
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم:
 حمله به دو امام جماعت مسجد، ارتباطی 

با جایگاه روحانیت نداشته است 
دیروز دو روحانی در شهر قم با »لوله آهنی«مورد 
ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و هم اکنون نیز در 
بیمارستان بستری هستند. رئیس بازرسی فرماندهی 
انتظامی استان قم درباره ضرب و شتم این دو روحانی 
گفت: یکی از روحانیون با طرفین درگیری همسایه 
و دارای اختالفــات محله ای بــوده و علت درگیری 
هیچ ارتباطی با جایگاه روحانیت نداشته است. وی 
با بیان اینکه  ماموران  در محل حاضر و اقدامات اولیه 
را برای تشکیل پرونده انجام دادند، افزود: به محض 
تکمیل پرونده و صدور دستور قضایی مبنی بر جلب 
یا دســتگیری متهمان نتیجه به اطالع همشهریان 

خواهد رسید.
    

دو کشور توافق کردند
 تاسیس سرکنسولگری ایران و عراق 
در شهرهای»اصفهان« و »موصل« 

دولت های ایــران و عــراق توافــق کردند که 
کنسولگری دو کشور در شهرهای موصل و اصفهان 
ایجاد شود. به گزارش ایسنا، ایران با پیشنهاد دولت 
بغداد در ایجاد کنســولگری عــراق در اصفهان با 
توجه به  میزان باالی سفر گردشگران عراقی به این 
شهر و همچنین  تعداد دانشــجویان عراقی که در 
دانشــگاه های اصفهان تحصیل می کنند، موافقت 
کرده است. در حال حاضر کنسولگری های عراق در 
شهرهای کرمانشاه، مشهد و اهواز  و سفارت این کشور 
در تهران فعالیت می کنند . بر اســاس این گزارش، 
ایران نیز درخواســت تاسیس کنســولگری خود 
در موصل را مطرح کرده اســت. ایران در شهرهای 
نجف، کربال، بصره، اربیل و ســلیمانیه عراق دارای 
کنسولگری است و سفارت ایران در بغداد نیز مشغول 

به فعالیت است.
    

رضایی کوچی:
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی 

تقدیم هیات رئیسه شد
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از تقدیم طــرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی به 
هیات رئیسه خبر داد. محمدرضا رضایی کوچی در 
گفت وگو با ایلنا، تصریــح کرد: طرح تفکیک وزارت 
راه و شهرسازی روز چهارشنبه از کمیسیون عمران 
تقدیم هیئت رئیســه مجلس شده اســت و بعد از 
تعطیالت تابستانه مجلس اعالم وصول خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور، رئیس مجلس 
و همینطور کمیســیون عمران با این طرح موافق 

هستند و امیدواریم که این تفکیک انجام شود.
    

پاسخ دادستان به احتمال تبادل 
زندانیان در جریان مذاکرات

دادستان کل کشور گفت: برای ما مهم است که 
ایرانیان در هر جای دنیا که هستند از حمایت قضایی 

و حقوقی جمهوری اسالمی ایران برخوردار باشند.
محمدجعفر منتظری در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ 
به این ســوال که با توجه به اینکه مذاکرات احیای 
برجام در جریان است و سخنگوی وزارت امور خارجه 
بارها از آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با ایاالت 
متحده خبر داده است، آیا احتمال تبادل زندانی در 
صورت احیای برجام یا حتی عدم احیای آن وجود 
دارد، گفت:  ما با کشورهای اســالمی و کشورهای 
همسایه و به ویژه کشورهایی که با آن ها در این رابطه 
قرارداد داریم در رابطه با رفع مشکالت ایرانیانی که 
در این کشورها هســتند و مبادله زندانیان، خیلی 
راحت تر می توانیــم کار انجام دهیــم. این روابط و 
قراردادها با کشوری مثل آمریکا وجود ندارد و ناچار 

باید از طریق دیپلماتیک کارها پیش برود.
    

ابراز امیدواری بورل نسبت به 
دستیابی به توافق طی روزهای آینده

»جوســپ بورل«، مسئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا دیروز -چهارشنبه- نسبت به دستیابی 
به توافق طی روزهای آینــده ابراز امیدواری کرد. به 
گزارش ایلنا، »ودانت پاتل« معاون سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا گفت که واشــنگتن نظر خود درباره 
متن پیشــنهادی اروپا برای احیای برجــام را ارائه 
کرده اســت و اتفاق تازه ای در زمینه احیای برجام 

رخ نداده است.
    

انتقال مصطفی تاجزاده به بیمارستان
همسر مصطفی تاجزاده، از انتقال او به بیمارستان 
خبر داد. به گفته فخرالسادات محتشمی پور، تاجزاده 
در تماس تلفنی با او اعالم کرده به خاطر مشکل قلبی 
به بیمارســتان بقیه اهلل منتقل شــده است. همسر 
تاجزاده از قول او اعالم کرد قرار است با حضور وکیل 

خود الیحه دفاعیه بنویسد.
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وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه روابط 
دو کشور ایران و روسیه در مسیر درستی 
قرار دارد، بر لزوم استمرار و تقویت تالش های 
مشترک برای توسعه بیش از پیش روابط در 

ابعاد مختلف دوجانبه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان، 
که به دعــوت همتای روس بــرای دیدار 
رسمی دوجانبه به  مسکو سفر کرده است، 
دیروز- چهارشــنبه- با سرگئی الوروف، 

همتای روسی خود دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر امــور خارجه ضــرورت تالش 
مشــترک برای تحقق و اجرای توافقات 
رؤسای جمهور دو کشــور ایران و روسیه 
در عشق آباد و تهران را مهم و حائز اهمیت 

دانست. 
امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از 
روند رو به رشد همکاری های تجاری میان دو 
کشور، روان سازی این بخش از همکاری ها و 
رفع موانع و مشکالت را زمینه ساز تقویت 

حجم تجارت میان دو کشور دانست.
وزیــر امــور خارجــه بــر تقویــت 
همکاری های ریلی دو کشور تاکید و تسریع 

در روند اجــرای پروژه های ریلی و حمل و 
نقلی را خواستار شد. 

وی در این راستا تاکید کرد که توسعه 
همکاری ها در کریدور ترانزیتی شــمال 
جنوب از اولویت های مهم جمهوری اسالمی 
ایران است و راه آهن رشت - آستارا در توافق 

مشترک عملیاتی می شود.
امیرعبداللهیــان از پیشــنهاد طرف 
روس در خصوص همکاری های شیالت، 
فرهنگی، ورزشی و گردشگری نیز استقبال 
کرد و این موضوعات را از ظرفیت های خوب 

همکاری دو کشور دانست.
در حوزه مسائل منطقه ای و بین المللی، 
موضوعات اوکراین، افغانستان، سوریه، 
یمن، عراق، فلسطین و نیز قفقاز جنوبی از 
دیگر موضوعات مورد اشاره امیرعبداللهیان 
در این دیدار بود. وزیر امور خارجه روسیه 
نیز در این دیدار بر اهمیت توافقات روسای 
جمهور دو کشور در عشق آباد تاکید و بر 
لزوم تالش مشــترک بــرای اجرای آنها 

تاکید کرد.
الوروف با اظهار خرســندی از ارتقای 

ســطح روابط همه جانبه و تجاری، گفت: 
در نتیجــه افزایــش تبــادل هیات های 
اقتصادی و تجاری دو کشــور و توافقات 
حاصله، امیدواریم که شاهد رشد بیش از 
 پیش همکاری ها در همه زمینه های مورد 

عالقه باشیم.
وی نیز از موضوعات انرژی، مالی و بانکی، 
حمل و نقل و ترانزیــت، ریلی، نفت و گاز، 
کشاورزی، شیالت، گردشگری، ورزشی 
به عنوان زمینه های مهم همکاری دو کشور 
یاد کرد و اظهار داشت: روسیه آمادگی دارد 
تا در چارچوب منافع مشترک دو کشور، 
همکاری های دوجانبه را در این زمینه ها 
تقویت کنند. الوروف با اشاره به تحوالت 
قفقاز جنوبی، در تایید اظهارات وزیر امور 
خارجه، بر التزام روســیه بــه عدم تغییر 
ژئوپلتیک و مرزهای بین المللی تاکید کرد.

وزیر خارجه افزود روسیه همانطور که 
از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری 
شــانگهای حمایــت کــرد، از عضویت 
 ایــران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا نیز 

حمایت می کند.

الوروف برنامه برگزاری اجالس آتی 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور 
را فرصت مناسب دیگری برای گفت وگو 
و امضای اســناد الزم برای تســهیل و 
ارتقای روابط دو کشــور در حوزه های 
مختلف دانست. وزیر امور خارجه روسیه 
از پیشنهاد همتای ایرانی خود در خصوص 
تقویت همکاری های پارلمانی استقبال 
کرد و نقش مجالس در تصویب اســناد 
مورد نیاز و حمایت از گســترش روابط 
دو کشــور در زمینه های اساسی را حائز 

اهمیت خواند.

نیازمند تضمین های
 قابل اعتماد هستیم

وزیر خارجه کشــورمان پــس از این 
دیدار، در نشست خبری مشترک با الوروف 

حضور یافت.
امیرعبداللهیان در این نشست خبری 
تاکید کرد که درخصوص اوضاع انسانی در 
اوکراین و تدابیری که مسکو در این زمینه 
اتخاذ کرده است تا با خسارت های احتمالی 

مقابله کند رایزنی کردیم. وی گفت که در 
خصوص اوضاع نیروگاه هسته ای زاپوروژیا 
تبادل نظر کردیم و ایران از تجارب هسته ای 
برخوردار است و آماده تقدیم کمک در این 

زمینه به منظور مقابله با آسیب ها است.
امیرعبداللهیان همچنین گفت که در 
مورد روند آســتانه به منظور پایان بحران 

سوریه رایزنی کردیم.
وزیر خارجه کشورمان همچنین گفت 
که درخصوص تحوالت عراق و افغانستان 
و لیبی نیز با طرف روسی تبادل نظر کرده 
است. وی گفت که مردم لیبی  باید خودشان 

سرنوشت خود را تعیین کنند.
امیرعبداللهیان در ادامه گفت که به هیچ 
کس اجازه نمی دهیم کــه در امور داخلی 

ایران دخالت کند.
وزیر خارجه کشــورمان گفت: برای 
احیای برجام نیازمند تضمین های قابل 
اعتماد هستیم، از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی می خواهیم که از سیاست دوری کند 

و تنها در چارچوب فنی عمل کند.
وی گفت که نسبت به برداشتن تحریم 
های مربوط به برنامه هسته ای خوشبین 
هستیم و هدف از مذاکرات وین رسیدن به 

توافق با ثبات و پایدار است.
امیرعبداللهیان گفت که مواضع ما با 
مسکو در خصوص تحوالت عراق یکسان 
اســت و امیدواریم که به زودی اوضاع این 

کشور به حالت عادی بازگردد.
وی درخصوص بحران یمن نیز گفت که 
آتش بس در یمن نیازمند تصمیم گیری از 
سوی رهبران این کشور و رفع محاصره است. 
وزیر خارجه کشورمان گفت که اتهامات 
جدید علیه ایران درخصوص پرونده هسته 

ای را نمی پذیریم.

مواضع روسیه در ارتباط با بسیاری از 
مسائل با ایران منطبق است

وزیر امور خارجه روســیه گفت: ما از 
احیای توافق هســته ای ایران و لغو همه 
تحریم های تحمیل شده علیه ایران حمایت 
می کنیم. مواضع ما در ارتباط با بسیاری از 

مسائل با ایران منطبق است.
الوروف در پایان دیدار با امیرعبداللهیان 
با حضور در نشســت خبری مشترک با 
همتای ایرانی اش با تاکید بر اینکه روابط ما 
با ایران به سطح راهبردی حرکت می کند و 
امکان دارد نقشه راه اقتصادی ترسیم کنیم، 
گفت: کار روی یک ســند جامع در مورد 
روابط بلندمدت روسیه و ایران در مرحله 

نهایی است. وی افزود: هم اکنون کار روی 
توافق نامه ای به منظور ایجاد منطقه آزاد 
تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

انجام می شود.

ارسال ابتکار صلح 
و پیام مهم ایران به روسیه

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور 
در مورد اهداف ســفر امیرعبداللهیان 
به مســکو، گفت: درخواســتی از یک 
مقام ارشد اروپایی برای میانجیگری از 
رئیس جمهور مطرح شــده بود که پس 
از رایزنی یک ابتکار صلح و پیام به مسکو 

ارسال شد. 
شنیده ها حاکی از آن است که مقام 
ارشد اروپایی که خواستار میانجی گری 
رئیس جمهوری ایران شده است، امانوئل 

مکرون، رئیس جمهوری فرانسه است.
محمد جمشیدی در توئیتی نوشت: 
»یکی از روسای ارشــد اروپای غربی از 
آیت اهلل رئیسی درخواست کرده بود که 
برای میانجیگری جنگ در اروپا کمک 
کند.  پس از مجموعه ای از رایزنی ها، یک 
ابتکار صلح در کنار یک پیام مهم توسط 
وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان به 

مسکو ارسال شد.«
در همیــن راســتا حســین امیر 
عبداللهیان،  وزیر امور خارجه که در مسکو 
به سر می برد، در خصوص اهدافش از سفر 
به روسیه اظهار کرد: هدف اصلی از سفر به 
مســکو تالش برای حل بحران اوکراین 
براســاس درخواســت به عمل آمده از 
جمهوری اســالمی ایران است. برخی 
طرف های غربی خواهان نقش آفرینی 

فعال تهران در این موضوع هستند.

امیرعبداللهیان در دیدار با الوروف:

روابط تهران و مسکو در مسیر درستی قرار دارد
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روی موج کوتاه
حسین امیرعبداللهیان که 
در مسکو به سر می برد، در 

خصوص اهدافش از سفر 
به روسیه اظهار کرد: هدف 

اصلی از سفر به مسکو تالش 
برای حل بحران اوکراین 

براساس درخواست به 
عمل آمده از جمهوری 

اسالمی ایران است. برخی 
طرف های غربی خواهان 
نقش آفرینی فعال تهران 

در این موضوع هستند

آمریکا می گوید نیروی دریایی ســپاه قصد داشت یک »پهپاد 
دریایی« امریکا را توقیف کند و با خود ببرد اما ارتش امریکا مانع از این 

اقدام شد. سپاه این روایت را تکذیب کرده است.
به گزارش عصرایران، خبرگزاری تسنیم و فارس خبر مشابهی را 
منتشر کردند که براساس آن ضمن تایید توقیف و رهاسازی این قایق 
کوچک امریکایی، گفته شده چون ارتباطات ناوبری آن قطع شده بود 
و در مسیر کشتیرانی قرار داشت سپاه برای جلوگیری از بروز حادثه، 
اقدام به کنترل قایق کرد. در خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس 
و تسنیم آمده است: »با حضور ناوچه آمریکایی در منطقه و توجیه 
شدن به مسائل امنیتی و ناوبری بدون خطر، قایق فوق با تصمیم 

فرمانده ناو پشتیبانی سپاه رها شد«.
نیروی دریایی ارتش امریکا در منطقه ولی می گوید کشتی 
سپاه قصد داشت این پهپاد دریایی امریکا را با خود ببرد اما با حضور 
یک کشتی جنگی، یک قایق نظامی و یک بالگرد نظامی امریکا 
در محل حادثه، آنها مانع از توقیــف و انتقال پهپاد دریایی خود 

توسط کشتی سپاه شدند. ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در 
خاورمیانه گفت سپاه پاسداران ابتدا یک پهپاد دریایی این ناوگان 
را توقیف و اندکی بعد آن را آزاد کــرد. این پهپاد دریایی امریکا، 
Saildrone Explorer نام دارد. در خبر فارس و تسنیم اضافه 
شده اســت: نیروی دریایی آمریکا با روایتی هالیوودی و خالف 
حقیقت ســعی کرد از این اتفاق یک حماسه خلق کند تا شاید 

بتواند بخشی از ناکامی های خود را پوشش دهد. 
نیروی دریایی ارتش امریکا در منطقه این گونه ماجرا را روایت 
کرده است: سپاه ایران یک قایق بی سرنشین و کنترل از راه دور 
)پهپاد دریایی( امریکایی را توقیف و تالش کرد آن را بکسل کند 
اما زمانی که کشتی جنگی و بالگرد امریکایی در منطقه حاضر 
شدند این پهپاد دریایی را آزاد کرد. این حادثه در ساعت 11 شب 

)سه شنبه -دیروز( روی داد. 
این پهپاد دریایی متعلق به »گروه ضربت 59« امریکاســت. 
ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا پهپادهای دریایی گروه ضرب 59 

را سال گذشته راه اندازی کرد.  این برای نخستین بار است که پهپاد 
دریایی ارتش امریکا در خلیج فارس مورد هدف سپاه قرار می گیرد.

این رهگیری پهپاد دریایی امریکا توسط سپاه، بدون حادثه و 
برخورد به پایان رسید و این در حالی است که تنش ها میان ایران و 
امریکا در سوریه در حال رشد است و همزمان مذاکرات هسته ای 

میان دو طرف به مراحل نهایی خود رسیده است.
در هفته گذشته هم میان ارتش امریکا و گروه های مورد حمایت 
ایران در سوریه، زد و خوردهایی نظامی روی داد گرچه ایران ارتباط با 
این گروه ها را رد می کند.  فرمانده دریایی امریکا اضافه کرد: کشتی 
جنگی Uss Thunderbolt به همراه قایق گشت ساحلی و بالگرد 
نظامی Seahawk-Mh60 امریکا به محل حادثه آمدند. نیروی 
دریایی امریکا به وسیله سیستم رادیویی با کشتی سپاه ارتباط برقرار 

و اعالم کردند که این پهپاد دریایی متعلق به امریکاست.
این فرمانده به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: »اولین واکنش 
ما این بود که شــفاف کردیم این پهپاد دریایــی متعلق به دولت 
امریکاست و در آب های بین المللی در حال عملیات است و ما قصد 
داریم در صورت لزوم، اقدام کنیم«. او ادامــه داد حادثه به صورت 
مسالمت آمیز و بعد از 4 ساعت به پایان رسید. ایرانی ها، دو اتصال 
بکسل به پهپاد دریایی امریکا را آزاد و منطقه را ترک کردند. این حادثه 
یک بار دیگر نشان داد ایران به فعالیت بی ثبات کننده و غیرقانونی و 

غیرحرفه ای خود در خاورمیانه ادامه می دهد.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفته اســت در این باره با دفتر 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد تماس گرفته اما پاسخی 
دریافت نکرده اســت. منطقه محل فعالیت ناوگان پنجم نیروی 
دریایی امریکا شامل تنگه هرمز و ورودی خلیج فارس است مسیری 
که 20 درصد از نفت جهان از آن عبور می کند. دریای سرخ و محدوده 

کانال سوئز نیز محل ماموریت این ناوگان است.
در خبر خبرگزاری فارس و تسنیم با اشاره به پهپاد دریایی ارتش 
امریکا در خلیج فارس آمده است: این نوع شناورها که هنوز مشخص 
نیست با چه هدفی به خطوط کشتیرانی اعزام می شوند، به دلیل 
احتمال قطع ارتباطات ناوبری، می توانند منشأ بروز حوادث دریایی 

غیر قابل پیش بینی بشوند.

  روایت متضاد سپاه و سنتکام از یک ماجرا

توقیف و آزادی پهپاد دریایی امریکا توسط ایران

گزارش

وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کرد که ترامپ در 
منزل خود اســناد محرمانه ای را مخفی کــرده بود که 
بخشی از آن ها مرتبط با توافق هسته ای با ایران بوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، وزارت دادگستری 
آمریکا اعالم کرده که دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا که به طور یکجانبه از برجام خارج شده 
و تحریم هایی یکجانبه را علیه ایــران اعمال کرده بود، 
اسنادی را در منزل خود نگه می داشت که بخشی از آن ها 

به توافق هسته ای با ایران مرتبط بودند.
در ادامه خبرگزاری رویترز گــزارش داد که وزارت 
دادگســتری آمریکا با ارائه مدرکی 54 صفحه ای اعالم 
کرده است که وکالی دونالد ترامپ سعی داشتند زمانی 
که ماموران اف بی آی درحال بازرسی از منزل شخصی 

ترامپ بودند، آن ها از دستیابی به این اسناد باز دارند.
دادســتان های آمریکایی نیز عنــوان کرده اند که 
دســتیاران ترامپ به دروغ گواهی داده بودند که ترامپ 

با خروج از کاخ سفید تمامی اسناد دولتی را بازگردانده 
است. وزارت دادگستری دادگستری آمریکا اعالم کرده 
که به شواهدی دست یافته که نشان می دهد این اسناد 
دولتی از عمد »به عنوان تالشی برای اختالل در تحقیقات 

دولتی« مخفی شده بودند.
عکسی از این اســناد دولتی به دســت آمده نشان 
می دهد که برخی از آن ها مهر »محرمانه« را روی خود 

دارد.

اگر گزارش تحقیق و تفحص بانک ها انتشار یابد، معلوم 
نیست اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسالمی 

چقدر متزلزل شود، زیرا پای اصولگرایان هم در میان است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به تحقیق و تفحص از فــوالد مبارکه اصفهان، گفت: وقتی 
مردم خبر 92هزار میلیارد تومان سوءستفاده و اختالس را 
در مجموعه فوالد مبارکه می شنوند به سرعت آن را به تمام 

شاکله نظام جمهوری اسالمی ایران تعمیم می دهند.
احمد علیرضا بیگی در گفت وگو با عصر ایران افزود: اگر 
بنا باشد گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها که در حال حاضر 
در مجلس در حال انجام است به آگاهی مردم برسد معلوم 
نیست چه تبعاتی در مورد تزلزل اعتماد مردم نسبت به دولت 

و نظام جمهوری اسالمی ایران به همراه دارد.
وی تاکید کرد: پیش بینی ما در مورد فساد و  اختالس در 
بانک ها با توجه به تحقیق و تفحص انجام شده بسیار هولناک 
اســت. اعداد، رقم ها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص 

دریافت می کنیم به مراتب هولناک تر از فوالد مبارکه است و 
آماری به مراتب درشت تر از اختالس فوالد در بانک ها اتفاق 
افتاده است. بیگی تاکید کرد: در فوالد مبارکه خطاب ما به 
فسادی است که در دولتمردان روحانی اتفاق افتاده است. تا 
االن در هر فسادی که متمرکز شدیم اسم آقایان جهانگیری، 
آخوندی و واعظی در صدر ســوءِ اســتفاده کنندگان بوده 
است، ولی در گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها هم اسامی 

اصولگرایان وجود دارد و هم اصالح طلبان.

وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد:

ترامپ اسناد محرمانه درخصوص برجام را مخفی کرده بود
نماینده تبریز با  اشاره به تحقیق و تفحص مجلس:

  در فساد بانک ها پای اصولگرایان هم گیر است


