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وزیر اطالعات :

با خدمترسانی بیمنت
مشکالت مردم را مرتفع کنید

بخش سیاسی -وزیر اطالعات با بیان اینکه حفظ
کرامت ،خمیرمایه عزت انسان است ،تصریح کرد:
مسووالن باید با خدمت بی منت از این فرصت برای
گره گشایی از مشکالت مردم و ارتقاء جایگاه معنوی
خود استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین سیدمحمود
علوی در جلسه فوق العاده شورای اداری استان کرمان
با تقدیر از تالش های مسووالن استان کرمان به ویژه
شورای تامین در ارتقاء امنیت و آسایش مردم اظهار
کرد :توفیق خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسالمی
افتخاری سترگ برای مسووالن است.
وی افزود :امتیاز فرهنگ قرآن در مقایسه با دموکراسی
غربی در اختصاص حکومت برای مردم است.
علوی با بیان اینکه حفظ کرامت ،خمیرمایه عزت انسان
است ،تصریح کرد :مسووالن باید با خدمت بی منت از
این فرصت برای گره گشایی از مشکالت مردم و ارتقاء
جایگاه معنوی خود استفاده کنند.
وزیر اطالعات تامین امنیت حق آحاد جامعه و اجرای
عدالت را موجب پایداری حق و مایوس شدن دشمنان
دانست و افزود :مسووالن نظام اسالمی باید در چارچوب
شرع ،قانون و اخالق به مردم خدمت رسانی کنند تا
موجبات رضایتمندی آنان فراهم شود.

استیضاح شریعتمداری
به جریان افتاد

بخش سیاسی -سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس از برگزاری جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت،
معدن و تجارت در این کمیسیون خبر داد.
ولی ملکی ،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی ،با بیان اینکه جلسه بررسی تقاضای
نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون برگزار میشود،
گفت :شریعتمداری ،روز دوشنبه  9صبح در جلسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور مییابد.
وی با بیان اینکه طراحان ،طرح استیضاح وزیر صنعت،
معدن و تجارت به برگزاری جلسه بررسی این استیضاح
اصرار دارند ،ادامه داد :در روزهای گذشته خبرهایی مبنی
بر استعفای شریعتمداری از وزارت صمت وجود داشت که
در همین راستا تا تعیین تکلیف این موضوع ،کمیسیون
طرح را مسکوت گذاشته بود .نماینده مردم مشکینشهر
در مجلس تصریح کرد :با توجه به اینکه وزیر صنعت
تاکنون از سمت خود استعفا نداده و یا رئیسجمهور
تغییری در این وزارتخانه ایجاد نکرده است ،طبق ماده
 ۲۲۳آییننامه داخلی مجلس ،طرح تدوین شده از سوی
نمایندگان باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود.

رویترز:

دولت آمریکا معافیت از تحریمهای
ایران را بررسی میکند

بخش سیاسی -خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام
آمریکایی گزارش داد :احتمال دارد واشنگتن برخی
خریداران نفت ایران را از تحریمهای خود علیه این
کشور معاف کند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
رویترز یک مقام ارشد دولت آمریکا که خواست نامش
فاش نشود ،گفت که واشنگتن درباره معافیت برخی
خریداران بزرگ نفت ایران از تحریمهایش علیه این
کشور رایزنیهایی انجام داده است و اکنون در میانه یک
رویه داخلی برای بررسی این استثنائات است.
این مقام آمریکایی افزود :در صورت اعطای چنین
معافیتی کشورهایی که واردات نفت خود از ایران را
متوقف نکردهاند از تحریمهای واشنگتن علیه تهران
مستثنی خواهند شد .وی همچنین تصریح کرد که
دولت آمریکا آماده است با کشورهایی که واردات نفت
خود از ایران را کاهش میدهند ،همکاری کند.
این در حالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی
آمریکا روز پنجشنبه گفت که هیچ معافیتی برای
خریداران نفت ایران در نظر گرفته نخواهد شد و صادرات
نفت این کشور باید به صفر برسد ،هر چند چنین هدفی
غیر قابل دستیابی به نظر میرسد.
به گزارش رویترز اظهارات مقامات آمریکایی در حالی
است که دو منبع آگاه در هند اعالم کردهاند که این
کشور در ماه نوامبر  9میلیون بشکه نفت از ایران
خریداری میکند .این مسئله نشان میدهد که سومین
وارد کننده نفت جهان قصد دارد به خرید نفت خام از
جمهوری اسالمی با وجود اعالم تحریمهای آمریکا علیه
ایران از چهار نوامبر ادامه دهد.
یکی از این منابع آگاه هندی اظهارداشت :پاالیشگاهها
قصد دارند در ماه نوامبر  1.25میلیون تن نفت از ایران
بارگیری کنند که حدود  9میلیون بشکه خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه مه با اعالم
خروج خود از توافق هستهای با ایران گفت که تحریمها
علیه این کشور را بازمیگرداند .بخش اول تحریمهای
ضد ایرانی واشنگتن در ماه اوت اجرایی شود و بخش
دوم آن که حوزه نفت و بانکداری را هدف قرار میدهد،
قرار است از چهار نوامبر اعمال شود.

یکشنبه  15مهر  27 | 1397محرم  7 | 1439اکتبر 2018

Gilan-today.com

وزیر امور خارجه در مصاحبه با الجزیره:

آمریکا مذاکرهکننده قابل اعتمادی نیست

بخش سیاسی -وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد :آمریکا یک مذاکره کننده قابل
اعتماد نیست.
ب ه گزارشایسنا ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه الجزیره،
در پاسخ به سوالی درباره رد پیشنهاد رییس جمهور آمریکا برای دیدار با حسن روحانی،
همتای ایرانیاش ،گفت :ما چندان تمایلی به این کار نداریم زیرا آمریکا یک مذاکره کننده قابل
اعتماد نیست .آنها میگویند که خواهان یک معاهده
با ایران هستند ،اما به تازگی اعالم کردند که از تنها
معاهدهای که با ما دارند خارج میشوند چرا که دیوان
بینالمللی دادگستری علیه شان حکم داده است .این
به شما میفهماند که درباره هرچه با این رییس جمهور
و دولت او مذاکره کنند آنها به آن پایبند نخواهند بود.
ظریف افزود :به همین دلیل است که نمیخواهیم
سند کاملی را که حصول آن تقریبا  12سال زمان برد
کنار بگذاریم .دو سال مذاکرات سخت میان ایران و
آمریکا .ما بر سر لغت به لغت این سند  150صفحهای
مذاکره کردهایم که میان نه فقط دو کشور  ،بلکه هفت
کشور به عالوه اتحادیه اروپا بود که بعد هم تبدیل به
قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل شد .اما
رییس جمهور ترامپ تنها تصمیم گرفت از این توافق
در قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسید .اکنون نیز
این معاهده خارج شده است به این دلیل که دادگاه
الهه علیه تحریمهایش رای داد.
وی در ادام ه صحبتهای خود و در پاسخ به سوالی
مبنی بر این که آیا دیدار میان ترامپ و روحانی هرگز
اتفاق نمیافتد  ،گفت :در سیاست هرگز نگویید هرگز .اما من بر این باورم که باید یک تغییر
اساسی در دولت آمریکا ایجاد شود .از نظر من گفتوگو به اعتماد دو طرفه نیاز ندارد .معموال
گفتوگوها بر اساس اعتماد متقابل شکل نمیگیرد گفتوگو نیازمند احترام متقابل است.
احترام متقابل نیز با احترام هر یک از طرفهای برخوردشان شروع میشود .دو طرف باید به
قولشان احترام بگذارند و تا زمانی که چین تعهدی را در آمریکاییها ،در دولت فعلی آمریکا
نبینیم ،بنابراین گفتوگو ضروری نیست و منجر به نتیج ه درست نخواهد شد.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به سوالی درباره دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی
و این که او گفته آنها عاشق هم شدهاند ،اظهار کرد :روابط بینالمللی ارتباطی با عاشق شدن
ندارد .روابط بینالمللی درباره قابل اتکا بودن و عمل به وعدهها است .همه چیز در روابط
بینالمللی بر مبنای یک اصل التین است که میگوید شما چیزی را مشاهده می کنید که
وعده دادهاید.
وی افزود :ما بر خالف وضعیت پیرامون کره شمالی  ،یک سند  150صفحهای داریم اما ترامپ
از آن خارج شد .او درباره توافق با گروه هفت نیز بر خالف تعهداتش حرف زد .شما همیشه می
توانید توافق کنید به شرط این که طرف دیگر نشان دهد قابل اعتماد است ،این سخت نیست.
ظریف همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود ،گفت :اجازه دهید به شما و رییس
جمهور ترامپ این را بگویم که توافق هسته ای بهترین توافقی است که آمریکا میتواند آن
را به دست آورد .بهترین توافقی که ایران میتواند به دست آورد و بهترین توافقی است که
جامعه بینالمللی میتواند به دست آورد این به معنی این نیست که این توافق خواسته های
تمام طرفها را تامین میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که توافق با آمریکا اشتباه
بود ،تصریح کرد :رهبری ایران گفتند که گفتوگو با آمریکاییها یک اشتباه بود ،ایشان گفتند
که توافق هسته ای اشتباه نبود  ،بلکه گفتوگو با آمریکاییها اشتباه است .من معتقدم که
آمریکایی ها به ویژه دولت فعلی نشان دادند که قابل اعتماد نیستند و شما نمی توانید به حرف
هایشان اعتماد کنید .شما نمی توانید روی امضا آنها حساب کنید .شما حتی نمی توانید به
الزامات معاهدهای شان اتکا کنید .بنابراین تعامل با آنها بسیار سخت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر شما توافق با آمریکایی ها اشتباه بود ،تاکید کرد که آمریکا
به تعهداتش عمل نکرده است.
وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره اظهارات برخی از مقامات ایرانی که از خروج آمریکا از
توافق هسته ای استقبال کردهاند ،خاطر نشان کرد :این نشان دهنده یاس فراوان ایرانیان است
مبنی بر این که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند .آنها معتقد هستند که باور و دیدگاهشان
پذیرفته شده است .در ایران کسانی هستند که با مذاکره مخالف بودند ،اما آن چه که برای
جامعه بینالمللی خوب نیست این است که یک کشور به قدرتمندی آمریکا تصمیم بگیرد و
از توافقی بینالمللی خارج شود و فقط برجام هم نبوده است .آنها از یونسکو خارج شدند توافق
آب و هوایی پاریس را کنار گذاشتند از نفتا هم بیرون آمدند و موارد دیگر.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما نیز از توافق خارج می شوید؟ گفت :آمریکا یک نمونه بد
(برای پیروی) است اما ایران به اروپایی ها فرصت داده است  ،زیرا از ما خواستند که به آنها
مهلت دهیم تا برای جبران خروج آمریکا تالش کنند بدین معنی است که ایران باید از منافع
اقتصادی توافق بهره ببرد .آنها یک بیانیه سیاسی بسیار قدرتمند ارائه کردهاند و روی جزئیات
راهحل های عملی آن کار کردهاند .اکنون باید ببینیم که این راهحل های عملی اجرایی شوند
و مرحله بعدی این است که آبا بخش خصوصی با این راهحل ها همکاری میکنند یا خیر.

ما این مسیر را به دقت ارزیابی میکنیم و سپس بر اساس نتیجه ،تصمیم گیری میکنیم .ما
معتقد هستیم که این یک توافق خوب است که به نفع جامعه بینالمللی است و عجلهای (برای
خروج) نداریم اما نمی پذیریم که تنها طرفی باشیم که به توافق عمل میکند.
ظریف در پاسخ به اینکه آیا شما در خسارات و تلفات گسترده سوریه سهیم نیستید؟ گفت:
خیر زیرا من زمانی که وزیر امورخارجه شدم یک طرح چهار بندی ارائه دادم شامل آتش بس
فوری ،دولت فراگیر ،مذاکرات سیاسی برای اصالح قانون
اساسی و برگزاری انتخابات بر مبنای قانون اساسی جدید
 .آنهایی که گفتند راهحل نظامی الزم است (مقصرند) ...
ما از همان ابتدا گفتیم که راهحلی نظامی برای سوریه
وجود ندارد و نیازمند راهحل سیاسی هستیم ما پنج سال
است که این را میگوییم .آنهایی که براساس این توهم
که میتوانند بر اسد فشار بیاورند و او را عقب برانند تمام
این مردم (کشته شدگان و آسیب دیدگان) سوریه را
فدا کردند .این تقصیر کسانی است که مانع از راه حل
سیاسی شدند ،زیرا متوهم بودند که میتوانند اسد را از
قدرت کنار بزنند.
وی ادامه داد :من اینجا نیستم که از دیگران دفاع کنم.
من اینجا هستم تا از ایرانیها دفاع کنم .ایران خواهان
راهحل سیاسی بود ،اما آنها مخالفت کردند .آنهایی که
تالش کردند دولت سوریه را که در سازمان ملل یک
کرسی دارد کنار بزنند از طریق استفاده از داعش ،النصره
منجر به ایجاد این وضعیت شدند .هیچ چیز جرائم
جنگی را توجیه نمیکند ،این در حالی است که ما خود
این جرائم را تجربه کردهایم .زمانی که عراق به ما حمله
کرد آنها از سالح شیمیایی علیه ما استفاده کردند و تمام گروهها و سازمانهای بینالمللی
حقوقی سکوت کردند و دهانشان را بستند .ما از ابتدا گفتیم که باید درباره اینکه چه کسی
(در سوریه) از سالح شیمیایی استفاده کرده تحقیق شود از همان شروع گفتیم که شورشیها
سالح شیمیایی در اختیار دارند .ما از تیم تحقیقاتی سازمان ملل خواستیم به خان شیخون و
شعیرات برود و بررسی کند آیا تسحیالت شیمیایی به کار گرفته شده و اینکه چگونه مورد
استفاده قرار گرفتهاند .در جنگ عراق – ایران ،عراق از تسلیحات شیمیایی استفاده کرد از
سازمان ملل خواستیم تحقیق کند و عراق نیز مخالفت کرد .آنها راستیآزمایی کردند (که
سالح شیمیایی استفاده شده است) اما تیم سازمان ملل هرگز به آنجا (سوریه) نرفت در حالی
که از همان ابتدا تاکید کردیم گروههای تحقیق باید به آنجا بروند و از نزدیک بررسی کنند اما
غرب مانع شد زیرا غرب نمیخواست ،اما اسد از آنها دعوت کرد که به منطقه بروند.
ظریف درباره ادعای نقش ایران در یمن و کمک به حوثیها اظهار کرد :ما به هیچکس در یمن
حمله نکردهایم ما غیرنظامیان را در یمن بمباران نکردهایم ،اما عربستان سعودی هر روز به
غیرنظامیان در یمن حمله میکند و هر فرصتی برای مشارکت در مذاکرات صلح را نابود کرد
است .ما یک طرح صلح برای سوریه ارائه دادیم برای یمن نیز یک طرح صلح ارائه دادیم .اما
سوریها با این طرح صلح در سوریه و یمن مخالفت کردند و امیدوار بودند که طی سه هفته
به یک پیروزی نظامی دست یابند و به بمباران مردم بیگناه در یمن ادامه میدهند .آیا آنها
در یمن با تروییستهای میجنگند آنها میگویند که هستند .کدام گروه تروریستی همچون
داعش ،النصره و القاعده در یمن حضور دارند که تروریست بینالمللی شناخته میشود و
سعودیها با آنها میجنگند.
وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت ایران از حماس و حزباهلل که آمریکا آنها را تروریستی
میداند ،گفت :آنها سازمانهایی هستند که آمریکا آنها را تروریست میداند آنها از نظر
بینالملل تروریست نیستند .آخرین باری که بررسی کردم چهار سازمانی که همگی مورد
حمایت عربستان سعودی هستند .طالبان ،القاعده ،داعش ،النصره تروریستی شناخته
میشوند ،اما درباره گروههای دیگر اتفاق نظر وجود ندارد .آنها از این گروهها حمایت و ما
با آنها مبارزه میکنیم.
ظریف افزود :حوثیها از راکتهای خودشان استفاده کردهاند آنها نیازی به ما ندارند حوثیها
از خودشان دفاع میکنند .مردم یمن از خود دفاع میکنند .این جنگ نباید آغاز میشد .به
سعودیها گفتیم که نباید این جنگ را آغاز کنند .میشد یک راهحل سیاسی به دست آید اما
سعودیها خواهان پیروزی نظامی بودند .آنها به دالیل داخلی نیازمند پیروزی نظامی بودند،
دالیلی بسیار کودکانه که به آنها ادامه میدهند .آنها میتوانستند سه سال و نیم پیش به این
جنگ پایان دهند ،اما از کاری که به نفعشان بود پرهیز کردند ،زیرا همانطور که به خاطر
میاورید گفتند که تا پایان ماه رمضان در دمشق نماز خواهند خواند ،اکنون هفت رمضان از
آن زمان میگذرد .در یمن هم گفتند که طی سه هفته به پیروزی دست مییابند و ما اکنون
در چهارمین سال جنگ هستیم.
وی در پاسخ به این آیا میتواند هیچ زمینه مشترکی میان ایران و آمریکا وجود داشته باشد
تصریح کرد :هر زمان که آمریکا از این وسواس فکری که باید با ایران در منطقه مقابله کند،
دست بردارد .چیزی که اتفاق نخواهد افتاد زیرا ما در منطقه هستیم .ما در جایی هفت هزار
مایل آن طرفتر نیستیم .ما در خانه خود هستیم و به همین دلیل نفوذمان در منطقه خواهد
ماند .آمریکا باید این حقیقت را به رسمیت بشناسد مشکل آمریکا این است که واقعیات را در
منطقه و جاهای دیگر به رسمیت نمیشناسد.

دادستان تهران:

متهم سکه ثامن به دستگاه قضایی تحویل داده شد

بخش سیاسی -دادستان تهران از دستگیری متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت :طبق
گزارش پلیس ،بامداد شنبه متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده
شد.
به گزارش ایسنا ،جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با صرافان از دستگیری متهم پرونده
سکه ثامن خبر داد و اظهار کرد :طبق گزارش پلیس ،بامداد شنبه متهم پرونده سکه ثامن
دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.
وی ضمن قدردانی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری این متهم ،افزود :طبق گزارشها
متهم در برخی استانها نیز پرونده دارد.
دادستان تهران ادامه داد :در مورد دستگیری سایر متهمان نیز دستورات الزم صادر شده است.
جعفری دولت آبادی با رد ادعای مطروحه مبنی بر عامدانه بودن فرار متهم و وجود همکاری
در این زمینه ،تصریح کرد :این فرد قبل از تشکیل پرونده فرار کرده بود و پلیس با زحمات
بسیار زیادی موفق به دستگیری این فرد شده است.
وی خاطرنشان کرد :تحقیقات بالفاصله پس از دستگیری آغاز شده و به تدریج اطالع رسانی
در این زمینه صورت میگیرد.
دادستان تهران در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با فلسفه برگزاری جلسه با دستگاههای
مرتبط و رفع این ابهام که چنین اموراتی در حوزه وظایف دادستانی نیست ،افزود :وقتی
پروندههای اقتصادی تشکیل میشود ،الزاما ابهاماتی در آن وجود دارد که به تبع این پروندهها
جلساتی برگزار میشود که هم رفع ابهامات برای قضات حاضر در جلسه صورت گیرد و هم
دستگاهها موقعیتی داشته باشند که بتوانند مطالبشان را بیان نمایند.

برخی صرافیها ارز  ۴۲۰۰تومانی خریداری کرده و فروختهاند
وی با بیان اینکه این جلسات الزاما برای پیگیری وظایف دستگاههای دولتی نبوده؛ اما تریبونی
برای انعکاس مشکالت آنها و جلسهای برای کمک کردن به روان سازی وضعیت جاری
کشور است ،به تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه امروز با صرافان پرداخت و گفت :در
پروندههای زیادی گزارش شده که برخی از صرافیها که تعداد آنها محدود هم است ،بعضا
ارز چهارهزار و دویست تومانی را خریداری کرده و فروختهاند و یا در بازار آزاد زمینه فروش
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آن را فراهم کرده و مرتکب تخلفاتی شده بودند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثری که صرافیها در تثبیت قیمت ارز میتوانند
ایفا کنند ،بیان داشت :بخصوص که در حال حاضر دولت بستههای جدید ارائه میکند،
سیاستهای جدیدی را به عهده گرفته و اعالم کرده است ،صرافیها میتوانند نقش مثبت
بیشتری ایفا کنند وهم اینکه برخی از مشکالتی که در پروندهها گزارش شده ،برطرف گردد.
نظارت بانک مرکزی بر صرافیها ،انجام وظیفه طبق دستورالعمل بانک مرکزی ،نظارت بر نحوه
اقدام صرافیها ،چگونگی ایفای نقش صرافیها و رفع تخلفات ،کمک به حل مشکالت برای
واردات کاال و انتقال حوالهها از جمله مسایلی بود که دادستان تهران در رابطه با موضوعات
جلسه به آن اشاره کرد.
وی به پیشنهاد ارائه شده در جلسه از سوی بانک مرکزی مبنی بر ابطال مجوز صرافیهایی
که تخلف میکنند ،گفت :نماینده بانک مرکزی پیشنهاد داد که میتوانیم مجوز صرافیهایی
که تخلف میکنند را در آینده باطل کنیم که ما نیز از این پیشنهاد ،استقبال کردیم چرا که
معتقدیم همه راهها از مسیر قضایی نمیگذرد که امیدواریم در چارچوب وظایف نظارتی بانک
مرکزی این کار عملی شود تا در مورد تعداد معدودی صرافی که تخلف میکنند پاکسازی
خوبی صورت خواهد گرفت و صرافیها میتوانند با قاطعیت به کار خودشان ادامه دهند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به مسدودسازی سایتها و کانالهایی که در رابطه با قیمت ارز
التهاب ایجاد میکنند ،در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا میتوانند قیمت تثبیت شده ارز
را اعالم کنند ،گفت :معتقدیم قیمتی که بانک مرکزی برای ارز تعیین میکند ،قیمت تثبیت
شده است ،بنابراین سایتهای خبری و کانالهای اطالع رسانی میتوانند قیمتهای حداقلی
و تثبیت شده منتهی به بانک مرکزی را اعالم کرده ،ولی حق ندارند با اعالم قیمتهایی که
وجود خارجی ندارد و یا موجب سردرگمی مردم میشود ،در جامعه التهاب ایجاد کنند.
دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی پروندههای شعب ویژه نیز گفت :عالوه
بر صدور چهار کیفرخواست در مورد پروندههای تلفن همراه و  ۹کیفرخواست در مورد
پروندههای ارز ،شش فقره کیفرخواست نیز در حوزه تلفنهای همراه و ارز در شعب ویژه در
روز جاری صادر شده که بر این اساس مجموع کیفرخواستهای صادره در هفته گذشته و طی
امروز به  ۱۹فقره رسیده است و امیدواریم به زودی به دادگاهها ارجاع شود.

خبر

جنتی:

برخی مردم احساس میکنند
کشور رها شده است

بخش سیاسی -دبیر شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت گفتگوی
مسئوالن با مردم در زمینه برنامههای خود گفت :رویه فعلی اداره کشور
به صورتی است که برخی مردم احساس میکنند کشور رها شده است.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل جنتی طی سخنانی در همایش روسا و
سرپرستان دفاتر نظارت بر انتخابات استانهای شورای نگهبان اظهار
کرد :قبل از کار تشکیالتی ما باید رابطه خود با خدا را بهتر کنیم و بدانیم
در محضر خدا هستیم و به فرموده امام راحل عالم محضر خداست و در
محضر خدا گناه نکنیم.
وی در ادامه به مراحل مختلف شکل گیری انقالب اسالمی به دست امام
خمینی (ره) اشاره کرد و گفت :اگر حمایت خداوند متعال نبود چگونه
این انقالب با همه عداوتهای طاغوت و حمایت بیگانگان به پیروزی
می رسید؟
دبیر شورای نگهبان با بر شمردن چالشهای انقالب اسالمی در طول
چهل سال گذشته از جمله ،واقعه طبس ،جنگ تحمیلی هشت ساله و
تحریمهای گوناگون و دیگر نقشه های شوم استکبار جهانی ،افزود :اگر
این نظام اسالمی به خداوند متعال متکی نبود ،به گفته خود دشمنان 6
ماه هم دوام نمیآورد.
جنتی با بیان اینکه استکبار تحمل دیدن  40ساله شدن نظام اسالمی را
ندارد ،خاطرنشان کرد :به فضل الهی ایران عزتمند نقشهها و خواب شوم
دشمنان اسالم در عراق ،سوریه و لبنان را بر آب کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگرچه استکبار در ده سال گذشته در توهم براندازی
نظام اسالمی بوده است ،گفت :امروز صبرشان تمام شده است و علنی
پیگیر متالشی کردن اقتدار ما هستند.
دبیر شورای نگهبان با بر شمردن مشکالت از جمله گرانی ،بیکاری،
تعطیلی کارخانجات تولیدی ،تصریح کرد :مهمترین حربه دشمن تزریق
نا امیدی و یاس در جامعه است و ما نباید اجازه دهیم دشمن در این
مورد موفق شود.
جنتی با بیان اینکه با دید مادی ،انقالب ما همان چند سال اول باید نابود
شده بود ،گفت :اما از منظر خداباوران ،اگر خدا حامی باشد چالشهای
صد برابر بیشتر از این هم نمیتواند در برابر نصرت الهی موفق شود.

معاون پارلمانی رییسجمهور:

رییسجمهور براساس ساختار کنونی
وزرا را معرفی میکند

بخش سیاسی -معاون پارلمانی رییسجمهور تاکید کرد :اکنون که در
مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف وزارتخانهها مشخص شده است،
براساس ساختار کنونی دولت ،رئیسجمهور در فرصت قانونی باقیمانده
وزرای امور اقتصادی و دارایی و همچنین تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را
به پارلمان معرفی میکند.
حسینعلی امیری درخصوص قوت گرفتن خبر جابجایی وزرا و همچنین
معرفی وزرای کار و اقتصاد به مجلس شورای اسالمی گفت :باید سعه صدر
داشت و صبر کرد و دید رئیسجمهور در نهایت چه تصمیمی میگیرند.
آنچه مسلم است ،این است که با رای استمزاجی روز چهارشنبه مجلس
شورای اسالمی ،موضوع تفکیک وزارتخانهها دیگر عمال امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد :رئیسجمهور تاکنون منتظر بودند که وضعیت تفکیک
وزارتخانهها تعیین تکلیف شود و براساس آن ،سه یا شش وزیر پیشنهادی
را به مجلس شورای اسالمی معرفی کنند.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به ساختار کنونی قوه مجریه اظهار
داشت :اکنون که در مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف وزارتخانهها
مشخص شده است ،براساس ساختار کنونی دولت ،رئیسجمهور در
فرصت قانونی باقیمانده وزرای امور اقتصادی و دارایی و همچنین تعاون،
کار و رفاه اجتماعی را به پارلمان معرفی میکند .امیری در پاسخ به این
سوال که آیا خبر درخواست رئیسجمهور از علی الریجانی مبنی بر توقف
استیضاحها صحت دارد؟ تصریح کرد :مجلس شورای اسالمی از یکسری
اختیارات قانونی برخوردار است .در شرایط کنونی نیز تعامل میان دولت
و پارلمان از ضرورتهای غیرقابل اجتناب کشور است .بنابراین در حال
تعامل با مجلس شورای اسالمی هستیم تا انشااهلل امورات کشور به شکلی
که خیر و صالح و همچنین سود کشور است ،پیش رود.

رییس کمیسیون اروپا:

باید به توافق هستهای پایبند بمانیم

بخش سیاسی -رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید
به تعهد خود درقبال توافق هستهای با ایران پایبند بماند و تحت تاثیر
تغییرات در سیاست آمریکا قرار نگیرد.
به گزارش ایسنا ،ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اروپا که در پارلمان
اتریش صحبت میکرد ،اظهار داشت :اروپاییها باید پای حرف خود
بمانند و در برابر تغییرات (در سیاست آمریکا) تنها به این دلیل که
دیگران چنین میکنند ،تسلیم نشوند.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا ،وی افزود :اتحادیه اروپا باید
به توافق هستهای با ایران متعهد بماند و تحت تاثیر سیاست آمریکا قرار
نگیرد.
یانکر تصریح کرد :در این شرایط ما باید از خودمان بیشتر دفاع کنیم
چراکه شرکتهای اروپایی نباید به دلیل تحریمهای یک قدرت بزرگتر
علیه ایران آسیب ببینند.
رئیس جمهور آمریکا با اعالم خروج خود از توافق هستهای در ماه مه
گفت که تحریمها علیه ایران را بازمیگرداند .بخش دوم این تحریمها در
حوزه نفت و بانکداری است که اوایل ماه نوامبر اعمال خواهد شد.
اکنون دیگر طرفهای توافق ،بهویژه اروپاییها در تالشند راههایی برای
پرهیز از این تحریمهای آمریکا و ادامه تجارت با ایران ایجاد کنند .در
همین راستا قرار است یک سازوکار ویژه برای پرداخت پول به ایران پس
از اجرایی شدن تحریمهای واشنگتن ایجاد شود.

