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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
َا ْل ِع ْل ُم َا ْص ُل ُك ِّل َخ ْي ٍر.
دانش ،ريشه هر خوبى است.
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روحانی:ترامپ ُمرد و برجام زنده ماند
ظریف:االنوقتعملبهبرجاماست؛عجلهاینداریم،دنبالباجگیریهمنیستیم

••اعتماد – سعید حجاریان تئوریسین اصالحات
به این روزنامه درباره انتخابات ریاست جمهوری
گفت« :گفتن این حرف آسان نیست اما جریان
اصیل اصالحات چند دهه است برای حداقلها
تالش میکند یعنی دستکم در حوزه سیاست
فقط به فکر ایجاد موازنه بوده است .اقتدارگرایان
میگویند ما پذیرای حضور شما در انتخابات
خودمانی مان هستیم ،به شرطی که بازنده باشید.
ما میگوییم با باخت در انتخابات مشکل نداریم
اما به رأی مردم میبازیم نه پختوپز و مهندسی
انتخاباتی شما!»
••وطــن امــروز – ایــن روزنــامــه با تیتر جنجالی
«ظــریــف ترامپید» نــوشــت« :کـــارت زرد دیــروز
نمایندگان به ظریف ،در واقــع اعــام مجرمیت
برای رفتار دور از غیرت ملی وزیر امور خارجه در
گفتوگو با اشپیگل بود؛ اثبات این که رفتار وزیر
امور خارجه به گونهای بود که انگار نه احساسات
و غرور مردمش را میشناسد ،نه منافع آن ها را.
کارت زرد مجلس به ظریف به خاطر مصاحبه با
اشپیگل ،یک گــزاره اثباتی دیگر است که برای
افکار عمومی یادآوری میکند ظریف تا چه اندازه
مشتاق مذاکره با دولت ترامپ بوده است ... .این
کارتهای زرد مجلس به ظریف آن هم یک روز قبل
از پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ ،مصداق آن
اصطالح معروف ترامپیدن ظریف است».
••آرمان ملی – محمدصادق جوادی حصار ،فعال
سیاسی اصالحطلب به این روزنامه گفت« :افکار
عمومی جامعه ،دولــت آقــای روحانی را بهرغم
همه فراز ونشیبها منتسب به جریان اصالحات
میداند .به همین دلیل باید در آینده تالش کنیم
با کاندیدایی در انتخابات شرکت کنیم که متعهد
به آرمانهای اصالح طلبی باشد .در صورتی که
جریان اصالحات کاندیدای اصالحطلب نداشت
و قصد داشــت با کاندیدای دیگری مانند آقای
روحانیدرانتخاباتشرکتکند،دیگرنبایدتجربه
آقای روحانی را تکرار کنیم بلکه باید با مناسبات
جدیدی در انتخابات شرکت کنیم».

انعکاس

▪ظریف:بایدنوظیفهداردتحریمهارابردارد

اماساعاتیقبلازانجاممراسمتحلیفجوبایدنرئیس
جمهور جدید آمریکا و خــروج ترامپ از کــاخ سفید،
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در کنفرانس
خبری پس از جلسه دولت شرکت و آخرین پیام های
جمهوری اسالمی را خطاب به حاکم جدید واشنگتن
اعالم کرد .نکات مهم این برنامه خبری را در ادامه می
خوانید:
*در پاسخ به گمانه زنی خبرنگار نشریه فیگارو مبنی بر
مذاکراتتختروانچینمایندهایراندرسازمانمللبا
برخینمایندگانبایدنوسفرویبهتهرانبرایرایزنی
با مقامات ایران :خیلی جالب است که خبرنگار فیگارو
چک نکرده که تخت روانچی دو هفته در تهران بوده
و حاال به نیویورک برگشته و معموال باید یک هفته در
قرنطینهباشدبنابراینبیحسابصحبتکردهاست.
*در واکنش به اظهارات وزیرخارجه پیشنهادی بایدن
مبنی بر این که خواستار یک توافق مستحکم در حوزه
موشکیومنطقهایعالوهبربرجامهستیم:مایکتوافق
مستحکم داریم .نکاتی که در برجام هست یا نیست با
توافق انجام شده و درباره زمان بندی ها نیز مذاکرات
بسیار طوالنی داشتیم بنابراین امکان ندارد درباره آن
دوبارهمذاکرهشود.
*درباره مسائل منطقه ای و موشکی از ابتدا توافق
کردیم که این موضوعات در برجام نبوده و نخواهد
بود برای همین محدودیت های تسلیحاتی برای پنج
سال و محدودیت موشکی تا هشت سال را پذیرفتیم
چون ما حاضر نشدیم دربــاره این موضوع صحبت
کنیم یعنی ما هزینه صحبت نکردن در خصوص

تسلیحات و موشک را پرداختیم.
*دولت ترامپ امروز به زباله دان تاریخ می رود .مردم
آمریکا این دولت را به زباله دان تاریخ فرستادند .نیازی
بهمذاکرهدوبارهنیست.دولتآمریکاقانونوتعهداتش
را شکسته و کسی نباید برای اجرای تعهداتش مذاکره
کند .اجرای تعهدات موضوع مذاکره نیست .رهبری
فرمودند ما عجله ای نداریم و اگر آن ها تحریم هایی را
که ترامپ برگردانده یا اضافه کرده ،برداشتند ما هم به
تعهداتمانبرمیگردیم.بایدنوظیفهداردتحریمهارا
بردارد .اگر آمریکایی ها تعهدات خود را انجام دادند،
اینامکانوجودداردکهایرانهمبهفاصلهکمیتعهدات
خودشراانجامدهد.
*درپاسخبهسوالخراساندربارهاینکهآیاآمریکاباید
همهتعهداتخودشراانجامدهدوبعدماانجامدهیمیا
گام به گام خواهد بود؟ :آمریکا باید کل تعهداتش یعنی
تحریم هایی که وضع کرده و اسامی که ترامپ اضافه
کرده همه را رفع کند و به سمت اجرایی شدن برود اما
این که چطور و در چه زمانی انجام شود بحث تکنیکی
استکهحتماانجامخواهدشد.
*درپاسخبهاینسوالکهعدهایازمنتقدانمیگویند
اگر خودشان باشند بهتر مذاکره می کنند .نظر شما
چیست؟:کسانیکهاینصحبترامیکنندنشاندهند
دو صفحه با یک نفر توافق نوشته اند نه  150صفحه.
همان دو صفحه ای را که می گویند ما نخوانده و امضا
کرده ایم و آن ها خوانده اند ،نشان دهند .توافق یعنی
نه آن چه شما می خواهید و نه آن چه طرف مقابل می
خواهد در غیر این صورت می شود تسلیم .دوستان ما
بایدخیلیزحمتبکشندتاچنینتوافقیبنویسند که
اگر روزی نوشتند من دست آن ها را می بوسم و تعظیم
میکنم.آنهاهماگرحداقلتعظیمنمیکنندازپشت
بهماخنجرنزنند.
*بایدنبایدیککارانجامدهدوآنبرگرداندنشرایط
بهقبلازدورهمنحوسترامپاست،اینکهمیتواندیا
نمی تواند مشکل آن هاست .االن وقت عمل به برجام
است؛ عجله ای نداریم ،دنبال باج گیری هم نیستیم.
دنبال کاغذ بازی و امضا هم نیستیم .دفعه قبل هم
همین بود و دنبال اقدام بودیم ما نتیجه را می بینیم و
نهصرفااعالمرا.
▪سفرمنطقهایظریفبهقفقاز

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در
گفت وگوی اختصاصی با خراسان درباره سفر آینده
خود با اعالم این که هفته آینده به منطقه قفقاز سفر
خواهد کرد ،افزود :در این سفر به کشورهای روسیه،
آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان خواهم رفت و در
صورت هماهنگ شدن از ترکیه نیز بازدید خواهم
کرد .وی گفت :قصد من این است که به کشورهایی
که می توانند برای کمک به حل بحران قره باغ و صلح
و ثبات در منطقه کمک کنند ،سفر داشته باشم و با
مقامات این کشورها رایزنی کنم.

اولایران به برجام بازگردد!

گــزیــنــه پــیــشــنــهــادی «جــــو بـــایـــدن»،
رئیسجمهور منتخب آمــریــکــا بــرای
تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا در
جلسه تأیید صالحیت خود در مجلس
سنا سیاستهای دولت آینده آمریکا در
قبال برجام را تشریح و به نوعی بازگشت
آمریکا به برجام را منوط به اجرای کامل
آن از سوی ایران کرد .این درحالی است
که مقام های کشورمان با توجه به سابقه
بدعهدی های طرف آمریکایی ،هر گونه
بازگشت واشنگتن به برجام را منوط
به رفع کامل تحریم ها و اجرای تعهدات
این کشور می دانند« .آنتونی بلینکن»،
در پاسخ به سوال «رابرت منندز» ،رئیس
کمیته روابط خارجی مجلس سنا مبنی
بر این که آیا با کنگره بــرای رسیدن به
اجماع در خصوص ایران و مقابله با این
کشور به عنوان یک چالش همکاری
خواهد کــرد ،گفت« :پاسخ ایــن سوال
مثبت است ».سناتور لندزی گراهام نیز
از بلینکن پرسید :آیا هنوز ایران را بزرگ
ترین بانی تروریسم در دنیا میدانید؟
بلینکن گفت :بله ،میدانم! به گزارش
فارس ،بلینکن در ادامه ادعاهای خود
مــدعــی ش ــد« :ایــــران مجهز بــه ســاح
هستهای یا در آستانه دستیابی به آن یا با
ظرفیت ساخت چنین سالحی در کوتاه
مدت ،درصدد اقدامات مخرب دیگر اعم
از حمایت از تروریسم ،حمایت از نایبانش
یا بیثبات کردن منطقه است و اقدامات
خطرناکترینسبتبهاالنانجامخواهد
داد ».وی اضافه کــرد« :بنابراین ،فکر
میکنم ما مسئولیت فوری داریــم تا هر
کــاری که میتوانیم بــرای جلوگیری از
دستیابی ایران به سالح یا به دست آوردن
ظرفیتگریزهستهایبرایساختچنین
سالحی انجام دهیم .او افــزود« :از نظر
من ،برجام به رغم محدودیتهایش در
مأموریت خودش برای بستن مسیرهای
دستیابی ایــران به مــواد هستهای الزم
جهت ســاخــت ســاح هستهای موفق
عمل میکرد .این توافق عالوه بر این،
شدیدترین بازرسیها در تاریخ کنترل
تسلیحاتی را مستقر کرد».
▪سیاست بایدن در قبال برجام

وی ادامــه داد« :رئیسجمهور منتخب
معتقد است که هرگاه ایران به تعهدات
خود بــازگــردد ،آن گاه آمریکا میتواند
در مسیر بازگشت به برجام گام بردارد
اما از این مسئله ،همراه با متحدانمان
که بار دیگر با ما همراستا میشوند به
عنوان سکویی بــرای دستیابی به یک
توافق طوالنیتر و قویتر و رسیدگی به
مسائل دیگر به خصوص مسئله موشکی
و فعالیتهای بیثبات کننده ایــران
استفاده خواهیم کرد».به گزارش برنا به
نقل از رویترز ،بلینکن اضافه کرد« :حاال
که این گفته شد ،باید بگویم که با این

رونماییازسامانههایپیشرفتهانجامعملیاتهایترکیبیوتجهیزبالگردهاقسمتیازآخرینروزرزمایشاقتدار 99بود
قدرت نمایی ارتش در سواحل مکران ادامه
پیدا کرد و ارتش جمهوری اسالمی در دومین
روز از رزمایش اقتدار  99برای نخستین بار از
سامانههای پیشرفته و مدرن خود یعنی سامانه
هــای پایش الکترواپتیکی سیار «جــال» و
کنترل و فرماندهی جـــیآ یاس متحرک،
رونمایی کرد .رزمایشی که همزمان با پایان
ریاست جمهوری دونالد ترامپ پایان یافت و
خاتمه بخش رزمایش های مختلف نیروهای
مسلح شد .از همین رو روز گذشته سرلشکر
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در
بیانیه ای از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و ارتــش جمهوری اسالمی قــدردانــی کــرد و
گفت« :ایــن رزمایشهای غرورانگیز که در
عرصههای زمینی ،دریایی ،پدافندی ،موشکی
و پهپادی رقم خورد ،جلوههای شکوهمندی
از قــدرت خیر هکننده درو نزای دفــاعــی و
نظامی فرزندان ملت ایران در ارتش و سپاه
برابر هر نوع تجاوز ،تعرض و تهاجم دشمنان
را پدیدار کــرد و تحسین دوســت و دشمن و
شگفتی کارشناسان زبده نظامی و رسانههای
معتبر جهانی را برانگیخت ».البته در این
بین نزاجا بــرای آخرین روز رزمایش اقتدار
 99برنامه های ویژه ای را در نظر گرفته بود؛

پایش دقیق مناطق مختلف و اهــداف تعبیه
شده توسط سامانه پیشرفته و مــدرن پایش
الکترواپتیکی سیار «جالل» برای نخستین
بار ،بهره برداری از سامانه کنترل و فرماندهی
جیآیاس متحرک به منظور تسهیل در کنترل
و هدایت عملیات و تهیه و تولید انواع دادههای
جغرافیایی و نقشههای عملیاتی برای اولین
ب ــار ،تجهیز بــالــگــردهــای  214بــه راک ــت و
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شرطگذاریوگستاخیهایوزیرخارجهبایدندراولینروزها

نمایش اقتداردر مرزهایجنوبی

مسلسل و همچنین دوربینهای دید در شب
و استفاده از بالگردها برای تخلیه نیرو و آتش
تامین و همچنین به کارگیری جیپهای سفیر
حامل راکتاندازهای مینی کاتیوشا از جمله
اقدامات مهم نزاجا در روز دوم رزمایش اقتدار
 99بود .گفتنی است در جریان این رزمایش
سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش با اشاره
به توان رزمی و برد عملیاتی تیپ های حرفه
ای نیروی زمینی ارتش و بیان این که طی این
دو روز چندین نوع عملیات ترکیبی در جریان
رزمایش اقتدار  ۹۹نزاجا انجام شد ،در تبیین
عملیات ترکیبی و چند وجهی گفت« :عملیات
ترکیبی از پیچیده ترین نوع عملیات ها ست
که معمو ًال توسط نیروهای واکنش سریع و
تیپهای حرفهای انجام میشود و نیروی
زمینی در این رزمایش نشان داد که در باالترین
سطح آمادگی برای اجرای عملیات های ویژه
و ترکیبی قــرار دارد ».سرلشکر موسوی در
خصوص رزمایش هایی که طی یک ماه گذشته
انجام شــد ،اظهار کــرد« :در واقــع هشداری
برای دشمنان ملت و بدخواهان نظام بزرگ
ایران اسالمی است که در صورت بروز هر گونه
حرکتی که بر پایه محاسبات غلط انجام گرفته
باشد پشیمان خواهند شد».

سامانه پایش الکترواپتیکی سیار جالل

••دیده بان ایران مدعی شد :پس از انتشار خبر
حضور محسن رضایی برای شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰برخی خبرهای رسیده
حاکی از این است که فعالیت های انتخاباتی
ستاد محسن رضــایــی بــه ریــاســت محسن روح
االمینی نماینده تهران در مجلس یازدهم آغاز به
کار کرده است.
••جهان نیوز مدعی شد :رصد سفرهای آشکار
سفیر یکی از کشورهای اروپایی در تهران نشان می
دهد که وی به بسیاری از استان های کشور سفر و با
فعاالن اقتصادی محلی دیدار و از این طریق اخبار
اقتصادی این استان ها را جمع آوری کرده است.
این سفیر اروپایی در جلسات خود بیشترین تمرکز
را برای به دست آوردن اخبار میدانی اقتصادی در
نقاط مختلف کشور گذاشته است.
••نامه نیوز نوشت :عبدالناصر همتی ،رئیس کل
بانک مرکزی درباره کاندیداتوری در انتخابات
ریاست جمهوری گفت :مقام معظم رهبری فرموده
اند که اقتصاد اهمیت زیادی دارد و هر فرد غیر
اقتصادی هم که رئیس جمهور شود باید محور کار
خود را اقتصاد قرار دهد .وی افــزود :من درباره
کاندیداتوری فکر نکرده ام.
••جهان نیوز مدعی شــد :بــر اســاس آخرین
نظرسنجی صورت گرفته ،سه نفر از کاندیداهای
اصلی جبهه اصالحات و اعتدال برای انتخابات
ریاست جمهوری ،باالترین آرای منفی را در میان
تمامی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست
جمهوری  1400دارند .بر اساس این نظرسنجی
به ترتیب علی الریجانی  68درصد آرای منفی،
محمد جواد ظریف  43درصد و حسن خمینی 39
درصد آرای منفی دارند.
••خبر آنالین نوشت :حجت االسالم محمدتقی
رهبر ،عضو جامعه روحانیت مبارز گفت :تا جایی
که بنده اطالع دارم ،ابراهیم رئیسی گفته است،
بــرای انتخابات  ۱۴۰۰نمی آیــد .معتقدم بهتر
است آقــای رئیسی همین سنگر قوه قضاییه را
که مهم ترین سنگر نظام است ،محکم نگه دارد
و حفظ کند .برای انتخابات ریاست جمهوری،
افراد قوی ،باتجربه ،انقالبی و سرد و گرم روزگار
چشیده بسیاری هستند که اگر بیایند ما در کشور
نیرو کم نداریم.

هادی محمدی  -رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز در
جلسههیئتدولتبابیاناینکهآمریکااگربهتعهداتش
عمل کند ،ما هم به تعهدات خود عمل می کنیم ،افزود:
ترامپ مرد و برجام زنده ماند .تمام تالش او از بین بردن
برجام بود .تندروهای عربستان و اسرائیل به دنبال آن
بودند .برجام امروز زنده و سرحالتر از دیروز است .به
گزارشایرنا،روحانیباتاکیدبراینکهامروزپایانزندگی
دولتوحتیحیاتسیاسیترامپاست،اظهارکرد:این
چهارسالظلم،زیرپاگذاشتنقانونومقرراتبود.امروز
انتظار ما از آن هایی که قدرت را در کاخ سفید در دست
میگیرند ،این است که به قانون و تعهدات برگردند و
اگر بتوانند در چهار سال آینده تمام لکههای سیاه چهار
سال قبل را پاک کنند ،البته اگر پاک شدنی باشد زیرا
برخی از لکهها پاک شدنی نیست .رئیس دولت تدبیر
و امید با تاکید بر این که ساکنان امروز کاخ سفید باید به
قانون،مقرراتبینالمللیوقطعنامههاازجمله۲۲۳۱
بازگردند،بیانکرد:اگرآنها صادقانهبیایندوبهقانون
بازگردند ،طبیعی است ما هم به تمام تعهداتمان عمل
خواهیم کرد .برای دنیا و ملت ما روشن شد که سیاست
تروریسماقتصادیوفشارحداکثریبهایران۱۰۰درصد
شکست خــورده است .وی با بیان این که امــروز مسیر
صادرات غیرنفتی ما به سمت عادیشدن است ،اظهار
کرد:صادراتنفتیوشرایطامروزمابهمراتبازماههای
قبلیبهتراست.صادراتفراوردههاینفتیمادرمسیر
درست حرکت میکند ،اگر واردین جدید در کاخ سفید
ازآنچهگذشتهدرسعبرتگرفتهباشند.البتهآنکسی
کهامروزدولتشتماممیشود،سیاستبلدنبود،برجساز
بود و سیاست را در برجسازی میدید ولی کسانی که
امروزآمدند،سیاسترابلدهستند.
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نقطه فاصله زیادی داریم .باید ببینیم بعد
از این که رئیسجمهور منتخب سر کار
میآید ایران چه کارهایی انجام میدهد
و آمــاده انجام چه کاری است ،بعد ًا اگر
آن ها میگویند که به پایبندی برجام
برگشتهاند باید ارزیابی کنیم ببینیم آیا
به وعدههایشان عمل کردهاند یا خیر».
او در ادامــه تصریح کرد که در خصوص
برجام با نمایندههای کنگره و همچنین
رژیــم صهیونیستی و کشورهای عربی
منطقه رایــزنــی خــواهــد کــرد .بلینکن
گفت« :مــا حتما با شما (نمایندههای
کنگره) مــشــورت خواهیم ک ــرد .فکر
میکنم همانطور که رئیس (کمیته
روابــط خارجی مجلس سنا) گفت مهم
است که در آغاز این فرایند و نه پایان آن ،با
متحدان و شریکانمان در منطقه از جمله
اسرائیل و کشورهای خلیج [فارس] هم
تعاملکنیم».
▪اظهاراتوقیحانهبلینکندربارهترور
سردار سلیمانی

آنتونی بلینکن در بخش دیگری از این
جلسه به سوال یک سناتور در خصوص
دلیل مخالفت با اقدام «دونالد ترامپ» در
ترورسردارشهید«قاسمسلیمانی»پاسخ
داد.بلینکندراظهاراتیوقیحانهتصریح
کرد که از ترور سردار سلیمانی متأسف
نیست امــا ایــن اقــدام ،آمریکا را امنتر
نکرده است .او گفت« :هیچکس برای
حذف قاسم سلیمانی اشک نمیریزد.
هیچکس از این بابت که او دیگر آن جا
نیست ،تأسف نمیخورد ،امــا مسئله
این نیست که آیا حذف او کار صحیحی
بود یا خیر بلکه مسئله پیشبینی تبعات
چنین اقدامی بود و پرسیدن این که آیا
این اقدام ما را ایمنتر میکند یا خیر؟»
بلینکن گفت« :دولتهای قبلی از جمله
دولتهای بوش و اوباما به این نتیجه
رسیدند که ما [با چنین اقدامی] ایمنتر
نخواهیم شد .فکر میکنم آن چه بعد از
مرگ [شهادت] او شاهد بودیم از جمله
حمله به مواضع مان در عراق  -که اگر
نگوییم صدها سرباز آمریکایی ،دهها نفر
از آن ها را به صدمات مغزی دچار کرد –
این که نیروهایمان در عراق مجبور شدند
از بیم حمله شبه نظامیان مرتبط با ایران
به عقب برگردند ،این که صحبتهایی
از بستن سفارتمان در بغداد مطرح شد
و اقدامات مختلفی که ایران انجام داد...
ایــن ها نشان میدهند که ایمنیمان
کمتر شد نه بیشتر».
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چهره ها

تا...جنتی:دنیانبایدبهآمریکای
آی 
بحرانزدهباجدهد
دبیر شورای نگهبان با اشاره به مراسم تحلیف
رئیسجمهور جدید آمریکا گفت :تحلیلگران و
نویسندگان مستقل در دنیا باید سالها ،اتفاقات
اخیر آمریکا را که به ایجاد خشونت ،شکافهای
عمیق در جامعه و حاکمیت و بیاخالقیهای
زیادی منجر شد ،بررسی کنند تا درس عبرتی
بــرای کسانی شــود که همچنان چشم به این
کشور بحرانزده دارند .وی تأکید کرد :وضعیت
به قدری در آمریکا آشفته شده که دیگر چیزی به
نام دموکراسی ،اخالق و انسانیت باقی نمانده
است .وی با تأکید بر این که دنیا باید از جمهوری
اسالمی ایران الگو بگیرد و به آمریکای بحرانزده
بــاج ندهد ،خاطر نشان کــرد :ما نیز در داخل
باید با تکیه بر توان و ظرفیتهای داخلی ،خود
را مــقــاوم ســازیــم؛ از طرفی
مسئوالن نیز باید به
وضعیت معیشتی و
اقتصادی مــردم که
دچــار مشکل شده،
رســیــدگــی فــوری
کنند/.ایسنا

انتقادتندواعظیازنمایندگانمجلس

محمدی–محمدواعظیرئیسدفتررئیسجمهور
در حاشیه نشست هیئت دولت با انتقاد از دخالت
های برخی نمایندگان مجلس در کار دولت ،اظهار
کرد:برخیوقتیسفرهایاستانیمیروندبهجای
دولــت تصمیمگیری میکنند و در داخــل مجلس
هم کسانی دنبال کار اجرایی هستند که باید به این
ها بگوییم اشتباهی به مجلس رفتهاند .اگر ما کمتر
صحبت میکنیم برای این است که نمی خواهیم
اختالف ایجاد شود .واعظی با بیان این که مجلس
ماموریتش قانون گذاری ،سوال و استیضاح است و
ایندرستنیستکهبهمسائلریزاجراییبپردازند،
دخالت کنند ،سفر استانی بروند و به جای دولت
و وزیران تصمیم بگیرند ،افزود :ما هم میتوانیم از
ادبیات سخیفی که برخی نمایندگان علیه دولت
و وزیران به کار می برند ،استفاده کنیم اما این را به
مصلحت کشور نمی دانیم.
خواهشمیکنیمدرتوئیت
کــردن و مصاحبه کــردن
اخــــاق اســامــی را
رعایتکنند.

ناجا:بهمحلسکونتخاوریاشراف
کاملداریم

سخنگوی ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که چرا بر خالف شناسایی مخفیگاه خــاوری در
کانادااینمتهمبهکشوراستردادنمیشود،افزود:
استردادیکمقولهویکفرایندسیاسی،قضاییو
پلیسیاست.سردارمهدیحاجیان،تصریحکرد:
درموضوعپلیسیکهمنبایدپاسخگویآنباشم،
بایدبگویمکهخاوریشناساییوحتیحکمجلب
بینالمللی او از طریق پلیس اینترپل صادر شده
است اما کشور کانادا ارادهای برای استرداد این
فرد به جمهوری اسالمی ایران ندارد .وی گفت:
در موضوع خاوری پلیس صد درصد به وظیفهاش
عملکردهاست.محلاوراشناساییکردهوکام ً
ال
اشراف دارد که خاوری کجا زندگی میکند .وی
افــزود :در  ۱۰ســال اخیر ما از
کانادا هیچ استرداد مجرمی
نداشتیم اما در کشورهای
دیگر متهمانی داشتیم که
استرداد آن ها انجام شده
است/.مهر

