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داوود آقایی اســتاد دانشگاه تهران در گفت وگو با «ایران»:

دیگه

هدف نهایی عربستان ،فشار به ایران است ،نه جنگ
مهراوه خوارزمی

ادامه از
صفحهاول

آغاز جنگ سرد

با استراتژی ضد امید

 -6بالشــک اظهــارات نتانیاهو ،ترامپ و
محمد پسر سلمان ،با سیاست شکاف میان
حاکمیت و جامعه و حتی بخشی از جامعه
بــا بخشــی دیگــر و مأیــوس کــردن جامعــه
ایرانی از آینده بیان میشــود که بــا تاکتیکهای مختلف میخواهند
نظــام ایــران مانعــی بــرای رفاه،
مقامــات
ایــن را جــا بیندازنــد کــه
ِ
ِ
امنیت و آســایش ایرانیان هســتند .اســتفاده اینان و رسانههایشان از
روان
واژگان عاطفــی و ضدعاطفــی برای هدف گرفتن احساســات و ِ
[اپوزیسیون
اجتماعی ایرانیان و ســپس موجســازی نیروهای نیابتی
ِ
کاذب جمهوری اســامی ایران] با ابزار خبر و ضدخبر در این راســتا
ِ
طراحی شــده اســت؛ اپوزیسیون مطلوبشان که دانســته یا ندانسته
مجری این استراتژی شدهاند ،عمرش حداکثر به  6-7سال میرسد
و برخی حتی یکی دو سالهاند.
 -7اکنــون بایــد رصــد و پایــش رســانهها و اظهــارات و کنشهای
مقامــات ،مدیــران ،نخبــگان و گروههــای مرجع به صــورت متمرکز
صــورت گیــرد و بــر اســاس شــاخصهای دقیــق و محســوس [نــه
ســلیقهای و ذوقــی و انتزاعــی] ،بــه آنــان توصیــه شــود کــه از زمیــن
امیدزدایــی خارج گردند؛ البته نه در چارچــوب توصیههای قضایی،
امنیتــی و آمرانــه .این اقــدام میتواند در مرکزی تحت نظر رؤســای
سه قوا راهاندازی و اجرایی و برونداد آن در جلسات مشترک مطرح
و آسیبشناسی شود.

فارس

شـ ــبکه هـ ــای اجتماعـ ــی تحـ ــت تأثیـ ــر
اتهامات و اظهـ ــارات ادعایی مقام های
دولت عربسـ ــتان سـ ــعودی و برخی از
کشـ ــورهای متحدش با این سؤال جدی
مواجه اند که این تهدیدها و رجزخوانی
ها تا چه حد جدی اسـ ــت .با سـ ــید داوود
آقایی ،اسـ ــتاد روابط بینالملل دانشگاه
تهران و کارشناس مسائل منطقه درباره
این پرسـ ــش و اهداف واقعی که از این
رویارویـ ــی لفظـ ــی پیگیـ ــری می شـ ــود
گفت وگو کردیم.
دالیل و ریشـــههایی را که سبب شده
است ریاض دور جدیدی از جنگ لفظی
و رسانهای را علیه ایران آغاز کند  ،باید در
چه رویدادهایی جستوجو کرد؟
در دوره حکومـ ــت پهلـ ــوی ،ایـ ــران
و عربسـ ــتان هـ ــر چنـ ــد هـ ــر دو متحـ ــد
استراتژیک غرب بودند و با فروش نفت
ارزان و خریـ ــد سـ ــاحهای گـ ــران منافع
غـ ــرب را تأمیـ ــن میکردند امـ ــا در عین
حال رقابتهای پیـ ــدا و پنهان دیرپایی
هم در منطقه داشـ ــتند و هر یک سعی
میکردنـ ــد موقعیـ ــت ممتازتـ ــری را در
منطقه کسـ ــب کنند .پس از سقوط رژیم
پهلـ ــوی و با توجـ ــه به به قدرت رسـ ــیدن
یک نظام شـ ــیعی در ایـ ــران ،طبیعی بود
کـ ــه تضـ ــاد ایدئولوژیـ ــک میان ایـ ــران که
ایدئولـ ــوژی شـ ــیعه را رهبـ ــری میکـ ــرد و
عربستانکهسرسلسلهایدئولوژیوهابیت
و سلفیگری را برعهده داشت ،بر همه آن
رقابتهایپیشینافزودهشودونمودپیدا
کند .چنانکه این تضاد از سالهای آغازین
پیروزی انقالب اسالمی ایران خودش را در
روابط و برخوردهای دو کشـ ــور از جمله در
حمایت عربستان از رژیم بعث صدام در
سالهایجنگتحمیلیوحملهنظامیان
سعودی و کشته شـ ــدن  400زائر ایرانی در
جمعـ ــه خونین سـ ــال  1366در مکه بروز
داد .این روندی بوده است که تا سالهای
اخیر و بروز گروهک تروریسـ ــتی داعش
در منطقه ادامه داشـ ــته اسـ ــت .تضاد و
رقابـ ــت تاریخی که به واسـ ــطه پیروی و
وابستگی ریاض همواره محمل استفاده
قدرتهـ ــای فرامنطق ـ ـهای و غرب برای
اعمال فشـ ــار علیه جمهوری اسـ ــامی
قرار گرفته است.
همچنـــان که اشـــاره کردیـــد ،یکی از
نقطه تالقیهای اساســـی مواجهه تهران
و ریـــاض در منطقـــه در دوگانه حمایت

عربســـتان از داعـــش و مبارزه ایـــران با
آن تجلی یافـــت .همزمانـــی اتهامزنی
عربستان علیه ایران با روزهای احتضار و
پایان داعش را چگونه ارزیابی میکنید؟
داعش ـ ـیها هیـ ــچ گاه کـــــــ ــتمان
نمـ ــی کردنـ ــد کـ ــه از مسـ ــلک و مـ ــرام
سـ ــلفیگری پیروی میکننـ ــد و به نوعی
ریشه در مسلک وهابیت داشته و دارند.
اشـ ــتراکات نزدیـ ــک میان سـ ــلفیگری
داعـ ــش و وهابیت حاکم در عربسـ ــتان
قابل انکار نیسـ ــت .اگر چه سـ ــعودیها
هیچ گاه مایل نبودند که حمایت خود را
از داعش آشکارا اعالم کنند اما رویکردها
و موضعگیریهایشـ ــان نسـ ــبت به این
گروه که هـ ــدف اصلیاش چیـ ــزی نبود
جز ضربه زدن به ایران ،عراق و سـ ــوریه
به عنوان سـ ــه کشـ ــور دارای همبستگی
ایدئولوژیک و پایگاههای مهم جمعیت
شـ ــیعه ،در واقع میتوانسـ ــت ورود غیر
مسـ ــتقیم عربستان سـ ــعودی به جنگ
با ایران تلقی شـ ــود و در کنار آن اهدافی
چون سقوط دولت بشار اسد ،جلوگیری
از ریشه گرفتن دولت شیعی در عراق و
نیز ایجاد نقطه ضربه در لبنان پیگیری
میشـ ــد .اهدافی که باوجود هزینههای
سنگینی که متحمل شد ،تحقق نیافت.
شکسـ ــت داعش به لحاظ روحی ضربه
کاری را به سـ ــعودیها وارد کـ ــرد و آنها
به درسـ ــتی عامل اصلی ایـ ــن ناکامی را
در توان رویارویی ایران یافتند .شکسـ ــت
فاحـ ــش داعـ ــش در عـ ــراق و سـ ــوریه
طی ماههـ ــای اخیر و نیـ ــز موفقیتهای
سیاسی حزباهلل در لبنان و توفیقهای
نظامیشان در سـ ــوریه برای سعودیها
غیر قابل هضـ ــم بود .آنهـ ــا نمیتوانند
تحمل کنند کـ ــه ایران همـ ــه حوزههای
نفوذ عربسـ ــتان سـ ــعودی را تحت نفوذ
خود دربیاورد و مانع از گسـ ــترش حوزه
نفـ ــوذ عربسـ ــتان شـ ــود .از ایـ ــن جهـ ــت
مسـ ــئوالن ریـ ــاض بـ ــه دنبـ ــال بهانهای
بـ ــرای بروز دشـ ــمنیهای خـ ــود بودند و
درگیریشـ ــان با یمن که در سالهای نه
چنـ ــدان دور حیاط خلوت سـ ــعودیها
بـ ــه شـ ــمار میآمـ ــد فرصت طـ ــرح این
بهانهجویـ ــی را فراهم آورد کـ ــه بگویند
ایران به حوثیها در یمن کمک میکند
و موشک بالسـ ــتیکی را که هفته گذشته
به ریاض پرتاب شد را مستمسکی برای
بـ ــروز خشـ ــم و کینهشـ ــان علیه ایـ ــران و
فرافکنی ناکامیهایشان در یمن باوجود
همه جنایتها قرار دادند.

به نظر میرسد که عربستان از طریق
مطرح کـــردن اتهامات ادعایـــی خود در
مورد این موشـــکها خود را در همآوایی
جدی بـــا خواســـت دولـــت ترامپ در
امریکا علیـــه برنامه موشـــکی ایران قرار
دهد ،خـــارج از این موضوع ریاض تا چه
حد توانایی ســـازمان دادن به یک جبهه
عربی-غربی را علیه ایران دارد؟
عربستان مشـ ــکالت خودش را دارد.
محمـ ــد بـ ــن سـ ــلمان ،ولیعهـ ــد جوان،
جویای نام و عجول این کشـ ــور میداند
که خواسـ ــت او مبنی بر حذف نیروهایی
که سـ ــالها در قـ ــدرت بودنـ ــد و خاندان
سـ ــعودی را شـ ــکل میدانند ،کار آسانی
نیسـ ــت .چـ ــه بسـ ــا مشـ ــکالتی کـ ــه در
ایـ ــن راه تاکنـ ــون بـ ــه وجـ ــود آمـ ــده،
تشـ ــدید هم خواهد شـ ــد .با این حال
سـ ــعودیها بـ ــی میـ ــل نیسـ ــتند که در
صورت امـ ــکان وارد یک جنـ ــگ نیابتی
شـ ــوند و درگیریهایی را یا مسـ ــتقیماً با
جمهوری اسـ ــامی ایران و یا با متحدان
ایـ ــران مانند حـ ــزباهلل لبنـ ــان به وجود
بیاورنـ ــد .منتهـ ــا هـ ــم عقـ ــای قـ ــوم در
عربسـ ــتان و هم متحدانشان میدانند
که ورود به جنگ با ایران یک بیخردی
محض است .زیرا عربستان در موقعیت
اقتصادی مطلوبی قرار ندارد .هم ارزان
شـ ــدن نفـ ــت در دو سـ ــال اخیـ ــر باعث
کاهش چشمگیر ذخایر ارزی این کشور
شده است و هم در جبههای به وسعت
یمن درگیر است .درگیریهای عربستان
با قطر به عنوان یکی از اعضای شـ ــورای
همکاری خلیج فارس و محقق نشـ ــدن
اهـ ــداف ریـ ــاض در لبنـ ــان نیـ ــز مزید بر
علت اسـ ــت .بنابر این به نظر نمیرسد
کـ ــه عقـ ــای عربسـ ــتان بخواهنـ ــد وارد
درگیری نظامی شـ ــوند .اما از آنجا که به
هر حال بن سلمان یک جوان ناپخته و
بی تجربه است و صهیونیستها نیز به
بروز درگیری در منطقه بی میل نیستند
و نشـ ــانههایی از همکاری و روابط پشت
پرده بین عربسـ ــتان سعودی و اسرائیل
دیده شده است .بنابر این ممکن است
تمایل به ایجاد جنگ در منطقه دست
کـ ــم علیـ ــه حـ ــزباهلل لبنـ ــان را تقویت
کنند .امریکاییها هم عالقهمند هستند
که ایران را در فشـ ــار و تنگنـ ــا قرار دهند.
بنابرایـ ــن مجموعـ ــه ایـ ــن پازل نشـ ــان
دهنده وجود ائتالف س ـ ـهجانبهای میان
امریکا ،رژیم صهیونیسـ ــتی و عربستان
اسـ ــت که تمایل بـ ــه ایجـ ــاد درگیری در

ایران یک تجربه  40ساله
را در کنترل بحرانهای
متعدد داخلی و خارجی
پشت سر گذاشته است
و نشان داده است که
میتواند با درایت و
تدبیر برای این بحرانها
چارهاندیشی کند .در حال
حاضر هم دولتمردان
چنانکه تاکنون به درستی
عمل کردهاند نباید بهانه
به دست بدهند
منطقـ ــه و جلوگیـ ــری از گسـ ــترش نفوذ
ایـ ــران دارد .هرچند بازیگران منطقهای
و بینالمللیای که بهرهای از عقالنیت
دارنـ ــد ،میداننـ ــد کـ ــه ایـ ــران کشـ ــوری
نیسـ ــت که در جنگ احتمالـ ــی امتیازی
واگذار کنـ ــد ،بلکه برعکس بـ ــا امکانات
پیشـ ــرفتهای که برای خـ ــود ایجاد کرده
است ،به خوبی از خود دفاع خواهد کرد.
بنابراین آنها این ریسک را نمیپذیرند.
بنابراین شـــما نگرانیهایـــی را که در
برخی محافل درباره احتمال بروز جنگ
میان ایران و عربســـتان مطرح میکنند
منتفیمیدانید؟
با توجـ ــه به مجموعه مشـ ــکالتی که
سـ ــعودیها در داخل و در مرزهای خود
با آن مواجهند ،بعیـ ــد میدانم که آنها
جبهـ ــه جدیدی را باز کنند .سـ ــعودیها
طی دو سال و نیم اخیر با همه امکانات
و پشـ ــتیبانیها در جنگ یمن و در برابر
مـ ــردم محـ ــروم از امکانـ ــات آن آچمز
شـ ــدهاند .این در حالی اسـ ــت که تصور
میکردند طی یک هفته پیروز میشوند
و دولـ ــت دسـ ــت نشـ ــانده خودشـ ــان را
در صنعـ ــا روی کار میآورنـ ــد .امـ ــا این

جنـ ــگ دو سـ ــاله میـ ــان سـ ــعودیها با
بیشترین و یمنیها با کمترین امکانات
هیچ حاصلی برای آنها نداشـ ــته اسـ ــت
و ایـ ــن میتوانـ ــد تجربـ ــه ذی قیمتـ ــی
برایشـ ــان باشـ ــد ،البته اگـ ــر عقالنیت بر
برنامههایشان حاکم باشد .اما اگر تحت
تحریک صهیونیس ـ ـتها و دیگران قرار
بگیرند همه چیز ممکن است.
بحث احتمال رو در رویی با حزباهلل
به عنـــوان نیرویـــی که نزدیک بـــه ایران
هسترامطرحکردید.مختصاتحضور
حزباهلل در لبنان آیـــا اجازه میدهد که
جدالی منفـــک از کلیت لبنـــان در برابر
حزباهلل ایجاد شود؟
ضربالمثلـ ــی هسـ ــت کـ ــه میگوید
«آزمـ ــوده را آزمـ ــودن خطاسـ ــت».
صهیونیستها آخرین بار در سال 2006
میالدی شکست در درگیری با حزباهلل
را تجربه کردند .حزباهلل آن روز شـ ــاید
امکانات و آمادگی را که امروز در اختیار
دارد ،نداشـ ــت .دبیرکل حزباهلل بارها
اعالم کرده است که اگر اسرائیل بخواهد
یک بـ ــار دیگـ ــر وارد جنگ بـ ــا حزباهلل
شـ ــود ،ریسـ ــک بزرگی کـ ــرده اسـ ــت .در
عین حال دولـ ــت و مردم لبنان بیش از
گذشـ ــته از حزباهلل حمایت میکنند و
اعتماد بیشـ ــتری به آن دارند .میدانند
که حـ ــزباهلل یک نیروی وفادار خواهان
حفـ ــظ تمامیت ارضـ ــی لبنان اسـ ــت و
میتوانـ ــد به عنوان یک نیـ ــروی دفاعی
در برابر تجاوزات به لبنان بایستد .البته
دشمن همیشه دشمن است و اسرائیل
همیشـ ــه دشـ ــمن حزباهلل و کشورهای
منطقـ ــه میمانـ ــد و هـ ــر اتفاقی بـ ــر این
اساس امکانپذیر است.
یکاحتمالدردرگیریهایلفظیاخیر
نیزمیتوانداینباشدکههدفغاییجنگ
نیست،بلکهنقشعربستاندرشطرنجی

کهامریکاطراحیکردهاست؛مجبورکردن
ایـــرانبهمذاکـــرهدربارهبرنامهموشـــکی
است.ارزیابیتاندراینبارهچیست؟
ایـ ــن میتوانـ ــد یـ ــک سـ ــناریوی
جـ ــدی باشـ ــد کـ ــه امریـ ــکا بخواهد از
طریـ ــق بهانه سـ ــازیهای عربسـ ــتان
فضای فشـ ــار بر ایران بـ ــرای مذاکره
درباره برنامه موشـ ــکی را تقویت کند.
چنانکـ ــه اینک یک موشـ ــک بالسـ ــتیک
توسط انصار اهلل یمن به حوالی فرودگاه
ریاض شـ ــلیک شده است و امریکاییها
هـ ــزاران کیلومتـ ــر دور از صحنـ ــه نبرد و
بدون بررسی و ارزیابی جوانب امر اعالم
کنند که بله این موشـ ــک از طریق ایران
در اختیار یمن قرار داده شده؛ مبین آن
اسـ ــت که امریکاییها به دنبال طراحی
سـ ــناریویی هسـ ــتند کـ ــه در ایـ ــن زمینه
بهانههایی به دسـ ــت بیاورنـ ــد و در کنار
بهانه جویی در مسائل هستهای و برجام
موضوع موش ـ ـکهای دفاعی ایـ ــران را
مطرح کنند.
ارزیابیتان از مواجهه ایران با اتهامات
و تهدیداتی که از سوی ریاض و متحدانش
مطرحشدهاست،چیستوبهباورتاندر
آیندهبایدچهرویکردیپیگیریشود؟
ایران یک تجربه  40ساله را در کنترل
بحرانهـ ــای متعدد داخلـ ــی و خارجی
پشـ ــت سر گذاشـ ــته و نشـ ــان داده است
که میتواند با درایـ ــت و تدبیر برای این
بحرانهـ ــا چارهاندیشـ ــی کنـ ــد .در حال
حاضر هم دولتمـ ــردان چنانکه تاکنون
به درسـ ــتی عمل کردهاند نباید بهانه به
دسـ ــت بدهند ،باید بر اساس عقالنیت
اظهار نظر کنند .سـ ــایر نیروهای داخلی
هم بایـ ــد در همین مسـ ــیر حرکت کنند.
کاری که روزنامه کیهـ ــان کرد ،اقدامی بود
که بهانه واهی به دسـ ــت دشمنان داد که
مدعی شوند ایران به انصاراهلل و حوثیها
خط میدهـ ــد که پس از ریـ ــاض به دوبی
حمله کنند .چنیـ ــن اقداماتـ ــی میتواند
مشـ ــکلآفرین باشـ ــد .امـ ــا در صورتی که
انسـ ــجام واقعی بین همه نیروها باشد و
به درستی مسئوالن و تصمیم گیرندگان
ارزیابیهای خـ ــود را ارائه کنند و دیگران را
تحریک نکنند و بهانه به دسـ ــت ندهند و
تأکیدبرراهبرددفاعیایرانباشدمیتواند
به حل سریعتر مسأله و جلوگیری از بروز
بحرانی جدیـ ــد در منطقـ ــه کمک کند.
همچنین مسلم است که وزارت خارجه
رایزنیها را تقویت خواهد کرد و بحران
پشت سر گذاشته خواهد شد.

روایتبهزادنبویازآزادسازیگروگانهایسفارتامریکادرتهران
بیانیـــ ه الجزایـــر به عنـــوان یکی از مصوبـــات دولت
شـــهید رجایی ،از نخســـتین تجربههای دیپلماتیک
جمهـــوری اســـامی ایـــران اســـت .ایـــن بیانیـــه که
حاصل مذاکرات دولت شهید رجایی درباره آزادی
گروگانهای امریکایی پس از تســـخیر النه جاسوسی
امریکاســـت؛ در مذاکراتی غیرمســـتقیم با امریکا و
با واســـطه مقامات الجزایری به دســـت آمده است.
بهزاد نبوی ،امضاکننـــده این توافقنامه در گفتوگو
با ســـایت جماران ،بـــه بازخوانی زمینه و شـــرایط و
چگونگی امضـــای این بیانیـــه پرداختـــه و برخی از
آخریـــن انتقادات درباره آن را توضیح داده اســـت.
وی گفته است« :برخالف آنچه میگویند؛ مذاکرات
طوالنی نشد؛ دو مرحلهای شد ...در این سه ماه یک
مرحله ما پیشـــنهاد  23میلیـــارد دالر نقد کردیم که
مذاکرات متوقف شـــد؛ در مرحله بعد پیشـــنهادات
جایگزین دنبال شـــد ».بـــه گفته نبـــوی «امام برای
حل ماجرای گروگانها  4شـــرط طرح کرد .مجلس
شـــورای اســـامی کمیســـیونی تشـــکیل داد و تقریباً
همین  4شـــرط را به صـــورت یک مصوبـــه درآورد.
ایـــن مصوبه نمیتوانســـت حکـــم قانون را داشـــته
باشـــد .نه مجلـــس و نه دولـــت ،هیچ کـــدام در امر

گروگانگیری مسئولیتی نداشتند و طبعاً هیچ قانونی
نمیتوانست برای آزادی اتباعی که نگهداری آنها
ربطی به دولت نداشـــت و قانوناً هم نمیتوانســـت
ربطی به یک دولت قانونی داشـــته باشـــد ،تکلیفی
برعهده دولت بگذارد».
وی دربـــاره پیگیری حضرت امـــام در این رابطه
هم افزوده اســـت« :هر چند روز یکبار حاج احمدآقا
از طرف امام به مـــن زنگ میزد که چه کار کردید؟
ماجرا تمام شـــد یا نشـــد؟ خـــود امام دوبار شـــهید
رجایی و من را خواســـت و پیگیـــر کار بودند .در یکی
از دیدارهـــا فرمودنـــد ،آقـــای دکتـــر یداهلل ســـحابی
آمده بود پیـــش من و گریه میکرد کـــه اینها؛ یعنی
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دولت رجایی نمیخواهند ماجرا را حل کنند؛ شـــما
هیأتـــی را بگذارید که ایـــن ماجرا را حـــل کند...هم
شـــهید رجایی و هم مـــن به ایشـــان توضیح دادیم
که مـــا معتقد به محاکمـــه اتباع امریکایـــی زندانی
ولو به شکل ســـمبلیک بودیم ،اما چون شما گفتید
و مجلس هم نظر شـــما را تأیید کـــرد ما با تمام قوا
دنبال حل ماجرا رفتیم».
بهـــزاد نبوی درباره آزادســـازی گروگانها و اینکه
گفته میشـــد دولـــت اینقدر موضوع را کـــش داد تا
کارتر از کاخ ســـفید برود ،توضیـــح داد« :مرحوم بن
یحیـــی وزیر امـــور خارجـــه الجزایر زنـــگ زد و گفت
کارتـــر میگوید؛ اگر مـــا همیـــن االن پولهایی را که
میتوانیم فوری به حساب ایران منتقل کنیم؛ نبوی
قـــول می دهد کـــه گروگانها را تا وقتـــی من در کاخ
سفید هستم آزاد کند؟  ...همان روز عصر آنان را به
فرودگاه مهرآباد تهران رساندم ...هنوز کارتر در کاخ
ســـفید بود که آنهـــا از ایران پرواز کردنـــد و به آلمان
رســـیدند؛ اما تا به امریکا برســـند ،ریـــگان وارد کاخ
ســـفید شده بود ».به گفته وی «امام ،دولت و شهید
رجایی قویاً مصمم بودند که در زمان کارتر موضوع
حل شود و به دوره ریگان کشیده نشود».
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جزئیاتمحکومیتهمدستانبابکزنجانی

وکیلمدافع متهم ردیف سـ ــوم پرونده موسـ ــوم به فساد نفتی با
چه خبر
بیان اینکه رأی صادره برای موکلم  108صفحه اسـ ــت ،گفت :ما
در حال رونویسـ ــی از رأی دادگاه هستیم .محمدرضا مهرشاد در
گفتوگو با ایسنا افزود :موکلم عالوه بر 20سال حبس به رد مال به مبلغ 14میلیارد تومان
محکوم شده است .غالمرضا مهدوی ،وکیل مدافع شرکت نفت نیز در گفتوگو با ایسنا
گفت:هفتهگذشتهحکمبهطرفینپروندهموسومبهفسادنفتیابالغشد.براساسحکم
صادره ،مهدی شـ ــمس متهم ردیف دوم به  20سـ ــال حبس و رد مال تضامنی با بابک
زنجانیوفالحهرویبهمبلغ 65میلیونیوروکهبایدبهبانکمسکنبدهد،محکومشده
است .وی افزود :حمید فالح هروی ،متهم ردیف سوم پرونده نفتی نیز به 20سال حبس
و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز ،یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در
شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دالر
سودحاصلازبانکافایایبیمحکومشدهاست.ویافزود:رأیهنوزبهمنابالغنشده
و برای ابالغ رأی باید حضوری به دادگاه بروم و آن را بخوانم و از آنجا که تعداد صفحاتش
زیاداست،زمانبراست.

دادستان ویژه روحانیت پیگیر محدودیت خاتمی
عبداهلل ناصری ،از فعاالن سیاسـ ــی اصالحطلب گفت که حجتاالسالم
رئیسی ،دادستان دادگاه ویژه روحانیت گفته است که موضوع محدودیت
جدید برای سید محمد خاتمی را پیگیری میکند .وی در گفتوگو با ایلنا
با اشـ ــاره به ممانعت از حضور رئیس دولت اصالحات در نشسـ ــت بنیاد
باران افزود :بعدها مشـ ــخص شد دادسـ ــتان ویژه دادگاه روحانیت از این
حکم اطالعی نداشـ ــته اسـ ــت .سـ ــؤالی از آقای رئیسـ ــی در این مورد شد و
ایشـ ــان از صدور چنیـ ــن ابالغی ه قضایی اظهار بیاطالعـ ــی کرد و گفت که
موضوع را پیگیـ ــری میکند .این امر یک پدیده منحصر به فرد نیسـ ــت و
اتفاقهای مشابه در کشـ ــور ما زیاد افتاده است و آقای رئیسی قول داد که
این موضوع را پیگیری کند.

پای رضا ضراب به پرونده «مایکل فلین» باز شد
رســـانههای امریکایی روز جمعه از بررســـی پرونده مایکل فلین ،مشاور سابق امنیت
ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و احتمال دست داشتن وی در طرحی برای
بازگرداندن یکی از مخالفـــان دولت ترکیه از امریکا در ازای دریافت دهها میلیون دالر
خبر دادند .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه ،رابرت مولر
بازرس ویژه تحقیق پرونده دخالت روسیه در انتخابات امریکا در حال بررسی نشست
فلین با مقامات ارشـــد ترکیه درست چند هفته پس از روی کار آمدن ترامپ است .در
این نشســـت مقرر شـــد در صورتی که فلین بتواند تا زمانی که بر ســـر کار است شرایط
اســـترداد فتحاهلل گولن ،رقیب سیاســـی رجب طیب اردوغان و از مخالفان سرسخت
دولت وی را به ترکیه تسهیل و همچنین به آزادی رضا ضراب ،تاجر ایرانی – ترکیهای
مرتبط با اردوغان کمک کند تا  15میلیون دالر دریافت خواهد کرد .به نوشـــته ان.بی.
سی ،مقامات ترکیهای خواستار همکاری فلین برای آزادی ضراب شدند که در مارس
 2016در میامی و به اتهام کمک به دور زدن تحریمهای امریکا علیه ایران دستگیر شد.

تالش انگلیس برای بهبود روابط با ایران

روزنامه گاردین در گزارشـــی نوشـــت :وزارت امور خارجه انگلیس در
آستانه سفر بوریس جانســـون به تهران در تالش است راههایی برای
بهبود روابط با ایران بیابد .به گزارش ایســـنا ،در بخشی از این گزارش
آمده اســـت :در حالی که قرار است بوریس جانسون وزیر امور خارجه
انگیس بزودی به تهران ســـفر کند ،وزارت خارجه این کشـــور در حال
بررسی یک ســـری اقدامات برای بهبود روابط با ایران است .این سفر
میتواند فرصتی برای جانســـون باشـــد تا بتواند آزادی نازنین زاغری
شهروند دوتابعیتی بازداشت شده در ایران را به دست آورد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد

خبر

توافقروحانیوالریجانی

برایایجادتغییراتاساسیدرساختاردولت

رئیس کمیسـ ــیون اجتماعی مجلس از توافق رؤسای قوای
مجریه و مقننه برای ایجاد تغییرات اساسـ ــی در سـ ــاختار دولـ ــت خبر داد .عبدالرضا
عزیزی نماینده شـ ــیروان در مجلس در گفتوگو با فارس ،با اشـ ــاره به نشست دیروز
سران قوای سهگانه در قوه قضائیه گفت :در این جلسه علی الریجانی و حسن روحانی
رؤسـ ــای قوای مقننه و مجریه به بحث و بررسـ ــی پیرامون ایجاد تغییرات در ساختار
دولـ ــت پرداختند و به توافقات ضمنی در اینباره رسـ ــیدند .وی افزود :براسـ ــاس این
توافق وزارت راه و شهرسـ ــازی به دو وزارتخانه مسـ ــکن و شهرسـ ــازی و امور راهداری
تقسیم میشود و سازمان شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد
شـ ــد .رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهارداشت :همچنین براساس این توافق
بنا شد امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت
نفـ ــت به وزارت انـ ــرژی تغییر کند .عزیزی خاطرنشـ ــان کرد :همچنین توافق شـ ــد تا
وزارتخانهای ایجاد شود که تنها به امور مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه
عملکردش به این بخش معطوف باشـ ــد .وی افزود :عالوه بر این ،سازمان حفاظت
محیط زیسـ ــت و همچنین منابع طبیعی و بخش آبوفاضالب شـ ــهری و روستایی و
آبمنطقهای یک وزارتخانه دیگری را تشکیل می دهند .وی افزود :دیگر اینکه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسـ ــعه صادرات و بازرگانی تقسیم شود و
در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سـ ــازمان
ملی جوانان به کار خود ادامه دهد.

 ۶آذر تعطیل رسمی است

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که طبق مصوبه مجلس ،ششم آذرماه مصادف
با هشتم ربیع االول تعطیل رسمی است.
بهروز نعمتی در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت :به موجب مصوبه مجلس در جزء ح
بند  ۵ماده  ۳۷قانون احکام دائمی برنامههای توسـ ــعه کشور که در  ۲۷بهمن  ۹۵به
تأیید شـ ــورای نگهبان رسیده و  ۲۰فروردین  ۹۶در روزنامه رسمی منتشر شده ،هشتم
ربیع االول سالروز شهادت امام حسن عسگری و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)
تعطیل رسمی تعیین شده است.
بـ ــه گفته وی احتماالً بهدلیل انتشـ ــار این مصوبه قانونی در روزنامه رسـ ــمی در اوایل
سالجاری این تعطیلی در تقویم سال  ۹۶ثبت نشده است.

