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رجب ماه بارش رحمت الهی است  .خداوند در این ماه رحمت خود را
بربندگانش فرو می ریزد .
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...

تازههای مطبوعات
••ایران -محمدرضا باهنر ،به عنوان کسی که
حضور در هفت دوره مجلس را تجربه کرده،
سخت مخالف مصوبه محدودیت دورههــای
نمایندگی مجلس است .او در گفتوگو با این
روزنامهتوضیحمیدهدکهاینمصوبهمیتواند
مجلسراازتجربیاتگوناگونخالیکند.باهنر
البتهخیالشراحتاستکهاینمصوبهتوسط
شوراینگهبانردخواهدشد.
••کیهان -پس از هشت ماه تاخیر ،سرانجام
وزارت امور خارجه در اقدامی دیرهنگام اما
قابل تقدیر ،بر اســاس اصل عمل متقابل در
روابط دیپلماتیک ،دو دیپلمات هلندی را از
خاککشورماناخراجکردوحاالنوبتبرخورد
قاطعانه با رفتار گستاخانه و وقیحانه فرانسه با
دیپلماتایراندراینکشوراست.

...

انعکاس
••جام نیوز نوشت :خبرگزاری اسپوتنیک
روسیه مدعی شد که ایران به طور مخفیانه
سیستم دفــاع هوایی خود به ویــژه سیستم
دفــاع روســی « »Favorit S-300و نسخه
ایرانی آن « » Bavar 373را به سوریه انتقال
می دهد.
••الف خبرداد:غالمحسین اسماعیلی
رئیس کل دادگستری استان تهران  درباره
آخــریــن وضعیت پــرونــده احمد عراقچی
مــعــاون سابق بانک مــرکــزی اظــهــار کــرد:
قــاضــی پــرونــده پــس از مطالعه پــرونــده و
کیفرخواست ،ایراداتی از آن گرفت و پرونده
را برای رفع نواقص به دادســرا بازگرداند.
به گفته اسماعیلی ،پرونده عراقچی برای
رفع نواقص هنوز در دادسراست و به دادگاه
بازنگشته است.
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درواکنشبهالبیهایآمریکاییواسرائیلیعلیهایراندرشورایحکام

کمیسیونمشترکبرجامامروزدروینبرگزارمیشود

ظریف:کاسهصبرماداردلبریزمیشود

رئیسدستگاهدیپلماسیکشورمان درواکنشبهنشستشورای
حکامدرتوئیترنوشت«:برخالفدروغهایتمامنشدنینتانیاهو،
ترامپ و همدستانشان درباره ایران ،آژانس بینالمللی انرژی
اتمیباردیگر-وبرایچندمینبار-وفایبهعهدوپایبندیایران
را به توافقی که آمریکا آن را نقض کرده ،تأیید کرد .با وجود این،
کاسه صبر ما دارد لبریز میشود ».این توئیت محمد جواد ظریف
واکنشی است به حاشیه های نشست دو روز پیش شورای حکام
آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن تالش های یک ساله
البیصهیونیستیوآمریکاییبهاوجخودرسیدتاجاییکهازآمانو
مدیرکلآژانسدربارهاحتمالبازگشاییپروندهجعلیموسومبه
ی.ام.دی» علیه ایران سوال شد و او هم صرفا گفت که «مسائل
«پ 
مربوط به پی.ام.دی ،اواخر سال  ۲۰۱۵حل و فصل شد و من در
خصوص آینده هیچ گمانهزنی نمیکنم».
▪به زودی به دمشق سفر میکنم

ظریف همچنین در گفتوگو با رسانه عراقی الفرات گفت :به
زودی به دمشق سفر میکنم .هفته گذشته بشار اسد از طریق
وزیر خارجه سوریه ظریف را به این کشور دعوت کرد .ظریف در
گفتوگوباالفراتباتأکیدبراینکهماهرگزبرایحذفعربستان
سعودیازمنطقهتالشنمیکنیم،گفتکهپنجسالپیشآماده
سفر به عربستان بوده است و هر موقعی که برای آن ها مناسب
باشد،ایرانآمادهتعاملاست.وزیرخارجهکشورماندرگفتوگو
با خانه ملت نیز درباره میانجی گری ایران بین هند و پاکستان،
اعالمآمادگیواظهارکرد:باوزیرخارجهپاکستانصحبتکردهام
و با مسئوالن هندی نیز در تماس هستیم تا کاری را که مقدور



عراقچی :اروپا باید هزینه بدهد

است،انجامدهیم.وزیرخارجهبااشارهبهالتهاباتبینپاکستان
وهند،بیانکرد:ادامهاینوضعیتبهصالحمنطقهنیست.
▪بیانات مقام معظم رهبری حتم ًا چراغ راه ماست

بهگزارشخبرگزاریصداوسیمامحمدجوادظریفهمچنین در
حاشیه جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در
پاسخ به پرسشی درباره انتشار بیانات تیر ماه رهبر انقالب مبنی
بر این که مردم را مانند برجام با بسته اروپاییها شرطی سازی
نکنیم ،با تأکید بر این که ایران منتظر اروپایی ها نمانده و نخواهد
ماند ،گفت :بیانات مقام معظم رهبری حتم ًا چراغ راه ما بوده و از
زمانی که ایشان فرمودند ،در این زمینه توجه بیشتری شده است
و حتم ًا توجه دارید که تاکید ما بر این بوده است که منتظر اروپایی
ها نخواهیم بود .وی ادامه داد :از ابتدا در تمام صحبت هایم گفته
ام ،مطالبهای که از اروپاییها و غرب داریم این است که وظایف
شان را انجام دهند ولی منتظر آنان نمانده ایم و نخواهیم ماند.
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نشستکارگروهاجراییکردنلغوتحریمهاکهبراساسپیوستچهارمبرجام
تشکیل شده ،دیروز با حضور عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان
و اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شد.
نشست کمیسیون مشترک برجام هم امروز با حضور نمایندگان ایران و
کشورهای باقی مانده در برجام برگزار می شود .از روز دوشنبه مذاکرات
کارشناسی دوجانبه و چند جانبه بین هیئتهای کارشناسی ایران و دیگر
طرفها آغاز شده است .به گزارش فارس ،عراقچی پیش از سفر به وین ،در
دیدار مدیرکل منطقهای وزارت خارجه آلمان تصریح کرد :تنها وجود اراده
سیاسی برای حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید برای حفظ آن اقدامات
عملیانجامدهدوهزینهبپردازد.طوالنیشدنفرایندتشکیلسازوکارمالی
اروپاهمموضوعدیگریبودکهعراقچیدرانتقادازآنخاطرنشانکرد:گام
اخیرتنهابخشیازتعهداتطرفمقابلدراجرایبرجاماستوانتظارمیرود
طرفاروپاییبرایرسیدنبهنتایجعملیوملموسبرجاموعملیاتیشدن
هر چه سریع تر اینستکس تالش جدیتری کند  .این مقام وزارت خارجه
همچنینازتصمیمدولتآلمانبرایتعلیقپروازهایهواپیماییماهانابراز
نارضایتیکردوگفتکهآلمانبایددراینتصمیمتجدیدنظرکند.
در همین حال به گــزارش ایرنا ،خــرازی رئیس شــورای راهبردی روابط
خارجی در دیدار هیئتی از آلمان با بیان این که رویکرد اروپا در قبال برجام،
حساسیتهارامضاعفکردهوموجببیاعتمادیافکارعمومیدرایرانبه
اروپاشده،تصریحکرد:باتوجهبهرویکردهایهمراهبافشارغرب،حساسیت
شدیدی در ایران درخصوص FATFوجود دارد .بهرام قاسمی دو روز پیش،
از سفر هیئتی عالی رتبه از کارشناسان اروپایی به ایران طی روزهای آینده
خبر داده بود .بر اساس توافق ایران و اروپا ،ایران هم باید ساختاری مشابه با
اینستکسدرداخلبهوجودبیاورد.اروپاقراربودتعهداتخودرادرماههای
اولیهپسازخروجآمریکاازبرجامانجامدهد.
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عراق

رحیم مشایی با بدرقه احمدی نژاد به زندان بازگشت

برهم صالح :روابط خوب ما با ایران به نفع همه است

ایسنا -اسفندیار رحیم مشایی یک شنبه گذشته با همراهی احمدی نژاد به زندان بازگشت .رئیس
دفتر دولت احمدینژاد از یک شنبه  ۵اسفندماه بیش از یک هفته از زنــدان اوین مرخصی گرفته
بود .رحیممشایی ،معاون وقت احمدینژاد در تاریخ  ۲۶اسفندماه  ۹۶در حال خروج از منزل بقایی
بازداشتشد.براساساینگزارش،طبقحکمدادگاهتجدیدنظر،مشاییبهپنجسالحبسمحکومشد.

فارس  -رئیسجمهور عراق با مهم خواندن سفر دکتر روحانی به عراق گفت :ما باید به جهان و
خودمان اهمیت روابط مان با ایران را یادآور شویم .برهم صالح افزود :در دیدار با حسن روحانی
درباره توافق ۱۹۷۵گفتوگو کردیم .این مذاکرات هنوز به پایان نرسید ه است ،ان شاءا ...درباره
این توافق بحث خواهد شد و به توافق و تفاهم خواهیم رسید.

خبر
جهانگیری :همه حرف ها علیه
دولت را می توان ظرف  5دقیقه
جواب داد!

معاون اول رئیس جمهور در توئیتر خــود با
اشــاره به هجمه ها علیه دولت نوشت :وقتی
زمانشبرسدحتماجوابخواهیمداد.اسحاق
جهانگیری در این توئیت افــزوده است :همه
حرفهایی را که علیه دولــت زده میشود،
میتوانظرف5دقیقهجوابداد.وقتیزمانش
برسد حتما جواب خواهیم داد اما االن شرایط
کشوربهگونهایاستکههیچموضوعیوهیچ
دغدغهایمهمترازادارهکشورورفعمشکالت
زندگیمردمنیست،بههمیندلیلمابهخاطر
مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها را تحمل
کنیم .معاون اول رئیس جمهور همچنین در
توئیت دیگری تأکید کرد :وقتی اقتصاد ایران
دچار مشکل جدی می شود که ارتباط آن با
اقتصاد دنیا قطع شود .ممکن است طراحی
آمریکایی ها این باشد که ارتباط اقتصاد ایران
بااقتصاددنیاقطعشوداماطراحیمانبایداین
باشد.همههموغممابایداینباشدکهاقتصاد
مابااقتصاددنیادرتعاملباشد.ویدرپاسخبه
منتقدان تصویب لوایح مرتبط با  FATFافزود:
این چه حرفی است که اگر کسی از تصویب
لوایح چهارگانه  FATFمربوط به اقدامات
مالیحمایتکند،عدهایاورامتهمبهخیانت
میکنند؟!اگربرتصویبلوایحاصرارمیشود،
بر اساس نیاز کشور است اما در عین حال باید
دغدغه های مربوط به این لوایح را هم در جای
خودموردتوجهقرارداد.

