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سیاسی

وطن امروز شماره 2487

اخبار

بازگشت پیکرهای  ۷۵شهید
تازه تفحص شده از مرز شلمچه

سردار س��یدمحمد باقرزاده ،رئیس کمیته
جس��توجوی مفقودان س��تاد کل نیروهای
مسلح روز گذش��ته گفت :پیکرهای پاک ۷۵
ش��هید تازه تفحص ش��ده دوران دفاعمقدس
چهارش��نبه هفته جاری ( ۲۷تیرم��اه) از مرز
شلمچه به میهن بازمیگردد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،باقرزاده افزود :این شهدا مربوط به
مناطق عملیاتی مح��رم ،رمضان ،کربالی  4و
تک پش��تیبانی عملیات والفجر  ۸هستند .به
گفت��ه وی ،پیکرهای مطهر این ش��هدای تازه
تفحص شده ساعت  ۹صبح چهارشنبه همین
هفته از مرز شلمچه وارد خاک میهن اسالمی
میشود.
باق��رزاده اظهار کرد :پیکرهای پاک این ۷۵
شهید برای وداع به شهر بندر امام خمینی در
خوزستان انتقال داده میشود و پس از آن برای
شناسایی ،تش��ییع و تدفین به تهران منتقل
میشود .مسؤول کمیته جستوجوی مفقودان
ستاد کل نیروهای مس��لح از تمام مردم برای
حضور در آیین استقبال از فرزندان شهید میهن
در مرز شلمچه دعوت کرد.

به لوایح مرتبط با FATF
رأی نمیدهیم

ن��ادر قاضیپ��ور در گفتوگ��و با باش��گاه
خبرن��گاران درباره اینکه یک��ی از نمایندگان
مجلس گفته اس��ت لوای��ح  FATFتصویب
میشود ،اظهار کرد :این نماینده برای خودش
گفته و م��ا از قبل مخالف این ط��رح بودیم و
مخالف این ط��رح نیز خواهیم ماند .وی افزود:
ما از قب��ل مخالف  FATFبودی��م و در حال
حاض��ر نیز مخالف این طرح هس��تیم و به آن
رأی نمیدهیم .قاضیپور با اشاره به بیانات رهبر
انقالب در دیدار اخیر با نمایندگان ،تصریح کرد:
رهبر انقالب در این دیدار فرمودند نمایندگان
قوانین محکم در مجلس وضع کنند و ما با توجه
به فرمایش��ات رهبر فرزانه انقالب به این طرح
رأی نخواهیم داد .گفتنی است یکی از اعضای
فراکسیون امید در توئیتی گفته بود :با اطالعاتی
که داریم مجموعه نظام به این تصمیم رسیده
که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین
مبارزه با تروریسم را تصویب کند.

در تیم اقتصادی دولت بازبینی شود

رئی��س فراکس��یون والی��ی مجل��س تاکید
ک��رد :یک��ی از مقیاسهای ب��ارز عدالتمحوری
متناسبس��ازی حقوقه��ا و دقت ب��ه مالیاتها
اس��ت ،افراد و نهادهایی ک��ه مالیات نمیپردازند
باید شناسایی شوند و برخورد الزم با آنها صورت
بگی��رد .حاجیبابایی در گفتوگ��و با جهاننیوز،
گف��ت :همه ما بدون در نظر گرفتن حب و بغض
و با نگاهی بدون درنظر گرفتن دعواهای جناحی،
بای��د در جهت عدالتمحوری ق��دم برداریم ،اگر
نیرویی ناکارآمد است ،باید عوض شود ،باید در تیم
اقتصادی دولت بازبینی شود و نیروهای ناکارآمد
کنار گذاش��ته ش��وند ،چ��را که در کش��ور برای
جایگزینی نیروها افراد متخصص زیادی داریم.

چهارمین گزارش برجامی مجلس
تدوین شد

عض��و کمیته هس��تهای مجل��س از تدوین
پیشنوی��س گ��زارش این کمیته درب��اره نحوه
اجرای��ی ش��دن برج��ام خبر داد .سیدحس��ین
نقویحس��ینی در گفتوگو با تسنیم ،از تدوین
گزارش برجامی کمیته هستهای این کمیسیون
درباره نحوه اجرایی شدن برجام خبر داد و گفت:
این پیشنویس باید در صحن کمیسیون قرائت
شود و سایر اعضا نیز نظرات خود را در این زمینه
اع�لام کنند .وی با بیان اینکه پس از اعمال نظر
اعضای کمیسیون درباره این گزارش ،متن نهایی
در اختیار هیاترئیسه مجلس قرار داده میشود
تا در صحن علنی پارلمان قرائت شود ،ادامه داد:
گزارش چه��ارم مجلس از نحوه اج��رای برجام
تجمیع شده با شرایط پیش آمده خروج آمریکا از
برجام است .پیشنویس این گزارش درباره خروج
آمریکا از برجام ،آث��ار ،تبعات آن و نحوه اجرایی
شدن برجام است که این گزارش طبق گزارشاتی
که وزارت امور خارجه به کمیس��یون ارائه کرده،
تدوین شده است.

جابریانصاری با رئیسجمهور لبنان
دیدار کرد

دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در
امور ویژه سیاس��ی روز گذشته با میشل عون،
رئیسجمه��ور لبن��ان دیدار کرد .ب��ه گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،حسین جابریانصاری،
دس��تیار ارش��د وزیر امور خارجه در امور ویژه
سیاسی که به لبنان سفر کرده است ،ظهر دیروز
دوشنبه  25تیرماه با میشل عون ،رئیسجمهور
آن کش��ور ،دیدار و پیام روحانی را تسلیم وی
کرد .جابریانصاری روز یکشنبه نیز با حضور در
سوریه با بشار اسد ،رئیسجمهور و ولید معلم
وزیر خارجه آن کشور دیدار و رایزنی کرده بود.

سهشنبه  26تیر 1397

رهبر انقالب در دیدارکارگزاران حج با اشاره به طرح شیطانی آمریکاییها برای فلسطین:

معامله قرن هرگز محقق نخواهد شد

با پیگیری دستگاههای مسؤول از طریق مجامع بینالمللی کمیته حقیقتیاب فاجعه منا با حضور ایران تشکیل شود
گروه سیاس�ی :حضرت آی��تاهلل العظمی
خامنهای ،رهبر حکیم انقالب اسالمی صبح
دیروز (دوش��نبه) در دیدار دستاندرکاران
ح��ج امس��ال ،ح��ج را مظه��ر آمیختگی
«معنویت و سیاس��ت» و مهمترین ویژگی
آن را اجتم��اع مس��لمانان در زمان و مکان
مش��خص دانس��تند و گفتند :حج واقعی
حجی است که از یک طرف همراه با برائت
از مشرکین باشد و از طرف دیگر زمینهساز
وحدت و همدلی و یکصدایی مسلمانان شود.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام
معظم رهبری ،حض��رت آیتاهلل خامنهای
ش��کلگیری نظام جمهوری اسالمی و ارائه
توانایی اس�لام در ورود به میدان سیاست و
زندگی را باطلکننده س��الها تالش برای
الق��ای جدایی دین از سیاس��ت خواندند و
افزودند :اکنون بار دیگر افراد نادان و مغرض،
تالش دارند لزوم جدایی دین از سیاس��ت و
زندگ��ی و علم را به ذهن نس��ل جوان القا
کنند اما حج بهترین فرصت و یک صحنه عملی برای
نشان دادن آمیختگی «دین و سیاست» است .رهبر
انقالب اس�لامی در نظر گرفته شدن زمان و مکان
مش��خص برای اجتماع مسلمانان در فریضه حج را
نشان دهنده اهدافی فراتر از معنویت صرف دانستند
و خاطرنش��ان کردن��د :یک��ی از اه��داف مهم حج،
اجتماع و ارتباط و تفاهم مس��لمانان با یکدیگر و در
واقع همان موضوع شکلگیری امت اسالمی است.
ایشان با تأکید بر اینکه کعبه شریف و مسجدالحرام
و مس��جدالنبی متعلق به همه مسلمانان است و نه
متعلق به کسانی که بر آن سرزمین مسلط هستند،
افزودند :کسی حق ندارد مانع تحقق مفاهیم واقعی
حج ش��ود و اگر حکومت یا دولتی این کار را انجام

«صد عن س��بیلاهلل» کرده اس��ت.
ده��د ،در واقع ّ
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شکلگیری معنای
جدیدی از حج به برک��ت هدایتهای امام بزرگوار،
گفتند :حج واقعی باید همراه با برائت از مشرکان و
زمینهساز وحدت و انسجام مسلمانان باشد ،نه آنکه
برخی دولتها در جهت ایجاد اختالف و جدایی میان
امت اسالمی تالش و خود را به استکبار متصل کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به فاجعه
مسجدالحرام و فاجعه منا در سال  ،۹۴آن را ظلمی
بزرگ خواندند و با تأکید بر لزوم پیگیری مس��تمر
و ج��دی برای احقاق ح��ق ،افزودند :این مطالبه به
هیچ وجه نباید فراموش شود و دستگاههای مسؤول
بای��د از راههای مختلف بوی��ژه مجامع بینالمللی،

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به انتقاد حامیان دولت از مذاکرات جدید تهران-مسکو:

سفر والیتی در چارچوب تصمیم دستگاه دیپلماسی بود
واکنش همزمان با سفر علیاکبر والیتی
به روس��یه که حام��ل پیام رهبر
انقالب و حس��ن روحانی ب��رای پوتین بود ،جریان
رس��انهای حامی دولت با استناد به اظهارات برخی
چهرههای حامی دولت ،فرات��ر از نقد رفته و اصل
این سفر را زیر سوال برد .به گزارش «وطن امروز»،
محور موضوعات مطرح ش��ده نیز با عناوینی چون
موازیکاری ،دخالت در کار دس��تگاه دیپلماس��ی
و بیاعتم��ادی حاکمی��ت به محمدج��واد ظریف
مطرح ش��د .در کنار این اقدام ،برخی دیگر نیز به
بازخوان��ی رفتار روسه��ا در دورههای مختلف در
قبال ایران پرداختند(!) تا بس��ته اقدامات علیه دور
جدید مذاکرات تهران -مس��کو تکمیل شود .نکته
قابل توجه اینکه سفر والیتی به مسکو در شرایطی
م��ورد انتقاد حامیان دولت قرار دارد که پیشتر در
س��ال  93نیز وی به عنوان نماینده حسن روحانی
به مسکو س��فر کرده بود .از همین رو اگرچه سفر
به مسکو توس��ط والیتی مهم و دارای ویژگیهای
متفاوتی نس��بت به سایر سفرهای مشابه است اما
اتفاق تازهای در رویکرد سیاست خارجی جمهوری
اسالمی نیست .به عبارت دقیقتر ،ارسال نمایندهای
خارج از دس��تگاه دیپلماس��ی از س��وی دولت و با
هماهنگی وزارت امور خارجه امری کامال مرس��وم
و طبیعی در سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی
اس��ت .اما این موضوع روز گذش��ته محور سواالت
تع��دادی از خبرنگاران حاضر در نشس��ت خبری
سخنگوی وزارت امور خارجه بود .بهرام قاسمی که
پیشتر نیز به موضوع سفر والیتی پرداخته و آن را
در راستای سیاستهای دستگاه دیپلماسی خوانده
بود ،روز گذش��ته در پاسخ به سواالتی که این سفر
را مصداق موازیکاری دانستند ،ضمن تکذیب این
ادعا ،صریحتر از گذشته تاکید کرد« :سفر والیتی
به مسکو در چارچوب تصمیم دستگاه دیپلماسی
انجام شده اس��ت» .این یعنی دستگاه دیپلماسی
عالوه بر اینکه در جریان س��فر والیتی بوده ،اساسا
دیپلماسی محمدج��واد ظریف خب��ر داده
اس��ت ایران از آمری��کا بهخاطر
بازگردان��دن تحریمهای ظالمانه علی��ه ایران ،به
دادگاه بینالملل��ی الهه ش��کایت خواهد کرد .به
گزارش «وطنام��روز» ،وزیر ام��ور خارجه دیروز
در پس��تی به زبان انگلیس��ی در صفحه شخصی
خود در توئیتر نوش��ت« :امروز ایران شکایت خود
از ایاالت متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی
تحریمهای یکجانبه را تس��لیم دیوان بینالمللی
دادگس��تری کرد .ای��ران در برابر ضدیت آمریکا با
دیپلماس��ی و تعهدات حقوقی ،بر حاکمیت قانون
تأکید دارد .ضروری اس��ت با این عادت آمریکا به
نقض حقوق بینالملل برخورد شود».
بر اس��اس این نوش��ته ظریف ،ای��ران بهخاطر
خ��روج آمریکا از برجام و تصمیم این کش��ور برای
اعمال مجدد تحریمها علیه ایران ،از ایاالت متحده

مجری و سیاستگذار آن نیز بوده است .سخنگوی
وزارت امور خارجه در بخشی از نشست خود درباره
سفر علیاکبر والیتی به مس��کو گفت« :در حوزه
سیاست خارجی بهعنوان نهادی آسیبپذیر ،شاید
کمترین میزان موازیکاری را داشته باشیم .بعد از
خروج آمریکا از برجام ،ایران تشخیص داد در یک
تعامل سازنده مواضع خود را به اطالع سایر کشورها
در قالب پیام به روسایجمهوری آنها منتقل کند».
به گزارش آنا ،وی افزود« :بخش زیادی از این انتقال
پیام از س��وی سفیران انجام و قرار شد برای برخی
کشورها بهدالیل مش��خص فرستادگان ویژه سفر
و پیامها را ارائه کنن��د» .وی درباره ادعای روزنامه
«الجریده» مبنی بر برنامهریزی ش��ده بودن س��فر
دکتر والیتی و نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز
گفت :چنین چیزی به هیچوجه درس��ت نیس��ت.
قاس��می با بیان اینکه اینگون��ه موضوعات عجیب
نیست و در دوران جنگ و حتی دهه  80نیز سابقه
داشته است ،افزود« :تعدادی از هیاتها تاکنون این
سفرها را انجام دادهاند و برخی دیگر در تدارک انجام
این سفرها هستند ،افراد دیگری هم این سفرها را
انجام دادهاند که یکی از این افراد دکتر خرازی است
که برای اس��پانیا و واتیکان پیغام بردند و معصومه
ابتکار به اندونزی و چند جای دیگر رفت و آخرین
س��فر ،سفر والیتی به مس��کو بود .سفر والیتی در
چارچوب تصمیم دستگاه دیپلماسی و دولت انجام
شد ،البته پیام رهبری به پوتین نیز وجود داشت».

■■پوتین حامل پیغامی از جانب ایران برای ترامپ
نیست

قاس��می در بخش دیگری از نشست خبری
درب��اره دی��دار دونالد ترام��پ و والدیمیر پوتین
و ادعای فرس��تادن پیغام ب��رای رئیسجمهوری
آمریکا ،تصریح کرد« :اطالعی از این موضوع ندارم
و درست نیست که آقای پوتین حامل پیغامی از
جانب تهران برای ترامپ باشد و اینگونه موضوعات
تنها در حد گمانهزنی است».

این موضوع را پیگیری کنند تا کمیته حقیقتیابی
با حضور جمهوری اس�لامی تشکیل و احقاق شود
زیرا در این دو فاجعه ،تأمین ایمنی و امنیت حجاج
که مهمترین وظیفه حکومت عربستان است ،رعایت
نشد و دیه مقتوالن نیز داده نشد .ایشان با تأکید بر
اینکه ضروریترین نیاز امروز دنیای اسالم وحدت و
یکصدایی است ،به تمرکز دشمنان برای مقابله با
مس��لمانان بویژه در موضوع فلسطین و در قضایای
یمن اشاره و خاطرنشان کردند :اکنون آمریکاییها
نام سیاست شیطانی خود درباره فلسطین را «معامله
قرن» گذاش��تهاند اما بدانند که به فضل الهی ،این
معامل��ه قرن هرگز محقق نخواهد ش��د و به کوری
چش��م دولتمردان آمریکا ،قضیه فلسطین از یادها

قاتل مریم فرجی به جرم خود اعتراف کرد

یسازی پرونده جنایی
تالش ناکام ضدانقالب برای امنیت 
گزارش تالش چند روز اخیر رسانههای
یس��ازی یک
معاند برای امنیت 
پرون��ده جنایی با موضوع قت��ل مریم فرجی در
نهایت با مش��خص شدن هویت قاتل ناکام ماند.
ماج��رای این پرونده از جایی ش��روع ش��د که
فردی که خ��ود را وکیل فرجی معرفی میکرد
در توئیتر خود پستی منتشر کرده و ضمن اعالم
اته��ام و حکم محکومیت مریم فرجی ،نوش��ت
به نظر میرس��د موکلم به قتل رس��یده باش��د.
همین توئیت کافی بود تا رسانههای ضدانقالب
ب��ا میدانداری بیبیس��ی و آمدنی��وز به جعل
و تحری��ف خبر مبادرت ک��رده و ابتدا از قتل او
در زن��دان و در مرحله بعد از قتل او به دس��ت
نیروهای امنیتی داستانس��رایی کنن��د .با این
حال بررس��ی جزئیات پرونده فرجی نش��ان داد
قت��ل او صرفا موضوعی جنایی بوده و همچنین
مشخص میشود وی توس��ط نامزد سابقش به
قتل رسیده و قاتل نیز به جرم خود اعتراف کرده
اس��ت .در همین رابطه ،وکیل خانم فرجی هم
در نهایت تاکید کرد انگشت اتهام متوجه مراجع
قانونی نیس��ت .از سوی دیگر ،دادستان عمومی
و انقالب شهرس��تان فردیس روز گذشته درباره
مفقود ش��دن مریم فرجی به خبرگزاری میزان
گفت :فردی که نامزد سابق این فرد بود چند روز
قبل دستگیر ش��د و با توجه به دالیل و شواهد
کافی به قتل مریم فرجی اعتراف کرد .وی افزود:
جسد مقتول که در باغ خواهر قاتل دفن شده بود
خارج و جهت اقدامات قانونی به پزشکی قانونی
تحویل شد.
■■تکذیب ارتباط قتل مریم فرجی با مس�ائل
سیاسی

سردار عباسعلی محمدیان ،رئیس پلیس استان
الب��رز هم ارتب��اط قتل مریم فرجی با مس��ائل
سیاسی را رد کرد .وی با تاکید بر اینکه این دختر
جوان در جریان درگیریهای دیماه  96از سوی

ظریف خبر داد

شکایت ایران از آمریکا بهخاطر بازگرداندن تحریمها
مراقب اسناد شکایت جدید باشید آقای ظریف!

آمریکا ش��کایت خواهد کرد.
دولت آمریکا  18اردیبهشت
امس��ال به صورت رس��می از
توافق هستهای خارج شد .بر
اساس دس��تور دونالد ترامپ،
 13م��رداد م��اه تحریمهای
فلزات گرانبها و  13آبانماه نیز تحریمهای نفتی و
بانکی علیه ایران مجددا اعمال خواهد ش��د .دولت
روحانی البته پیش از این یک ش��کایت دیگر علیه
آمری��کا در دادگاه بینالملل��ی اله��ه مطرح کرده
اس��ت .این ش��کایت خردادماه  95در دادگاه الهه

نخواه��د رفت و قدس پایتخت فلس��طین
باقی خواهد ماند .رهبر انقالب اس�لامی با
تأکید بر اینکه ملت فلسطین در مقابل این
توطئه خواهد ایس��تاد و ملتهای مسلمان
نیز پش��تیبان مردم فلسطین خواهند بود،
افزودند :البته برخی دولتهای اسالمی که
هیچ اعتقادی هم به اسالم ندارند ،به دلیل
حماقت و جهالت و مطامع دنیوی پیشمرگ
آمریکاییها شدهاند اما به توفیق الهی ،امت
اس�لامی و ملت فلسطین بر دشمنان خود
پیروز خواهند شد و خواهند دید آن روزی
را که ریش��ه رژیم جعلی صهیونیس��تی از
سرزمین فلسطین َکنده شود.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی،
حجتاالسالمقاضیعسکر،نمایندهولیفقیه
و سرپرس��ت حجاج ایرانی گفت :شعار حج
امسال «حج ،تحول روحی و اخالقی ،سبک
زندگی دینی ،عزت و کرامت اسالمی» است.
آقای قاضیعسکر افزود :از حجاج خواستهایم
با پرهیز از بازارگردی ،سوغاتهای خود را از تولیدات
داخل فراهم کنند تا از ثواب کمک به تولید داخلی
و اشتغال برای جوانان نیز بهرهمند شوند .همچنین
آقای محمدی ،رئیس سازمان حج و زیارت با بیان
گزارش��ی از اقدام��ات انجام گرفته گف��ت :فرآیند
اجرایی حج امسال با تایید شورای عالی امنیت ملی
آغاز و تالش شد خواستهها و انتظارات مردم و نظام
درباره امنیت ،عزت و کرامت حجاج تامین ش��ود.
آقای محمدی با بیان اینکه فعالیتهای کارگزاران
ح��ج بر  3اصل ت�لاش و کار بیوقفه ،صرفهجویی
و نوآوری متمرکز ش��ده است ،گفت :در حج سال
ج��اری حدود  ۸۶هزار زائ��ر در قالب  ۵۸۶کاروان
سازماندهیشدهاند.

مطرح ش��د .در دادخواس��ت
ای��ران قید ش��ده دادگاههای
آمریکایی تاکنون  56میلیارد
دالر حک��م علیه ای��ران صادر
کردهان��د .ط��ی یک��ی از این
ش��کایتها مبلغ یک میلیارد
و  800میلی��ون دالر از داراییهای ایران در آمریکا
بلوکه شد .مبنای شکایت ایران از آمریکا این احکام
و نیز اجرای یکی از آنها بوده اس��ت .ایران این اقدام
آمریکا را خالف معاه��ده مودت ،روابط اقتصادی و
حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا دانسته بود .اما

پلیس دس��تگیر شده بود اما  24ساعت بعد آزاد
شد ،اعالم کرد وی در توطئه شوم خواستگارش
کش��ته شده اس��ت .رئیس پلیس آگاهی استان
البرز نیز در همین باره با اش��اره به کشف جسد
س��وخته دختر جوانی در شهرس��تان فردیس،
گفت :نامزد سابق او اقرار کرد در پی اختالفات،
جسد نامزد خود را پس از قتل ،به آتش کشیده
اس��ت .به گفته س��رهنگ صفایی ،در پی اطالع
خانواده دختر جوان��ی به نام مریم فرجی مبنی
بر اینکه دخترش��ان از منزل خارج شده و دیگر
بازنگشته است موضوع به صورت ویژه در دستور
کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان فردیس
قرار گرفت .در بررسیهای اولیه پلیس مشخص
شد دختر مفقود همان روز با یک دستگاه خودرو
از منزل خارج ش��ده و دیگر بازنگشته است .وی
همچنین خاطرنش��ان کرد :در ادامه تحقیقات،
جسد دختر جوان در اطراف شهرستان فردیس
کشف و تحقیقات پلیس برای شناسایی قاتل آغاز
ش��د .براساس سرنخهای موجود و نیز تحقیقات
محلی ،کارآگاهان به فردی که نامزد سابق دختر
جوان بود ،مظنون شده و وی را دستگیر کردند.
مته��م به قتل در ابتدا منکر حقایق ش��د اما در
مقابل ادله و شواهد موجود ناچار لب به اعتراف
گش��ود و اقرار کرد به علت اختالفات با مقتول،
مریم را به قتل رسانده و پس از سوزاندن پیکرش
در اطراف فردی��س ،وی را در همان محل دفن
کرده است .نکته جالب توجه در این پرونده ،نوع
عملکرد غیرحرفهای رسانههای معاند بود .برای
مثال بیبیسی فارسی که به تحریف واقعیت و
پرداخت گزینش��ی به موضوعات مختلف شهره
اس��ت ،در آخرین خبر خود در رابطه با ماجرای
قتل مریم فرجی ،تنها در یک بخش کوچک به
قتل اش��اره میکند و بخ��ش اعظمی از گزارش
خود را به فعالیت سیاسی مقتول ،حکم دادگاه و
اظهارات شائبهدار وکیل اختصاص میدهد.
در جریان رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا
در الهه که به پرونده  2میلیارد دالری معروف شد،
از دفتر حقوقی ای��ران در الهه که محل نگهداری
اس��ناد حقوقی و دفاعیه ایران برای طرح در دادگاه
بود ،در یک اقدام مش��کوک سرقت صورت گرفت.
بر اساس این گزارش ،چهارشنبه  18اردیبهشت 97
به دفتر حقوقی ایران در الهه دس��تبرد زده شد و
اسناد مهمی از پروندههای مفتوح ایران در الهه از
جمله اس��ناد مربوط به شکایت ایران از آمریکا در
موضوع مصادره  2میلیاردی اموال ایران ،به سرقت
رفت .سرقتی که هنوز دولت و وزارت امور خارجه
توضیح مشخصی درباره آن ارائه نکردهاند! برخی
معتقدند این سرقت مشکوک که منجر به آشکار
شدن استنادات حقوقی ایران برای طرف آمریکایی
میش��ود ،ممکن اس��ت در نتیج��ه رای دادگاه
موثر باشد.

اخبار

فعالیتهای دانشکده انرژی دانشگاه
شریف تحت نظارت آژانس است!

محمد میرزایی ،رئیس بسیج اساتید دانشگاه
صنعتی ش��ریف در گفتوگو با فارس ،با اشاره
به انتشار خبر بازدید بازرسان آژانس بینالمللی
ان��رژی اتم��ی از این دانش��گاه گف��ت :بنده از
جزئی��ات این بازدید خبری ن��دارم ولی قبال از
مسؤوالن دانشکده انرژی دانشگاه شنیده بودم
که فعالیتهای این دانش��کده و آزمایشگاهها،
تحت نظارت آژانس است .وی ادامه داد :مسلما
اگر قرار باشد همه اطالعات فعالیتهای علمی
و بخشهای علمی دانشگاه در اختیار بازرسان
آژانس قرار بگیرد تبعاتی ایج��اد خواهد کرد،
احتماال هم در تعهداتی ک��ه در مذاکرات داده
شده مالحظاتی صورت گرفته ولی اگر قرار باشد
فعالیتهای علمی ما م��ورد بازدید قرار گیرد
حتما تبعاتی خواهد داشت .میرزایی تاکید کرد:
ممکن است برخی فعالیتهای علمی دانشگاه
با مس��ائل امنیت ملی مرتبط باش��د و لزومی
ندارد چنین مس��ائلی در معرض دید بازرسان
قرار گیرد.

سردار شریف :حساب کار
دست آمریکاییها آمده است

سخنگوی س��پاه با بیان اینکه گشتهای
نیروی دریایی سپاه در خلیجفارس تغییر نکرده
است ،گفت :اگر رویارویی با آمریکاییها کمتر
ش��ده به این علت اس��ت که آنها حساب کار
دستشان آمده است .س��ردار رمضان شریف،
سخنگوی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در
گفتوگو با ش��بکه تلویزیونی الکوث��ر ،اظهار
داشت :در طول سالهای گذشته که عملیات
گشت و بازرسی و کنترل شناورهای بیگانه در
منطقه خلیجفارس در دستور کار نیروی دریایی
سپاه بوده مکررا اتفاق افتاده که شناورهای ما با
شناورهای عبوری از تنگه هرمز و خلیجفارس
گفتوگوهایی داشتند و بعضا تذکراتی برای عدم
ورود به آبهای س��رزمینی ما دریافت کردند.
وی افزود :رویارویی با شناورهای آمریکایی هم
بارها و بارها اتفاق افت��اده که آخرین مورد آن
در واقع منجر به دستگیری تفنگداران آمریکایی
شد و در نهایت با عذرخواهی آنها رها شدند .از
آن به بعد ما ش��اهد رفتار قانونمندتری توسط
آمریکاییها درمنطقه خلیجفارس و تنگه هرمز
بودیم بنابراین اگر این رویارویی کمتر شده به
این علت اس��ت که آنها حساب کار دستشان
آمده اگر نه در رفتار و گش��تها و کنترلهای
نیروی دریایی سپاه تغییری انجام نشده است.

وزیر دفاع :اقدامات دشمن
در راستای تجزیه کشور خنثی شد

وزیر دفاع گفت :دشمن تمام تالش و فشار
خ��ود را گذاش��ته تا مردم ما کمت��ر از زندگی
خوب بهرهمند شوند؛ دش��من دوست داشت
امروز بهجای سوریه و عراق بودیم اما به لطف
رهبری و کمک تمام مردم نتوانستند به هدف
خود برس��ند .به گزارش فارس ،امیر س��رتیپ
امیر حاتمی ظهر دیروز در جلس��ه هماهنگی
طرحهای وزارت دفاع در استان لرستان افزود:
با وجود تحریمهای مختلف دشمن نمیتواند به
اهدافش برس��د و ما با استفاده از ظرفیتهای
مختلف داخلی موفق خواهیم بود.

واکنش خرازی به خاطره امیرانتظام

رئیس ش��ورای راهب��ردی رواب��ط خارجی
خاطره منتش��ر شده از عباس امیرانتظام درباره
جع��ل امضای قطبزاده یا دعوت س��اختگی از
وی را تکذیب کرد .به گزارش ایسنا ،سیدکمال
خرازی در واکنش ب��ه آنچه به نقل از خاطرات
امیرانتظ��ام در ش��بکههای اجتماعی منعکس
ش��ده مبنی بر اینکه زمانی که خرازی ،معاون
سیاس��ی وزارت امور خارجه بود با جعل امضای
قطبزاده یا در یک دعوت س��اختگی وی را به
ته��ران فراخوانده ،گفت :این ادعا کذب اس��ت،
زیرا اینجانب بنا بر دستور دادستان وقت انقالب،
مرحوم شهید قدوسی و بر اساس رویه معمول
وزارت خارجه و مس��ؤولیتم به عن��وان معاون
سیاسی ،ایش��ان را به مرکز فراخواندم و امضای
کسی جعل نشده است.

سؤال از رئیسجمهور
تقدیم هیأترئیسه مجلس شد

س��خنگوی هیاترئیس��ه مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه «سوال از رئیسجمهور
در صورت داش��تن نص��اب الزم اعالم وصول
میش��ود» گف��ت :اس��تیضاح  5وزی��ر در
کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح است
و تعیین تکلیف آنها به بعد از تعطیالت مجلس
موکول میش��ود .بهروز نعمتی در گفتوگو با
ایسنا با بیان اینکه «سوال جمعی از نمایندگان
از رئیسجمهور تقدیم هیاترئیس��ه مجلس
شده اس��ت» ،اظهار کرد :این موضوع باید در
هیاترئیسه مطرح شود و قاعدتا اعالم وصول
خواهد ش��د مگر اینکه امضاهای آن از نصاب
بیفتد.

