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سناریوی براندازی و مذاکره !

موج اول تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران اسالمی در حالی روز گذشته
اجرایی شد که بنابر شواهد و قرائن متقن ،محدودیتهای اخیر کاخ سفید،
چیزی بیش ازآنچه پس از خروج از برجام به مرحله اجرا گذاشتهاند ،نیست
و جنبه نمایش��ی و تبلیغاتی آن بر دیگر ابعاد ادعایی واشنگتن غلبه دارد.
آمریکاییها مدعیاند که سنگینترین و بیسابقهترین تحریمها را طی
دو مرحله بر کش��ورمان اعمال میکنند ولی واقعیت آن است که انقالب
اس�لامی قریب به  4دهه از عمر خ��ود را با تحریمهای ش��یطان بزرگ
س��پری کرده و در برهههایی از انقالب ،فش��ارهایی بهمراتب شدیدتر از
محدودیتهای فعلی را تجربه نموده است .مطالعه فراز و فرود طی شده
در روابط آمریکا با جمهوری اس�لامی نش��ان میدهد که سردمدار نظام
س��لطه در همه طرحهای خود که با صرف هزینهه��ای هنگفت و ِع ّده و
ُع ّده فراوان به میدان آورده بودند ،با شکست مواجه شده و در سوی دیگر،
انقالب اسالمی هر روز بالندهتر از گذشته ،توانسته است که اقتدار خود را
به رخ آمریکاییها کشانده و به آنها تحمیل کند.
در گذش��تهای نهچندان دور ،تفاوتی که جمهوری خواهان با دموکراتها
پیش از روی کار آمدن ترامپ بر سر نحوه تقابل با ایران داشتند ،حول محور
«تغییر ساختار» و «تغییر رفتار» جمهوری اسالمی بود؛ بهاینترتیب که
راهحل جمهوریخواهان برای «براندازی» ،بر اساس تغییر ساختار و پازل
دموکراتها ،بر پایه تغییر رفتار ایران طراحیشده بود .امروز اما تقریب ًا همه
دموکراتها از همه راهحلها ناامید شدهاند و جمهوریخواهان با یک پله
پسرفت ،به خانه «تغییر رفتار» انقالب اسالمی سقوط کردهاند و آنگونه
که از اظهارات مقامات ارش��د کاخ س��فید و نمایندگان کنگره بر میآید،
تحریمها ،دگرگونی در رفتار کش��ورمان را هدف قرار دادهاند .شاهد این
مدعا ،یاوهسرایی «مایک پامپئو» ،وزیر خارجه آمریکا در سفرش اخیرش
به اندونزی اس��ت .وی در این خصوص مدعی ش��د« :ایران ،بزرگترین
حامی تروریس��م اس��ت .این چیزی اس��ت که آمریکا میخواهد ایران را
وادار ب��ه متوقف کردن آن کند .ما به دنبال تغییر رفتار از س��وی حکومت
ایران هستیم».
این در حالی اس��ت که خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس به نقل از دو
دیپلمات اروپایی مرتبط با احیای تحریمهای ضدایرانی اذعان کرد که «این
تحریمها اسم رمز براندازی هستند»! نکته جالب ماجرا اینجاست که یکی
از این دیپلماتها که بهش��رط مخفی ماندن نامش مصاحبه کرده ،با ابراز
نگرانی از تالش آمریکا برای براندازی در ایران با استفاده از تحریمها گفته
است« :مشکل اینجا است که بعد از آن چه میشود؟» و در پاسخ میگوید:
«سیاست تغییر نظام ایران از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال
 ۱۳۵۷همواره به ش��کل نرم یا سخت در دستور کار هیئت حاکمه آمریکا
قرار داش��ته ،اما همواره ناکام مانده است ».بر اساس این حدیث شریف از
امیر مؤمنان ،علی (ع) که «الف ُ
َضل ما شَ ِه َدت ب ِه األعداء»( ،فضیلت آن است
که دشمن به آن شهادت دهد) ،اظهارنظر این مقام اروپایی ،عین واقعیت
و نمایی دقیق از س��رانجام همه سیاس��تهای براندازانه علیه جمهوری
اسالمی است ،اما باید بدانیم چه ش��د که قدارهبندان آمریکایی باآنهمه
هیاهو ،به راهبرد باطلی روی آوردهاند که پایان آن شکست و سرخوردگی
است و مهمتر اینکه چه هدفی را از چنین رویکردی دنبال میکنند.
آمری��کا که روزی ب��ا انواع حربهها در اندیش��ه س��رنگونی نظام مقدس
جمهوری اسالمی بود ،پس از تقالی فراوان و بیحاصل به این جمعبندی
رس��ید که مناس��بتترین گزینه در برابر ایران که ب��ا اقتصاد مقروض و
بهشدت بدهکار این کشور سازگاری دارد ،کوککردن ساز «جنگهای
نیابتی» است .جنگهای نیابتی نهتنها حیطه قدرت کشورمان را محدود
نکرد ،بلکه به نفع جمهوری اس�لامی نیز تمام شد و هنر تبدیل تهدیدات
به فرصتها را بارها به آمریکاییها نش��ان داد .از باب مثال ،زمانی که 80
درصد سوریه در تصرف تروریستهای اجارهای واشنگتن و شرکایش قرار
داشت و اکثر تحلیلگران بر سقوط قریبالوقوع دمشق اتفاقنظر داشتند،
جمهوری اس�لامی بهتنهایی در مقابل این تحلیل غلط ایستاد و سوریه
را به نقطهای از برتری میدانی رس��اند که در حال حاضر صهیونیس��تها
و تروریستهای دستپرورده تلآویو در گوش��ه رینگ گرفتارشدهاند و
نفسهای آخر خود را میکش��ند .در عراق ،یمن ،لبنان و فلسطین هم به
همین سرنوشت دچار ش��دند و اوضاع بهگونهای پیش رفت که بهناچار،
دس��ت از پردهپوش��ی و توطئههای نیابتی برداش��ته و از طریق تحریم و
تشویق به اعتراضات خیابانی ،فاز باطل براندازی را در پیش گرفتند ،اما به
چه منظور و با چه هدفی ؟
«جان بولتون» ،مش��اور امنیت ملی کاخ سفید ،یک روز پیش از بازگشت
اولین دور از تحریمهای ثانویه ،هدف از این استراتژی را بهصورت کام ً
ال
عریان بیان کرد و گفت« :اگر ایران میخواهد از اعمال مجدد تحریمهای
آمریکا جلوگیری کند ،برنامه موشکی بالستیک و برنامه تسلیحات هستهای
خود را بهطور کام��ل کنار بگذارد و با رئیسجمه��ور آمریکا به گفتوگو
بنشیند ».معنی این سخن آن است که تحریمهای تکراری که از مدتها
قبل هم در جریان بود و تحریک به اغتشاش و ناآرامی که چندین دهه در
دستور کار قرار دارد ،با هدف راهاندازی جنگ روانی و ایجاد فضایی برای
قرار دادن مردم در مقابل حاکمیت ،عملیاتی شده است تا توافقی بزرگتر
و با ابعاد وسیعتر را در سه مقوله «منطقهای»« ،موشکی» و «هستهای»
به نظام اسالمی تحمیل کنند.
حاال بهتر و بیش از گذش��ته مش��خص میش��ود که مقص��ود و منظور
آمریکاییها از برجام ،فقط مس��ئله هستهای نبود و به فرموده مقام معظم
رهبری ،تا زمانی که مجموعه مؤلفههای قدرت جمهوری اس�لامی را از
بین نبرند ،دستبردار نیستند .یکی از انتقادات جدی ترامپ به دولت اوباما
در برجام این بود که موضوع منطقهای ،موشکی و حتی مسئله هستهای،
آنچنانکه شایسته دفع خطر جدی ایران برای منافع آمریکا باشد ،مورد
مذاکره قرار نگرفته و لذا باید مذاکرهای جدید شامل خنثیسازی ابعاد عمق
استراتژیک جمهوری اسالمی روی میز قرار گیرد .بنابراین ،تحریمهایی
که در م��رداد و آبان امس��ال در دس��تور کار وزارت خزان��هداری آمریکا
قرارگرفته ،در گام اول ،در پازل جنگ روانی تعریفش��ده ،در گام بعدی،
برای فشار بر تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام اسالمی بهمنظور تغییر
محاسبات و آمدن ایران پای میز مذاکره تنظیمشده و در مرحله آخر ،برای
تحمیل خواستههای نامشروع و سلطهطلبانه تحت عنوان «توافق جدید»
و مدنظر واشنگتن در نظر گرفتهشده است.
افزون بر این ،آمریکاییها در این فضای توهمی به س��ر میبرند که مدل
کره ش��مالی بر ایران نیز تطبیق میکند ،درحالیک��ه مختصات و قواعد
حاکم بر ژئوپولتیک منطقه غرب آسیا ،تفاوت فاحشی با اوضاع شرق آسیا
دارد .کاخ س��فید بازی خطرناکی را با جمهوری اسالمی بهعنوان یکی از
قویترین قدرتهای منطقه آغاز کرده است؛ به این دلیل که نقاط ضعف
واشنگتن در غرب آسیا ،پرشمارتر از پاشنه آشیل آمریکا در شرق آسیاست.
منافع سردمدار نظام سلطه از جنبههای مختلف در تیررس کشورمان قرار
دارد ،حالآنکه ایران اسالمی در ابعاد مختلف نظامی ،سیاسی ،اجتماعی،
منطقهای و  ...دست برتر را از آن خود کرده است .علیرغم کاستیهایی که
در داخل وجود دارد ،در آش��وبهای کور و متکثری که توسط پیادهنظام و
عوامل فریبخورده استکبار در داخل میدانداری میشود نیز راه بهجایی
نبرده و نمیبرند و عربدهکش��ی آنها در فضای جنگ روانی ،نه از موضع
قدرت بلکه از ناحیه درد و زخمی است که بر پیکره آنها وارد آمده و ایران
سرفراز ،این س��ناریو را همچون همیش��ه به سرنوشت محتوم شکست
دچار خواهد کرد.

آمریکا بدون دستیافتن به اجماع بینالمللی تحریمهای خود علیه کشورمان را اجرایی کرد

انزوای ترامپ درتحریم ایران
اتحادیه اروپا در تالش برای نجات توافق هستهای با ایران ،با
بیتوجهی به تحریمهای آمریکا ،اعالم کرد که از شرکتها در
برابر تحریمهای واشنگتن ،حفاظت خواهد کرد.

دور اول تحریمهای آمریکا علیه کش��ورمان که به سبب خروج یکطرفه
واشنگتن از برجام رخ داده ،اعمال ش��د .تحریمهایی که به گواه همگان
به دلیل خصومت آمریکاییها ،اینبار نه برای تحت فش��ار قرار دادن بلکه
هدفهای شوم دیگری چون براندازی را دنبال میکند .در همین رابطه،
کاخسفید با انتشار تصویری از رییسجمهور آمریکا در حال امضای فرمان
اجراییبازگشتتحریمهایهستهایعلیهایران،بیانی هویدراینخصوص
را نیز منتشر کرد .در این بیانیه ادعا شده که از 16مرداد ،تحریمهای صنعت
خودرو ،طال و ریال علیه ایران اجرایی میشود .مابقی تحریمها هم که نفت
و بان��ک مرکزی ایران را هدف گرفته از روز پنجم نوامبر( 14آبان) اجرایی
خواهد ش��د .ترامپ در ادامه بیانیه خود مدعی شده که تراکنشهای مالی
دیگر کشورها با ایران را از نزدیک رصد میکند و افراد و یا نهادهایی که کار
با ایران را کاهش ندهند خود را در معرض عواقب سنگینی قرار خواهند داد.
اعمال این تحریمها واکنشهای گستردهای در صحنه بینالملل داشت.
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این رابطه،
گف��ت :این اتحادیه ش��رکتها را برای افزایش تجارت با ایران تش��ویق
میکند .وی افزود :ما تالش خود را میکنیم تا ایران را در برجام نگه داریم
و ایران را از منافعی اقتص��ادی که توافق برای مردم ایران فراهم میکند،
بهرهمند سازیم چرا که ما معتقدیم این (اقدام) منافع امنیتی برای منطقه
ما و جهان دارد« .هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان هم در گفتوگو با یکی
از روزنامههای این کشور تاکید کرد که تمامی اقدامات در دست پیگیری
است تا شرکتهایی که همکاری قانونی با ایران دارند به فعالیت خود ادامه
دهند .روزنامه آلمانی «زوددویچه» نیز در زمینه سیاستهای آمریکا درباره
توافقهستهایباایرانوپیامدهاییکهمیتواندبرایاروپاییهاداشتهباشد،
نوشت که اروپا باید متحد در برابر ترامپ بایستند.
مقامات کمیسیون اروپا هم به خبرنگاران اعالم کردند که شرکتهای
اروپای��ی میتوانند ب��رای دریافت غرام��ت از بانکه��ای آمریکایی یا
ش��رکتهای دیگری که در جهت اجرای تحریمه��ا فعالیت میکنند
درخواست غرامت کنند .یک مقام ارشد کمیسیون اروپا به پایگاه اینترنتی
آمریکایی پلیتیکو گفت :اتحادیه اروپا یک بازار اقتصادی است .ما از آزادی
عمل شرکتها محافظت میکنیم .هدف قانون مسدود کننده ،موظف
کردن شرکتها به سرمایهگذاری نیست بلکه اطمینان یافتن در اینباره
است که شرکتها در تصمیمگیری آزاد هستند .ما میخواهیم اطمینان
تها بر اساس قوانینی که ما آنها را غیرقانونی
یابیم تصمیمگیری شرک 
میدانیم قرار ندارد.
همچنین «الیستر برت» معاون آفریقا و غرب آسیای وزیر خارجه انگلیس
گفت :انگلیس با تحریمه��ای آمریکا علیه ایران همراهی نمیکند .برت
در گفتوگویی درباره تحری م آمریکا علیه ایران بعد از خروج این کشور از
برجام گفت که وی فکر میکند ،آمریکاییها اقدام درستی انجام ندادهاند.
برت افزود که شرکتهای اروپایی از تحریمهای آمریکا علیه ایران حفظ
میش��وند اما ادامه همکاری آنان با ایران بستگی به خود آنها دارد« .فواد
معصوم» رییسجمهور عراق هم تصریح کرد که برای بغداد دشوار است با
توجهبهشرایطموجود،بهتحریمهایتحمیلیآمریکاعلیهایرانپایبندشود.
اظهاراتاینمقامعراقیدرحالیاستکهپیشازاینچین،هندوترکیههم
با سیاستهای ضد ایرانی آمریکا مخالفت کرده بودند.
آمریکا نفعی از تشدید تنش با ایران نخواهد برد
«پلپیالر»عضوشورایاطالعاتملیآمریکاهمدرگفتوگوبامهر،تأکید
کرد :این امارات و عربستان هستند که آمریکا را درگیر رقابتهای منطقهای
خودکردهاندکهآمریکانیزچندانسهمیازاینبازیهاندارد.نشنالاینترست
نیز در گزارشی از ناکارآمدی استراتژی آمریکا در قبال ایران ،نوشت :تقابل با

وزیر امور خارجه:

ریاکاریهای آمریکا حد و مرزی ندارد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ،نوشت :دولت آمریکا میخواهد به جهان بقبوالند
که نگران مردم ایران است .اما با اعمال مجدد تحریمها به بهانههای واهی ،موجب لغو فروش 200هواپیمای مسافربری به ایران شد که جان ایرانیها
رابهخطرمیاندازد.ریاکاریآمریکاحدومرزنمیشناسد.ویهمچنیندرسالگردحملههستهایآمریکابههیروشیماکهبهمرگبیشاز 80هزارانسان
منجر شد ،در صفحه شخصی خود ضمن یادآوری این حادثه نوشت :در سال 1945و در چنین روزی ،آمریکا به اولین و تنها کشوری بدل شد که از سالح
هستهای ،آن هم بر روی یک مرکز شهری استفاده کرده است .ظریف در ادامه این پیام تصریح کرد :اکنون و پس از  73سال ،نظامیگری آمریکا که
دستبهتوسعهزرادخانهگستردههستهایزدهودرتعارضباانپیتیحاضربه نابودیآننیست ،وبیاعتناییکاملآنبهحیات بشرازبیننرفتهاست.
را در تمام خاورمیانه میپراکند ،جایگزین شد.

جمعیت ۸۰میلیونی ایران نتیجه خوبی نخواهد داشت .این رسانه آمریکایی
ادامه داد :استراتژی تحریم ،حمایت از گروههای مخالف و ایجاد ناتو عربی
علیه تهران صرفا خاورمیانه را بیثبات میکند .روزنامه استرالیایی سیدنی
مورنینگهرالدهمنوشت:اتحادیهاروپادرتالشبراینجاتتوافقهستهای
با ایران ،در شرف فعالس��ازی مجدد یک قانون قبلی است تا شرکتها را
متقاعدکندبابیتوجهیبهتحریمهایآمریکا،بهتجارتباتهرانادامهدهند.

با ما مذاکره کنید!
ساعتی پس از اعمال دوباره تحریمها ،مقامات آمریکایی با وقاحت تمام
پیشنهاد مذاکره با تهران را مطرح کردند« .جان بولتون» مشاور امنیت
ملی رییسجمهور آمریکا مدعی شد که جمهوری اسالمی ایران برای
خالصی از دور تازه تحریمهای آمریکا ،باید به میز مذاکره بازگردد .بولتون
ادعا کرد :ایرانیان میتوانند پیش��نهاد ترامپ ب��رای مذاکره را بپذیرند؛
پیشنهاد رییسجمهور برای کنار گذاش��تن کامل و قابل راستیآزمایی
برنامه هستهای و موش��کی بالستیک است؛ پیش��نهاد ما ذیل عبارات
متکلفانه توافق ایران که اص ً
ال برای ما خوش��ایند نبود ،نیس��ت .مشاور
رییسجمهور آمریکا که با شبکه خبری فاکسنیوز مصاحبه میکرد ،در
ادامه گفت :اگر ایرانیان واقع ًا جدی باشند ،به میز مذاکره میآیند .خواهیم
فهمید که آنها (جدی) هس��تند یا نه .وی همچنین درباره اجرای دوباره
تحریمهای علیه ایران توسط دونالد ترامپ گفت :تحریمهای یکجانبه
واشنگتن در حال حاضر تاثیر عمدهای گذاشته است .بولتون افزود :تا به
امروز ما شاهد تداوم اعتراضات بودهایم ،اغتشاشات در شهرهای کوچک
و شهرهای بزرگ و سراسر ایران به موازات بدتر شدن اوضاع اقتصادی
ادامه داشته است .بنابراین من فکر میکنم بازگرداندن تحریمها همین
االن تاثیر زیادی داشته است .المانیتور هم در گزارشی به نقل از مقامهای
این کشور ،مدعی شد :واشنگتن به اعمال تحریمها به عنوان ابزاری برای
ایجاد آشوب در ایران امید بسته است.

ذوق صهیونیستها از تحریمهای آمریکا
اقدام وقیحانه ترامپ در اعمال مجدد تحریمها علیه تهران ،با خشنودی
جبهه عبری -عربی مواجه ش��د« .بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم
صهیونیستی از تصمیم دونالد ترامپ ،در زمینه از سرگیری تحریم ها علیه
ملت ایران استقبال کرد .نتانیاهو ضمن استقبال از اقدام ترامپ در زمینه
اعمال دوباره تحریمها علیه ایران ،ادعا کرد :این اقدام گام مهمی به شمار
میآید و مانع از گسترش برنامه هس��تهای ایران خواهد شد« .آویگدور
لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم از احیای تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران اس��تقبال کرد .لیبرمن با «ش��جاعانه» خواندن اقدام
رییسجمهور آمریکا در اعمال مجدد تحریمها علیه ایران ،نوش��ت :در
تصمیمیشجاعانهکهبراینسلهادرخاطرمیماند،رئیسجمهورترامپ
مسیر (آمریکا) در قبال ایران را تغییر داد .وی با تکرار ادعاهای بیاساس
علیه ایران و «گمراهکننده» خواندن توافق هستهای  6قدرت جهانی با
تهران ،افزود :توافقات و دلجوییهای گمراهکننده با اقدام قاطع(آمریکا)
جهت متوقف کردن رژیم جنایتکار ایران که تروریسم ،خشونت و نفرت

با رای نماینگان مجلس

حسابهای بانکی دارندگان چکهای بالمحل مسدود میشود
نمایندگان مجلس ش�ورای اسلامی به کلیات طرح اصالح
قانون صدور چک ،رأی مثبت دادند.

وکالی ملت در نشست علنی روز گذشته خود ،با طرح الحاق یک ماده
به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی موافقت کردند .در این ماده واحده آمده است :یک
مادهبهشرحزیربهقانونتعیینتکلیفاستخدامیمعلمینحقالتدریسی
و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب  ۱۳۸۸ /7/15و اصالحات و
الحاقات بعدی آن الحاق میش��ود .در ادامه نحوه سهمیهبندی کنکور
خانوادههای ش��هدا و ایثارگران به منظور اصالح به کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس ارجاع داده ش��د .نمایندگان در ادامه به کلیات طرح
اصالح قانون صدور چک ،رأی مثبت دادند .این طرح با هدف نظاممند
کردن و کاهش چکهای برگش��تی و بیمح��ل و همچنین کاهش
پروندههای مربوط به چک در قوه قضاییه تدوین شد .نمایندگان مجلس
همچنینمقررکردندکهقوانینچکدرخصوصچکهایالکترونیکی
الزماالجرا شود .این مصوبه میافزاید :در صورتی که موجودی حساب
صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باش��د به تقاضای دارنده
چک ،بانک مکلف اس��ت مبلغ موجودی در حس��اب را به دارنده چک
بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک

تسلیم کند .بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا کسری
مبلغ چک را در س��امانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد
رهگیری و درج آن در گواهینامهای مش��ابه ماده قبل آن را به متقاضی
تحویل دهد .به گواهینامه فاق��د کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی
ترتیب اثر داده نمیشود .چک مزبور به مبلغی که پرداخت نشده بی محل
محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل
چک میشود ،در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در
ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند .نمایندگان مردم در ادامه این
مصوبه ،بانکها را مکلف کردند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود
صرف ًا ازطریقسامانهصدوریکپارچهچک(صیاد)نزدبانکمرکزیاقدام
کنند.درادامهنمایندگانمردم،بافوریتبررسیطرحمربوطبهاستفساریه
قانون بودجه سال ۹۷مبنی برعدم افزایش قیمت قیر توسط شرکت ملی
نفت ایران موافقت کردند170 .نماینده مجلس هم در بیانیهای از وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری خواستند که در مصوبه جدیدالتصویب شورای
پذیرش کنک��ور را که در خصوص دخالت معدل در آزمون کنکور وضع
شده است ،بازنگری کند.
مجلس سوال علی مطهری را وارد ندانست
در ادامه ،نمایندگان سوال ملی علی مطهری نماینده تهران از علیرضا

آوایی وزیر دادگس��تری را مورد بحث و بررسی قرار دادند .مطهری در
این سوال از وزیر پرسید علت ادامه حصر چیست؟ وزیر دادگستری با
طرح این س��وال که پاسخگویی درباره سوال آقای مطهری مطابق با
کدام مس��تند از وظایف وزیر دادگستری است؟ توضیح داد :علیرغم
اینکه درباره مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی ندارم اما معتقدم
همه ما با احساس مسئولیت باید بارهای بر زمین مانده را برداریم ولی
س��وال بنده این است که موضوع س��وال آقای مطهری درباره حصر
مواجه با هیچ تکلیفی درباره وزیر دادگس��تری نیست زیرا بنده در این
زمینه اختیاری ندارم .آوایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد:
زمانی که این س��وال مطرح شد آنچه که وظیفه وزیر دادگستری بود،
از طرف بنده انجام وظیفه ش��د و بنده موضوع این س��وال را برای قوه
قضاییه فرستادم و پاسخ مکتوبی به دست بنده رسید مبنی بر اینکه این
موضوع جزو موارد مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و به وزارت
دادگستری ارتباطی ندارد .آوایی خاطرنشان کرد :وزیر دادگستری با
توجه به اختیاراتش،از کدام اختیارش در راس��تای این سوال استفاده
نکرده است؟ همه ش��ما می دانید که این اختیارات وزارت دادگستری
را هم مجلس تعیین کرده است .به گزارش خانه ملت ،پس پاسخهای
وزیر ،مطهری این پاسخها را قانعکننده ندانست ،سپس سوال مطهری
به رأی گذاشته شد که نمایندگان ،سوال مطهری را وارد ندانستند.

روحانی در گفتوگوی زنده تلویزیونی:

رییسجمهوریدرگفتوگویزندهتلویزیونی
بامردمایران،ضمنتشریحبرنامههایدولت
در حوز ههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی،مواضعکشورمانرادربارهتازهترین
مسایلمنطقهایوبینالمللیتبیینکرد.

حجتاالسالم حس��ن روحانی رییسجمهوری در
ابتدای گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم ،با تبریک
روزخبرنگاربههمهخبرنگارانرسانههایهمگانی،به
پرسشی درباره مواضع آمریکا در قبال ایران و از جمله
پیش��نهاد مذاکره ،پاس��خ داد و اظهارداشت :مقامات
آمریکایی س��خنان متناقضی میگویند .روحانی با
تاکید بر اینکه مذاک��ره یک مبانی دارد ،تصریح کرد:
کسی که ادعا میکند و میگوید من تمایل به مذاکره
دارم ،باید این مبانی مذاکره را رعایت کند .اولین آنها
صداقت اس��ت که دو طرف باید باور داش��ته باشند و
همچنین به نتیجه رسیدن مذاکره است .وی با بیان
اینکه همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواهد
داشته باشد ،اظهارداشت :اگر کسی در برابر فردی که
ن است ،از چاقو استفاده میکند و چاقو را
رقیب یا دشم 
به بازوی طرف فرو میبرد و میگوید ما میخواهیم با

مذاکره همزمان با تحریم معنا ندارد
هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم پاسخ آن این است که
ابتداچاقویشرادربیاوردوکناربگذاردوسرمیزمذاکره
و منطق مذاکره بیاید.
آمریکا بدهکار ملت ماست
رییسجمهوری با بیان اینکه صداقت در درخواست
مذاکره با اعمال تحریم معنی ن��دارد ،گفت :تحریم
علیه کودکان ،بیماران ،بزرگساالن و در مجموع علیه
مردم ایران ،با درخواس��ت مذاکره با هدف رس��یدن
به نتیجه ،متناقض اس��ت و صادقانه نیست .روحانی
تصریح کرد :من پیش شرطی ندارم اگر دولت آمریکا
امروز آماده اس��ت ،ما آمادهای��م درباره نحوه پرداخت
غرامتهایی که باید به ملت ایران از سال 32تا به حال
به خاطر مداخالتش در زندگی مردم در کش��ور ایران
بدهد ،مذاکره کنیم .آمریکا بدهکار ملت ایران است و
بخاطر مداخالت متعددش در کشور ایران هم بدهکار
عذرخواهی و هم بدهکار غرامت است .بدهکاریاش
را پرداخت کند ما همواره اهل مذاکره در تاریخ بودیم و
هستیم.رییسجمهوریباتاکیدبراینکهتهرانبدنبال
روابط خوب با همه کشورهای جهان است ،گفت :در
شرایط فعلی کشورهای آسیایی برای ما بسیار اهمیت

دارند .االن روابط رو به گسترشی با چین ،هند و حوزه
آسهآنداریمامادرعینحالهیچمانعیبرایگسترش
روابط با اروپا هم نداریم و آنرا ادامه میدهیم .روحانی
در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نوسانات اخیر ارزی و
تصمیماتیکهدراینخصوصاتخاذشدهاست،گفت:
یکسری مشکالت و بیماریهای اقتصادی داریم که
مربوط به این دولت و دولت قبل هم نیست و برخی از
آنها حتی مربوط به قبل انقالب است .مشکالتی که
در بانکها و مؤسسات اعتباری وجود دارد ،سالها ادامه
داشتهاند و در یک شرایطی بروز و ظهور پیدا میکنند.
موضوع نقدینگی از جمله مواردی است که وقتی در
ب میکند.
یک شرایطی به حرکت در میآید ،تخری 
روحانی درباره بسته جدید ارزی هم گفت :بسته جدید
ارزی کام ً
ال با بس��ته گذشته تفاوتهای اساسی دارد
یعنیدربستهگذشتهبانکمرکزیبودکهبارسنگینی
رابردوشمیگرفتومیگفتمنمتعهدهستموهمه
ارزها را با قیمت قابل قبول و متعادل تأمین میکنم و
از آن طرف ش��رایطی بود که ایجاد رانت میش��د و
مشکل درست کرده بود .در شرایط جدید تعهد بانک
مرکزیخیلیکمتراست.رییسجمهوریدرپاسخبه
این س��وال که چقدر احتمال تنش و جنگ در منطقه

خاورمیانهومنطقهغربآسیاوجوددارد؟،گفت:منطقه
ما جنگهایی را داشته و دارد .امروز در یمن و سوریه
مش��کالت جنگ وجود دارد و نیروه��ای خارجی در
سوریه هستند؛ اما روند منطقه ما به سمت امنتر شدن
است .تروریس��تها قدم به قدم در حال عقبنشینی
ب��وده و تقریب ًا گوش��های جمع میش��وند .نیروهای
خارجی چه آمریکاییها و چه بقیه ناچارند از س��وریه
خارج شوند .وی خاطرنشان کرد :ما با همسایگان خود
روابطبسیارخوبیداریمواگربایکیدوتاازهمسایگان
روابط خوب نیست ،آمادهایم این روابط را به یک روابط
مناسب و مساعد برگردانیم و از طرف ما مانعی وجود
ندارد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سوال نمایندگان
مجلس از رییس جمهور و نامه ایش��ان در این زمینه،
گفت :من قبل از این که دولتی باشم ،مجلسی هستم.
وی اضافه کرد :مجلس میگوی��د میخواهم طبق
ال و س��ه ً
قانون عمل کنم؛ اه ٌ
ال اشکالی ندارد .ما هم
طبق قان��ون عمل میکنیم .هر دو طبق قانون عمل
میکنیم .بنابراین مجلس سوال میکند و من تذکر
قانون اساسی میدهم .با هم جلو میرویم ولی در عین
حال دوستی ما با مجلس محفوظ است.

گزیده ها

پیگیری مطالبات رهبری برای
بهبودمعیشت مردم در مجلس خبرگان

آی��ت اهلل س��یداحمد خاتم��ی
سخنگویهیأترییسهمجلس
خبرگان رهبری ،پس از نشست
هیأت رییس��ه اظهار داش��ت:
موضوعی که در این نشست به
تصوی��ب رس��ید ،پیگی��ری
مطالبات مقام معظم رهبری از
سران قوا برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع مشکالت معیشتی
مردم به عنوان دستور کار اجالس عمومی مجلس خبرگان است .وی
افزود :رهبر معظم انقالب در موضوع حل و فصل مشکالت معیشتی
مردم با مسئوالن سه قوه اتمام حجت کردند و این موضوع دستور کار
ما در اجالس خبرگان است .خاتمی گفت :در نشست بیناالجالسین
اخیر که با حضور روسای کمیسیون های مجلس خبرگان برگزار شد،
بر پیگیری مطالبات رهبر معظم انقالب برای رفع مشکالت معیشتی
مردم به عنوان خواست عمومی تاکید شد .به گزارش مهر ،وی افزود:
در نشست هیأت رییس��ه مجلس خبرگان تصریح شد که در اجالس
عمومی آینده اعالم ش��ود که نمایندگان مجلس خبرگان مشکالت
معیشتی و گرفتاری های مردم را با تمام وجود درک میکنند و در میان
مردم هستند .سخنگوی هیأت رییس��ه مجلس خبرگان تاکید کرد:
موضوع دیگری که بر آن تاکید ش��د این اس��ت که مردم بصیر ایران
هوشیار باشند که ضد انقالب بر خواستههای به حقشان سوار نشوند.

مشخصات موشک کروز
۱۵۰۰کیلومتری سپاه اعالم شد

طرح به کارگیری موشک کروز
با ب��رد  1500کیلومت��ر قابل
نصب بر روی هواپیمای سوخو
 22برای اولین ب��ار در بازدید
سرلشکر محمدعلی جعفری
فرمان��ده کل س��پاه از پایگاه
هوای��ی ش��یراز و در مراس��م
رونمایی از 10دستگاه هواپیمای سوخو 22بهینه شده و ارتقا یافته
مطرح ش��د .یکی از متخصصین و مدیران پروژه های موش��کی
نیروی هوا فضای س��پاه در گفتوگویی به ارائه جزئیاتی پیرامون
این دس��تاورد مهم پرداخت .وی بهکارگیری موش��کهای کروز
زمی��ن پایه ،هواپایه و دریاپایه در بردهای مختلف را در ارتشهای
جهان دارای پیشینه و س��ابقهای طوالنی توصیف و تصریح کرد:
این موشکها از زمین و دریا بهوسیله بوستر و پیشران اولیه پرتاپ
شده و با روشن شدن موتورهای مرحله دوم که معمو ًال از نوع جت
میباشد ،مس��یر خود را ادامه میدهند؛ در نوع هواپایه نیز هواپیما
نقش پیشران اولیه را ایفا میکنند .به گزارش تسنیم ،این کارشناس
هوافضای س��پاه با بیان اینکه س��اخت و تولید موشکهای کروز
دریایی و زمین به زمین در ایران س��ابقه چندین س��اله دارد ،اظهار
کرد :نیروی هوافضای س��پاه به همت متخصصان جهادگر داخلی
و با اس��تفاده از زیرساخت موش��کهای کروز زمین پایه ،اقدام به
طراحی و ساخت موشک کروز با برد  1500کیلومتر کرده است.
وی هدف عملیاتی موش��کهای کروز هواپایه را انهدام اهداف از
پیش تعیین شده در فواصل تا  1500کیلومتر عنوان و خاطرنشان
کرد :ناوبری این موشک با استفاده از Ins ، Gps ، Glonass ،
Tercomو  Dsmacاست.

تأکید وزرای خارجه ایران و کرهشمالی
بر تقویت مناسبات دوجانبه

«ری یانگ -ه��و» وزیر امور
خارجه جمهوری دموکراتیک
خلق کره(کرهشمالی) که برای
دیداری رسمی از کشورمان ،در
ته��ران به س��ر میب��رد ،روز
گذش��ته با محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران دیدار و
گفتوگو کرد .به گزارش خبرگزاریها ،طرفین در این دیدار ،با ابراز
رضایت از روابط دوجانبه و اس��تقبال از گس��ترش آن ،در خصوص
مهمترین مس��ائل منطقهای و بینالمللی و دیگر موضوعات مورد
عالقه به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.

تکذیب ادعای ارسال محموله
قطعات موشک از هیترو به کشورمان

س��فارت جمهوری اس�لامی
ایران در لندن ادعای روزنامه
ایونین��گ اس��تاندارد درب��اره
ارس��ال محمول��ه قطع��ات
موش��ک از فرودگاه هیترو به
مقصد ایران را شدیدا تکذیب
کرد و آن را ی��ک گزارش بی
پایه و اساس و جنجالس��ازی رس��انهای مغرضانه خواند .در نامه
سفارت کشورمان به سردبیر روزنامه مذکور با اشاره به اینکه ادعای
مذکور یک ادعای ساختگی و دست کاری خبری است درخواست
شده است آن روزنامه از تکرار ادعاهای کلیشهای و دروغ که هدف
آنها توسعه ایران س��تیزی اس��ت ،اجتناب کند .در پایان این نامه،
سفارت کشورمان اعالم کرده اس��ت که حقوق قانونی ایران برای
پیگیری موضوع از کانالهای مناسب و استفاده از ابزارهای حقوقی
برای جبران خس��ارت وارده به چهره ای��ران را حفظ خواهد کرد .به
گزارش فارس ،روزنامه مذکور 11مرداد ماه با انتشار خبری مدعی
ش��ده بود ک��ه نیروهای م��رزی ف��رودگاه «هیت��رو» در انگلیس
تالشهایی برای ارسال قطعهای به ایران را که میتواند در ساخت
موشک به کار رود ،خنثی کردهاند.

ی همسایگان خزر
همکار 
برای عملیات ضدتروریسم

دولت روس��یه پی��ش نویس
توافقنامههای��ی را ب��رای
همکاری با دیگر کش��ورهای
س��احلی دریای خزر از جمله
ایران ،جهت پیشگیری از بروز
ح��وادث در دری��ای خ��زر و
هم��کاری در زمین��ه نب��رد با
تروریسم در منطقه را تصویب کرد .در یکی از احکام کابینه وزرای
روسیه آمده است که توافقنامهای که پیشتر نیز با آذربایجان ،ایران،
قزاقستان و ترکمنستان هماهنگ شده بود برای پیشگیری از بروز
حوادث در دریای خزر تصویب شود .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
بر اس��اس این گزارش ،به وزارت دفاع روسیه دستور داده شده تا از
جانب دولت این کشور گفتوگوهایی با کشورهای مربوطه انجام
داده و توافقنامهای را امضا کند.

