وزارت اطالعات طي گزارشي به کميته تحقيق و تفحص مجلس اعالم کرد
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اخبار
کمک  ۴میلیاردی رهبر معظم انقالب
به گلریزان ستاد دیه کشور

حضــرت آیةاهلل خامنــهای رهبر معظم
انقالب اســامی ،بــه منظــور آزادی
زندانیان جرائــم غیرعمد تحت حمایت
ســتاد دیه کشور مبلغی معادل  ۴میلیارد
ریــال اختصاص دادند .عالوه بر حمایت
معنوی از این نهاد حمایتــی ،از ابتدای
ســال  81تا به امروز در مجموع مبلغی
معادل یک میلیارد و  827میلیون تومان
از سوی معظم له برای آزادی بدهکاران
غیربزهکار پرداخت شده است .از ابتدای
سال  95پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم
انقــاب بــه آدرس اینترنتی www.
 ، leader.irبا تعریف عنوان مددجویان
ستاد دیه کشور در بخش واریز وجوهات
شرعی ،زمینه مشــارکت بیش از پیش
خیرین جهت اســتخالص محبوســان
تحت حمایت ســتاد دیه را فراهم کرده
اســت که از این طریق نیز بســیاری از
زندانیان نیازمند طعم شــیرین آزادی را
چشیده و به آغوش جامعه بازگشتهاند.
گفتنی است ،سی و یکمین جشن گلریزان
ستاد دیه کشور دیروز(یکشنبه) با حضور
جمعی از مســئوالن نظام و نیکوکاران
کشوری در تهران برگزار شد.
حاجی دلیگانی :آقای رییسجمهور!
از مردم عذرخواهی کنید

حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم
شاهینشــهر در نشســت علنی دیروز
(یکشنبه) مجلس شــورای اسالمی ،در
نطق میاندســتور خود خطاب به رئیس
جمهور ،با بیان اینکه براساس اصل ۱۱۳
قانون اساســی مســئولیت اجرا برعهده
رئیس جمهور اســت اظهار داشت :آقای
روحانی یادتان هســت در خرداد  ۹۲به
جوانان گفتید ،من میدانم شما از بیکاری
رنج میبرید و اظهار کردید در کشور بزرگ
ایران نباید این همه بیکار داشته باشیم،
عنوان کردید کشور را از بیکاری و گرانی
نجات میدهم ،گفتید به علت بیکاری از
هر  ۵ازدواج یکــی به طالق منجر می
شــود ،گفتید مگر اقتصاد دســتوری در
دنیای امــروز معنا و مفهومی دارد و می
توان در برنامه تلویزیونی اعالم کرد که
نرخ دالر باید به  ۷۰۰تومان برســد .وی
در ادامه خطاب به رییس جمهور ،افزود:
آقای روحانی! گفتید صبح تا ساعت ۱۲
قیمت دالر چقدر است ،گفتید اگر برای
مشــکل بیکاری اقدام فوری نشود این
مشکل در سال های آینده بیشتر خواهد
شــد ،گفتید در گرانی مالک جیب مردم
است اما آیا میدانید که  ۵سال گذشته و
براســاس آمار رسمی که از میزان واقعی
آن کمتر است ،در سال  ۹۲تعداد بیکاران
نزدیک به  ۲میلیون نفر بود ،اما اکنون به
بیش از  ۴میلیون نفر رسیده است؟.
حاجی دلیگانی ادامه داد :آقای روحانی آیا
می دانید که غصه و رنج اصلی پدران و
مادرانی که فرزند بین  ۲۵تا  ۴۰سالشان
با لیسانس و فوق لیسانس ازدواج نکرده
اند ،فاقد شــغل بودن است ،آیا می دانید
خجالت کشــیدن پدر خانواده که پس از
 ۲۰سال کار و زحمت از کار اخراج شده
برای گفتن پول نان هم ندارم به چه معنا
اســت؟ وی افزود :آقــای رئیسجمهور
بیائید از گذشــته عبرت بگیرد و از مردم
عذرخواهی کنید و راهکار این است که
وزرا و مدیران باروحیه جهادی و عاشق
خدمت به مردم را بــه جای دلباختگان
غرب بگمارید و به دامان ملت بازگردید
و با مردم روراست باشید ،به مردم دروغ
نگوئید و مردم را محرم بدانید.
فرد توهین کننده به امام رضا(ع)
با وثیقه آزاد شد

فردی که به دلیل اهانت به امام رضا(ع)
در فضای مجازی ،از ســوی دادســرای
عمومی و انقالب تهران بازداشــت شده
بود ،به قید وثیقه آزاد شد .این فرد چهارم
اردیبهشت ماه سال جاری در حال خروج
از کشــور(فرار) دستگیر شده بود .وی تا
زمان برگــزاری دادگاه با قید وثیقه آزاد
شده است .دادســرای عمومی و انقالب
تهران روز ســوم اردیبهشــت ماه سال
جاری در اطالعیــهای اعالم کرده بود:
فردی کــه در فضای مجازی به یکی از
ائمه معصومیــن اهانت نموده بود تحت
تعقیــب قضایی قرار گرفــت و نامبرده
توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار
شده اســت .گفتنی است این فرد هتاک
و معلــوم الحال ،عضــو هیئت تحریریه
روزنامه جهان صنعت است!

حضور  198مدير دوتابعيتي در بدنه دولت
گروه سياســي :تنها چند روز قبل بود که گزارش
تکان دهنــده هيئت تحقيــق و تفحص مجلس
درباره «دوتابعيتيها» که در مشاغل مديريتي کشور
حضور دارند ،منتشــر شد و البته با واکنشهايي هم
همراه بود .به گزارش «عصرايرانيان» ،در شرايطي
که علــوي وزيراطالعات بارها منکر حضور مدیران
دوتابعيتي در دولت شــده بود حاال وزارت اطالعات
با انتشار گزارشي خطاب به مجلس اعالم کرده است
مدیران دوتابعيتي زيادي در دولت وجود داشتهاند که
توسط وزارتخانه عدم تاييد صالحيت شدهاند .گروه
سياسي «عصرايرانيان» ،در طول ماههاي گذشته با
انتشــار گزارشهاي مستند و تحليلي بارها خطرات
حضور افراد دوتابعيتي بر مصدرهاي امور مهم کشور
را گوشــزد کرده است و حاال با انتشار گزارش دقيق
وزارت اطالعات ثابت ميشــود که اين موضوع از
اهميتي ويژه برخوردار است و الزم است عزميجدي
براي برخورد با اين افراد وجود دااشته باشد.
وزارت اطالعــات :دوتابعيتيها تائيد صالحيت
نشدند

وزارت اطالعــات جمهــوري اســاميايران طي
گزارشي به کميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي
اسالمياز دوتابعيتيها ،اعالم کرد که  210دو تابعيتي
وجود دارند که پيشتر منجر به مخالفت و عدم تأييد
صالحيت اين وزارتخانه شده است.
طبق اعالم وزارت اطالعات ،بخشي از استعالم اين
دوتابعيتيها به اين شرح است:
 47مورد در مراکز دولتــي و حکومتي 37 ،مورد در
پستهاي دولتي 28 ،مورد در مراکز حساس و دولتي،
 13مورد در مراکز علمي ،دانشگاهي و آموزشي و 12
مورد در مراکز نظامي
در بخشي از اين گزارش آمده است:
سالم عليکم
احترامــ ٌا پيرو مذاکره مديرکل امور مجلس وزارت با
جنابعالي آخرين نقطه نظــرات معاونت ذيربط اين
وزارتخانه به انضمام تصاوير پاسخهاي قبلي ارسالي
به کميسيون امنيت ملي با رويکرد تبديل آسيبها به
فرصت جهت بهرهبرداري ارسال ميگردد.
معاون حقوقي و امور مجلس

وزیر اطالعات باز هم انکار کرد!

موضوع :بازنگري در قوانين تابعيت مضاعف
بررســي وضعيت برخي از مديــران ،متخصصان و
کارشناسان بخشهاي مختلف و مرتبط با حوزههاي
علميو حساس ،مبين آن است که تعداد قابل توجهي
از افراد مذکور داراي تابعيت مضاعف و يا گرينکارت
و اقامت کشورهاي خارجي ميباشند.
برخي از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر
ضد اطالعاتي عبارتند از:
 -1عدم تعهد و صداقت کامل نســبت به قوانين و
ضوابط جمهوري اسالميايران
 -2اعتماد و وابســتگي سازماني به طرف مقابل در
مقايسه با ميزان وابستگي و تعلقات ملي و داخلي
 -3اخــذ تعهد از ســوي برخي کشــورها مبني بر
لزوم پايبندي به منافع ملي و همکاري با ســرويس
اطالعاتي
 -4تأثيرپذيري از ديدگاهها و تفکرات و اجراي آنها
در کشور
 -5مراجعه و تخليــه اطالعاتي در مقطع ورود و يا
حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگويي
 -6پيامدهاي حقوقي،سياسي و رسانههاي (عمليات
رواني) برخورد با جامعه مذکور
در اين راســتا؛ مــواد قانوني و به ويــژه ماده 989
مبني بر ممنوعيت بکارگيري اتبــاع داراي تابعيت

مضاعــف و اقامت خارج کشــور ،باعث گرديده که
امکان بهرهبرداري از بخشي از ظرفيتهاي ملي و
به ويژه در حوزههاي علوم نوين و انتقال تکنولوژي
با موانع و مشــکالتي همراه باشد که عم ً
ال آن را به
يک پارادوکس تبديل نموده اســت .از سوي ديگر
سرويسهاي اطالعاتي ضمن رصد برنامهها و جديت
ج .ا .ا در اجراي قوانين؛ مبادرت به طراحي روشهاي
جايگزين جهت عبور از قوانين و اعطاي تسهيالت به
افراد موردنظر و به ويژه پس از انتصاب در پستهاي
مديريتيمينمايند.
لذا با عنايت به اهميت موضوع ،برخي از ضرورتها و
مالحظات در بکارگيري جامعه مذکور عبارتند از:
 تعيين کانونها و مراکز حســاس کشور (برحسباولويت اهداف و اقدامات سرويسهاي اطالعاتي) و
طراحي نحوه دسترسي به اطالعات مهم
 ضرورت طراحي سيســتميحيطهبندي (در قالبذهني تفريقــي) جهت ايجــاد پراکندگي حرفهاي
اطالعات و ممانعت از تبيين و تصوير دقيق پروژههاي
حساس
 ضرورت تعريف دقيق وظايف و مأموريتها در قالبارسال مطالب تئوريک ،انجام تحقيقات و پژوهش و
ارسال نتايج ،معرفي متخصصين يا شرکتهاي مرتبط
با نيازمنديهاي کشــور در حوزههاي دانشبنيان و

فنآوري
 ضرورت تعيين رشتهها و تخصصهاي خاص ومورد نياز کشور
 توجه به تالش ســرويسهاي اطالعاتي جهتافزايش قدرت تصميمگيري و تأثيرگذاري از بســتر
افراد مذکور
الزم به توضيح است که افراد داراي تابعيت مضاعف و
اقامت خارج کشور؛ حداقل در  19حوزه مورد استعالم
قرار گرفتهاند که بر اســاس آمار تقاضا که منجر به
مخالفت و عدم تأييد صالحيت گرديده ( 210مورد
طي  2سال گذشته) ،بيشترين حوزهها عبارتند از:
(توضيح :تعداد زير مربوط به بيشــترين حوزههاي
دوتابعتيها ميشود و تمامي 210نفر ياد شده در ذيل
درج نشده است)
 -1اشتغال در مراکز دولتي و حکومتي ( 47مورد)
 -2انتصاب در پستهاي دولتي ( 37مورد)
 -3همکاري با مراکز حساس و دولتي ( 28مورد)
 -4مراکز علمي ،دانشگاهي و آموزشي ( 13مورد)
 -5همکاري با مراکز نظامي( 12مورد)
وزير اطالعات دوباره انکار کرد

اما در شرايطي که صبح ديروز رئيس هيئت تحقيق
و تفحــص مجلس شــوراي اســامياز مديران
دوتابعيتي،ليســتي از ســمتهاي مديران دولتي و
غيردولتــي اعم از معاونان روحانــي و برخي وزراي
دوتابعيتي را منتشر کرد بااينحال وزير اطالعات براي
چندمين بار ميگويد :مدير دوتابعيتي دولتي نداريم.
مهرداد بائوج الهوتي سخنگوي فراکسيون مستقالن
واليي مجلس شوراي اســاميهم در اين رابطه،
اظهار داشــت :ســيدمحمود علوي وزير اطالعات
ميهمان جلسه فراکسيون مستقالن واليي بود.
وي افــزود :وزيــر اطالعات در اين جلســه درباره
دوتابعيتيهــا عنوان کــرد که از تعــداد  210نفر
اســتعالميکه از وزارت اطالعات انجام شد ،درباره
 101نفر شــائبه دوتابعيتي وجود داشت و به همين
دليل به هيچ يک از آنها اجازه اخذ پســت مديريتي
داده نشــد .وي ادامه داد :علوي گفت که عليرغم
مباحثي که مطرح ميشــود ،در بدنه دولت شخص
دوتابعيتي وجود ندارد.

عضو شوراي مرکزي جبهه پايداري:

طوالنيشدن تعيينتکليف برجام اشتباهي استراتژيک است

عضو شــوراي مرکزي جبهه پايداري با
بيان اينکه طوالنيشــدن تعيينتکليف
برجام اشتباهي استراتژيک است ،گفت:
تجربه نشان ميدهد اروپاييها هيچگاه
در ارتباط با کشورهاي مقابل ،از صداقت
برخوردار نبود ه و به تعهدات خود عمل
نکردهاند.مح ّمد سليماني ،عضو شوراي
مرکــزي جبهه پايداري و وزير اســبق
ارتباطات در گفتگو با فارس با اشــاره
بــه تمايل دولت مبني بــر ادامه برجام
با اروپاييها اظهار داشــت :در ارتباط با
اين موضوع ،يا بايد تجربه را مبناي کار
قرار دهيم يا عقل و منطق.يک راه ديگر
اين است که يکسري پيشفرضهاي
صحيح را انتخاب کنيم و براساس آنها
تصميمگيري کنيم.وي با بيان اينکه ما
تجربه مذاکره با اروپاييها را در موضوع
هستهاي داريم ،خاطرنشان کرد :همين
تيم مذاکرهکننده و آقاي روحاني ،تجربه
مذاکره با اروپاييها را در سال 82-83
دارند که به بنبست رسيد و مشکالتي
پيش آمد.بايد بررسي بشود که چرا آن
تجربه به مشکل خورد.سليماني با بيان
اينکه تجربه نشــان ميدهد اروپاييها
هيچگاه در ارتباط با کشــورهاي مقابل،
از صداقت برخوردار نبود ه و به تعهدات

خود عمل نکردهاند.عضو شوراي مرکزي
جبهــه پايداري ادامه داد :عقل و منطق
هم ميگويد ما وقتي ميخواهيم کاري
عقالني انجــام دهيم ،ابتــدا بايد يک
سري سؤاالت را بايد براي خود مطرح
کنيم.سليماني با طرح اين سؤال که آيا
اروپاييها واقع ًا آمريکا را رها ميکنند و
به دفاع از ايران ميپردازند؟ اظهار داشت:
پاسخ بسيار ساده است و بايد گفت خير؛
چراکه اروپاييها تا بُن دندان ،وابسته به
آمريکا هستند.وي با بيان اينکه آمريکا
بر اين ســه کشــور اروپايي تسلط دارد
خاطرنشــان کرد :آلمان تحت سيطره
آمريکا است.پادگانهايي که آمريکا در
آلمان دارد چند کيلومتري و با چندهزار
جمعيت اســت.عم ً
ال نوعي استعمار بر
اين سه کشور حاکم است.سرمايهگذار
و شريک شــرکتهاي اروپايي عمدت ًا
آمريکاييها هستند.بخش عمده سهام
شرکتهايي مثل ايرباس و شرکتهاي
نفت و گاز ،مربوط به آمريکاســت و از
لحاظ تکنولوژي و فناوري وابســته به
آمريکا هستند.وزير اسبق ارتباطات ادامه
داد :با چنين وضعيتي ،اروپاييها چطور
ميخواهند آمريکا را دور بزنند و با ايران
کار کننــد؟ بانکهاي اروپايي هم مثل

ما و ســاير کشــورها به آمريکا وابسته
هســتند.در واقع ،عقل و منطق هم اين
را قبول نميکنــد که اروپاييها آمريکا
را رها کنند و به دفاع از ايران بپردازند.
وي ،پيشفرضهــاي ادامــه برجام با
اروپاييها را مورد بررســي قرار داد و با
طرح اين ســؤال که آيا پيشفرض ما
اين اســت که آنها به موضوع هستهاي
و برجام اکتفا ميکنند و وارد حيطههايي
چون موشکي و حضور ايران در منطقه
نميشوند؟ اظهار داشت :از هر زاويهاي
که ايــن فرضيه را مورد بررســي قرار
دهيم ،مشــخص ميشود که اعتماد به
اروپاييها يک اشتباه بزرگ و استراتژيک
اســت و نبايد وارد اين ماجرا شــويم،
مخصوص ًا اگر روند تعيينتکليف برجام
ي شود.ســليماني افــزود :اکنون
طوالن 
شاهد هســتيم که شرکتهاي اروپايي
يکي پس از ديگري اعالم ميکنند که
ميخواهند ايران را ترک کنند.بنابراين
بايد به اين اتفاقــات توجه کنيم.عضو
شــوراي مرکزي جبهه پايداري با بيان
اينکه نبايد با اروپاييها مبهم ســخن
بگوييم ،مذاکرات منتج به برجام را مورد
اشــاره قرار داد و خاطرنشان کرد :وقتي
منتقدين ميگفتند در ارتباط با تحريمها،

کلمه تعليق به کار رفتــه نه لغو ،آقاي
ظريف پشــت تريبون مجلــس آن را
تکذيب کرد و وقتي متن را به او نشان
دادند گفت من ايــن را نديد ه بودم.اين
واويالست و نبايد تکرار شود.سليماني با
بيان اينکه مذاکره به اروپاييها به جايي
نميرسد اظهار داشــت :در هر صورت
اگر دولت اصرار بر ادامه کار با اروپاييها
را دارد ،بايد متوجه اين نکته باشــد که
مســئله اصلي ،تحريمهاست.يعني اگر
تحريمها به صورت شــفاف و روشــن
برداشته نشود هيچ نفعي براي ايران در
اين مذاکرات وجود ندارد.وي ادامه داد:
تحريمها يکسري مسائل جزئي دارد اما
اصل قضيه به تحريم بانکي برميگردد
که بايد حل شود.سليماني ،لزوم گرفتن
تضمين براي حل مشکالت بانکي ايران
را مورد تأکيد قــرار داد و تصريح کرد:

منظور از تضمين اين نيســت که کسي
حرفي بزند و ما قبول کنيم.مثل ســري
قبل که گفتند ســخن کــري تضمين
اســت ،ولي ديديم کــه تضمين نبود.
مســئله بانکي بايد کام ً
ال شفاف شود و
مشخص شود که ايران چطور ميتواند
تبادالت بانکي را در سطح جهان انجام
دهد به طوري که مانعي بر ســر راهش
نباشــد.وي افزود :مسير تبادالت بانکي
نبايد تک کانالي باشد تا آنها هر وقت
خواســتند به راحتي بتوانند شــير آن را
ببندند و بعد هم نتوان کاري کرد ،بلکه
بايد آزادي عمل داشــته باشيم.موضوع
تحريم نفت هم بايد روشن شود.اينکه
آيا دوباره کشورهاي اروپايي ميخواهند
به کشورها فشار بياورند که نفت ايران
را نخرند و بازيهايــي از اين قبيل در
بياورند که در برجام شاهد آن بوديم.

روایتی از اظهارات عراقچی در مجلس:

تردید داریم اروپا بدون آمریکا برجام را ادامه دهد

را برگرداند .برجام توانســت موضوع موشــکی و
هستهای را هم جدا کند» .نماینده مردم خمینیشهر
در مجلس اضافه کرد :عراقچی در این جلسه دوره
برجام را بسیار کوتاه ارزیابی کرد و گفت که «ایران
بعد از این مدت میتواند بهسمت اهدافش حرکت
کند ،به همین جهت ترامپ مخالف آن بوده است؛
اروپاییها در حفظ برجام مصمم هســتند و به ما
ثابت شده که آنها در حفظ برجام جدی هستند ،اما
اینکه آیا بتوانند برجام را بدون آمریکا ادامه دهند،
دچار تردید هســتیم و این تردیدها عبارت از این
بود که اروپاییها نمیخواهند وارد جنگ سیاسی و
تجاری با آمریکا شوند ،اینکه اروپاییها نمیتوانند
شــرکتهای بخش خصوصیشــان را مجبور به
همکاری با ایران کنند».

سیدجواد ابطحی عضو شورای مرکزی فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی ،با اشاره
به جزئیات جلســه غیرعلنی دیروز (یکشنبه30 ،
اردیبهشت) پارلمان که پیش از جلسه علنی برگزار
شد ،گفت :در این جلسه آقای عراقچی معاون وزیر
امــور خارجه یکی از دالیل خروج آمریکا از برجام
را حضور ایران در منطقــه اعالم کرد .به گزارش
تسنیم،وی افزود :عراقچی همچنین به مذاکرات
دستگاه دیپلماسی کشورمان با اروپاییها اشاره کرد عراقچی :نمیتوان به ادامه برجام از ســوی
و گفت که «چنــد هفتهای را به اروپاییها مهلت اروپاییها مطمئن بود
دادهایم تا تله آمریکا و تحریمهای شورای امنیت وی ادامــه داد :عراقچی تأکید کرد که یکی از

دالیلی که نمیتوان به ادامه برجام از ســوی
اروپاییها مطمئن بود این است که متحد کردن
 37کشور اروپایی کار مشکلی است و اروپاییها
نمیتوانند همه این  37کشور را راضی کنند.
ابطحــی ادامه داد :آقــای عراقچی در بخش
دیگــری از صحبتهایش به دیــدار چند روز
پیش خود با موگرینی مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا اشــاره کــرد و گفت که در این
دیدار قرار شــد که  8 ،7مــورد را اروپاییها
در جهــت ثابت کردن ُحسننیتشــان انجام
دهند .این موارد شــامل حفظ و تعمیق روابط
اقتصــادی با ایران ،تداوم فروش نفت و گاز و
میعانات گازی و پتروشیمی و تعامالت بانکی
و بیمــهای و حملونقل ،معامالت مؤثر بانکی
با ایران ،ایجاد مســیرهای ویژه در حوزههای
مالی بیمــهای و تجاری با هــدف همکاری
اقتصــادی با ایــران بدون تــرس از آمریکا
است.

ظریف :آمریکا نمیتواند قطعنامههای شورای
امنیت را برگرداند

وی افــزود :ظریف گفت «آمریکا از برجام بیرون
رفته و نمیتواند قطعنامههای شــورای امنیت را
برگرداند .اجماع شــورای امنیت را میخواهد و با
خروج از برجام نمیتواند قطعنامهها را برگرداند،
به همین جهت گفتیم کــه یک مزاحم از برجام
بیــرون رفت» ،او گفت که «بنــده به اروپاییها
گفتــهام کــه شــما نمیتوانید خــارج از برجام
حــرف بزنید و گفتم که شــما تاریخــی دارید
که ما از شما طلبکار هســتیم و به شما بدهکار
نیستیم».
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس اضافه کرد :ظریف در این جلسه گفت که
«ما در بحث لوایح چهارگانه مصمم هســتیم که
آمریکا ایران را حامی تروریسم معرفی نکند .باید
به کنوانسیونها بپیوندیم و تقاضا داشت که این
لوایح در مجلس تصویب شود».

والیتی:

علی اکبر والیتی مشــاور امــور بینالملل مقام معظم
رهبری با اشاره به موضوع برجام با بیان این که برخی
از اعضای اتحادیه اروپا یکی به نعل میزنند و یکی به
میخ ،گفت :تناقضگویی در گفتار مقامات اروپایی شک
برانگیز است .به گزارش ایسنا ،وی در پاسخ به سوالی در
رابطه با انتخابات عراق عنوان کرد :ما بسیار خوشحالیم
و به مردم و دولت عراق تبریک میگوییم که انتخابات
خود را در کمال آرامش انجام دادهاند و هر چه مردم عراق

برخی اروپاییها یکی به نعل میزنند یکی به میخ
بپسندند برای ما نیز مطلوب است .خوشبختانه دولت و
مردم عراق اجازه دخالتهای خارجی را به کسی نداده و
نخواهند داد و این انتخابات نیز به خوبی انجام شد .وی
افزود :اصل این است که انتخابات در آرامش و بدون هر
گونه خدشهای انجام شد و این مسئله برای ما به عنوان
همسایه عراق بسیار مهم است و برای مردم عراق آرزوی
خوشبختی داریم و میتوان مطمئن بود که به سعادت
میرســند .والیتی همچنین در رابطه با بحث برجام و

مذاکرات مسئولین ایران با نمایندگان اتحادیه اروپا عنوان
کرد :متاسفانه برخی از اعضای اتحادیه اروپا یکی به نعل
میزنند و یکی به میخ یعنی از یک طرف میگویند که به
برجام ملزم هستند ولی از طرف دیگر در حوزه اقتصادی
برخی از آنان در پی توسعه اقتصادی با ایران هستند ولی
برخی از مقامات رسمی اروپایی در این رابطه تضمینی
نــداده و عنوان میکنند که قرار نیســت جلوی آمریکا
بایستیم .این تناقض گویی در گفتار مقامات اروپایی شک

برانگیز است و امیدواریم با مذاکرات مسئولین دولت ایران
تمهیدات الزم برای اخذ تضمین اندیشیده شود؛ چرا که
نمیتوان به افرادی که بــه صورت متناقض صحبت
میکنند اطمینان کرد .وی در این رابطه به شرکت توتال
فرانســه اشــاره کرد و گفت :در ابتدا با تبلیغ و اقدامات
نمایشی اقدام کردند ولی موقع عمل عنوان میکنند که
نمیتوانیم در مقابل فشار آمریکا بایستیم و با این اقدامات
عمال برجام یک طرفه میشود.

اخبار
سفیر روسیه« :حضور ایران در
سوریه» مشکلی ندارد

الکساندر زاسکپین سفیر روسیه در لبنان
به شبکه «المیادین» اعالم کرد از نظر
این کشــور ،حضور ایران در ســوریه ،
مشــکلی ندارد .به گزارش فارس،وی
ادامــه داد :روابط ما بــا ایران به عالوه
همکاری ما با این کشــور در ســوریه،
ثابت اســت و یک همکاری اقتصادی
میان ما و آنها در جریان است  .زاسپکین
تصریح کرد :ما در کنار متحدان سوریه
از جمله ایران و حزب اهلل ،با تروریســم
در ســوریه میجنگیــم ،آمریکاییهــا
هر چقدر ادعا کنند که با تروریســم در
ســوریه میجنگند همین که آزادسازی
کامل نزدیک میشود بهانههای واهی
میآورند .با بازگشــت حاکمیت سوریه
بر تمامی اراضیاش ،این طبیعی اســت
که نیروهای خارجی از این کشور خارج
شوند .وی ســپس گفت :ما با درگیری
مستقیم میان کشورها چه در سوریه یا
کشــورهای دیگر مخالف هستیم ،باید
ش واشنگتن پس از
نســبت به هر واکن 
دیدار «بشار اسد» رئیسجمهور سوریه و
«والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه
در سوچی هوشیار باشیم .زاسپکین ادامه
داد :تغییراتــی در منافع ترکیه به وجود
آمده و این کشور مانند هر کشور دیگری
در خاورمیانه میخواهد از وحدت کشور
محافظت کند.
مذاکره با اروپا اتمام حجت است

محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه
اســامی در پایــان نشســت دبیران،
اظهارکرد :دو ســال فرصتگــذاری در
رســیدن به توافق هســته ای و دو سال
هم در فضای عدم اجرای توافق نشان داد
راه حل مشکالت در سیاستگذاری ایران
است زیرا دشمنان کلید حل مشکالت را
به دست ما نمیدهند .وی با اشاره به اینکه
امروز ضروریترین امر اتحاد دولت و ملت
اســت ،گفت :آمریکاییها  ۴۰سال است
علیه ملت ما شرارت میکنند ،ملت هم با
هوشیاری و رصد این دشمنیها لحظهای
از ایســتادگی و مقاومت و اعالم انزجار از
دولت آمریکا با شعار مرگ بر آمریکا و سایر
شعارهای ضد سلطهگری غرب و آمریکا
غفلت نکردهاند و مثل کوه ایســتادهاند.
حبیبی مذاکره با اروپا را برای اتمام حجت
دانست و گفت :اگر اروپا بخاطر پیوندهای
سیاسی و اقتصادی خود با آمریکا عمل به
توافقات و امضای خود در برجام را زیر پا
بگذارد از ایران انتظار نداشته باشد که پس
از تخلف صریح بینالمللی آمریکا در برجام
بماند یا زمان را هدر بدهد و وقتکشــی
اروپا را تحمل کند .وی گفت :حزب موتلفه
قبال هم تذکر داده است که اروپاییها آماده
اتخاذ تصمیم مستقل از آمریکا نیستند و در
موضوعات دفاعی ایران و پشتیبانی از رژیم
صهیونیستی و مخالفت با اقتدار ایران در
منطقه با آمریکا همنظرند.
ماس :اتحادیه اروپا برای حفظ
توافق هستهای جدی است

هایکــو ماس وزیر خارجــه آلمان معتقد
اســت که همچنان راهی بــرای نجات
توافق هســتهای با ایران (برجام) وجود
دارد .به گــزارش فارس،وی در گفتوگو
با روزنامه وستدویچه در پاسخ به اینکه با
وجود خروج آمریکا از توافق و اینکه چنین
وضعیتی تقریبا بالفاصله به بحرانی تبدیل
شــد ،با این وصف آیا همچنان می توان
این توافق را نجات داد؟ گفت« :بله( .البته)
این کار آسانی نیســت.ما در قالب اتحاد
اروپایی خیلی جدی روی این موضوع کار
میکنیم تا این توافق را نگه داریم .توافق
شاخصهای ما در زمینه منافع امنیتی را
تامین میکند .در این توافق قوانین روشنی
وجود دارد در این راســتا که ایران سالح
هسته ای تولید نمیکند و بدون آن هیچ
تضمینی در این زمینه وجود ندارد».
پرونده قاتل مأمورین ناجا به اجرای
احکام دادسرا ارسال شد

عبــاس جعفری دولتآبادی دادســتان
تهران ،از ارســال پرونده قاتل مأمورین
ناجا در آشوبهای اســفند سال  96به
اجــرای احکام خبــر داد و اعالم کرد با
توجه به تأیید حکم صادره در دیوانعالی
کشور و انجام تشریفات الزم حکم صادره
اجرا خواهد شد .وی از صدور هشت فقره
محکومیت نسبت به متهمان آشوبهای
اســفندماه خبــر داد که بــه موجب آن
متهمان به حبس و مجازاتهای تکمیلی
محکوم شدهاند .دادستان تهران همچنین
از ارســال پرونده قاتل بنیتــا به اجرای
احکام دادسرای جنایی تهران خبر داد.

