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اخبار

آقای روحانی! به جای تکیه
بر عصای بیگانه روی پای خود بایستید

نماین��ده مردم اردس��تان در
مجل��س با بی��ان اینک��ه راه
عالج اقتصاد تکیه بر بیگانگان
نیس��ت ،گفت :جناب دکتر
روحانی! مردم از نظر اقتصادی
دچار مشکل هستند و سیاستهای اقتصادی
دولت ش��ما راهگشا نیس��ت .به گزارش مهر،
سیدصادق طباطبایینژاد در نطق میان دستور
خود گفت :جن��اب دکتر روحانی! مردم از نظر
اقتصادی دچار مش��کل هستند ،سیاستهای
اقتصادی دولت راهگشا نیست .نوسانات شدید
در بازار ارز ،سکه ،خودرو و عدم امنیت در حوزه
اقتصاد مردم بویژه قش��ر ضعیف را تحت فشار
قرار داده اس��ت .راه عالج و درمان این وضعیت
تکی��ه بر بیگانگان نیس��ت .عضو کمیس��یون
فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد:
همانطور که رهبرانق�لاب فرمودهاند ،اینکه به
جای ایستادن روی پای خود بر عصای بیگانگان
تکیه کنیم خطاست .انعقاد قراردادهایی مانند
پالرمو و  ،FATFمبارزه با تامین مالی تروریسم
و مبارزه با پولش��ویی ش��اید مانن��د برجام اثر
مختصری داش��ته باش��د اما نسخه شفابخش
اقتصاد ما راهبرد رهبر معظم به عنوان اقتصاد
مقاومتی است.

تمام کالهکهای هستهای
خاورمیانه در اختیار اسرائیل است

وزی��ر امور خارج��ه با ارجاع
به آمار منتش��ر شده توسط
یک موسسه مستقل ،گفت
 ۸۰کاله��ک اتم��ی موجود
در منطق��ه خاورمیان��ه در
اختیار جنگافروزانی اس��ت ک��ه دائما علیه
ای��ران ج��ار و جنج��ال ب��ه راه میاندازن��د.
محمدج��واد ظری��ف در پیام��ی توئیتری در
روز دوش��نبه به آماری که توس��ط موسس��ه
«س��یپری» اعالم شده اش��اره کرد که در آن
رژیم صهیونیس��تی ،دارنده تمام  80کالهک
هس��تهای موجود در خاورمیانه شناخته شده
اس��ت .ظریف در پیام خود نوشت« :دستکم
 80کاله��ک جنگی هس��تهای در خاورمیانه
وجود دارد .هیچ یک از آنها در ایران نیس��ت،
بلکه در نوک انگشتان جنگافروزی است که
بیوقف��ه درباره «جاهطلبی»های س��اختگی
ای��ران جار میزند .وقت آن رس��یده تا درباره
بحث عقب افتادهای درباره تهدید واقعی علیه
منطقه و فراتر از آن (صحبت ش��ود) ».بنا به
گزارش سیپری -موسسه بینالمللی مستقلی
ک��ه درباره مناقش��ات و موضوع خلع س�لاح
مطالع��ه میکند -بی��ش از  14هزار کالهک
هستهای در سراسر جهان وجود دارد که تمام
 80کالهک مس��تقر در خاورمیانه ،در اختیار
رژیم اسرائیل است.
بر اساس طرح سنا

پذیرش دانشجویان ایرانی
در رشتههای هستهای ممنوع میشود

یکی از نمایندگان کنگره آمریکا متممی
را مط��رح کرده که در ص��ورت تأیید ،صدور
روادید برای ایرانیهای متقاضی تحصیل در
رشتههای مرتبط با انرژی هستهای و صنعت
انرژی در آمریکا را ممنوع میکند .به گزارش
فارس« ،جان کورنین» از س��ناتورهای ارشد
جمهوریخواه متممی را برای الیحه بودجه
دفاعی س��ال  2019آمریکا ارائه کرده است.
این متمم با افزودن بندی به قانون «کاهش
تهدید ایران و حقوق بش��ر س��وریه» مصوب
سال  ،2012دولت آمریکا را از صدور روادید
برای گروه مشخصی از ایرانیها منع میکند.
در صورت تصویب این متم��م ،وزیر خارجه
آمری��کا موظف خواهد ش��د از صدور روادید
ب��رای «هر ف��رد خارجی که ش��هروند ایران
باش��د ...به منظور ش��رکت در دور ه آموزشی
یک موسس��ه آموزش عالی ...ب��رای آمادگی
جهت اش��تغال در الف -بخش انرژی ایران؛
یا ب -علوم هس��تهای ،مهندسی هستهای یا
رش��تههای مرتبط در ایران ...به دنبال ورود
به ایاالت متحده باش��د» ،خ��ودداری کرده
و وزی��ر امنی��ت داخلی آمریکا ه��م از ورود
این فرد به این کش��ور جلوگی��ری کند .این
متمم اتباع ایران که حتی روادید دانشگاهی
غیرمهاجرتی ،فنیوحرفهای یا تبادل دانشجو
ی��ا مجوز کار در ایاالت متح��ده را هم دارند
از تحصیل در این رش��تهها منع کرده است.
در ای��ن بخش از متم��م ،وزیر امنیت داخلی
آمریکا موظف شده است «وضعیت مهاجرت
قانون��ی» یا «مجوز کار» هر تبعه ایران را که
«پ��س از دریاف��ت پذیرش ،برنامه یا رش��ته
تحصیل��ی خود را ب��ه رش��تهای تغییر دهد
که ای��ن خارجی را برای اش��تغال در بخش
انرژی ،دانش هس��تهای ،مهندسی هستهای
یا رش��تههای مرتبط در ایران ،آماده کند»،
باطل کند.

چهارشنبه  30خرداد 1397

سخنگوی دولت در واکنش به نامه  100فعال اصالحطلب و ضد انقالب :اینها عقل سیاسی کاملی ندارند
در شرایط فعلی هیچ منطقی مذاکره با ترامپ را نمیپذیرد

گروه سیاس�ی« :تس��لیمنامه» 100
فعال سیاسی اصالحطلب و ضدانقالب
خطاب به مسؤوالن نظام درباره مذاکره
ب��ا ترام��پ همچنان ب��ا واکنشهای
مختلفی روبهرو است اما در میان این
واکنشه��ا و در ش��رایطی که برخی
ناظران این نامه را بسترس��از جریان
غربگرا در دولت میدانند ،سخنگوی
دولت موضع��ی متف��اوت گرفت .در
مهمترین واکنشها سخنگوی دولت
امضاکنندگان نامه را فاقد عقل سیاسی
کامل دانس��ت .اظهارنظ��ر نوبخت به
عنوان سخنگوی دولت موضع رسمی
دول��ت در قب��ال این نامه محس��وب
میشود .وی این موضوع را روز گذشته
در نشست هفتگی خود با خبرنگاران
مطرح کرد .نوبخت در این زمینه اظهار
کرد :در ش��رایطی که توسط یک فرد
معلومالحال علیه کشور ما رجزخوانی
میشود ،باید همگی با هم همکاری و
هماهنگی داشته باشیم .وی گفت :قابل قبول نیست
که به آمریکایی که رئیسجمهورش قابل اعتماد و
اطمینان نیست پیام بدهیم که میخواهیم مذاکره
کنیم .اینکه ع��دهای در این زمینه نامه میدهند و
چنین توصیهای به این ملت مقاوم میکنند ،نشان
میدهد عقل سیاسی کاملی ندارند .نوبخت ادامه داد:
ما هيچگاه حاضر به مذاكره نيستم؛ هميشه مذاكره بر
حسب مورد است .درباره امنيت ملى با كسى مذاكره
كنيم كه بگويد امنيت داش��ته باشيم يا نه؟! اکنون
افكار عمومى نمیپذيرد كه با ترامپ مذاكره كنيم؛
هيچ منطقى اين را نمیپذيرد.
اما نگاهی به سخنان صریح حسن روحانی در سال
گذشته درباره مذاکره مجدد با آمریکاییها نیز قابل
تامل است .روحانی آبانماه سال  96در جریان دفاع از
وزرای پیشنهادی علوم و نیرو صراحتا مذاکره با آمریکا
را دیوانگی عنوان کرده بود .وی در بخشی از سخنان
خود در مجلس با بیان اینکه داس��تان مضحکی در
هفتههای اخیر اتفاق افتاده و بد نیست به آن داستان
مضحک اش��اره کنم ،گفته بود« :برخیها میگویند
ال با هم بستهایم فع ً
تعهدی که قب ً
ال این قرص و محکم
نباشد و متزلزل باشد ،بیاییم راجعبه موضوعی دیگر
با ه��م مذاکره کنیم .این یکی از حرفهای خندهدار
تاریخ است .یک کسی عهدی میبندد و میگوید پای
پیمان خودم تا آخر ایستادهام و به آن عمل میکنم و
جایزه من این است که راجع به موضوع دیگر گفتوگو
پسابرجام فرانس��ه آب پاکی را روی دست
دولت و ش��رکتهای اقتصادی
فع��ال فرانس��وی در ای��ران ریخت .دی��روز وزیر
اقتصاد فرانس��ه اعالم کرد «بیشتر» شرکتهای
فرانس��وی ،پس از اینکه آمری��کا تصمیم گرفت
تحریمها را بار دیگر علیه ایران اعمال کند« ،قادر
نخواهند بود» در ایران باق��ی بمانند .او در حالی
چنین اظهارنظری کرده اس��ت که یک ماه پیش
 25اردیبهش��تماه به همراه وزیر خارجه فرانسه،
نمایندگان  60ش��رکت فرانس��وی فعال در ایران
را ب��ه وزارتخانهاش دعوت کرد تا به آنها اطمینان
بدهد دولت فرانس��ه تصمی��م دارد «قاطعانه» از
منافع ش��رکتها در برابر تحریمهای آمریکا دفاع
کند .وعدهه��ای  2وزیر کابینه مکرون البته زیاد
مورد توجه شرکتهای فرانس��وی قرار نگرفت و
آن��ان پیش از مهلت  6ماهه آمریکا یک به یک از
بازار ایران کنارهگیری کردند .حاال هم وزیر اقتصاد
فرانسه به همان تصمیمی رسیده که شرکتهای
فرانسوی یک ماه پیش رسیده بودند و آن ناتوانی
فرانسه و اروپا در مقابل تحریمهای آمریکاست .به
گزارش تسنیم ،برونو لومر ،وزیر اقتصاد فرانسه که
با تلویزیون بیاماف گفتوگو کرده ،گفته است این
شرکتها و کسبوکارها «قادر نخواهند بود باقی
بمانند ،زیرا [الزم اس��ت] در ازای محصوالت ارائه
شده به ایران و تولید در ایران پولی دریافت کنند
و آنها [ایرانیها] نمیتوانند پول را پرداخت کنند،
زیرا هیچ نهاد مالی اروپایی خودمختار و مقتدری
وجود ندارد» .به گفته وی ،اولویت فرانسه «ایجاد
نهادهای مالی اروپایی مقتدر و مس��تقل است که
بتوانند کانالهای مالی بین فرانسه ،ایتالیا ،آلمان،
اسپانیا و دیگر کشورهای کره زمین را برقرار کنند.
این مساله به کشورهای اروپایی مربوط است که
بخواهند آزادانه و با اقتدار طرفی را که میخواهند
با آن تج��ارت کنند انتخاب کنند .ایاالت متحده
نباید پلیس اقتصادی کره زمین باشد».
براساس این گزارش ،ایده همکاری با اروپا برای
حفظ برجام را حسن روحانی پس از خروج رسمی
آمریکا از ای��ن توافق مطرح کرد .او البته این اتفاق
را من��وط به اخذ تضمینه��ای الزم از اروپا کرد و
ب��رای همین موض��وع نیز به محمدج��واد ظریف،
وزیر امور خارجه ماموریت داد به چین ،روس��یه و
بروکسل سفر کند و تضمینهای الزم را از تروئیکای
اروپایی [فرانسه ،آلمان و انگلیس] بگیرد .هر چند
اروپاییان حاضر نش��دند هیچ تضمینی بدهند اما
بیانیه مشترکی منتشر کردند که براساس آن قرار

ناقصالعقلهستند!

نما
فرمانده سپاه :برخی نویسندگان نامه «مذاکره با آمریکا» مأمور هستند
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی سخنانی در همایش
بس�یج اساتید که با عنوان «استاد تراز انقالب» در دانش�گاه تهران برگزار شد ،در سخنانی بزرگترین
مانع پیش�برد اهداف انقالب اسالمی در داخل کش�ور را جریان فکری مقابل جریان اسالم ناب دانست
و افزود :آخرین اقدام آنها نامه یکصد نفری اس�ت که جمهوری اسلامی با ترامپ مذاکره کند؛ اینها با
آمریکا و دشمن مردم همراهی کرده و زمینه را فراهم میکنند .فرمانده سپاه افزود :اگر بگوییم این 100
نفر مامور فضاسازی برای مذاکره با ترامپ نبودند ،حتما تعداد قابلتوجهشان مامور بودند .جعفری برجام
را یک موضوع استثنایی دانست و گفت :در این موضوع رهبری اجازه دادند که نتیجهاش بیاعتمادی به
آمریکا بود که مشخص هم شد .وی خاطرنشان کرد :رهبر کرهشمالی ،انقالبی بود اما انقالب کمونیستی
نه اسالمی و آخر سر هم سازش کرد اما ما دستور سازش نداریم .فرمانده سپاه با اشاره به سخنان اخیر
رئیسجمهور مبنی بر اینکه «مگر ملتها و دولتها دیوانهاند که بروند با آمریکا مذاکره کنند» گفت :با
این بیاعتمادی حاال ما نمیدانیم به اینها ( 100نفر) دیوانه بگوییم یا چیز دیگر .جعفری خاطرنشان کرد:
البته افراد میتوانند اظهارنظر کنند و کسی هم با آنها کاری ندارد اما بدانند اقداماتشان چه تاثیری دارد.

کنیم .این حاال قابل بحث اس��ت اما کسی که همان
تعهد اول را زیرپا گذاشته است و دارد با زبان عملش
اعالم میکند که من اهل مذاکره نیستم؛ آمریکاییها
دارند اعالم میکنند که ما اهل مذاکره نیس��تیم ،ما
اهل تعهد نیستیم ،ما اصول اخالقی را نمیشناسیم،
م��ا اصول بینالمللی را نمیشناس��یم ،معنایش این
است .خب! اگر کشوری در این مسیر قرار گرفت ،آیا
دیگر کشوری میتواند به آن اعتماد کند؟» روحانی
همچنین درباره برخی پیشنهادها به کشورهای دیگر
برای مذاکره با آمریکا گفت« :به بعضی از کشورهای

ش��رق آسیا پیغام میدهند که با ما مذاکره کن ،این
کشورها مگر دیوانه شدهاند که با شما مذاکره کنند.
شما علناً مذاکره دیروز را زیرپا میگذارید ،شما مذاکره
امضاشدهای که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل
رسیده ،به آن بیاعتنا هستید ،بعد کشورها بیایند با
شما مذاکره کنند؟ آمریکا باید با این شیوهای که در
پیش گرفته است آینده مذاکره و تعهدات خود نسبت
به کشورهای دیگر را برای همیشه کنار بگذارد .بعد
میگویند مشکل ایران چیس��ت .ایران که در بحث
هستهای به تعهدات خودش عمل کرده است».

وزیر اقتصاد فرانسه :بیشتر شرکتهای فرانسوی
نمیتوانند در ایران باقی بمانند
گزارش «وطنامروز» :کدام شرکتهای فرانسوی از ایران میروند؟

بود ایران و ط��رف اروپایی مذاکراتی را برای تامین
مناف��ع ایران در برجام آغاز کنند .مقامات ایرانی اما
به طرف اروپایی تنها  2ماه برای ارائه تضمینهای
الزم فرصت دادند؛ فرصتی که  2هفته دیگر به پایان
خود میرس��د و در این مدت اروپاییان نتوانستهاند
تضمینهای الزم را به ایران بدهند .اتحادیه اروپایی
برای تامین مناف��ع ایران از بهکارگی��ری «قوانین
مسدودس��از» برای حمایت از شرکتهای کوچک
و متوس��ط اروپایی فع��ال در ایران با حمایت بانک
س��رمایهگذاری اروپ��ا خب��ر داد اما ای��ن بانک که
بخش اعظمی از س��رمایه خود را از ایاالت متحده
تأمین میکند ،از بیم رویارویی با تحریمهای ثانویه
آمریکاییها ،حاضر به ورود به بازار ایران نشده است.
یکی از اصلیترین دالیل خروج شرکتهای اروپایی
نیز همین عدم همکاری بانکهای اروپایی اس��ت.
آنگونه که خبرگزاریهای غربی میگویند ،بانکهای
فرانسوی این شرکتها را تهدید کرده و میگویند
اگر آنها از ایران خارج نشوند ،حسابها و اعتبارات
بانکی این شرکتها در فرانسه معلق یا بسته خواهد
ش��د .این تهدیدها در حالی اس��ت که این بانکها
تامینکننده اعتبارات مالی ش��رکتهای فرانسوی
در ای��ران نیس��تند .در قراردادهای ای��ن بانکها با
شرکتهای فرانسوی در چارچوب قوانین حاکم بر
مشتری ،شروطی مبنی بر احترام به قوانین تحریم
اقتصادی وجود دارد و بانکها با استناد به این مواد
به شرکتها هشدار میدهند در صورت عدم خروج
و توقف فعالیتها در ایران طبق قرارداد ،حق بستن
اعتبارات بانکی آنها را دارند.

■■کدام شرکتهای فرانسوی میروند؟

■■توتال

انعقاد قرارداد با ش��رکت توتال آن هم با مدل
جدی��د قراردادهای نفتی ،با توجه به س��ابقه بد
این شرکت در انجام تعهداتش در پارس جنوبی،
منتقدان سرس��ختی داش��ت اما بی��ژن زنگنه از
حامی��ان قطعی این ق��رارداد بود و ب��ه انتقادات
توجه��ی نمیکرد .غول نفتی دنی��ا پس از خروج
آمری��کا از برجام اعالم کرد اگ��ر نتواند از آمریکا
معافی��ت تحریمی بگی��رد ،از توافق یک میلیارد
دالری مشترک با ش��رکت چینی سیانپیسی
و ایران خارج خواهد ش��د .توت��ال قرار بود میدان

توضیحات رئیس دادگستری استان
تهران درباره پرونده ثالث
خانم وکیل اصال در دادسرا و دادگاه و مرحله
فرجامخواهی در دیوان عالی کشور وکیل
این فرد نبوده است

■■صوف�ی :نام�ه  100نف�ره یعن�ی
باالبردن دستها

در کن��ار دولتیه��ا ،چهرهه��ای
ش��اخص اصالحطل��ب نی��ز از قافله
منتق��دان جا نماندهان��د .از خیانت و
براندازی تا سادهاندیش��ی و تس��لیم
از جمل��ه عناوینی اس��ت که برخی
اصالحطلب��ان در توصیف نامه 100
نفره عنوان کردهاند .در همین رابطه،
وزی��ر تعاون دول��ت اصالحات گفته
است نگارندگان نامه بهشکل تلویحی
ب��ه ترامپ گفتهاند پی��ام اظهارات او
درباره آم��دن ایران پ��ای مذاکره را
دریافت کردهاند .علی صوفی ،دبیرکل
حزب پیشرو اصالحات با اشاره به نامه
مشترک برخی اصالحطلبان تندرو و
اپوزیسیون خارج کشور به مسؤوالن
عال��ی نظام درباره مذاکره مس��تقیم
با آمریکا به تس��نیم گفت :اگر دولت
آمریکا ب��ه تعهدات خ��ود در برجام
پایبند میماند و در قضیه مذاکرات هستهای اعتماد
ایران را جلب میکرد ،نگارش این نامه میتوانست
توجیهپذیر باشد اما در شرایطی که آمریکا به هیچ
یک از تعهدات خود در برجام پایبند نبوده و دست
آخر نیز در اقدامی خالف قوانین بینالمللی بهشکل
یکسویه از برجام خارج شد ،نگارش چنین نامهای
عجیب و نادرست بهنظر میرسد .وی افزود :معنای
نگارش این نامه در شرایطی که آمریکا روزبهروز بر
تحریمهای خود علیه ایران میافزاید ،تسلیم شدن و
باال بردن دستها در برابر آمریکاست.
■■هدف از نامه ،افزایش فشار اقتصادی است

ب ه گفته وزیر تعاون دولت اصالحات ،متأسفانه
ع��دهای در داخل با وجود آنک��ه میدانند آمریکا
کش��وری بدعهد اس��ت و ب��ه هیچ عن��وان قابل
اعتماد نیس��ت ،با ن��گارش چنین نام��های قصد
دارند فشارهای اقتصادی و سیاسی را که از سوی
دولت آمریکا بر ملت و نظام وارد میشود ،مضاعف
کنند و با این اقدامش��ان خواسته یا ناخواسته در
همسویی با سیاستهای آمریکا علیه ایران عمل
میکنند .صوفی با اش��اره به اظهارات اخیر ترامپ
مبنی ب��ر اینکه دولت ایران دیر ی��ا زود پای میز
مذاک��ره با آمریکا خواهد نشس��ت ،گفت :مفهوم
نامه مذکور این اس��ت که نگارندگانآن بهشکل
تلویحی به ترامپ گفتهاند پیام اظهارات اخیر او را
دریافت کردهاند.
یازدهم گازی پارس جنوبی را توس��عه دهد .این
شرکت نخستین شرکت بینالمللی بود که پس
از رف��ع تحریمها در ژانویه  ،۲۰۱۶با ایران توافقی
امضا کرد .توتال در میدان گازی مزبور س��هم ۳۰
درصدی داشت؛ سهمی که ایران اکنون قصد دارد
آن را به سیانپیسی بدهد.

■■پژو-سیتروئن

پ��س از تواف��ق ای��ران و  5+1و تمایل برخی
ش��رکتهای اروپایی برای بازگش��ت ب��ه ایران،
بس��یاری از کارشناس��ان و صاحبنظ��ران حوزه
اقتصاد با توجه به خروج شرکتهای فرانسوی از
ایران پس از تحریم ،از مقامات مسؤول درخواست
کردند ق��رارداد با ش��رکتهای اروپای��ی و بویژه
شرکتهای فرانسوی را به گونهای تنظیم کنند که
در صورت خروج این شرکتها ،ایران بتواند از آنها
غرامت بگیرد .این توصیهها البته کارساز نیفتاد و
ش��رکتهای فرانسوی همچون پژو و توتال که با
بدعهدی ب��ازار ایران را رها کردند ،بار دیگر موفق
به تنظیم قرارداد با ایران شدند .حاال پس از خروج
آمریکا از ایران ،برخی از این شرکتها برای دومین
بار به تحریمهای آمریکا علیه ایران میپیوندند .در
ادامه به مهمترین ش��رکتهای فرانسوی که بازار
ایران را ترک کردهاند ،میپردازیم.

اخبار

پژو هم در کنار توتال ،از شرکتهای فرانسوی ای
ب��ود که پیشتر پ��س از اعمال تحریمه��ا ،بازار
ای��ران را رها کرد .این ش��رکت فرانس��وی تا مه
 2017ق��راردادی را ب��ه ارزش  700میلیون یورو
برای س��اخت خ��ودرو در ایران امضا ک��رده بود.
گروه پ��ژو -س��یتروئن در بیانیهای که ش��امگاه
دوشنبه منتشر ش��د ،تصریح کرد فرآیند تعلیق
فعالیتهای مربوط به سرمایهگذاریهای مشترک
خود در ایران را آغاز کرده و برای احترام به قانون
تحریمهای آمریکا ضد تهران تا شش��م آگوست /
پانزدهم مردادماه سال جاری ایران را ترک میکند.
پژو برنامههایی برای کم کردن فعالیتش در ایران
تا ششم آگوس��ت آینده تدوین کرده است .سال
گذش��ته ،پژو  ۴۴۵هزار خودرو در ایران فروخت.
این ش��رکت عالوه بر فروش خ��ودرو در ایران ،با
شرکت ایران خودرو توافقی برای تولید خودروی
پژو در ایران امضا کرده بود.
■■ایرباس

کمت��ر از یک روز پ��س از خ��روج آمریکا از
برجام ،استیو منوچین ،وزیر خزانهداری آمریکا از
لغو قرارداد شرکتهای بوئینگ آمریکا و ایرباس
فرانسه برای فروش هواپیمای مسافری به ایران
خبر داد .سال  95ایران  200هواپیمای مسافری
به مبلغ  38/3میلیارد دالر برای شرکت ایرانایر
س��فارش داد که ش��امل  100فروند هواپیمای
ایرباس 80 ،فروند هواپیمای بوئینگ و  20فروند
هواپیم��ایایتیآر بود .گوئی�لام فائوری ،مدیر
بخ��ش هواپیماهای غیرنظامی ش��رکت ایرباس
در مصاحبه با روزنامه آلمانی هامبورگر آبندبالت
گفته اس��ت« :هرچن��د هنوز منتظ��ر جزئیات
تحریمهای جدید آمریکا هس��تیم اما بعید است
بتوانیم  97هواپیمای باقیمانده از سفارش [ایران]
را تحویل بدهیم».
■■آلستوم

این شرکت فرانسوی سازنده قطار قراردادی را
جوالی  2017برای یک سرمایهگذاری مشترک
جهت ساخت مترو و واگنهای راه آهن حومهای
در ایران امضا کرد.

غالمحسین اسماعیلی ،رئیسکل دادگستری
استان تهران دیروز در نشست خبری با اصحاب
رسانه توضیحات قابل تاملی را درباره جزئیات
پرونده محمد ثالث ،جانی خیابان پاسداران که
سحرگاه دوش��نبه به دار مجازات آویخته شد
و همینطور شانتاژ ضدانقالب و جوسازیهای
صورت گرفته درباره این قصاص مطرح کرد.
اسماعیلی در اینباره افزود :جنایت خیابان
پاسداران توسط محکوم محمد ثالث در تهران
در خیابان و در حض��ور جمع کثیری از مردم
و ش��هروندان ما اتفاق افت��اد و یک جنایت رخ
داده در تاریکی شب و بیابان نبود که شناسایی
عامل جنایت برای دس��تگاه قضایی و ضابطان
س��خت باشد؛ به همین جهت در اسرع وقت و
در صحن��ه ،این راننده خاط��ی متوقف و مورد
شناس��ایی و دس��تگیری قرار گرف��ت .رئیس
دادگس��تری ته��ران ادام��ه داد :اتوبوس مورد
استفاده محکوم علیه موسوم به اتوبوس مرگ
از آغازی��ن روزهای تجمع غیرقانونی در همان
محل پارک بوده و افراد با برداشتن صندلیهای
اتوبوس ،آن را به پاتوق تجمعکنندگان تبدیل
کرده بودند و در زمان حادثه ،آقای ثالث با نیت
مجرمانه اتوبوس را روشن کرده و عالما و عامدا
به ماموران حملهور ش��ده و  3نفر از ماموران را
به شهادت رس��انده و جمعی از آنها را مجروح
کرده است .به گزارش فارس ،وی اضافه کرد :به
محض اطالع دادسرای تهران از حادثه ،بازپرس
به بیمارس��تان مراجعه و از وی تحقیق کرده و
مته��م به صراحت به اق��دام عمدی خود برای
حمله به ماموران و به شهادت رساندن جمعی
از مأموران و مصدومیت دیگران اقرار و اعتراف
کرده است و این اقرار در محل بیمارستان عالوه
بر ثبت مکتوب ،فیلمبرداری ش��ده و فیلم آن
موجود است .اسماعیلی افزود :هم در دادسرا و
هم در دادگاه متهم به جرم خود اقرار و اعتراف
کرده اس��ت و صحنه جرم با حض��ور ماموران
قضایی توسط متهم بازسازی شده و متهم در
فرآیند بازسازی صحنه ،ضمن تبیین جزئیات
اق��دام خود ،ب��ار دیگر به عم��ل ارتکابی خود
اعتراف کرده و مرحله بازسازی صحنه نیز کام ً
ال
فیلمبرداری و مستندسازی شده است .رئیس
دادگس��تری تهران گفت :جلس��ات رسیدگی
دادگاه با رعایت موازین قانونی به صورت علنی و
حضور خبرنگاران و مشارکت بیش از  100نفر
از شهروندان برگزار و فیلم کامل آن ضبط شده
است و شهود نیز به عمل مجرمانه این شخص
ش��هادت دادند .وی تصریح ک��رد :برای متهم،
پرونده شخصیت تشکیل و به پزشکی قانونی
اعزام شد و سالمت روحی و روانی او مورد تأیید
پزشکی قانونی قرار گرفت.
■■وکیل بیاطالع اما پر ادعا!

اس��ماعیلی در ادامه درباره شانتاژهای یک
خانم مدع��ی وکالت محمد ث�لاث نیز گفت:
خانم وکیلی که این روزه��ا با ادعای وکالت از
محک��وم علی��ه ،داد بیگناهی او را س��ر داده
اس��ت ،اصال در فرآیند دادرس��ی در دادسرا و
دادگاه و مرحل��ه فرجامخواهی در دیوان عالی
کشور ،وکیل این فرد نبوده و پرونده را مطالعه
نکرده و از جزئیات پرون��ده اطالع ندارد و بعد
از قطعی��ت دادنامه با محکومعلیه مالقات و از
او وکالت گرفت��ه و بر مبنای آن از دیوان عالی
کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده و دیوان نیز
بعد از بررسی ،قرار رد درخواست اعاده دادرسی
را صادر کرده است.
اسماعیلی همچنین درباره ادعای بازداشت
بودن ثالث قب��ل از وقوع حادث��ه زیر گرفتن
مأم��وران نیروی انتظام��ی و اعتراف وی تحت
تاثیر شکنجه ،اظهار کرد :ادعای اینکه این فرد
 2بعدازظهر بازداشت شده صحت ندارد و خود
او نیز در هیچ یک از دفاعیات چنین ادعایی را
مطرح نکرده و هی��چگاه ادعا نکرده من راننده
اتوبوس نبودم و در تمام مراحل تحقیق به این
موضوع صراحتاً اقرار کرد.

اظهارات مداخله جویانه آمریکا
درباره اعدام یک جنایتکار

وزارت خارج��ه آمری��کا در اظهارات��ی که
مداخله مستقیم در امور داخلی ایران محسوب
میشود ،اعدام راننده جنایتکار حوادث خیابان
گلس��تان هفتم را محکوم ک��رد .هیثر نوئرت،
سخنگوی وزارت خارجه این کشور در بیانیهای
اع�لام کرد ما اعدام محمد ث�لاث ،عضو گروه
دراوی��ش گنابادی توس��ط حکومت ای��ران را
محکوم میکنیم .در این بیانیه آمده است؛ ما از
همپیمانانمان در سراس��ر دنی��ا میخواهیم
در محک��وم کردن اعدام آقای ثالث به دس��ت
ای��ران ،به ما بپیوندند .ما از همه مقامات ایرانی
میخواهیم صدها درویش را آزاد کنند .مایک
پمپئ��و ،وزیر خارج��ه آمریکا نیز در حس��اب
توئیتری خود در اظهاراتی که مداخله مستقیم
در امور داخلی ایران محس��وب میشود ،اعدام
این راننده جنایتکار را محکوم کرد.

