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چهره ها و گفته ها

تغییربولتونچیزیراعوضنمیکند
پرفسور «فرهنگ جــهــانپــور» اســتــاد دانشگاه
آکسفورد گفت :اگرچه در دولت ترامپ ،بولتون
دررأسموضعگیریافراطیعلیهایرانبود؛قطع ًا
وی تنها شخصی نبود که چنین نظراتی در قبال
ایرانداشت.حمالتحوثیهاعلیهپاالیشگاههای
سعودی نشان داد که شماری از مقامات بلندپایه
آمریکایی به ویــژه مایک پمپئو قدم جای پای او
گذاشته انـد و به رغــم ایــن حقیقت که حوثیها
عهدهدارمسئولیتشدهاند؛ایرانرابرایحملهها
مقصر میدانند .این نشان میدهد
که سیاست آمریکا در قبال ایران
ق ــرار نیست در نتیجه اخــراج
بولتون تغییر زیــادی به
خودببیند/.مهر

پرهیزازمالقاتناگهانی

کــریــمــی ق ــدوس ــی عــضــو کــمــیــســیــون امنیت
ملی گفت:دیپلماتهایمادرسازمانمللمراقب
راهروهای سازمان ملل باشند و آنها را به خوبی
بازبینیوبررسیکنند؛تاشاهد
مذاکره و مالقات ناگهانی با
مقاماتآمریکایینباشیم/.
خانهملت

روحانیبایدخطیبجمعهباشد
حجت االســام محسن غرویان گفت :این مشی
درستینیست،نمازجمعهنبایددردستسخنرانان
جناح خاصی باشد .محسن غرویان افــزود :من
چند سال پیش پیشنهاد دادم که رئیسجمهور
بیاید در نماز جمعه صحبت
کــنــد و حــداقــل یــکــی از
خطبای نماز جمعه باید
رئــیــسجــمــهــور بــاشــد
چراکه منتخب ملت
است/.خبرآنالین

 FATFفعالدردستورکارنیست

میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت :در
 FATFپیشبینیشدهتاشفافیترادرتراکنشهای
جهانیومعامالتبینالمللیمحققکندومابااصل
شفافیت مخالف نیستیم اما این کار در شرایطی که
ما را در تحریم قرار دادهاند و میخواهند به اضطرار
بکشانندتاتسلیممنویاتسیاسی
آنها شویم ،اص ً
ال به مصلحت ما
نیست؛ بررسی مجدد لوایح یاد
شــده هم فع ً
ال در دستور کار
مجمعنیست/.میزان

اصالحطلبانبهدنبالچههستند؟

علیرضا علوی تبار فعال اصــاحطــلــب گفت:
جمهوری اسالمی ایران سه چهره کاریزماتیک،
الــیــگــارشــی و دمــوکــراتــیــک
دارد و اصــاحطــلــبــان به
دنبال پررنگشدن چهره
دمــوکــراتــیــک جــمــهــوری
اســامــی هستند/.
ایرنا
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آمریکا از صدور روادید روحانی ،ظریف و هیئت ایرانی طفره می رود

کارشکنیآمریکاوابهاماتدرسفر
روحانیبهنیویورک
هــادی محمدی – در حــال که هفته آینده،
هفتادو چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل
با حضور سران و نمایندگان حدود  200کشور
جهان در نیویورک آغاز به کار می کند ،هفتمین
سفر رئیس جمهور ایران با کارشکنی و اقدام
خالف قوانین بین المللی آمریکا در هاله ای از
ابهام قرار گرفته است و برخی منابع خبری از
احتمال لغو آن سخن گفته اند .یک منبع آگاه
در این خصوص به خراسان گفته که «تا ظهر
روز چهارشنبه روادیدهای رئیس جمهور ،وزیر
خارجه و هیئت همراه و حتی هیئت مقدماتی
ریاست جمهوری صادر نشده و بعید به نظر می
رسد در این زمان کم و با توجه به صادر نشدن
روادیدها و انجام کارهای اولیه بتوان این سفر
را انجام داد» .روزگذشته ایرنا در این زمینه
نوشت« :اگر تا چند ساعت دیگر روادیدها صادر
نشود ،احتما ًال این سفر لغو خواهد شد».
هیئت مقدماتی یــا پیشرو افــــرادی از تیم
های حفاظت و تشریفات ریاست جمهوری
هستند که چند روز قبل از سفر خارجی رئیس
جمهور به کشور میزبان می روند و اقدامات و
هماهنگی های الزم حفاظتی و اسکان و تردد
را انجام می دهند و این تیم با توجه به برنامه
ریزی سفر روحانی به نیویورک در روز دوشنبه
باید هم اکنون در این شهر حضور می داشت.
این منبع آگاه همچنین افــزود« :دکتر ظریف
نیز برای روز جمعه پرواز دارد که برای ایشان
هم هنوز روادیدی صادر نشده و به احتمال زیاد
این سفر نیز لغو خواهد شد» .کارشکنی دولت
آمریکابهعنوانمیزبانسازمانمللمتحدکهدر
معاهده موسوم به «مقر» موظف به صدور روادید
مهمانان این نهاد بین المللی است نشان داده
که عالوه بر پایبند نبودن آمریکا به تعهدات و
بخشنامههایتشکیلستادپیشگیریورسیدگی
بهجرایمانتخاباتی،استفادهازظرفیتماده۴۴۲
قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش
جمعیت کیفری و دستورالعمل تشکیل پرونده
شخصیت متهم از سوی آیت ا ...سید ابراهیم
رئیسی ،رئیس قوه قضاییه ابالغ شد.به گزارش
میزان ،در بخشی از ایــن ابالغیه آمــده اســت :
تشکیالت قضایی در حــوزه انتخابیه به منظور
پیشگیریازوقوعجرم،ضمنهماهنگیباناظران
شورای نگهبان و هیئت اجرایی اقدامات الزم را
مــراســم گــرامــی داشـــت روز ملی پاکستان
بــا حــضــور نمایندگانی از وزارت خــارجــه و
نیروهای مسلح ایران و همچنین دیپلماتها
و وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران در
سفارت پاکستان با عنوان روز همبستگی
با کشمیر برگزار شد .به گــزارش خراسان،
خانم رفعت مسعود سفیر پاکستان در این
مــراســم با بیان ایــن کــه نقض حقوق بشر در
جامو و کشمیر همان تــراژدی کربال در عصر
ام ــروز اســت ،افـــزود :از خودگذشتگی امــام
حسین(ع) ،خــانــواده و پیروانشان در کربال
یــادآوری برتری حق و عدالت در برابر ظلم و
ستم است و به همین دلیل ما موضوع رویداد

حقوق بین الملل ،این کشور ارزشی نیز برای
دیپلماسی چند جانبه و حتی خود دیپلماسی
قائل نیست و برخالف ادعاهای خود درباره
گفتوگوومذاکرهباایران،نگراناتفاقاتیاست
که در نیویورک از سوی نمایندگان کشورمان
خواهد افتاد.
▪ظریف:سفربهنیویورکقطعینشدهچون
فع ً
ال روادید نداریم

از ســوی دیگر محمدجواد ظریف وزیــر امور
خارجه کشورمان نیز که از دهم مرداد امسال
در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته و در
سفر قبلی خود به نیویورک با محدودیت هایی
روبــه رو بــود ،روز گذشته در حاشیه نشست
هیئت دولت به تسنیم گفت :سفرم به نیویورک
قطعی نشده و باید ببینیم چه میشود زیرا فع ً
ال
روادید نداریم.

وضعیتوخیمدانشمندایرانی
درزندانآمریکا

وضعیت دکــتــر مسعود سلیمانی استاد
تمام دانشگاه تربیت مــدرس که حــدود یک
سال دریکیاز زندانهای آمریکاست،وخیم
گــزارش می شود .به تازگی مادر این استاد
دانشگاه ایرانی دارفانی را وداع گفته است.
به گــزارش میزان ،دکتر مسعود سلیمانی،
محقق برجسته حوزه سلولهای بنیادی که
یکی از  100دانشمند برتر جهان به لحاظ
استنادهای علمی است ،در مهر ۹۷با دعوت
رسمیموسسهمایوکلینیکآمریکاقانونیوبا
روادیدرسمیتحقیقاتیواردفرودگاهشیکاگو
شدامابادستوردولتآمریکا،مامورانامنیتی
این کشور در اقدامی غیرقانونی و مغایر با
پروتکلهایدانشگاهیوتحقیقاتی،اقدامبه
بازداشت وی و انتقالش به زندان دیتون شهر
جورجیا در ایالت آتالنتا کردند .بنا به گفته
همسردکترسلیمانی،چشمانایندانشمند
کشور به دلیل وضعیت نامساعد زنــدان در
آمریکا ،دیگر توان خواندن و مطالعه ندارد.
وی که از بیماری ( IBSسندروم روده تحریک
پذیر) رنج میبرد ،در شرایط بد زندان آمریکا
با کاهش وزن شدید مواجه شده و وضعیت
جسمیاشوخیماست.دولتآمریکاتاکنون
هیچ گــزارش رسمی از دلیل بازداشت این
دانشمند ایرانی ارائــه نکرده اســت .همسر
دانشمند بــازداشــت شــده ایرانی با تشریح

وضعیت مسعود سلیمانی در زندان «دیتون»
آتالنتا آمریکا ،به ایرنا گفت :همسرم هیچ
شرطی را نپذیرفته و تا آن جا که میدانم زیر
برگه پذیرش جرم (مربوط به جریمه مالی و
زندان) را امضا نکرده است.مهناز ربیعی در
حاشیه مراسم یادبود مادر مسعود سلیمانی
گفت :متاسفانه همسرم وضعیت مناسبی
ندارد و تصور میکند مادرش در قید حیات
استودرتماسیکهباویگرفتهشد،میگفت
مرتبدعامیکنمولیخوابهایبدمیبینم؛
گویی احساس کــرده اتفاقی افتاده است.
وی در خصوص وضعیت روحــی همسرش
خاطرنشانکرد:مسلمایکعضوهیئتعلمی
که  11ماه ( ۳۰مهر  ۹۷تاکنون) در زندان
تحقیرشدهاستاوضاعروحیمناسبیندارد.
همسر دکتر سلیمانی دربــاره پیگیریهای
دستگاههای ذی ربط گفت :همه از پیگیری
وضعیتهمسرمسخنمیگویندولیتاکنون
هیچ خبری نشده است .در همین حال وزیر
علوم در ارتباط با آخرین وضعیت دانشمند
ایرانی بازداشت شده در آمریکا در حاشیه
همینمراسمگفت:آمریکاهیچشرطیبرای
آزادیدکترسلیمانیندارد.بهگزارشایسنا،
منصورغالمیافزود:سفارتسوئیس تاکنون
هیچ پاسخ مثبتی به ما نداده است اما هنوز
پیگیرمسائلمربوطبهدکترسلیمانیهستم.

▪تعیین تکلیف سفر در جلسه امروز

با این حال خبرگزاری پانا به نقل از منابع آگاه
خودنوشت:تصمیمجمهوریاسالمیایراندر
این زمینه و نوع برخوردی که باید صورت بگیرد
در جلسهای که امروز با حضور مسئوالن مربوط
برگزار میشود ،مشخص و طی بیانیهای به
صورت رسمی اعالم خواهد شد.

تشکیلستادپیشگیریورسیدگیبهجرایمانتخاباتی
ستادهای استانی و شهرستانی شامل دادستان
کل کشور ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوه قضاییه ،نمایندگان شــورای نگهبان،
وزارت کشور ،وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی،
ســازمــان اطــاعــات ســپــاه پـــاســـداران ،بسیج
مستضعفان ،سازمان قضایی نیروهای مسلح و

سفیرپاکستاندرایران:نقضحقوقبشردرجامو
وکشمیرهمانتراژدیکربالست
این روز را «کشمیر و کربال» انتخاب کردهایم.
ویباانتقادازسکوتبرخیکشورهادرخصوص
تحوالت اخیر در منطقه کشمیر گفت :امسال
دولتپاکستانتصمیمگرفتتاروزدفاعخود را
که در آن خدمات و جانفشانیهای سربازان و
شهیدانمان را ارج مینهیم ،به کشمیر تقدیم
کند.رفعتمسعودگفت:بهعنوانیکمسلمان
و به عنوان فردی که به پیام کربال ایمان دارد و به

سخنگویدولت:پروندهشهدای
هستهایباردیگربازشد
سخنگوی دولت درباره پرونده شهدای هستهای
گفت :از پیامدهای پذیرش خطا در دستگیری
متهمانپروندهشهدایهستهای،بازشدندوباره
پروندهای است که به ظاهر مختومه شده بود.
به گــزارش اعتماد آنالین در حالی که در سال
 ۹۱عدهای با عنوان متهمان به ترور دانشمندان
هستهای بازداشت شده بودند ،به تازگی اخباری
مبنی بر آزادی ایــن افــراد منتشر شــده است.
براساس ادعایی که مازیار ابراهیمی یکی از
متهمان ایــن پرونده در حساب توئیتری خود
منتشر کرد ،بازپرس پرونده بیان کرده که دلیلی
بــرای اثبات اتهام جاسوسی به دست نیامده،
بنابراین با سپردن وثیقه آزاد شده است.
ی ربیعی ،سخنگوی
درهمین حال روز گذشته عل 
دولت ،در پاسخ به سوال اعتمادآنالین مبنی بر
این که «با توجه به مشخص شدن بروز اشتباه در
دستگیریقاتالنشهدایهستهایوعذرخواهی
ازاینبازداشتشدگان،آیادولتووزارتاطالعات
پیگیر شناسایی و بازداشت قاتالن واقعی شهدای
هستهایهستند»گفت:یکیازپیامدهایپذیرش
خطا در دستگیری متهمان پــرونــده شهدای
هستهایوعذرخواهیازبازداشتشدگان،ازنوباز
شدنپروندهایاستکهبهظاهرمختومهشدهبود.
ویهمچنیندربارهاقداماتیکهدراینزمینهانجام
شده است اظهار کرد :پرونده شهدای هستهای
از اهمیت ویژهای برخوردار است و دستاوردهای
رسیدگی به آن بنا بر تشخیص مسئوالن مربوط،
اطالعرسانیخواهدشد.

آیتا...جنتی:سخنانرهبرانقالب
دربارهمنعمذاکرهباآمریکا
«اتمامحجت»است

با دستور رئیس دستگاه قضا انجام شد

در محدوده مقررات در دستور کار دارند .در این
ابالغیهضمنتاکیدبرتسریعدر تشکیل ستاددر
مرکز و شهرستانهای سراسر کشور آمده است:
این ستاد نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی
اقداموباقیدتسریعبرخوردقانونیبهعملآید.بر
اساساینگزارش ترکیباعضایستادمرکزیو

اخبار

عنوان انسانهای مسئول باید به فریادهایی
که از ما کمک میخواهد ،پاسخ دهیم و در
کنار بــرادران و خواهران کشمیری بایستیم.
ســفــیــر پــاکــســتــان در تــهــران خــاطــرنــشــان
کـــرد :مـــن و مــــردم ک ــش ــورم از مــســئــوالن
جمهوری اسالمی ای ــران به خصوص رهبر
معظم انقالب تقدیر می کنیم زیــرا ایشان از
مسلمانان مظلوم کشمیری حمایت کردهاند.

صداوسیماورئیسکلدادگستریاستانتهران
و دادستان عمومی و انقالب تهران است .در این
بیانیهتصریحشدهاست:براساسقانونمجازات
اسالمی،درسهمرحلهقبل،حینوپسازبرگزاری
انتخابات ،ضــروری است ضمن تشکیل هرچه
سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم
انتخاباتیدرمرکزوشهرستانهایسراسرکشور،
با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب ،منسجم و اثر
بخشنسبتبهپیشگیریازجرایمانتخاباتیاقدام
وباقیدتسریعبرخوردقانونیبهعملآید.
وی بــا انتقاد از اقـــدام اخیر هند در ابطال
مــاده  370قانون اساسی هند که از هویت
و فرهنگ کلی کشمیر یها در ایــن کشور
محافظت میکرد ،گفت :این اقــدام نهتنها
ناقض قوانین کشمیری هاست بلکه مخالف
مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد
است.سفیر پاکستان در تهران با اعالم این که
جامعه جهانی در برابر نقض حقوق مسلمانان
کشمیر سکوت کرده است ،ادامه داد :این یک
فاجعه است که جهان فقط در حال تماشای
این تحوالت است و جهان اســام نیز تالش
جدی برای متوقف کردن این تحوالت انجام
نمیدهد.

دبیر شــورای نگهبان گفت :بیانات حکیمانه
دیروز رهبر معظم انقالب درباره منع مذاکره با
آمریکا و تسلیم نشدن در مقابل فشارها ،اتمام
حجتی بود برای کسانی که احیان ًا در کشور به فکر
مذاکره با آمریکا بودند .به گزارش میزان آیتا...
احمد جنتی روزگذشته در جلسه این شورا تأکید
کرد :همانطور که رهبر انقالب نیز چندین بار
فرمودند ،راهحل مشکالت کشور توجه مسئوالن
به تــوان داخلی و مقاو مسازی درونــی اســت و
مذاکره با آمریکا نهتنها رافع مشکالت نیست بلکه
سم مهلک است .بر اساس این گزارش ،آیتا...
نوری همدانی نیز طی سخنانی در مراسم آغاز
سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه خواهران
و بــرادران استان تهران با بیان این که مخالفت
آمریکا با ما  ۴۰ساله است و یک موضوع جدید
نیست ،افــزود  :مگر میشود با کسی که آمد
مسجداالقصی را به صهیونیستها داد مذاکره
کرد؟ هر کسی بخواهد تن به مذاکره با آمریکا
بدهد یا خائن است یا ظالم یا جاهل.

