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بر این که مسیر گفتوگوها به زودی از سر گرفته
میشود،گفت:امیدواریمطرفآمریکاییاینبار
واقعبینانهومنصفانهدرمسیرمذاکراتورسیدن
به نقطه پایانی توافق ،اقدامات مسئوالنه انجام
دهدوبهتعهداتشعملکند.

تازه های مطبوعات
••همشهری – این روزنامه در تیتر یک خود با
عــنــوان 8« :دلــیــل بـــرای ام ــی ــدواری بــه آینده
اقتصاد ایــران» این دالیل را برشمرد :رشد ۴۰
درصدی صادرات  /آزادسازی منابع ارزی بلوکه
شده  /افزایش قابل توجه فــروش نفت  /رشد
سرمایهگذاری در صنعت  /اختصاص بودجه
عمرانی مناسب  /عدم استقراض از بانک مرکزی
 /افزایش ورودی صندوق توسعه ملی  /اصالح
نظام یارانهای کشور.
••جمهوری اسالمی  -قصه پرغصه تورم و گرانی
ِ
دولت سابق،
را در دو مقطع مطالعه کنیم .در
نشانه غرب باوری و بیمدیریتی و حتی بیغیرتی
امتحان الهی.
بود اما امروز همه اینها میشود
ِ
به این خوانش ،انتقاد را هم مخالفت با خواست
خدا میخوانند .به عالوه رفتارها و محاسبات
غیرقانونی و غــیــرعــادالنــه ،همچون حقوق
بازنشستگان را هم «عادالنهسازی دستمزدها»
میشمارند.
••شرق  -ممنوعیت صدور روادید آمریکا برای
کسانی که کارت پایان خدمت سپاه دارند ،حذف
شد .وزیران خارجه و امنیت داخلی و دادستان
کل آمریکا به مــامــوران مرزبانی اجــازه دادنــد
در صورتیکه این افــراد تهدیدی علیه امنیت
ملی محسوب نمیشوند ،روادید سفر به آمریکا
برایشان صادر شود.
••فرهیختگان  -طبق بعضی برآوردهای صورت
گرفته از حجم یک میلیارد تنی بارهای اطراف
ایران ،تقریبا ۱۵۰میلیون تن آن میتواند از خاک
ایران عبور کند که درآمدی بین ۱۱تا ۴۰میلیارد
دالر برای کشور خواهد داشت.
••کیهان  -مصرف برق حداقل  ۵درصد بیشتر از
سال قبل شده است اما با این همه تاکنون در هیچ
نقطهای از کشور خاموشی برنامهریزی شدهای
نداشتهایم .شبیه این دستاورد در ماجرای مهار
کرونا و صفر شدن قربانیان این بیماری تکرار
شــد ...نمونههای فوق فقط چند مورد از نتایج
مدیریت صحیح دولــت انقالبی اســت که طی
چندماه اخیر بروز کرده است.
••اعتماد  -وزیر نیروی دولت سیزدهم به تازگی
اعالم کرده ،کشور با کسری باالی تراز برق مواجه
اســت ...این کمبودها نه تنها بخش خانگی را
متاثر کرده بلکه حوزههای صنعتی و کشاورزی
را نیز با تکانههای تخریبی مواجه ساخته است اما
سخنگویدولتاعالممیکندامسالدیگرخبری
از جدول خاموشیها نیست ولی در واقع مردم در
سراسر کشور و در بخشهای گوناگون اقتصادی
با خاموشیهای فراوانی مواجه هستند.

انعکاس
••مشرقنیوزنوشت:حجتاالسالمخطیبوزیر
اطالعات با صدور پیامی بهمناسبت بزرگداشت
شهدای هفتمتیر گفت :تروریستهای روسیاه
آلبانینشینهیچگاهازآتشانتقام 12هزارشهید
جنایاتآنهادراماننخواهندبود.
••اعتمادآنالین خبر داد :عباسزاده مشکینی،
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:
سخنرانی وزیر صمت در نمازجمعه هیچ تاثیری
در تصمیم مجلس مبنی بر استیضاح او نــدارد.
تعداد امضاهای درخــواســت استیضاح به حد
نصاب رسیده است .ممکلت ما آزاد است ،آقای
وزیر سخنرانی کند ،ما هم در مجلس کار خودمان
راپیشمیبریم.
یآنالیننوشت:بیژنزنگنهوزیرسابق
••همشهر 
نفت در پی شایعه ای مبنی بر دستگیری دخترش
با عنوان جاسوسی در توئیتی نوشت:پیرو نشر
خبریدروغمبنیبردستگیریدختراینجانببه
نا مماندانازنگنه،بهعنوانجاسوس،بایدبهاطالع
افکار عمومی برساند که این جانب دختری با این
نام و مشخصات ندارم .این گونه افتراها متاسفانه
عمدت ًاازسویکسانیواردمیشودکهموردتعقیب
کیفریقرارنمیگیرندتاعبرتسایرینشود.
••رویـــداد 24خــبــرداد« :ولودیمیر زلنسکی»
رئیسجمهور اوکراین طی احکامی ،سفیران
اوکــرایــن در پنج کشور گرجستان ،جمهوری
اسلوواکی ،جمهوری پرتغال ،جمهوری اسالمی
ایرانوجمهوریلبنانرااخراجکرد.زلنسکیهیچ
دلیلیبرایایناخراجبیاننکردهاستوتنهابیان
شده که این سفیران در دوران ریاستجمهوری
پوروشنکوبهسمتسفیریبرگزیدهشدهبودند.
••دیـــده بــان ایـــران نــوشــت :احــمــد وخشیته
کارشناس مسائل بینالملل با تحلیل رویکرد
روسها در قبال جمهوری اسالمی و سفر قریب
الوقوع والدیمیر پوتین به تهران گفت :روسیه
تصمیم گرفته پس از منزوی شدن در اروپا به دلیل
جنگبااوکراین،جایگاهخودراازطریقگسترش
نفوذ در ایران تقویت کند .این احتمال وجود دارد
کهدرآیندهنزدیکایرانبخشاعظمیازنیازغالت
خودراازروسیهتأمینوبهدیگرصادرکنندگاناین
حوزهپشتکند.
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▪بورل :تصمیم در واشنگتن و تهران گرفته
شدهکهمذاکراتمجددآغازشود

بازگشتغرببهمیزمذاکره

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با هدف رایزنی برای احیای برجام
به تهران سفر کرده ،از آغاز مجدد مذاکرات پس از وقفه  3ماهه خبرداد.
امیرعبداللهیان گفت :نفع کامل اقتصادی ایران از برجام مهم ترین
موضوع ماست
هادی محمدی – روز گذشته ساختمان وزارت
خارجه شاهد یکی از طوالنی ترین مذاکرات
دوجــانــبــه در س ــال ه ــای اخــیــر ب ــود و حسین
امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان به همراه
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپــا که بــرای اولین بار به ایــران سفر می کند،
هرکدام در راس یک هیئت عالی رتبه ،بیش از
چهارساعتپشتدرهایبستهگفتوگوکردندو
نتیجهاش ازسرگیریمذاکراتیشدکه 100روز
است متوقف شده و همگان این تصور را داشتند
که دیگر شروع دوباره ای نخواهد داشت .در عین
حال بورل تاکید کرد مذاکرات آینده صرفا در
محدوده سواالت و اختالفات موجود میان ایران
و آمریکا انجام می شود و از سرگیری مذاکرات
نیز با موافقت ایران و آمریکا و با حضور هماهنگ
کننده برجام یعنی اتحادیه اروپا صورت خواهد
گرفت.درهمینزمینهوزیرخارجهکشورماننیز
در گفت وگوی کوتاهی با خراسان تصریح کرد،
هنوز جزئیات مذاکرات از جمله روز دقیق آغاز آن
مشخص نشده و گفت وگوهای فنی برای تعیین
این جزئیات و ترکیب طرف مقابل مذاکره کننده
همچنانادامهدارد.
▪امیرعبداللهیان :آمادگی داریم در روزهای
آیندهمذاکراتراازسربگیریم

به گزارش خراسان در پایان گفت وگوهای چهار
ساعته امیرعبداللهیان و بــورل که علی باقری

معاون سیاسی وزیر امورخارجه و مذاکره کننده
ارشد ایران در مذاکرات وین ،رضا نجفی معاون
حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ،مرضیه
افخم مشاور وزیر و مدیرکل زنان و حقوق بشر و
انریکهمورانمایندهاتحادیهاروپادرمذاکراتوین
نیز حضور داشتند ،وزیر امور خارجه کشورمان با
بیان این که گفتوگوهای امروز با جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طوالنی و
مثبت بوده است ،اظهار کرد :آقای بورل چندی
پیش این موضوع را مطرح کرده بودند که چگونه
میتوانیم از بن بست به وجود آمده بعد از صدور
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام خارج شویم
و کار را دنبال کنیم .ما همواره تاکید کردهایم که
ایرانازمسیردیپلماسیوگفتوگوهایعزتمند
و مبتنی بر نتیجه استقبال میکند .در همین
چهارچوبازآقایبورلدعوتکردیمکهبهتهران
سفر کند تا از نزدیک تمام ابعاد قضیه با حضور
تیمهای مذاکراتی دنبال شود .امروز در این باره
گفتوگوهایمفصل،عمیقودقیقیداشتیم.در
خصوص مطالبات ایران صحبت و تاکید کردیم
که آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را
از سر بگیریم .وی تاکید کرد :آن چه برای ایران
مهم است ،این است که نفع کامل اقتصادی را از
توافقی که در سال  2015ایجاد شده به دست
بیاوردوهرموضوعیکهبتواندنفعکاملاقتصادی
ایرانازاحیایبرجامراتحتتاثیرقراردهدازنظر
ایرانقابلقبولنخواهدبود.وزیرخارجهباتاکید

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپــا نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با
امیرعبداللهیان با بیان این که هدف اصلی من
از این سفر این است که بن بست به وجود آمده را
بشکنیموتنشهاراکمکنیم،افزود:درواقعتالش
ما بر این است که در خصوص مذاکرات و ادامه آن
انگیزهجدیدیایجادکنیمومذاکراترارویریل
قراردهیم،درهمینخصوصبهایرانآمدهام.بعد
از ظهر امروز نیز گفتوگوهایم با مقامات تهران
ادامهدارد.ماقراراستدرروزهایآیندهمذاکرات
راازسربگیریم.اینکهمیگویمروزهایآیندهواقعا
روزهایآیندهوفورا.قراراستبهسرعتبنبست
به وجود آمده را بشکنیم و تنشی را که در روزهای
گذشته وجود داشته ،متوقف کنیم .بورل با اشاره
بهاینکهدرماهمارساینپیشنهادرامطرحکردیم
که مذاکرات به صورت موقت متوقف شود ،گفت:
ما متنی داشتیم و یک سری سواالت کوچکی بود
که قرار بود ایرانیها و آمریکاییها پاسخ دهند،
چراکهدیگرکشورهایحاضردرمذاکراتازجمله
چین،فرانسه،روسیه،آلمانوانگلیسکارشانرا
انجام داده بودند .یک سری سواالت بود که باید
ایران و آمریکا پاسخ میدادند و قرار نبود که این
توقفحدودسهماهطولبکشد.حاالبایداینوقفه
شکسته شود و کار را تسریع کنیم .این تصمیم در
واشنگتن و تهران گرفته شده که مذاکرات آغاز
شود .بعد از این سفر مذاکرات بار دیگر ادامه می
یابد و تیم من به عنوان تسهیل کننده بین ایران
و آمریکا کمک می کند تا مسائل باقی مانده حل
شودومابهیکتوافقبرسیم.رسیدنبهتوافقبرای
ایران ،اروپا و کل دنیا مهم است .مسئول سیاست
خارجیاتحادیهاروپاافزود:روابطدوجانبهایرانو
اروپاازظرفیتزیادیبرخورداراستومایلهستم
باردیگربهتهرانبیایمتااینباربیشتردربارهروابط
دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا گفتوگو کنم.
ظرفیت عظیمی در حوزه نفت و گاز و ...در ایران
وجودداردواقتصادهایایرانوکشورهایاروپایی
میتوانند همدیگر را با توجه به ظرفیتهایی که
وجوددارد،تکمیلکنند.
▪رویترز  2 :موضوع در وین حل نشده مانده
است

جــوزپ بــورل همچنین در صفحه توئیترش

آغاز مرحله بعدی علیه دشمن خارجی

نورنیوز :جابه جایی در اطالعات سپاه و قرار گرفتن یک ژنرال نظامی در
راس آن ،آغاز مرحله بعدی مقابله علیه دشمن خارجی است .در این گام
جدید طائب نیز به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه نقش خواهد داشت
آیینتکریمومعارفهرئیسسازماناطالعاتسپاه
با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه ،حجت االسالم عبدا ...حاجی
صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از
فرماندهان و مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح،
سپاهوجامعهاطالعاتیکشوردیروزدرمحلستاد
فرماندهی کل سپاه برگزار شد .به گزارش سپاه
نیوز ،در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار محمد
کاظمی به عنوان «معاون فرمانده کل و رئیس
سازمان اطالعات سپاه» معرفی و از مجاهدت
های صادقانه و تالش های ارزنده و موفق حجت
االســام والمسلمین حسین طائب در راهبری
ســازمــان اطــاعــات طــی  ۱۳ســال گذشته که
موفقیتهاودستاوردهایبزرگیدرحوزهامنیت
ملیوبازدارندگیاطالعاتیکشور،مقابلهبانفوذ
و جاسوسی و برخورد با مفسدان کالن اقتصادی
رقمزدهاست،تجلیلوتقدیربهعملآمد.همچنین
باحکمسرلشکرحسینسالمیفرماندهکلسپاه،

حجتاالسالموالمسلمینطائببهعنوان«مشاور
عالی فرمانده کل سپاه معرفی شد .در دوران
تطائببراینسازمان،هفترئیسسازمان
ریاس 
سیا و چهار رئیس سازمان موساد جابه جا شده
اند« .مئیر داگان»« ،تامید پاردو»« ،یوسی کوهن»
و «داویــد بارنه» روســای موساد در زمان ریاست
حجتاالسالم طائب بر اطالعات سپاه بودهاند و
درهمینمدتدرسازمانسیانیز«مایکلهیدن»،
«لئون پانتا»« ،دیوید پترائوس»« ،جان برنان»،
«مایکپمپئو»«،جیناهسپل»و«ویلیامبرنز»بهنوبت
در ریاست این سازمان جابه جا شدهاند .فردانیوز
نوشت:اینجابهجاییاماباواکنشهایمختلفی
همراهشدوبرخیسعیداشتندکهبرایآنبهطرز
عجیبیعلتتراشیکنند.درهمینراستاحسین
دلیریان،فعالرسانهایاصولگرانیزنوشت«:یک
عده میگویند عزل ،عــدهای دیگر حرف از ترور
میزنند و بعضی دیگر از ناکامی در انجام وظایف
سخن میگویند! در عجبم از این کوتهفکران!

فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر(عج) منصوب شد
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه
اعــام کــرد :ســردار سرتیپ دوم پاسدار
حسنمشروعیفرباحکمسردارسرلشکر
پاسدار حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه
پــاســداران انقالب اسالمی به سمت
«فرمانده سپاه حفاظت ولی امر(عج)»
منصوب شــد .وی افـــزود :فرمانده
کل سپاه همچنین با اهدای
لــوح ســپــاس از خدمات
ارزنــــده و مجاهدانه
ســــــردار ســرتــیــپ
پــاســدار ابراهیم

جباری طی دوران تصدی فرماندهی
سپاه حفاظت ولــی امــر(عــج) قدردانی
کرد .صابرین نیوز نوشت:سپاه حفاظت
ولیامر از یگا نهای نظامی ویــژه سپاه
پــاســداران انــقــاب اســامــی اس ــت که
مسئولیت حفاظت فیزیکی از
رهبر انقالب را برعهده دارد.سپاه
ولــیامــر با آغــاز رهبری آیــت ا...
العظمی سید علی خامنهای
در ســـال ۶۸و تفکیک
بخشی از سپاه حفاظت
انصارالمهدی،تأسیس
شد.

این ها کسانی هستند که جابهجایی معمولی
یک مسئول بعد از  13سال را به نفع خودشان
تعبیر میکنند و خوش هستند ».نورنیوز ،رسانه
نزدیک به شورای امنیت نیز نوشت« :رسانههای
صهیونیستی کوشیدند القا کنند که حسین
طائب جابهجا شد چون اطالعات سپاه نتوانسته
بــود پاسخ درخـــوری به شــرارتهــای اسرائیل
بدهد ،حال آن که خود بیش از هر کس از حجم
ضرباتوپاسخهاییکهدریافتکردهاندوناکامی
دولت نفتالی بنت در برابر این پاسخها که موجب
سقوطششد،آگاهاند».بهنوشتهنورنیوز،درچنین
شرایطی جابه جایی در ریاست سازمان اطالعات
سپاه و قرار گرفتن یک ژنرال نظامی بر راس آن،

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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051 37009111
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نمابرتحریریه:
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نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابان توانیر،خیابان نظامی
دفتر تهران:
گنجوی ،کوچه ناردان،پالک ۲۳
تلفن:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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دربارهاینسفرنوشت:سفرمبهتهرانیکهدف
عمده دارد؛ دادن نیروی محرکهای جدید به
مذاکرات و بازگرداندن توافق هستهای (برجام)
بهمسیرخود .سهماهازوقتیمذاکراترامتوقف
کردم ،گذشته است .ما باید رویه فعلی گسترش
تنشها را از بین ببریم و کــارمــان را سرعت
ببخشیم.بایداالنتوافقرانهاییکنیم.دردیدار
با حسین امیرعبداللهیان ،وزیــر امــور خارجه
ایران ،توافق کردیم که مذاکرات میان ایران و
آمریکا در روزهای آینده با تسهیلگری تیم من
از سر گرفته شود تا آخرین مسائل باقیمانده را
حل کنیم .روابط دوجانبه ما ظرفیت شگرفی
دارنــد امــا بــدون یک برجام فعال نمیتوانیم
روابطمان را گسترش دهیم .موضوعات حیاتی
دیگری را هم مطرح کــردم ،مانند بازداشت
آزاردهنده شهروندان اتحادیه اروپــا در ایران
و خواستار آزادی آنهــا شــدم .از ســوی دیگر
خبرگزاری آمریکایی رویترز در گزارشی درباره
سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به
تهران به نقل از منابع آگاه مدعی شد که هنوز
موضوع تحریمهای ایران در مذاکرات وین حل
نشده است .رویترز در ادامه آورده است :زمانی
که اتحادیه اروپــا بهعنوان هماهنگ کننده
مذاکرات وین در ماه مارس از وزیران امورخارجه
کشورهای عضو برجام خواست تا پس از  11ماه
مذاکره غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن به
وین بیایند ،به نظر میآمد که توافق در آستانه
شکلگیری بــود امــا مــذاکــرات از آن زمــان به
بنبست رسیده است .دو مقام اروپایی و ایرانی
پیش از سفر جوزپ بورل به تهران در گفتوگو
با رویترز خاطر نشان کردند که هنوز دو مسئله
در مذاکرات وین ،ازجمله موضوع تحریمهای
ایران حل نشده باقی مانده است .در این بین
فرهیختگان نــوشــت :اگــر مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا صرفا با هدف تاکید بر
مواضعپیشینطرفغربیوبدونهیچپیشنهاد
ســازنــدهای راهــی تهران شــده باشد ،طبعا به
توفیق خاصی نیز برای بازگشت روند مذاکرات
به ریل اصلی خود دست نمی یابد و سفر وی نیز
شأنیتیبیشترازیکسفرتفریحینمییابد.این
روزنامه ادامه داد :توقف مذاکرات وین درحالی
بیش از سهماه ادامه پیدا کرده که مدت زیادی
تا برگزاری انتخابات کنگره باقی نمانده است؛
انتخاباتی که پیروزی جمهوریخواهان در آن
میتواند فضای سیاسی آمریکا را برای مخالفت
با برجام بازتر کند و امیدهای باقیمانده برای
رسیدن به توافق را به پایان برساند .اگر بخواهد
توافقی اتفاق بیفتد ،حداکثر تا نیمه شهریور
فرصت باقی است و از این زمان فراتر اگر توافقی
صورت نگیرد ،دیگر اتفاقی نخواهد افتاد.
نشانازیکبازآراییبراییکدورهجدیدوگامیبه
پیشدارد.اینجابهجاییبدانمعناستکهایران
درموقعیتجدیدخود،میتواندگامهایبعدیرا
علیهجاهطلبیهاواشغالگریهایصهیونیستها
وآمریکاییهابرداردومیدانهایجدیدرافتحکند
ودراینبازآرایی وگامجدیدحجتاالسالمطائب
به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه نقش خواهد
داشت.مهدیجهانتیغی،فعالرسانهایاصولگرا
نیزدرتوئیترنوشت«:حرفآخررابایداولزد؛برای
صهیونیستها،ضدانقالبودشمنانایراننهتنها
کابوس طائب تمام نخواهد شد بلکه وارد مرحله
تازهتری خواهد شد .با حضور ســردار کاظمی
روندهایاطالعاتیسپاه،پیچیدهتروسیلیهای
ایرانخاصترواقدامضدامنیتیواطالعاتیعلیه
ایران سخت تر خواهد شد ».تغییر رئیس سازمان
اطالعات سپاه ضمن تحلیلهای متفاوتی که
برانگیخت با فضاسازیهای جهتدار طیفهای
رادیکالوضدانقالبنیزروبهروشد.دراینراستا
روزنامه صبح نو نوشته« :با وجود سلسله خدمات
طائب بــرای کشور در قالب سازمان اطالعات
سپاه،گروهیدرداخلایران(همنواباضدانقالب
خارجنشین) از کنار رفتن او ابــراز خوشحالی
کردند .مهمترین گروهی که از کنار رفتن طائب
خشنودشد،ائتالفرادیکالهاومدعیانعدالت
خواهیبود!»
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چهره ها
خودانتقادیقاضیالقضاتوطرحسواالتی
برایفعاالناقتصادی
رئیس قــوه قضاییه در چهارمین روز از هفته قوه
قضاییه با تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن
شرکتهای دانشبنیان دیدار کرد .حجت االسالم
اژه ای از حاضران در جلسه پرسید ،به چه میزان از
ضعفهاوایراداتصنفخودمطلعهستید؟رئیس
عدلیه در همین زمینه گفت :باور من این است که
اطالعات و اشــراف رؤســا و اعضای اصلی صنوف
به مسائل و مشکالت و ضعفهای صنف مربوط
به خود ،در بسیاری اوقــات ،بیشتر از دستگاههای
نظارتی و اطالعاتی است .قاضیالقضات با اشاره
به این موضوع به طرح ســؤاالت مهمی پرداخت و
گفت :رؤسا و اعضای اصلی صنوف چه میزان برای
پیشگیری و جلوگیری از وقوع فساد ،تقلب و تبانی
در صنف خود تالش کردهاند؟ آیا به فردی که در
صنفشمامسیرخطاوفسادرادرپیشگرفتهاست،
در وهله نخست تذکر دادهاید؟ آیا برای مقابله با این
همصنفاحیان ًاخطاکاروفاسدبابخشهایذیربط
حکومتی همکاری و مساعدت داشتهاید؟ آیا شما به
عنوانفعاالنبخشخصوصیحاضریدبرایاصالح
صنف خود هزینه کنید و در مقابل فردی خطاکار و
خواهانرشوهدریکبخشحکومتیبایستید؟شما
تولیدکنندگان به چه میزان این آمادگی را دارید که
برایدفاعازاعتباروحیثیتهمصنفخوددرمحکمه
حاضر شوید یا به جبران خسارت او بپردازید؟ وی
افزود:چقدرزیرمجموعهقوهقضاییهوتولیدکنندگان
و مردم از ما و شما راضی هستند؟ همه مــوارد این
نارضایتیبهمسائلبیرونیبرمیگردد؟بخشیازاین
مشکالتبهخودمابرنمیگردد؟آیا
تابهحالبهاینفکرکردهایمکهچند
درصد مشکالت موجود به خود ما
برمیگردد؟/همشهریآنالین

مذاکراتتهران-ریاض
محورسفرامروزالکاظمیبهایران
مصطفیالکاظمی،نخستوزیرعراقبهعربستانو
تهرانسفرخواهدکرد.سفرنخستوزیرعراقبهاین
دوکشوردرچارچوبمذاکراتیاستکهمسئوالندو
کشورایرانوعربستاندربغدادبرگزارکردند.پیش
ازاین«میدلایستنیوز»اعالمکردهبودکهالکاظمی
روزیکشنبهدرسفریازپیشاعالمنشدهواردتهران
خواهد شد .انتشار خبر اختصاصی وبگاه عراقی
«میدلایستنیوز»دربارهاینسفردرشرایطیانجام
شدهکهطیهفتههایاخیرمقامهایبغدادوتهران
درباره موضوعاتی از قبیل ورود زائران اربعین از یک
سوومسئلهپرداختبدهیوزارتبرقعراقبهایران
صحبت کردند .پس از  ۲۸ماه انتظار برای برقراری
سفر زمینی عتبات ،نخستین گــروه زائــران از مرز
شلمچهعازمعراقشدندواعزامکاروانهایعتباتاز
مرزمهراننیزازامروزآغازخواهدشد.پیشترنیزوزیر
فرهنگ عراقاعالمکردکه دولت اینکشورتصمیم
گرفته مرزهای زمینی را بــرای پذیرایی از زائــران
عتباتعالیاتبازکند.بهگفتهاو«ازهماکنوندرحال
آمادهشدنبرایمراسماربعینوورودزائرانمیلیونی
هستیم .با طرف ایرانی درباره ورود
زائرانبهعتباتعالیاتتفاهمحاصل
شدهاست»/.مهر

فایلصوتیتظلمخواهی
حمیدنوریازداخلزندانهایسوئد

حمید نوری در تماس کوتاه تلفنی که به صورت غیر
مستقیم با خانواده خود داشت تاکید کرد ،هنوز در
سلولانفرادیاست،بهچشمپزشکدسترسیندارد
و محدودیت های او افزایش یافته است .همزمان،
کاظم غریب آبــادی دبیر ستاد حقوق بشر ،درباره
آخرین وضعیت حمید نوری در زندانهای سوئد
بیان کرد :آقای نوری بی هیچ کیفرخواستی و طبق
ادعاهای واهی در فرودگاه سوئد بازداشت شد و
حدودششماهگذشتتادادستانسوئدبرایایشان
کیفرخواستیساختگیصادرکرد؛اوحدودیکسال
ونیمهیچارتباطیباخانوادهنداشت.ویتاکیدکرد:
ماپروندهآقاینوریراپروندهایسیاسیمیبینیمنه
یکپروندهحقوقیوقضایی.اینپروندهسیردادرسی
عادالنه را هم طی نکرده؛ این در حالی است که ما از
سوئد سه زندانی در ایران داریم اما مثل آن ها غیر
انسانیرفتارنمیکنیم.غریبآبادییکنمونهدیگر
ظلمآمریکاوغرببهاتباعایرانیرابازداشتاسدا...
اســدی ،دیپلمات ایرانی برشمرد و گفت۱۱۰ :
روزی که ایشان در آلمان بازداشت بود ،بخش قابل
توجهی از آن را در بانکر نگهداری میشد و از تمامی
امکانات محروم بود و مورد بازرسیهای تحقیرآمیز
قرار میگرفت و حتی قرآن و جانماز را در حالی که
سفارت بــرای ایشان فرستاده بــود ،در اختیارش
قرار نمیدادند ،در حالی که آلمان با
وجودنقضحقوقبشردرموضوعات
حقوقبشریعلیهایرانهمیشه
مدعیاست!/ایسنا

