضمین کرد ،صحبــت ميکنیم .ما باید اطمینان حاصل
کنیم یک طرف با خــروج غیرقانونياش نميتواند نفع
ببرد از این مســئله و سایر اعضا نیز ميتوانند از حضور و

صفکشي برجاميها
باقيماندنشان نیز نفع ببرند« .مسئول سیاست خارجي
اتحادیه اروپا نیز درباره دیدار صبح خود با ظریف گفت:
»وزراي خارجه آلمان ،فرانسه و انگلستان را در بروکسل
دور هم جمع کردم تا اولین تبادلنظر را در ســطح وزرا،
بعــد از اطالعیه ترامپ درباره اقداماتي که ميتوانیم در
ســطح اروپا ]بهعنوان کل[ و سطح ملي ]بهعنوان جزء[
براي محافظت از ســرمایهگذاري خودمان و ]همچنین[
ضمانت اجرائيشــدن کامل برجام داشته باشیم .بعد از
تبادل نظر با کشــورهاي اروپایي با ظریف دیدار خواهیم
کرد که به ما در بروکســل ملحق شــده اســت .دوست
دارم از او به خاطر حضورش تشکر کنم ،بعد از اینکه او
دیدارهایي در مسکو و پکن داشت – با توجه به اینکه آنها
نیز از طرفین برجام هستند – با او چگونگي مدیریتکردن
اقدامات بعدي را در راســتاي حفاظت از برجام ،بررسي
خواهیم کــرد .به باور من مجموعــه دیدارهاي مهمي
خواهیم داشــت .ظریف را امروز صبح شــخصا دیدهام.
مالقات سازندهاي داشتیم .فکر کنم ميتوانید انتظار یک
مالقات کارآمد را داشــته باشــید .در حال کارکردن روي
محتواي اقداماتي هســتیم که ميتوانیم آنها را اجرائي
کنیم .آنچه مشخص اســت ،این است که اتحادیه اروپا
مصمم به حفظ برجام است که براي امنیت ما و امنیت
منطقه ضروري اســت« .موگریني بعــد از دیدار صبح با
ظریف ،عصر دیروز با وزراي خارجه ســه کشــور اروپایي
دیدار کرد تا براي شام کاري آخر شب با ظریف مذاکرات
الزم صورت گیرد.
سیف تحریم شد
اما در حالي که مذاکرات در بروکســل ادامه داشت،
واشــنگتن در آخرین اقــدام خود تحریمهــاي جدیدي

علیه ایــران اعمال کرد .بهگزارش »ایســنا« در بیانیهاي
که روي وبســایت وزارت خزانهداري آمریکا قرار گرفت
ایــن وزارتخانه تحریمهــاي جدیدي را علیــه »ولياﷲ
سیف« ،رئیس کل بانک مرکزي ایران اعمال کرده است.
در بیانیــه وزارت خزانهداري آمریکا آمده اســت» :دفتر
کنترل دارایيهاي وزارت خزانــهداري آمریکا )(OFAC
ولياﷲ سیف رئیس بانک مرکزي ایران و معاون بخش
بینالملــل او را با ادعاي حمایت مالي از حزباﷲ لبنان
از طریق سپاه پاســداران مورد تحریم قرار داد«» .استیو
منوچیــن« وزیر خزانهداري آمریــکا نیز در فرافکنيهاي
خود گفت» :آمریکا به ایران اجازه سوءاستفاده از سیستم
مالــي بینالمللي را نميدهد« .ایــن بیانیه در ادامه این
ادعاها ميافزاید »ولياﷲ ســیف رئیــس بانک مرکزي
ایران به دلیل همکاري ،حمایت مالي و فني سپاه قدس و
دیگر بخشهاي آن مورد تحریمهاي  OFACقرار گرفته
است« .پس از خروج آمریکا از برجام وزارت خزانهداري
آمریــکا در بیانیهاي اعالم کرد که تحریمهاي هســتهاي
ایران که پس از امضاي برجام لغو شده بود ،در دورههاي
 ۹۰و  ۱۸۰روزه بازگردانده ميشوند.
آمریکا چه خطي را دنبال ميکند
این پرسشــي اســت که تحلیلگران متعددي را در
سراســر جهان بــه تکاپو انداخته اســت .منطقا ایاالت
متحده بــه »خــروج« صــرف ،کفایت نخواهــد کرد.
نشــانهها نیز بر این امر داللت دارند .مایک پمپئو ،وزیر
جدیــد خارجه آمریکا چنــد روز پیــش در گفتوگو با
فاکسنیوز ابراز امیدواري کــرده بود که ایاالت متحده
بتواند در روزها و هفتههــاي پیشرو با متحدان غربي
خود به توافقي دست یابد که نهتنها جهان را از برنامه
هســتهاي ایران ،بلکــه از آنچه او »رفتــار بد« خوانده،
مصــون نگــه دارد .او در ادامه از همــکاري نزدیک با
شــرکاي اروپایي براي دســتیابي به این توافق خبر داد.
»توافق بزرگتر« خطي است که ترامپ از ابتدا البهالي
موضعگیريهاي تند خود علیه برجام ،مطرح ميکرد.
گروهي هم راهبرد آمریکا در مواجهه با ایران را »تغییر
رژیم« ميدانند .همین گمانه باعث شد روز گذشته وزیر
خارجه انگلیس در پارلمان مورد سؤال قرار گیرد که »آیا
مشاور امنیت ملي آمریکا خواستار تغییر رژیم در ایران
اســت؟« ،به گزارش »فارس« جانسون در پاسخ گفت
»این هدفي نیســت که باید دنبال آن بود ،چراکه تغییر
رژیم در ایران لزوما تغییري براي بهترشــدن نیســت«.
همچنین جان بولتون ،مشــاور امنیــت ملي ترامپ که
به مواضع ضد ایراني معروف اســت ،یکشنبه گفته بود
سیاســت واشنگتن تغییر حکومت در ایران نیست .وزیر
خارجه انگلیس همچنین مدعي شد »قابلتصور است
کــه در مقطعي در آینده نزدیک به تغییر رژیم دســت
یابیم ،اما من نميتوانم با اطمینان بگویم که تغییر بهتر
است« .او تصریح کرد ،انگلیس و اروپا همچنان توافق
هســتهاي با ایران را براي امنیت مشــترک خود ،حیاتي
ميدانند و کامال به حمایت از آن متعهد هســتند .وزیر
امور خارجه انگلیــس در ادامه گفت »من همچنین از
آمریــکا ميخواهم از هر اقدامي کــه ميتواند طرفین
باقيمانده در توافق را از برآوردن تعهداتشان در توافق
باز دارد  -شــامل برداشــتن تحریمها از طریق تجارت
مشروع -اجتناب کند«.
چرخش مسکو
درحاليکه وزراي خارجه روســیه و ایران در مســکو
مذاکرات مثبت و ســودمندي در راســتاي نجات برجام
داشــتند ،ســرگي ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه،
اظهاراتــي مطرح کرده کــه به نظر ميرســد حاکي از
چرخشــي مالیم در مواضع مســکو اســت .به گزارش
»ایسنا« ریابکوف گفته »حفظ توافق هستهاي بدون اینکه
ایران امتیازي بدهد ،امکانپذیر نخواهد بود« .او در حالي
این ادعا را مطرح کرده که وزیر خارجه روســیه بر حفظ
برجام و همراهي با ایران تأکید کرده اســت .محمدجواد
ظریــف در حال ترك مســکو بود که امانوئــل مکرون با
والدیمیر پوتین تماس تلفني گرفت .گفته شده برجام یکي
از موضوعات اصلي تمــاس تلفني دو رئیسجمهوري
بوده است .در روزهاي گذشته ،دیگر رهبران اروپایي نیز با
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوري روسیه ،تماس گرفتهاند.
سخنان روز گذشــته ریابکوف که با وجود تأکید بر حفظ
برجام بر دادن امتیازهایي از جانب ایران اشاره کرده بود،
طرح پیشنهادي چهارمرحلهاي مکرون را به یاد ميآورد
که به نظر ميرســد هنــوز روي میز اروپاســت .امانوئل
مکرون در ســفر به واشــنگتن زمانيکه هنوز به نجات
برجام امیدوار بود ،از طرحي چهارمرحلهاي سخن گفت
که عبارت بود از حفظ برجام ،مادامالعمرشدن تعهدات
برجامي براي دســتنیافتن به توان هســتهاي و مذاکره
درباره مســئله موشکي و مسائل منطقهاي .مکرون بعد
از بازگشت از واشنگتن در تماس با حسن روحاني از این
طرح ســخن گفت و رئیسجمهوري ایران آن را رد کرد،
اما به نظر ميرسد این طرح هنوز در دستور کار اروپایيها
و یکي از پیشنهادهای آنها در بروکسل است .به گزارش

»ایســنا« به نقل از خبرگــزاري تاس ،ســرگي ریابکوف،
معاون وزیر امور خارجه روســیه ،در یک کنفرانس تأکید
کــرد رایزني درباره آینــده برنامه جامع اقدام مشــترک
)برجام( بــدون حضور آمریکا هم ممکــن خواهد بود.
ریابکوف ادعا کــرد» :هرچند حفظ توافق هســتهاي با
ایران بدون اینکه تهران امتیازي بدهد غیرممکن است«.
او همچنیــن با غیرمســئوالنهخواندن تصمیــم آمریکا
براي خروج از توافق هســتهاي ،تصریــح کرد» :خروج
واشــنگتن از این توافق خطر تشدید درگیريهاي نظامي
در خاورمیانه را افزایش ميدهد .ما نميخواهیم شاهد
این باشــیم که این اقدام آمریکا زمینــهاي براي افزایش
درگیريهــاي نظامي در خاورمیانه باشــد ،هرچند خطر
این اتفاق کامال مشهود اســت .براساس ارزیابيهاي ما،
خطــر وقوع این اتفــاق پس از تصمیم اخیــر آمریکا در
حال افزایش است« .ریابکوف همچنین خاطرنشان کرد:
»دالیل اصلي آمریکا براي خروج از برجام هیچ ارتباطي
با خود ایــن توافق ندارد و مربوط به رویکرد واشــنگتن
در سیاســتهایش در قبال تهران در خاورمیانه است...
مهمترین مســئله این است که عناصر خواست سیاست
ایران در منطقه و برنامه موشکياش ،خشم آمریکایيها
و متحدانش را برميانگیزد« .او در پایان گفت» :روســیه
طبق مســئولیتهاي خود در چارچــوب برنامه جامع
اقدام مشــترک به کار بــراي طراحي مجدد تأسیســات
غنيســازي فردو ادامه خواهد داد .مسکو به تعهداتش
ذیــل برجام به همان اندازه کــه دیگر طرفها به توافق
پایبند ميمانند ،عمل خواهد کرد« .این چرخش ناگهاني
از سوي روســیه در حالي اتخاذ شده که خبرها حاکي از
این است که وزراي خارجه سه کشور اروپایي که دیشب
در بروکسل با ظریف دیدار کردند ،شب قبل با مایك پمپئو
همتاي آمریکایي خود تماس تلفني داشــتهاند .آمریکا
هنوز امیدوار اســت با کمك اروپا ،ایران را تسلیم کرده و
پاي میز مذاکره بیاورد.
باج اقتصادي به چین
در میانــه اخبار پرهیاهوي برجامــي ،خبري مبني بر
کنارگذاشتهشدن ممنوعیت هفتساله فعالیت شرکت
مخابراتــي چیني »زد.تي.اي« در آمریکا منتشــر شــده
است .گفته ميشود این اقدام در راستاي جلب همکاري
چین در اعمال تحریمها علیه ایران و کره شمالي است.
پیشتر آمریکا شرکت »زد.تي.اي« را به علت همکاري با
ایران و کره شمالي تحریم کرده بود .برداشتن ممنوعیت
هفتساله این شرکت مخابراتي چیني همزمان خواهد
بــود با بند غروب برجام که تا هفت ســال دیگر به پایان
ميرســد .در ســال  ۲۰۲۵تمام تعهدات هستهاي ایران
ذیل برجام لغو ميشــود ،البته درصورتيکه این توافق
پابرجا بماند.
جانسون:
از آمریکا ميخواهم مانع طرفهاي دیگر نشود
دیروز سهشنبه ،ســایت وزارت خارجه انگلستان به
نقل از بوریس جانســون ،وزیر امور خارجه این کشــور،
نوشت» :انگلستان و متحدان اروپایي این کشور دیدگاه
خــود را مبني بر اینکه توافق هســتهاي بــراي امنیت
این کشــورها حیاتي بوده ،حفظ کــرده و به این توافق
پایبنــد خواند ماند .با فرانســه و آلمان براي دســتیابي
به بهتریــن راه پیشرو همکاري ميکنیــم .گزینههاي
موجــود را براي پشــتیباني از تداوم معافیــت ایران از
تحریم بررســي و تضمین ميکنیــم و به تعهدات خود
در قبــال برجام عمــل ميکنیــم و همزمــان از ایران
ميخواهیــم به محدودیتهاي اعمالشــده بر برنامه
هســتهاي خود پایبند بمانــد .دیدار ما بــا ظریف ،وزیر
امور خارجه ایران ،در بروکســل فرصتي است تا بررسی
کنیم چگونه ميتوانیم ضمن پایبندي آنها به تعهدات
خــود ،بــه پشــتیباني از معافیتهاي تحریمــي ایران
ادامه دهیم« .جانســون اضافه کرد» :من از آمریکا نیز
ميخواهــم از هر اقدامي که مانــع پایبندي طرفهاي
دیگر توافق هستهاي به تعهدات خود ،ازجمله تحقق
معافیتهاي تحریمي از طریق تجارت مشروع ميشود،
خــودداري کند«» .آنــگال مــرکل« ،صدراعظم آلمان،
امروز نیز روز گذشته گفت برجام کاستيهایي دارد ،اما
باید براي حفظ آن کوشش کرد .به گزارش ایلنا ،به نقل
از آسوشــیتدپرس ،مرکل در سخنراني خود براي کنگره
حزب کارگر در برلین ،گفت :خارجشدن آمریکا از توافق
هستهاي ایران ،تغییری اساسي در روابط آلمان-آمریکا
و اروپا-آمریکا ایجاد کرده است .او اضافه کرد» :بریتانیا،
فرانســه و آلمان درباره این مسئله که توافق هستهاي
ایران کاســتيهایي دارد ،اما بایــد براي حفظ آن تالش
کرد ،اتفاقنظر دارند«.
ایران دنبال ضمانت
آخر شــب  ۱۸اردیبهشــت بود که ترامپ خروج
خود را از برجام اعالم کــرد .روز قبل از این تصمیم،
روحاني در سفر به اســتان خراسان گفته بود برجام
بدون آمریکا نیز ممکن اســت ،البته بهشــرط تأمین
منافع .این موضعي بود که رئیسجمهوري یکي ،دو
ساعت بعد از خروج آمریکا از برجام تکرار کرد .مقام
معظم رهبري نیز که چهارشــنبه ۱۹ ،اردیبهشت ،به
مناســبت هفته گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه
فرهنگیــان حاضر شــده بودند ،گفتنــد» :بدون اخذ
تضمینهاي کافي از سه کشور اروپایي ،تداوم برجام
با آنها منطقي نیســت« .با این منطق اســت که تیم
مذاکرهکننده دوباره به روزهاي پرکار خود برگشــته.
محمدجواد ظریف در دیدار با همتاي روســي خود
گفته بود» :برجام بر اساس موازنه منافع طرفهاي
ایراني ،اروپایي و آمریکا اســتوار شــده اســت و در
شــرایط جدید باید دید چگونه ميتوان منافع مردم
ایران را تأمین کرد« .در روزهاي گذشــته تماسهاي
تلفني متعددي بین رؤساي جمهور کشورهاي عضو
برجام )حتي آمریکا که حاال عضو ســابق محسوب
ميشــود( ردوبدل شده است که نشــان از تکاپوي
اعضاي دیگر نیز دارد.

میان حقوق مالکیت معنوی
مصرفکنندگان تعادل ایجاد شود
 میزان :رئیس قــوه قضائیه در دیدار فرانســیس
گری ،رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی )وایپو(،
مســئله مالکیتهای فکری و معنوی را یک مســئله
مهم جهانی ارزیابی و بر ضرورت ایجاد تعادل و توازن
میان حقوق صاحبان اثر در چارچوب حقوق مالکیت
معنوی و حقــوق مصرفکنندگان بهعنوان مخاطبان
آثار تأکید کرد .آیتاﷲ آملیالریجانی گفت :بســیاری
از فقهــای ما از گذشــته تا امروز حــق تألیف را قبول
نداشــتهاند که شــاید این آرا در چارچوب اعتقاد این
فقها به حق دسترســی آزاد به اطالعات قابل تحلیل
باشد؛ اما در عصر حاضر ،برخی از مراجع تقلید نسبت
بــه حق تألیف و مالکیت معنــوی نظر مثبت دارند و
براســاس مبانی فقهی آن را به رسمیت میشناسند.
او بــا بیان اینکه مباحــث مرتبط با فناوریها بســیار
فراتر از قوانین ما در جهان امروز محل بحث هستند،
عنوان کرد :امروز در برخی کشــورها میلیونها کتاب
از طریــق فضای مجازی بدون رعایت حق تألیف و به
صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد که این امر
از چالشهای مهم فــراروی حقوق مالکیت معنوی
است .رئیس قوه قضائیه همچنین آمادگی جمهوری
اســالمی برای هرگونــه همکاری در زمینه توســعه
حقوق مالکیتهای معنوی را اعالم کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری:

برخی بیش از تحریمها
از نظام حقوقی گله دارند
 ایســنا :معاون حقوقی رئیسجمهــوری گفت:
در همین شــرایط فعلی بد ،کم نیســتند کســانی که
میخواهند در ایران ســرمایهگذاری کنند؛ اما پیش و
بیش از آنکه از تحریمها علیه ایران شــکایت داشته
باشــند ،از ســاختار رژیــم حقوقی ما شــکایت دارند
و میگوینــد مــا باالخره یک طوری بــا تحریمها کنار
میآییم؛ اما مشــکل رژیم حقوقی شما و ساختار آن
است که به ما فشارهایی را وارد میکند .لعیا جنیدی
در سخنانی در دومین نشست اصالح و توسعه نظام
حقوقی کشور که در مجموعه ریاستجمهوری برگزار
شــد ،تأکید کرد :ما در وضعیت به نسبت بغرنجی در
ســطح بینالمللی قرار داریم؛ اما همه این مشکالت
نبایــد ما را غافل کند که مدیریت درســت و بر مبنای
حقوق و قوانیــن را کنار بگذاریم .بههرحال بخشــی
از مشــکالت نظام حقوقی ما به ایــن بازمیگردد که
ما خاســتگاههای متعــددی برای مقــررات و قواعد
حقوقیمــان از شــرع گرفتــه تا برخی ســاختارهای
حقوقی مدرن داریم .جنیدی گفت :در چنین شرایطی
باید توجه داشــته باشــیم که میتوانیم کاستیهای
موجــود در نظــام حقوقیمــان را بررســی کنیــم و
وضعیتمان را اندکی اصالح کنیم.
علیاکبر صالحی:

آمادگی داریم به شرایطی به
مراتب باالتر از قبل برجام بازگردیم
 مهر :علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی،
در حاشیه نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ،در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه
تــا چه اندازه به مذاکره با اروپاییها امید دارید ،گفت:
بایــد صبر کرد و دید؛ ما مذاکرات را براســاس اعتماد
پیش نمیبریــم .او با بیان اینکه اینطور نیســت که
بخواهیــم مذاکرات بــا اروپاییها را بــا خوشبینی
پیــش ببریــم ،گفت :اســاس بر بیاعتمادی اســت؛
رهبــری معظم انقالب هــم تأکید فرمودنــد که باید
تضمینهای الزم گرفته شود؛ این اصل گرفتن تضمین،
نشــان از بیاعتمادی جمهوری اسالمی به مجموعه
کشورهای غربی که مشغول مذاکره با ما هستند ،دارد.
صالحی گفــت :امیدواریم اروپاییهــا بتوانند خروج
آمریکا را جبران کننــد و به تعهدات خود عمل کنند.
اگــر اروپاییها تضمینهای الزم را بدهند ،ضرورتی بر
برگشــتپذیری نخواهد بود؛ در غیراینصورت ،اعالم
کردیم در بُعد فنی ،این آمادگی را داریم به شــرایطی
به مراتب باالتر از قبل از برجام بازگردیم.
سردار جعفری:

سپاه یک سازمان فرهنگی
سیاسی ،امنیتی و نظامی است
 ایســنا :ســردار محمدعلی جعفری در افتتاحیه
اولیــن بیمارســتان تخصصــی دندانپزشــکی گفت:
توجه ســپاه به موضوع درمان و خدمات پزشکی در
عرصههای مختلف از آنجایی است که سپاه پاسداران
یک سازمان انسانمحور اســت و نه تجهیزاتمحور.
فرمانده کل سپاه گفت :سازمانهای دیگر دنیا معموال
محوریت قدرتشــان بر تجهیزات ،فنــاوری و قدرت
آتششــان است؛ اما ســپاه پاســداران که به فرموده
رهبری یک سازمان فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی و نظامی
اســت ،الزم میداند که قدرت سازمانی خود را بیش
از گذشته در رابطه با نیروی انسانی توسعه بدهد؛ آن
هم نیروی انسانی مؤمن ،بصیر و انقالبی .فرمانده کل
سپاه گفت :در اینجا موضوع منافع اقتصادی و درآمد
مطرح میشود .باید مدام با این موضوع مبارزه کنیم.
بسیاری از بیمارســتانهای خصوصی برای توجه به
موضع خدمات مناسب در اولویت قرار میگیرند؛ اما با
هزینه بیشتر هنر ما این است که یک مجموعه دولتی
و حاکمیتی باشــیم ،خدمات ما ارزان باشد و هدفمان
خدمت به مراجعهکنندگان باشد.

