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سیاسی

وطن امروز شماره 2483

اخبار

راه برونرفت از مشکالت
تفکر و اقدام انقالبی است

پنجشنبه  21تیر 1397

نمایندگان مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی در قبال گستاخیهای اخیر هلند:

وزارت خارجه مجرم است

احتمال فراخواندن ظریف به مجلس به خاطر سرقت اسناد محرمانه از دفتر حقوقی ایران در الهه
آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان
در جلس��ه دیروز این ش��ورا با عرض تسلیت
ایام ش��هادت رئیس مذهب شیعه ،امام صادق
علیهالسالم ،اظهار داشت :هر آنچه امروز شیعه
و حوزهه��ای علمیه دارند ،می��راث زحمات و
ایثارگریهای ائمه اطهار علیهمالس�لام ،بویژه
امام شش��م(ع) اس��ت و ما باید با حفظ و نشر
این مکتب عالیه ،قدردان تالشهای ائمه اطهار
باشیم .وی با انتقاد از اوضاع اقتصادی و معیشتی
مردم ،از دولتمردان خواست همه تالش و توان
خود را برای حل مشکالت جامعه ،بسیج کنند
ت��ا مردم از آب و برق که از ملزومات اولیه آنان
اس��ت ،به صورت مطمئن بهرهمند شوند .دبیر
شورای نگهبان با قدردانی از تالشهای بیوقفه
قرارگاه خاتماالنبیا(ص) برای برقراری آب مردم
خرمش��هر و آبادان ،اضافه کرد :راه برونرفت از
مشکالت کنونی تفکر و اقدام انقالبی است که
ظاهرا ً هنوز خیلی از مس��ؤوالن نس��بت به آن
بیتوجه هستند .آیتاهلل جنتی با تأکید بر اینکه
با برنامهریزی و تفکر انقالبی میتوان مشکالت
کش��ور را حل کرد ،گفت :بای��د جامعه بویژه
نیروهای انقالبی را به حل مش��کالت امیدوار
ک��رد ،زیرا تزریق ناامیدی در جامعه خواس��ت
دشمنان است .دبیر ش��ورای نگهبان در پایان
با اش��اره به توطئه دشمنان از جمله آمریکا و
عربس��تان برای ب��ه زان��و درآوردن ملت ایران
خاطرنشان کرد :انش��اءاهلل با امدادهای غیبی
الهی ،رهنمودهای داهیانه و امیدوارکننده مقام
معظم رهبری و فداکاری نیروهای انقالبی از این
مرحله نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.

واشنگتن :عربستان شریک کلیدی ما
برای اعمال فشار بر ایران است

مق��ام ارش��د وزارت خارج��ه آمری��کا روز
چهارش��نبه در یک نشس��ت توجیهی اهداف
س��فر هیأتی از این کشور به منطقه را تشریح
کرد .به گزارش تسنیم ،این مقام آمریکایی که
اشارهای به نامش نش��ده و متن اظهاراتش در
جمع خبرنگاران روی وبسایت وزارت خارجه
آمری��کا قرار گرفته ،گفت« :هیأتی از مقامهای
ارش��د وزارت خارجه آمریکا ک��ه از ادارههای
مختلف این وزارتخانه هس��تند برای رایزنی با
وزیر خارجه ،وزیر کشور ،وزیر دفاع ،وزیر انرژی،
رئیس دستگاه امنیت و رئیس دستگاه اطالعات
عربستان  3روز را در عربستان سپری کردند».
او درباره اهداف کلی این سفر گفت« :برای انجام
هماهنگیها جهت اعمال فش��ارهای قدرتمند
روی ایران به عربس��تان رفتیم .در آنجا درباره
روشه��ای جدید برای محروم کردن حکومت
ای��ران از درآمدهایش رایزن��ی کردیم» .مقام
وزارت خارجه آمریکا در ادامه اتهامات تکراری
و همیش��گی علیه ایران را تکرار کرد و مدعی
شد تهران از س��فارتخانههایش در کشورهای
خارج��ی برای انجام عملیاتهای تروریس��تی
اس��تفاده میکند .وی گفت« :درباره این بحث
کردیم که ای��ران چطور از س��فارتخانههایش
برای پوش��ش جهت عملیاتهای تروریس��تی
اس��تفاده میکند .جدیدترین نمونه ،توطئهای
اس��ت که بلژیکیها آن را مهار کردند» .هفته
گذش��ته پ��س از برگزاری همای��ش گروهک
تروریس��تی منافقین در پاری��س و همزمان با
س��فر اروپایی حجتاالسالم حس��ن روحانی
رئیسجمهور ،پلیس بلژیک مدعی بازداش��ت
 2ایرانی ش��د ک��ه قصد داش��تند به همایش
س��االنه منافقی��ن در پاری��س حمل��ه کنند.
بهرام قاسمی ،س��خنگوی وزارت امور خارجه
در واکنش به این سناریوس��ازی گفت« :افراد
بازداشتشده از اعضای شناختهشده گروهک
منافقین هس��تند و آمادهایم با ارائه اسناد الزم
در جهت روشن کردن ابعاد واقعی این سناریو،
همکاری کنیم».

افزایش تحرکات تروریستها
و اشرار در مرزهای ایران

فرمانده نیروی انتظامی از افزایش تحرکات
تروریستها و اشرار در مرزهای ایران با حمایت
برخی کش��ورها خبر داد .به گزارش تس��نیم،
سردار حس��ین اش��تری در جمع خبرنگاران
با اش��اره به حمالت اخیر به نیروهای مرزبانی
اظهار کرد :بررسیها نش��ان میدهد حمالت
و تحرکات عوامل ضدانقالب ،تروریس��تها و
اش��رار در مرزهای ایران بیشتر شده است که
دلیل این امر نیز حمایت برخی کشورها از این
گروههای تروریستی است .وی ادامه داد :البته
نیروهای مرزبانی با قدرت از مرزها دفاع و مقابل
این حمالت و تحرکات ایستادگی کردهاند که
متأسفانه در برخی موارد به شهادت و جراحت
تعدادی از مرزبانان منجر شده است.

گروه سیاس�ی :اعتراضها نسبت به
رفتار منفعالن��ه وزارت امور خارجه
در قب��ال هلند باال گرفته اس��ت .به
اعتق��اد برخی نمایندگان ،س��کوت
اولیه دس��تگاه دیپلماس��ی در قبال
اخ��راج  2دیپلم��ات ایران��ی و ابراز
بیاطالع��ی از موض��وع(!) به نحوی
پذیرش اتهامات وارد ش��ده از سوی
هلند است .برخی دیگر نیز میگویند
اگر در زمان مش��خص شدن هویت
کالهی ،وزارت ام��ور خارجه فعاالنه
وارد میش��د و از هلن��د ب��ه خاطر
اعطای پناهندگی  30ساله به عامل
بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ
انقالب ش��کایت میکرد آنگاه شاهد
اقدام��ات پیشدس��تانه هلن دیها و
اخ��راج  2دیپلمات ایران��ی نبودیم؛
اقداماتی که البته ب��ه طرق دیگر از
سوی دیگر کش��ورهای اروپایی نیز
مش��اهده ش��د .بازداش��ت دیپلمات ایرانی شاغل
در س��فارت ایران در اتریش ک��ه در یک همراهی
کامل میان کش��ورهای آلم��ان ،بلژیک ،اتریش و
فرانسه انجام شد نمونه دیگر اقدامات پیشدستانه
اروپا علیه ایران برای فرار از پاس��خگویی نس��بت
به رس��وایی هلن��د در ماجرای کالهی اس��ت .اما
انتقادات به عملکرد دستگاه دیپلماسی در ماجرای
هلند تنها به موضوع اخ��راج دیپلماتهای ایرانی
محدود نمیش��ود .ماجرای سرقت اسناد محرمانه
حقوق��ی ایران از دفتر حقوقی ای��ران در الهه نیز
از دیگر موضوعات محل بحث اس��ت .رفتار وزارت
امور خارجه در اینباره ش��فاف نیست .نمایندگان
مجل��س میگویند دولت مخف��یکاری میکند و
سعی دارد موضوع در افکار عمومی فراموش شود.
س��طح انتقادات تا حدی است که موضوع سوال از
ظریف در صحن مجلس درباره سرقت اسناد ایران
در الهه نیز مطرح ش��ده اس��ت .در همین رابطه،
سیدحسین نقویحسینی ،عضو کمیسیون امنیت
مل��ی مجلس و نماینده م��ردم ورامین در مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با «وطنامروز» ،با
اش��اره به اخراج  2دیپلمات ایرانی از هلند گفت:
در ماجرای اخراج دیپلماته��ای ایرانی ،انفعال و
برخورد ضعیف دستگاه دیپلماسی جای نقد جدی
دارد .عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره
ب��ه اتهامزنی دولت هلند علیه جمهوری اس�لامی
گف��ت :اینکه ش��خصی در جایی به قتل رس��یده
اس��ت چه ربطی به جمهوری اس�لامی دارد؟ چرا
باید سفارتخانه ما در هلند و دستگاه دیپلماسی ما
ای��ن اتهام را بپذیرد که بعدا هم مجبور به پذیرش
توطئه بعدی این اتهام ش��ود؟ نقویحسینی ادامه
داد :اینکه دولت هلند  2نفر از دیپلماتهای ما را از
این کشور اخراج کند و ما در مقابل هیچ اعتراضی
نکنیم و با دولت هلند ناخواس��ته هماهنگ باشیم
دیپلماسی علیاکب��ر والیتی ،مش��اور مقام
معظم رهبری در امور بینالملل
میگوید حض��ور نتانیاه��و در روس��یه تاثیری بر
ماموریت استراتژیک وی در روسیه ندارد .علیاکبر
والیت��ی که برای ابالغ پیام رهبر انقالب و حس��ن
روحانی به روس��یه سفر کرده اس��ت ،در بدو ورود
به مسکو با اشاره به روابط بسیار مهم و استراتژیک
 2کشور ایران و روس��یه ،گفت :در طول سالهای
گذش��ته مجموعه رواب��ط دوجانب��ه ،منطقهای و
بینالمللی ایران و رسیه رو به ارتقا بوده و فقط رابطه
استراتژیک و بلندمدت میتواند این روابط را توجیه
کند .وی با اش��اره به روابط دو طرف در موضوعات
بینالملل��ی تصریح کرد :در ح��وزه بینالمللی هم
دو ط��رف در زمین��ه برج��ام و ...از همکاریه��ای
راهب��ردی بهره بردهاند و رواب��ط دوجانبه در حوزه
سیاسی و هستهای حکایت از برنامه درازمدت بین 2
کشور دارد که در شرایط کنونی و حساس ضرورت
این همکاریها بیش��تر و بیش��تر میشود .والیتی
اف��زود :بنده افتخار دارم که حامل پیام مقام معظم
رهبری و ریاست محترم جمهور در شرایط حساس
فرمان��ده کمیته جس��توجوی
ایثار
مفقودان ستادکل نیروهای مسلح
گفت :هفته آینده در روز چهارشنبه پیکر تعدادی
از ش��هدایی را که در جبهه جنوب پیدا ش��دهاند،
وارد خاک کش��ور خواهیم کرد .سردار سیدمحمد
باق��رزاده ،فرمانده کمیته جس��توجوی مفقودان
ستادکل نیروهای مس��لح در حاشیه مراسم ورود
پیکرهای مطهر شهدای دفاعمقدس از مرز خسروی
با اش��اره به توافقات با مقام��ات عراقی در موضوع
تفحص ش��هدا ،گفت :مذاکرات و توافقات خوبی با
مقامات در اربیل عراق داشتیم که اسناد مربوط به
آن امضا ش��د .با دوستان عراقی توافق کردیم برای
تقویت تجهیزات و نفرات ،تکمیل اطالعات و توسعه
میدان فعالیتها از جمله در کردستان عراق در 3
حوزه حاجعمران ،پنجوین و ماووت همکاری داشته
باش��یم ،همچنین در جبهه میانی که به آن جبهه

نما
دادستانی آلمان اتهامات ادعایی علیه دیپلمات ایرانی را اعالم کرد
دادستانی آلمان روز چهارشنبه علیه یک دیپلمات ایرانی اتهامزنی کرد .به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس،
دادستانی آلمان اعالم کرده است اتهامات این دیپلمات ایرانی فعالیت به عنوان یک «عامل بیگانه» و «توطئه
برای قتل» است .دادستانی فدرال آلمان گفته است این دیپلمات ایرانی به نام «اسداهلل اسدی» مستقر در
وین ،پایتخت اتریش مظنون به قرار و مدار با یک زوج بلژیکی اصالتا ایرانی برای حمله به نشست اخیر یک
گروه مخالف دولت ایران (منافقین) اس�ت .به گزارش فارس ،دادس�تانی آلمان همچنین مدعی شده است
این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی وس�یله انفجاری حاوی  500گرم ماده انفجاری (استون پروکسید) داده
اس�ت .بر اس�اس این گزارش ،اوایل ماه جاری میالدی بعد از اینکه زوج یادشده در بلژیک دستگیر شده و
مقامهای این کشور از یافتن یک وسیله انفجاری در خودروی آنها خبر دادند ،اسداهلل اسدی نیز در نزدیکی
شهر «آشافنبورگ» در آلمان با حکم قضایی اروپا دستگیر شد .این در حالی است که «محمدجواد ظریف»
وزیر امور خارجه ایران این اتها م را «طرح ش�یطانی» و «عملیات فریب» خواند .وزیر امور خارجه ایران در
پیام توئیتری گفته بود« :ایران به صراحت هرگونه خش�ونت و ترور را در هر جایی که باشد محکوم کرده و
آمادگی دارد با همه طرفهای ذینفع برای پرده برداشتن از چیزی که یک طرح شیطانی عملیات فریب است،
همکاری کند ».دادستانی آلمان گفته است تحقیقات در این زمینه مانعی در مقابل درخواست استرداد بلژیک
برای فرد مظنون نیست .سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به سناریوی اخیر در بلژیک گفته
بود« :افراد بازداشت شده از اعضای شناخته شده گروهک منافقین هستند و آمادهایم با ارائه اسناد الزم در
جهت روش�ن کردن ابعاد واقعی این سناریو همکاری کنیم ».وی با بیان اینکه سناریوی اخیر برای تخریب
روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حساس طراحی و اجرا شده است ،یادآور شد« :اسناد و مدارک متقن
برای روشن شدن ابعاد ماجرا آماده ارائه است» .پیشتر بلژیک و اتریش ،همزمان با سفر «حسن روحانی»
رئیسجمهور ایران به اروپا اعالم کردند  5نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تالش برای بمبگذاری
در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کردهاند.

ک��ه این دو نفر اخراج ش��وند و خبر آن نیز جایی
درج نشود مفهومی جز پذیرفتن مسؤولیت ندارد.
وی با انتقاد ش��دید از رفتار دستگاه دیپلماسی در
مواجهه با هلند گفت :به چه دلیلی جایگاه دستگاه
دیپلماس��ی کشور را مورد اتهام قرار میدهید و به
نحوی این اتهام را میپذیرید؟ وزارت امور خارجه
در این موضوع واقعا بد و منفعالنه عمل کرد.

■■وزارت امور خارجه اتهام را پذیرفته!

نماین��ده م��ردم ورامی��ن در مجلس ش��ورای
اس�لامی با اش��اره به رفت��ار عجی��ب وزارت امور

خارج��ه ایران و دولت هلن��د درباره دیپلماتهای
اخراج��ی گفت :هلندیها ب��ه وزارت امور خارجه
قول میدهند که این موضوع را رس��انهای نکنند
و در مقاب��ل وزارت ام��ور خارجه نیز این دو نفر را
فرامیخواند تا موضوع خاتمه پیدا کند؛ خب! وقتی
دستگاه دیپلماس��ی میپذیرد و  2دیپلمات برای
خاتمه موضوع از نگاه هلندیها از این کشور خارج
میش��وند ،یعنی اینکه دولت جمهوری اس�لامی
ایران اتهام وارده از س��وی هلند را پذیرفته است!
نقویحس��ینی با بیان اینکه دس��تگاه دیپلماسی

والیتی :حضور نتانیاهو در روسیه اهمیتی ندارد

سفر والیتی به روسیه با عنوان نماینده رهبر انقالب و رئیسجمهور چه پیامی دارد؟
کنون��ی جه��ان باش��م و اگر
گفتوگوهای بن��ده با رئیس
محترم جمهور روسیه و سایر
مقامات این کشور آنگونه که
انتظار م��یرود پیش رود باید
گفت این سفر نقطه عطفی در
روابط استراتژیک  2کشور خواهد بود .وی در پاسخ
به این س��وال که همزمانی سفر نخستوزیر رژیم
صهیونیستی به روسیه را با سفر خود چگونه ارزیابی
میکند ،اظهار کرد :نتانیاهو دورهگردی است که هر
روز به یک نقطه از جهان س��فر میکند و اظهارات
بیپایه و بیمنطقی را هم بیان میکند .وی گفت:
کار این آدم کمکم به جایی رسیده که دیگر کسی
برای حرفهای وی اهمیتی قائل نیست ،لذا حضور
یا عدم حضور او در روسیه هیچ تاثیری بر ماموریت
استراتژیک ما ندارد.

■■ماجرای سوریه و برجام

س��فر علیاکبر والیتی به
روس��یه س��فر مهمی است.
روس��یه یکی از کش��ورهای
عضو توافق هستهای موسوم
به برج��ام اس��ت .بهگزارش
«وطنامروز» البته در جریان مذاکرات هستهای در
دولت روحانی ،به دلیل تمایل بیش از اندازه دولت
به طرف آمریکای��ی و اروپایی ،همکاری با برخی
شرکتهای تجاری چینی و روس به پایان رسید.
همین موضوع و برآورد بلوک شرق نسبت به تغییر
اس��تراتژی ایران باعث شد نوعی موضعگیری در
چین و روس��یه نسبت به همکاریهای تجاری با
ایران ایجاد ش��ود .اکنون با خروج آمریکا از برجام
و شکس��ت راهبرد دولت حس��ن روحانی ،دولت
ایران بش��دت به همکاری و حسننیت روسیه و

ورود پیکر مطهر  60شهید دفاعمقدس به کشور

غرب میگوییم و عراقیها آن را واس��ط مینامند
قرار شد فعالیتها توسعه پیدا کند .عالوه بر منطقه
مندلی در جنوب هم کار کماکان ادامه دارد و از نظر
تجهیزات تقویت میشود.
ب��ه گ��زارش تس��نیم،
وی افزود :خوش��بختانه
مذاک��رات در حوزهه��ای
مختل��ف خوب ب��ود و ما
به نتایج مثبتی رسیدیم،
از جمل��ه اینک��ه ب��رای
تکمیل و تقویت فعالیتها قرار شد برادر ابومهدی
مهندس ،فرمانده عالی نیروهای حشدالشعبی برای
این فعالیتها به ما کمک کنن��د و به این صورت
کار تفحص تقویت خواهد ش��د .در جریان دیدار با

ابومهدی مهندس درباره عملیات تفحص شهدای
دوران دفاعمقدس مذاکراتی داشتیم و برادر عزیزم
ابومهدی قول مس��اعدت برای در اختیار قرار دادن
ادوات مهندسی مورد نیاز
ب��رای کاوش پیکر مطهر
ش��هدا را دادن��د و ای��ن
ق��ول را س��ریعاً عملیاتی
کردند .انش��اءاهلل بزودی
دس��تگاههای مهندس��ی
حشدالشعبی به عملیات
تفحص ش��هدا اضاف��ه خواهد ش��د ،همچنین در
اقلیم کردس��تان هم دوس��تان کرد کماکان ما را
یاری خواهند کرد .فرمانده کمیته جس��توجوی
مفقودان ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به ورود

خودش را متهم کرده اس��ت ،گفت:
ایکاش آنقدر که آقایان به دش��من
اعتماد دارند کمی به دوستانش��ان
اعتماد میکردند .عضو کمیس��یون
امنیت ملی مجلس با اشاره به تبعات
مل��ی انفعال در مقاب��ل هلند گفت:
وزارت ام��ور خارجه ب��ا این اقدام در
مقاب��ل هلند در پیش��گاه همه ملت
ایران مجرم اس��ت ،چراکه جمهوری
اسالمی ایران را مورد اتهام قرار داده
اس��ت .وی گفت :اگ��ر پلیس هلند
اس��ناد و مدارکی درب��اره ایران دارد
خب! ارائه دهد؛ چ��را باید در وزارت
ام��ور خارجه و س��فارت م��ا در این
زمینه معامله شود و بعدا  2دیپلمات
م��ا اخراج ش��وند؟ خ��ب! این یعنی
پذیرفتن اتهامات .نقویحس��ینی با
اش��اره به حضور فعاالنه تروریستها
در هلن��د گفت :هلند  30س��ال به
یک تروریست پناهندگی داده و کسی مدعی آنها
نشده اس��ت ،آنوقت در مقابل آنها اینگونه مدعی
میشوند .عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با
اشاره به رفتارهای خصمانه دولتهای غربی علیه
ایران تصری��ح کرد :قاعده غربیها این اس��ت که
وقت��ی میخواهند علیه جمهوری اس�لامی ایران
اقدامات خصمانه انجام دهند اول یک فضاس��ازی
دیپلماتی��ک انجام میدهند ،مانند همین ماجرای
هلن��د و بعدا اق��دام خود را عمل��ی میکنند و در
حقیقت پشت هر برنامه غرب علیه ایران یک اقدام
دیپلماتیک قرار دارد.
■■درباره سرقت اسناد ایران در الهه از ظریف
سؤال میکنیم

حس��ینعلی حاجیدلیگانی ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در
گفتوگو ب��ا «وطنامروز» با اش��اره به ماجرای
س��رقت اس��ناد محرمانه حقوقی ایران در الهه
گف��ت :در این رابطه آمادگ��ی داریم از وزیر امور
خارج��ه در مجلس س��وال و نتیج��ه را پیگیری
کنی��م .وی ادامه داد :در بحث س��رقت اس��ناد
حقوق��ی ای��ران در اله��ه آقایان مخف��یکاری
میکنن��د و فکر میکنند اگر چی��زی را از مردم
ایران مخفی کردند زش��تی اتفاق رخداده از بین
میرود .حاجیدلیگان��ی تاکید کرد :طبیعتا باید
به صورت دقیق مش��خص شود که چه چیزی از
دفتر حقوقی ایران در الهه س��رقت ش��ده است،
بویژه موارد مربوط به اسناد شکایت  1/8میلیارد
دالری ای��ران ،چرا که همه اینها به حقوق مردم
مربوط میشود .وی افزود :معموال تصور میشود
ک��ه م��وارد اینچنینی ب��ه مرور زمان به دس��ت
فراموش��ی س��پرده میش��ود؛ در حقیقت زمان
را میخرند تا با کم ش��دن حساس��یتها به ظن
آقایان موضوع فراموش شود.
چین نیازمند است .در این میان روسیه به عنوان
همس��ایه ش��مالی ایران که هم در جبهه سوریه
منافع مشترک زیادی با ایران دارد و هم در مواجهه
با آمریکا درگیر تحریمهاست ،یک هدف مهم برای
ایران جهت بهبود و پیشبرد روابط دوجانبه است.
در این میان س��فر والیتی ک��ه تحت عنوان
نماینده رهب��ر انق�لاب و رئیسجمهور صورت
گرفت��ه در واقع میتواند حامل این پیام باش��د
که تصمیمس��ازیها در ایران در حوزه سیاست
خارجی ،در موضوع روس��یه تا حدودی همراستا
ش��ده و راهب��رد تعامل دولت با غ��رب دیگر در
ایران جایگاهی ن��دارد .از همین رو میتوان این
س��فر والیتی را یک س��فر پراهمیت دانست .از
سوی دیگر سفر نتانیاهو به روسیه که پنجمین
س��فر او در یک س��ال اخیر است نیز در راستای
رایزنی برای کس��ب مخالف��ت روسها با حضور
نظامی ایران در سوریه است؛ موضوعی که اساسا
امکانپذیر نیس��ت و با توجه به موضعگیریهای
اخیر بش��ار اسد و دولت سوریه ،والدیمیر پوتین
در آن تاثیر چندانی ندارد.
پیکر ش��هدا از مرز خس��روی گف��ت :در عملیات
تبادل پیکر امروز  42ش��هید مربوط به منطقهای
عملیاتی مندلی حران ،صالحالدین و ارتفاعاتی که
در منطق��های در داخل خاک ع��راق قرار دارد بود؛
همچنین  18ش��هید در منطقه غرب پیدا کردیم
که مجموعاً پیکر  60شهید در مرز خسروی مورد
استقبال مردم شهرهای قصرشیرین و سرپلذهاب
قرار گرفت .سردار باقرزاده راجع به ادامه برنامه ورود
پیکرهای مطهر شهدا به کشور گفت :هفته آینده
در روز چهارشنبه پیکر تعدادی از شهدایی را که در
جبهه جنوب پیدا شدهاند وارد خاک کشور خواهیم
کرد و مردم شریف شهرهای خرمشهر و آبادان نیز
به استقبال شهدا خواهند رفت .بر اساس این خبر
مراس��م وداع با این شهیدان ش��امگاه چهارشنبه،
توس��ط مردم قصرشیرین و س��رپلذهاب برگزار
خواهد شد.

اخبار

آمریکا در بدترین شرایط نظامی
قرار دارد

س��ردار پاسدار رمضان شریف
روز چهارش��نبه در س��ومین
گردهمایی رزمندگان تبلیغات
دفاعمقدس تیپ  44قمربنی
(عج)
هاشم(ع) و تیپ  91بقیهاهلل
در مجتمع فرهنگی الله شهرکرد گفت :قدرت
نظامی آمریکا مانند گذش��ته نیس��ت که ناو
آبراه��ام لینکلن هر کجا دلش خواس��ت برود،
بلک��ه ورزیدهترین تفنگ��داران دریایی آمریکا
وقتی اسیر میشوند ،جلو رزمندگان ایران زانو
میزنن��د و از تع��رض به حری��م دریایی ایران
عذرخواهی میکنند .سخنگوی سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی گفت :در زمان کنونی آمریکا
در بدترین ش��رایط نظامی قرار دارد و این یک
واقعیت غیرقابل انکار است .به گفته وی ،امروز
ایران بیشتر از گذشته مقتدر شده و این اقتدار
حاصل جانفش��انی رزمندگان در دفاعمقدس
است .شریف افزود :دشمن تمام تالش خود را
انج��ام میدهد تا ملت را مقابل هم قرار دهد و
نس��بت به آینده بدبین کند اما در این زمینه
نی��ز راه به جایی نخواهد ب��رد .به گزارش ایرنا،
وی یادآور شد 90 :درصد از خوراک اطالعاتی
جنگ روانی دش��من از داخل تامین میشود و
براساس سواد رسانهای ،هر حرفی زده میشود،
دشمن از آن برای جنگ روانی استفاده میکند.

بررسی روند دستیابی به  ۱۹۰هزار
سو توسط کمیسیون امنیت ملی

رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس
از بررس��ی می��زان تحق��ق
اج��رای دس��تور مقام معظم
رهبری درباره دس��تیابی به
آمادگیهای الزم برای رس��یدن به  ۱۹۰هزار
س��و در چارچوب برجام خبر داد .حشمتاهلل
فالحتپیش��ه در گفتوگ��و با خان��ه ملت ،با
اشاره به اینکه وزارت امور خارجه تا  26تیرماه
فرصت دارد گزارش ده��م مربوط به برجام را
به کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی ارائه کند ،گفت :بر این
اساس انتظار میرود در این گزارش موضوعاتی
مانند ضمانت اجرایی و عملیاتی تعهدات اروپا،
میزان توان تقابلی بس��ته پیشنهادی اتحادیه
اروپایی ،اثر خروج آمریکا بر برجام و همچنین
اینکه برجام در ش��رایط کنونی از چه نوعی از
حیات برخوردار اس��ت ،گنجانده شود .نماینده
مردم اس�لامآباد غ��رب و دااله��و در مجلس
شورای اس�لامی بر همین اساس تصریح کرد:
پ��س از دریافت این گ��زارش ،ابتدا این مهم با
شرایط واقعی موجود و سیاستهای تحریمی
آمریکا و سیاس��تهای تش��ویقی اروپا بررسی
خواهد شد .وی افزود :همچنین در ادامه میزان
تحقق اجرای دستور مقام معظم رهبری مدظله
العالی درباره دستیابی به آمادگیهای الزم برای
رس��یدن به  ۱۹۰هزار سو در چارچوب برجام
مورد بررسی قرار میگیرد.

دهقان :الزامات  FATFدر کشور
در حال اجراست

محمد دهقان در نوشتاری در فضای مجازی
نوشت :متاسفانه برخی آقایان ،در حالی که هنوز
الزام��ات ( FATFکارگروه ویژه اقدام مالی) به
تصویب مجلس نرسیده ،اطالعات کشور را در
اختیار این گ��روه قرار دادهان��د و اخبار واصله
نش��ان میدهد الزامات  FATFدر کش��ور در
حال اجراست .عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس شورای اس�لامی تاکید کرد :به همان
اندازه که در این شرایط نگران تحریم هستیم
نگران سادهاندیشیها هم هستیم.

عارف :ممکن است طرح سؤال
از روحانی را مطرح کنیم

محمدرضا ع��ارف ،رئیس فراکس��یون امید
مجلس ش��ورای اسالمی روز گذشته در نشست
خبری با اشاره به طرح «هسته سخت اصالحات»
اظهار داشت :فراکسیون امید فعال است .رویکرد
ما آرام��ش و تاثیرگذاری و به نتیجه رس��یدن
اس��ت .یک راه این اس��ت که از تریبونها برای
ش��ما تیتر درس��ت کنیم و فردایش به قهرمان
تبدیل شویم اما رویکرد دیگر ،تاثیرگذاری است.
به گزارش مهر ،عارف درباره برخی شائبهها مبنی
بر حمایت فراکس��یون امید از طرح عدم کفایت
رئیسجمهور گفت :موضع ما نس��بت به دولت
آنقدر واضح و ش��فاف اس��ت که اصال نیازی به
بیانیه و موضعگیری نمیبینیم .موضع ما نسبت
به دولت ،حمایت همراه با نقد مش��فقانه است.
رئیس فراکس��یون امید تاکید کرد :استیضاح و
حتی س��وال از رئیسجمهور حق مجلس است
و بسیار هم خوب است اما هنوز سوال در دستور
کار فراکسیونها قرار نگرفته است .ممکن است
روزی بخواهیم از رئیسجمهور س��وال کنیم اما
طرح اس��تیضاح و عدم کفایت رئیسجمهور به
هیچ وجه در دستور کار ما نبوده است.

