سال بیست وچهارم شماره 6824
پنجشنبه  21تیر 1397

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به ادعاهای بیاساس علیه سفارتخانههای ایران
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
بــه ادعاهــای بیاســاس علیــه فعالیت
ســفارتخانههای ایــران واکنــش نشــان
داد .واکنــش بهرام قاســمی بــه ادعای
وزیــر امــور خارجــه امریــکا بــود کــه در
اظهاراتــی مدعــی اســتفاده ایــران از
ســفارتخانههایش برای دسیســهچینی
جهــت حمــات تروریســتی در
اروپــا شــد .بهگــزارش ایرنا،
قاســمی بــا رد ســخنان

بیاســاس و اتهامــات مضحــک مایک
پومپئو در ادامه فضاسازی و جنگ روانی
هدفمند علیه فعالیت سفارتخانههای
ایــران ،گفـــــــــــــــــت« :ســفارتخانههای
جمهــوری اســامی ایــران در چارچوب
کنوانســیونهای بینالمللــی و روابــط
دوجانبــه در کشــورهای متوقففیــه
و در جهــت توســعه روابــط دوســتانه
و مودتآمیــز در کشــورهای میزبــان
خــود فعالیت میکننــد ».او با اشــاره به

اینکــه طــرح اتهــام علیــه فعالیتهای
دیپلماتیک ایران ،تالشــی دیگر از سوی
امریــکا بــرای تخریــب روابــط خارجــی
کشورمان است ،افزود« :پمپئو در حالی
این ادعاهای بیاساس را علیه کشورمان
طــرح میکنــد کــه شــواهد گوناگونــی
از جاسوســی و اقدامــات خرابکارانــه
ســفارتخانههای امریــکا بــا صدهــا
پرســنل نظامــی و امنیتــی در پوشــش
دیپلماتیــک در منابــع مختلف منتشــر

شــده و تاریــخ معاصر مملــو از این نوع
فعالیتهای نامشــروع و خالف عرف و
موازیــن بینالمللی و نیز تخریب روابط
خارجی کشــورهای میزبان و دخالت در
امــور داخلــی آنها اســت ».ایــن موضع
همچنیــن میتوانســت پاســخی باشــد
به اتهــام زنی دادســتانی فــدرال آلمان
که مدعی شــده دیپلمــات ایرانی بهنام
«اسداهلل اسدی» مستقر در وین ،مظنون
بــه ارتبــاط بــا یــک زوج بلژیکــی اصالتاً

ایرانی برای حمله به نشســت اخیر یک
گــروه مخالف دولــت ایــران (منافقین)
است .پیش از این وزیر خارجه ایران این
اتهــا م را «طرح شــیطانی» و «عملیات
فریــب» خوانــده بــود و در واکنــش بــه
آن گفتــه بود« :افراد بازداشــت شــده از
اعضای شناخته شده گروهک منافقین
هســتند و آمادهایم با ارائه اسناد الزم در
جهت روشــن کــردن ابعــاد واقعی این
سناریو همکاری کنیم».

همزمان با تالشهای امریکا برای گسترده کردن جبهه ضدایرانی ،فرستادههای ویژه روحانی به کشورهای مختلف سفر میکنند

مأموریت فرستادگان روحانی

ادعای جدید عربستان علیه ایران

عربستان سعودی در رابطه با آنچه نقض مرزهای دریایی
دیـــگه
از ســوی ایران خواند ،یادداشــت اعتراضی به سازمان ملل
چه خبر
ارســال کرد .به گزارش ایســنا بــه نقل از خبرگزاری رســمی
عربســتان (واس) ،عربســتان سعودی مدعی شــد که قایقهای ایرانی بارها به
مرز دریایی عربســتان تجــاوز کردهاند و وارد مناطق ممنوع چاهها و ســکوهای
نفتی شدند .سعودیها مدعی شدند که بر اساس توافق  24اکتبر  1968میالدی
این مناطق جزو آبهای عربســتان به شمار میرود و ایران این توافق را نقض
کرده است و از جمهوری اسالمی ایران خواستند که این نقضها را متوقف کند.

پاسخ آشنا به توئیت ترامپ

مشــاور رئیــس جمهور در واکنــش به ادعای ترامــپ مبنی بر پرهیز
نظامی های ایرانی از رویارویی با نظامی های امریکا در خلیج فارس
گفت«:مدتى است ناوهاى امریکایى سر عقل آمده اند و براى ادب
کردنشــان نیــاز چندانى به بازداشــت تفنگــداران دریایى یا هشــدار
قایق هاى تندرو نبوده است».

رایزنی با وزارت اطالعات درباره مولوی عبدالحمید

نماینده تهران در مجلس درخصوص آنچه محدودیت سفر علمای اهل سنت
مخصوصاً مولــوی عبدالحمید خوانــد ،گفت :درخصوص ایــن محدودیتها
با آقای علوی وزیر اطالعات جلســه خصوصی داشــتم و ایشــان مطالبی را در
این زمینه عنوان کرده و از جمله گفت آقای مولوی عبدالحمید مسافرت زیاد
میرود و برخی محدودیتها به خاطر جو امنیتی اســت .صادقی پیش از این
هم تذکری کتبی به وزرای کشــور و اطالعات داده اســت .او گفت :مقام معظم
رهبــری در یک نامه مکتوب اعالم کردند که حقوق اهل ســنت رعایت شــود و
اساســاً هیچ گونه تعارضی بین رویکردهای نظام و این بخش از جامعه ایران
وجود ندارد.

بازداشت اعضای باند فروش سالح در مشهد

ابتکار معاون رئیس جمهوری در مالزی با ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشور رایزنی کرد

ادامـــــه از
صفحه اول

در راســتای همیــن رویکــرد ،معصومــه
ابتــکار ،معــاون رئیــس جمهــوری در امور
زنان و خانواده که از جایگاه فرســتاده ویژه
روحانی به مالزی و اندونزی سفر کرده بود،
در دیــدار بــا مقامهای عالــی و اجرایی این
دو کشــور به اقدامات غیرقانونی و خارج از
عرف بینالملل امریکا در برخورد با مسأله
برجاماشارهکردوخواستارهمکاریآنهادر
راستایحفظصلحوتوسعهروابطسیاسی
و اقتصادی متقابل شــد .عالوه بــر دو وزیر
امور خارجه پیشین کشــورمان یعنی علی
اکبروالیتیوکمالخرازیکهیکیدرسفربه
روسیه و دیگری با سفر به اسپانیا ،واتیکان،
ایتالیاوآلمانبادولتودستگاهدیپلماسی
در حمایت از برجام همراهی کردند ،پیش
از این محمد شریعتمداری وزیر صنعت،
معــدن و تجارت در ســفر اوایــل ماه جاری
به عمان و در ســفر اخیر خــود به ترکیه که
به بهانه تحلیف ریاســت جمهوری رجب
طیب اردوغان انجام شد ،همین مأموریت
را برعهده گرفت .همچنین سفرهای لعیا
س جمهوری
جنیدی ،معاون حقوقی رئی 
بــه هلند و آلمان ،رضــا اردکانیان وزیر نیرو
به ارمنستان و گرجستان ،مرتضی سرمدی
قائممقام وزیر امور خارجه به کوبا ،بولیوی،
اوگاندا و ونزوئال از جمله ســفرهایی بودند
که در همین راستا انجام شدند .رایزنیهای
فرســتادگان ویژه دولت جمهوری اسالمی
در ســفر به کشــورهای کوچک و بزرگ دنیا
فــارغ از دو هــدف غایی خــود یعنی تالش
بــرای حمایــت از برجــام و فراهــم آوردن
امکان رویارویــی با تحریمهای امریکا یک
پیاممهمرامخابرهمیکندوآناینکهعصر
یکجانبهگرایی و ســلطه یک قدرت برای
تعیین تکلیف در روابط بینالملل به پایان
رسیده است .پیامی که تا همین لحظه نیز

تالش اتحادیه اروپا برای مقاومت در برابر
اقدامات ضد برجامی دولت امریکا شاهد
معناداری آن است.
با این حال واضح است که امریکا همچنان
به نتیجه بخشی سیاســتهای خود بویژه
از طریــق همــراه کــردن برخی کشــورهای
منطقــه امیــدوار اســت .چنانکه عــاوه بر
سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا
بــه امــارات و رایزنی او با شــیخ محمد بن
زائــد آل نهیــان ولیعهــد ابوظبــی دربــاره
راههــای مقابلــه با ایــران ،روز گذشــته یک
مقام وزارت امور خارجه امریکا از البیگری
هیأتــی امریکایــی بــرای افزایــش فشــار بر
ایــران در ســفر بــه کشــورهای منطقه خبر
داد و گفت ،این هیأت برای ایجاد اقدامات
هماهنگ علیه ایران به کشورهای حاشیه
خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و
بحرین ســفر داشت ه است .به گزارش ایسنا
به نقل از شینهوا ،این هیأت شامل مقامات
ارشــد وزارت امــور خارجــه امریــکا در یک
سفر ســه روزه به عربستان سعودی رفته و
با مقامات این کشور برای هماهنگ کردن
فشــار بیشــتر بر ایران رایزنی کرده است که
شــامل راههای جدید برای پایــان دادن به
آنچه واشــنگتن تأمیــن مالی تروریســم از
ســوی تهران میخواند ،میشود .مقامات
ســعودی و امریکایــی از جملــه دربــاره
وضعیــت بــازار جهانــی نفــت در آســتانه
اعمال تحریمهای نفتی امریکا علیه ایران
رایزنــی داشــتهاند .ایــن در حالی اســت که
مقامــات امریکایــی اوایل مــاه ژوئیه اعالم
کردنــد بخشــی از تحریمهای امریــکا را که
صــادرات نفت ایــران را هدف میگیــرد از
ابتدایماهنوامبربازمیگردانند.
ëëرابطهاستراتژیکایرانوروسیه
بــه ایــن ترتیب بایــد رایزنیهــای مقامات
کشــورمان در دیگــر کشــورهای جهــان را
پاســخی عملی به تالشهای ضــد ایرانی
امریــکا تلقــی کــرد .امــا از میــان همــه این

عضو هیأت رئیسه مجلس:

ادعای فساد در مجلس سریعتر بررسی شود

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس معتقد
است هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
بایــد هرچــه ســریعتر بــه ادعاهــای
محمــود صادقــی درباره رانــت برخی
نمایندگان با شهرداری تهران رسیدگی
کند تا شأن مجلس و نمایندگان حفظ
شود.
غالمرضــا کاتــب در گفتوگو بــا خانه
ملت ،تصریح کرد :در چنین شرایطی
دو اتفاق حائز اهمیت اســت نخســت
اینکه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
بایــد بالفاصلــه فــردی که مبالغــی را
تحت عنوان رشــوه از شهرداری تهران
دریافــت کــرده مشــخص کــرده و در
صورت وجود چنین موردی باید طبق
قانــون بــا او برخــورد و گــزارش آن بــه
صحــن داده تا شــأن نمایندگان حفظ
شود.
وی ادامــه داد :اگــر در جریــان بررســی
هیــأت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان
چنین فردی وجود نداشت باید با آقای
صادقــی برخورد شــود چــرا کــه اجازه
نــدارد هــر مطلبــی را انعــکاس دهد و
باعث شــود شــأن مجلــس زیر ســؤال
برود .کاتب در ادامه تأکید کرد :در حال
حاضــر مســئولیت هیــأت نظــارت بر
رفتار نمایندگان این است که در اولین
فرصت حتی پیش از پایان یافتن هفته

تعطیــات تابســتانی مجلس بــه این
موضــوع رســیدگی و پیگیر مســتندات
ایــن موضــوع شــود تا فــرد متخلف به
افکار عمومی معرفی شود.
رئیــس کمیســیون تدویــن آییننامــه
داخلی مجلس افــزود :در حال حاضر
بــه خاطر یــک نماینــده 290 ،نماینده
در مظــان اتهــام هســتند کــه ایــن امر
منطــق نداشــته و عقالیــی نیســت از
این رو رســالت هیأت نظــارت بر رفتار
نماینــدگان طبق آییننامه مشــخص
بــوده و بایــد بعــد از بررســی هــر چــه
ســریعتر گزارش آن را به صحن علنی
بدهد.
گفتنی است محمود صادقی ،نماینده
تهــران در مجلــس روز سهشــنبه در
خبرگــزاری ایرنــا گفــت :در رســیدگی
بــه طرح تفحــص از شــهرداری تهران
رانتها و رشوههای بســیاری داده شد
کــه از جملــه آنهــا میتوان بــه اعطای
هولوگــرام تغییــر کاربــری بــه ارزش
یــک میلیارد تومان به یکــی از اعضای
کمیســیون عمــران و بعضــاً دریافــت
کارت پولهای پنج میلیــون تومانی از
سوی برخی نمایندگان مجلس اشاره
کــرد .این موارد بر اســاس گزارشهای
کارمنــدان مجلــس بــه دســت آمــده
است.

خرازی در ادامه دیدارهای خود با آلمانی ها با رئیس سیاست خارجی پارلمان این کشور دیدار کرد

مراودههــا و رایزنیهــا آنچــه ســبب شــد
ســفر مشــاور امور بینالملل مقام معظم
رهبــری و در واقــع فرســتاده ویژه ایــران به
روســیه بــا تیتر درشــتتری در رســانههای
داخلــی و خارجــی بازتــاب یابــد ،ماهیــت
اســتراتژیک روابــط تهــران و مســکو بــود.
والیتــی همکاریهایــی کــه در منطقه بین
مجموعه جبهه مقاومت بــه رهبری ایران
و روســیه در تقابــل با تروریســم و بانیانش
در سوریه و سایر کشورهای منطقه صورت
گرفت را یک الگوی مثال زدنی این رابطه
دانست و گفت« :فقط رابطه استراتژیک و
بلندمدت میتواند چنیــن همکاریهایی
را توجیــه کنــد ».وی در ادامه با بیان اینکه
«در حوزههای بینالمللی نیز کمکهایی
کــه روســیه در ســازمان ملــل به ایــران کرد
و همکاریهایــی کــه دو طــرف در برجــام
داشــتند ،از مصادیــق دیگــر همکاریهای
راهبــردی بیــن دو کشــور اســت» ،افــزود:
«شــرایط کنونی بسیار حساس است و دنیا
تحــت تأثیــر هژمونــی یک فــرد عاصی به
عنــوان رئیس جمهوری امریکا نســبت به
قوانینبینالمللیاست،بنابراینضرورت
این همکاریها بیشــتر و بیشــتر میشود و
دلیــل اینکه بنــده افتخــار دارم حامل پیام
مقام معظم رهبــری و جناب آقای رئیس
جمهوری باشــم ،همین وضعیــت ویژه و
حســاس کنونی اســت ».سفر مشــاور امور
بینالملل مقام معظم رهبری به مســکو
با یک حاشــیه نیــز همراه بــود .همزمانی
این سفر با ســفر بنیامین نتانیاهو نخست
وزیر رژیم صهیونیســتی به روســیه .این در
شرایطی بود که اسرائیل طی ماههای اخیر
تــاش زیــادی را معطــوف همــراه کــردن
مســکو بــا خواســت خــود مبنی بــر خروج
نیروهای ایرانی از سوریه معطوف داشت.
با این حال علــی اکبر والیتی در واکنش به
ســفر نتانیاهو به روسیه همزمان با حضور
خــودش در مســکو گفــت« :او یــک فــرد

اردکانیان وزیر نیرو در ارمنستان با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت و گو کرد

رایزنی امریکا برای تقابل کشورهای عربی با ایران

پمپئو :باید هزینه حضور قاسم سلیمانی در منطقه را باال ببریم

وزیر امور خارجه امریکا که در روزهای
اخیر بهعنوان بخشی از تالشهایش
برش بــرای تقویــت تحریمهــا و جلــب
حمایت برای یک اقدام مشترک علیه ایران بهمنطقه سفر
کرده بود در گفتوگو با این نشریه اماراتی به تکرار ادعاهای
خصمانــه و واهــی واشــنگتن علیــه کشــورمان پرداخــت.
بهگزارش ایسنا ،بهنوشته نشریه نشنال ،پمپئو که برای اولین
بار پس از انتصاب بهعنوان وزیر امور خارجه امریکا به امارات
متحــده عربــی رفته بــود در این ســفر درباره سیاســتهای
منطقــهای ایران و لزوم یــک اقدام بینالمللی برای مقابله
با این کشور رایزنی کرد .وی به نشریه نشنال گفت که هزینه
حضــور نیروهــای پاســداران ایران و بویژه قاســم ســلیمانی
فرمانده سپاه قدس در منطقه باید افزایش یابد .وی مدعی
شــد قاسم سلیمانی در حال دردســر ایجاد کردن در عراق و
سوریه است و ما باید هزینه را برای او و نیروهایش ،بویژه برای
شخص او در منطقه باال ببریم .پمپئو همچنین درباره دیگر
راهبردهــای امریکا برای مقابله با ایران با اشــاره به حســاب
ویژهای که واشنگتن روی همپیمانان منطقهای خود بازکرده
اســت ،گفت« :شما شــاهد تالشهای امریکا برای تحریم و
استفاده از ابزارهای اقتصادی هستید .ما همچنین آمادهایم
زمانی که ایران کارهایی شبیه پرتاب موشک انجام میدهد
بهطورنظامیازمنطقهدفاعکنیم ».وزیرامورخارجهامریکا
این مواضع را در حالی اعالم کرد که در سفر کوتاه به امارات
و در دیدار با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی خواستار مقابله
کشورهایعربیباایرانشد.ویهمچنینگفتکهواشنگتن
تمایــل دارد بحران میان کشــورهای عربــی را کاهش دهد و
دورهگردی اســت که هر روز به یک نقطه از
جهان سفر میکند و اظهارات بی مبنا و بی
منطقی میکند و کم کم به جایی رسیده که
کســی به حرفهای او اهمیتــی نمیدهد.
از ایــن رو وجود یا عدم حضور او در روســیه
هیچ تأثیری در مأموریت استراتژیک ما در
این کشور ندارد».
گفته میشود که والیتی پس از مسکو سفر

بــرای آن راه حل ایجاد کنــد .او در گفتوگویی تلویزیونی به
مواضــع اخیر جمهوری اســامی ایــران در رابطــه با فروش
نفت و تنگه هرمز نیز واکنش نشــان داد و گفت امریکا برای
مقابلهباتهدیداتاخیرایرانسناریوهاییدارد.مایکپمپئو
پس از دیدار با مقامات امارات برای شــرکت در نشست ناتو
راهی بروکسل شد .یک مقام وزارت امور خارجه امریکا گفت
که او قصد دارد در جریان این نشســت خواستار فشار بیشتر
بر ایران شود و در عین حال به متحدان اش درباره جایگزین
نفت ایران اطمینان دهد .اطمینان دادنی که جز هماهنگی
بــا برخــی کشــورهای تولیدکننــده نفــت منطقــه از جملــه
عربســتان ســعودی ممکن نیســت .در عین حال امریکا در
حالی کشورهای اروپایی را به اعمال فشار علیه ایران از طریق
تحریم نفتی فرا می خواند که وزیر خارجهاش در نخســتین
عقب نشــینی از اهداف این سیاســت گفته است« :تعدادی
از کشورها برای کسب مجوز-خرید نفت از ایران بدون اینکه
شامل تحریمهای امریکا شوند -به امریکا مراجعه خواهند
کرد که ما آنها را بررسی میکنیم» پومپئو اگر چه سعی کرد
بــر ایــن موضع تأکید کنــد که هرگونــه واردات نفــت از ایران
بهعنوان فعالیت تحریمپذیر به شــمار مــیرود اما در ادامه
با اذعان به بررســی درخواستهای معافیت از تحریمهای
علیه ایران برای خرید نفت از سوی دیگر کشورها مدعی شد:
«مــا برخی معافیتها را در نظر داریم اما اشــتباه نکنید؛ ما
قصد داریم ایران را قانع کنیم که این رفتارها با پاداش مواجه
نمیشــود و اینکه وضعیت اقتصادی این کشور تا زمانی که
آنها به یک کشــور عادیتر تبدیل شوند ،قرار نیست اصالح
شود».

بــه چیــن را در برنامــه کاری خــود خواهــد
داشــت .انجام این ســفرها که حاال یکایک
اعضــای کابینــه روحانی و دیگر مســئوالن
نهادهــای عالــی کشــورمان را در جایــگاه
فرســتادگان ویژه ایران برای همــراه کردن
کشــورهای جهــان در جبهــه رویارویــی بــا
تحریمهای امریکایی قرار داده در شرایطی
کــه مذاکرات ایران و کشــورهای عضو گروه

 4+1برسرراهحلپیشنهادیبرای حمایت
از برجام در حال انجام است بیشک یکی
از عملگرایانه ترین سیاستهایی است که
دنبال میشود .سیاستی که محوریت آن در
حوزه خارجی با محمد جواد ظریف است و
به نظر می رسد دیگر اعضای دولت و حتی
وزرای خارجه اسبق هم به اقتضای شرایط
برای عملی کردن آن به همکاری آمده اند.

درخواست «سعید مرتضوی» و «حمید بقایی» برای «اعاده دادرسی» رد شد
دیــوان عالــی کشــور درخواســت اعــاده
دادرســی «حمیــد بقایــی» و «ســعید
مرتضــوی» را کــه هــر دو هم در زنــدان به
ســر میبرنــد نپذیرفت و رد کــرد .آن طور
کــه دیروز خبرگزاری تســنیم گــزارش داد،
درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه
 40دیــوان عالی کشــور مــورد بررســی قرار
گرفته و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه
پرونده ،آن را رد کرده است .دیروز همزمان
با انتشار این خبر ،رئیس سازمان زندانها
هم درباره وضعیت حمید بقایی گفت که
پزشــک و تیم پزشــکی در زنــدان دائماً در
اختیار او است .اصغر جهانگیر همچنین
بــه ایرنا خبر داد که بیهوش شــدن حمید
بقایــی کــذب بــوده و صحــت نــدارد .در
هفتههای اخیر خبرهای متعددی توسط
نزدیــکان محمــود احمدینــژاد مبنی بر
وخامت شدید حال حمید بقایی در زندان
و بیهوش شــدن او به همین دلیل منتشــر
شده بود.
اکنون رئیس ســازمان زندانهای کشــور با
اشاره به وضعیت بقایی گفته است :او هم
مانند بقیه زندانیان وقتی وارد زندان شد،
تــاش کردیم ســامتیاش را حفظ کنیم
و از آنجــا کــه حاضر بــه خوردن غــذا نبود
و بــه نوعی اعتصاب غــذا کرده بــود ،ابتدا
از طریــق جلســاتی که با حضور پزشــکان،
روانپزشکان و مسئوالن زندان با او گذاشته

شــد ،ســعی کردیــم او را بــه خــوردن غذا
متقاعــد کنیم و اینکه دســت از اقدامی که
موجب نقض مقررات زندان است بکشد
تا آسیبی به سالمت او وارد نشود .جهانگیر
با تأکیــد بر اینکــه زحمات زیــادی متوجه
زندان شد ،تصریح کرد :روزانه در دو نوبت
صبح و بعد ازظهر پزشکان بقایی را تحت
کنتــرل دارنــد و عالئــم حیاتــی او را کنترل
میکنند .معاون قوه قضائیه در پاســخ به
این پرســش که آیا تاکنون بقایی در زندان
بیهوش شــده اســت یا نــه ،گفت :نــه؛ وی
تاکنوندرداخلزندانبیهوشنشدهاست
اما از آنجا که نخوردن غذا موجب بیحالی
میشــود ،بیحالــی در مــورد او صــدق
میکرد .وی افزود :خدمات پزشــک و تیم
پزشکی به طور دائم در اختیار بقایی است
و زندان بیشتر از آنچه که برعهدهاش بود،
در مورد این زندانی تالش میکند .حتی در
جایــی که خدمــات درمان خــارج از زندان

احســاس میشــد خود زندان برای انجام
این کار پیشــقدم شــده ،او را به بیمارستان
خارج از زندان اعزام میکرد.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتــی کشــور همچنین دربــاره اعطای
مرخصی به بقایی نیز گفت :او یک نوبت
از مرخصــی اســتفاده کــرده اســت و اینکه
دوباره میتواند مرخصیهای دیگر داشته
باشد یا نداشته باشد با نظر مراجع قضایی
ایــن اتفــاق میافتــد .او همچنیــن درباره
ادعای بقایی مبنی براینکه قوه قضائیه به
او گفته در صورت عذرخواهی از رئیس قوه
قضائیه از زندان آزاد میشــود ،اظهار کرد:
به این ادعای او پاســخ دادیم و این ادعاها
امکان تشــکیل پرونــده و تعقیب قضایی
دارد اما در مورد وی قصد نداریم بالفاصله
او را تحت شکایت قضایی قرار دهیم.
پاییــز ســال  96در پنــج جلســه دادگاه
غیرعلنی در شــعبه  1057دادگاه کارکنان

دولت به اتهامات حمید بقایی رســیدگی
شد و سپس رأی او مبنی بر تحمل  15سال
حبــس و بازگردانــدن امــوال دولتی صادر
شد .البته در هر عنوان اتهامی به چند سال
حبــس محکوم شــد که طبق قانــون آیین
دادرســی کیفری جدید بیشترین حکم که
 15ســال حبــس بود بــرای متهــم اعمال
شد .بقایی پس از تأیید رأی در دیوان عالی
کشــور ،اواخر اســفند پارســال برای تحمل
حبس ،راهی اوین شد.
ســعید مرتضوی ،دیگر چهــره نزدیک به
محمود احمدینژاد که درخواســت اعاده
دادرســی او نیز مانند بقایی رد شده است،
بابــت پروندههــای جنجالــی چنــد ســال
اخیر خــود نظیر پرونــده تأمین اجتماعی
و همین طــور جنایت کهریــزک مجموعاً
به دو ســال و نیم حبس محکوم شده بود.
او دوم اردیبهشــت امســال پــس از صدور
حکــم جلــب در ویالیی در شــمال کشــور
دســتگیر و برای تحمل ایــن حکم حبس
تعزیریراهیاوینشد.مدیرعاملپیشین
تأمیــن اجتماعی و دادســتان وقت تهران
نســبت بــه احکامــی کــه علیــهاش صادر
شــده بود ،از دیوان عالی کشور درخواست
اعاده دادرســی کرد اما شــعبه دیوان پس
از بررســی و مطالعــه پرونده ،درخواســت
مرتضــوی برای پذیرش اعاده دادرســی را
نپذیرفت و رد کرد.

ســه عضو یک باند فروش ســاح در مشهد دســتگیر شدند .قاضی
حســن حیدری معــاون سیاســی ،امنیتی دادســتان مرکز خراســان
رضوی با بیان اینکه این افراد ســاحها را از غرب کشور برای فروش
بــه مشــهد وارد میکردند به ایرنا گفــت :با ردزنیهای انجام شــده
 3نفــر از اعضــای ایــن بانــد دســتگیر شــدند و از مخفیــگاه آنها 54
قبضه ســاح شــکاری غیرمجاز 8 ،قبضه کلت جنگی 700 ،کپسول
ســاحهای گازی غیرمجاز ،تعداد زیادی افشانه ،شوکر و باتومهای
فلزی کشف و ضبط شد.

علمالهدی:بهبهانهمشکالتاقتصادی
آمران به معروف را ناامید میکنند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت :دشمن خواهان
بیحجابــی اســت و بیحجابهــا بــه عنــوان پیــاده نظــام
اخبار
دشــمن آمدهاند تا از جامعه هویتزدایی کنند .به گزارش
تســنیم ،آیتاهلل ســیداحمد علمالهدی در گردهمایــی ترویج فرهنگ عفاف
و حجاب خراســان رضوی افزود :دشــمن روی توســعه بیحجابی کار میکند.
عوامل نفوذی دشمن در جاهای مختلف گسترده شدهاند و به بهانه مشکالت
اقتصادی ،گرانی و گرفتاری مردم ،آمران به معروف و ناهیان از منکر را از انجام
وظیفه خود ناامید میکنند .میدان مبارزه با بیحجابی ،میدان جنگ اســت و
باید در آن مجاهده کرد .وی با بیان اینکه مردم  40ســال اســت که پای انقالب
ایســتادهاند ،افزود :علت ایستادگی مردم پای انقالب این است که دین خود را
در انقالب میبینند.

ورود پیکر مطهر  ۶۰شهید از مرز خسروی

پیکرهای مطهر  60شهید دوران دفاع مقدس پس از سالها دوری
از وطــن روز چهارشــنبه بــا انجــام تشــریفات قانونی از مرز رســمی
خســروی شهرســتان قصرشــیرین وارد کشــورمان شــد .فرمانــدار
قصرشــیرین بــه ایرنا گفت :این شــهدای گرانقــدر در عملیاتهای
مســلم بن عقیل(ع) ،کربالی  6و تک دشمن در فروردین سال 65
در منطقه مندلی واقع در اســتان دیاله عراق به شــهادت رســیدند
که توســط گروههای عملیاتی کمیته جستوجوی مفقودان ،کشف
شــدند .مرادعلی تاتار افزود :در قبال تحویل پیکرهای پاک شــهدا،
اجســاد  700عراقی نیز با انجام تشریفات قانونی ،تحویل مسئوالن
این کشور شد.

سومینکنفرانسامنیتیتهرانبرگزارمیشود

ســومین کنفرانس امنیتــی تهران با عنــوان «امنیت منطقهای در غرب آســیا،
چشــمانداز ثبــات ،همــکاری و پیشــرفت جمعی» بهمن ماه ســال جــاری در
تهران برگزار میشــود .به گــزارش دبیرخانه این کنفرانس ،در نشســت اصلی
و ســمینارهای داخلی و خارجی ســومین کنفرانس امنیتی تهــران ،مهمترین
مســائل و موضوعات امنیتی در غرب آســیا و فرصتهــا و چالشهای امنیتی
منطقــهای ،به منظور یافتــن راه حلها و راهکارهای مناســب و مطلوب ،مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد.

تکذیبشایعهدستگیریاستاندارسابقکرمان

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان ادعای بازداشت
اســتاندار سابق کرمان را رد کرد .به گزارش تسنیم ،ابراهیم شهریاری
در نشســت خبری با اصحاب رسانه اســتان کرمان در رابطه با شایعه
دســتگیری رزمحســینی اســتاندار ســابق کرمان گفت :شــایعه اجازه
خروج ندادن به رزمحسینی از کرمان کذب است و واقعیت ندارد.

رونماییازکتاب«سرمایهگذاریخارجیدرپرتودیپلماسی»

مراســم معرفی و بررسی کتاب «ســرمایهگذاری خارجی در پرتو دیپلماسی» و
خاطرات آنکارا با حضور بهمن حســینپور ســفیر ســالهای  87تا  91ایران در
ترکیه در ســرای اهل قلم برگزار شــد .به گزارش ایسنا ،حســینپور در بخشی از
ســخنان خود در این مراسم با اشاره به لزوم فعالیت اقتصادی دیپلماتهای
ایرانی ،گفت :زمانی که من به عنوان سفیر ایران در ترکیه انتخاب شدم ،حجم
روابط اقتصادی ما با ترکیه  5.5میلیارد دالر بود .ما توانستیم طی پنج سال این
حجم را به  22.5میلیارد دالر برســانیم .ســفیر سابق ایران در آنکارا به اهمیت
پیگیری مناســبات اقتصادی دوجانبه از ســوی ســفرا اشــاره کرد و گفت :ستون
فقرات روابط بین کشــورها اقتصادی است .اگر دو کشور روابط اقتصادی با هم
نداشته باشند اصالً انگار با هم رابطه ندارند .مشکالت اقتصادی ما هم داخلی
و هم خارجی اســت .در داخل تعریف درســتی از اقتصادمان نداریم و 70 ،60
درصــد اقتصــاد ما در دســت دولت اســت .در خارج از کشــور دیپلماتهای ما
جرأت ورود به روابط اقتصادی را ندارند.

آزادی تبعه ایران از دست ربایندگان در هرات

سخنگویاستاندارهراتدرغربافغانستانروزچهارشنبهآزادییکی
ازاتباعایرانیراازدستربایندگاندرایناستانتوسطنیروهایامنیتی
اینکشورتأییدکرد«.جیالنیفرهاد»درتماسباخبرنگارایرنادرکابل
گفت که این شهروند ایران  10روز پیش ربوده شد و دیروز در عملیات
نیروهایامنیتیدرشهرستانزوالاستانهراترهاشد.

