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جهانگیری در دیدار وزیر کشاورزی ویتنام تأکید کرد

افزایش مبادالت تجاری تهران -هانوی
تا  2میلیارد دالر

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران هیچ محدودیتی
بــرای توســعه مناســبات بــا ویتنــام قائــل نیســت ،بــر افزایــش
مبــادالت تجاری تهران -هانوی تا ســطح  2میلیارد دالر در ســال تأکید کرد .به گزارش
ایرنا ،اســحاق جهانگیری دیروز در دیدار «نووین سون کونگ» ،وزیر کشاورزی و توسعه
روســتایی ویتنــام ،با بیــان اینکه ویتنام در سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران از
جایگاه بسیار مهمی برخوردار است ،گفت :تهران هیچ محدودیتی در توسعه مناسبات
و ارتقای ســطح همکاریها با هانوی قائل نیســت.وی روابط سیاســی ایران و ویتنام را
مثبت و رضایتبخش ارزیابی کرد و با اشاره به همکاریهای سازنده دو کشور در مجامع
بینالمللی ،تصریح کرد :خوشــبختانه همکاریهای سیاســی تهــران و هانوی در چهار
دهــه اخیــر از رونــد رو به رشــدی برخوردار بــوده و روز بــه روز افزایش پیدا کرده اســت.
جهانگیری با ابراز خرســندی از برگزاری جلســه کمیسیون مشترک همکاریهای ایران
و ویتنام در روزهای آینده ،خاطرنشــان کرد :متأســفانه برگزاری جلسات این کمیسیون
با وقفهای چند ساله مواجه شد که امیدوارم این جلسات از این پس به صورت مستمر
و منظم برگزار شــود.معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به تأکید رؤســای جمهوری
دو کشــور و توافقات صورت گرفته مبنی بر افزایش ســطح مبادالت تجاری و اقتصادی
ایران و ویتنام تا ســطح  2میلیارد دالر در ســال ،افزود :یکی از پیشنیازهای اصلی برای
رســیدن به این هدف ،گسترش همکاریهای بانکی اســت که امیدوارم هرچه سریعتر
توافقــات الزم میان بانکهای دو کشــور انجام شــود تا بتوانیم به اهــداف مورد نظر در
ارتقــای ســطح روابط اقتصادی دســت پیــدا کنیم.وی همچنین بــا بیان اینکــه ایران و
ویتنــام میتواننــد به جــز زمینههــای اقتصــادی  ،در زمینههای دیگر نظیــر بخشهای
فرهنگی و مبارزه با تخلفات و جرایم نیز همکاری داشــته باشــند ،گفت :تهران آمادگی
دارد با هانوی در مبارزه با تروریسم ،مواد مخدر و پولشویی همکاری کند.وزیر کشاورزی
و توســعه روســتایی ویتنام نیز در این دیدار روابط سیاســی دو کشــور را روابطی مطلوب
توصیف کرد و گفت :باید تالش کنیم روابط خود را در زمینه اقتصادی و تجاری افزایش
دهیم.نووین سون کونگ از عالقهمندی کشورش برای توسعه همکاریهای اقتصادی
و تجــاری با ایران خبر داد و گفت :ویتنام عالقهمند اســت بتوانــد از طریق ایران به بازار
کشــورهای منطقه و آســیای میانه دست پیدا کند و در عین حال ویتنام نیز میتواند پل
ارتباطی میان ایران و بازار چین باشد.

وزارت خارجه :دولتمردان جدید امریکا
با زبان تکریم با ملت ایران سخن گویند

ســخنگوی وزارت امــور خارجه به اظهــارات رئیس جمهوری امریــکا درباره
ایران واکنش نشــان داد و گفت«:دولتمردان جدید امریکا از گذشــته عبرت
گرفته و تنها با زبان تکریم و احترام با ملت ایران ســخن گویند» .به گزارش
«ایــران» بهرام قاســمی در پاســخ به اظهارات نســنجیده رئیــس جمهوری
امریــکا علیــه ایران در ســفر به پاریس گفت« :ظاهرا مشــاورین ایشــان هنوز
در فضــای وهم آلود گذشــته ســیر میکننــد و آن گونه کــه در آن دوران نیز از
واقعیــات و بدیهیات ابتدایی بیخبر بودند ،هماکنــون نیز از تحوالت ایران،
منطقه و جهان بسیار عقب هستند».قاسمی به دولت جدید امریکا توصیه
کــرد ضمن توجه به نقش مثبت ،ســازنده و ثبات آفرین ایــران در منطقه و
جهــان ،طغیان و سرکشــی را در سیاســتها و اقدامــات خودخواهانه و هرج
و مــرج طلبانه خویــش و برخی همپیمانان لجوج ،متجاوز و اشــغالگر خود
توجو کنند و از گذشــته عبرت گرفته و تنهــا با زبان تکریم و
در منطقه جســ 
احتــرام بــا ملــت ایران ســخن گویند .چنــد روز پیــش از این دونالــد ترامپ،
رئیــس جمهــوری امریکا به هنــگام حضــور در پاریس ،مدعی شــده بود که
حکومتهایی مثل کره شمالی ،ایران و سوریه برای امنیت جهان خطرناک
هستند.

شناسایی چند مدیر دوتابعیتی ورزشی

رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور از ادامه پیگیریهــای وضعیت مدیــران دوتابعیتی
ورزشــی و اخــراج چند مدیر خبــر داد .ناصر ســراج به مهر گفت :بررســی دوتابعیتیها
همیشــه هســت و مــا روی آن کار میکنیــم ،خصوصاً در حــوزه ورزش که اخیــراً چندین
مورد شناســایی شــده و تعدادی از آنها حتی از حوزه فعالیتی خود هم اخراج شــدهاند.
وی در پاسخ به این سؤال که با وجود بخشنامه و دستور سازمان بازرسی به وزارتخانهها،
ســازمانها و دســتگاههای اجرایــی در رابطــه بــا قانــون منــع بهکارگیری دوشــغلهها در
دســتگاههای دولتی ،گفت :سازمان بازرسی به این مســأله ورود کرده است به طوری که
تعداد زیادی از بازنشستههای مشغول به کار در دستگاههای دولتی را اخراج کردیم.وی
افزود :اخیراً هم تعدادی بازنشســته مشــغول به کار در حوزه ورزش شناســایی شدند که
پــس از اقدامــات الزم و پیگیریهای مربوطه اقدامات قضایی الزم انجام میشــود و هر
کجا این افراد باشند ،قطعاً برخورد میشود.

تکذیب تهدید بالگرد امریکایی
توسطنیرویدریاییایران

در پــی ادعای نیروی دریایی امریکا مبنی بر تابش لیزر به بالگرد امریکایی،
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران این خبر
را تکذیب کرد .به گزارش ایســنا ،امیر دریادار دوم حســین آزاد گفت :اخیراً
نیــروی دریایی امریکا ادعا نمــوده که در هنگام عبــور ناوهای ناوگان پنجم
این کشــور از تنگه هرمز نیروی دریایی ایــران اقدام به تابش نور لیزر به یک
فروند بالگرد ناوگان مذکور کرده که نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری
اسالمی ایران این موضوع را از اصل تکذیب میکند.

برجام ،از منافع ملی تا تخریب جناحی
ادامه از
امروز زمان شعارهای تهی گونه به پایان رسیده و مردم با چشم
اول
صفحه
بصیرت ،ایران را با چین و کره جنوبی و بقیه مقایسه میکنند که
چگونــه همزمان با پیروزی انقالب در ایــران ،راه خود را انتخاب
کردند و از راه رشــد ،توســعه و احیای اقتصاد و صنعت به جنگ با امریکا رفتند و امروز
نه تنها در اقتصاد و صنعت از ما جلوترند بلکه در زمینه سیاست و استقالل سیاسی هم
پیشــی گرفتند و میتوانند حرفهای خود را به امریکا دیکته کنند .جالب اینجاســت که
آنها با اســتفاده از ســرمایهگذاری و قدرت اقتصادی صنعتی امریکا توانستند در مقابل
امریکا بایستند.
بیاعتبار کردن برجام در داخل باعث بیاعتبار شدن برجام نزد اروپاییها میشود.
آنهــا کــه بــه توافق هســتهای بهعنــوان دریچهای بــرای احیــای همکاریهای سیاســی،
اقتصــادی ،صنعتی با ایران مینگرند ،امید دارند امریکا از مانع تراشــی دســت بردارد
و ایــران هــم خــود احترام توافــق هســتهای را نگهدارد .به عبــارت دیگر وقتــی در ایران
علیه توافق هستهای هجمه میشود چگونه بانکدار ،سرمایهگذار و صنعتگر اروپایی به
اســتمرار این توافق و حفظ آرامش سیاســی بین امریکا و ایران اعتماد کرده و سرمایه و
صنعت خود را راهی ایران کند؟ یعنی زمانیکه ما توافق هستهای را به اشکال گوناگون
زیــر ســؤال میبریم چــرا از اروپاییها طلبکار میشــویم که توافق هســتهای معجزهای
برای ما نداشته است؟ این مشابه همان راهی بود که چین و کره جنوبی طی کردند و از
امکانات سرمایهگذاری اقتصادی صنعتی امریکا معجزه آفریدند.
اینــک توافــق هســتهای در حالــی پابرجاســت کــه ترامــپ با پیگیــری یــک رویکرد
غیرعقالنی دردســرهای زیادی را برای خود در عرصه سیاســت خارجی به وجود آورده
است .او در شرایطی که سایر قدرتهای  5+1با قاطعیت برای حفظ برجام ایستادهاند،
نمیتواند آن را ابطال کند .چه آنکه این اقدام نه از نظر حقوقی و نه از نظر سیاســی با
منافــع و امنیت ملی امریکا مطابقت ندارد .با این حــال اگر او از توافق کنارهگیری کند،
بهتریــن فرصــت برای ایران رقم میخــورد تا با ایجاد اجمــاع بینالمللی علیه امریکا
شــرایط مطلوب خــود را فراهم آورد .در آن صورت کشــورهای جهان فــارغ از امریکا با
دســت بازتــری وارد همکاریهــای اقتصــادی و صنعتــی با ایــران خواهند شــد چرا که
مقررات فرا قانونی امریکا هنگامیکه از حمایت بینالمللی برخوردار نباشد نمیتواند
طبق توافقهای سازمان جهانی تجارت بر دیگر کشورها تحمیل گردد .پس کمربندها را
محکم کرده بجای نگرانی از عملکرد امریکا یا ناسپاسی به توافق هستهای ،تالش کنیم
برجام را لکوموتیو رشد و توسعه و ارتقای اقتصاد و صنعت کشور قرار دهیم .رویکردی
که حتماً دولتمردان معتدلجویانه امریکا این را بخوبی میفهمند و بعید است دست
به این قمار بزنند.
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دبیرکل سازمان ملل به مناسبت دومین سالروز توافق هسته ای:

«برجام» نویدبخش موفقیت گفتوگو در حل پیچیدهترین مسائل هستهای است

وزارت خارجه آلمان و سفیر فرانسه در تهران تعهد کشورهایشان در اجرای برجام را یادآوری کردند
چهرهها ،مسئوالن و مقامهای سیاسی
بلندپایه جهان همزمان با فرارســیدن
ســالروز برجــام ،از رویکرد دیپلماســی
ایران و کشورهای بزرگ برای حل یکی
از پیچیدهترین مناقشــات بینالمللی
تقدیــر کردند .ایــران و کشــورهای 5+1
در  23تیرماه ســال  1394بود که در پی
دو سال و نیم مذاکره به تنشها بر سر
موضوع هســتهای ایــران پایــان دادند
و به توافق هســتهای دســت یافتند .به
گــزارش ایرنــا ،دبیــرکل ســازمان ملل
متحد در بیانیهای به مناسبت دومین
ســالگرد تحقــق برجــام ،ایــران را بــه
خاطــر پایبندی به این توافق تحســین
کرد و آن را دســتاورد بزرگی دانست که
نوید میدهد پیچیدهترین امور در این
حوزه را میتوان از راه گفتوگو ،تفاهم
و همــکاری حــل و فصل کــرد .آنتونیو
گوترش در این بیانیه که در وب سایت
رســمی ســازمان ملــل متحــد منتشــر
شــده ،گفتــه اســت« :برجام دســتاورد
بزرگی در حوزه منع اشــاعه تسلیحات
هســتهای اســت و مــن اطمینــان دارم
کــه برجــام بهتریــن راه بــرای حصول
اطمینــان از ایــن اســت کــه برنامــه
هستهای ایران کامالً صلحآمیز باشد و
از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل
میخواهم از پیگیری بیشتر این توافق
تاریخی حمایت کنند».
دبیرکل سازمان ملل تداوم اجرای
برجــام را دلگــرم کننــده دانســته و از

جمهــوری اســامی ایــران بــه خاطــر
اجــرای تعهدات هســتهای خــود که از
ســوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
راســتیآزمایی شــده اســت ،قدردانــی
کــرده اســت .دبیــرکل ســازمان ملــل
همچنیــن بــر لــزوم پایبنــدی همــه
کشــورهای طــرف توافــق هســتهای
تأکیــد کــرده و تعهــد پایــدار آنهــا بــه
چارچــوب برجــام را بــرای حیــات
درازمــدت و موفقیــت اجــرای برجــام
ضــروری دانســته اســت .گوتــرش
همچنیــن تأکیــد کرد« :مــن همچنین
از تمامــی کشــورهای عضــو ســازمان
ملــل میخواهــم که از پیگیری بیشــتر
ایــن توافق تاریخی حمایــت کنند و به
حمایــت از اجــرای برجــام بــر اســاس
قطعنامــه ( 2231ســال  )2015و ســایر
تصمیمــات مرتبــط شــورای امنیــت
ادامــه خواهم داد .اینکه این دســتاورد
دیپلماسی چندجانبه در برابر تحوالت
و اجرای چالشهایی که تعهد جمعی
ما را به دیپلماســی و گفتوگو تحکیم
میکنــد ،تــاب آورده ،بــه نفــع جامعه
بینالمللی است».
وزارت خارجــه آلمــان :آلمــان بــه
اجرای کامل برجام عالقهمند است
آلمــان هــم بــه عنــوان یکــی از
کشــورهای عضــو گــروه  5+1خواســتار
اجــرای کامــل توافــق هســتهای ایــران
و  5+1شــد .وزارت خارجــه آلمــان در
بیانیــهای اعالم کرد که برجــام باید به

دبیر کل سازمان ملل:
از تمامی کشورهای
عضو سازمان ملل
میخواهم که از
پیگیری بیشتر این
توافق تاریخی حمایت
کنند و به حمایت
از اجرای برجام بر
اساس قطعنامه 2231
(سال  )2015و سایر
تصمیمات مرتبط
شورای امنیت ادامه
خواهم داد

در دیدار با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه

شمخانی :هیچ توافقی نباید زمینهساز تجزیه سوریه باشد

دریابان علی شــمخانی در دیدار بــا نماینده ویژه
رئیس جمهوری روســیه در امور ســوریه تأکید کرد
که «هیچگونــه توافقی نباید مخدوشکننده اصل
غیرقابل تغییر حاکمیت سوریه بر تمام سرزمین
یــا زمینهســازی برای تجزیه این کشــور باشــد».به
گزارش ایســنا ،الکســاندر الورنتیــف نماینده ویژه
س جمهوری روســیه در امور ســوریه عصر روز
رئی 
شــنبه با علــی شــمخانی ،نماینده مقــام معظم
رهبــری و دبیر شــورای عالی امنیت ملــی دیدار و
پیرامــون آخرین تحوالت ســوریه و روندهای حل
بحران در این کشور گفتوگو کرد.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی کشــورمان
در ایــن دیدار با اشــاره بــه فعالیت گســترده البی
صهیونیسم برای تضعیف دولت سوریه و جهت
دادن معادالت سیاســی و امنیتی در مسیر ضربه
زدن به جبهه مقاومت افزود« :رژیم صهیونیستی
ضمن برقراری پیوند عمیق و گسترده با گروههای
تروریســتی و کشــورهای حامــی آنهــا ،بــه دنبــال
اســتفاده ابــزاری از ایــن گروهها بــرای به اصطالح
امن نگه داشتن مرزهای اسرائیل و تداوم سرکوب
مردم مظلوم فلسطین است».
شمخانی سوء استفاده برخی عناصر تروریست
از فرصــت گفتوگوهــای سیاســی و آتشبــس را
برای بازســازی خود غیرقابل قبــول و نگرانکننده
عنوان و خاطرنشــان کرد« :تجربه اثبات کرده این
عناصر بــه هیچ پیمان و توافقی پایبنــد نبوده و از
هــر فرصتی برای کشــتار مردم بیگنــاه و پیگیری
اهداف غیرانســانی خود اســتفاده خواهنــد کرد».
وی افــزود« :ابتــکار سیاســی ســهجانبه و برگزاری
اجالس آســتانه ،روش موفقی اســت که میتواند
بــه عنــوان الگــوی پایــان دادن بــه بحرانهــای
منطقهای با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی مورد
استفاده قرار گیرد».نماینده ویژه رئیسجمهوری
روســیه در امور ســوریه نیز در ایــن مالقات ضمن
ارائــه گزارشــی از تفاهــم روســیه ،اردن و امریــکا
درخصــوص منطقه کاهش تنش در جنوب غرب
ســوریه به ســؤاالت مطرح شــده در این خصوص
پاســخ داد.الورنتیــف بــا تأکیــد بر نقــش و کارکرد
تعیینکننــده جمهوری اســامی ایران ،روســیه و

سوریه در موضوع مبارزه واقعی با تروریسم افزود:
«روند همکاریهای راهبردی مشــترک میان ســه
کشــور تا نابــودی کامل جبهه تروریســم با جدیت
ادامــه خواهد یافت».وی همچنین روز گذشــته با
حســین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی
وزیــر امــور خارجــه دیــدار و در ارتبــاط بــا آخرین
تحــوالت منطقــه از جمله بحــران ســوریه دیدار و
رایزنــی کرد.گمانهزنی میشــد یکــی از محورهای
مهــم مذاکرات بیــن مقامات جمهوری اســامی
ایــران و روســیه ،موافقت اخیر رئیســان جمهوری
امریکا و روسیه در حاشیه نشست  20در هامبورگ
آلمان در ارتباط با گســترش مناطق آتشبس در
ســوریه و برخی مسائل حاشــیهای مطرح شده در
این ارتباط باشد.
اما جابــری انصاری پس از این دیدار در پاســخ
به ســؤالی درخصوص توافق امریکا و روســیه برای
برقــراری آتشبس در جنوب غربی ســوریه و اینکه
آیــا این توافــق درخصوص نحوه حضــور نیروهای
ایرانی در این منطقه بوده اســت یا نه ،تأکید کرد« :
حضور ایران در بحران سوریه بر اساس درخواست
دولت سوریه و توافقات دو کشور انجام شده و منوط
بــه توافق هیچ طرف دیگر منطقهای و بینالمللی
نیســت ».وی افــزود« :توافــق دیگــران در ارتباط با
ایــران حتــی اگر انجام شــود ،هیچ نتیجــه عملی و
مؤثری درباره حضور ایران نخواهد داشت».معاون
وزیر خارجه روســیه اواســط خردادماه نیز به تهران
سفرکردهبودوباشمخانیوجابریانصاریرایزنیو
گفتوگوداشت.سفرروزگذشته نمایندهویژهپوتین
در امور سوریه به تهران در حالی انجام شد که طبق
توافق بدست آمده در نشســت آستانه  5قرار است
در مرداد نشست هیأت کارشناسی در تهران برگزار
شود و پس از آن اجالس آستانه  6با حضور مذاکره
کنندگان ارشــد ایران،ترکیه و روســیه در قزاقســتان
تشــکیل شــود.هفته پیــش نیــز ســرگئی ریابکوف
معــاون وزیــر خارجه روســیه به تهران ســفر کرده
بــود و با تعــدادی از مقامــات کشــورمان از جمله
آقایــان عباس عراقچی و مجیــد تختروانچی در
ارتباط با مسائل منطقه و همچنین برجام رایزنی
و گفتوگو کرده بود.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری:

صورت کامل اجرا شود تا منافع دولت
آلمان و شــرکای این کشور تأمین شود.
دســتگاه دیپلماسی آلمان ضمن ابراز
عالقهمندی این کشــور به اجرای کامل
و بــی قید و شــرط توافق ویــن تصریح
کرد که توافق هســتهای ایران و  5+1در
صــورت تحقق کامــل در رشــد اعتماد
دوجانبــه تأثیر دارد .همزمان فرانســوا
سنمو ،ســفیر فرانســه در تهران نیز در
دومیــن ســالگرد توافــق هســتهای در
پیامی توئیتری اعــام کرد که «پاریس
به اجــرای برجــام در تمامــی زمینهها
پایبند است».
جان کــری :ایــران به توافــق پایبند
بوده است
جــان کــری ،وزیــر خارجــه ســابق
امریــکا هــم که خــود بــه نمایندگــی از
دولت باراک اوباما مذاکره کننده ارشد

این کشــور در روند مذاکرات هســتهای
بــود ،در بیانیهای به مناســبت دومین
ســالگرد برجام خواســتار تــاش برای
حفظ آن شــد .جان کری در یادداشتی
که به این مناســبت منتشر کرده است،
با بیان اینکه رسیدن به توافق هستهای
ن نبوده است» مینویسد:
با ایران «آسا 
«ایــن اقــدام نیازمنــد ایمان راســخ به
قدرت دیپلماسی قاطع بود ،در زمانی
کــه عــده زیــادی آن را نمیپذیرفتنــد
یــا رد میکردند یــا آماده رهــا کردنش
بودنــد ».کری به آغاز مذاکرات پنهانی
ایران و امریکا در مســقط اشــاره کرده و
آن را پایهگذار مذاکراتی دانســته است
که بعدها به توافــق انجامید .او اضافه
کرد« :ما خواستیم که ایران با تعهداتی
ســختگیرانه و قابــل راســتیآزمایی
روبــهرو شــود و آنهــا چنــان کــه حتــی
دولت جدید امریکا و همچنین آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اذعان میکند،
به ایــن پایبنــد بودهاند ».وزیــر خارجه
ســابق امریــکا ابــراز امیــدواری کــرده
اســت که «همه بــه این توافــق افتخار
کننــد و بــرای حفــظ آن تــاش کنند».
در همیــن حــال کیت الیســون ،یکی از
سناتورهای کنگره امریکا در توئیتر خود
به مناسبت دو ســالگی برجام نوشت:
«در دوســالگی توافــق بــا ایــران بایــد
یادمان باشــد کــه چطــور از یک جنگ
خونین اجتناب کردیم .بیایید صلح را
انتخاب کنیم».

پیام اینستاگرامی روحانی در سالروز امضای توافق هسته ای
اگر برجام نبود وضعیت کشور چطور بود؟

اگر برجام نبود و تحریمهای ســنگین علیه ایران
ادامه داشــت و اگر پرونده ایران ذیل فصل هفتم
شــورای امنیــت ســازمان ملــل باقــی میمانــد،
وضعیت امروز کشور چطور بود؟
ایــن پرسشــی بــود کــه روز گذشــته در صفحه
رســمی اینســتاگرامی حســن روحانــی ،رئیــس
جمهوری ،در ویدئویی کوتاه پاسخ داده شد.
در ایــن فیلــم یک دقیقــهای نخســت صادق
زیباکالم تحلیلگر سیاســی ،این پرسش را مطرح
کرد که «شرایطی که آقای روحانی کشور را در سال
 92تحویــل گرفــت چه شــرایطی بــود؟ تحریمها
چــه بالیی بر ســر اقتصــاد مملکــت آورده بود؟»
پرسشــی که پاســخ آن را میشد در واقعیتهایی
چــون در تــورم افسارگســیخته ،رشــد اقتصــادی
منفــی و پروندههــای متعــدد فســاد ناشــی از بی
انضباطــی اقتصادی برآمــده از تحریم در دولت
دهم جســتوجو کرد.بیژن زنگنــه ،وزیر نفت نیز
در ســخنانی با بیان اینکه «این تحریمها شــوخی
نیست ،تجربه را نگاه کنید .شما لیبی را نگاه کنید،
شــما ســودان را نگاه کنید ،شما ببینید کشورهایی
کــه رفتند ذیل بنــد  7چه بالیی بر سرشــان آمد؟
کدامشــان ماندنــد؟ در همــه ایــن موارد یــا رژیم
ســاقط شــده یــا تجزیه شــدند» ایــن واقعیــت را
یــادآوری کرد که در ســالهایی کــه قطعنامههای
شــورای امنیــت از ســوی رئیــس دولــت وقــت
کاغذپاره خوانده میشــد ،شورای امنیت سازمان
ملــل  9قطعنامه ذیل مــواد  40و  41فصل هفتم
منشــور ملل متحــد علیه ایــران صادر کــرد و این
قــرار داشــتن ذیل فصــل  7به معنــای آن بود که
هــر آینه گزینه جنگ علیه ایران به بهانه «تهدید
صلح جهانی» میتوانست از سوی سازمان ملل
به عنوان گزینهای مشــروع مطرح شود .تهدیدی
کــه پــس از توافــق برجــام در  29تیرمــاه  1394با
قطعنامــه  2231شــورای امنیــت خــط بطالن بر
همه آنها کشــیده شــد.در این فیلــم محمدجواد
ظریف با بیان این جمله که «با روندی که پرونده
هســتهای طی میکــرد ،با فاصله کمــی صادرات
نفت کشور به صفر میرســید» ،روزگاری را به یاد
آورد کــه تحریــم خریــداران نفــت ایــران ،تحریم

بیمهای کشــتیهای نفتکش و تحریمهای بانکی
کشــورها را از خریــد نفت ایران منصــرف میکرد
و کار را بــه آنجــا رســانده بــود که فــروش نفت به
خریدارانــی چــون هنــد و چیــن به بهــای واردات
کاالهایــی با کیفیــت نامطلوب انجــام میگرفت.
روزهایی که ســید حســن قاضــیزاده هاشــمی با
گفتــن این جمله که «من معتقدم مردم حافظه
خیلی خوبی دارند» بر فراموش نشدنشان تأکید
کرد.
روزهایی در زحمت که ســبب شد جامعه قدر
گشــایشهای تدریجی پس از برجــام را چنان که
باید بداند و در رای  29اردیبهشت خود به تمدید
دوره ریاســت جمهــوری حســن روحانــی بــر آن
تأکید کند .در این فیلم بخشی از سخنان روحانی
روایت شــد که در بحبوحه تالش دلواپســان برای
تخریب مذاکرات هســتهای گفت« :آن وقت یک
عــدهای میگفتند مــا دور میزنیم آقا ،تحریم که
مهم نیســت» و بعد از آنها پرســید« :از جیب کی
مهم نیست؟ از جیب خودتان هر چه میخواهید
بروید دنبال تحریم .از جیب مردم مهم نیست؟
خــب از مردم بپرســیم »...در ادامــه این ویدئوی
یــک دقیقــهای زنگنه گفــت« :عــدهای میگویند
تحریــم خوب اســت ،تحریــم نعمت اســت ،اما
برای کســانی که میخواهند از این راه نان بخورند
نه برای ملــت ایران».بیژن زنگنه افزود« :ما از ته
چاه عمیقی ســالم درآمدیم .تحریم ها برداشته
شد اما تازه این اول کار است».
در پایــان ایــن ویدئــو ،ایــن بخــش از ســخنان
روحانی بازتاب یافت که با اشاره به برجام گفت:
«ایــن معنــیاش این نیســت که همه مشــکالت
حــل شــده و همه حقهــا ادا شــده و زندگی همه
مــردم عالــی شــده .امــا بیاییــد مقایســه کنیــم و
اینها را بســنجیم 30 .ســال از جنگ گذشته است
امــا مــا هنــوز همــه مشــکالت ناشــی از آن را حل
نکردهایــم .پــس از برداشــته شــدن تحریــم نیــز
اینکه مــا به وضعیت پیــش از تحریم بازگردیم،
کار سختی اســت .آیا مینهای عمل نکردهای که
از زمــان جنگ در زمین باقــی مانده ،همه خنثی
شدهاند؟»

وزیر اطالعات:

روحانی در حال رایزنی برای کابینه جدید است

گروههای معاند با تابلوهای مختلف کنار هم نشستهاند

معاون امور مجلس رئیس جمهوری ،اخبار و گزارشهایی را که در برخی رسانهها و فضای مجازی درباره
کابینــه جدیــد و وزیران پیشــنهادی مطرح میشــود گمانهزنی دانســت و گفت :رئیس جمهــوری در حال
بررســی و رایزنی برای معرفی کابینه جدید هســتند ،اما فهرســتها ،اخبار و گزارشهایی که در این زمینه
در سایتها و رسانهها منتشر میشود ،فعالً گمانهزنی است و بعضاً هم با اهداف خاصی منتشر میشود.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاســت جمهوری ،حســینعلی امیری دیروز در شورای
معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دســتگاههای اجرایی ،با اشاره به مهلت دوهفتهای رئیس جمهوری برای
معرفــی اعضای کابینه پس از مراســم تحلیف اظهار کرد :خوشــبختانه ســطح تعامــات دولت و مجلس
ارتقای خوبی یافته است و امیدواریم این تعامالت در دولت دوازدهم نیز ادامه یابد و این روند میتواند در
حل مســائل و مشکالت کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.امیری با قدردانی از تالشهای معاونین پارلمانی
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در دولت یازدهم افزود :مطمئناً طی روزهای آینده اوج کار معاونت امور
مجلس ریاست جمهوری و معاونتهای پارلمانی دستگاههای اجرایی خواهد بود که امیدواریم همکاری
نزدیک میان دستگاههای مختلف با هیأت رئیسه ،فراکسیونها ،کمیسیونهای تخصصی مجلس و مجامع
استانی نمایندگان ،آثار مثبت خود را در همه مناسبات دولت و مجلس نشان دهد.وی با بیان اینکه تعامل
سازنده میان قوای مختلف و از جمله میان دولت و مجلس میتواند به تحقق هرچه بهتر و سریعتر اهداف
انقالب ،آرمانهای حضرت امام(ره) ،منویات مقام معظم رهبری و برنامههای رئیس جمهوری منتخب
ملت کمک کند ،خاطرنشــان کرد :همه ما باید تالش کنیم بر اســاس قوانین و مقررات به مشکالت ،بویژه
مشکالتی که از سوی نمایندگان مردم منعکس میشود رسیدگی کنیم ،اما در عین حال مراقبت کنیم که
برخی مناسبات غیررسمی به روند منطقی امور آسیب نزند.

وزیر اطالعات با تأکید بر اینکه از دشــمنان انقالب جز شــر به ملت ایران نمیرسد ،گفت :گروههای معاند
و مخالــف انقالب اســامی با راهبرد امریکا و ســرمایه عربســتان حتی با تابلوهای مختلــف اکنون کنار هم
نشستهاند که نمونه تالشهای آنان در نشستهای پاریس ،قاهره ،بروکسل و ریاض دیده میشود.
به گزارش ایرنا ،حجتاالســام سیدمحمود علوی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه،
با بیان اینکه دشــمن در حال تالش اســت که تقابل جمهوری اسالمی با استکبار جهانی را به تقابل شیعه
و ســنی و تقابل قومیتها تبدیل کند ،همدلی و وحدت را تنها راه حفظ امنیت کشــور برشمرد و تأکید کرد:
حفظ وحدت ملی از واجبات اســت.وزیر اطالعات تصریح کرد :جمهوری اســامی ایران امروز همزمان با
ناتوی فرهنگی و نظامی ،با ناتوی اطالعاتی هم مواجه است.
وی خاطرنشــان کرد :در شــرایطی که دشــمنان مشــغول توطئه علیه توفیقات ایران اسالمی در منطقه
هســتند و غرب آســیا درحال بازمهندسی است ،اهمیت حفظ و ارتقای امنیت کشور بسیار بیشتر از گذشته
اســت و در چنین شــرایطی ما نباید دچار تأخر اطالعاتی و امنیتی شــویم.علوی در ادامه وضعیت امنیت
اســتان کرمانشاه را مناسب و قابل قدردانی دانســت و گفت :نیروهای وزارت اطالعات در کنار مردم و سایر
مســئوالن تمام تالش خود را برای حفظ و ارتقای امنیت کرمانشــاه به کار میگیرند.وزیر اطالعات ،امنیت
استان کرمانشاه را مقدمه امنیت عمق کشور توصیف کرد و درباره اهل سنت منطقه هم اظهار کرد :جامعه
اهل سنت استان کرمانشاه ،مؤمن و وفادار به جمهوری اسالمی هستند و شهدای بسیاری برای دفاع از نظام
تقدیم کردهاند که ما هرگز این فداکاریها را فراموش نمیکنیم .در این نشست وزیر اطالعات از تالشهای
خراســانی ،مدیرکل ســابق اطالعات اســتان کرمانشــاه قدردانی و ســلطانی را به عنوان مدیرکل جدید این
استان معرفی کرد.

خبر
سفیر ایران در بغداد :ایران
آماده همکاری در بازسازی
شهرهای عراق است

ســفیر کشــورمان در عــراق در
گفتوگــو با یــک برنامــه تلویزیونی
گفــت :جمهــوری اســامی ایــران
آمــاده همــکاری و حمایــت بــرای
بازســازی شــهرهای آزاد شده عراق
اســت .بــه گــزارش ایســنا ،ایــرج
مســجدی در گفتوگــو بــا برنامــه
«کالــوس» کــه شــبکه الفــرات آن
را پخــش کــرد ،گفــت« :جمهــوری
اســامی ایــران در تمــام مراحــل
از ملــت عــراق ،نیروهــای مســلح
و الحشــد الشــعبی حمایــت کــرد.
زیــرا هــدف دو کشــور یکــی اســت و
دو کشــور مشــترکات زیــادی بــا هم
دارنــد و ایــران همانگونــه کــه قبــاً
از عــراق حمایــت کــرد در آینده نیز
حمایــت خواهــد کــرد» .مســجدی
در ادامــه گفــت« :ما به درخواســت
دولــت عــراق بــه ایــن کشــور کمک
خواهیــم کــرد و اســتانهای بصــره،
نجــف ،بغــداد ،موصــل ،رمــادی،
صالحالدیــن یــا اربیــل و ســلیمانیه
بــرای مــا هیــچ تفاوتــی ندارنــد».
مســجدی در رابطه با حمایت ایران
از احزاب و تشــکالت در عراق گفت:
«مــا با احــزاب شــیعه روابط بســیار
محکمــی داریــم امــا همزمــان بــا
احزاب کــرد و اهل ســنت نیز روابط
محکمــی داریــم و بــرای مــا هیــچ
فرقــی نــدارد .زیرا مــا در کردســتان
عراق کنســولگری داریــم و روابط ما
بــا کردها و اهــل ســنت از زمانهای
دور محکم بوده اســت وما دوســت
همه هستیم».

توزیع پرسشنامه ارزیابی
عملکرد شورای عالی
سیاستگذاریاصالحطلبان

در اولیــن اقــدام کمیتــه ارزیابــی
عملکرد شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبــان ،پرسشــنامهای حــاوی
ســؤاالت متعــدد بــرای نظرخواهــی
تهیه و توزیع شــد .به گــزارش ایلنا ،در
جریان نشست عصر پنجشنبه شورای
عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبــان
با شــوراهای اصالحطلبان اســتانها،
پرسشنامه مربوط به ارزیابی عملکرد
شــورای عالــی در بیــن نماینــدگان
اســتانی شــورای عالــی توزیــع شــد تــا
آنها با تکثیر آن در اســتانهای متبوع
خــود نســبت بــه چگونگــی عملکــرد
شــورای عالی اظهــار نظر کننــد .بنابر
این گزارش ،قرار اســت در گام بعدی
ایــن پرسشــنامه در اختیــار نخبگان و
صاحب نظران قرار گیرد.

سرخط
 در سالروز تشکیل اولین مجلسخبــرگان رهبــری و در آســتانه
روز تأســیس شــورای نگهبــان ،بــا
حضــور نمازگــزاران نمــاز جمعــه
قــم در مراســمی بــا اهدای نشــان
فاطمی از نیم قرن مجاهدتهای
آیــتاهلل جنتــی در مصالی قدس
قم تجلیل شد /.ایسنا
 حجتاالســام محســنیاژهای معاون اول قــوه قضائیه :بر
اســاس تعهد بانک مرکزی ،وجوه
سپردهگذاران کاسپین تا سقف ۲۰
میلیون تومان پرداخت میشود/.
خبرگزاری صدا و سیما
 غالمحســین اســماعیلی،رئیــس کل دادگســتری اســتان
تهــران :مقــرر شــده کــه پرونــده
تروریســتهای تکفیــری در تهران
رســیدگی شــود و ایــن پروندههــا
در حــال تجمیــع اســت چــه
بــرای افــرادی کــه قبــل از حادثــه
تروریســتی  ۱۲ماه مبارک رمضان
در این موضوع تحت تعقیب قرار
گرفتند و چه کسانی که بعد از این
حادثــه تحت تعقیب قرار گرفتند،
دســتورات قضایــی در ارتبــاط بــا
آنها صادر شده است /.میزان
 امیرعلــی رزمــی ،ازفرماندهــان نیــروی زمینی ارتش،
فرمانــده عملیاتهــای موفــق
در دوران دفــاع مقــدس ،طــراح
ســاخت کانال هندلی در عملیات
فتحالمبیــن ،جانبــاز ســرافراز
ارتــش ،پــس از ســالها خدمــت،
در بیمارســتان چمــران تهــران به
خیــل عظیــم شــهدای همرزمش
پیوست /.فارس

