دبیرکل سازمان ملل در مجمع عمومی:

رئیسجمهوری اسالمی ایران در دیدار رئیسجمهوری فرانسه:

دستیابی به توافق هستهای بدون مختومه شدن
پرونده ایران در آژانس امکانپذیر نیست

توافق هستهای با ایران
همچنان دور از دسترس است
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

دفاع مقدس نشان داد صیانت ازکشور با مقاومت به دست میآید نه با تسلیم
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وزیر علوم:

مشاور امنیت ملی آمریکا:

هیچ کالس
مجازی برای
دروس رسمی
نخواهیم داشت

فکر نمیکنم در نیویورک

گشایش برجامی ایجاد شود
سخنگوی سپاه:
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گفتوگوی
وزرای
خارجـه
آمریکا و
انگلیس
دربـاره
ایـران
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رژه دریایی  ۱۴۴۴شناور مردمی

و یگانهای نیروی دریایی سپاه برگزارمیشود
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رئیسی در دیدار رئیسجمهور سوئیس:

هیچ اقدامی که نشانگر جبران رفتارهای

ایران از جهانیشدن عدالت حمایت میکند

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسالمی بر
لزوم افزایش حقوق کارکنان دولت در ۶ماهه
دوم سال جاری تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد وحیدی در
جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس
در تذکری با اشاره به تصویب طرح
استفساریه درباره تعیین تکلیف حقوق
جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد
گفت :این مصوبه باعث میشود که
جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد
مشمول دریافت حداقل حقوق باشند.
وی ادامه داد :در شرایطی افزایش
حقوق کارکنان در سال جاری ۱۰درصد
است که با افزایش قیمت ها مواجه هستیم.
لذا انتظار می رود اقداماتی برای افزایش
حقوق کارکنان دولت صورت گیرد همان
طور که برای افراد تحت پوشش تامین
اجتماعی انجام شد.
این نماینده مجلس گفت :دولت
خواستار افزایش حقوق کارکنان است اما
اقدام عملیاتی صورت نگرفته پس سازمان
برنامه و بودجه خساست خرج ندهد و
افزایش حقوق ها را برای ۶ماهه دوم سال
عملیاتی کند.
عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس در
پاسخ به این تذکر گفت :با مصوبه مجلس
کمک معیشتی برای ایثارگران و جانبازان
معسر فاقد شغل به اندازه معادل حقوق در
نظر گرفته شده که اقدام قابل توجهی برای
ایثارگران و جانبازان معسر است.

صفحه 2

ماکـرون :هرکس
مقابل حمله روسیه سکوت کند
«همدست استعمـار» است

این سختگیریها
جوانان را نومید میکند
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همین صفحه

در مجمع عمومی سازمان ملل

انتقاد مسـعود دلخـواه
از عملکرد شورای نظارت

با کیروش
یا هر مربی دیگری
نباید توقعات را باال برد

حقوق کارکنان دولت
تا پایان سال افزایش
پیدا کند

دولت گذشته آمریکا باشد ،مشاهده نکردیم

سخنرانی رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

مرفـاوی:

یک نماینده:

همین صفحه
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رئیسی در دیدار رئیسجمهور سوئیس:

مشاور امنیت ملی آمریکا:

فکر نمیکنم در نیویورک گشایش برجامی ایجاد شود
مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری به
سواالتی درباره سخنرانی رییس جمهور این کشور
درباره ایران در سازمان ملل و اظهارات اخیر مالک
شرکت اسپیس ایکس درباره ارائه خدمات اینترنت
ماهوارهای به ایران پاسخ داد.
به گزارش ایسنا ،وبگاه کاخ سفید نوشت ،جیک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس
خبری در پاسخ به این سوال که جو بایدن ،رییس
جمهور آمریکا در سخنرانیاش در نشست ساالنه
مجمع عمومی سازمان ملل به چه مواردی درباره
ایران خواهد پرداخت و آیا فرصتی در این هفته برای
بازگرداندن مذاکرات وین به مسیر خود وجود خواهد
داشت ،گفت :او به چیزهایی میپردازد که مدت قابل
توجهی است دربارهاش صحبت کرده ،این که آمریکا
آماده بازگشتی بر مبنای پایبندی در ازای پایبندی به
برجام[توافق هستهای] بوده است .این که اگر ایران
آماده است برای عمل به تعهداتش و پذیرفتن این قاعده
جدیت به خرج دهد ،میتوانیم توافق کنیم.
سالیوان درباره فرصت موجود در این نشست
برای مذاکرات وین بیان کرد :من فکر میکنم در
نیویورک که هستیم ،فرصتهای چندجانبهای برای
ما فراهم خواهد بود تا با دیگر اعضای گروه  ،۵+۱به
ویژه اروپاییها رایزنی کنیم .ایران هم مسلما تعامالت
خودش را خواهد داشت ،نه با هیچ یک از افراد هیات
آمریکایی ،بلکه با دیگر هیاتها از جمله اروپاییها.
او ادامه داد :باید دید چه میشود .من انتظار ندارم
در نیویورک گشایشی ایجاد شود چون جای اصلی
پیشبردن برجام نیست اما ببینیم چه میشود.
اظهارات سالیوان درباره جدیت به خرج دادن
ایران در زمینه احیای برجام در حالی مطرح میشود
که سیدابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور ایران ،اخیرا در
گفتوگویی با شبکه الجزیره درباره موانع موجود
در روند احیای توافق هستهای گفت :موضوع بحث
و انتظار ما از مذاکرات وین رفع تحریمهای ظالمانه

علیه جمهوری اسالمی ایران است .در این توافق آنکه
به تعهد خود عمل کرد ،جمهوری اسالمی ایران بود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،قریب به ۱۵بار اعالم
کرد که جمهوری اسالمی ایران به تعهداتش عمل
کرده و فعالیتهای هستهای ایران هم صلح آمیز است.
رئیسی ادامه داد :این آمریکاییها بودند که از توافق
خارج شدند و این کشورهای اروپایی بودند که که به
تعهدات خود عمل نکردند .در وین مسئله رفع تحریمها
را دنبال کردیم و البته تاکید داشتیم که هر توافقی باید با
یک تضمین همراه باشد .دلیل مطالبه تضمین نیز این است
که طرفهای ما در توافق ،نقض پیمان کردند و حاال به
طور طبیعی باید اعتمادی حاصل شود که آنها دوباره نقض
پیمان نمیکنند؛ پس تضمین ضرورت دارد.
او بیان کرد :همچنین رفع تحریمها باید ،با حل و فصل
موضوعات پادمانی همراه باشد .اگر قرار باشد موضوعات
ادعایی که ما معتقدیم سیاسی و بیاساس هستند ،علیه
جمهوری اسالمی باقی بمانند ،توافق اثر و فایدهای ندارد.
چون ممکن است طرفهای توافق همانگونه که حین
مذاکرات به شورای حکام آژانس انرژی اتمی قطعنامه
پیشنهاد کردند ،با سوءاستفاده از نفوذ و ارتباطاتی که وجود
دارد ،دوباره مشکل ایجاد کنند.
رئیس جمهور افزود :پس موضوعات پادمانی باید
حل و فصل و تمام شود و در رابطه با رفع پایدار و نه
موقتی و مقطعی تحریمها ،تضمین اطمینانبخش داده
شود .اگر مسئله پادمانی حل و فصل شود ،طبیعتا زمینه
توافق وجود دارد .االن هم این آمریکاییها هستند که
باید تصمیم بگیرند ،چون آنها بودند که نقض پیمان
کردند .آنها از برجام خارج شدند و االن آنها باید
تصمیم بگیرند که به تعهد خودشان پایبند باشند.
رئیسی عالوه بر این گفت :آنچه مانع میشود،
تعهدی است که آمریکاییها باید بدهند؛ ما موضعمان را
اعالم کردیم .تیم مذاکره کنند ه ما همچنان پای میز مذاکره
حضور دارد و بارها اعالم کردیم که به یک توافق عادالنه
و خوب پایبند خواهیم بود ،لکن آمریکاییها باید تصمیم

بگیرند .این مشکل در واقع مشکل آمریکاییها است که
باید تصمیم بگیرند چه میخواهند بکنند!
طبق گزارش وبگاه کاخ سفید ،سالیوان در
پاسخ به این که دولت آمریکا چه واکنشی به این
دارد که ایالن ماسک ،مالک شرکت اسپیس ایکس،
اخیرا در اظهاراتی گفته است برای ارائه خدمات
اینترنت ماهوارهای به ایران ،به دنبال کسب معافیت
از تحریمهای ایران خواهد بود ،بیان کرد :من این
اظهارات را دیدهام .البته من گفتوگوی مستقیمی با
او در این باره انجام ندادهام .شما را هم به دفتر کنترل
داراییهای وزارت خزانهداری ارجاع میدهم تا ببینید
این معافیتها چطور عمل خواهند کرد.
مشاور امنیت ملی آمریکا ادامه داد :ما مسلما در
گذشته ،اشکال مختلفی از معافیتها را ارائه کردهایم
تا مردم ایران بتوانند با یکدیگر و با جهان در ارتباط
باشند .اما نمیتوانم درباره این مورد بخصوص صحبت
کنم چون باید از طریق روندهای مناسب در وزارت
خزانهداری بررسی شود.
این اظهارات سالیوان در پی این مطرح میشود که
ایالن ماسک ،اخیرا در پاسخ به سوال یکی از کاربران
توییتر مبنی بر این که آیا امکان ارائه خدمات اینترنت
ماهوارهای استارلینک به مردم ایران وجود دارد یا
نه ،در صفحه توییتر نوشت که در پی اخذ معافیت از
تحریمهای آمریکا علیه ایران تا بتواند خدمات اینترنت
ماهوارهای استارلینک را به مردم یران ارائه کند.
اسپیسایکس نزدیک به  ۲۰۰۰ماهواره را در شبکهای
به نام استارلینک به مدار زمین پرتاب کرده است .سیستم
اینترنتی شرکت اسپیسایکس به کابلهای فیبر نوری نیازی
ندارد و هدف از این برنامه آن است تا دسترسی بخش
زیادی از مردم جهان به اینترنت را فراهم کند.
مشاور امنیت ملی آمریکا ،همچنین در پاسخ به
سوالی درباره برخی اعتراضات مردمی شکلگرفته در
ایران به دنبال فوت مهسا امینی ،اظهاراتی مداخلهجویانه
را درباره امور داخلی ایران مطرح کرد.

االنـباء:

پایداری ایران باعث عقب نشینی آژانس هستهای شد
روزنامه لبنانی «االنباء» در گزارشی تاکید کرد که پایداری جمهوری
اسالمی ایران بر روی احقاق حقش در خصوص مسایل صلح آمیز هسته
ای باعث عقب نشینی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در این پرونده شد.
به گزارش ایرنا ،روزنامه االنباء لبنان دیروز (چهارشنبه) در گزارش
خود آورده است :پرونده صلح آمیز هسته ای ایران یکی از موضوعاتی
است که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل (میان مقامات
ایرانی و غربی) به آن پرداخته شد؛ این پرونده شاهد تحوالت مهمی بود
که یکی از آن ها نتایج دیدار سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با
«امانوئل مکرون» همتای فرانسوی خود بود .مکرون در این دیدار ،از رئیس
جمهوری ایران برای سفر به فرانسه دعوت کرد.
این روزنامه افزود :در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران و «علی باقری» رئیس هیات
مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین نیز با هیات های اروپایی دیدار

کردند .این درحالی است که «محمد اسالمی» رئیس سازمان انرژی هسته
ای ایران پیش از این اعالم کرد که این سازمان پیام هایی از سوی آژانس
بین المللی انرژی اتمی دریافت کرده است.
محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در

تاریخ ۲۸شهریور در برنامه صف اول شبکه خبر گفته بود که «پیغامهایی
که از طرف آژانس آمده ،نشان میدهد قصد بستن پرونده سه مکان ادعایی
را دارند .امیدواریم صادق باشند و بیش از این وقت خود را تلف نکرده و
فکر نکنند که با چنین موردی بتوانند فشار حداکثری اعمال کنند».
روزنامه االنباء در گزارش خود نوشت :منابع پیگیر پرونده مذاکرات
وین تاکید می کنند که این امر (عقب نشینی آژانس) به خاطر پایداری
ایران در برابر کارزار حمالت تبلیغاتی غربیها مبنی بر کنار رفتن گزینه
مذاکره و صحبت های غرب از جایگزین هایی غیر از مذاکره از یک سو
و نیاز ضروری اروپایی ها به منابع گازی و نفتی در سایه بحران انرژی پیش
از آمدن زمستان سرد و تبعات اجتماعی و اقتصادی و بدنبال آن پیامدهای
سیاسی در داخل اتحادیه اروپا صورت گرفت.
این روزنامه خاطرنشان کرد :این تصمیم آژانس بین المللی انرژی
اتمی امید برای احیای برجام را باز گرداند.

هیچ اقدامی که نشانگر جبران
رفتارهای دولت گذشته آمریکا باشد،
مشاهده نکردیم
رئیس جمهور اسالمی ایران بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) در دیدار
همتای سوئیسی خود با اشاره به اینکه دولت کنونی آمریکا مدعی
مخالفت با تصمیمهای دولت قبل و بازگشت به توافق است ،گفت :ما
تاکنون گام های عملی و جدی که نشانه جبران رفتارهای گذشته و رفع
تحریمهای ظالمانه باشد ،مشاهده نکرده ایم.
به گزارش ایرنا ،سیدابراهیم رئیسی عصر روز سه شنبه به وقت محلی در
دیدار گای پارملین رئیسجمهور سوئیس در حاشیه مجمع عمومی سازمان
ملل که در محل اقامت رئیسجمهور انجام شد ،روابط ایران و سوئیس
را روابطی دوستانه و خوب خواند و گفت :افزایش همکاریهای تجاری و
اقتصادی و بخصوص تسهیل روابط پولی و بانکیِ دو کشور ضرورت دارد.
رئیسجمهورمشکلقضیههستهایراتصمیمنگرفتنآمریکاییهادانست
و افزود :این آمریکا بود که از برجام خارج شد نه ایران و با وجود عمل کردن
ایران به تعهدات خود ،طرفهای غربی از انجام تعهداتشان سرباز زدند.
رئیسی با تأکید بر اینکه ما میز مذاکره را ترک نکرده و برای یک توافق
خوب و عادالنه آمادهایم ،گفت :با توجه به سابقه آمریکا ،مطالبه جمهوری
اسالمی برای دریافت تضمین پایداری توافق ،مطالبهای کام ً
ال منطقی است.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :با وجود ۴۰سال فشار و تحریم ،ایران نه تنها
متوقف نشده بلکه پیشرفت کرده است ،بنابراین حربه تحریم کارآیی خود را از
دست داده است .رئیسی با اشاره به اینکه دولت کنونی آمریکا مدعی مخالفت با
تصمیمهای دولت قبل ،و بازگشت به توافق است ،گفت :ما تاکنون رفتار عملی
وجدیکهنشانهجبرانرفتارهایگذشتهورفعتحریمهایظالمانهباشد،مشاهده
نکردهایم .در این دیدار گای پارملین رئیسجمهور سوئیس نیز با تأکید بر لزوم
افزایش همکاریهای دو جانبه ،گفت :از سال  ۲۰۱۶نقشه راهی برای بهبود
روابط تجاری دو کشور ترسیم شد که همچنان به آن پایبند و معتقدیم باید موانع
سیاسیوژئوپلیتیکراازسرراههمکاریهایدوکشورکنارزد.پارملینهمچنین
امنیت ایران و غرب آسیا را ضامن امنیت اروپا دانست و گفت :همکاریهای
پولی و بانکی از جمله عرصههای قابل گسترش در روابط دو جانبه است.

دیدار باقـری و مـورا
و بررسی روند مذاکرات در نیویورک
علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و معاون سیاسی وزیر خارجه
روز سه شنبه به وقت محلی در نیویورک با انریکه مورا معاون مسوول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایرنا ،مذاکره کننده ارشد ایران و معاون جوسپ بورل
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ،در این دیدار به بررسی روند مذاکرات
رفع تحریم ها پرداختند.
ت وگوها برای رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران در حالی
گف 
به مراحل سرنوشتساز رسیده که رسیدن به خط پایان و توافق نهایی معطل
تصمیمهای سیاسی غرب بویژه ایاالت متحده آمریکا به عنوان طرف نقض
کننده توافق برجام است .هیات جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد که الزمه
رسیدن به توافق ،پایدار بودن رفع تحریمها به نحوی تضمین شده است و اینکه
موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند.
جمهوری اسالمی ایران به دنبال توافقی است که در آن منفعت
اقتصادی مردم تامین ،موانع تجارت خارجی ایران رفع و محدودیتهای
غیرقانونی فروش نفت برداشته شود .از این رو ،چنانچه طرف مقابل
مطالبات منطقی ایران و الزامات شکلگیری یک توافق پایدار و قابل
اتکاء را بپذیرد ،توافق نهایی حاصل خواهد شد.

