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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

سیاسی
قاس��م میرزایینیکو نماینده دماون��د و فیروزکوه در
مجلس شورای اسالمی ،در مورد عدم رایآوری الیحه
اصالح بخش��ی از س��اختار دولت در مجلس شورای
اسالمی گفت :دولت تالش بس��یاری برای رایآوری
تفکیک این وزارتخانهها انجام داد و در همین راس��تا
اس��حاق جهانگیری هم در مجلس حضور پیدا کرد.وی ادامه داد:
علل عدم اقبال مجلس به این الیحه را دو مورد میدانم؛ نخست
آنکه تغییر در ساختار وزارتخانهها باعث ایجاد چالشهایی میشود

درخواست اعاده دادرسی بقایی و مرتضوی رد شد
دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی «حمید بقایی» و «سعید مرتضوی» که هر دو هم
در زندان به سر میبرند را نپذیرفت و رد کرد .به گزارش تسنیم ،درخواست اعاده دادرسی
بقایی در شعبه  40دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایت ًا شعبه مزبور پس از
مطالعه پرونده ،درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

مکث

اکنون زمان قهرمان بازی نیست

فریدون مجلسی:
تح��والت بزرگ��ی در اروپ��ا رخ
خواهد داد .اوال آلمان که هنوز قرارداد
صلحی بعدازجنگ جهان��ی دوم امضا
نک��رده اس��ت و بدان دلی��ل که تحت
فرماندهی ناتو بوده از داشتن یک ارتش
مستقل محروم است  ،بعدازاین خروج
به گونه ای متفاوت عمل خواهد کرد

باجخواهی ترامپ از ناتو

آیا پخش بازجویی در رسانه ملی کمکی به حل مسائل فرهنگی است؟
محمدرضا عارف رییس فراکس��یون امید با بیان
اینکه گفتوگو نکردن یکی از چالشهای کشور و
انقالب است ،گفت :رسانه از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است ،سوال این است که آیا اعالم یک
خب��ر و یک بازجویی و محاکمه در رس��انه ملی
کمک��ی به حل مس��ائل فرهنگ��ی و ارتقای آن
میکند و یا تنها باعث ایجاد مس��ئله میش��ود.
وی ب��ا اش��اره به طرح گفتوگ��وی ملی ،گفت:
در همان ماهه��ای ابتدایی مجلس دهم موضوع
گفتوگوی ملی را مطرح کردیم که روند کندی
داشت ،اما راضی هستیم ،کار سختی است چون
باید جریانات سیاسی و اجتماعی را به این نتیجه
برسانیم که منافعش��ان در گفتوگوست.رییس
کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره
به عملکرد صداوسیما ،گفت :وقتی به رسانه ملی
میرسیم ش��اید این مسئله تشدید شود ،گاهی
رسانه ملی در جایگاهی که باید پیامرسان به همه
آحاد ملت و در برگیرنده مشکالت باشد ،نیست.
در بهترین س��اعات و برنامهها که باید مس��ائل
جدی را پوشش دهد به مسائل ریز و غیرضروری
میپردازد و انگار تنها به دنبال رفع تکلیف است
و بعض��ا نگاه جانبدارانهای در رس��انه ملی دیده
میش��ود .وی افزود :س��وال این است که چقدر
پرداختن به حاش��یهها در رس��انه ملی ضرورت
دارد ،آیا اعالم یک خبر ،یک بازجویی و محاکمه
کمک به مسئله فرهنگی و ارتقای آن میکند؟
عارف با تاکید بر لزوم پرهیز از تخریب دیگران،
گفت :متاس��فانه میبینیم که ش��خصیتهای
برجس��تهای از طریق رسانهها تخریب میشوند
ک��ه اث��رش را در جامع��ه میگ��ذارد آن هم در
شرایطی که باید رسانهها امانتدار باشند ،ما نقد
را نفی نمیکنیم اما میگوییم نقد باید مشفقانه،
مبتنی بر تحلیل و راهگش��ا باشد.وی با تاکید بر
اینک��ه نقدها باید مبتنی ب��ر صداقت ،خدمت و
نه مچگیری باش��د ،گفت :پرهیز از درگیر کردن
کشور به دعواهای حیدری نعمتی امری ضروری
است ،دعواهای بیخاصیت بین جریانات مختلف
یا درون یک جریان سیاسی چیزی را عاید کشور
نمیکند و منفعتی هم ندارد.
وی اضافه کرد :اینکه هر حزبی دو س��ه نماینده
در مجلس داش��ته باشد موجبات پاسخگویی را
فراه��م نمیآورد .البته ما موض��ع جبههای را به
رس��میت میشناسیم و قبول داریم که جبههها
باید پاسخگو باشند اما مردم هم باید در انتخابات
بعد از آن جبهه سوال کنند ،ما باید فعال بپذیریم
که جبههها به س��مت تشکیالت باثبات و پایدار
بروند .رییس شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
ادام��ه داد :ما این بحث را مطرح کردیم که نهاد
باالدس��تی این مجموعه کیس��ت و اعضا باید با
چه مکانیزمی انتخاب شوند؟ بحثهای پیچیده
و حقوق��ی مختلفی بود که با آن روبرو بودیم .ما
ب��رای هر دو جبهه در کنار مرجعی که مدیریت
اجرای��ی را بر عه��ده دارد به مرجع باالدس��تی
نیاز داریم .حتی اگر حزب س��وم تش��کیل شود
این موضوع باید مورد توج��ه قرار گیرد .به نظر
میرس��د آقای حجاریان هم حفظ این ثبات را
مدنظر داشته به این معنا که هسته باثبات قوی
تشکیل شود تا قضیه را مدیریت کند البته ما تا
رس��یدن به وضع مطلوب که همان تحزب است
فاصله داریم اما فعال اگر حرکت جبههای را قبول
داریم باید سازوکار دموکراتیک انتخاب افراد هم
مشخص شود.وی اظهار کرد :درباره سپنتا نیکنام
طرحی در مجلس تهیه ش��د و ش��ورای نگهبان
ب��ه آن ایراد گرفت و ب��ا اصرار مجلس به مجمع
تشخیص مصلحت نظام رفت .ما انتظار داشتیم
این موضوع با اولویت در مجمع مطرح ش��ود ،در
یکی از جلس��ات این موضوع مطرح شد و درباره
آن بحث ش��د اما ادامه به جلسه بعد موکول شد
ولی در جلس��ه بعد از دستور خارج شد و دستور
خارج از نوبتی مطرح شد .یکی از آنها استمهال
اعتبارات عمرانی تا پایان ش��هریور بود که اگر تا
پایان تیر تصویب نمیشد به مشکل بر میخورد
و دیگری الحاق ایران به پیمان آسآن که اولویت
داش��ت و باعث شد بحث سپنتا مطرح نشود که
امیدواریم به عنوان اولین دس��تور جلسه آینده
مطرح شود.
وی ادام��ه داد :موض��وع س��پنتا نیکن��ام در دو
کمیس��یون سیاس��ی امنیتی و حقوقی مطرح

که ضمیمه چالشهای موجود خواهد ش��د؛ دلیل
دوم آنکه نمایندهها از دولت رضایت نداشته و معتقد
بودند باید پیامی به دولت داده شود مبنی بر اینکه
باید اقدامات شاخصتر و با اهمیتتری درخصوص
حل چالشها صورت بگیرد .عضو کمیسیون شوراها
و امور داخلی مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مخالف که خود
من نیز عضوشان بودم شش دلیل برای عدم رضایت خود مطرح
کردند ،اظهار داشت :یک دلیل ،شامل باال بودن هزینه تفکیک بود

و دیگری اختالفنظر در بدنه خود دولت درخصوص این تفکیک
بود.به گزارش ایلنا ،میرزایینیکو با بیان اینکه نمایندگان نامهها
و پیامکهایی دریاف��ت کردند که برخی موافق تفکیک و برخی
مخالف آن بودند ،تصریح کرد :چابکسازی که دولت به دنبال آن
استبا تفکیک وزارتخانهها صورت نمیپذیرد .نکته بعد آنکه ما به
دنبال تغییر هستیم و نه تحول ،یعنی تغییر وزیر از نظر ما چارهکار
نیست و وزیر باید خودش پای کار بوده و انگیزه داشته باشد که
این امر با وزرای نفس بریده محقق نخواهد شد.

رئیسجمهور آمریکا همزمان با آغاز نشست سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
این سازمان را تهدید به خروج و کاهش بودجه کرده است

عارف:

ش��ده بود و قبال نظر این دو کمیسیون مختلف
بود اما جلسه مشترکی تشکیل شد و کمیسیون
مش��ترک نظر مساعد داد که امیدواریم نظر این
کمیس��یون مش��ترک در صحن مجمع هم به
تصویب برسد البته این موضوع نیازمند دو سوم
رای اس��ت که قدری مشکل است ولی انشاءاهلل
حل خواهد شد.عارف در پاسخ به پرسش دیگری
درباره عدم موضعگیری فراکسیون امید در قبال
انتشار اخباری مبنی بر پیگیری طرح استیضاح
رییسجمهور در این فراکس��یون ،گفت :اینقدر
این موضوع روشن بود که نه تنها به بیانیه بلکه
به موضعگیری هم نیازی نبود ،موضع ما نسبت
به دولت ،حمایت در عین نقد مش��فقانه اس��ت.
م��ا باید دولت را در این ش��رایط خاص حمایت
کنیم و از فراکس��یونهای دیگر هم میخواهیم
ب��ا نگاه به منافع ملی از دولت حمایت کنند .در
این شرایط نه تنها استیضاح رییسجمهور ،بلکه
حتی سوال از رییسجمهور که حق مجلس است
در دس��تور کار ما قرار نگرفته است البته ممکن
اس��ت روزی از رییسجمهور س��وال کنیم ولی
استیضاح و عدم کفایت رییسجمهور در دستور
کار ما نبوده است .ما میدانیم آقای روحانی چه
زحماتی میکشد و با چه مسائلی روبروست.وی
ادامه داد :این موضوع از سوی یک نماینده مطرح
شده که با فراکسیون امید ارتباط دارد و حتی اگر
عضو فعال فراکسیون باشد باید موضوع فردی او
را جدا از فراکسیون بدانیم.عارف با بیان اینکه در
حال حاضر استیضاح پنج وزیر در مجلس مطرح
اس��ت ،گفت :البته هیچ کدام از این استیضاحها
فراکسیونی نیس��ت ،ما آییننامهای در رابطه با
استیضاحها در فراکسیون امید نوشتیم که یک
نوع از استیضاحها ،استیضاح فراکسیونی است و
نیاز به این است که  ۱۰نماینده عضو فراکسیون
آن را تقاض��ا کنن��د و اگر تایید ش��د موضع ما
اس��تیضاح خواهد بود اما غیر از این اگر باش��د
نماین��ده حق دارد اس��تیضاح را امضا کند و اگر
موضوع جدی شد در فراکسیون مطرح میشود
ک��ه به آن رای بدهیم ،حمای��ت کنیم ،آتش به
اختیار باشیم و یا با آن مخالفت کنیم.
وی با اشاره به نامه  ۱۰۰جوان اصالحطلب درباره
ضرورت اعمال اصالحاتی در جریان اصالحطلب،
گفت :ما از این نامه اس��تقبال میکنیم ۶۰ .نفر
از اف��راد صاحب نظر و نخبه ،عملکرد ش��ورای
سیاستگذاری را نفی کردند که پرسشنامهای با
امضای من برای همه آنها فرس��تاده شد ،ما این
موضوع را در پروسه اصالحی جلو میبریم و این
 ۱۰۰نف��ر هم کار خوبی کردن��د البته دیگرانی
هستند که نظرشان متفاوت است.
رییس فراکسیون امید درباره لزوم تغییر کابینه
با توجه به ش��رایط فعلی ،گفت :تحرک جدیتر
و هماهنگی و انسجام بیشتر در بخش اقتصادی
دولت موضوع مهمی اس��ت ک��ه آن را در قالب
نامهای با امضای  ۲۰۰نماینده مجلس خواستار
ش��دیم،نظر اکثریت فراکس��یون هم تغییر تیم
اقتصادی دولت اس��ت .انش��اءاهلل آقای روحانی
اصالحات الزم را در تیم اقتصادی برای کارآمدتر
ش��دن انجام دهند که به نفع کشور خواهد بود
تا کار در فضای آرام دنبال ش��ود ولی اگر ایشان
به هر دلیلی صالح ندانس��تند مجلس کارش را
انجام میدهد ،همانطور که چند اس��تیضاح در
دستور کار است .وی در عین حال تاکید کرد :این
استیضاحها مربوط به فراکسیون خاصی نیست،
بلکه نمایندگان به جمعبندی رسیده که وزیری
را استیضاح کنند به همین دلیل اینطور نیست
که فراکسیونی بگوید اولویت استیضاح به کدام
وزیر است .وی با بیان اینکه انشاءاهلل خدا توفیق
ده��د ذرهای از اخالق عبور نکنیم ،گفت :فضای
مجلس دهم با بقیه مجالس متفاوت اس��ت ،اما
برخی از دوس��تان ظرفیت استفاده از این فضا را
ندارند .اگر احساس کنیم این رفتارها با رویکرد
ملی تعارض دارد ،تذکر میدهیم.نماینده تهران
خاطرنش��ان کرد :فراکس��یون امید رویکردش
آرامش است ،میتوانیم ده تا تیتر صحبت کنیم و
یک شبه هم قهرمان شویم اما رویکرد ما آرامش
است .ما در بحث گفتوگوی ملی انتظار نداریم
مس��ائل یک ش��به حل ش��ود و کارگروهی هم
تش��کیل دادیم که رسانهای هم نخواهیم کرد تا
کارها پیش برود.

چابکسازی دولت با وزرای نفس بریده محقق نمیشود

آفتاب یزد -گروه سیاسی  :این روزها بروکسل
پایتخت بلژیک میزبان اجالس ناتوست.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا نیز س��فر یک
هفتهای خودش به چهار کشور اروپایی را با حضور
در بروکسل و این اجالس آغاز کرده است  .کسی
که پیش��تر انتقادات تندی را معطوف کشورهای
عضو ناتو کرده اس��ت ،اکنون خود در این اجالس
دوروزه حضور دارد.
او ازناتو و عضویت در آن حس��ابی ش��اکی است.
بارها گفته نمی خواهد کشورش تا این اندازه بابت
حضور در ناتو هزینه بدهد و حتی اعالم کرده اگر
وضعی��ت به همین منوال ادام��ه پیدا کند ،از ناتو
خارج خواهد شد .
علی بیگدلی :
ترامپ با تهدید خروج از ناتو س��عی
دارد از این موضوع به عنوان باج گرفتن
و کس��ب س��همی بیش��تر از هزین��ه ها
ازسوی سایر کش��ورهای ناتو استفاده
کند .او به فکر فرستادن صورت حساب
ب��رای اروپای��ی ه��ای نات��و اس��ت .او
درپایان این ماجرا با غرور به مردمش
میگوی��د ک��ه ف�لان مق��دار مبلغ از
عربستان گرفتیم و فالن مقدار مبلغ نیز
از اروپاییها بابت ناتو دریافت کردیم
ترامپ روز دوش��نبه و پیش از حضور در بروکسل
مدعی شد آمریکا  90درصد بودجه ناتو را پرداخت
میکند و این رقم غیر قابل تحمل است .
او همی��ن اظه��ارات را به گون��ه ای دیگر در آغاز
مذاکرات��ش در بروکس��ل با ینس اس��تولتنبرگ،
دبی��رکل نات��و ه��م تکرار ک��رد؛ اینک��ه اگرچه
کشورهای عضو ناتو بعد از این اعتراضات یکساله
او  ۴۰میلیارد دالر بیشتر به ناتو کمک کردند اما
این مقدار کافی نبوده است و هنوز بیشتر هزینهها
بر دوش آمریکاست.
وی در نشس��ت با دبیر کل ناتو ،ادامه داد :آمریکا
هزینه بسیار بیشتری برای ناتو پرداخت میکند و
دیگر کشورها سهم کافی را نمیپردازند.
اظهارات بعضا پرخاش��گرانه ترامپ بی شک یکی
از موضوع��ات پرتنش اجالس دو روزه ناتوس��ت .
اظهارات��ی ک��ه از آن بوی تهدید و خ��روج از ناتو

|

از س��ویی روس ها نیز با خروج ترامپ
از ناتو بسیار خوشحال خواهند شد چون
موضع آن ها در حوزه کریمه قدرتمند تر
می ش��ود و دیگر کش��ورهای اروپایی
نمی توانند به این سادگی اعمال فشار
و تحریم های آن کشور را ادامه بدهند

میآید .از همین رو این روزها این س��وال مطرح
اس��ت که آیا واقعا با توجه به سوابق قبلی ترامپ
مانند خروج او از معاهده پاریس و یا برجام ،ممکن
اس��ت تهدید خروج از ناتو هم عملی شود؟ و اگر
پاسخ مثبت است ،نتایج آن چه خواهد بود؟
نمی شود چون....

فری��دون مجلس��ی دیپلمات س��ابق دراینباره به
آفتاب یزد می گوید« :آمریکا از یک دفاع طبیعی
ب��ا دو اقیانوس فاصله با س��رزمین های دیگر  ،با
خ��روج از ناتو از لحاظ امنیتی مش��کلی نخواهد
داشت اما اگر بخواهد در دنیا حضور داشته باشد،
خروج از ناتو رس��م آن نیست .از سویی آمریکا با
خروج از ناتو زمینه را برای تداوم موفقیت آمیزتر
گفتگوی اروپا با ایران مس��اعد خواهد کرد و این
چیزی نیست که ترامپ بخواهد .اهمیت ناتو چنان
اس��ت که بودن یا نبودن در آن ،در اختیار ترامپ
نیست».
وی اضافه میکند« :در ش��رایط فعلی که آمریکا
تالش دارد با اعمال فشار به ایران کشورهای اروپا
را همراه و هم قطار با خود کند ،با اینگونه اعمال،
این کشورها را بیشتر بر ضد خود خواهد کرد».
این دیپلمات سابق درباره اینکه خروج ترامپ ازناتو
چه پیامدی خواهد داشت ،اظهار کرد« :به هر حال

تحوالت بزرگی در اروپا رخ خواهد داد .اوال آلمان
که هنوز قرارداد صلح��ی بعدازجنگ جهانی دوم
امضا نکرده است و بدان دلیل که تحت فرماندهی
ناتو بوده از داشتن یک ارتش مستقل محروم است ،
بعدازای��ن خ��روج ب��ه گون��ه ای متف��اوت عمل
خواهد کرد  .چرا که با خروج آمریکا از ناتو آلمان
که بزرگتری��ن نیروی اقتصادی اروپاس��ت،هرگز
قبول نمیکند تا کنترل ارتشش در اختیار سایر
کش��ورهای اروپایی قرار بگیرد .بنابراین درصورت
خروج آمریکا از ناتو ،آلمان سعی میکند بزرگترین
سهم را در ناتو پیدا کند».
باج میگیرد

مجلس��ی اظهار داش��ت« :آلمان تاکنون به دلیل
اجتن��اب از هزینههای نظامی گ��ری  ،به جایگاه
کنونی در اقتصاد رس��یده است و توسعه خودش
را مدیون محرومیت از نظامیگری میداند ولی در
حال حاضر کش��ور ثروتمندی است و می تواند از
تقبل هزینه های نظامی برآید .از سویی فرانسوی ها
و انگلیسی ها در برابر اقتدار نظامی آلمان واکنش
نشان خواهند داد و آرام نمینشینند؛ موضوعی که
نشان می دهد اوضاع پرتنشی در خروج ترامپ از
ناتو به وجود می آید».
وی اضاف��ه می کن��د« :از س��ویی روس ها نیز با
خروج ترامپ از ناتو بسیار خوشحال خواهند شد

پاسخ مرکل به ترامپ :ما سیاستهای مستقلی داریم

پس از آنکه دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا شدیدا از واردات گاز روسیه به آلمان و روند کند افزایش بودجه نظامی آلمان انتقاد کرد ،آنگال
مرکل ،صدراعظم آلمان به خبرنگاران گفت :من شخصا تجربه کردهام که چطور یک بخش از آلمان در کنترل اتحاد جماهیر شوروی بود.مرکل
که برای حضور در نشست ناتو وارد بروکسل شده است ،تاکید کرد :بسیار خوشحالم که امروز ما با آزادی در کنار یکدیگر متحدیم و جمهوری
فدرال آلمان را داریم .به همین دلیل میتوانیم بگوییم که ما سیاستهای مستقلی داریم و تصمیمات مستقلی اتخاذ میکنیم .این بسیار خوب
است خصوصا برای مردم شرق آلمان.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،صدراعظم آلمان همچنین از میزان مشارکت کشورش در
ائتالف نظامی ناتو دفاع کرد؛ ائتالفی که ترامپ میگوید بار سنگینی را روی شانه مالیات دهندگان آمریکایی گذاشته است .مرکل گفت :آلمان
کار زیادی برای ناتو میکند.
سید عباس عراقچی در نشست وین تاکید کرد

کنار گذاشتن دالر از معامالت اقتصادی ایران و شرکا

سیدعباس عراقچی نشست اخیر
کمیس��یون مش��ترک برج��ام را
نمایش صریح ان��زوای آمریکا در
عرص��ه بینالمل��ل ارزیابی کرد و
گفت :بیانیه این نشس��ت حاوی
ن��کات قاب��ل توجهی اس��ت که
موفقیت جمهوری اس�لامی ایران
در بی��ان و اعمال خواس��تههای
خود را نش��ان میدهد.وی افزود:
بیانی��ه وزیران ام��ور خارجه ای��ران و  ۴+۱به
لحاظ سیاس��ی یک بیانیه قوی در بیان اراده
اعض��ا برای حفظ برجام اس��ت و آش��کارا در
مقابل اراده آمریکا برای نابودی برجام و اعمال
مجدد تحریمها بر ای��ران قرار دارد.به گزارش
ایلنا،معاون سیاسی وزیر امور خارجه با تاکید

بر اینک��ه آنچه که برای جمهوری
اس�لامی اهمیت دارد ترجمه این
عزم و اراده به راهحلهای عملیاتی
اس��ت به گونهای که منافع ایران
در عم��ل و ب��ه ص��ورت ملموس،
در حوزهه��ای مختل��ف اقتصادی
ب��ه وی��ژه نفت��ی و بانک��ی تامین
ش��ود ،تصریح ک��رد :البته برخی
راهکاره��ای عملیات��ی در ح��وزه
عملیات بانکی و خرید نفت در جلسه وزرا ارائه
ش��د که باید هرچه سریعتر تدقیق و عملیاتی
ش��وند .به گفته عراقچی ،کنار گذاش��تن دالر
از معامالت ای��ران و ش��رکای اقتصادی خود
از جمله این راهکارها بود که همه وزرای امور
خارجه شرکتکننده بر آن تاکید داشتند.

اعالم اتهامات ادعایی علیه دیپلمات ایرانی

دادستانی آلمان اتهامات ادعایی علیه دیپلمات
ایران��ی را ک��ه ادعا میش��ود قص��د حمله به
تجمع گروهک تروریس��تی منافقین را داشته
اس��ت ،اعالم کرد.به گزارش ایس��نا به نقل از
خبرگزاری آسوش��یتدپرس ،دادستانی آلمان
اع�لام کرد که یک دیپلمات ایرانی را متهم به
فعالیت به عنوان ی��ک عامل خارجی و توطئه
ب��رای انجام قتل کرده است.دادس��تانی فدرال
آلم��ان همچنین اعالم کرد ک��ه این دیپلمات
ایرانی مس��تقر در وین مش��کوک به همکاری
با زوجی اس��ت که در بلژی��ک قصد حمله به
تجمع گروهک تروریس��تی منافقین در پاریس
را داشتهاند .دادس��تانی آلمان مدعی است که
دیپلمات ایرانی وسیلهای را در اختیار این زوج
ق��رار داده که ح��اوی  500گرم مواد منفجره
بوده است.این دیپلمات ایرانی هفته گذشته در

بودن یا نبودن نتانیاهو در روسیه تأثیری در مأموریت ما ندارد

وزیر دادگستری:

نظام به دنبال انتقام از دانشجویان بازداشت شده نیست

آدم دورهگردی اس��ت که هر روز به یک نقطه از
جهان س��فر میکند و اظهارات بیپایه و منطقی
دارد».وی افزود« :کار به جایی رس��یده است که

آلمان ب��ه اتهام ارتباط با طرح حمله به تجمع
گروهک تروریستی منافقین که شنبه گذشته
در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد،
بازداشت شد.دادستانی آلمان عالوهبراین اعالم
کرد ک��ه تحقیقات آنها درباره این پرونده مانع
درخواست بلژیک برای استرداد دیپلمات ایرانی
نیس��ت.محمدجواد ظریف وزی��ر امورخارجه
کش��ورمان در واکنش به خبر بازداش��ت این
دیپلم��ات ایرانی گفت :چ��ه همزمانی جالبی.
همزمان با ش��روع س��فر رئیسجمهور به اروپا
یک عملیات ایرانی ،افشا و عوامل آن دستگیر
میش��وند .ایران هرگونه خشونت و ترور را در
ه��ر مکانی محکوم میکند و آماده همکاری با
هم��ه مقامات ذیربط برای کش��ف آنچه تنها
یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است،
میباشد.

کسی به حرفهای او اهمیت نمیدهد ،لذا بودن
یا نبودن او در روس��یه هیچ تاثیری در ماموریت
راهبردی ما در روس��یه ندارد».به گزارش فارس،
مش��اور مقام معظ��م رهبری در ام��ور بینالملل
روزگذش��ته ب��رای دیدار ب��ا والدیمی��ر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه وارد مسکو شد.

توئیت بازی سیاسی

سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری  ،درخصوص
رایزنیهای��ش با قوه قضایی��ه در رابطه با احکام
صادر ش��ده برای دانش��جویان دستگیرشده در
ناآرامیه��ای دی م��اه گفت :م��ن مکاتبهای با
مس��ئوالن قوه قضاییه داش��تم که اعالم کردیم
برخ��ی از این دانش��جویان بالتکلیف هس��تند.
جوابی که برای من آمد ،این بود که ما دانشجوی
بالتکلیف نداریم .تعداد بسیار زیادی از آنها آزاد
ش��دهاند و تعدادی دیگر هم پروندههایش��ان به
دادگاه فرس��تاده شده اس��ت.وی با اشاره به نامه
دیگ��ری اظهار داش��ت :هفته قبل م��ن نامهای
از سوی دادستان کل کش��ور دیدم که گفتهاند
اگر ش��ما افرادی را میشناسید که دانشجو بوده
و بالتکلیف هس��تند ،به من معرف��ی کنید که

براین اس��اس در حال پیگیری هس��تیم .آوایی
در پاسخ به این سوال که چرا برای یک دانشجو
حکم حبس هش��ت ساله صادر ش��ده در حالی
که قرار بر عدم پروندهس��ازی بوده است ،تصریح
کرد :معموال کسانی که این گونه محکوم میشوند،
بسته به نوع سلوک و رفتارشان در زندان ،کمتر
پیشمیآیدکههشتسالدرزندانبمانندچوننظام
و سیس��تم قضایی دنبال انتق��ام گرفتن از این
بچهها نیست .به گزارش ایلنا ،وزیر دادگستری در
پاسخ به این سوال که تا چه اندازه احتمال تخفیف
در آرای صادرشده وجود دارد؟ خاطرنشان کرد:
احکام صادرشده ،احکام دادگاههای بدوی است.
مشی بر این است که در زمان تجدیدنظر ،تخفیف
میدهند و کمک میکنند.

علیاکبر والیتی مش��اور مق��ام معظم رهبری در
امور بینالملل به همزمانی س��فرش به روسیه با
سفر نخستوزیر رژیم صهیونیستی به این کشور

واکن��ش نش��ان داد.وی در بدو ورود به مس��کو
درباره همزمانی سفرش با سفر نخستوزیر رژیم
صهیونیستی به روسیه گفت« :بنیامین نتانیاهو

آن هزینه سنگین

علی بیگدلی کارش��ناس مس��ائل آمری��کا نیز در
این باره می گوید«:کش��ورهای عضو ناتو قرار بود
تا نس��بت به تولید ناخالص مل��ی ،هزینه ناتو را
پرداخت کنند اما ای��ن کار را نکردند .هرچنداین
کش��ورها بع��د از ترامپ بودجه ه��ای اختصاص
یافت��ه به ناتو را افزایش دادن��د .اما ترامپ معتقد
است که هنوز این میزان مبلغ از سوی اروپایی ها
کم است».
وی ادامه میدهد« :مس��ئله دیگ��ر در این میان
هزینه س��نگینی اس��ت که آمریکا در افغانستان
کرده است .تاکنون آن کشور  750میلیارددالردر
افغانستان خرج کرده است .ایاالت متحده معتقد
است کشورهای عضو ناتو آن تعهداتی که در باره
هزینه های جنگ افغانس��تان مطرح بود را تقبل
نکرده اند  .بنابراین درجلسه این روزهای ناتو هم
دراینباره که کش��ورهای اروپایی س��هم بیشتری
به نات��و پرداخت کنند و هم کمک بیش��تری به
افغانستان داشته باشند ،صحبت می شود».
بیگدل��ی نیز با بی��ان اینکه خروج آمری��کا از ناتو
باعث پدید آمدن ناتوی اروپایی میش��ود ،اضافه
میکند« :ترامپ به دنبال خروج ازناتو نیست وتنها
می خواهد پول هزینههای ناتو را بگیرد».

از سوی دادستانی آلمان مطرح شد

علیاکبر والیتی:

قضایی

چون موضع آن ها در ح��وزه کریمه قدرتمند تر
می شود و دیگر کشورهای اروپایی نمی توانند به
این س��ادگی اعمال فشار و تحریم های آن کشور
را ادامه بدهند».
مجلس��ی اما این نکته را هم گف��ت که « :ارتش
آمریکا اتاق های سازمان یافته فکری دارند که آن
را در اختیارامپراطوری ترام��پ قرارنخواهند داد.
این ارتش تاثیرگذار اس��ت و نمیگذارد این نظام
امنیتی بین المللی به این سادگی دگرگون شود».
این دیپلمات سابق اما قصد اصلی ترامپ از مطرح
ک��ردن خ��روج از ناتو را چیز دیگ��ری میداند .او
میگوی��د « :ترامپ ب��ا این کار قص��د دارد تا از
این موضوع به عنوان باج گرفتن و کس��ب سهمی
بیش��تر از هزینه ها ازسوی س��ایر کشورهای ناتو
اس��تفاده کند .او به فکر فرستادن صورت حساب
برای اروپایی های ناتو است .او درپایان این ماجرا
ب��ا غرور به مردمش میگوید که فالن مقدار مبلغ
از عربس��تان گرفتی��م و فالن مق��دار مبلغ نیز از
اروپاییها بابت ناتو دریافت کردیم».
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