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سیاسی

وطن امروز شماره 2441

اخبار
با حکم فرمانده معظم کل قوا

انتقال سفارت آمریکا سبب تسریع
در نابودی رژیم صهیونیستی میشود

آی��تاهلل العظم��ی نوریهمدان��ی انتقال
س��فارت آمریکا به بیتالمق��دس را محکوم
کرد و گفت :قطعاً ای��ن کار آمریکا عمر رژیم
صهیونیستی را به پایان خواهد برد .به گزارش
رسا ،وی آمریکا را کشوری مستکبر و ظالم و
استعمارگر دانست و افزود :بهترین تعبیر برای
آمریکا همان اس��ت که ام��ام راحل فرمودند
آمریکا شیطان بزرگ است .انتقال پایتخت این
کشور به سرزمین غصبشده بیتالمقدس از
همان خوی استکباری و شیطانصفتی آمریکا
است ولی رئیسجمهور آمریکا و صهیونیست ها
بدانند مسلمانان بزودی قدس شریف را آزاد
خواهند کرد .این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه
هرگونه اعتماد به آمریکا از این به بعد خیانت
است ،اظهار داش��ت :آمریکا میخواهد مردم
ای��ران هم مثل بعضی کش��ورهای عربی زیر
سیطره او باش��ند و این آرزو را به گور خواهد
برد ،مردم ایران انقالب کردند تا عزت خود را
حفظ کنند و قلدرانی مثل آمریکا را سر جای
خود بنش��انند .آیتاهلل نوریهمدانی خطاب
به مس��ؤوالن تصریح کرد :دلخوش به اروپا و
آمریکا نباشید و با قدرت ایمان ،توکل به خدا،
اعتم��اد به نیروی داخلی و داش��تن وحدت و
تبعی��ت از والیتفقی��ه همت خ��ود را بهکار
بگیرید و مش��کالت را حل کنی��د ،امروز اگر
مسؤوالن با روحیه جهادی کار کنند مطمئن
باشند مشکالت حل خواهد شد.

اصالح «قانون اقدام متقابل در اجرای
برجام» روی میز نمایندگان مجلس

رئیس کمیته هس��تهای مجلس ش��ورای
اس�لامی از تهیه و ارائه طرح دوفوریتی اصالح
قانون اق��دام متقابل و متناس��ب دولت ایران
در اج��رای برج��ام خب��ر داد .حجتاالس�لام
مجتبی ذوالنور در گفتوگو با مهر ،افزود :این
طرح ک��ه تکمیلکننده قانون اق��دام متقابل
و متناس��ب دول��ت ای��ران در اج��رای برجام
اس��ت 3 ،بخش دارد؛ بخش نخست آن دولت
موظف است حداکثر تضمینهای عملی را در
صورت ادامه یافتن برجام دریافت کند .رئیس
کمیته هستهای مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :در تبص��ره این بخش ،این مذاکرات نباید
بیش از یک ماه طول بکش��د .عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اس�لامی به بخش دوم این طرح اش��اره کرد و
اظهار داشت :اگر اروپاییها تضمینهای عملی
ارائه ندادند یا به وعده خود عمل نکردند ،دولت
موظف اس��ت تمام محدودیتهای برجامی را
لغو کند .وی افزود :بخش س��وم طرح نیز این
است که اگر فاز جدیدی از تحریمها آغاز شود
و تحریمه��ای آمریکا نیز م��ورد پذیرش اروپا
واقع ش��ود ،باید تمام اقدامات و همکاریهای
داوطلبانه با آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی را
قطع کنیم؛ این همکاریها شامل همکاریهای
فراتر از  NPTمیشود .رئیس کمیته هستهای
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :طرح
الحاق یک ماده به قانون اقدام متقابل و متناسب
دولت ایران در اجرای برجام تاکنون حدود ۸۰
امضا داشته است .ذوالنور تصریح کرد :این طرح
در جلسه یکش��نبه هفته آینده مجلس آماده
مطرح ش��دن در صحن خواهد بود ،مش��روط
بر اینکه هیاترئیس��ه آن را در نوبت طرحهای
دوفوریتی قرار ندهد.

اخبار

پایان مأموریت برجامی ظریف با ارائه خطوط پیشنهادی اروپا برای ادامه مذاکرات

تضمین ندادند!

سردار خادمی رئیس سازمان
حفاظت اطالعات وزارت دفاع شد

با حکم فرمانده معظم کل قوا سردار «مجید
خادمی» رئیس س��ازمان حفاظت اطالعات
وزارت دفاع ش��د .به گ��زارش روابط عمومی
وزارت دفاع ،مراس��م تودیع و معارفه رئیس
س��ازمان حفاظ��ت اطالع��ات وزارت دفاع با
حض��ور وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای
مس��لح ،رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا،
رئی��س ش��ورای سیاس��تگذاری حفاظت
اطالعات نیروهای مس��لح ،رئیس س��ازمان
عقیدت��ی سیاس��ی وزارت دف��اع ،روس��ای
س��ازمانهای حفاظ��ت اطالع��ات نیروهای
مس��لح و جمع کثیری از مقامات لشکری و
کش��وری در س��تاد وزارت دفاع برگزار شد.
در این مراس��م ،حکم انتصاب س��ردار مجید
خادمی به ریاست سازمان حفاظت اطالعات
وزارت دفاع از س��وی فرمانده معظم کل قوا
توس��ط رئیس دفتر فرماندهی کل قوا قرائت
ش��د و از خدمات شایس��ته سردار سیداصغر
میرجعفری ،رئیس س��ابق حفاظت اطالعات
وزارت دفاع تقدیر به عمل آمد.

پنجشنبه  27اردیبهشت 1397

گ�روه سیاس�ی :ماموری��ت برجامی
محمدجواد ظریف شامگاه سهشنبه
پ��س از دی��دار ب��ا وزرای  3کش��ور
اروپای��ی انگلیس ،آلمان و فرانس��ه
به پای��ان رس��ید و ط��رف اروپایی
بدون ارائه تضمین ،از بسته خطوط
پیش��نهادی اتحادی��ه اروپایی برای
حف��ظ منافع اقتص��ادی ای��ران در
برج��ام رونمایی ک��رد؛ مباحثی که
فعال در نقطه شروع است و تیمهای
کارشناسی ایران و  4+1قرار است در
هفتههای آینده درباره آن گفتوگو
و رایزنی کنند تا در نهایت مشخص
ش��ود که آی��ا اروپا میتواند بس��ته
پیش��نهادیاش را محق��ق کن��د و
برجام بدون آمری��کا ادامه پیدا کند
یا خیر؟  3کشور اروپایی در نشست
سهشنبهش��ب خود ب��ه محمدجواد
ظریف «اطمینان دادند تهران منافع
برجام را به دست بیاورد اما اینکه آیا
میتوانند در پایان این چند هفته تضمینهای مورد
نظر را بدهند» موضوعی است که هنوز برای تهران
مشخص نیست .وزرای خارجه  3کشور اروپایی در
اینباره اظهارنظری نداشتهاند اما فدریکا موگرینی،
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی گفته اروپا
به دنبال کار جدی و متعهد برای حفظ تعهداتش
در برجام اس��ت اما نمیتواند درباره «ضمانتهای
حقوقی یا اقتصادی» صحبت کند .ماموریت حسن
روحانی به محمدجواد ظریف برای س��فر به پکن،
مس��کو و بروکسل ،با این هدف صورت گرفته بود
که وزیر امور خارجه در گفتوگوهای مس��تقیم با
چین ،روس��یه و کش��ورهای اروپایی تضمینهای
اجرایی ضروری برای عادیسازی و گسترش روابط
اقتصادی ایران با دیگر کشورها را از  4+1اخذ کند.
حاال آنطور که طرفین این مذاکرات میگویند2 ،
ط��رف تنها بر چند محور متمرکز ش��دهاند و قرار
اس��ت این محوره��ا در مذاکرات کارشناس��ان به
صورت عملیاتی و ریز بررس��ی ش��ود تا مشخص
ش��ود چه میزان تهران میتوان��د از طرف اروپایی
تضمین ادامه حی��ات برجام را بگیرد .هر چند در
این مذاکرات طرف اروپایی موضوعات موش��کی و
منطقهای ایران را جدا از این مذاکرات دانسته و به
آن نپرداخته است اما صدراعظم آلمان حفظ برجام
را پیشزمینه سایر مذاکرات با ایران دانسته است.
براس��اس این گ��زارش ،نشس��ت محمدجواد
ظریف و وزرای  3کش��ور تروئیکای اروپایی آلمان،
فرانسه و انگلیس به همراه فدریکا موگرینی شامگاه
سهشنبه در بروکسل برگزار شد .از محتویات این
نشس��ت هر چند خبری بیرون نیامد اما براساس
بیانیه مطبوعاتی منتش��ر ش��ده 2 ،طرف به طور
ویژه متعهد شدند مباحث کارشناسی فشردهای را
ظرف چند هفته آینده آغ��از کنند .عالوه بر این،
فدریکا موگرینی و محمدجواد ظریف نیز در جمع
خبرنگاران ،جزئیاتی از نتایج گفتوگوهای دوطرفه
را تشریح کردند .در بیانیهای که فدریکا موگرینی
ب��ا وج��ود آنک��ه وزارت نف��ت
فساد
همچنان صدور حکم در پرونده
کرسنت را تکذیب میکند اما حاال طرح استیضاح
زنگنه بهخاطر پرونده کرسنت در مجلس شورای
اسالمی کلید خورده است.
«وطن امروز» طی هفتههای اخیر گزارشاتی
درباره احتم��ال صدور گاز مجانی ب��ه امارات در
قال��ب پرداخت جریمه کرس��نت منتش��ر کرده
بود .گزارش��اتی که از سوی روابط عمومی وزارت
نفت تکذیب ش��د .در جوابیههای وزارت نفت به
«وطن ام��روز» این وزارتخانه تصری��ح کرده بود
در پرونده ش��کایت کرسنت از ایران هنوز حکمی
صادر نش��ده اس��ت .با این حال اما این هفته در
مجلس ش��ورای اس�لامی ،نمایندگان مجلس از
صدور رای پرونده کرس��نت و جریمه  18میلیارد
دالری ایران در این پرونده خبر دادهاند .بر اساس
این گزارش ،یکش��نبه  23اردیبهشتماه محسن
کوهکن ،نماینده مردم لنجان در مجلس شورای
اسالمی در نطق خود در جلسه علنی مجلس اظهار
داشت« :ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی
وزیر نفت باعث شده است ما در هفته گذشته به
پرداخت  18میلیارد دالر محکوم شویم که البته ما
در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد».
بر اساس اظهارات کوهکن ،دادگاه الهه ،هفته
گذش��ته حکم شکایت شرکت کرس��نت از ایران
را ص��ادر و ایران را به پرداخ��ت  18میلیارد دالر
محکوم کرد .حاال بر اساس این حکم نمایندگان
مجلس طرح استیضاح وزیر نفت را به هیاترئیسه
دادهاند .آنها میگویند روز رای اعتماد گرفتن وزرا
از مجلس ،حسن روحانی قسم جالله خورده است
که پرونده کرسنت را  3ماهه حل خواهد کرد اما
حاال نهتنها این پرونده حل نشده بلکه  18میلیارد
دالر جریمه روی دست ایران گذاشته است.
این موضوع باعث شده  15نماینده مجلس طرح
استیضاح بیژن زنگنه را تقدیم هیاترئیسه کنند.

موگرینی :نمیخواهم درباره تضمین صحبت کنم

اروپا نمیخواهد تضمینهای الزم
را به ایران بدهد

برای حفظ تعهداتمان صحبت کنم.
میتوانم بگویم زمانی که ما به صورت
متعه��د ،مصمم و با حس��ن نیت و
حسن اراده با هم کار میکنیم ،حتی
در شرایط دش��وار به دستاوردهایی
میرسیم».
■■ظریف :در نقطه شروعیم

نما
مرکل :با برجام میتوان توافقات دیگری با ایران کرد
صدراعظم آلمان میگوید برجام کامل نیست اما از طریق برجام میتوان به توافقات دیگری با ایران دست
پیدا کرد .بهگزارش تسنیم به نقل از روزنامه «زوددویچه سایتونگ» آلمان ،آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
در یک کنگره اتحادیههای صنفی در آلمان درباره عواقب خروج دونالد ترامپ از توافق هستهای با ایران
سخن گفت .صدراعظم آلمان این اقدام ترامپ را خطا و نقطه عطفی در مناسبات با آمریکا دانسته و گفت:
ما یک نقطه عطف و دگرگونی را در روابط بین آمریکا و اروپا تجربه کردیم .وی افزود« :اروپاییان هم کور
نیستند و هم ضعف توافق هس�تهای و هم تهدیدات ایران در عملیاتهای این کشور در سوریه را برای
اسرائیل میبینند» .مرکل همچنین گفت« :اما با این حال ما معتقدیم با این توافق فرصتهای بهتری داریم
تا با ایران درباره توافقات دیگری صحبت کنیم تا اینکه هیچ توافقی وجود نداشته باشد ،بنابراین اروپاییان
میخواهند به این توافق پایبند باشند».

آن را قرائ��ت کرد ،با ابراز تاس��ف از خروج آمریکا
از برج��ام ،ایران و اروپا بهطور ویژه متعهد ش��دند
مباحث کارشناس��ی فش��ردهای را درباره «حفظ
و تعمی��ق روابط اقتصادی با ای��ران؛ تداوم فروش
نف��ت ،گاز ،میعان��ات گازی و فرآوردههای نفتی و
پتروشیمی ایران و تعامالت مالی مربوط؛ تعامالت
موثر بانکی با ای��ران؛ ادامه روابط حملونقل موثر
دریایی ،زمینی و هوایی و خط آهن با ایران؛ تامین
بیش��تر اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپایی و ایجاد
مسیرهای ویژه در حوزههای مالی ،بانکی ،بیمهای
و تجاری با هدف تس��هیل همکاریهای اقتصادی
و مالی شامل ارائه حمایتهای عملی از تجارت و
س��رمایهگذاری؛ تکمیل و اجرای بیشتر یادداشت
تفاه��م و قرارداده��ای منعقده بین ش��رکتهای
اروپایی و طرفهای ایرانی؛ سرمایهگذاری بیشتر در
ایران؛ حمایت از فعاالن اقتصادی اتحادیه اروپایی و
تامین فضای اطمینانبخش حقوقی و ایجاد هر چه
بیشتر فضای شفاف و قانونمند اقتصادی» ،با هدف
رس��یدن به راهحلهای عملی [ظرف مدت چند
هفته آینده] آغاز کنند .مسؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی در ادامه نشس��ت در پاسخ به این
سوال که آیا اتحادیه اروپایی «میتواند حفظ همین
سطح فعلی از تجارت با ایران در ماهها و سالهای

پی��ش رو را تضمی��ن کن��د» ،گفت« :فهرس��ت
موضوعاتی که اش��اره کردم ،موضوعاتی است که
تصمیم گرفتیم به آنها بپردازیم ،با این هدف که به
مجموعهای از راهکارهای عملی برسیم».
به گ��زارش فارس ،وی اف��زود« :بنابراین اینها
مجموعهای از اقدامات نیس��ت ،بلکه مجموعهای
گس��ترده و متنوع از موضوعاتی اس��ت که باید به
آنه��ا بپردازیم و تصمیم گرفتیم به ش��کلی کامال
هماهنگ از جمله با دیگر اعضا ،روی آنها کار کنیم
تا ظ��رف چند هفته آینده ب��ه راهکارهای عملی
برسیم».
موگرینی درباره «تضمینی» که اروپا میتواند
ارائه دهد ،گفت« :این مسالهای است که میخواهم
خیلی روشن به آن بپردازم ...با این وجود ،ما تالش
میکنیم اطمینان یابیم که برجام پابرجا میماند.
میدانیم که کار دشواری است ،اما مصمم به انجام
آن هستیم و کار را برای اجرای اقداماتی که کمک
کند از محقق ش��دن این [هدف] اطمینان یابیم،
آغاز کردهایم».
موگرینی ادامه داد« :بنابراین ممکن است نتوانم
درباره ضمانتهای حقوق��ی یا اقتصادی صحبت
کنم ،اما میتوانم درباره کار جدی ،مصمم و متعهد
از س��وی طرف اروپایی و همچنی��ن طرف ایرانی

نمایندگان مجلس از جریمه  18میلیارد دالری ایران میگویند

استیضاح زنگنه بهخاطر کرسنت

این خبر را ابوالفضل ابوترابی،
نماینده مردم نجفآباد و عضو
کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس اعالم ک��رد .ابوترابی
در گفتوگ��و با تس��نیم ،از
تقدیم طرح اس��تیضاح بیژن
نامدارزنگنه ،وزیر نفت به هیاترئیسه پارلمان خبر
داد و گف��ت :این طرح روز گذش��ته با امضای 15
نماینده به هیاترئیسه مجلس تقدیم شد.
وی درباره محورهای این طرح استیضاح ادامه
داد :پ��س از اینکه آقای زنگنه تصدی وزارت نفت
را ب��ر عهده گرفت ،ایران در پرونده کرس��نت 18
میلیارد دالر جریمه شد.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس تصریح کرد:
در مجلس نهم و زمانی که آقای زنگنه برای تصدی
وزارت نفت برای کابینه یازدهم به مجلس معرفی
ش��ده بود ،آقای روحانی در مجل��س و در دفاع از
زنگنه قس��م جالله خورد که موضوع کرسنت را
ظرف  3ماه حلوفصل کند.
ابوتراب��ی اضافه کرد :طرحی که روز گذش��ته
به هیاترئیس��ه پارلمان تقدیم ش��د در راستای
بینتیجه ماندن بحث قرارداد کرسنت بود.
وی با بیان اینک��ه در هر نقطه از دنیا اگر 18
میلی��ارد دالر ظلم فاحش به ای��ن صورت اتفاق
میافت��اد ،کل دول��ت باید ع��دم کفایتش اعالم
میش��د ،اظهار داش��ت :برخی نمایندگان بر این
اعتقاد هس��تند در این قضیه باید رئیسجمهور
پاسخگو باشد.
■■وزارت نفت همچنان تکذیب میکند!

نمایندگان مجلس طرح استیضاح بیژن زنگنه
را بهخاطر آنچه جریمه  18میلیارد دالری ایران در

پرونده کرسنت اعالم کردهاند،
ب��ه هیاترئیس��ه مجل��س
دادهاند .البته نخستینبار این
محمدرضا نعم��تزاده وزیر
صنعت ،مع��دن و تجارت در
دولت اول حسن روحانی بود
که خبر جریمه  18میلیارد دالری ایران در پرونده
کرسنت را اعالم کرد .نعمتزاده اسفندماه  93در
اینباره گفت« :با وجود اینکه بارها از طریق برخی
کانالها ،برگزاری دادگاه کرس��نت را که بهضرر
ایران تمام میشد ،عقب انداختم اما باالخره دادگاه،
ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد ،برهمین
اساس ،نهتنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت،
بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد .آن روزها
به آقای نژادحس��ینیان که معاون وزیر نفت بود،
دستور داده شد قرارداد کرسنت را اصالح کند اما
این کار انجام نشد ،در حالی که بنده بارها و بارها
درخواست کردم کار اصالح این قرارداد را به بنده
بس��پارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد اما این
کار عملیاتی نش��د ،در حالی که بنده حاضر بودم
بهخاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت
ببرد .معاون اول رئیسجمهور قبلی فکر میکرد
در این قرارداد میخواهیم گاز را ارزانتر بفروشیم
ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18
میلیارد دالر جریمه برای کشور صادر شد .در حال
حاضر هم گاز میسوزد و هم جریمه میدهیم در
حالی که اگر این کار را به من میس��پردند آن را
انجام میدادم و بعد از آن اگر مشکالتی در قرارداد
وجود داش��ت آن را اصالح میکردیم اما اشکالی
ندارد من امضا میزنم؛ من را به زندان میانداختند
ولی مملکت پیشرفت میکرد».

محمدج��واد ظریف ،وزی��ر امور
خارجه نیز در تشریح مذاکرات خود
ب��ا تروئیکای اروپایی این مذاکرات را
نقطه شروع دانس��ته و گفت پس از
مذاکرات کارشناسی مشخص خواهد
شد اروپا چقدر میتواند به ایران برای
تامین منافع��ش در برجام تضمین
دهد .او پیش از عزیمت به تهران در
پایان س��فرش به بروکسل در جمع
خبرنگاران گفت :این مذاکرات شروع
بود ،ولی مش��خص ش��د آنچه باید
انجام ش��ود تمرکز بر برجام است و
اینک��ه چگونه اروپا میتواند با برخی
از اقداماتی که خانم موگرینی در بیانیهاش مطرح
کرد که باید فوریتر و ظرف هفت ه آینده انجام شود،
منافع ایران از برجام را تضمین کند.
وزیر ام��ور خارجه با بیان اینک��ه این اقدامات
فعال فهرستی از کارهایی است که باید انجام شود،
خاطرنشان کرد :اینها نیاز دارد عملیاتی ،جزئی و
ریز شود و براساس آن بتوانیم تصمیم بگیریم چه
مقدار منافع ایران را تضمین میکند.
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان درباره تضمینی
که اروپاییها قرار اس��ت به ایران بدهند نیز بیان
ک��رد :مذاکرات دیروز ش��روع کار بود ،آنها گفتند
ما اطمینان حاصل میکنیم ایران منافع برجامی
را به دس��ت بیاورد و پذیرفتند ک��ه اجرای برجام
ارتباطی ب��ا هیچ موضوع دیگر ن��دارد و باید اجرا
ش��ود .اما اینکه آیا میتوانن��د در پایان این چند
هفته تضمینهای مورد نظر را بدهند ،آنچه قابل
حصول از این مذاکرات اس��ت را اخ��ذ کرده و به
تهران ارائه خواهیم داد و تصمیمگیری در س��طح
عالی کش��ور انجام خواهد شد .نخستین مذاکرات
طرف ایران��ی با تروئی��کای اروپایی ب��رای حفظ
برجام برگزار ش��د و اروپا چند هفتهای برای ارائه
تضمینهای الزم به ای��ران فرصت دارد .اینکه آیا
اروپا میتواند چنین تضمینی بدهد ،نه از س��وی
اروپا و نه از سوی تیم مذاکرهکننده هستهای مورد
تایید قرار نگرفته اس��ت .شاید همین مساله باعث
شده تا علیاکبر والیتی که در مناظرات انتخاباتی
سال  92تلویحا روش روحانی برای مذاکره را تایید
میکرد ،اکنون بگوید بعید میداند از مذاکره با اروپا
چیزی در بیاید .رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد
اسالمی در جلسه شورای دانشگاه آزاد به موضوع
برجام اش��اره کرد و اظهار داشت :بعید میدانم از
مذاک��ره با اروپاییها چیزی در بیاید .امیدواریم به
نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم
که ببینی��م آمریکا ما را تحریم ک��رد یا تحریم را
برداشت؟ باید خودکفا باشیم.
غیر از نعمتزاده ،علی جنتی ،وزیر ارشاد دولت
یازدهم نیز در یک��ی از اظهارات خود در مجلس
ش��ورای اس�لامی از صدور رای پرونده کرسنت و
جریمه  14میلیارد دالری ایران خبر داده بود .این
روایتها ،یعنی روایته��ای وزرای دولت روحانی
و برخ��ی نمایندگان مجلس ،ماجرای جریمه 18
میلیارد دالری ایران در پرونده کرسنت را تقویت
میکند؛ با اینحال وزارت نفت همچنان اصرار دارد
این موضوع را تکذیب کند.
در تازهترین تکذیبیه وزارت نفت آمده است:
روزنامه «وطنام��روز» پس از آنکه یک نوبت
جوابیه ارس��الی وزارت نفت مبنی بر عدم صدور
رای نهای��ی پرونده کرس��نت را در مورخ 97/2/4
به چاپ رس��انده بود ،بار دیگر روز دوش��نبه 17
اردیبهشتماه و پس از سخنان جناب آقای علی
کاردر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر
آمادگی ایران برای آغاز صادرات گاز میدان سلمان،
با از سر گرفتن انتشار «شنیدهها»ی خود بار دیگر
در اقدامی عجیب مدعی شد ایران برای پرداخت
جریمه به شرکت کرسنت ،به امارات «گاز مجانی»
صادر خواهد کرد .باعث تاس��ف است که روزنامه
«وطنام��روز» در حالی که هنوز هیچ حکمی در
خصوص پرونده کرس��نت صادر نشده چگونه به
خود اجازه میدهد برخ�لاف منافع ملی و بدون
توجه ب��ه تاکیدهای مراجع عالی کش��ور در این
زمینه بر اساس «شنیدههایی» که معلوم نیست
مرجع آن کجاست اینچنین حکم کند که ایران
باید گاز مجانی به امارات صادر کند و با وجود ارائه
توضیحات الزم همچنان بر سناریوی موهوم خود
تاکید میورزد .بار دیگر جهت اطالع خوانندگان
محترم این روزنامه تاکید میش��ود هنوز حکمی
در خصوص پرونده کرس��نت صادر نشده است و
ش��رکت ملی نفت ایران نیز همانگونه که پیشتر
عنوان ش��ده آمادگی الزم را ب��رای صدور گاز به
امارات مطابق قرارداد دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی گفت :اظهارات موگرینی
نش��ان داد اروپ��ا نمیخواهد
تضمینه��ای الزم را ب��رای
اج��رای برج��ام به م��ا بدهد.
سیدحسین نقویحسینی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ،با اش��اره به اظهارات روز سهش��نبه
موگرینی ،مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپایی مبنی بر اینکه اتحادیه اروپایی قادر نیست
ضمانتهای حقوقی و اقتصادی به ایران بدهد،
اظهار کرد :بیانیهای که پس از نشست چهارجانبه
داده شد،بیانیه بدی نبود اما مصاحبهای که خانم
موگرین��ی انجام داد با محتوای آن بیانیه تفاوت
زیادی داش��ت .وی ادامه داد :هدف ما از مذاکره
با اروپاییها این است که تضمینهای الزم برای
جبران خسارت خروج آمریکا از برجام را بگیریم.
نقویحس��ینی تصریح کرد :اظهارات موگرینی
نش��ان داد اروپا نمیخواهد تضمینهای الزم را
برای اج��رای برجام به ما بدهد که اگر این روند
پیش برود ،حفظ برجام هیچ سودی برای ملت
ایران ندارد .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس در پاس��خ به سوالی
مبنی بر اینکه مقامات مذاکرهکننده کشورمان
در صورت عدم تضمین عینی کشورهای اروپایی
باید چه رویکردی داشته باشند ،گفت :در صورتی
که اروپاییها تضمینه��ای الزم را به ما ندهند،
م��ا راهکارهای مختلفی چون خروج از  NPTو
توق��ف برجام را داریم و عالوه بر این راهکارهای
دیگ��ری هم وجود دارد ک��ه در مصوبه مجلس
شورای اسالمی در قانون اقدام متقابل آمده است.

توتال :از آمریکا معافیت دریافت
نکنیم ،از پارسجنوبی میرویم

ش��رکت «توت��ال» اعالم کرد ب��ا احیای
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران امکان
ادامه حض��ور در پروژه توس��عه میدان گازی
پارس جنوبی را نخواهد داشت .شرکت نفتی
«توتال» فرانسه روز چهارشنبه اعالم کرد در
صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی
دریافت کند ،از پروژه توس��عه فاز  ۱۱میدان
گازی پارسجنوب��ی کنارهگی��ری میکن��د.
در بیانیه توتال با اش��اره ب��ه تصمیم «دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمری��کا برای خروج از
توافق هس��تهای با ایران و احیای تحریمهای
ثانویه پس از یک مهلت چند ماهه ،آمده است:
«در نتیجه و همانطور که پیش از این توضیح
داده بودی��م ،توت��ال در موقعیتی نخواهد بود
ک��ه پروژه فاز  11پارسجنوبی را ادامه دهد و
مجبور خواهد بود تمام فعالیتهای مربوط را
پیش از  4نوامبر  2018متوقف کند ،مگر آنکه
مقامهای ای��االت متحده با حمایت مقامهای
فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه
این پروژه ،به توتال اعطا کنند» .گفتنی است
پیش از این هدای��تاهلل خادمی ،نایب رئیس
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفته
بود توتال قبال هم با ایران قراردادهای زیادی
را منعقد کرده بود ولی با کوچکترین تحریم
علیه ایران قرارداد را کانلمیکن دانس��ت و از
ایران رفت؛ امروز هم توتال که بیش از  2سال
از عقد قراردادش با ایران میگذرد هنوز اقدام
خاصی در ایران انجام نداده است.

تجمع اعتراضی مردم و دانشجویان
در واکنش به کشتار مردم فلسطین

جمعی از مردم و دانش��جویان صبح دیروز
با تجمع مقابل النه جاسوس��ی سابق آمریکا،
ضم��ن حمای��ت از مقاوم��ت م��ردم مظلوم
فلسطین مقابل رژیم کودککش صهیونیستی،
اعتراض خود را به انتقال س��فارتخانه آمریکا
به قدس ش��ریف اع�لام کردند .ب��ه گزارش
ف��ارس ،تجمعکنن��دگان ب��ا همراه داش��تن
دستنوش��تههایی ،کش��تار بیرحمانه مردم
فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی را
محکوم کردند .بسیاری از مردم و دانشجویان
گ بر آمریکا» و
پرچمهای زرد و س��رخ «م��ر 
«مرگ بر اسرائیل» را با خود حمل میکردند
و ش��عارهایی را در محکومی��ت اقدام��ات و
سیاس��تهای خصمانه رژیم صهیونیس��تی
و آمری��کا فری��اد میزدن��د .تجمعکنندگان
همچنین سربندهای «القدسلنا» بر پیشانی
خود بس��ته بودن��د .به آتش کش��یدن پرچم
آمری��کا و اس��رائیل ،ش��عرخوانی و اج��رای
موس��یقی با موضوع محکومیت جنایتهای
آمریکا و رژیم صهیونیستی از اتقاقات دیگری
بود که در این تجمع رخ داد .حجتاالس�لام
علیرضا پناهیان سخنران این مراسم نیز گفت:
اکنون رژیم صهیونیستی در ضعیفترین دوره
خود به سر میبرد.

