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اخبار
مشايي به  6/5سال حبس
محکوم شد

با راي ش��عبه اول دادگاه انقالب اسفنديار
مش��ايي مجموعا به  ۶و نيم سال حبس
براي س��ه اتهام محکوم ش��د.به گزارش
ف��ارس ،براس��اس رأي دادگاه انق�لاب
اسفنديار رحيم مشايي به  ۶.۵سال حبس
محکوم شد.اين در حالي است که مشايي
براي اتهام خود مبني بر اقدام عليه امنيت
داخلي و خارجي کش��ور به  ۵سال حبس
و براي دو اتهام ديگر خود به ترتيب يک
سال و  ۶ماه حبس محکوم شده است.اين
در حالي اس��ت که جوانفکر هم در همان
پرونده به  5سال و يک ماه حبس محکوم
ش��ده است.در مورد اتهامات ديگر مشايي
و اف��راد ديگر پرونده همچن��ان در دادگاه
مفتوح است.
افراد سودجو پول مردم را
غارت کردند

دبير ش��وراي نگهبان با تأکيد بر ضرورت
ساماندهي سريع اقتصاد کشور ،گفت :افراد
سودجو در مدتي کوتاه پولهاي ميلياردي
از اموال م��ردم را غارت کردند.به گزارش
مهر ،آيتا...جنتي با برش��مردن بعضي از
معض�لات اقتص��ادي و اجتماعي جامعه،
بيثباتي بازار ارز و سکه ،احتکار کاالهاي
ض��روري و ايجاد بازار س��ياه را غيرقابل
قبول دانس��ت و تأکيد ک��رد :اين روند به
هيچ عنوان به صالح مملکت نيست.دبير
شوراي نگهبان وجود شرکتهاي کاغذي
جعلي و کش��ف انبارهاي وسيع کاالهاي
احتکاري را نش��انهاي مبن��ي بر ضرورت
توجه و فعاليت بيشتر دستگاههاي نظارتي
و اطالعاتي دانست و گفت :افراد سودجو
در مدت��ي کوت��اه پولهاي ميلي��اردي از
اموال مردم را غ��ارت کردند.آيتا...جنتي
در پايان ،توزيع هر چه س��ريعتر کاالهاي
احتکاري در بازار را خواس��تار ش��د و ابراز
اميدواري کرد با تالش نيروهاي انقالبي
و مؤم��ن ،اوضاع اقتصادي ب��ه زودي به
سامان برسد.
ترکيه آماده همکاري با روسيه و
ايران عليه تروريستها در ادلب

وزير خارجه ترکيه در سخناني اعالم کرد
کشورش آماده همکاري با روسيه و ايران
عليه تروريستهاس��ت.به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان ،مولود چ��اووش اوغلو
ضمن تکرار ادعاها درب��اره خطر تراژدي
انساني در عمليات ادلب گفت :ترکيه آماده
اس��ت با تمام طرفها در س��وريه ازجمله
روسيه و ايران عليه تروريستها همکاري
کن��د.روز جمعه روس��اي جمه��ور ايران،
روس��يه و ترکيه در نشس��ت تهران براي
بررسي تحوالت س��وريه و اوضاع ادلب،
بر آغاز عمليات آزادس��ازي ادلب از اشغال
گروههاي تروريس��تي و ل��زوم حمايت از
غيرنظاميان هنگام عمليات تأکيد کردند.
موگريني :به حمايت از توافق
اتميايران ادامه ميدهيم

مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا
اعالم کرد اين اتحاديه همچنان به حمايت
خ��ود از توافق اتميايران ادامه ميدهد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فدريکا
موگرين��ي اعالم کرد« :م��ا به حمايت از
تواف��ق اتميبا ايران ادامه داده ايم و ادامه
خواهيم داد.ما همچنان به حمايت خود از
توافق پاريس درباره تغييرات آب و هوايي
و تامين مالي همه نهادهاي تحت نظارت
س��ازمان ملل متحد و ازجمله نهادي که
مربوط به آوارگان فلس��طيني است يعني
آژانس آن��روا ،ادامه خواهي��م داد.به طور
کل��ي ما معتقديم که نباي��د به معيارهاي
بين الملل��ي به عن��وان محدوديت براي
برخي بنگريم بلکه بايد اين معيارها منافع
هم��گان را تضمين کنند.م��ا همچنان با
همه توان به س��رمايه گذاري در سيستم
سازمان ملل ادامه خواهيم داد».
رهبران فلسطيني :محمود عباس
بايد محاکمه شود

جريانه��ا و ش��خصيتهاي سياس��ي
فلس��طيني خواس��تار محاکم��ه محمود
عب��اس رئي��س تش��کيالت خودگردان
فلس��طين و اعض��اي دفت��رش به علت
امضاي توافقنامه صلح اس��لو هس��تند.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل
از پايگاه اينترنتي الرس��اله نت ،جريانها
و ش��خصيتهاي سياس��ي فلس��طيني
خواس��تار محاکمه محمود عباس رئيس
تشکيالت خودگردان فلسطين و اعضاي
دفترش به س��بب نقشي هستند که آنها
در مذاک��رات ايفا کردهاند و موجب فجايع
ناش��ي از توافقات اسلو شدند.شخصيتها
و رهبران فلس��طيني عب��اس را به بالفور
فلسطين تش��بيه ميکنند ،زيرا او بود که
توافقنامه اس��لو را امضا کرد.وي مهندس
اين توافقنامه به شمار ميآيد و آنچه را که
به او تعلق نداشت به ديگران بخشيد.

به صفر رساندن فروش نفت ايران غيرممکن است
مع��اون وزير خارجه روس��يه با بي��ان اينکه به صفر
رس��اندن فروش نفت ايران غيرممکن است ،گفت :با
وجود تهديدات واشنگتن ،در تجارت با تهران محکم
ميايس��تيم.به گزارش تسنيم« ،س��رگئي ريابکوف»
روز دوش��نبه به تهران س��فر کرد تا با «س��يد عباس
عراقچي» ،معاون سياس��ي وزير خارجه ايران درباره
برجام گفتگو کند.اين سفر سه روز پس از سفر روساي
جمهور روس��يه و ترکي��ه براي ش��رکت در اجالس
سهجانبه تهران درباره سوريه ،انجام شد.براي پيگيري
جديدترين تحوالت مربوط به برجام ،تسنيم گفتگويي
را با معاون وزير خارجه روس��يه انجام داده اس��ت که
بخشي از آن به شرح زير است:
بعد از خروج آمريکا از توافق هس�تهاي ،مذاکرات
بي�ن ايران و اعضاي باقيمانده برجام جريان داش�ته
است.عالوه بر آن شما عالوه بر ديدارهاي دوجانبه با
مقام�ات ايراني ،با مقامات اروپايي و چيني نيز گفتگو
کردهايد.به نظر ش�ما ميزان پيشرفت در مذاکرات تا
چ�ه حد اميدوارکننده اس�ت و اينکه ح�ل موضوعات
مربوط به فروش نفت ايران و مس�ئله تبادالت بانکي
تا چه حد محتمل است؟

ما تا حدودي پيشرفت داريم.شما درست ميگوييد ،ما
با دوستان ايراني ،همکاران اروپايي ،شرکاي چيني و
کس��اني که تمايل دارند به اين موضوع از زاويه ادامه
توافق نگاه کنن��د و از آن منتفع ش��وند ،تماسهاي
فش��ردهاي داريم.همه اينها بايد در مقابل تالشهاي
آمريکا براي به شکست کشاندن توافق حفظ و تقويت
شوند.ما اين کار را از طرق کانالها و سطوح مختلفي
ازجمله در س��طح بس��يار عملي با حضور بخشهاي
کسب و کار و بانکداران انجام ميدهيم.دولت روسيه
به اين موضوع به لحاظ بس��يار عملي مينگرد.مسير
دوجانب��ه با ايران در حال فعاليت اس��ت و ما به رغم
تهديدات آمريکا ،در حوزه تجارت و همکاري با ايران
شاهد گسترش هستيم.ما در آينده نيز محکم خواهيم
ايس��تاد.ما به طور جمعي ،به همراه ايران ،سه کشور
اروپايي و بخش سياست خارجي اتحاديه اروپا تالش
ميکنيم تا اطمينان حاصل کنيم که کانالهاي قابل
کار کردن و عملي ب��راي فاينانس ،تضمين تبادالت
و مهمت��ر از هم��ه حمايت از صادرات نف��ت ايران و
کانالهايي براي دريافت درآمد نفت ايران وجود دارد.
اين مهمتري��ن بخش تالشهاي ماس��ت.ايدههاي
مش��خصي در اين زمينه در حال بحث هس��تند.من
فکر نميکنم که ما االن بايد وارد بحث درباره ميزان
زيادي از جزئيات در خصوص آنچه در جريان اس��ت
ش��ويم ،چون اين کاري اس��ت که در جريان اس��ت.
ع�لاوه بر آن ضرورتي ندارد که همه برنامههاي خود
را درس��ت در ميانه اين جنگ سياسي ،علني کنيم تا
بدين ترتيب توافق حفظ شده و پايدار بماند.اما من به
شما قول ميدهم که ما اين کار را خيلي جدي انجام

با وجود تهديد واشنگتن ،در تجارت با تهران محکم ميايستيم

ميدهيم.درست است ،ما برنامه زماني خيلي فشردهاي
داريم که تا ماه نوامبر ،کم و بيش حدود يکماه و نيم
اس��ت.اما به ش��دت اطمينان دارم که ما قادر خواهيم
بود در اين بازه زماني به نتيجه برسيم.بنابراين ،برجام
خوش��بختانه توس��ط همه اعضاي باقيمانده به طور
مس��تمر اجرا خواهد شد که شامل انتفاع ايران از ابعاد
اقتصادي و مالي توافق خواهد بود.
به موازات گفتگوهاي شما ،آمريکاييها هم گفتهاند
که تلاش ميکنند که فروش نفت اي�ران را به صفر
نزديک کنند.آيا به نظر ش�ما به صفر رساندن فروش
نفت ايران امکانپذير است؟

من فکر نميکنم در کل اين کار امکانپذير باشد.عالوه
بر اين و مهمتر از همه ،من فکر نميکنم که اين انتظار
آمريکا واقع بينانه باش��د.آن هم در زماني که آمريکا
تقريبا به لحاظ بينالملل��ي در خصوص اين موضوع
خاص منزوي است ،اکثريت گسترده جامعه بينالملل
معتقد اس��ت که توافق هستهاي ازجمله فروش نفت
ايران بايد بنا به داليل سياسي ،اقتصادي ،و به خاطر
ثبات در بازار انرژي دنيا و پايداري سيستم جهاني در
زمينه عدم اش��اعه حفظ شود.اين خيلي باعث تاسف
است سياستمداراني در آمريکا و چند پايتخت ديگر به
هنگام صحبت کردن درباره سياستهايشان در قبال
ايران ،به طور کامل اين مالحظات را ناديده ميگيرند.
روسيه مستحکم ايستاده است.ما تحريمهاي يکجانبه
آمريکا را به لحاظ اصولي رد ميکنيم.ما خودمان چند
بار مورد تحريمهاي آمريکا قرار گرفتهايم.اين موضوع
ما را مصممتر ميکند به دنبال راههايي باشيم که نه
فقط به طور عامتر دشمن خود را شکست دهيم ،بلکه
اطمينان حاصل کنيم که جهاني چندجانبه و وس��يع
داشته باش��يم که دموکراسي در آن وجود دارد و يک
قدرت نباش��د که اراده خود را به ديگران ديکته کند.
به شدت اطمينان دارم که ما قادر خواهيم بود در اين
بازه زماني به نتيجه برسيم.بنابراين ،برجام خوشبختانه

اظهاراتعجيبمعاونپارلمانيرئيسجمهور:

تصويب « »FTAFاز ضروریات کشور است!

معاون پارلماني رئيس جمهور در اظهاراتي عجيب
گفت :تصويب لوايح چهارگانه يکي از ضرورتهاي
کشور براي ساماندهي امور مالي و بانکي در مجامع
مالي بينالمللي و بانکهاي بينالمللي و موسسات
مالي دنيا اس��ت.به گزارش مهر ،حسينعلي اميري
روز چهارش��نبه در حاشيه جلسه هيات دولت و در
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت :لوايح متعددي در
مجلس داريم که يک��ي از مهمترين آنها اليح ه
چهارم از لوايح چهارگانه درباره مقررات مالي کشور
اس��ت.از اين اليحه به عنوان اليحه  FATFنام
برده ميش��ود ک��ه با نظر نماين��دگان مجلس دو
ماه مسکوت ماند و ان ش��اءا ...در جلسات پاييز با
در دس��تور کار قرار گرفتن به نتيجه خواهد رسيد.
وي اف��زود :در برخ��ي محافل اين اليح��ه را به
برجام ارتباط ميدهند ،در حالي که هيچ ربطي به
برجام ندارد و براي استانداردس��ازي و سر و سامان
دادن به نظ��ام بانکي،ارتباط بانکهاي جمهوري
اس�لاميايران با بانکهاي ديگر دنيا و موسسات

توس��ط همه اعضاي باقيمانده به طور مس��تمر اجرا
خواهد ش��د که شامل انتفاع ايران از ابعاد اقتصادي و
مالي توافق خواهد بود.
پس از خ�روج آمريکا از برج�ام و نقض تعهدات
خ�ود ،گمانه زني در ايران به وج�ود آمد که تهران به
سمت ش�رق  -چين و روسيه  -چرخش کرده است.
فرس�تاده رئيس جمهوري ايران و مش�اور بين الملل
مقام معظم رهبري اخيرا ديداري از مس�کو داش�ت و
همچنين آقاي پوتين نيز س�فري ب�ه ايران انجام داد
و با رهبر معظم انقالب ديدار کرد.به نظر ش�ما ايران
تا چه اندازه خواستار چرخش به شرق ازجمله روسيه
است؟ چقدر روسيه خواستار ايجاد اين نوع همکاري
اس�ت و اين هم�کاري چه کمکي در زمين�ه روابط دو
طرفه ،منطقه و جهان ميتواند انجام دهد؟

اگر بخواهم کلي صحبت کنم موضوع بر سر انتخاب
اين يا آن نيست.من خيلي به رويکرد قديميچرخش
ژئوپلتيک اعتقاد ندارم.ايرانيها به نظرم در تمام ابعاد
همواره افراد بس��يار ماهري بودهاند که اول و بيش��تر
از همه چيز منافع کشورش��ان برايش��ان اهميت دارد
بنابراي��ن راه عاقالنه ب��راي آنها و ما اين اس��ت که
از اين فرصت اس��تفاده کنيم تا روابط دوس��تانهاي با
کساني که با آنها هم نظر هستيم برقرار کنيم.حتي با
کساني که هدفي مشترک داريم نيز پيمان اتحاد ايجاد
ميکنيم به ش��رطي که آماده دس��تيابي به آن هدف
باشيم.حتي در زماني که شريکهاي مشخصي وجود
نداشته باشند ،اين پراگماتيسم يک اصل در سياست
خارجي روسيه اس��ت.ايرانيها هم اين اصل را دارند.
ما شرکاي با سابقهاي براي هم هستيم.نه در شرايط
خاص ش��ريک هستيم بلکه جغرافيا و منافع نيز ما را
به هم نزديک کرده است.همکاري اقتصادي ميان ما
باي��د افزايش يابد.تعامالت در حوزههاي مختلف بايد
گسترش يابد و متنوع شود.بايد پروژههاي متفاوت به
مانند مشارکت در حوزه هستهاي داشته باشيم.بايد در

موضوعات منطقهاي همکاري کنيم.اين يک داستان
موفقيت آميز بزرگ اس��ت که شامل همکاري ما در
س��وريه و مناطق ديگر هم ميش��ود.تمام اينها يک
گنج و ميراث دوران جديد روابط ايران و روسيه است.
اين يک بنيان اس��ت که روابط ما بايد براس��اس آن
ساخته شود.اما ايران نبايد فقط يک طرف را انتخاب
کند.ممکن اس��ت ش��ما افرادي را در غرب بيابيد که
ش��ما را بهتر از ديگر افراد در غرب درک ميکنند.در
اي��ن صورت چرا با آنها همکاري نکنيد؟ و اين کار را
خواهيد کرد.همچنين در ش��رق همچنين در شمال و
همه جا.فکر ميکنم که فه��م در خصوص ضرورت
مصون س��ازي خود در مقابل خطرات سياسي که از
سوي آمريکا وجود دارد ،در جاهاي ديگر ،ازجمله اروپا
نيز رو به افزايش و رش��د است ايران شريک ضروري
براي جهان در بسياري از حوزهها است که هيچ کس
نميتواند به تالش براي منزوي کردن آن بيانديشد.
بله مشکالتي وجود دارد که به خاطر مالحظاتي است
که ارتباطي با واقعيت ندارند.اما بايد مشترکا به آن افراد
کمک کنيم تا به س��وء تفاهم و سوء برداشت خود از
ايرانيها ،روسها يا سياست هرکس ديگر غلبه کنند.
 همانطور که ميدانيد آمريکا اعالم کرده اس�ت به
دنبال برگزاري جلسه شوراي امنيت با رياست ترامپ
درباره موضوع ايران و چند موضوع ديگر اس�ت؟ نظر
شما در اين باره چيست؟

اطالعاتي در اين باره به رويت ما رسيده است.ما درک
ميکنيم که آمريکا ميخواهد بحث گستردهاي را در
خصوص موضوعات منع اشاعه هستهاي مطرح کند.
مشخص است بحث ايران در ذهن آمريکاييها وجود
دارد اما چيزهاي ديگر هم وجود دارد.فکر ميکنم روسيه
بسيار آماده مبارزه در تمامياين موضوعات است ،اگر
نياز باش��د.زيرا ما در شرايط متعددي در خصوص اين
کشورها يا اين موارد با آمريکا اختالف و منازعه داريم.
ما به اين نشس��ت خواهيم رفت اما احساسات به کار
نخواهيم گرفت و به موضوعات کاربردي نگاه خواهيم
کرد.با هرگونه گمان��ه زني در اين خصوص مخالفت
ميکنيم.با هرگونه برتري جويي آمريکا و اس��تفاده از
اين نشس��ت براي اين هدف مخالفت ميورزيم.آنها
هميشه بدين گونه رفتار کرده اند.آنها موضوعات ساده
را سخت و موضوعات دشوار را ساده قلمداد کردهاند تا
بر ديگران فشار وارد کنند و همه اينها مردود است.
اين نشست به هر صورت رويداد ساده و آساني براي
آمريکا نخواهد بود.اجازه بدهيد ببينيم آنها در نشست
ش��وراي امنيت چه ميگويند.اين به آنها بستگي دارد
که بحث مش��خصي را مطرح کنند.اما م��ا آماده ايم
همانطور که توضيح دادم در نشس��ت شرکت کنيم.
اميدوارم پيامهاي منطقي به واشنگتن برسد و شرايط
براي تصميم گيرندگان فراهم شود تا قبل از ورود به
تالشهاي ماجراجويانه بيشتر ،مجددا فکر کنند.

نماينده مردم تبريز در مجلس:

مال��ي دنيا به اي��ن لوايح نياز اس��ت.اميري با ابراز
امي��دواري از اينکه با توجه به ض��رورت و نيازي
که کش��ور به اين اليحه دارد انشاءاهلل در مجلس
شوراي اسالميمورد تصويب قرار گيرد ،خاطرنشان
کرد :قطعا چنين قانون و مقرراتي که سه مورد آنها
از تصويب مجلس ش��وراي اسالميگذشته است،
يک موردش نهايي شده و دو مورد ديگر آن ميان
مجلس شوراي اسالمي،شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت نظام در رفت و آمد است ،براي
کش��ور الزم اس��ت.معاون پارلماني رئيس جمهور
ادامه داد :تهيه و تصويب اين لوايح به عنوان يکي
از ضرورتهاي کش��ور براي ساماندهي امور مالي
و بانکي در مجامع مال��ي بينالمللي و بانکهاي
بينالمللي و موسسات مالي دنيا است.وي در پايان
تاکيد کرد :زماني که اين قانون در مجلس شوراي
اس�لاميتصويب ش��ود و به تاييد شوراي محترم
نگهبان برس��د ،فرآيند الحاق به کنوانسيونهاي
جهاني شروع خواهد شد.

ي ازرهبریدرباره«»FTAFاساسینیست
نقلقولهايغيررسم 

نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالميگفت:
آمريکاييها از طريق  FTAFو معاهداتي از اين
دست به دنبال اعمال فشار به ملت ايران هستند
و رهبر معظم انقالب نيز در اين باره عنوان کردند
که مشکالت مربوط به پولشويي با وضع قوانين
داخلي حل و فصل شود.محمد اسماعيل سعيدي
در گفتگو با فارس ،با اشاره به برخي فضاسازيها
و نقلقولهاي غيرموثق از سوي برخي افراد مبني
بر موافقت رهب��ر معظم انقالب با تصويب لوايح
مرتبط با  FATFو پيوستن ايران به اين قرارداد
و اجراي تعه��دات آن گفت :رهبر معظم انقالب
در ديدار نمايندگان با ايش��ان عنوان کردند حتم ًا
نياز نيس��ت که ما به اين کنوانسيونها بپيونديم
و ما ميتوانيم قوانيني را در داخل در حوزه مبارزه
با پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م تصويب و
مشکل را در اين زمينه حل کنيم.وي افزود :رهبر
معظم انقالب اش��اره داش��تند که ضرورتي ندارد
ما به کنوانس��يوني بپيونديم که يکسري الزامات

و تعهدات��ي را به ما تحمي��ل و محدوديتهايي
را ب��راي ما اعم��ال ميکند.نماينده م��ردم تبريز
در مجلس اظهار داش��ت :م��ا اين موضوع را بايد
مدنظر داش��ته باشيم بعضي از اين کنوانسيونها
براي مديريت سيستمياست که آمريکاييها به
دنبال آن هس��تند و آمريکاييها ميخواهند کليه
اطالع��ات و تراکنشهاي بانکي م��ا را در اختيار
داشته باشند و بر مبناي اين اطالعات و تراکنشها
فشارها و تهديدها را برعليه ما بيشتر کنند.سعيدي
خاطرنشان کرد :اين اطالعات براي آمريکاييها
اطالعاتي ارزشمند است چراکه آنها از اين رهگذر
ميتوانند تصميمات سختگيرانهاي را عليه کشور
ما اتخاذ و آنها را اجرايي کنند.وي در پايان گفت:
اظهاراتي که مبني بر موافقت رهبر معظم انقالب
با تصويب لوايح مرتبط با  FTATميشود پايه و
اساس درستي ندارد و رهبر معظم انقالب در ديدار
نمايندگان با ايشان صراحت ًا موضع خودشان را در
اين خصوص اعالم کردند.

روحاني در جلسه هيات دولت:

رئي��س جمهور با بيان اينکه در برابر جنگ
اقتصادي دشمن ،سرمشق مردم ما عاشورا
است ،گفت :امروز زمان آن نيست که کسي
پشت دولت را خالي کند.به گزارش مهر به
نقل از پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري،
حجتاالسالم حسن روحاني روز چهارشنبه
در جلسه هيأت دولت اظهار داشت :با اشاره
به اينکه امروز ميتوان صحنههاي عاشورا
را ترسيم کرد ،گفت :ما امروز در يک جنگ
روشن ،در برابر متجاوزان تاريخ قرار داريم.
امروز گروهي روبروي ملت ايران قدارهبندي
ميکنند که به جز چند کش��ور ،طرفداري
از لحاظ سياس��ي و فکري ندارند و بدترين
وضع در داخل کشور خودشان است.روحاني
با اشاره به اينکه شرايط داخلي امروز آمريکا
با سالهاي گذشته آن تفاوت بسياري دارد
و ام��روز يکي از دوران بس��يار بد در تاريخ
آمريکاست ،خاطرنش��ان کرد :امروز کمتر
محقق ،روشنفکر و صاحبنظري در آمريکا
وج��ود دارد که با کاخنش��ينان کاخ س��فيد
موافق باشد و حتي برخي از آنها به صراحت
آنها را به عنوان ابله و سفيه مينامند و اين
در تاري��خ آمريکا کمتر اتفاق افتاده اس��ت.
رئيس جمهور افزود :امروز متحدان آمريکا
از لحاظ سياس��ي در کنار آنها قرار نداشته و
حتي متحدين سنتي آمريکا نيز از اين کشور
فاصله گرفته و نسبت به اين فاصله گرفتن
افتخ��ار ميکنند و اين در حالي اس��ت که
زماني آنها براي اينکه در کنار آمريکا بودند،
افتخار ميکردند.وي با بيان اينکه امروز به

در جنگ اقتصادي ،سرمشق مردم عاشورا است

جز چند کشور معدود معلومالحال هيچکس
در کنار آمريکا قرار ندارد ،گفت :امروز آمريکا
در بدتري��ن ش��رايط جهاني ق��رار گرفته و
حتي سازمانهاي بينالمللي مانند يونسکو،
س��ازمان ملل متحد ،س��ازمان بين المللي
انرژي اتميو دادگاه دادگاه کيفري بينالمللي
با سياستهاي آمريکا موافق نيستند.رئيس
جمهور با اشاره به اينکه امروز آمريکا بدترين
ش��رايط را در درون خود دارد ،تصريح کرد:
امروز ايران عليرغم اينکه با جنگ اقتصادي
ناخواسته روبرو است و در برابر افرادي قرار
گرفت��ه که به هيچ قانون بينالمللي احترام
نميگذارند ،اما روحيه و ايستادگي ملت ايران
به ويژه در اين ايام که پرچم امام حسين(ع)
به اهتزاز درميآيد ،مثالزدني است.روحاني
ادامه داد :اگر مشکلي وجود داشته و احتمال
عدم ايستادگي از سوي برخي ميرود ،پرچم
عاشورا و کربال همه اين افسونها را باطل
و تبليغات يکس��اله دش��منان را ميزدايد و
مردم باز سرمشقش��ان امام حس��ين(ع) و
اصح��اب و ياران آن حض��رت خواهد بود.
وي با بيان اينکه مس��ئوالن و کارگزاران و
رسانهها در اين آزمايش يا پيروز خواهند شد
و يا شکست ميخورند ،اما ملت ايران قطع ًا
پي��روز اين صحنه خواهد بود ،تصريح کرد:
اگر ايستادگي کرده و به مردم روحيه بدهيم،
هزينه ملت را کاهش دادهايم ،اما اگر ترس،
هراس و نااميدي ايجاد کنيم ،هزينه ملت را
باال بردهايم و چه کاري ضدانقالبيتر از اين
که ما در صفحه اول روزنامهها ،سايتها و

خبرگزاريها و رسانههاي خود ،در دل مردم
هراس ايجاد کنيم.روحاني با اشاره به اينکه
نبايد نادرس��ت و ناعادالنه س��خن گفته و
حقايق را به مردم نگوييم ،تصريح کرد :البته
مردم در اين جنگ بدون مشکل نخواهند
ب��ود ،چراکه جنگ بدون کش��ته و مجروح
نميش��ود ،اما اين جنگي است که مطمئن
هس��تيم ،پيروزي نهايي با ماست و دشمن
را در آن شکس��ت خواهيم داد.وي با انتقاد
از ع��دم گفتن حقايق و واقعيات به مردم و
ايجاد ترس و دلهره در مردم گفت :مگر ارز
خارجي در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش
دارد؟ اگر توليد ناخالص داخلي( )GDPرا
برمبناي قدرت خريد يا ارزش بازار محاسبه
کني��م ،واردات کاال و خدمات که متکي به
ارز است درصد بسيار کمياست و براساس
برخي محاسبات حدود  ۵درصد و براساس
برخي ديگر ک��ه ارزش و قدرت خريد را در
آن در نظر نميگيرند ،حدود  ۱۰درصد است.
روحاني افزود :بر فرض آنکه واردات کاال و
خدمات  ۱۰درصد نقش دارد ،بايد ببينيم که
از اين ميزان چه مقدار با ارز  ۴۲۰۰تومان ،چه
مقدار با ارز حدود  ۷هزار تومان و چه ميزان
براي بازار س��وم ،ميماند.بازار سوم در برابر
ارزش توليدات داخلي کش��ور ،کمتر از يک
درصد و يا  ۱.۳درصد است.روحاني با بيان
اينکه نبايد به مردم ظلم کرده و آنها را نسبت
به آينده مأيوس کنيم ،گفت :عدهاي مداوم
ميگويند که بايد مشکل مردم را درک کنيد
و اين درست است که مردم مشکل دارند و

ما در جنگ اقتص��ادي و رواني قرار داريم،
اما اين دليل نميشود که حقايق را تحريف
ک��رده و نقاط مثبت را به مردم نگوييم.وي
ادامه داد :با مقايس��ه رش��د اقتصادي در ۴
س��ال گذشته نس��بت به  ۳۵سال گذشته،
در مييابيم که اين رشد به طور متوسط ۲
برابر بوده است.صاحبنظران ،متخصصان و
صدا و س��يما ميتوانند اين را بررسي کنند
اما بحث اينجاس��ت که اگ��ر اينگونه بوده،
چرا واقعيات را به مردم نميگوييم.روحاني
افزود :در همين ش��رايط سال  ،۹۷صادرات
و واردات کش��ور تغيير کرده و تراز تجاري
ما نس��بت به پارسال بهتر بوده است ،اما به
محض اينکه دولت اين موفقيتها را بازگو
ميکند ،عدهاي پيدا ميشوند و در گوشهاي
کل اقتص��اد را بر مبناي همان يک درصد،
محاس��به ميکنند و اي��ن عدالت و انصاف
نيس��ت.رئيس جمهور با اش��اره به سخنان

مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي مجلس
خبرگان رهبري ،گفت :سخنان ايشان هي چ
نقطه ابهاميرا باقي نگذاش��ت و ايشان به
صراحت گفتند که امروز زمان آن نيس��ت
که کسي بخواهد پشت دولت را خالي کند.
وي ادام��ه داد :تا انتخابات زمان بس��ياري
باقي مانده است.هيچ کس نبايد تصور کند
ک��ه تخريب دولت ميتوان��د براي آنها چه
در انتخابات س��ال آينده و چه در انتخابات
سال  ۱۴۰۰رأي بوجود بياورد و کساني که
اينگونه فکر ميکنند م��ردود اين آزمايش
تاريخ��ي در ايران خواهند بود و ملت ايران
راجع ب��ه آنها قضاوت خواه��د کرد و پس
از آنک��ه از اين گردنه عب��ور کرديم ،تاريخ
حرفها ،رفت��ار و جمالت آنها باقي خواهد
ماند و مردم قضاوت ميکنند که در شرايط
سختي آنها براي کاهش يا افزايش دشواري
مردم چه رفتاري داشتهاند.

اخبار
نامه نمايندگان به رئيس جمهور؛
آخوندي عزل نشود
استيضاحش ميکنيم

ي��ک نماينده مجلس از نامه نمايندگان
به حس��ن روحاني براي عزل وزير راه
و شهرس��ازي خبر داد و گف��ت :آقاي
آخون��دي دغدغ��ه چنداني ب��راي رفع
مش��کل مس��کن م��ردم ندارد ل��ذا به
دنبال ع��زل وي هس��تيم و درصورت
عدم ع��زل ،اس��تيضاحش ميکنيم.به
گزارش ف��ارس ،جمع��ي از نمايندگان
مجلس در ح��ال تهيه و تدوين نامهاي
خط��اب رئيسجمه��ور درب��اره ل��زوم
تغيي��ر در تيم اقتصادي دولت هس��تند.
در همي��ن زمينه ،حجتاالس�لام احد
آزاديخواه گف��ت :جمعي از نمايندگان
نامهاي تدوي��ن کردهاند مبني بر اينکه
رئيسجمه��ور در تي��م اقتصادي دولت
تغييرات��ي ايجاد کن��د.وي اضافه کرد:
ما در زمان س��ؤال از رئيسجمهور پيام
همدلي و همراهي با دولت را به جامعه
و شخص آقاي روحاني ارسال کرديم و
ح��ال انتظار داريم که دولت نيز صداي
مردم و نمايندگان ملت را شنيده و افراد
ضعي��ف و ناکارآم��د در تي��م اقتصادي
خود را تغيير دهد.سخنگوي کميسيون
فرهنگي مجلس ،يک��ي از دغدغهها و
مش��کالت جدي مردم را بحث مسکن
توصي��ف کرد و افزود :متأس��فانه آقاي
آخوندي به عنوان وزي��ر راه ،تحرکات
الزم را ب��راي رف��ع دغدغههاي مردم
در حوزه مس��کن ندارد ،حتي ايشان در
نشس��تي که به يکي از کميسيونهاي
مجلس آمد ،در ميان تعجب نمايندگان
مس��ئوليت خود درباره قيمت مسکن را
نپذيرفت و همين باعث شد نمايندگان
به اي��ن جمعبندي برس��ند ک��ه آقاي
آخون��دي اهتماميب��راي مديريت بازار
مس��کن که يک��ي از مطالب��ات جدي
مردم اس��ت ،ندارد.آزاديخواه با اشاره
به دغدغه جدي نمايندگان براي بهبود
وضعيت مسکن در کشور گفت :با توجه
ب��ه تماميمباحث ذکرش��ده ،جمعي از
نمايندگان اس��تيضاح وزي��ر راه را کليد
زدهان��د ،اما م��ا بر آن ش��ديم پيش از
برگ��زاري جلس��ه اس��تيضاح ،از آقاي
رئيسجمه��ور بخواهي��م ک��ه وزيري
همچون آقاي آخوندي را که توجهي به
مطالبات ملت ندارد را عزل کند.نماينده
مردم مالير در مجلس عزم نمايندگان
براي استيضاح آخوندي را جدي دانست
و تأکيد کرد :عملک��رد وزير راه طوري
بوده که اگر استيضاح به صحن بيايد به
احتمال فراوان رأي خواهد آورد.
در واکنش به بيانيه کميته
چهارجانبه اتحاديه عرب؛
قاسمي :در شرايط دشوار در کنار
دولتهاي منطقه بوده ايم

س��خنگوي وزارت
خارجه کش��ورمان
گف��ت :تجرب��ه
س��الهاي گذشته
نش��ان ميده��د
جمه��وري اس�لاميايران در ش��رايط
دش��وار و ب��ه درخواس��ت دولته��اي
منطق��ه ،در کن��ار آنها بوده اس��ت.به
گزارش مهر ،بهرام قاس��ميدر واکنش
به بياني��ه کميته چهار جانب��ه اتحاديه
عرب که ط��ي آن در م��وارد متعددي
به ط��رح اتهامات و ادعاه��اي بي پايه
و اس��اس عليه جمهوري اسالميايران
پرداخت��ه بودند ،ضم��ن محکوم کردن
اقدامات و فعاليته��اي ضدايراني اين
کميته و ماهي��ت ضدايراني آن ،صدور
چنين بيانيهاي در س��الروز حادثه يازده
س��پتامبر ک��ه عاملين آن اتب��اع برخي
از اين کش��ورها بودهان��د را فرافکني و
تالش بي نتيج��ه براي منحرف کردن
افکار عموميمنطق��ه و جهان از جنگ
افروزيها و حمايتهاي چندين س��اله
آنها از تروريسم و گروههاي تروريستي
دانست.
قاس��ميافزود :اعضاي اي��ن کميته در
حالي دس��ت به صدور چني��ن بيانيهاي
زدهاند که آث��ار و نتيجه تجاوز ويرانگر
آنه��ا در يم��ن ،فاجعهاي انس��اني بي
سابقهاي را در دوران معاصر بوجود آورده
و عالوه بر ويراني زيرساختهاي اوليه
زندگي در اين کشور ،موجب گرسنگي،
بيماري ،آوارگي و فقر ميليونها انسان
بي گناه در آن شده است.
قاس��ميهمواره خواس��تار همسايگاني
امن و با ثبات و يک سياست همسايگي
همراه با اعتماد و احترام متقابل و محيط
پيراموني با ثبات در مرزهاي خود بوده
است و هيچ گاه سياست دخالت در امور
داخلي ديگر کش��ورها را در دستور کار
خود قرار نداده است و برخالف آنچه در
اين بيانيه ادعا ميشود ،تجربه سالهاي
گذش��ته نش��ان ميده��د جمه��وري
اس�لاميايران در شرايط دش��وار و به
درخواس��ت دولتهاي منطقه ،در کنار
آنها بوده اس��ت .به اعتقاد ما ،اتهامات
و ادعاه��اي اين بياني��ه بيش از هرچيز
ناشي از توهمات و سياست ديکته شده
ايران هراسانه به اين کشورهاست و از
هيچ گونه زمينه و دليل عيني و واقعي
برخوردار نيست.

