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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) میفرمایند:
َم ْن َق َن َع بِما َق َّس َم اَ ...ل ُه َف ُه َو ِم ْن َاغْ َنى النـاس.
هر كس به تقسیم الهى قانع باشد ،از بىنیازترین مـردم اسـت.
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تازههای مطبوعات
••آرمــان -مهدی فخیم زاده در گفت و گو با این روزنامه
گفت :با توجه به انتقاد من در یکی از شبکههای اجتماعی
گمان کــرده بودند که از رأی به آقــای روحانی پشیمان
شدهام .این در حالی است که من هیچ گرایش سیاسی به
اصالحطلبان و اصولگرایان ندارم و همواره تالش کردهام
در این زمینه دیدگاه مستقل داشته باشم .به عنوان مثال در
سال 76که همه از رئیس دولت اصالحات حمایت کردند،
بنده به آقای ناطق نوری رأی دادم و هیچ ابایی از بیان این
مسئله ندارم .حتی در انتخابات ریاست جمهوری سال84
نیز از آقای الریجانی حمایت کردم.
••قانون -این روزنامه گزارش خود درباره طرح «خطمشی،
اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما» را با تیتر «مصـوبه
انحصار میلی» منتشر کرد.
••اعتماد -این روزنامه که بر خالف روزهای دیگر تصویری
به عنوان تصویر پس زمینه نیم صفحه نخست انتخاب نکرده
بود ،در سرمقاله خود به قلم الیاس حضرتی با تیتر«بوی
بهبود از اوضاع زمانه » آورد :نمایندگان مجلس ،فعاالن
سیاسی و بعضی از مسئوالن بلندپایه ،فــارغ از گرایش
حزبیشان ،مدتهای مدید است که تالش میکنند پایان
مسالمتآمیز و مصلحتجویانهای برای حصر رقم بزنند.
••وطن امروز -هنوز جوهر امضای آخوندی بر «شیوهنامه
 2آییننامه اجرایی ماده  33قانون نظام
تبصره  2ماده  4
مهندسی و کنترل ساختمان» خشک نشده بود که رئیس
شوراینظاممهندسیساختمانکشوردرنامهایتهدیدآمیز
به روسای سازمانها آنها را از اجرای آن منع کرد .آخوندی
به دنبال این است که مالک ،خود بتواند مهندس ناظرش را
انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام مهندسی
برای معرفی مهندس ناظر نباشد ،این یعنی مهندس ناظر
مستقلی که در گذشته شاید میتوانست چند ایــراد از
ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا
در نهایت بتواند امرارمعاش کند.
••شرق -غالمحسین کرباسچی در گفت وگو با این روزنامه
گفت :دولــت بهعنوان مسئول اداره کشور نمیتواند با
نهادهای مختلف وارد نزاع شود .بنابراین فیلترینگ فقط
در دست دولت نیست که تنها آن را سرزنش کنیم.
••جهان صنعت -درحالی شاپور محمدی به عنوان گزینه
احتمالی ریاست بانک مرکزی انتخاب شــده اســت که
کارنامه مثبتی در بازار سرمایه ثبت نکرده و تنها میتواند
مهره مناسبی برای دولت به شمار رود تا از سیاستهای
دستوری اش فرمان پذیرد.
••فرهیختگان -بــا افــزایــش جمعیت دانشجویی و در
مقابل،کاهشکیفیتوباالرفتنهزینهزندگیدرخوابگاهها
دانشجویان مجبور هستند به زندگی مجردی روی بیاورند؛
زندگیای که پدیده همخانه شدن را رواج داده است.
••جــوان -اصالحطلبان در برابر آزمــون اعــام برائت از
خبرنگار هتاک شان هستند؛ آنها دیروز سکوت کردند،
اما این آزمونی است تا روشن شود احترام به عقاید دیگران و
پایبندی به احکام اسالم تا چه حد برای آنان مهم خواهد بود.
آزمونیکهاصالحطلبانپیشازایندرآنباختهاند.دستگاه
قضاییهمدربرابرآزمونیاستکهپیشازایندرآنشکست
خورده است؛ برخورد با هتک کننده حرمت معصومان.
••قانون -در تمام دنیا محصوالت تراریخته با برچسب
اداره بهداشت در فروشگاهها عرضه میشوند اما در ایران
این طور نیست .شاید این محصوالت از نظر قیمت هم
ارزانتر باشند ،چون هنوز نتیجه جهشهای ژنی که روی
آنها انجام شده بر سالمت انسان معلوم نیست .بارها وزیر
بهداشتدربارهسالمتاینمحصوالتصحبتکردهاماای
کاش در ایران هم این اتفاق بیفتد و محصوالت تراریخته با
برچسب در بازار ارائه شوند.

...

انعکاس
••اعتمادآنالین مدعی شد :یک منبع آگاه و نزدیک به
رئیس دولت اصالحات درباره وجود شنود در دفتر رئیس
دولــت اصالحات گفت :عــاوه بر دفتر او حتی در منزل
مسکونی خاتمی هم مواردی از شنود پیدا شد و بچههای
اصال حطلبی که قب ً
ال در وزارت اطالعات بودند ابــزار و
دستگاههای شنود را پیدا و جمع کردند .مث ً
ال گاهی برخی
روزنامههای وابسته به دستگاههای امنیتی مثل روزنامه.
 ..و .. .مواردی در اخبار ویژه خود مطرح میکنند که نشان
میدهد اطالعات از جایی به آنها میرسد.
••تابناکنوشت :محمدجوادالریجانیگفت:احمدینژاد
نهتنهاشأنریاستجمهوریرادردولتقبلپایینآورد،بلکه
شأنوزارترانیزپایینآورد.بهیکیمیگفتهلووبهدیگری
میگفت زردآلو! یکی در سفر آفریقا و دیگری در مسیر رفتن
به اداره عزلمیشد! اص ً
ال چیزهای عجیب و غریبی اتفاق
افتاد ،تنها نتیجه آن این بود که وزارت ،یک شغل بیوزن
میشد ،گویی وزیــران همه باید نوچههای رئیسجمهور
باشند ،در حالی که طبق قانون ،وزیــران خودشان یک
مسئولیتقانونیهیئتدولتیدارند،یعنیاگرهیئتدولت
چیزی را مصوب میکند ،وزیر مستق ً
ال مسئولیت دارد.
•• اعتماد آنالین نوشت :سیدمحمدمهدی میرباقری در
واکنش به خبری مبنی بر انتصابش به امامت موقت جمعه
تهراندرپاسخبهاینسوال«اعتمادآنالین»کهآیاتابهحالاز
سوی ستاد نمازجمعه تهران یا شورای سیاستگذاری ائمه
جمعهصحبتیباشما نشدهاست،گفت«:منمطلعنیستم».
••تابناک نوشت :قاضی زاده وزیر بهداشت دولت دوازدهم
گفت :آن شخص [قاضیپور ،نماینده مجلس] تهمتی زده؛
اگر ادعایش درست است ،بنده برای تصدی وزارت ،فرد
مناسبی نیستم ،اما اگر این ادعا نادرست باشد ،باید او از
مجلس اخراج شود .جای چنین فردی در خانه ملت و بر
مسند شریف قانونگذاری نیست.
••جهاننیوزنوشت:تصورسینماییوعامیانهاز«مومیایی»
رضا شاه سبب شد که عکس منتشرشده از این جنازه به
عنوان «مومیایی» رضا شاه به سرعت پخش شود .نگاهی
به عکس جنازه ،که شبیه به «مومیایی»های مصر باستان
بازسازی شده ،به سادگی این شیادی را عیان میکند.
••رویــداد  24نوشت :پروانه سلحشوری نماینده مردم
ن داخلی و خارجی
تهران گفت :معتقدم که هردو پیامرسا 
باید در اختیار مردم باشد تا آنها خودشان انتخاب کنند
که میخواهند از کدام یک از پیامرسانها استفاده کنند،
شاید بسیاری از مردم بخواهند به طور همزمان و در آن واحد
از هردو استفاده کنند .یکی از شعارهای روحانی ادامه
فعالیت تلگرام بوده است.
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برجام در نقطه جوش؛ سناریوهای ایران آشکارتر میشود

تهدید برجامی روحانی:آمریکا باالترین هزینه را خواهد داد

خروج رسمی آمریکا از برجام ،ایران را از هر گونه تعهدی
برای باقی ماندن در برجام رها میکند ،تصریح کرد :این که
آیا چنین کاری سبب خروج فوری ایران خواهد شد یا نه ،به
تصمیمی بستگی دارد که ما آن را اتخاذ خواهیم کرد اما این
محتملترین پاسخ ما به رئیسجمهور ترامپ است.

کمتر از  17روز به موعدی باقی مانده که رئیس جمهور
آمریکا هشدار داده در صورت رفع نشدن ایرادات برجام،
از آن خارج میشود .در عین حال هم مذاکرات دیپلماتیک
داغ شده و هم هشدارهای ایران .آخرین پرده این هشدارها
احتمال خروج ایران از ان.پی.تی بود که دو روز پیش ظریف
مطرح و دیروز شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز
آن را تأیید کرد .دیروز رئیس جمهور هم درباره نقض عهد
آمریکا هشدار داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ( ،)President.irدکتر روحانی در جمع مردم
تبریز با بیان این که توطئه آمریکا ،صهیونیستها و ارتجاع
عرب در منطقه در پیشرفت ایــران عزیز تأثیری نخواهد
گذاشت ،هشدار داد :آنهایی که در کاخ سفید نشستهاند
بدانند به تعهد ،تمدن و انسانیتشان پایبند باشند یا
نباشند ،دولت به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در برابر
هرگونه توطئه و نقشه آنها با قاطعیت ایستادگی میکند.

▪یک روزنامه آمریکایی :آمریکا ،آلمان ،فرانسه و انگلیس
درباره شرایط پایبندی آمریکا به برجام توافق کردند

توطئه دشمنان برنامهریزی کرده و هیچ مشکلی با آنها
نــدارد .ما مشکالت را با دست توانای ملت ایــران حل و
فصل خواهیم کرد.

▪اگــر امــروز آمریکا بخواهد برجام را زیــر پا بگذارد،
باالترین هزینه سیاسی و اخالقی را در سطح جهانی
پرداخت خواهد کرد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهور و خبرگزاری
صداوسیما،رئیسجمهوردرجلسهتوسعهاستانآذربایجان
شرقی ،با بیان این که پیمانهای خود را با دنیا بر مبنای
منافع ملی امضا میکنیم ،افزود :اساس سیاست خارجی
بر مبنای هزینه است .همه ارکان کشور در پنج سال گذشته
کــاری کــردهانــد که هزینه دشمن بــاال رفته اســت .دکتر
روحانی تصریح کرد :اگر روزی برجام بهم بخورد ما هم در
مقابل آن برنامه داریم ،اما اگر امروز آمریکا بخواهد برجام را
زیر پا بگذارد ،باالترین هزینه سیاسی و اخالقی را در سطح
جهانی پرداخت خواهد کرد .روحانی با اشاره به این که
پیشتر تصمیمات آمریکا علیه ایران با کمترین هزینه برای
این کشور انجام میشد ،افــزود :این که ترامپ نتوانسته
تاکنون کاری در زمینه لغو برجام انجام دهد به خاطر هزینه
باالیی است که برای آمریکا خواهد داشت.
روحانی هنر ایــران را این دانست که دوســت صمیمی
آمریکا یعنی اروپا را از آن جدا کرد ه است و افزود :هنر ما در
پنج سال گذشته این بود که دوست صمیمی آمریکاییها
یعنی اروپاییها را از آنها جدا کردیم و به جز چند کشور
و رژیم نامشروع صهیونیستی همه کشورها موافق حفظ
برجام هستند.رئیس دولت دوازدهم با تأکید مجدد بر این
که امروز ملت ایران از هر زمان دیگری آمادهتر و متحدتر
است ،دربــاره تصمیم ارزی اخیر گفت :خوشبختانه با
پشتیبانی همه ارکان نظام ،تصمیمی اتخاذ کردیم که
دشمن را مأیوس میکند .روحانی با تأکید بر این که
ما امروز مقتدرتر از هر زمان دیگر پای پیمانهای خود
ایستادهایم ،تصریح کرد :اما اگر کسی بخواهد به تعهدش
در برابر ما خیانت کند ،بداند عواقب وخیم چنین حرکتی،
شامل حال خودشان خواهد شد .رئیس جمهور افزود:
دولت و ملت ایران برای تمامی مراحل احتمالی مقابل



▪شمخانی :در معاهده «ان پی تی» حق خــروج اعضا
پیشبینی شده است

هشدار دوم مربوط به دبیر شــورای عالی امنیت ملی
کشورمان بــود که پیش از تــرک تهران بــرای حضور در
نهمین نشست امنیتی سوچی ،در پاسخ به سوالی درباره
احتمال خروج ایران از «ان پی تی» در واکنش به اقدامات
برجامی رئیس جمهور آمریکا گفت :در معاهده «ان پی
تی» حق خروج از این معاهده برای همه اعضا در صورت
به مخاطره افتادن منافع شان پیش بینی شده است .به
گــزارش ایرنا ،علی شمخانی افــزود :زمانی که توافقات
بینالمللی به دلیل رفتارهای غیر قانونی کشورهای مدعی
کارکردش را از دست میدهد ،دلیلی برای متعهد ماندن
دیگر کشورها باقی نمیماند .وی با اشاره به گزینههای
هستهای غیر قابل پیش بینی ایران که در سخنان رئیس
جمهور مطرح شده بود ،تصریح کرد :دستورالعملهای
جامعی برای فعال سازی ظرفیتهای حوزه هستهای به
سازمان انرژی اتمی ابالغ شده که متناسب با اقتضائاتی که
در آینده میتواند پیش روی ما قرار بگیرد ،در زمان مناسب
در قالب سناریوهای عملیاتی اجرا خواهد شد .همان طور
که رئیس جمهور محترم اشاره کردند بخشی از این اقدامات
ابتکاری ،مواردی هستند که طرف مقابل حتی فکر آن را هم
نمیکند.در عین حال به گزارش ایسنا ،ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان طی مصاحبه با شبکه رادیویی آمریکا
در پاسخ به این سوال که آیا ایران در صورت خروج آمریکا
از برجام ،موضوع خروج از ان.پی.تی را بررسی میکند،
گفت :برخی از افراد در ایران هستند که دربار ه این موضوع
صحبت میکنند ،البته این موضوع به طور قطع موضع
رسمی دولــت نیست .ظریف افــزود :ما یک موضع علنی

...
خبر

راهپیمایی ارامنه مقابل سفارت ترکیه در تهران برگزار شد
ایلنا  -راهپیمایی  ۲۴آوریل ارامنه صبح روزگذشته
(سه شنبه ) در سالروز نسلکشی ارامنه توسط دولت
عثمانی مقابل سفارت ترکیه برگزار شد .راهپیمایان
با ســردادن شعارهایی علیه دولــت ترکیه خواستار
استرداد سرزمین آناتولی شرقی توسط کشور ترکیه

شدند.در پایان این مراسم قطعنامهای در محکومیت
قتلعامونسلکشیارامنهدرسال ۱۹۱۵قرائتشد.
براساس این گزارش دولت عثمانی در سال  1915و
در خالل جنگ جهانی اول بسیاری از ارامنه ساکن در
سرزمینهای تحت کنترل خود را به قتل رساند.

وشفاف داریم و همواره نیز در برابر افکار عمومی پاسخ گو
بودیم .اما پاسخی که روی میز برای ما قرار دارد آن است که
در پاسخ به خروج آمریکا از برجام ما نیز قصد خروج از این
توافق را داشته باشیم.
ظریف با حمایت از موضع اخیر رئیسجمهور فرانسه
در حساب کــاربــر یاش در توئیتر نــوشــت« :ایــن حرف
رئیسجمهور ماکرون که هیچ طرح جایگزینی برای برجام
وجود ندارد صحیح است[ .پایبندی به توافق] مسئله همه
یا هیچ است .رهبران اروپایی باید رئیسجمهور ترامپ را
متقاعد کنند نه تنها در توافق هستهای باقی بماند ،بلکه
مهمتر از آن با حسن نیت سهم خود از تعهداتش را اجرا کند».
وزیر خارجه کشورمان یک مصاحبه هم با «نشنال اینترست»
داشت که طی آن تأکید کرد :خروج آمریکا از برجام سبب
افزایش اتحاد داخلی ایران میشود .وی با اشاره به این که

از سوی دیگر ،مذاکرات اروپا و آمریکا به توافقاتی منجر
شده است .به گزارش فارس روزنامه آلمانی «زوددویچه
سایتونگ» نوشت :طبق توافقات ،طر فهای اروپایی
و آمریکا تصمیم گرفتند ایران را به واسطه دنبال کردن
برنامه موشکی و همچنین سیاستهایی که در منطقه
دنبال میکند ،با تحریمهای جدید تهدید کنند اما در
عین حال خود برجام تغییری نکند .همزمان با این خبر
مذاکرات وزیران خارجه گروه ( 7هفت کشور صنعتی)
درباره مسائل مختلف در کانادا برگزار شد که پس از این
نشست وزیران خارجه گروه  7در بیانیهای با تأکید بر این
که برنامه هستهای ایران همواره صلح آمیز خواهد بود،
نوشتند :ایران با پایبندی به تعهدات خود در قبال برجام و
همچنین معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای هرگز
به دنبال ساخت سالح هستهای نخواهد بود .به گزارش
باشگاه خبرنگاران به نقل از اسپوتنیک وزیران خارجه این
 7کشور ضمن استقبال از پایبندی کامل ایران به برجام
تأکید کردند :ما از تمام کشورهای عضو سازمان ملل
میخواهیم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ایفای
نقش مهم و حیاتی خود همکاریهای الزم را داشته باشد.
این افراد در عین حال در مواضعی مداخلهجویانه ،از ایران
خواستند «نقشی سازنده» در منطقه خاورمیانه ایفا کند و
همچنین دست از توسعه برنامههای موشکی خود بردارد.

خبر مرتبط

ترامپ :ایران برنامه هستهای خود را از سر بگیرد با مشکالت بزرگ تری
مواجه میشود

در همین حال شب گذشته رئیس جمهور آمریکا با همتای فرانسوی خود دیدار و در نشست پیش از این دیدار با تکرار
اظهاراتضدایرانی خود ،توافقهستهایرا«احمقانه»« ،مضحک» و«فاجعهبار» توصیفکرد .به گزارش فارسترامپ
در این نشست درباره برجام گفت :ببینیم چه میشود .کسی نمیداند! باید دید که آیا میشود به توافقی با پایههای
مستحکم دست یافت یا نه .چنین توافق ضعیفی هرگز نباید انجام میشد .من کنگره و خیلیهای دیگر را مقصر
میدانم .ترامپ در این نشست خبری اعالم کرد که به زودی با رئیس جمهور فرانسه به توافقی درباره ایران دست
خواهد یافت .رئیس جمهور آمریکا بدون توضیح بیشتری مدعی شد :در صورتی که ایران برنامه هستهای خود را از
سر بگیرد با مشکالت بزرگتری مواجه خواهد شد .وی با انتقاد مجدد از برجام اظهار کرد :این چه توافقی است که
نه به برنامه موشکی ایران پرداخته و نه به سیاستهای ایران در منطقه .در این نشست ماکرون رئیس جمهور فرانسه
هم تصریح کرد :اکنون به توافق تازهای با ایران نیاز داریم که چهار مولفه داشته باشد :برنامه این کشور را تا ۲۰۲۵
محدود کند ،از عدم دستیابی ایران به سالح اتمی در بلندمدت اطمینان حاصل کند ،برنامه موشکی این کشور را
محدود کند و همچنین فعالیتهای این کشور را در منطقه.



...

سیاست خارجی
ترکیه :دیوارکشی در مرزهای ایران برای جلوگیری از ورود اتباع افغانستان است
ایسنا  -وزیر کشور ترکیه در اظهاراتی با اشاره به
تدابیرجدیدولتترکیهبرایجلوگیریازوروداتباع
افغانستان به خاک ترکیه اعالم کرد :برای جلوگیری
از ورود غیرقانونی اتباع افغانی در مرزهای آگری و
ایغدیر دیوارکشی صورت میگیرد .سلیمان سویلو

مناظره داغ موسویان و ترکی الفیصل در فلوریدا
مناظره کمنظیر دو مقام سابق عالیرتبه عربستان و ایران
در مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه عملیات مشترک
مخصوص نیروهای مسلح آمریکا در فلوریدا برگزار شد
که در آن رئیس پیشین سازمان اطالعات و سفیر پیشین
عربستان در آمریکا و حسین موسویان سخنگوی پیشین
تیم مذاکرهکننده هستهای شرکت داشتند.
به گــزارش ایسنا ،سید حسین موسویان درایــن مناظره
تأکید کرد :اختالف اساسی ما با سعود یها به اختالف
ما با آمریکا برمیگردد .از ابتدای انقالب ،آمریکا ایران را
در سه زمینه ایجاد بیثباتی در منطقه ،ترویج تروریسم و
صدور انقالب متهم کرده است .این سه موضوعی است
که سعودیها هم مرتب علیه ایران تکرار میکنند .ایران
و عربستان هر دو خواستار ثبات هستند اما در استراتژی و
تاکتیک برای تامین ثبات منطقه ،اختالف اساسی دارند.
عربستان خواستار ساز و کاری است که امنیت منطقه تحت
سلطه آمریکا تامین شود و ایران به دنبال ساختاری است
که امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه تامین
شود .موسویان در ادامه با اشاره به دیگر اختالفات ایران و
عربستان تأکید کرد که وجود  اختالفاتی بین شیعه و سنی
واقعیت اســت .اکثریت قاطع جهان اهل سنت ،دشمن
شیعه نیستند اما اقلیت وهابیت ،دشمن شیعه است در
حدی که برخی از مفتیهای وهابی سعودی ،فتوای قتل
شیعیان را داده و جزای قتل را هم بهشت تعیین کردهاند.
وی افزود :اختالف سوم ایران با عربستان در زمینه حمایت
عربستان از جنگ علیه ایران و تجزیه این کشور است .در
ادامه ترکی الفیصل با اشاره به اختالفات دو کشور تصریح
کرد :اظهارات مقامات ایران نشان میدهد که ایران دارای

بابیان این که دیوارکشی در منطقه ایغدیر به اتمام
رسیده است افزود:دیوارکشی در آگری را هم تا ژوئن
به پایان خواهیم رساند .این دیوارکشی هم برای
مقابلهباتروریستهاستوهمپناهندگیغیرقانونی،
زیرا در ایران دو میلیون افغانی حضور دارند.

بازداشت خبرنگار هتاک به
امام رضا(ع) حین فرار از کشور

موسویان :رهبران سعودی کیستند و چه حقی دارند که بگویند اسد باید برود؟
اهداف منطقهای است و قصد صدور انقالبش به منطقه
را دارد .حوثیها و حــز با ...و گرو ههای مشابهی که در
جاهای دیگر مثل بحرین و عربستان با همین هدف درست
کرد هاند ،نقطه اختالف ایــران و عربستان همین است.
موسویان در پاسخ به ادعای فیصل گفت :منهای صحت و
سقم نقل قولهای فیصل ،من میتوانم چند برابر اینها را
از اظهارات مشابه مقامات عربستان و آمریکا علیه ایران برای
شما نقل کنم« .جنگ شعارها» واقعیتی است که در هر دو
طرف وجود داشته و دارد.ترکی الفیصل درباره دلیل حضور
عربستان در بحرین گفت :ما اگر در بحرین هستیم به خاطر
معاهدهای است که بین کشورهای شورای همکاری خلیج
وجود دارد و ما را موظف به حضور در بحرین کرده است.
در این جا موسویان نیز تاکید کرد:آقای ترکی معاهده بین
شش کشور را دلیل مداخله در بحرین دانست .دقیقا چنین
معاهدهای بین ایران و سوریه نیز وجود دارد .بنابراین اگر
معاهده دو کشور ،مالک عربستان برای حضور در بحرین
است باید همین دلیل را برای حضور ایران در سوریه بپذیرند
و ایران را متهم به مداخله نکنند .دیگر این که هزاران مقاله
در رسانههای آمریکا و غرب نوشته شده و اظهارات متعدد
مقامات غربی هم وجود دارد که تایید کردهاند عربستان
منبع اصلی مالی و ایدئولوژیک جریان فکری وهابیت
است و همه گروههای تروریستی اعم از داعش و القاعده و
جبهه النصره و .. .هم وهابی هستند .جو بایدن معاون وقت
رئیس جمهور آمریکا گفت که عربستان و متحدان عربش
سیل پول و اسلحه برای تروریستهای سوریه فرستادند
تا دولت سوریه را ساقط کنند .مقاالت مستندی در آمریکا
منتشر شده که در چند دهه گذشته عربستان دهها میلیارد
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دالر برای ترویج افراطگرایی در منطقه و جهان هزینه کرده
است .این مطلب را آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا هم به
صراحت در مصاحبهای بیان کرد .موسویان افزود :اما آقای
ترکی! اگر شما میگویید که رئیسجمهور آمریکا کیست
و چه حقی دارد که بگوید ایران و عربستان باید منطقه را
شریک شوند ،من از شما سوال میکنم رهبران سعودی
کیستند و چه حقی دارند که بگویند اسد باید برود؟
مقام سابق سعودی در بخش دیگری از سخنانش گفت :اگر
ما و ایران اختالفات مان را حل کنیم و به ویژه درباره اهداف
فرامرزی ایران رفع نگرانی شود ،آینده خوبی در انتظار
روابط و مردم این دو کشور و منطقه است .این چیزی است
که ما باید روی آن سرمایهگذاری کنیم .برای مثال بعد از به
آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران و مشهد که آن هم با
نظارت پلیس صورت گرفت ،ما یک کلمه عذرخواهی ساده
از مقامات ایران نشنیدیم .وی افزود :برای بهبود روابط باید
ابتدا تبلیغات منفی دو کشور علیه یکدیگر متوقف شود.
موسویان ضمن تأیید پیشنهاد ترکی فیصل گفت :دومین
قدم باید احیای توافق نامه امنیتی دو جانبه باشد .این
توافق باید احیا شود تا نگرانیهای امنیتی دو جانبه درباره
مداخله و نقض حاکمیت یکدیگر رفع شود .او اظهار کرد:
مطلب سوم مربوط به نقش آمریکاست .سعودیها اوباما را
دوست نداشتند زیرا او پیشنهاد کرد که ایران و عربستان
منطقه را شریک شوند .از نظر من این پیشنهاد کاملی
نبود چون کل کشورهای حاشیه خلیج فارس در قالب
یک همکاری مشترک باید منطقه را شریک شوند نه فقط
ایران و عربستان .اما آقای ترامپ بنزین به آتش اختالفات
دو کشور میریزد.

امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار هتاک به
ساحت قدسی امام رضا (ع) روز گذشته هنگام
فرار از کشور به مقصد گرجستان در فرودگاه
امام خمینی بازداشت شد .چند خبرگزاری از
جمله خبرگزاری مهر این خبر را اعالم کردند
اما به جزئیات دستگیری او اشارهای نکردند .او
دو روز پیش ،بعد از انتشار یک توئیت اهانت آمیز
به معصومان ،احضار شد که در دادسرا حاضر
نشد .درعین حال یک منبع امنیتی در تشریح
جزئیات دستگیری وی به میزان گفت :نامبرده
در تاریخ( 97.2.4روز گذشته) در فرودگاه امام
خمینی (ره) و هنگام متواری شدن از کشور به
قصد گرجستان دستگیر و تحویل مرجع قضایی
شد .به گزارش فارس ،این فرد که مدعی بوده
اصال حطلب است و در روزنامه جهان صنعت
قلم میزند ،سابقه اهانت به مقدسات را در
توئیتهای قبلی خود داشته است.
▪تجمع هیئات مذهبی در تهران

روز گذشته هیئتهای مذهبی تهران به دنبال
اهانت این به اصطالح روزنامهنگار در مقابل
دادستانی کل کشور تجمع کردند .به گزارش
رســا در ایــن تجمع ،نماینده حجتاالسالم
منتظری دادستان کل کشور و رئیس دادگاه
ویژهروحانیتضمناعالمصدورحکمبازداشت
نامبرده ،تأکید کــرد :بعد از بازپرسیهای
مختلف چنان چه توهینهای وی درباره ائمه
و روحانیت محرز شود ،در حکم قانونی مجازات
سنگینی پیش روی او خواهد بود.

اخبار
پاسخهای صریح ظریف به سواالت چالشی
در شورای روابط خارجی آمریکا
وزیر خارجه کشورمان در پرسش و پاسخی چالشی با مجری
برنامهاندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا ،به سواالت
جهت دار حاضران دربــاره برجام ،اعتراضات مردمی در
ایران ،اظهارات شیرین عبادی و گفت وگو با عربستان پاسخ
داد .محمد جواد ظریف با اشاره به چرخه درگیریها در
غرب آسیا گفت« :ما خیلی درباره یکدیگر صحبت میکنیم،
به خصوص وقتی به این جا میآییم .همسایگان ما ،به طور
خاص عربستان سعودی ،میخواهد این تصور را ایجاد کند
کهمایکتهدیدموجودیتیهستیم.بههمیندلیلهمهست
که ما ایجاد یک مجمع گفتوگو را پیشنهاد کردهایم ».به
گزارش فارس ،وی درباره این که برخی کشورهای منطقه
ایران را به دخالت در امور خود متهم میکنند ،گفت« :ما را
به مداخله در امورشان متهم میکنند .مواردی هم وجود
دارد که آنها در امور داخلی ما دخالت کردهاند ،اما ما هرگز
مانندولیعهدسعودینگفتهایمکهدرگیریرابهداخلخاک
عربستان خواهیم کشید ».ظریف در پاسخ به سوالی درباره
وضعیت زنان در ایران ،به آمار باالی دانش آموختگان دختر
در ایران اشاره کرد و گفت« :در نزدیکترین متحدان شما،
زنان حق رأی ندارند .مردان هم این حق را ندارند .بعد کسی
پیدا میشود و به آنها اجازه میدهد به سینما بروند .سپس
او مانند یک فرد تحولزا به تصویر کشیده میشود ».او در
پاسخ به سوال مجری درباره اظهارات اخیر «شیرین عبادی»
که مدعی شده بود مردم ایران خواهان تغییر نظام هستند،
گفت« :با کمال احترام ،باید بگویم کسی ایشان را برای
صحبتکردنازطرفمردمایران،انتخابنکردهاست».وی
با اشاره به تظاهرات و اعتراضات در آمریکا و فرانسه ،گفت:
زمانی که این اعتراضات راه میافتد ،کسی نمیگوید «این
آغازپایانرژیمفرانسهاست!(بالبخند)ماجراچیست؟»وزیر
امورخارجهبابیاناینکهدلیلاعتراضاتدرایراننارضایتی
از اوضاع اقتصادی بوده ،افــزود «:با وجود آمارهای خوب
اقتصادی ،مردم ایران انتظار داشتند جامعه بینالمللی
عملکرد بهتری داشته باشد و به تعهدات خود در برجام
عمل کند .از زمانی که رئیسجمهور ترامپ وارد کاخ سفید
شده ،دفتر کنترل داراییهای خارجی حتی یک مجوز برای
تجارت با ایران صادر نکرده ،در طول ۱۶ماه ،بنابراین ایاالت
متحدههمینحاالهمناقضبرجاماست».ظریفاظهارکرد:
«مردممیگویند"پسچهشد؟وعدههاییکهمیگفتتعامل
با جامعه بینالملل منفعت اقتصادی به همراه میآورد ،چه
شد؟" و همین به خشم منجر میشود».وی درباره سوریه نیز
با اشاره به این که ماه رمضان هفت سال پیش درگیریها
را در سوریه آغاز کردند و گفتند تا پایان ماه رمضان اسد در
قدرت نخواهد بود ،گفت :هفت رمضان گذشته و میلیونها
سوری بیخانمان شدهاند .کسانی باید متهم شوند که این
درگیری را در سوریه به راهانداختند ،نه کسانی که از سقوط
دمشق به دست داعش جلوگیری کردند.
▪خوشمان بیاید یا نه باید به قانون جامعه احترام بگذاریم

ظریف در بخشی از این جلسه در پاسخ به سوالی دربــاره
قانون حجاب در ایران ،با بیان این که در ایران مردم یکسری
ارزشهای فرهنگی خاص دارند افزود :ما کسی را به خاطر
کاری که در خانه میکند مجازات نمیکنیم ،مهم آن کاری
استکهدرخیابانمیکنند.ویباتاکیدبراینکه هرکشوری
قانونخاصخودشرادرزمینهپوششدارداظهارکرد:ممکن
است از آن قانون پوشش خوش مان بیاید یا بدمان بیاید ،اما
قانون آن جامعه ایجاب میکند که ما به آن احترام بگذاریم.

▪مــن م ـیدانــم کــه شما اگــر تیشرت نداشته باشید
نمیتوانید وارد مک دونالد شوید

وی در همین زمینه افزود :اگر کسی در خیابانهای کانادا
لخت راه برود به دادگاه خواهد رفت ،در جامعهای که به
برهنگی اعتقاد دارد ،این قانون یک محدودیت است .وی
گفت :در ایران بیرون رفتن یک مرد بدون تیشرت مصداق
برهنگی در انظار عمومی است .من میدانم که شما اگر
تیشرت نداشته باشید نمیتوانید وارد مک دونالد شوید،
این قانون پوشش است.

راننده اتوبوس مرگ در آستانه قصاص

قصاص راننده اتوبوس مرگ در حوادث خیابان
حکم سه بار
ِ
گلستان هفتم در دیوان عالی کشور تأیید شد تا محمدرضا
ثالث محکوم این پرونده در آستانه قصاص قرار بگیرد.
اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران دیروز از تأیید
حکم او خبر داد و به میزان گفت :براساس رای صادر شده
از سوی شعبه  ۹دادگــاه کیفری یک استان تهران آقای
محمدرضا ثالث به اتهام قتل سه نفر از ماموران نیروی
انتظامیواخاللدرنظموامنیتعمومیبهسهفقرهقصاص
نفس ،یک سال زندان و ۷۴ضربه شالق محکوم شده بود که
با درخواست فرجام خواهی از سوی نامبرده پرونده در شعبه
 ۳۹دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت اما شعبه
مذکور رای صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک استان
تهران را عینا تایید کرده است .ویهمچنین تصریح کرد:
بر این اساس ،پرونده برای انجام تشریفات مربوط و اجرای
حکم به دادســرای تهران ارســال شد.صدور حکم سه بار
قصاص نفس به این معناست که اگر حتی یکی از اولیای دم
خواهان قصاص باشد ،محکوم قصاص میشود .در صورت
رضایت هر سه خانواده ،فرد تنها به مجازاتهای زندان و
شالق که در حکمش تصریح شده ،محکوم میشود .البته
در پرونده محمدرضا ثالث همه اولیای دم خواهان قصاص
هستند .در جریان آشوبهای خیابان گلستان هفتم تهران،
محمدرضا ثالث راننده اتوبوس مرگ در  30بهمن سال
 96با نشستن پشت فرمان یک اتوبوس ،اقدام به زیر گرفتن
وحشیانهمردمونیروهایانتظامیحاضردرمحلکردکهدر
اینجنایت،سهنفرازنیروهایانتظامیبهشهادترسیدند.
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