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اخبار
نقویحسینی :برجام بدون آمریکا
برای ایران هیچ مفهومی ندارد

سیدحس��ین نقویحس��ینی س��خنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س ،در واکن��ش به اظه��ارات اخیر
رؤس��ای جمه��ور آمری��کا و فرانس��ه و
صدراعظم آلمان مبنی بر الحاق بندهایی
ب��ه توافقنامه برج��ام ،گف��ت :اینگونه
اظهارات از نظر جمهوری اسالمی ایران
مردود است و ما یک بار ،فقط درباره برجام
مذاکره کردیم .به گزارش تس��نیم،وی با
تأکید بر اینکه جمهوری اس�لامی الحاق
هیچ بن��دی را به برجام نمیپذیرد ،اظهار
داش��ت :اگر آمریکاییه��ا از برجام خارج
ش��وند ،ما ه��م از ای��ن توافقنامه خارج
خواهیم ش��د؛ اصوال برجام بدون آمریکا
برای ما مفهومی ندارد.
وزیر دفاع:از هیچ دشمنی
واهمه نداریم

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه ملت ایران
اسالمی به ویژه نیروهای مسلح کشورمان
از هیچ دش��منی واهمه ندارند ،تاکید کرد:
امروز هر چه دش��منان فریاد می زنند ملت
عزیزمان با شجاعت و اقتدار محکم ایستاده
اند و بحمداهلل تاکنون دشمنان به هیچ کدام
از خواس��ته های خود دس��ت نیافته اند .به
گزارش تس��نیم،وی شجاعت را مهمترین
ویژگی نیروهای مس��لح کشورمان عنوان
ک��رد و ادامه داد :کس��انی ک��ه مفتخر به
حضور در نیروهای مس��لح می شوند باید
از ش��جاع ترین ها باشند و بحمداهلل امروز
ای��ن جوانان در وزارت دفاع پاس��دار حریم
اقتدار و عزت کش��ور هس��تند .وزیر دفاع
و پش��تیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه
نیروهای مسلح دارای قابلیت دفاع راهبردی
اس��ت ،گفت :امروز توانس��ته ایم با اتکا به
همین جوانان متخصص ،متعهد و متدین
کش��ورمان بازدارندگی را محقق کرده و از
منافع و امنیت مل��ی خودمان در هرجا که
مخاطره ای برای آن پیش بیاید دفاع کنیم.
دریادار فدوی:وضعیت نیروی
دریایی با گذشته قابل مقایسه نیست

دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه
گفت :مسلم ًا وضعیت امروز نیروی دریایی
س��پاه به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته
نیست .البته مقدار بسیار کمی از توانمندیها
را بر اس��اس نیازمان در رزمایشها مطرح
کردهایم و قس��مت اعظم��ی از توانمندی
نیروی دریایی سپاه هنوز مطرح نشده است.
آمریکاییها زمان��ی از توانمندی واقعی ما
مطلع میش��وند که دیگر خیلی برای آنها
دیر ش��ده و کاری از دستش��ان برنمیآید.
به گزارش تس��نیم،فرمانده نیروی دریایی
سپاه با بیان اینکه «ما در  5حوزه شناوری،
موش��کی ،ت��کاوری ،هوادری��ا و پهپادی،
برنامههایی ب��رای ارتقای توان رزم نیروی
دریایی سپاه در سال  97داریم» ،خاطرنشان
ک��رد :ارتقای توان ش��ناوری ندس��ا اولین
حوزهای است که ما روی آن تمرکز داریم
که ش��امل ارتقای تسلیحات ،موشکها و
تجهیزات نصبش��ده روی این ش��ناورها
میش��ود .دری��ادار فدوی ادام��ه داد :حوزه
بعدی ،ارتقای توان موشکهای ساحل به
دریای نیروی دریایی سپاه است که در این
بخش نیز برنامههای قابل توجهی در دست
اقدام داریم ،همچنین در حوزه هوادریا نیز
بالگردهای ندسا مانند شناورهای ما مسلح
به انواع تجهیزات و تسلیحات هستند که
در سال  97توان هوادریایی نیروی دریایی
سپاه هم افزایش پیدا میکند.

خروج متهم به جاسوسي از کشور با درخواست دولت

گروه سياس�ي :طي ماههاي گذش��ته با تالشهايي
که صورت گرفت اف��رادي در جريان پروژه نفوذ که
در قالب فعاليتهاي زيس��تمحيطي مش��غول کار
جاسوسي بودند دستگير شدند و همزمان با اين رخداد
انبوهي از حاشيهسازيها توس��ط رسانههاي بيگانه
شکل گرفت.به گزارش «عصرايرانيان» ،در حالي که
ابع��اد جديدي از اين پرونده در حال پيگيري بود خبر
رسيد که کاوه مدني معاون سازمان محيط زيست از
کشور خارج شده اس��ت و البته تصاويري هم از اين
فرد که مغاير با ش��ئونات اسالميبود ،منتشر شد .در
همين ايام رييسس��ازمان محيط زيست ،دولتيها و
ابته رس��انههاي حاميدولت به شکل گسترده درباره
مس��ئله کاوه مدني در پوشش منتقد ظاهر شدند و او
را فردي دلسوز خواندند.

ادعای غلط تایپی در ترجمه
«الیحه پالرمو» بیپایه است

اگر مدير تخلف کاربر را بداند شريک جرم است.

پرونده مش�ايي و برادر رئيس جمهور در دادسرا
در حال رسيدگي است

اژهاي :رفع ممنوعالخروجي مدني با درخواس�ت
دولت بود

برهمي��ن اس��اس حجت االس�لام محس��ني اژهاي
سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري ديروز(يکشنبه)
خود ابعاد تازهاي از نحوه خروج کاوه مدني از کش��ور
اعالم کرد ودر پاسخ به سوالي در خصوص اينکه فرار
کاوه مدني چگونه بوده است و اينکه آيا پرونده داشته
يا نه گفت :گزارش��اتي بود که اين فرد در مظان اتهام
اس��ت .وي ادامه داد :قبل از احضار و تحقيق اين فرد
ممنوع الخروج شد .اژهاي گفت :معاون ذي ربط وزارت
اطالعات در  ٣٠بهمن  ٩٦تقاضاي رس��ميميکند از
دادستان که اين فرد رفع ممنوع الخروجي شود و پس
از آن اين فرد قانوني از کشور خارج ميشود .سخنگوي
قوه قضاييه گفت :اي��ن فرد پرونده دارد اما پروندهاي
نبوده که بخواهد تحقيق ش��ود .خبرنگاري خطاب به
اژهاي گف��ت در دولت يازده��م و دوازدهم اختالفات
زي��ادي بين وزارت اطالع��ات و قوه قضاييه بوده که
نمونهاش پرون��ده کاوه مدني و مدي��ران دو تابعيتي
است .شما زماني که در وزارت اطالعات بوديد مرجع
تشخيص جاسوس��ي را وزارت اطالعات ميدانستيد
اما االن چنين اعتقادي نداريد .آيا اين امر بابت تغيير

جايگاه است؟ وي ادامه داد :هيچ کجاي قانون نگفته
است تشخيص جاسوس��ي با وزارت اطالعات است.
اژهاي افزود :قوه قضاييه بررسي ميکند و اگر موضوع
جاسوسي ثايت شد محاکمه و اگر نشد تبرئه ميکند
در مواردي هم وزارت اطالعات تشخيص ميدهد که
فردي اقدام ضد امنيت��ي انجام داده و به قوه قضاييه
گزارش ميکند .س��خنگوي ق��وه قضاييه گفت :اين
اختصاص به يک دوره ندارد .وزارت اطالعات ممکن
اس��ت بگويد فردي جاسوس است اما قوه نپذيرد و يا
بالعکس .وي ادامه داد :اينکه تعبير ميکنيد اختالف،
اختالف نيست .مرجع قضايي قوه قضاييه است و ساير
دستگاهها گزارش ميدهند.
ورود ب�ه حريم خصوص�ي افراد ش�رعاً ،قانوناً و
اخالقاً درست نيست و حرام است

حجت االسالم محسني اژهاي در ادامه نشست خبري
خ��ود در خصوص برخورد قضايي با تخلف در فضاي
مجازي داخلي گفت :ورود ب��ه حريم خصوصي افراد
شرعا و قانون ًا و اخالقا درست نيست و حرام است .وي

ادامه داد :در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگير
اس��ت .اژهاي گفت :برخي ميگويند با استفاده از پيام
رس��ان داخلي ممکن اس��ت به حريم م��ا ورود انجام
ش��ود .خب االن هم بس��ياري از پروندهها در رابطه با
تخلف و ورود به حريم خصوصي و انتش��ار عکسها
و فيلمهاي خاص است .سخنگوي قوه قضاييه گفت:
اينکه ميگويند پيام رس��ان داخلي اينطور اس��ت بايد
بگويم ش��کايتهاي زيادي از پيام رسانهاي خارجي
وجود دارد .وي افزود :برخي نگران اين نيستند که پيام
رس��انهاي خارجي اين کار را بکنند بلکه نگران پيام
رسانهاي داخلي هستند .اژهاي گفت :در دستور العمل
صادره؛ ۱۲بند براي تعرض به حريم خصوصي مطرح
است .تاکيد شده است که خود پيام رسان داخلي همحق
ن��دارد اطالعات مردم را حتي به نهادهاي حکومتي از
جمله سپاه ،ناجا ،اطالعات و بازرسي بدهد .سخنگوي
قوه قضاييه گفت :احيانا اگر جرميرخ داد سوال است
که چه کسي مسئول است ؟ در مواردي فقط کاربر و ذر
برخي موارد مدير پيا م رسان مسئول است .در موردي

مع��اون اول قوه قضائيه همچنين در خصوص آخرين
وضعيت پرونده مشايي و برادر رييس جمهور گفت :اين
پروندهها در دادس��را اس��ت .وي ادامه داد :قوه قضاييه
تالش کرده بدون تبعيض به پروندهها رس��يدگي کند
و دانه درش��ت و غير دانه درش��ت از زبان رس��انهها و
مردم مطرح ميش��ود وگرنه جرم ،جرم اس��ت .اژهاي
گفت :قوه قضاييه موظف اس��ت اگر شاکي خصوصي
شکايت کرد يا گزارش از مراحع رسميرسيد يا از نظر
وظيفه مدعيالعموميخود به نکتهاي برخورد موضوع را
پيگيري کند .سخنگوي قوه قضاييه گفت :برخي وقتها
در پروندهها نوع و ش��رايط جرم و تحصيل دليل آسان
نيست .يک مواقعي قوه قضاييه براي تحصيل دليل بايد
استعالم و سوال کند و به طور خاص يا ويژهاي تحقيق
کن��د .وي افزود :گاهي اوقات فرد طوري مرتکب جرم
ميش��ود که اثري از خود باقي نميگذارد .پروندههاي
ياد شده در حال رسيدگي است .پرونده مشايي در حال
تحقيقات دادسرا و در پرونده آقاي احمدينژاد نيز چيز
جديدي نيست و پرونده برادر رييسجمهور نيز در دست
تحقيقات دادسراست .محسني اژهاي در خصوص انتشار
نام قضات متخلف و اينکه اخيرا در مجمع تش��خيص
مصلحت نظام انتش��ار نام مفاس��د اقتصادي رد شده
اس��ت ،گفت :پس از قطعي شدن احکام مشکلي براي
انتش��ار نيس��ت از بهمن ماه تا کنون بازداشت در اين
رابطه داش��تيم اما هنوز احکام آنها قطعي نشده است.
س��خنگوي قوه قضاييه گفت :آنچه در مجمع بررسي
ش��ده مربوط به انتشار قبل از نهايي شدن حکم است.
اعتقاد ما اين است که قانون اجازه دهد به جز استثناهاي
قانوني ،انتش��ار علني دادگاه انجام شود که قانون االن
جلوي اين را گرفته اس��ت .وي افزود :در مجلس سال
گذشته تبصرهاي اضافه شد که آن موارد با رعايت اصل
135با اجازه دادگاه اس��م متهم را ببرد که اين موضوع
مورد اشکال شوراي نگهبان قرار گرفت.

روحانی در مراسم روز کارگر به وزرای دولت تاخت

گروه سیاسی :به نظر میرسد تصمیمات غلط دولت
دوازدهم حتی نگاه وزرای کابینه را هم نس��بت به
ادامه مسیر تغییر داده و حاال شخص رییسجمهور
رسما در مراسم روز کارگر دولتمردان را مورد نوازش
خود قرار میده��د و آنها را ناامید خطاب میکند.
به گزارش «عصرایرانیان» ،البته در ماههای گذشته
انتقادات زیرپوستی و گاها در لفافه خطاب به شخص
اول دولت نثار میش��د که میتوان اینطور برداشت
کرد اختالف در پاستور بین روحانی و وزیران به اوج
خود رس��یده است .البته نباید فراموش کرد بسیاری
از مس��ئولین خطاب به روحانی اع�لام کردهاند که
اصوال دسترس��ی به وی وجود ندارد و در عین حال
ساعت شروع به کار دولت هم  10صبح تعیین شده
است! همچنین عالوه بر این به نظر میرسد روحانی
هم که در تحقق تمام وعدههایش شکست خورده
بع��د از تاخت و تاز و توهین کرد کردن به منتقدان،
حاال سراغ اطرافیان خود رفته است تا شاید بتواند از
این محل اندکی افکار عمومی را از مطالبات اصلی
منحرفکند!
جلسه محاکمه عامالن حمله تروریستی
ب��ه مجلس ش��ورای اس�لامی،با حضور
هش��ت ت��ن از متهم��ان ،وکالی مدافع
متهم��ان ،خان��واده تعدادی از ش��هدای
حمله تروریس��تی به مجل��س و نماینده
دادس��تان برگزار ش��د.نماینده دادس��تان
ته��ران کیفرخواس��ت هش��ت متهم از
 26مته��م این پرون��ده را قرائت کرد .بر
اس��اس این گزارش« ،بغ��ی» ،به علت
حضور در گروهک تروریس��تی داعش و
ورود غیرمجاز به کش��ور ،قاچاق مهمات
و اس��لحه جنگی ،جعل سند و شناسنامه،
حمل و نگهداری س�لاح جنگی و حمل
و نگهداری گاز اش��کآور ،اتهامات متهم
ردی��ف اول این پرونده اس��ت .همچنین
بنابر کیفرخواس��ت قرائت ش��ده ،متهم
ردیف دوم به معاونت در افساد فیاالرض
و حمل و نگهداری س�لاح جنگی سبک
و س��نگین ،متهم ردیف سوم به معاونت

اخبار

دولت تدبیر و نا امیدی!
انتقاد روحانی از «خودیها»


برهمین اس��اس ،حجتاالسالم حس��ن روحانی
دیروز(یکشنبه) در مراسم گرامیداشت هفته کارگر
که در س��الن اجالس سران برگزار شد ،با بیان این
مطلب که «همیشه در ذهنم ،وزرای دولت را به دو
دسته تقسیم میکنم ،البته هر دو پرتالش هستند»،
گفت :عدهای از وزرا ،از ا ّول س��ال ،نوایش��ان نوای
ناامیدی است؛ میگویند «امسال بودج ه کم است،
مجلس کم تصویب کرده اس��ت ،نفت ارزان است،
مالیات چه ش��د؟» ،اول دولت ،وس��ط دولت ،آخر
دولت ،س��خن اینها سخنان ناامیدی است .برخی
هم راجع به باران میگویند «امسال وضع باران کم
است ،خشکسالی است و واردات باید بیشتر باشد»
و سخنانی از این قبیل .وی افزود :تالش کردم که
گوشم نسبت به این چیزها کم بشنود ،عدهای هم
امیدوارانه حرف میزنند؛ «بله ،امسال بارندگی کم
است ولی باید این کار را انجام دهیم و الگوی کشت

را تغییر دهیم» ،پیشنهاد میدهند و هم امیدوارند.
چه خاصیتی دارد ناامیدی و غصه و غم؟ اینکه اول
سال را با گرفتاری و چهره عبوس شروع کنیم که
بعد میخواهد اتفاقی رخ دهد ،این درس��ت نیست.
رئیسجمهور بر همین اس��اس به ذکر خاطرهای از
مرحوم هاشمی پرداخت و اظهار داشت :خدا رحمت
کند مرحوم هاشمی رفس��نجانی را که مرد خیلی
امیدواری بود .او شش سال در زندان بود .یک وقت
به او گفتم «امید ش��ما خیلی زیاد است .گفت «در
شش سالی که زندان بودم ،هر شب که میخوابیدم
میگفتم صبح آزاد میشویم» .وی همچنین با اشاره
به اظهارات ترامپ درباره ایران تصریح کرد :آقایی
که در آمریکا اخیراً سمتی گرفته است و خیلی هم
بددهن است و نسبت به ایران همیشه بد حرف میزند
گفته بود که جمهوری اسالمی ایران ،چهلمین سال
انقالب خودش را نخواهد دید .بهکوری چش��م او،
ما وارد چهلمین س��ال انقالب شدیم و با تحرک و

موفقیت بیشتر سال را به پایان میبریم و انشاءاهلل
 22بهمن با جش��ن شما وارد چهل و یکمین سال
انقالب خواهیم ش��د .روحانی تصریح کرد :در سال
جدید همه تالش ما این اس��ت که میزان اشتغالی
که ایجاد میشود ،از سال گذشته بهتر باشد .دولت
حرکت خوبی را در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده
و نوسازی ناوگان آغاز کرده است که تداوم اجرای
آنها در سال  97میتواند ،زمینه مناسبی برای ایجاد
اشتغال گسترده باشد .رئیسجمهور خاطرنشان کرد:
تالش ما در دولتهای یازدهم و دوازدهم این بوده
که وضع معیشت کارگرها بهتر شود .البته با تدابیر
و اقدامات دولت وضعیت معیشت کارگرها در مدت
این دولت بهتر شده ،اما با وضعیت مطلوب فاصله
داری��م .از روز اول وعده ک��ردم و گفتم که میزان
افزایش حقوق کارگران در هر س��ال باید بیشتر از
میزان تورم س��االنه باشد و تا به حال به این وعده
عمل کردهایم .البته دولت در کنار این مسئله تالش
کرده ت��ورم را نیز مهار کند ک��ه در این زمینه نیز
عملکرد موفقی داشتیم.

در جلسه محاکمه عامالن حمله به مجلس؛

متهم به دریافت ماهانه  50دالر از داعش اعتراف کرد

در افس��اد فیاالرض مس��توجب اعدام،
جعل شناسنامه ،خرید ،حمل و نگهداری
اس��لحه ،مته��م ردیف چهارم به افس��اد
ف��یاالرض ،متهم ردی��ف پنجم به بغی
به علت عضوی��ت در گروهک تکفیری
داعش ،متهم ردیف ششم به معاونت در
افساد فیاالرض مستوجب اعدام و خرید و
حمل سالح جنگی ،متهم ردیف هفتم به
معاونت در افساد فیاالرض ،تهیه و حمل
و نگهداری سالح جنگی و استفاده از سند
مجعول و متهم ردیف هش��تم به افساد
فیاالرض مستوجب اعدام ،تهیه حمل و
نگهداری سالح جنگی سبک و سنگین،
مخفی کردن متهمین و اسکان تیم ترور،
متهم هستند« .س.م» متهم ردیف اول
این پرونده که در سال  94از کشور خارج

و به داعش ملحق ش��ده است ،با دستور
قاضی صلواتی برای ارائه دفاعیات خود در
جایگاه قرار گرفت .به گزارش خبرگزاری
میزان ،بر اساس کیفرخواست صادره ،این
فرد در سال  96به همراه تیم تروریستی
بهصورت غیرمجاز و با کمربند انفجاری
به کش��ور وارد و با یک شناسنامه جعلی
در یک خانه اجارهای مس��تقر میش��ود.
براساس گزارش��ات علت عدم همراهی
این فرد با تیم عملیاتی ب��ه تهران ادامه
فعالیتها برای سایر اقدامات بوده است.
س.م .مته��م ردی��ف اول پرون��ده حمله
تروریس��تی به مجلس شورای اسالمی و
حرم امام خمینی(ره) در شعبه  15دادگاه
انق�لاب ،در مقام دفاع از خود اظهار کرد:
دام��اد خواهرم مرا ب��ه داعش برد؛ زمانی

که وارد داعش ش��دم بعد از سه روز قصد
بازگشت داشتم .وی اضافه کرد :طرفدار
القاع��ده و طالبان بودم و میخواس��تم از
س��وریه فرار کنم اما مرا کنار یک جنازه
دارزده بردند و گفتند «هر کس از ما جدا
شود خود و خانوادهاش را نابود میکنیم».
این مته��م ادام��ه داد :نمیگویم مجرم
نیس��تم .یک بار بهصورت غی��ر قانونی
بهمدت  25روز به افغانستان رفتم و انگیزه
داش��تم در مورد طالبان تحقیق کنم .وی
در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا
در افغانستان آموزش نظامی دیده یا خیر
گفت :خیر آموزش ندیدم .رئیس شعبه 15
دادگاه انق�لاب خطاب به متهم گفت :در
افغانستان آموزش نظامی دیدی و تحت
تعقیب قضایی قرار گرفتی و حکم جلبت

هم صادر شده بود .چرا وقتی سال  91تعهد
دادی عضو گروههای تکفیری نشوی باز
سال  94به سوریه رفتی؟ س.م .در پاسخ
به قاضی مبنی بر اینکه در هویجه سوریه
چند روز آموزش نظامی دیده است گفت:
 20روز آموزش تئوری داشتیم و بعد از 20
روز آموزش نظامی دیدیم .یک هفته هم
آموزش کار با کالشینکف را گذراندم و بعد
از آن مسلح شدم و ماهی  50دالر حقوق
میگرفتم .قاضی صلواتی در ادامه خطاب
ب��ه متهم گفت :گفتی مریض بودی و در
سوریه کمکآشپز شده بودی ،پس چطور
بیعت کردی؟ به گزارش میزان ،س��پس
نماینده دادستان با اجازه قاضی صلواتی،
تصاویر مربوط به بیعت متهم با داعش را
نش��ان داد .متهم پس از دیدن عکسها
گفت :من نیستم .قاضی صلواتی پرسید:
این عکس ش��ما با س�لاح کالشینکف
نیست؟ س.م :.چرا این من هستم.

واشنگتن پست گزارش داد

تالش آمریکا برای تحریم ایران به بهانه موشکهای بالستیک
یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات این کشور
گزارش داد که واشنگتن از متحدان خود در سراسر
جهان می خواهد تا تحریمهای بیش��تری را علیه
ایران به بهانه برنامه موشکی بالستیک این کشور
اعمال کنند .به گزارش ایس��نا ،به نوش��ته روزنامه
واش��نگتن پس��ت  ،همزمان که مای��ک پامپئو،
وزیرامورخارجه آمریکا روز ش��نبه گذشته در اولین
سفر خود به خاورمیانه وارد عربستان سعودی شد،
مقامات آمریکایی گفتند که این کشور از متحدان
خود در جهان می خواهد تا ایران را به دلیل برنامه
موشکی بالستیکش تحریم کنند .یک مقام ارشد
وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا که خواس��ت نامش
فاش نشود ،در جمع خبرنگاران مدعی شد :برنامه
موشکی بالستیک ایران یک تهدید بینالمللی علیه
صلح و امنیت است .وی درباره مذاکرات پمپئو در
ریاض و س��پس اردن و اراضی اشغالی اظهار کرد:
ما از کشورها در سراسر جهان می خواهیم تا افراد
و نهادهایی را که با برنامه موشکی ایران همکاری
می کنند ،هدف تحری��م قرار دهند و این موضوع
بخش اعظمی از رایزنیهای ما با اروپاییها را در بر
میگیرد.اینکمپینبرایدرخواستازدیگرکشورها
برای فشار بر ایران یادآور حداکثر فشاری است که
آمریکا بر کره شمالی وارد آورده است تا این کشور را
ملزم به مذاکره برای پایان برنامه هستهایاش کند.

افزایش تمرکز روی برنامه موش��کی ایران به این
دلیل است که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به
مهلت خود برای تصمیم گیری درباره ادامه تعلیق
تحریمه��ای ای��ران در روز  12ماه مه نزدیک می
ش��ود ،تحریمهایی که با اجرای برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) رفع شدهاند .آمریکا در حال مذاکره
با متحدان اروپایی خود برای یافتن راهی اس��ت تا
بتواند با همکاری یکدیگر به توافقی تکمیلی دست
یابند که ایران را به دلیل مس��ائلی همچون برنامه
موشکیاش تحت فشار قرار میدهد .دولت آمریکا
مدعی اس��ت که برنامه موشکی ایران یک تهدید
است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد .رایزنیها با
اروپاییها نیز شامل موشکهای بالستیک و کروز
به عالوه پرتاب فضاپیماهایی اس��ت که مرتبط با
موشکهای بالس��تیک قارهپیما هستند .این مقام
وزارت ام��ور خارجه آمریکا در ادامه گفت که ایران
بزرگترین زرادخانه موشکی بالستیک منطقه را در
اختیار دارد .وی مدعی شد موشکهای ایران جنگ
و درد را در منطقه طوالنیتر کرده است .آنها امنیت
و منافع اقتصادی ما و به ویژه عربستان و اسرائیل
را تهدید میکنند .در حال حاضر آگاهی بینالمللی
درباره لزوم ایجاد هزینههایی برای برنامه موشکی
ایران افزایش یافته اس��ت و ای��ن کار باید هر چه
زودتر انجام شود.

حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری نماینده
مردم قم و عضو کمیس��یون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس،با اشاره به ارائه
«الیحه پالرمو» به مجلس با تغییر محتوا و
اظهارات معاونحقوقیرئیسجمهورمبنی
بر اینکه ترجمه غلط در «الیحه پالرمو»
ناشی از غلط تایپی بوده و نباید موضوع را
سیاسی کرد ،گفت :این اظهارات بیپایه
و فریبکاران��ه اس��ت و توجیه خطایی و
فریبکاریهایی اس��ت که اتفاق افتاده
است .به گزارش فارس،وی افزود :سؤال
این اس��ت که آیا متن «الیحه پالرمو» را
به یک مترجم توانمند دادهاند یا یک فرد
ناکارآمد و ناآشنای به ترجمه؟ آیا دستگاه
دولتی ما مهمترین اسنادی که میخواهد
حیات سیاسی و اقتصادی کشور را تحت
تأثیر ق��رار دهد ،به افراد آماتور و ناآش��نا
میده��د و آی��ا درون دولت ت��ا این حد
از اف��راد توانمند و باس��واد خالی اس��ت؟
ذوالنوری تصریح کرد :اگر واقع ًا پاسخشان
مثبت اس��ت که بنابراین این دولت ،واقع ًا
دول��ت بیکفایتی اس��ت و نمیتواند در
درنده
عرصه بینالمللی که گرگه��ای ّ
برای دریدن مل��ت ایران گارد گرفتند ،از
این مردم دفاع کند ،اما اگر مترجم متبحر
و توانمن��د بوده ،پس چرا اش��تباه ترجمه
کرده و چرا میگویند اش��تباه تایپی بوده
اس��ت؟! این عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس همچنین تأکید
کرد :این موضوع ،مسئله بسیار حساسی
است ،در اینجا تعمد وجود داشته تا شورای
نگهب��ان و نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی را فریب دهند تا آنچه مطلوب
خودش��ان است را از این الیحه دربیاورند
که این خالف امانتداری است و خیانت
محسوب میشود .ذوالنوری با بیان اینکه
اتفاق ًا با اینگونه اتفاقات حواس ملت ایران
و نمایندگان مجلس بیشتر جمع میشود
و ما دیگر در بسیاری از مسائل دیگر که
تاکنون به دول��ت اعتماد میکردیم دچار
تردید میش��ویم ،یادآور شد :ما به دولت
اعتماد میکنیم و درخواس��ت نمیکنیم
که متن زبان اصلی لوایح تقدیمی را هم
تقدیم مجلس کن��د ،اما اینگونه اقدامات
باعث میشود اعتماد نمایندگان مجلس
از بی��ن برود .وی همچنین گفت :ما باید
از این به بعد خودمان متن ترجمهشده را
با متن زبان اصلی بررسی و کنترل کنیم
و تطبیق دهیم ،باید مترجمین مسلطی را
به هر زبانی بیاوریم ت��ا این کار را انجام
دهند؛ گویا از این پس ما باید در دو جبهه
ت�لاش کنیم ،یک اینک��ه منافع ملت و
نظام و کشور توس��ط وزارت امور خارجه
آس��یب نبینند و دیگری اینکه این منافع
توس��ط دشمن آس��یب نبینند .ذوالنوری
در پایان خاطرنش��ان کرد :این توجیهات
معاون حقوقی رئیسجمهور مبنی بر غلط
تایپی بودن در «الیحه پالرمو» پسندیده و
قانعکنندهنیست.
حبیبی:کمترین واکنش ایران،باید
خروج از « »NPTباشد

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه
اسالمی خاطرنش��ان کرد :دولت باید به
طور جدی برای پاسخ عملی به توهمات
دش��من ،خود را آم��اده کن��د .کمترین
واکنش ایران باید خروج از  NPTو نیز
مقابله به مثل حمله رژیم صهیونیس��تی
به پایگاه  T4باش��د؛ دشمن باید بفهمد
با ملت ایران طرف است تا از رجزخوانی
دس��ت بردارد .وی در ادامه با اش��اره به
حضور افراد دوتابعیتی در مناصب اجرایی
و مساله نفوذ ،تصریح کرد :وقتی پدیده
نفوذ هر روز با کش��ف یک جاس��وس و
مدی��ر دو تابعیتی م��ردم را آزار میدهد،
رئیسجمهور باید در م��ورد پدیده نفوذ
در دستگاههای دولتی پاسخگو باشد و از
تضعیف موضوع گزینش بپرهیزد.
پامپئو :برجام اصالح نشود
از آن خارج میشویم

مارک پامپئ��و وزیر خارجه آمریکا با این
ادعا که شکل کنونی توافق هستهای با
ایران تضمینهای الزم را برای جلوگیری
از دستیابی این کشور به سالحهستهای
نمیدهد گفت :ما به کار با شرکای خود
برای اص�لاح برجام ادامه خواهیم داد و
همان ط��ور که رئیسجمه��ور ما گفته
است ،اگر نتوانیم توافق هستهای با ایران
را اصالح کنیم ،از آن خارج خواهیم شد.
به گ��زارش فارس،وی افزود :ایران پس
از امضای توافق هستهای بسیار بد رفتار
کرد و در یم��ن به حمایت از حوثیها و
خش��ونت آنها از طریق تجهی��ز آنها به
اسلحه و آموزش آنها ادامه داد و این امر
نقض آش��کار قوانین سازمان ملل است.
حوثیها به صورت س��ازماندهی شده به
سوی عربستان موشک شلیک میکنند
و دریانوردی بینالمللی در دریای س��رخ
را تهدی��د میکنند .لذا ما از عربس��تان
سعودی حمایت خواهیم کرد.

