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سیاسی

وطن امروز شماره 2719

اخبار

مذاکره برای آمریکا
سکوی سلطهگری است

عضو هیأترئیس��ه مجلس
خبرگان رهبری گفت :آمریکا
قطعا دنبال این نیس��ت که
درباره مسائل پیش پا افتاده
سخن بگوید ،بلکه میخواهد
اقتدار موش��کی ایران و عم��ق راهبردی نظام
اس�لامی را در منطق��ه محدود کن��د .آیتاهلل
س��یداحمد خاتمی در گفتوگو با دانش��جو،
با اش��اره به اینکه ط��رف مذاکرهکننده در پی
تضعیف قوت نظام جمهوری اس�لامی است،
یادآور ش��د :بنابراین دلیلی برای مذاکره وجود
ندارد و هیچ عقل سلیمی اجازه نمیدهد نقاط
قوت نظام آسیب ببیند؛ بر این اساس مذاکره در
شرایط فعلی به هیچوجه معقول نیست .عضو
هیأترئیس��ه مجلس خبرگان رهبری درباره
دالیل معق��ول نبودن مذاکره ب��ا آمریکاییها
گفت :حتی اگر حاکمان آمریکا غیر از حاکمان
فعل��ی بودند این مذاکره جایگاهی نداش��ت تا
چه رس��د به حاکمان کنونی آمریکا که ذرهای
از خردورزی بو نبردهاند و به ارزشهای انسانی
پایبند نیستند.

پنجشنبه  26اردیبهشت 1398

خرازی در جریان رایزنی با کشورهای اروپایی برای انجام تعهدات برجامی:

از اروپا ناامید شدیم

طرح استانیشدن انتخابات
ابهاماتی دارد

سخنگوی ش��ورای نگهبان
اظهار داش��ت :کلیات طرح
استانیش��دن انتخابات قابل
قبول اس��ت اما ش��یوههای
اجرای��ی آن ابهامات��ی دارد.
به گ��زارش ف��ارس ،عباس��علی کدخدایی در
توئیتی اظهار داشت :کلیات طرح استانیشدن
انتخابات قابل قبول است اما شیوههای اجرایی
آن ابهاماتی دارد .وی همچنین تاکید کرد :در
مواردی حقوق رایدهندگان و نامزدها نادیده
گرفته شده که ناقض عدالت انتخاباتی است.

آمریکا در عمل دنبال مذاکره نیست

ف��ؤاد ای��زدی ،عض��و هیأت
علم��ی دانش��گاه ته��ران در
گفتوگو با فارس ،با اشاره به
اظهارات اخیر ترامپ که گفته
«دوس��ت دارم از ایران به من
زنگ بزنند» ،گفت :ترامپ واقعاً عالقهمند اس��ت
رئیسجمهور ایران به وی زنگ بزند و فراتر از آن
عالقهمند به دیدار است ،این مسأله هم به حالت
روحی و روانی ترامپ بازمیگردد که دوست دارد
توجهات را جلب کن��د و بویژه کارهایی را انجام
دهد که دیگران و رؤس��ای جمهور قبلی آمریکا
نتوانس��تهاند انجام دهند .استاد دانشگاه تصریح
کرد :مس��ألهای که کمتر به آن توجه میش��ود
این اس��ت که فرق است میان مالقات و مذاکره
و همچنین فرق اس��ت میان گفتوگو و مذاکره.
مذاکره یعنی بده و بس��تان و آمریکاییها شاید
عالقه هم دارند با ایرانیها دیدار و گفتوگو کنند
و بع��د هم کاری را که میخواهند ،دیکته کنند.
وی ادامه داد :آمریکاییها بحث مذاکره را مطرح
میکنند ولی در عمل دنبال مذاکره نیستند؛ آنها
اص ً
ال آمادگی مذاکره را ندارند ،اگر داش��تند 12
شرط نمیگذاش��تند که ایران نتواند آنها را اجرا
کند .وی گفت :اطرافیان ترامپ به او گفتهاند فشار
را زیاد کنیم ایران پای میز مذاکره میآید .کاری
که جمهوری اسالمی ایران باید بکند این است که
نشان دهد تحلیل اطرافیان ترامپ درست از آب
درنمیآید و نشان دهد ایران اهل مذاکره نیست
تا آمریکا سطح کار خودش را عوض کند ،یعنی
یقین پیدا کند نمیشود از ایران امتیاز گرفت.

 ۳برابر سال ۹۶
پیشرفت دفاعی داشتهایم

وزیر دفاع با بیان اینکه ملت
ای��ران طع��م تلخ شکس��ت
را ب��ه جبه�� ه آمریکای��ی-
صهیونیستی خواهد چشاند،
گف��ت :در ش��رایط تحری��م
توانستیم  ۳برابر سال  ۹۶پیشرفت دفاعی داشته
باشیم .به گزارش مهر ،امیر سرتیپ حاتمی در
گردهمایی پیشکس��وتان اطالع��ات عملیات
لش��کر محمد رس��ولاهلل(ص) ،رمز پیروزی و
موفقی��ت در دوران دفاعمقدس و هجمههای
سنگین دشمن در ش��رایط فعلی را اطاعت و
پیروی از والیتفقی��ه و تدابیر و رهنمودهای
حکیمانه مقام معظم رهبری دانس��ت و اظهار
امی��دواری کرد ملت س��رافراز ایران اس�لامی
اینبار نیز از این بره ه حس��اس با س��ربلندی
عبور خواه��د کرد و طعم تلخ شکس��ت را به
جبه ه آمریکایی -صهیونیستی خواهد چشاند.
امیر سرتیپ حاتمی افزود :مفتخریم که در این
ش��رایط تحریم از اجرای هیچ یک از برنامهها
و مأموریتهای حوزه دفاعی در جهت تقویت
و ارتقای قدرت بازدارندگ��ی دریغ نکردهایم و
موفق شدیم در س��ال  ۱۳۹۷به کوری چشم
دشمن ۳ ،برابر سال  ۱۳۹۶در حوزه تحقیقات
و پژوهشهای دفاعی پیشرفت کنیم.

گ�روه سیاس�ی :ب��ا خ��روج آمری��کا از برجام و
آشکارتر ش��دن ضعفهای دس��تگاه دیپلماسی
دولت ،برخی بازوه��ای دیگر در این حوزه فعال
ش��دند .علیاکب��ر والیتی ،مش��اور رهبر انقالب
در ام��ور بینالمل��ل و کم��ال خ��رازی ،رئیس
ش��ورای راهبردی روابط خارجی  2بازوی جدید
دیپلماس��ی ایران ش��دند که در  2حوزه مختلف
از ش��رق تا غرب به رایزنی پرداختند .به گزارش
«وطنام��روز» ،در این میان کمال خرازی که به
عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کرده و مذاکرات
هستهای در دولت اصالحات نیز در زمان حضور
وی در راس وزارت امور خارجه انجام ش��د ،طی
ماهه��ای اخیر رایزنیهایی را ب��ه صورت ویژه با
کش��ورهای اروپایی انجام داده است .در  2برهه
این رایزنیهای خرازی ب��ا اروپاییها ملموستر
از گذش��ته بوده اس��ت .سال گذش��ته و پس از
تعلل اروپا برای ارائ��ه تضمینهای الزم به ایران
برای متقاعد ش��دن تهران به مان��دن در برجام،
خرازی س��فرهای دورهای خود ب��ه اروپا را آغاز
ک��رد تا اروپاییه��ا را راضی کن��د تعهدات خود
در برج��ام را در قالب SPVانج��ام دهند .با این
حال اما اروپا با رونمایی از  INSTEXنشان داد
اگرچه در مواضع اعالمی خ��ود ،بر حفظ برجام
تاکید میکند اما در عم��ل ارادهای برای اجرای
تعهداتش در برج��ام ندارد .اکنون با آغاز فرآیند
خ��روج مرحلهای ایران از برجام و اولتیماتوم 60
روزه دولت ایران ب��ه  ،4+1کمال خرازی باز هم
عازم اروپا ش��ده اس��ت تا رایزنیه��ای جدیدی
را ب��رای متقاع��د ک��ردن اروپاییها ب��ه اجرای
تعهداتش��ان در برجام انجام دهد .در این میان،
و در جری��ان رایزنیهای خ��رازی در اروپا ،او در
گفتوگو با شبکه فرانسوی فرانس  24اذعان کرد
از اروپا ناامید شده است.
خ��رازی در این گفتوگو تصری��ح کرد رفتار
اروپاییها در برجام باعث شده ایران از آنها ناامید
ش��ود .در ادامه متن س��وال و جوابهای فرانس
 24با کمال خرازی را به نقل از خبرگزاری ایسنا
میخوانیم.
ایران بتازگی اعالم کرد تصمیماتی را در واکنش

چهارمین جلس��ه رس��یدگی به
دادگاه
اتهامات متهمان پرونده موسوم به
شرکت پدیده روز گذشته به ریاست قاضی منصوری
برگزار شد.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،در ادامه محاکمه
متهمان اخالل در نظام اقتصادی ،چهارمین جلسه
رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده
در دادگاه ویژه رس��یدگی به جرائم اخاللگران در
نظام اقتصادی کشور ،با حضور جمعی از شکات،
سهامداران ،نمایندگان سازمانها و ادارات دولتی،
وکالی مدافع متهمان ،اصحاب رسانه و مطبوعات
و وکالی ش��کات به ریاس��ت قاضی منصوری در
مشهد برگزار شد .این پرونده در حال حاضر دارای
 ۲۲متهم ( 3متهم اصلی و تعدادی متهم دیگر) و
بیش از  ۱۰۰جلد بوده و همچنین پیگیریهای
قانونی درباره تخلفات احتمالی برخی مسؤوالن که
در انجام وظایف خود قصور داش��تهاند نیز مفتوح
اس��ت .اخالل در نظام اقتصادی کشور ،مشارکت
در کالهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید
و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده ،تصاحب و
حیف و می��ل اموال مردم و ارائ��ه گزارش خالف
واقع از جمله اتهامات متهمان این پرونده قضایی
است .طبق آمار موجود بیش از یکصد و  ۳۰هزار
س��هامدار در این شرکت س��رمایهگذاری کرده و
اف��راد زیادی ه��م در جریان تخلفات مس��ؤوالن
این ش��رکت دچار مشکالت فراوانی شدهاند .الزم
به ذکر است نخس��تین جلسه محاکمه متهمان
پرونده پدیده ،یکش��نبه  2اردیبهشتماه برگزار
ش��ده بود .در ابتدای جلسه دیروز و پس از انجام

به فشارهای آمریکا اتخاذ میکند .شما به طور اخص
اعالم کردید از این پس ایران برای تولید آبسنگین
و اورانیوم غنیش�ده محدودیتی قائل نمیش�ود و
 2ماه به اروپاییها مهلت دادید تا ش�رایط را برای
کمک به بخشهای بانکی و نفتی ایران برای خروج
از انزوا ایجاد کنند .این یک ضرباالجل به طور کلی
است که اروپاییها پیشاپیش آن را رد کردهاند .آیا
شما فکر میکنید ممکن است در نهایت ایران نیز به
نوبه خود از توافق هستهای خارج شود؟

قب��ل از ه��ر چیز این ح��ق ای��ران مطابق با
متن توافق هس��تهای اس��ت ک��ه در صورتی که
ط��رف مقابل به تعهداتش عم��ل نکند برخی از
تعهداتش را کاهش دهد ،این حق بر اساس توافق
هس��تهای برای ایران به رس��میت شناخت ه شده
اس��ت .اینها  2موردی اس��ت که میتواند آغازی
برای این کار باش��د 2 .ماه به کشورهای اروپایی
فرصت دادهش��ده است .متاسفانه این کشورها با
وجود موضعگیری سیاس��ی در حمایت از اجرای
توافق هس��تهای ،اقدام محسوس��ی انجام ندادند
تا مش��کالت بانکی و مبادالت تجاری حل شود.
این دو ماه زمانی اس��ت که اروپا میتواند اقدامی
کند .اروپا هنوز س��ازوکار اینستکس را عملیاتی
نکرده اس��ت .امیدوارم اروپاییه��ا در این دو ماه
کاری کنند تا ایران مجبور نباش��د از این جلوتر
برود .البته بیش��ک این بدان معنا نیس��ت که ما
میخواهیم از توافق هس��تهای خارج شویم ،بلکه
برعک��س ،از یک حق مصرح در توافق هس��تهای
حکایت دارد .ما انتظار داریم اروپا به گونهای عمل
کند که توافق هستهای حفظ شود و اقتصاد ایران
بتواند کارکرد عادی خودش را داشته باشد.
ولی اگر در پایان این  60روز خواس�تههای ایران
برآورده نش�ود ،آیا ایران از توافق هستهای خارج
میشود؟

خیر! ای��ران تمهیدات دیگری را اتخاذ خواهد
کرد که بر اس��اس آن از اج��رای برخی تعهدات
دیگرش کاسته میش��ود .این به معنی خروج از
توافق هستهای نیست.
ش�ما از اروپاییها ناامید هس�تید .وزیر خارجه
فرانسه از «واکنش بد» تهران انتقاد و از شما دعوت

کرد بلوغ سیاس�ی خود را نش�ان دهید و به اثبات
برس�انید .آیا شما اساس�ا فکر میکنید اروپاییها
که میگوین�د میخواهند از توافق حمایت کنند و
آن را نجات دهند ،در نهایت به اینجا رسیدهاند که
ای�ن توافق نمیتواند ادامه حیات دهد بیآنکه این
موضوع را به زبان بیاورند؟

بل��ه! در واق��ع ما از رفت��ار اروپاییه��ا ناامید
ش��دهایم .ما انتظار داشتیم کش��ورهای اروپایی
صادقانه به تعهداتی که در قالب توافق هس��تهای
پذیرفتهاند ،عمل و در این راه تالش کنند اما چند
س��الی از توافق هستهای میگذرد و میبینیم که
روابط بانکی برقرار نشده است ،روابط تجاری بین
ایران و اروپا برقرار نش��ده است و در نتیجه ،این
وضع ناامیدی زیادی در ایران ایجاد کرده اس��ت.
آنچه ما میخواهیم و انتظار داریم این اس��ت که
اروپا با اقدامات جدیدی این تاخیر را جبران کند.
برای این کار دیر نیست؟ فکر میکنید آیا هنوز
زمانی برای اروپا وجود دارد؟

خیر! بیشک هنوز برای اروپا زمان وجود دارد
که اقدامی محس��وس انجام ده��د و گام اول این
است که اینس��تکس عملیاتی شود .در واقع این
س��ازوکاری است که اجازه میدهد روابط تجاری
ایران و اروپا تا حدی برقرار شود.

آخرین سؤال؛ این خبر را دریافت کردیم که یک
کارمند زن ایرانی عضو شورای فرهنگی بریتانیا در
ایران به جرم جاسوس�ی به  10سال حبس محکوم
شده است .موارد تنشآمیز زیادی بین تهران و اروپا
وجود دارد .آیا این پیامی برای اروپاییهاست؟

نه! اصال این طور نیس��ت .به طور طبیعی هر
کشوری در قبال شهروندانش اگر جرمی از جمله
جاسوس��ی مرتکب ش��وند از حقوق��ی برخوردار
اس��ت و میتواند آنها را تحت پیگ��رد قرار دهد.
فعال این پروند ه نزد دادگاه مفتوح است تا میزان
محکومیت وی تعیین ش��ود .تاکید میکنم این
حقوق عادی هر کش��وری اس��ت .در فرانسه هم
اگ��ر ببینید یک نفر برای یک قدرت خارجی کار
میکند ش��ما هم قطعا وی را بازداشت میکنید.
این حقوق هر کش��وری اس��ت و ما انتظار داریم
دیگران در حقوق داخلی ایران مداخله نکنند.

روز گذشته به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد

دادگاه متهمان پدیده در ایستگاه چهارم

مواجهه حضوری بین متهمان و کارشناسان حاضر
در صحن دادگاه ،یکی از وکالی جمعی از شکات،
ش��کایت و مطالب خود را ارائه کرد .همچنین به
دستور رئیس دادگاه ،تعدادی از نمایندگان جمعی
از ش��کات حاضر نیز به بیان ش��کایت خود علیه
متهمان پرونده پرداختند .در ادامه رئیس جلسه
از شکات این پرونده خواست لوایح خود را به دفتر
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران در نظام
اقتصادی کشور در مشهد تسلیم کنند.

■■تش�کیل ش�بکه کالهبرداری با استفاده از
تبلیغات

در ادامه جلس��ه دیروز ،رئیس دادگاه از نماینده
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز خراس��انرضوی
خواست کیفرخواست متهم محمدرضا ریاحی ،فرزند
علیاصغر را قرائت کند .مش��ارکت در اخالل عمده
و کالن در نظام اقتصادی کش��ور ،تصاحب و حیف
و میل اموال مردم و تش��کیل شبکه کالهبرداری با
اس��تفاده از تبلیغات عامه از جمله اتهامات نامبرده

طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و
انقالب مشهد است .پس از قرائت کیفرخواست ،متهم
محمدرضا ریاحی خطاب به دادگاه گفت :ش��رکت
پدی��ده از س��ال  ۱۳۹۲وارد بحران ش��د و چنانچه
دادستانی به موضوع ورود نمیکرد ،شاهد مشکالت
بس��یار بیشتری میبودیم .متهم ریاحی در پاسخ به
س��وال دادگاه مبن��ی بر نحوه قیمتگذاری س��هام
شرکت پدیده گفت :تعیین ارزش قیمت سهام توسط
آقای پهلوان انجام میشد ،ضمن اینکه رقابت با چند
شرکت دیگر تشدیدکننده تخلفات در زمینه تعیین
ارزش س��هام بود .در این هنگام نماینده دادس��تان
با اش��اره به اقاریر صریح متهم در مرحله تحقیقات
مقدماتی ،خواس��تار پخش کلیپ سخنان متهم در
جمع س��هامداران شد که این درخواست با موافقت
رئیس دادگاه مواجه شد.

■■تبلیغات غیرواقعی برای افزایش قیمت حبابی
سهام

پس از پخش مستندات ارائه شده توسط نماینده

بازتاب گسترده بیانات رهبر انقالب
درباره جنگ و آمریکا

گروه سیاس�ی :س�خنان روز سهش�نبه رهبر
معظ�م انقالب اسلامی در دیدار مس�ؤوالن و
کارگزاران جمهوری اسالمی درباره مقاومت در
مقابل آمریکا ،بازتاب گستردهای در رسانههای
منطقهای و جهانی داشته است.
به گزارش «وطنامروز» ،س�ران قوا ،مسؤوالن
و کارگ�زاران نظ�ام ،جمع�ی از مدیران ارش�د
دستگاههای مختلف ،نمایندگان مجلس شورای
اسلامی و عناصر فعال سیاس�ی ،اجتماعی و
فرهنگی ،عصر روز سهشنبه -در هشتمین روز
از ماه مبارک رمضان -با حضرت آیتاهللالعظمی
خامن�های ،رهبر حکیم انقالب اسلامی دیدار
کردن�د .حض�رت آی�تاهلل خامن�های در این
دیدار فرمودند :جنگی ب�ه وقوع نمیپیوندد و
گزینه قطعی ملت ایران مقاومت اس�ت .ایشان
همچنین ب�ا تأکید بر اینکه مذاک�ره با آمریکا
سم است ،خاطرنش�ان کردند :بعضی در داخل
میگویند مذاکره چه عیبی دارد؟ مذاکره س�م
است؛ تا وقتی آمریکا این است که االن هست.
مذاکره با دولت کنونی آمریکا یک سم مضاعف
اس�ت .مذاک�ره یعنی معامله و داد و س�تد ،اما
آنچه در نظر آمریکاس�ت ،نقاط قوت ماس�ت.
س�خنان رهبر معظ�م انقالب اسلامی بازتاب
گس�تردهای در رس�انههای خارجی داشت که
در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .روزنامه
واشنگتنپس�ت در گزارشی نوش�ت :آیتاهلل
خامنهای میگوید کشور او با آمریکا مذاکرهای
نخواه�د کرد و هرگونه مذاکره «س�م» خواهد
ب�ود؛ با این ح�ال مقابله نظامی بین  2کش�ور
صورت نخواهد گرفت .خبرگ�زاری رویترز هم
در گزارشی با عنوان «رهبرعالی ایران میگوید
جنگی با آمریکا در کار نخواهد بود» ،نوش�ت:
رهبرعالی ایران روز سهشنبه تأکید کرد بهرغم
تنشهای فزاین�ده میان تهران و واش�نگتن،
ای�ران ب�ه دنب�ال جن�گ ب�ا آمریکا نیس�ت.
خبرگزاری «اس�پوتنیک» نیز در گزارش�ی با
عن�وان «در بحبوحه تنشه�ای فزاینده میان
واش�نگتن و تهران ،آیتاهلل خامنهای میگوید
جنگی ب�ا آمریکا به وقوع نخواهد پیوس�ت»،
به آن بخش از س�خنان ایش�ان پرداخته است
که فرمودند :گزین ه قطعی ملت ایران ،مقاومت
مقابل آمریکا اس�ت و در این رویارویی ،آمریکا
وادار به عقبنش�ینی خواهد ش�د .خبرگزاری
رس�می چین (ش�ینهوا) هم گزارش داد :رهبر
ایران گزینه نهایی را مقاومت دانسته و احتمال
هر گونه مذاکره با دول�ت ترامپ را رد میکند.
این خبرگزاری با اش�اره به رویکرد مردم ایران
نسبت به مذاکره با آمریکا به نقل از رهبر انقالب
اسلامی نوش�ت :هیچکدام از م�ردم خردمند
م�ا مواف�ق انجام مذاک�ره با آمریکا نیس�تند.
پایگاه خبری -تحلیلی «میدل ایستآی» نیز
درب�اره رویارویی میان ایران و آمریکا به نقل از
آیتاهلل خامنهای نوشت :هر گونه درگیری بین
ایاالتمتح�ده و ایران ی�ک درگیری «نظامی»
نخواه�د ب�ود ،بنابراین به رغم افزایش فش�ار
آمری�کا علی�ه ایران ام�ا درنهای�ت جنگی در
نخواهد گرفت .ش�بکه فرانسوی «فرانس »24
به نقل از آیتاهلل خامنهای تصریح کرد :آمریکا
جنگ با ایران را به نفع خود نمیبیند و از این رو
جنگی در کار نخواهد بود .آیتاهلل خامنهای راه
ملت ایران را در مقاومت و ایستادگی میبیند.
 3پایگاه صهیونیس�تی «تایمز آو اس�رائیل»،
«هاآرتص» و «جروزالم پست» نیز سخنان رهبر
معظم انقالب اسلامی ایران درباره عدم وقوع
جنگ را پوشش دادند.

دادستان و پخش کلیپ سخنرانی متهم ریاحی در
جمع سهامداران ،قاضی منصوری از نماینده دادستان
خواست کیفرخواس��ت متهم احسان محسنیثانی
فرزن��د محمدرضا را قرائت کن��د .طبق این گزارش
متهم محسنیثانی بهواسطه انجام تبلیغات غیرواقعی
در راستای باال بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش
داش��ته اس��ت و طبق کیفرخواس��ت صادره توسط
دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،نامبرده متهم به
معاونت در اخالل عم��ده و کالن در نظام اقتصادی
کشور از طریق تسهیل وقوع بزه و ارائه طریق ارتکاب
جرم و تحصیل مال از طریق نامشروع است .نماینده
دادس��تان درباره نحوه عملکرد متهم محسنیثانی
گفت :نامبرده به تبلیغات غیرواقعی برای پدیده جهت
افزایش حبابی قیمت سهام مبادرت میکرده و بهرغم
الزام قانونی بهعنوان «س��هامی خاص» در تبلیغات
اش��ارهای نمیش��ود ،حال آنکه طبق قانون ذکر آن
در تبلیغ��ات الزامی بوده اس��ت .با توجه به اظهارات
متهم محسنیثانی ،حسابرس ویژه پرونده با کسب
اجازه از محضر رئیس دادگاه و در واکنش به سخنان
متهم گفت :متهم تعداد زیادی سهام هدیه به صورت
رایگان از این شرکت دریافت کرده است .پس از انجام
مواجهه حضوری بین وکیل جمعی از شکات و ارائه
سخنان نماینده دادستان و وکیل مدافع متهم ،قاضی
منصوری ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده
شرکت پدیده را به صبح امروز موکول کرد .در پایان
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت
موس��وم به پدیده ،جمعی از سهامداران از سعهصدر
دادگاه در استماع سخنان شکات و جدیت مسؤوالن
قضایی در زمینه اجرای قانون تقدیر و تشکر کردند.

اخبار

توقف برخی تعهدات برجامی ایران
آغاز شد

اجرای برنامههای مرب��وط به توقف برخی
تعهدات کش��ور در برجام که در بیانیه شورای
عالی امنیت ملی بر آن تاکید ش��د آغاز ش��ده
اس��ت .به گزارش صداوسیما ،یک مقام مطلع
در س��ازمان ان��رژی اتمی اعالم ک��رد :اجرای
برنامههای مربوط به توقف برخی تعهدات کشور
در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی
بر آن تاکید شد آغاز شده است .وی افزود :توقف
برنامههای مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم
غنیش��ده و همچنین تولید بدون محدودیت
آب سنگین در تأسیسات اراک که در دوره ۶۰
روزه مربوط به گام اول بر انجام آن تاکید شده،
برنامههایی اس��ت که با جدیت دنبال میشود.
این مقام مسؤول گفت :طی روزهای آتی برای
آگاه��ی افکار عمومی از اقدامات انجام ش��ده،
برنامههایی برای بازدید نمایندگان رسانههای
گروه��ی از تأسیس��ات فعال در نطن��ز و اراک
پیشبینی شده که بزودی اعالم خواهد شد.

خیلی با اروپا مدارا کردیم

جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه با
بیان اینکه در وضعیت کنونی
مذاکره به هیچ وجه صحیح
نیس��ت ،گفت :بای��د قرارگاه
جنگ��ی در ح��وزه اقتص��اد
تشکیل میشد ولی فقط حرف آنزده شد .به
گزارش مهر ،سردار اسماعیل کوثری در برنامه
«رویداد» رادیو گفتوگو با اش��اره به تأکیدات
رهب��ر انقالب در جمع کارگزاران و مس��ؤوالن
نظام گفت :در گذش��ته نهتنها ی��ک بار ،بلکه
چندین بار با کشورهای غربی پای میز مذاکره
نشستیم ولی بدعهدی آنها منجر شده به هیچ
وجه خوشبین نباشیم .س��ردار کوثری اظهار
داشت :اگر مذاکره یک بار بود ،میشد برای بار
دوم پای میز نشست اما بدعهدی برای چندمین
بار تکرار ش��د و مذاکره این بار برای ملت ایران
قابل قبول نیست .سردار کوثری افزود :با اروپا
بسیار مدارا کردیم چون میخواستیم حقانیت
خود را ثابت کنیم و بگوییم شما بدعهد هستید.
یک سال صبر کردیم تا شاید نتیجه دهد ولی
نهتنها نتیجه نداد ،بلکه به ضرر کش��ور و ملت
ما تمام ش��د و هیچ فرد ایرانی خواهان مذاکره
نیست .وی تصریح کرد :مگر اینکه طرف مقابل
در عمل یکسری اقدامات انجام دهد و به واقع
ش��اهد آن باشیم و اگر این عمل بدون حاشیه
بود ،میتوان بررسی کرد و در نهایت برای این
کار تصمی��م گرف��ت ،واال در وضعیت کنونی
مذاکره به هیچ وجه صحیح و قابل قبول نیست.

اروپا بیوقفه اقدامات عملی خود
را آغاز کند

دستیار ویژه رئیس مجلس و
مدیرکل امور بینالملل مجلس
شورای اسالمی با سفیر آلمان
در تهران دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن انتقاد
از اجرایی نش��دن کانال مالی مطرحشده و عدم
اقدامات عملی از سوی کشورهای اروپایی افزود:
اینس��تکس اگرچه گامی کوچک ولی به جلو به
حساب میآید اما تاخیر در اجرای آن و همچنین
عدم بهرهمندی مردم ایران از مزایای آن ،در حالی
که جمهوری اسالمی ایران تعهدات برجامی خود
را بهطور کام��ل انجام داده اس��ت ،بیاعتمادی
فزاینده نسبت به اروپا را میان مردم و دولتمردان
تقویت کرده است .دستیار ویژه رئیس و مدیرکل
امور بینالملل مجلس با اشاره به حمایت سیاسی
کش��ورهای اروپایی از حفظ برجام تصریح کرد:
تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست
و اروپ��ا باید اقدامات عملی خود را بیوقفه آغاز و
قدری از دیوار بیاعتمادی را ترمیم کند .تاکنون
دیپلماسی اروپا در مقابله با رفتار نادرست آمریکا
بخوبی کار نکرده است.

از  ۶۰روز کوتاه نمیآییم

رئیس دفتر رئیسجمهور ب��ا بیان اینکه ما
به هی��چ وجه از مهلت ارائهش��ده ۶۰روزه کوتاه
نمیآییم ،تاکید کرد به آنچه اعالم کردیم اقدام
میکنیم .به گزارش ایس��نا ،محمود واعظی در
حاش��یه جلس��ه دیروز هیات دول��ت در جمع
خبرنگاران در پاس��خ به پرسشی درباره نیاز به
زمان  ۱۲۰روزه از س��وی اروپا برای نشان دادن
تعهدش به اینستکس ،تصریح کرد :به نظر من،
حرف درستی نیست .آن چیزی که ثبت شده و
سازوکارش مشخص است ،اجرایش نباید بیش از
یک هفته طول بکشد .وی افزود :البته قرار است
وزرای خارجه  3کشور و اتحادیه اروپایی راجع به
مساله ایران بحث کنند و مذاکراتی با طرف ایرانی
داشته باشند که ما حرفهایمان را آنجا خواهیم
زد .واعظی تصریح کرد :ما به هیچ وجه [از مهلت
ارائهش��ده] کوتاه نمیآییم و در زمان  ۶۰روز به
آنچه اعالم کردی��م اقدام میکنیم که این زمان
ش��روع هم شده است و در  ۶۰روز دوم هم آنچه
در مرحله دوم است اجرایی خواهد شد.

