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سیاست خارجی
وزیر خارجه با اشاره به احتمال عدم اجرای
برجام:

گزینههایایران
رویمیزاست

محمدجواد ظــریــف ،وزیـــر خارجۀ
کــشــورمــان ،در گفتگو بــا المیادین
درخـــصـــوص مــســائــل مــخــتــلــف از
جمله بــرجــام ،مــواضــع عربستان
و رژیــــم صــهــیــونــیــســتــی ،مــواضــع
جمهوری اســامــی ایـــران را تبیین
کرد.
مــجــری المیادین از وزیـــر خارجۀ
ایـــران پرسید« :آیــا تصور میکنید
دســــت زدن بـــه اقـــــدام نــظــامــی
عــلــیــه ایــــــران امـــــری محتمل
است؟».

ایجاد مشکل برای ایران سودی برای
سعودیها نخواهد داشت

وی دربــارۀ دیــدار محمد بنسلمان و
دونالد ترامپ گفت« :من نمیدانم
ایــن دو دربــــارۀ چــه چــیــزی گفتگو
کـــرد هانـــد امـــا مطمئن هستم که
اگــــر ســـعـــودیهـــا بــخــواهــنــد به
ســیــاســتــی کـــه ســالــیــان ســـال در
پــیــش گــرفــتــهانــد ادامـــــه دهــنــد
مــســلــمــا بــــــرای اعــــمــــال فــشــار
بـــــر ایـــــــــران بـــــه بــیــگــانــگــان
تکیه میکنند .از ایــن رو مــن به
هــمــســای ـهمــان ،ســعــودی ،توصیه
م ـیکــنــم کــه گــزیــنــۀ بــســیــار بهتر
و هــوشــمــنــدان ـهتــر بــــازی دادن و
مــشــارکــت دادن ایـــران اســـت .این
گزینه بسیار بهتر از ایــن اســت که
دیگران را بــرای اذیــت کــردن ایــران به
بــازی بگیرند .نهایتا به کــار گرفتن
بیگانگان بــرای ایجاد مشکل برای
ایــــران ســــودی بــــرای ســعــودیهــا
نخواهد داشت و برای همگان مشکل
ایجاد خواهد کرد.

اخبار کوتاه

ردپایدوتابعیتیهادربرجام
دادستان کل کشور با اشاره به ارسال فهرستی جدید به وزارت اطالعات عنوان کرد

حجتاالسالم محمدجعفر منتظری ،دادستان کل
کشور ،پنجشنبهشب در برنامۀ گفتگوی ویژۀ خبری
شبکۀ 2سیما با اشاره به موضوع مدیران دوتابعیتی
گفت« :فهرست  52نفر از افراد دوتابعیتی چند روز
پیش به وزارت اطالعات ارسال شد .برخی از این افراد
دوتابعیتیاند ،برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای
گرینکارت هستند.».
وی با تاکید بر اینکه وزارت اطالعات باید وضعیت
این افراد را بررسی و درمورد آنان اعالم نظر کند اظهار
داشت« :کسانی که دوتابعیتی هستند معموال وجود
تابعیت دوم را مخفی میکنند و این وظیفۀ وزارت
اطالعات است که با بررسیهای فنی این مسئله را
کشف کند .».دادستان کل کشور افــزود« :وظیفۀ
دادستان کل کشور در موضوع دوتابعیتیها قضایی
است و اطالعاتیامنیتی نیست.».
منتظری با اشــاره به اطالعات رسیده به دادستان
کل کشور درمورد مدیران دوتابعیتی گفت« :پیشتر
فهرستی 16نفره از این افراد را به وزارت اطالعات
ارســال کردیم که وزارت ،پس از بررسی ،وضعیت
هیچکدامشان را منتفی اعالم نکرد.».
وی افــزود« :در آن فهرست مشخص شد برخی از
مسئوالن گرینکارت آمریکا را داشتهاند ،سه نفر از
آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به
مسئوالن کشور ،خصوصا آنان که در قضیۀ برجام فعال
بودند ،مشاوره میدادند.».

برخی دوتابعیتیها مشاور مقامات عالی کشور
هستند

دادستان کل کشور گفت« :سوال اینجاست که چرا
باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی
داده شود .برخی دوتابعیتیها مشاور مقامات عالی در
مراکز مهم کشوری بودهاند.».
منتظری گفت« :وزیــر اطالعات میگوید مشاوره
گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که در مرکز
مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقهبندیشدۀ
کشور در آن نگهداری میشود چرا فردی دوتابعیتی
باید مشاور رئیس شود.».
وی افزود« :وزارت اطالعات اعالم کرد که برخی از

عکس :میزان

تحریمهای آمریکا بی نتیجه بوده است

محمدجواد ظریف در پاسخ گفت:
«چــنــیــن احــتــمــالــی را نــمـیدهــم.
ایـــران نــزدیــک بــه چــهــار دهــه است
کــه بــا تــهــدیــدهــای نظامی مواجه
اســــت .ســالهــاســت کـــه آمــریــکــا
ایـــــران را تــحــریــم کــــرده اســـت.
بنابراین این تحریمها مسئلۀ جدیدی
نیست .دولـــت اوبــامــا تحریمهای
بسیار سختتر و بیسابقهتری را
بــر ایـــران تحمیل کــرد امــا هیچیک
از ایــن اقــدا مهــا نتیجه نبخشید.
مــعــتــقــدم چــیــزی کـــه بــاعــث شد
دولـــت اوبــامــا وادار بــه مــذاکــره با
ایــران شــود ایــن بــود که دولــت اوباما
اطــمــیــنــان داشــــت ب ـهکــارگــیــری
زور و اعــمــال فــشــار عــلــیــه ایـــران
بـــه نــتــیــجــۀ مــطــلــوب نــم ـیرســد
بلکه نتیجۀ عکس میدهد .از همین
رو دولت اوباما بر سر میز مذاکره با ایران
حاضر شد.».
همچنین ظــریــف در پــاســخ بــه این
ســوال که آیا به این مسئله که دولت
تــرامــپ تــوافــق هــســتـهای را بــر هم
نــم ـیزنــد خــوشبــیــن اســـت گفت:
«مــســئــلــۀ خــوشبــیــنــی در مــیــان
نیست بلکه بــه طـــور ســـاده حفظ
بــرجــام یــک گــزیــنــۀ منطقی اســت
کـــه بــایــد آن را انــتــخــاب کـــرد.
مـــا بــــرای هـــر احــتــمــالــی آمــــاده
خواهیم بــود .اگــر توافق هستهای
کـــارایـــی خـــود را از دســـت بدهد
بــرای مــا ایــن امــکــان وجــود دارد که
بــار دیگر و بــه صــورت فــوری برنامۀ
هستهای خــود را بــه اجــرا درآوریـــم.
الــبــتــه ایــــن گــزیــنــه آن چــیــزی
نــیــســت کــه مــا تــرجــیــح مـیدهــیــم
امـــا بــه هــر حـــال ایـــن گــزیــنــه نیز
مطرح است.».

شهید سرتیپ سیدعباس بنایی
تولد 1326/9/21 :؛ مشهد مقدس
شهادت 1362/5/2 :؛جنوب؛
والفجر2

افرادی که در فهرست اعالم شدهاند و از طرف ما به
عنوان دوتابعیتی معرفی شدهاند در بخش خصوصی
فعال هستند .حال ســوال اینجاست که آیا وزارت
اطالعات بر فعالیت این شرکتهای خصوصی اشراف
دارد.».دادستان کل کشور گفت« :افراد دوتابعیتی
براساس مادۀ 989قانون مدنی نمیتوانند در کشور
دارای اموال منقول باشند و دادستا نهای سراسر
کشور موظفاند به این مادۀ قانونی توجه کنند.».
منتظری افــزود« :دوتابعیتیها میتوانند افــراد
خطرناکی باشند و ما به دولت در اینباره هشدار دادیم
کهمراقباینافرادباشند.بهموجبقانون،بهکارگیری
افراد دوتابعیتی در پستها و مسئولیتهای دولتی
ممنوع است.».

در مسئولیتها شــود .».منتظری گفت« :گاهی
مردم به تذکراتی که داده میشود توجه نمیکنند
و در موسسات پولی و مالی غیرمجاز سپردهگذاری
میکنند و در دام افراد سودجو میافتند.».
وی افزود« :بانک مرکزی و همچنین نیروی انتظامی
به عنوان ضابط قضایی باید بر موسسات پولی و مالی
نظارت دقیقی داشته باشند .».دادستان کل کشور
گفت« :دادستانها در بسیاری از استانها در این
مسائل ورود کردهاند و جلوی ضررهای بسیار زیاد مردم
را گرفتهاند.».منتظری با اشاره به وظیفۀ دستگاههای
مختلف در حفظ منابع طبیعی ،عمومی و انفال افزود:
«متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاههای ذیربط
به وظایف خود عمل نمیکنند.».

بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید بر موسسات مالی
نظارت کنند

برگزاری علنی دادگاههای مفاسد اقتصادی حق
مردم است

وی صیانت از حقوق عامه را از اولویتهای دادستانی
اعالم کرد و افزود« :هرجا منافع عامه مورد هجوم قرار
گیرد دادستانها وظیفه دارند ورود کنند.».
دادســتــان کل کشور افــزود« :اگرچه دادستا نها
موظفاند هرجا تعرضی به حقوق عامه میشود به
موضوع ورود کنند اما نباید این مسئله موجب تداخل

ی صاحبان قدرت:
موحدی کرمانی ضمن انتقاد از زندگی اشراف 

مسئوالنبرایبیکاریخانمانسوزفکریکنند

آیـــــتا ...محمدعلی مــوحــد یکــرمــانــی در
خطبههای روز گذشتۀ نماز جمعۀ تهران گفت:
«بــرجــام ،به عنوان یک تجربه ،بیاعتمادی
به آمریکا را ثابت کــرد .یک دفعه بس اســت و
نباید دیگر تجربۀ مجدد کنیم .آمریکا ثابت
کــرد دشمن ماست .قــرار بــود پس از شش ماه
تمام تحریمها برداشته شود اما نهتنها برداشته
نشد بلکه به بهانههای واهی تحریمها افزایش
پیدا کرد.».
وی مسئلۀ اقتصاد مقاومتی را از مسائل مهم کشور
عنوان کرد و تاکید کرد« :انتظار میرود به موضوع
اقتصاد مقاومتی در بعد اقــدام و عمل توجه
بیشتری شود .مبادا فقط به حرف تاکید شود و
عملی وجود نداشته باشد.».
اما مجمعۀ موقت تهران با بیان اینکه رهبری
فــرمــود هانــد ادامــۀ وضــع فعلی تولید داخلی
یعنی بیکاری و ایــن دیگر ربطی بــه آمریکا
نـــدارد تصریح کـــرد« :مــســئــوالن بـــرای این
بــیــکــاری خــانــمــانســوز فــکــری کــنــنــد .اثــر
سمینارها و جلسات برای رفع مشکالت مردم
چیست؟ نکند تنها حــرف باشد و عملکردی

نباشد.».
موحدی کرمانی مشکالت معیشتی مــردم را
دغدغۀ رهبر انقالب و مجلس خبرگان دانست
و گفت« :یکی از عوامل وحــدت دولــت و ملت
محبت فیمابین است .ارتباط بین دولت و ملت
باید سهل و آسان شود .مبادا این رابطه سخت
بــاشــد .».وی تصریح کــرد« :زنــدگــی اشرافی
صاحبان قدرت آ نها را از مردم جدا میکند و
این یک فاجعه است .همه باید از سادهزیستی
رهبری یاد بگیریم و آن را سرلوحۀ زندگی خود
قرار دهیم.».
اما مجمعۀ موقت تهران همچنین به موضو ع
انتخابات سال 96اشاره کرد و گفت« :اندکاندک
به روز انتخابات نزدیک میشویم که روزی بزرگ و
سرنوشتساز است ،روزی که سرنوشت چهارسالۀ
کشور را رقم میزند .باید معیارهای اصلح بودن
را شناخت و براساس آن رای داد .بنده در دیدار
بعدیای که با شما خواهم داشت این معیارها را
اعالم میکنم.».
موحد ی کرمانی در بخش دیگری از سخنان
خود به موضوع فرهنگ دینی اشاره کرد و گفت:
«موضو ع فرهنگ دینی موضوعی نیست که
فراموش شود .استفادۀ غلط از فضای مجازی
موجب جدا شدن و متالشی شدن یک خانواده
میشود .متاسفانه آمــار طــاق رو به افزایش
است و از همه باالتر عمود دین است که آسیب
میبیند .در ایــن مــورد باید فضای مجازی را
به سمت مطالبات دینی ،اخالقی و ...سوق
داد و سفارشات الزم به مــردم و خاصه جوانان
گفته شود.».

وی گفت« :متاسفانه برخی مسئوالن با متخلفان
در این عرصهها شریک یا ذینفع هستند یا اغماض
میکنند .».دادستان کل کشور افزود« :متاسفانه در
سواحل ،رودخانهها ،منابع آب ،کوهها ،جنگلها،
منابع طبیعی ،حریم شهرها و حتی درون شهرها شاهد
تعرضهایی هستیم که متعلق به عموم مردم است.».

وی با بیان اینکه برخی دستگا هها در مقدمات کار
کوتاهی میکنند گفت« :چــرا باید ساختمانی
20طبقه ساخته شود و ،بعد ،از قوۀ قضائیه بخواهیم
آن ساختمان را تخریب کند؟».منتظری برگزاری
علنی جلسات محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی را
خواستۀ بحق مردم دانست و افزود« :با این حال ،قوۀ
قضائیه با مشکل قانونی مواجه است که تا وقتی حکم
قطعیت نیافته اعالم اتهام متهم منع قانونی دارد.».
دادســتــان کل کشور گفت« :اگــر مجلس شــورای
اســامــی در ای ـنبــاره قانونی تصویب کند و این
محدودیت را بــردارد قوۀ قضائیه به آن عمل خواهد
کرد.».وی افزود« :مسئولیت قوۀ قضائیه در انتخابات
به دادستان کل و دادستان در سراسر کشور سپرده
شده است و ،براساس قانون ،شعبی برای جرائم و
تخلفات انتخاباتی تشکیل میشود.».
منتظری گفت« :ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی
در قوۀ قضائیه و استا نهای کشور تشکیل شده و
برای صیانت از برگزاری انتخابات پیشبینیهای الزم
صورت گرفته است.».

هر هفته  16تا  20هزار کانال تلگرام را فیلتر میکنیم

وی فضای مجازی را جزو لوازم ضروری زندگی روزمرۀ
مــردم دانست و افــزود« :ما امکان این را که فضای
مجازی را از مردم بگیریم نداریم .این مسئله خواستۀ
مسئوالن هم نیست اما باید آن را ساماندهی کنیم
و نباید فضای مجازی را رها کنیم .».دادستان کل
کشور گفت« :دولت دو سال پیش بخشنامهای را به
دستگاههای مختلف ابالغ کرده و در آن استفاده از
پیامرسان تلگرام را ممنوع اعالم کرده که متاسفانه
این بخشنامه مغفول مانده است.».منتظری گفت:
«براساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
در هر هفته 16تا20هزار کانال تلگرام را فیلتر میکنیم
اما این کافی نیست و باید شبکۀ ملی به وجود آید.».
وی با اشــاره به استفادۀ غیرمجاز از فضای مجازی
در انتخابات گذشته گفت« :ما در حال رصد فضای
مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از
فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد
قضایی خواهیم کرد.».

رئیس پلیس راه با اشاره به رشد  20درصدی سفرها اعالم کرد

فوت50نفردر2روز

رئیس پلیس راه کشور از افزایش 20درصــدی
سفرها در مقایسه بــا مــدت مشابه پــارســال
و کــشــتــه شـــدن  50نــفــر از هــموطــنــان در
تــصــادفــات جــــادهای در 48ســاعــت گذشته
خبر داد.
سردار حمیدی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و
سیما گفت« :متاسفانه طی روزهای چهارشنبه
و پنجشنبه  400نفر زخمی و  50نفر کشته
شدند.».
وی افزود« :خستگی ،خوابآلودگی ،سبقت و
سرعت غیرمجاز و انحرا فبهچپ از علل اصلی
این تصادفات مرگبار گزارش شده است.».
ســــــردار حــمــیــدی گـــفـــت« :خــســتــگــی و
خــوا بآلــودگــی در تعطیالت نــــوروز عامل
اصــلــی 40درصــــد تــصــادفــات اســــت .».وی
افــــزود« :بــا وجـــود اینکه امــســال تعطیالت
نـــوروزی زودتــر آغــاز شد و برخی از رانندگان
زمــــــان مــنــاســبــی بــــــرای ســـفـــری امـــن
و آرام داشــتــنــد مــتــاســفــانــه بـــا عــجــلــه و
شــتــاب در وقـــوع تــصــادفــات فــوتــی و جرحی
48ساعت گذشته تاثیرگذار بودند.».
رئیس پلیس راه کشور ادامــه داد« :خط قرمز
پلیس تخلفات حادثهساز بهویژه سبقت و سرعت
غیرمجاز و انحرافبهچپ است.».
حمیدی با اشــاره به اینکه تجهیزات کنترلی
و دوربینهای هوشمند پلیس در مقایسه با
پارسال افزایش یافته است و رفتارهای پرخطر
رانــنــدگــان زیــر ذرهبــیــن پلیس اســت افـــزود:
«تــوقــی ـفهــای 72ســاعــتــه ،نــمــرات منفی و
جریمههای 200تا400هزارتومانی از برخورد

قاطعانۀ پلیس با رانندگان پرخطر حکایت
دارد.».
وی گفت« :با وجود افزایش 20درصدی ترددها
در مقایسه با مدت مشابه پارسال به علت توزیع
سفرها با هیچگونه گره ترافیکیای روبهرو نیستیم
و رفتوآمد در جادهها پرحجم اما روان است.».
رئــیــس پلیس راه کــشــور افـــزود« :اگـــر مــردم
بــا هــمــیــن شــیــب مــایــم ســفــرهــا را ادامـــه
بدهند ،در دور رفــت ،از لحاظ حجم ترافیک
مشکل و مــحــدودیــتــی بــه وجـــود نخواهد
آمد.به گونه ای که حتی محورهای کوهستانی
مانند محور کرج  -چالوس گرچه پیش بینی شده
بود یک طرفه مدیریت شود اما اعالم کردیم هیچ
گونه محدودیت ترافیک در این محورها اعمال
نشود.».
همچنین ســـردار تقی مــهــری ،رئیس پلیس
راهــــور نــاجــا ،درخـــصـــوص ارائــــۀ خــدمــات
پــلــیــس راهــــــور در ایـــــام نــــــوروز گــفــت:
«خــدمــات پلیس راهـــور در روزهــــای اداری
تــعــطــیــات عــیــد از ســاعــت  7تــا  14ارائـــه
میشود.».

شرایطاعزامحجاج
ایرانیفراهمشدهاست
سازمان حج و زیــارت درخصوص حج
تمتع ســال 1396اطالعیهای صادر
کرد .در این اطالعیه آمده است« :به
اطــاع ملت شریف ایـــران اسالمی
مـیرســانــد ،متعاقب مــذاکــرات حج
سال آتی با وزارت حج عربستان و با
اطمینان از تامین انتظارات موردنظر
درخصوص تحقق حجی عزتمندانه
مبتنیبر امنیت ،عزت و کرامت حجاج
عزیز کشورمان و فراهم شدن بستر ارائۀ
خدمات مرتبط در حوزههای کنسولی،
پزشکی و سایر خدمات موردنیاز ،با
استعانت از خداوند متعال ،شرایط
الزم برای تشرف بیش از  ۸۵هزار نفر از
حجاج جمهوری اسالمی ایران در حج
سال ۱۳۹۶مهیا شده است.».

ایراننیازیبهاحداثپایگاه
نظامیدرسوریهندارد
حجتاالسالم مجتبی ذوالنور دربارۀ
ادعای اخیر نتانیاهو پیرامون احداث
پایگاه دریایی ایــران در سوریه گفت:
«ایــران بــرای تــردد در سوریه مشکلی
ندارد که نیاز داشته باشد در این کشور
پایگاه اختصاصی ایجاد کند .».وی
افزود« :کشورهای دوست و همپیمان
ما همچون عــراق و سوریه از ما برای
حضور (مستشاری) دعوت کردهاند.».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با اشاره به اینکه ایران
نیازی به احــداث پایگاه دریــایــی در
سوریه ندارد تصریح کرد« :ادعای اخیر
صهیونیستها جنجالآفرینی است و
اینگونه ادعاها از گذشته وجود داشته
است.».

تمجیدسازمانمللاز
فرمانرهبرانقالب
دانا پاال ،رئیس تیم پناهجویان سازمان
ملل متحد ،گفت« :در جهانی که شما
شاهد گــزارشهــای بــدی از میزبانی
پناهجویان هستید این ایران است که
وضعیت خوبی دارد .».وی در ادامه
اظهار داشــت که ایــران با گنجاندن
پناهندگان در برنامۀ بیمۀ سالمت
تحت حمایت دولت اقدام بدیعی را در
زمینۀ میزبانی از پناهجویان ایجاد کرد.
دانا پاال در ادامه با ستایش از رهبری
ایران در زمینۀ ایجاد شرایط تحصیل
بــرای نوجوانان افغانستانی گفت:
«آیـــتا ...خامنهای در ســال 2015
دستور داد مدارس این کشور نوجوانان
افغانستانی را ثبتنام کنند ،اقدامی
که موجب شد مقامهای ایــران به فکر
تاسیس کالسهای جدید باشند.».

نیرویدریایی
پیشرفتهترین
تجهیزاترادارد

امیر دریـــادار حبیبا ...سیاری در
حاشیۀ افتتاح نمایشگاه راهیان نور
نیروی دریایی ارتش گفت« :به ملت
ایران اطمینان میدهیم که تجهیزات
موردنیاز نیروی دریایی که باالترین و
پیشرفتهترین تجهیزات نظامی را در
اختیار دارد به دست نیروهای داخلی
با همکاری صنایع دفاع و دانشگاههای
کشور و همچنین همت بلند جوانان
ایــرانــی تولید م ـیشــود .ایــن یعنی
ترجمان «اقتصاد مقاومتی ،اقــدام و
عمل» و نیروی دریایی ارتــش در این
زمینه موفق بوده است.».

