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وطن امروز شماره 2522

اخبار
با حکم رهبر معظم انقالب

اعضای هیأت امنای سازمان تبلیغات
اسالمی منصوب شدند

حض��رت آیتاهلل العظمی خامن��های ،رهبر
حکیم انقالب اسالمی در حکمی اعضای هیأت
امن��ای س��ازمان تبلیغات اس�لامی را منصوب
کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام
معظ��م رهبری ،حض��رت آی��تاهلل خامنهای،
رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی اعضای
هیأتامنای سازمان تبلیغات اسالمی را منصوب
کردند.
متن حکم معظمله به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
بدینوس��یله حض��رات حج��ج اس�لام
س��یدمهدی خاموش��ی ،محمد قم��ی ،احمد
واعظی ،محمدحسین روحانینژاد و محمدرضا
فالح را براس��اس ماده  ۸و  ۹اساسنامه سازمان
تبلیغات اسالمی به عنوان اعضای هیأت امنای
آن سازمان منصوب میکنم.
الزم اس��ت آقای��ان محت��رم در چارچوب
وظایف آمده در اساسنامه و با جهتگیریهای
مذکور در حکم رئیس سازمان اقدامات مقتضی
مجدانه دنبال نمایند.
را ّ
توفیق��ات الهی ب��رای همگان را مس��ألت
مینمایم.
س ّید علی خامنهای
 ۵شهریور ۹۷
جانشین فرمانده کل ارتش:

جنگنده کوثر در خط تولید انبوه است

امیر محمدحسین دادرس ،جانشین فرمانده
کل ارتش در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه
فرماندهی و س��تاد آجا در سخنانی گفت :نظام
جمهوری اسالمی ایران به برکت نظام قانونی و
رهبری در جایگاه وی��ژهای قرار دارد و با قدرتی
ک��ه دارد از حقوق خود دفاع میکند .به گزارش
تسنیم ،امیر دادرس با بیان اینکه انقالب اسالمی
هیمنه آمریکا و استکبار جهانی را در هم شکسته
است ،ادامه داد :به همین دلیل با انقالب اسالمی
دش��منی میکنند .چیزی که دشمن در حوزه
نظام��ی بخوبی متوجه میش��ود قدرت نظامی
اس��ت ،دش��من زبان قدرت را بخوبی میفهمد.
وی ادام��ه داد :ایران اس�لامی در حوزه نظامی
تفاوتی که با دیگر کشورها دارد این است که ما
همه تجهیزات مورد نیاز کشور را خودمان تولید
میکنیم .مطمئن باشید اگر آنها میدانستند ما
میتوانیم به این جایگاه برسیم ،تجهیزات را در
اختیار ما ق��رار میدادند .امیر دادرس با اش��اره
به تولید جنگن��ده بومی کوثر در صنایع دفاعی
تصریح کرد :ما توانس��تیم جنگنده کامال بومی
بسازیم که در دست تولید انبوه قرار گرفته و این
اقدام تاکنون در جهان اسالم رخ نداده و بیسابقه
است .برخی کش��ورهای منطقه جنگندههایی
خری��داری میکنند ک��ه اگر بخواهن��د از آنها
برخالف نیات استکبار اس��تفاده کنند از طرف
کشور سازنده از کار خواهد افتاد .جانشین فرمانده
کل ارتش با اشاره به حضور ناوگان نیروی دریایی
ارتش در دریاهای آزاد و مبارزه با دزدان دریایی
افزود :ما توانستیم با حضور در دریا امنیت تجارت
جهان را تامین کنیم و کشورهای بسیاری از ما
تشکر کردهاند .امنیت منطقه را هم با همکاری
کشورهای منطقه میتوانیم تامین کنیم و نیازی
به حضور بیگانگان نیست.

همکاری نظامی ایران با دولت
سوریه کامال مشروع است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت:
همکاری نظام��ی ایران با دولت س��وریه ،کامال
مش��روع و حضور ما در س��وریه به درخواس��ت
دولت قانونی این کش��ور بوده اس��ت .به گزارش
مهر ،سیدکمال خرازی در دیدار هیاتی از بنیاد
آلمان��ی برگهوف به موضوع س��وریه پرداخت و
اظه��ار داش��ت :روند آس��تانه در کاهش بحران
س��وریه موثر بوده است و همه باید از این روند و
مذاکرات حمایت کنند .وی تصریح کرد :حمایت
آمریکا و برخی کشورهای غربی و عرب منطقه از
گروههای تروریستی در سوریه و سکوت اروپا از
این وضع ،عامل اصلی بحران در سوریه بوده است.
رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط خارجی گفت:
آمریکا و عربستانسعودی از گروههای تروریستی
در س��وریه حمایت میکنند و این حمایت باید
متوقف شود .خرازی بیان کرد :همکاری نظامی
ایران با دولت سوریه ،کامال مشروع و حضور ما در
سوریه به درخواست دولت قانونی این کشور بوده
اس��ت .وی با بیان اینکه در شرایط کنونی همه
کشورها باید از ابتکارات سیاسی برای حل بحران
س��وریه حمایت کنند ،افزود :جمهوری اسالمی
ایران همکاری و تالش خود را برای حل سیاسی
بحران سوریه ادامه خواهد داد.

نماین��دگان مجلس تصمیم گرفتن��د اینبار در
اش��تباهات و ناکارآمدیهای دولت روحانی شریک
نشوند .جلسه طرح سوال از رئیسجمهور روز گذشته
با محور  5سوال نمایندگان برگزار شد و بهرغم همه
تالشهای روحانی و تاکید بر لزوم وحدت میان دولت
و مجلس و تکرار ماجرای دولت قبل و ...اما نمایندگان
از پاسخهای روحانی به این  5سوال تنها در یک مورد
قانع شده و درباره  4سوال دیگر قانع نشدند .بر اساس
آییننامهجدیدسوالازرئیسجمهور،چنانچهاکثریت
نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیسجمهور به
سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض
قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود ،آن سوال به
قوهقضائیه ارسال میشود .به اعتقاد برخی نمایندگان
مجلس ،گزارش  4سوالی که نمایندگان از پاسخهای
رئیسجمهور درباره آنها قانع نشدند نیازی به بررسی
در هیات رئیس��ه مجلس نداشته و باید مستقیما به
قوهقضائیه ارسال شود .احمد امیرآبادی ،عضو هیات
رئیسه مجلس در اینباره به تسنیم گفت :طبق آنچه
در آییننامه داخلی مجلس قید شده ،گزارش این 4
سؤال باید به قوهقضائیه ارسال ش��ود .وی ادامه داد:
ممکن است برخی دوستان تفسیر دیگری از آییننامه
داشته باشند اما آنچه به ذهن بنده میرسد این است
که این گزارش بدون بررس��ی در هیاترئیس��ه باید
بهصورت مستقیم به قوهقضائیه ارسال شود .امیرآبادی
فراهان��ی در عین حال در گفتوگوی دیگری عنوان
کرد طراحان سوال مستندات استنکاف رئیسجمهور
از قانون را به هیات رئیس��ه ارائه دادهاند .وی تصریح
ک��رد :آنچه از آییننام��ه داخلی پارلمان برداش��ت
میشود این است که  4پاسخی که قانعکننده نبوده،
اس��تنکاف از قانون اس��ت و برای بررسی بیشتر به
قوهقضائیه ارجاع میش��ود .وی افزود :پس از ارجاع
سواالت به قوهقضائیه رئیس دستگاه قضا ،شعبهای
دهقان ،نماینده طرقبه

چرا بیش از  ۶۱تن سکه را به نصف
قیمت به دالالن فروختید؟

زمانی که آقای جهانگیری گفت «هر
کس��ی که میخواهد ،بیاید و ارز 4200
تومانی بگیرد» ،کارشناس��ان نسبت به
غلط ب��ودن این تصمیم هش��دار دادند.
وقت��ی تقاضا زی��اد و از آن طرف جلوی
عرضه گرفته میش��ود و فضا به سمت
امنیتی شدن میرود ،معلوم است قیمت
دالر از  ۳۵۰۰ب��ه  10 - 11هزار تومان
میرسد .چرا دولت ،مردم را به صف کرد
تا بیش از  ۶۱تن سکه به نصف قیمت به
تعدادی دالل فروخته شود؟

اخبار

کارت زرد
به روحانی

برای رسیدگی به سواالت نمایندگان از رئیسجمهور
تعیین میکند .عضو هیاترئیس��ه مجلس با بیان
اینکه طراحان س��وال مستندات و مدارکی مبنی بر
اینکه آقای رئیسجمهور اس��تنکاف از قانون داشته
را به هیاترئیس��ه مجلس ارائه دادند ،تصریح کرد:
باید این مستندات در هیاترئیسه بررسی شود که
کدامیک از موارد استنکاف از قانون بوده و کدامیک
نبوده است.
در ادامه بخشی از اظهارات نمایندگان سوالکننده
از رئیسجمهور و همچنین اظهارات حسن روحانی
میآید.

رکود در طول دولت بر اقتصاد حاکم بوده

رک��ود از مس��ائلی نیس��ت که در
ماههای اخیر رخ نموده باشد ،بلکه در
طول دولت شما بر اقتصاد کشور حاکم
ب��وده و فقدان مدیریت کارآمد موجب
اس��تمرار آن شد؛ از سال  ۹۲دست به
ی زدهاید؟ در اصالح
کدام اقدام اصالح 
زیربناه��ای اقتص��ادی در زمینههای
قاچاق ،مس��کن ،مالیات ،نظام بانکی،
گمرکی ،حمایت از تولید ،بیمه ،عمران،
حمای��ت از بی��کاران و حت��ی اصالح
نظام یارانهها که همیش��ه از آن انتقاد
میکردید اصالحاتی انجام ندادید.

حس��ن روحانی ،رئیسجمه��وری در بخش اول
س��خنان خود در جلسه طرح س��وال گفت :به نظرم
س��وال نمایندگان محترم که در  5بند تدوین شده،
سواالت ملت ایران هم هست .رئیسجمهور در بخش
دیگری از سخنان خود تاکید کرد :در زمینه اقتصادی
هم برجام گشایشهایی را به وجود آورد ،شما همگی
میدانید شرکتهایی که االن مشغول رفتن هستند
باالخ��ره یک زمان آمده بودن��د .برجام آمده و بخش
بزرگی از مش��کالت اقتصادی را حل کرده است .بعد
از امضا و اجرایی ش��دن برجام ،تحریمهای مربوط به
برنامه هس��تهای لغو شد اما شما میدانید که بخشی
از تحریمهای ما هس��تهای و بخ��ش دیگر مربوط به
سیستم بانکی بود.

■■ذوالن�ور ،نماینده مردم قم :ریش�ه مش�کالت
اقتصادی کاخ آرزوهای برجام بود

پس از بخش اول س��خنان حس��ن روحانی ،نوبت
به حجتاالس�لام مجتب��ی ذوالنور ،طراح س��وال از
رئیسجمهور رس��ید تا پشت تریبون بیاید .ذالنور در
بخشی از سخنان خود گفت :در جزوهای که در اختیار
نمایندگان قرار دادهاید ،بیان کردهاید با  ۳۰۰بانک دنیا
پ��س از برجام ارتباط برق��رار کردهایم؛ آیا این بانکها
کوچک هس��تند یا بزرگ؟ قطع��ا نمیتوانید بگویید
بانکهای بزرگ هستند .آیا سیس��تم بانکداری اروپا
جزیرهای است یا منسجم؟ قطعا یکپارچه و منسجم
اس��ت .آیا ابزار و امکانات فن��ی و نرمافزاری بانکهای
بزرگ برای انعطاف و مانور بیش��تر است یا بانکهای
گزارش وزیر کشور ش��ایعه سوءاستفاد ه
زائ��ران عراقی از زن��ان ایرانی را
تکذیب کرد و خواس��تار برخ��ورد قاطع قضایی
با عامالن نش��ر ای��ن مطال��ب اختالفبرانگیز و
خالفواقع شد .این شایعه تفرقهافکنانه در روزهای
اخیر نخست توسط رسانههای حامی دولت کلید
خورد و به سرعت به موضوعی داغ در شبکههای
اجتماعی تبدیل ش��د .نخس��تینبار خبرآنالین
 28مرداد  97در گزارش��ی با عنوان «چرا از سفر
مجردی عراقیها به مشهد جلوگیری نمیشود؟»
خط خبری دروغ درباره استفاده جنسی عراقیها
از زن��ان ایرانی را کلید زد .چن��د روز بعد روزنامه
شهروند در تاریخ  4شهریور گزارشی در همین باره
مینویسد و ادعای  6هزار خانه غیرمجاز را با این
عنوان مطرح میکند« :رفت و آمد بعضی مردان
مجرد عراقی به خانه مس��افرهای مش��هد بیشتر
ش��ده ،آنها که با زنان ایرانی همراهش��ان راه ورود
به هتلها را بسته میبینند ،راهی بیش از ٦هزار
خانه مسافر غیرمجاز این شهر زیارتی میشوند».
صفحه توئیتر «شرق» هم این موضوع را به نقل از
«شهروند» منتشر میکند و مساله فراگیر میشود.

بازدید وزیر دفاع از روند پاکسازی
شهر حلب

نمایندگان مجلس در جلسه طرح سؤال
از پاسخهای رئیسجمهور به سؤاالت اقتصادی قانع نشدند

فرهنگی ،نماینده تبریز

■■بخش نخست سخنان روحانی :سؤاالت پنجگانه
سؤاالت مردم هم هست

چهارشنبه  7شهریور 1397

نما
پژمانفر :انتظار داشتیم روحانی صادقانه بگوید اشتباه کردم
حجتاالسلام پژمانفر ،نماینده مردم مش�هد با اشاره به جلسه طرح سوال از رئیسجمهور گفت :مجلس به
عنوان زبان ملت اعالم کرد منافع مردم را هیچ زمانی قربانی مس�ائل دیگر نخواهیم کرد ،بهرغم فش�ارهای
فراوانی که این روزها نمایندگان از سوی دولتمردان شاهد بودند .وی ادامه داد :متاسفانه رئیسجمهور و دولت
را انبوه اشتباهات درباره تحلیل مسائل پیشآمده در برگرفته است؛ انتظار داشتیم واقعبینانهتر مسائل کشور را
به نمایندگان ملت میگفتند و صادقانه اعالم میکردند «اشتباه کردم» .پژمانفر تصریح کرد :اصرار بر اشتباهات
گذشته که در صحبتهای امروز(دیروز) رئیسجمهور نمایان بود ،کارشناسان و نمایندگان را نسبت به آینده
کشور نگران کرده است .نماینده مردم مشهد تاکید کرد :مجلس در صورت مشاهده این رفتار و اصرار در مسیر
اشتباه قطعا از ابزارهای قویتر برای اصالح رفتار دولت و شخص رئیسجمهور استفاده میکند.

کرمپور ،نماینده فیروزآباد

نقویحسینی ،نماینده ورامین

مگ��ر مق��ام معظ��م رهب��ری
نفرمودن��د اگر کاالیی ب��ه صورت
قاچاق وارد کش��ور ش��د ،در انظار
عموم��ی به آتش کش��یده ش��ود؛
ایش��ان تاکید کردند م��راد من از
قاچاق ،فالن کولهبر ضعیف نیست،
بلکه قاچاقهای سازمانیافته بزرگ
را میگویم .آیا بعد از این س��خنان
مق��ام معظم رهب��ری ،جایی برای
حرف دیگری باقی میماند؟ آیا این
دس��تور درباره یکی از قاچاقچیان
عمده اجرا شده است؟

 ۵میلیون بیکار در کشور وجود
دارد .ش��ما مجری قانون اساس��ی
هس��تید .در قانون اساس��ی ش��ما
مس��ؤول تامین اش��تغال مناسب،
تامی��ن اجتماع��ی و دس��تمزد
کافی برای ملت هس��تید؛ ش��ورای
عالی اش��تغال ک��ه باالترین مرجع
تصمیمگی��ری اش��تغال اس��ت در
طول  ۵س��ال دولت ش��ما چند بار
تشکیل ش��د؟ طرح کارورزی شما
چه سرانجامی داشت؟

چرا با قاچاق مبارزه نشد؟

کوچ��ک؟ قطعا بانکهای بزرگ این اب��زار را دارند .به
گزارش مهر ،نماینده مردم قم در مجلس گفت :هنوز
صدور نفت ما و ورود دالر تحریم نشده ،این فضا را چه
کسی درست کرده است؟! جناب آقای روحانی! فضا به
این دلیل درست شد که یک کاخ آرزوها به اسم برجام
س��اختید که ت ِه آن به رابطه با آمریکا منتهی شود اما
این کاخ با یک لگد ترامپ خراب شد ،ولی شما گزینه
بعدی نداشتید .اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نشد و بر
توانمندی داخلی تکیه نشد.

■■بخش دوم سخنان روحانی :حادثه دیماه ترامپ
را به طمع انداخت

پس از نطق مجتبی ذوالنور ،روحانی بار دیگر پشت
تریبون مجلس رفت و در بخش دوم ،پاسخهای خود
به سواالت نمایندگان مجلس را داد .وی با بیان اینکه
تاریخ این تغییر  ۵دیماه س��ال  ۹۶اس��ت و هرکس
تاریخ دیگ��ری بدهد به نظر من آدرس غلط به مردم
داده اس��ت ،تصریح کرد :پنجم دیماه سال  ۹۶مردم
ناگه��ان دیدند ع��دهای در خیابان آمدهاند و ش��عار
میدهند و کمکم به شعارهای هنجارشکنانه و غیرقابل
قبول تبدیل ش��د .مردم دچار حیرت شدند ،درست
است که مردم آمدند در راهپیماییها و پاسخ دادند اما
در عین حال این حادثه کمنظیری بود و در سالهای
اخیر مانند آن نداش��تیم .روحانی ادام��ه داد :حادثه
دیماه آقای ترامپ را به طمع انداخت؛ تا اواخر دیماه
اع�لام کند «من در برجام نمیمانم ،مگر آنکه اروپا و
دیگران راجع به منطقه و موش��ک همراه شوند و اگر
همراه نشوند من یکجانبه خارج میشوم» .بعد از این
تهدی��د میبینیم با این ناآرامی داخل و تهدید بیرون

شورای عالی اشتغال چند بار
تشکیل شد؟

مردم نگران ش��دند .وی با بیان اینکه بدانید تخریب،
خراب��ی میآورد و س��یاهنمایی ،زندگی م��ردم را به
سمت سیاهی میبرد ،عنوان کرد :این کالم و اجتماع
و ش��عار در گوشه و کنار نیست ،البته اگر شعار علیه
فردی مثل حسن روحانی باشد اشکالی ندارد ،چراکه
نوکری از نوکرهای مردم و س��ربازی از سربازهاست و
دلم برای اینها نمیس��وزد؛ من اگر تهدیدی شوم به
ترور ،برایم مهم نیس��ت .اما چه شد که عدهای جرأت
کردند رئیسجمه��ور را تهدید به مرگ کنند؟ چون
حس کردند بین ما و شما فاصله وجود دارد .روحانی
در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه مردم
باید نسبت به آیندهشان اطمینان داشته باشند ،گفت:
ش��ما میفرمایید مردم زندگیشان مطلوب نیست و
ناراحتند ،این کامال درست است اما من میپرسم آیا
دولت یازدهم برای رفاه مردم کاری نکرد؟ آیا اگر تورم
در طول  4سال حدود  ۶۰درصد شد ،حقوق کارمند
 ۲برابر نشد؟ اگر زندگی مردم سخت شد ،برای مبارزه
با فقر مطلق آیا پرداختی مستمریبگیران را تا  ۴برابر
افزایش ندادیم؟
■■نه نمایندگان به پاسخهای روحانی

با پایان یافتن جلس��ه بررسی س��ؤاالت پنجگانه
نمایندگان مجلس از رئیسجمهور و دریافت پاسخهای
حسن روحانی ،رئیس مجلس  5سؤال مطرح شده و
پاسخهای رئیسجمهور را به صورت جداگانه به رأی
گذاش��ت که نمایندگان از مجموع  5سؤال ،تنها یک
پاسخ رئیسجمهور را قانعکننده تشخیص دادند و 4
پاسخ دیگر را قانعکننده ندانستند.
س��ؤال اول نمایندگان درباره علت ضعف عملکرد

فوالدگر ،نماینده اصفهان

آیا به وعدههای خود عمل کردهاید؟

شما س��ال  ۹۲بدرس��تی ،بیش از
آنکه مش��کالت اقتصادی را ناش��ی از
تحریمهای اقتص��ادی و بانکی بدانید،
ناشی از مشکالت ساختاری و مدیریتی
برشمردید؛ آیا امروز هم همچنان به این
تحلیل پایبندید؟ ...آیا به وعده خود در
آغاز دولت دوازدهم مبنی بر ترمیم تیم
اقتصادی عمل کردید؟ مجلس هرگونه
همکاری را که الزم است ،با دولت انجام
داده و بع��د از این هم انجام خواهد داد؛
انتظار این است که شما هم از اختیارات
وسیع و قانونی خود استفاده کنید.

دولت در کنترل پدیده قاچاق و واردات بیرویه بود که
نماین��دگان با  ۱۲۳رأی موافق ۱۳۸ ،رأی مخالف و ۶
رأی ممتنع از مجموع  ۲۷۱نماینده حاضر در صحن،
پاسخهای رئیسجمهور را قانعکننده تشخیص ندادند.
سؤال دوم درباره علت استمرار تحریمهای بانکی با
وجود گذشت بیش از  2سال از آغاز اجرای برجام بود
که نمایندگان در این بخش با  ۱۳۷رأی موافق۱۳۰ ،
رأی مخالف و  ۳رأی ممتنع از مجموع  ۲۷۱نماینده
حاضر در صحن پاسخهای حسن روحانی را قانعکننده
تشخیص دادند.
سؤال سوم نمایندگان مردم در مجلس درباره علت
افزایش بیکاری بود که در این بخش نیز نمایندگان با
 ۷۴رأی مواف��ق ۱۹۰ ،رأی مخال��ف و  ۸رأی ممتنع
از مجموع  ۲۷۲نماینده حاضر در صحن پاس��خهای
رئیسجمهور را قانعکننده ندانستند.
س��ؤال چهارم وکالی ملت از رئیسجمهور درباره
علت اس��تمرار رکود با وجود اعالم مکرر اخبار خروج
از رک��ود و وعدههای مکرر بود ک��ه در این رابطه نیز
نماین��دگان با  ۱۱۶رأی موافق ۱۵۰ ،رأی مخالف و ۶
رأی ممتنع از مجموع  ۲۷۲نماینده حاضر در صحن
پاس��خهای حس��ن روحانی را قانعکننده تشخیص
ندادند.
و در نهایت سؤال پنجم درباره علت افزایش شتابان
نرخ ارزهای خارجی بوی��ژه دالر و کاهش ارزش پول
ملی بود که در این رابط��ه نیز نمایندگان با  ۶۸رأی
مواف��ق ۱۹۶ ،رأی مخالف و  ۸رأی ممتنع از مجموع
 ۲۷۲نماینده حاضر در صحن ،پاسخهای رئیسجمهور
را قانعکننده ندانستند.

وزیر کشور از قوه قضائیه درخواست کرد با عامالن انتشار شایع ه درباره زائران عراقی برخورد کند  2کشور مطرح و هر روز بیشتر منتشر شود» .در
همین راستا در شرایطی که عموم کاربران فضای
مج��ازی در  2روز اخی��ر با هش��تگهایی چون
«#مثل_ شرق_ دروغ_میگی» خواستار برخورد
این در حالی اس��ت که رئی��س اتحادیه هتلداران غیرقانونی فعالیت میکنند .همچنین در گزارش جدی با عامالن انتش��ار این ش��ایعه مشکوک و
که نخستین بار خبر ارائه خدمات جنسی  ۶۰۰۰منتش��ر شده از سوی روزنامه ش��هروند ،اشارهای تفرقهافکن بودهاند ،وزیر کشور نیز به این موضوع
هلل جمعهای ،مشاور وزیر کشور روز
خانهمسافر در مشهد به نام او منتشر شده بود این به حضور عراقیها در منطقه آزاد اروند هم ش��ده ورود کرد .روحا 
ادع��ا را در گفتوگو با مهر تکذیب کرد .قانعی در است .نویسنده این گزارش بر اساس شنیدهها(!) گذشته در توئیتی نوشت :هش��دار! پس از عدم
ای��ن گفتوگو به صراحت اعالم کرد «من چنین از منابعی که هویتشان هم معلوم نیست با طرح موفقیت دشمنان ملت ایران در بلواسازی ،اینبار
چیزی نگفتهام» و آنچه دس��ت به دست میشود ادعای «شایعشدن ازدواج موقت گردشگران عراقی دشمنان فتنهگر و اختالفافکن ،با پخش شایعاتی
ناشی از استنباط اش��تباه اهالی رسانه و کاربران با زنان ایرانی!» مدعی شده «منطقه آزاد اروند که از در صدد تفرق ه میان  2ملت برادر و همسان ایران
فضای مجازی است .وی اصل ماجرا را چنین شرح آذر سال پیش با لغو روادید ،میزبان مسافران عراقی و عراق هس��تند .هیچ گزارش رسمی و مستندی
میدهد :من هرگز تایید نکردهام که در مشهد از شده ،در ماههای گذشته از این حاشیهها دور نبوده درباره شایعاتی مبنیبر تعرض به زنان ایرانی وجود
زنان ایرانی استفاده جنسی صورت میگیرد برای و می��ان پچپچها میت��وان رد خانهه��ای موقت ندارد .باید مراقب شیطنت تفرقهافکنان بود .وزیر
همین هم این اس��تنباط و نقل قول از حرفهایم غیرمجازی را گرفت که گاه و بیگاه برای استفاده کشور خواستار برخورد قاطع قوهقضائیه با عامالن
را کامال تکذیب میکنم؛ چون من در مصاحبهای جنس��ی از زنان ب��ه راه میافتد!» ای��ن در حالی تولید و بازنش��ر شایعات اختالفبرانگیز که عفت
که داش��تم به این موضوع اش��اره ک��ردم که در اس��ت که پیش از این مرتضی نعمتزاده ،معاون عمومی را هم هدف قرار دادهاند ،ش��ده اس��ت و
مشهد  ۶۰۰خانه مسافر مجوز قانونی دارند و حتی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند تصری��ح کرده اس��تانداران اس��تانهای مربوط با
آنهایی که مجوز قانونی ندارند هم خدمات اقامتی به صراحت گفته بود «بخشی از مسائلی که مطرح هماهنگی مراجع قضایی موضوع انتشار این مطلب
ارائه میدهند و لزوما به این معنا نیس��ت که این میش��ود ناشی از نگرانیهاس��ت و این نگرانیها نادرست از منابع خبری متخلف را در اسرع وقت
خانههای مس��افری در زمینه خدمات جنسی و باعث میشود شایعاتی از برخورد میان شهروندان پیگیریکنند.

مطالبه برخورد با جوسازی کثیف زنجیرهایها

وزی��ر دفاع جمهوری اس�لامی ای��ران در
آخرین برنام ه خود در سفر به سوریه با حضور
در منطقه حلب ،به همراه جمعی از فرماندهان
مقاومت از روند پاکس��ازی ش��هر از دس��ت
متجاوزان و تروریستها بازدید کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی وزارت دفاع،
امیر حاتمی در آخرین برنام ه خود در س��فر
به سوریه با حضور در منطقه حلب ،به همراه
جمعی از فرماندهان مقاومت از روند پاکسازی
شهر از دست متجاوزان و تروریستها بازدید
کرد.
امی��ر حاتمی در ای��ن بازدید ضمن دیدار
و گفتوگو ب��ا فرماندهان محور مقاومت ،در
جریان آخرین شرایط امنیتی و استقرار صلح و
ثبات در شهر حلب قرار گرفت.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در ادامه
باحضور در یکی از پایگاههای محل استقرار
نیروهای واکنش س��ریع مدافع حرم با عرض
خدا قوت و دستمریزاد ،تالشهای آنان را در
برقراری صلح و امنیت منطقه بسیار با اهمیت
و راهبردی برشمرد و از تکتک فرماندهان و
سربازان این عرصه تشکر و قدردانی کرد .امیر
حاتمی را در این بازدی د جمعی از فرماندهان
ارتش سوریه همراهی میکردند.
ایزدی:

رأی دیوان الهه الزامآور نیست

دکتر ف��ؤاد ای��زدی ،عضو
هیأت علمی دانشگاه تهران
درباره الزامآور بودن یا نبودن
رأی دادگاه الهه برای ایران
و آمریکا به «تابناک» گفت:
رأی دیوان الهه اساساً نمیتواند الزامآور باشد
و در بهتری��ن حالت ممکن جنب��ه روانی و
تبلیغاتی دارد .دیوان الهه اگر بپذیرد به این
ش��کایت ورود کند هم ،کار خودش را سریع
انجام نمیده��د و به دلیل مکانیزمهایی که
در عرصه بینالملل وجود دارد تنها میتواند
برای ایران دستاورد تبلیغاتی و نمایشی داشته
باشد.
ایزدی با تأکید بر زمانبر بودن اعالم نتیجه
این دیوان ادام��ه داد :در حال حاضر فرآیند
بررسی پذیرش یا رد شکایت ایران در دیوان
الهه آغاز شده و اگر این دیوان شرایط کنونی
صالحیت بررس��ی موضوع را در دیوان تأیید
کند ،معمول این است که  2-3سال فرآیند
رسیدگی به موضوع را طول خواهد داد .استاد
دانشگاه تهران افزود :بر فرض که رأی نهایی
دیوان الهه علیه آمریکا نیز باش��د ،این رأی
باید برای اجرایی شدن ابتدا به شورای امنیت
برود و با توجه به مکانیزمهایی که در شورای
امنیت وج��ود دارد ،آمریکا رأی دیوان را وتو
خواهد کرد.
کارشناس مسائل آمریکا در بخش دیگری
از گفتوگوی خود با طرح نگرانیهای دیگر
از این اقدام ایران اضافه کرد :طرح ش��کایت
از آمریکا در دیوان اگر باعث ش��ود مسؤوالن
ایران��ی به آن امیدوار ش��وند و ب��ا این امید
دست از اقدامات اصالحی خود بردارند ،قطعاً
ت مضاعفی به کشور وارد خواهد کرد
خسارا 
که پذیرفتنی نیست و به معنای دیگر کشور
را پس از س��الها انتظار ب��رای بهبود اوضاع
دوباره معطل رأی دیوان الهه خواهد کرد.

برگزاری نشست سران ایران
روسیه و ترکیه در تبریز

اس��تاندار آذربایجانشرقی گفت :اجالس
سهجانبه روس��ای جمهوری اسالمی ایران،
روسیه و ترکیه در تبریز برگزار میشود.
به گزارش مه��ر ،مجید خدابخش اظهار
ک��رد :س��ومین نشس��ت س��ران جمهوری
اس�لامی ایران ،جمهوری فدراتیو روس��یه و
ترکیه درب��اره تحوالت س��وریه ،روز جمعه
شانزدهم شهریورماه به میزبانی تبریز برگزار
میشود.
وی افزود :والدیمیر پوتین و رجب طیب
اردوغان روس��ای جمهوری روسیه و ترکیه
برای ش��رکت در س��ومین اجالس سران 3
کش��ور ،جمعه  ۱۶ش��هریور میهمان مردم
خونگرم تبریز ،به عنوان پایتخت گردشگری
جهان اس�لام در سال  ۲۰۱۸خواهند بود و
دکتر روحانی ،رئیسجمهور کشورمان نیز
به عنوان مقام میزبان حضور خواهد داشت.
خدابخش تصریح کرد 2 :اجالس پیشین
س��ران ایران ،روسیه و ترکیه درباره مبارزه با
تروریسم و پیشبرد فرآیند صلح و گفتوگو
در س��وریه ،در شهرهای س��وچی روسیه و
آنکارای ترکیه برگزار شده بود.

