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سیاسی

وطن امروز شماره 2529

اخبار

مسؤوالن برای جلوگیری از
گرانفروشی و احتکار تالش کنند

امامجمعه موقت تهران گفت:
رژیم آمریکا در حال جنگ با
ما است اما گویا ما نمیدانیم
در ش��رایط جن��گ به س��ر
میبریم.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،آی��تاهلل محم��د
امامیکاش��انی روز گذش��ته در خطبهه��ای
نمازجمعه تهران وجود مفاسد اقتصادی را مورد
اشاره قرار داد و افزود :این افراد باید پیدا شوند
و به دس��ت محکمه و دستگاه قضایی سپرده
شوند تا به سزای اعمالشان برسند .البته یک
محکمه الهی هم وجود دارد که محکمه خدا و
روز قیامت است.
وی توصیه رهبر انقالب مبنی بر انجام کار
ش��بانهروزی برای حل مشکالت را مورد اشاره
قرار داد و با بیان اینکه خدا کند مسؤوالن به این
توصیه رهبری عملی کنند ،اظهار داشت :این
فرمایش به معنای آن است که حل مشکالت،
در کار یک روزه نیست ،بلکه باید شبانهروز کار
کرد.
وی با بیان اینکه رژیم آمریکا در حال جنگ
با ما اس��ت ،تصریح کرد :اما ما گویا نمیدانیم
در ش��رایط جنگ به س��ر میبری��م .اهتمام و
برنامهریزی برای جلوگیری از گرانفروش��ی و
احتکار و فضای��ی که ملت و مردم نجیب ما را
گرفتار کرده ،ضروری است.

تجدید میثاق رئیس و اعضای مجلس
(ره)
خبرگان با آرمانهای امام

رئیس و اعضای مجل��س خبرگان رهبری
با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اس�لامی
ایران با آرمانهای ایشان تجدید میثاق کردند.
به گزارش ایس��نا ،آیتاهلل احمد جنتی ،رئیس
مجلس خب��رگان رهبری ،جمع��ی از اعضای
هیاترئیس��ه و نماین��دگان این مجلس صبح
پنجشنبه با حضور در حرم امام راحل ،با قرائت
فاتحه و تقدیم ش��اخه گل نسبت به مقام امام
ادای احترام و با آرمانهای ایشان تجدید میثاق
کردند.
جوابیه دفتر آیتاهلل جنتی به اظهارات
اخیر واعظی

عذرخواهی کن ،مؤدب باش
حرمت نگه دار

رفتارهای خ��ارج از عرف روحانی و دفتر او
نسبت به مجلس خبرگان که انتقادات زیادی را
موجب شده بود ،با واکنش دفتر آیتاهلل جنتی،
رئیس مجلس خبرگان رهبری مواجه شد.
به گزارش «وطن امروز» ،محمود واعظی،
رئیس دفتر حس��ن روحانی روز چهارش��نبه
نهتنها اظهاراتی عجیب و ساختارشکنانه درباره
عدم حضور روحانی در مجلس خبرگان مطرح
کرده بود ،بلکه مطالب خالف واقعی را نیز به
آیتاهلل جنتی نس��بت داد و اظهارات آیتاهلل
درباره ش��یطنت آمریکاییها در طرح موضوع
مذاکره با روحانی در س��ازمان ملل را تحریف
کرد.
در واکنش به این اظهارات غیرمس��ؤوالنه
واعظ��ی ،دفتر آی��تاهلل جنتی ،رئیس مجلس
خبرگان ،جوابیهای منتش��ر ک��رد و خطاب به
رئیس دفتر حسن روحانی تصریح کرد ضمن
عذرخواهی و رعایت ادب و متانت ،باید حرمت
اشخاص و نهادهای قانونی کشور را رعایت کند.
متن جوابی��ه دفتر رئیس مجلس خبرگان
رهبری نس��بت به تحریف اظه��ارات آیتاهلل
جنتی توسط رئیس دفتر رئیسجمهور به این
شرح است:
اظهارات شتابزده رئیس دفتر رئیسجمهور
در انعکاس خ�لاف واقع بیانات رئیس محترم
مجل��س خب��رگان رهبری موج��ب تعجب و
حیرت شد.
آیتاهلل جنتی در افتتاحیه اجالس مجلس
خبرگان رهبری فرمودند :ترامپ هم به دنبال
ش��یطنتهایی است که در حاش��یه اجالس
سازمان ملل با آقای روحانی دیدار کند ،در حالی
که رهبری هم مکررا گفتهاند هیچ مقامی حق
ندارد با دولت آمریکا مذاکره کند و اعضای دولت
که به سازمان ملل میروند به این رهنمودهای
رهبری توجه کنند .اگرچه بالفاصله پس از این
اظهارنظر ،رس��انهها مجددا ً به انعکاس صحیح
بیانات آیتاهلل جنتی پرداختند و شواهد موضع
هوش��مندانه ایشان نیز روز گذش��ته در دیدار
رئیسجمهور آمریکا و امیر کویت نمایان شد اما
از رئیس دفتر رئیسجمهور انتظار میرود ضمن
عذرخواهی و تصحیح مصاحبه خویش ،ادب و
متانت را در موضعگیریهای سیاس��ی رعایت
کرده و حرمت اشخاص و نهادهای قانونی کشور
را رعایت نماید.
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اخبار

رهبر انقالب در دیدار رئیسجمهوری روسیه:

قضایای سوریه نشان داد آمریکا مهارشدنی است

گروه سیاسی :حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اس�لامی دیش��ب (جمعه) در دیدار آقای
والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و هیأت همراه،
ضمن اظهار امیدواری برای پر ثمر بودن نشس��ت
س��هجانبه تهران ،س��خنان رئیسجمهور روسیه
مبنی بر لزوم گسترش هرچه بیشتر همکاریهای
دوجانبه را تأیید کردند و گفتند :همکاری ایران و
روسیه در موضوع سوریه یک نمونه برجسته و یک
تجربه بسیار خوب از همکاری دوجانبه است که به
معنی واقعی کلمه ،همافزایی است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اس�لامی ،ب��ا تأکید بر اینکه
همکاریهای دوجانبه ایران و روس��یه می تواند در
مسائل جهانی نیز گس��ترش یابد ،افزودند :یکی از
مواردی که دو طرف میتوانند با یکدیگر همکاری
داشته باشند ،مهار آمریکا است زیرا آمریکا یک خطر
برای بشریت است و امکان مهار آن نیز وجود دارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای قضایای س��وریه را یک
نمونه موفق از مهار آمریکا برشمردند و خاطرنشان
کردند :آمریکاییها اکنون در سوریه شکست واقعی
خوردهاند و به اهداف خود نرسیدند .ایشان با تشریح
اهداف آمریکا در ابتدای قضایای سوریه بویژه بعد از
سرنگونی حکومتهای وابسته به آمریکا در مصر و
تونس گفتند :آمریکاییها قصد داشتند با استفاده
از ش��رایط بهوجود آمده در آن زمان در کشورهای
عربی ،ضربه وارده در مصر و تونس را در سوریه و با
سرنگونی حکومت طرفدار مقاومت جبران کنند اما
اکنون کام ً
ال شکست خوردهاند .رهبر انقالب اسالمی
تحریم ایران ،روسیه و ترکیه از جانب آمریکا را یک
نقطه اشتراک بسیار قوی برای گسترش همکاریها
دانس��تند و افزودن��د :جمهوری اس�لامی ایران و
روسیه باید ضمن گسترش همکاریهای سیاسی
و اقتص��ادی ،توافقهای انجام گرفته در نشس��ت
ته��ران را با جدیت پیگیری کنند .حضرت آیتاهلل
خامنهای همچنین بر انج��ام مبادالت و معامالت
اقتصادی خارج از چارچوب دالر تأکید کردند .رهبر
انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود به
اظهارات آقای پوتین در خصوص برجام اشاره کردند
و گفتند :جمهوری اسالمی ایران تاکنون به تعهدات
خ��ود در برجام پایبند بوده اس��ت اما اروپاییها به
وظایف خود عمل نکردهاند و این قابل قبول نیست
که ما بهطور کامل به تعهدات خود در برجام عمل
کنیم اما آنها تعهدات خود را انجام ندهند .حضرت

گزارش گروه سیاسی :سومین نشست
سهجانبه روسیه ،ترکیه و ایران
درباره سوریه روز گذشته با حضور روسای جمهوری
 3کش��ور در تهران برگزار ش��د .نشست دیروز در
امتداد تالشهای چندساله  3کشور برای برقراری
صلح در سوریه تعریف میشود که از سال  95تحت
عنوان مذاکرات آس��تانه در قزاقستان شروع شده
بود .عالوه بر مذاکرات آس��تانه ،تاکنون  2نشست
با حضور روس��ای جمهوری ایران ،ترکیه و روسیه
درباره س��وریه برگزار شده که نشست دیروز تهران
سومین نشست در این س��طح به حساب میآید.
نشست نخست سران  3کش��ور اول آذرماه  96در
شهر سوچی روسیه و دومین نشست در این سطح،
 15فروردین امسال در آنکارا برگزار شده بود.
نشست دیروز تهران یک دستورکار ویژه داشت:
ادل��ب .در حال حاضر بخشهای عمدهای از خاک
سوریه از وجود تروریستها و شبهنظامیان مسلح
متعدد پاک شده است و تروریستها فقط در استان
ی ماندهاند و از این نظر نشست
«ادلب» سوریه باق 
تهران اهمیت دارد .استان ادلب که در شمال غربی

رئیسجمهور ایران خواند و با ابراز تأسف از پایبند
نبودن برخی طرفه��ای مقابل ایران در برجام به
تعهداتش��ان ،گفت :آمریکاییها با اقدامات نابجا
ش��رایط را خراب کردهان د و اروپاییها نیز به دلیل
وابس��تگی به آمری��کا در عمل تابع آنها هس��تند،
اگرچه اعالم میکنند به دنبال راههایی برای حفظ
برجام نیز هستند.
■■دیدار رئیس جمهوری ترکیه با رهبر انقالب

آیتاهلل خامنهای ،ب��ا خیرخواهانه خواندن دیدگاه
رئیس جمهور روس��یه درباره برجام تأکید کردند:
جمهوری اسالمی ایران درخصوص برجام موضعی
را خواهد گرفت که به نفع منافع و عزت کش��ور و
ملت باشد .ایشان افزودند :اگرچه آمریکاییها فع ً
ال
درباره ایران ،مس��ائل موش��کی و مسائل منطقه را
مطرح می کنند اما مساله آنها با جمهوری اسالمی
ایران فراتر از این مسائل است .رهبر انقالب اسالمی
خاطرنش��ان کردند :آمریکاییها  ۴۰س��ال اس��ت
که میخواهند ریش��ه جمهوری اس�لامی ایران را
ب ِ َکنند اما ما در این مدت ،بیش از  40برابر رش��ده
کردهایم که همین ایس��تادگی جمهوری اسالمی
و موفقیته��ای آن ،یک نمونه موفق دیگر از مهار
آمریکا اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین
با تأکید بر وجود زمینه برای نقشآفرینی سیاسی
روس��یه در دیگر مسائل منطقه ،به شرایط اسفبار
مردم یمن و کشتار آنان بهوسیله سعودیها اشاره
کردند و افزودند :سعودیها قطعاً در یمن به نتیجه
نخواهند رسید و نخواهند توانست مردم مقاوم یمن
را به زانو درآورند.
در ای��ن دیدار که آق��ای جهانگیری معاون اول

رئیسجمهور نی��ز حضور داش��ت ،رئیسجمهور
روسیه مذاکرات با همتای ایرانی خود در خصوص
مس��ائل دوجانبه و مساله س��وریه را پربار و بسیار
خوب ارزیابی کرد و گفت :م��ا در این مذاکرات بر
گس��ترش روابط دوجانبه در هم��ه زمینهها بویژه
همکاریهای اقتصادی و تجاری تأکید کردیم.
آقای پوتین افزود :در بخش انرژی ،پیش��نهاد
احداث پروژه جدید نیروگاه هستهای و نیروگاههای
ِ
ظرفی��ت کم را مط��رح کردیم و برقیس��ازی
ب��ا
خطوط راهآهن و افزایش فروش نفت ایران را مورد
بررسی قرار دادیم .رئیسجمهور روسیه ،ظرفیتها
و امکانات موجود برای توس��عه روابط دو کشور را
بسیار بیشتر از س��طح کنونی همکاریها دانست
و با اش��اره به مانعتراش��ی آمریکا در این زمینه با
توسل به روشهای مختلف از جمله تبادالت مالی
گفت :آمریکاییها با ایجاد محدودیت در تبادالت
مالی در حال انجام یک اش��تباه راهبردی هستند
زیرا به قیمت یک موفقیت سیاس��ی و کوتاهمدت،
موجب س��لب اعتم��اد از دالر در فضای جهانی و
تضعیف آن خواهند ش��د .رئیسجمهور روس��یه،
مس��اله برجام را محور بعدی مذاکرات دوجانبه با

نشست سهجانبه صلح سوریه روز گذشته در تهران
با حضور رؤسای جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه برگزار شد

آخرین هماهنگیها برای ادلب

س��وریه و در مرز ترکیه واقع ش��ده از سال 2015
تحت کنترل نیروهای مورد حمایت ترکیه اس��ت.
دولت سوریه این عناصر را از شاخههای گروههای
تروریس��تی میداند .در حال حاضر ارتش سوریه و
نیروهای مقاومت در تدارک آمادهس��ازی و ارسال
تجهیزات برای آغاز یک عملیات گسترده به منظور
آزادسازی ادلب از چنگ تروریستها هستند.

روایت پوتین از اقدامات تروریستها در ادلب

محور اصلی در نشس��ت دیروز روس��ای جمهوری  3کش��ور در
ته��ران ،بحران ادلب بود و بر همین اس��اس هم پوتین ،هم اردوغان
و هم روحانی به این موضوع پرداختند .در آغاز نشس��ت عصر دیروز
رئیسجمهور روسیه با اشاره به پیش��رفتهای روند آستانه در حل
بحران سوریه تصریح کرد :در حال حاضر بیش از  90درصد سرزمین
س��وریه و همچنین  141ش��هر آن از حضور گروههای تروریس��تی
پاکس��ازی شده و در این فرآیند تعداد زیادی از شهرهای این کشور
آزاد شدهاند .به گزارش ایسنا ،والدیمیر پوتین طی سخنانی اظهار کرد:
در حال حاضر گروههای تروریستی باقیمانده در سوریه در استان ادلب
مستقر هس��تند و آنها تالش میکنند که وضعیت آتشبس در این
منطقه را به هم بزنند و دست به اقدامات تحریکآمیزی برای استفاده
از س�لاحهای شیمیایی زدهاند .وی با بیان اینکه توافقات مشترک 3
کشور ایران ،روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه در چارچوب روند
آس��تانه کمک زیادی برای حل این بحران از طریق سیاسی کرده و
پیش��رفتهای خوبی در این زمینه به دست آمده است ،خاطرنشان
کرد :در یک ماه و نیم گذشته بیش از  15هزار سوری به این منطقه
بازگشتهاند .پوتین همچنین بر اهمیت اجرایی شدن تصمیمات کنگره
ملی سوریه که چندی پیش در سوچی روسیه نشستی را برگزار کرد،
تاکید کرد و افزود :باید به پیشبرد فعالیتهای کمیته قانون اساسی
س��وریه کمک کرد و در راس��تای عادیس��ازی روند در این کشور
قدم برداش��ت.وی همچنین با بیان اینکه باید امنیت در س��وریه در
سرزمینهای بازپس گرفته شده تحکیم شود ،ادامه داد :روسیه برای
تحقق موضوع بازگشت آوارگان سوری برنامهای پیشنهاد داده که باید
به صورت بینالمللی اجرا شود و این برنامه از طرف دوستان ما یعنی
ایران و ترکیه مورد حمایت قرار گرفته است.

آنگونه که جابریانصاری دستیار وزیر امور خارجه
در امور ویژه سیاسی گفته است 3 ،کشور در پی این
هس��تند که این منطقه از طریق راهحلی مبتنی بر
نوعی توافق ،تحت سلطه و حاکمیت دولت سوریه
قرار گیرد .در همین راس��تا جمهوری اسالمی ایران
درباره ادلب 3 ،اولویت خود را اعالم کرده اس��ت که
در نشست دیروز تهران هم مورد بحث و بررسی قرار

روحانی :مبارزه با تروریسم در ادلب اجتنابناپذیر است

در جریان نشس��ت دیروز تهران ،حس��ن روحان��ی ،رئیسجمهور
نیز به موضوع ادلب پرداخت و مبارزه با تروریس��تها در این ش��هر را
اجتنابناپذیر دانست .روحانی البته در سخنانش عالوه بر ادلب ،گریزی
هم به سیاس��تهای منطقهای آمریکا زد و خواس��تار خروج فوری این
کش��ور از سوریه شد .رئیسجمهور کش��ورمان در ابتدای سخنان خود
اظهار داشت :ما از ابتدا بر ناکارآمدی راهحل نظامی برای پایان بخشیدن
به بحران سوریه تأکید کردهایم و اکنون خشنودیم پس از گذشت  7سال
از بحران س��وریه و بر مبنای تجربیات حاصله از آن ،حلوفصل بحران
س��وریه و سایر بحرانهای مش��ابه در منطقه از طریق مسالمتآمیز به
یک باور عمومی از س��وی غالب بازیگران موثر تبدیل شده است .تالش
ما در طول س��الهای گذش��ته و بویژه پس از متمرکز شدن فعالیتها
در چارچوب روند آس��تانه ،همواره بر مبنای تس��هیل روند گفتوگوی
«سوری -سوری» و تشویق دولت و معارضه برای پیوستن به این روند
بوده است .وی افزود :در اینجا الزم میدانم به نمایندگی از شرکای روند
آستانه با افتخار اعالم کنم تالشهای مشترک ما باعث شد آتش جنگ
و خونری��زی در س��وریه به پایان خود نزدیک ش��ود؛ ادامه فعالیتهای
تروریستی در سوریه متوقف و خطرات درازمدت آن برای منطقه و جهان
مهار ش��ود .رئیسجمهور در ادامه به ادلب هم پرداخت و گفت :مبارزه
با تروریس��م مس��تلزم رویکردی جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد این
پدیده زش��ت اس��ت .با همین نگاه ،مبارزه با تروریسم در ادلب بخشی
اجتنابناپذیر از ماموریت اعاده صلح و ثبات به سوریه است اما نباید این
مبارزه به غیرنظامیان آسیب رسانده و منجر به اعمال سیاست سرزمین
سوخته ش��ود .روحانی در پایان سخنانش تاکید کرد :حضور و مداخله
غیرقانونی آمریکا در سوریه که منجر به تداوم ناامنی در آن کشور شده
است ،باید فورا پایان یابد.

حضرت آی��تاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی عص��ر دیروز (جمع��ه) در دی��دار رجب
طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه و هیات همراه،
مهمترین نیاز امروز دنیای اسالم را نزدیکی هرچه
بیشتر کشورهای اسالمی و همافزایی آنها دانستند
و گفتن��د :اتحاد و همکاری کش��ورهای اس�لامی
قطعاً زمینهس��از حل مشکالت منطقه خواهد بود
و به همین دلیل اس��تکبار و در رأس آن آمریکا از
همکاری و نزدیکی کشورهای اسالمی و شکلگیری
ی��ک قدرت اس�لامی نگران اس��ت .ایش��ان علت
دشمنی و کینهورزی آمریکا با کشورهای اسالمی
دارای قدرت را همین نگرانی برشمردند و افزودند:
جمهوری اس�لامی ایران و ترکیه  2کشور آبرومند
و قدرتمند منطقه هستند و انگیزههای مشترکی
برای دنیای اسالم دارند ،بنابراین باید همکاریهای
 2کشور در زمینههای سیاسی و اقتصادی بیش از
پیش گسترش یابد .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به
همکاریها و ارتباطات خوب جمهوری اسالمی ایران
و ترکیه از زمان روی کار آمدن جریان اس�لامگرا،
تأکید کردند :الزم است نقاط مشترک هرچه بیشتر
تقویت ش��ود .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین
از مواضع اردوغان درباره مس��ائل میانمار قدردانی
کردند و با اشاره به موضوع فلسطین گفتند :مساله
فلسطین همواره مهم است و لحظهای نباید از آن
غفلت کرد .در این دیدار که آقای جهانگیری ،معاون
اول رئیسجمهور نیز حضور داشت ،رئیسجمهور
ترکیه وضعی��ت منطقه را بحرانی دانس��ت و ابراز
امیدواری کرد که در س��ای ه همکاری کش��ورهای
اسالمی مس��ائل منطقه حلوفصل شود .اردوغان،
پراکندگی و نبود انسجام میان کشورهای اسالمی را
از عوامل بروز وضع کنونی برشمرد و گفت :به علت
نوع رفتار غرب در قبال کشورهای مستقل اسالمی،
اوضاع از حساسیت بیشتری برخوردار است و همین
مساله ایجاب میکند همبس��تگی و برادری بویژه
میان جمهوری اسالمی ایران و ترکیه افزایش یابد.
گرفت؛ نخس��ت ،حاکمیت دولت مرکزی سوریه بر
ادلب ،دوم ،برخورد با تروریس��تهای جبهه النصره
و سوم ،توجه به بعد انسانی در آزادسازی ادلب .یک
روز پیش از نشست سهجانبه در تهران ،وزیر خارجه
روسیه نیز به موضوع ادلب و تالش  3کشور برای حل
بحران در این شهر اشاره کرده بود .سرگئی الوروف،
پنجشنبه در گفتوگو با شبکه یک تلویزیون روسیه
تصریح کرد :اگرچه ممکن اس��ت اهداف  3کش��ور
تضمینکننده روند آستانه (ایران ،روسیه و ترکیه) در
کمک به حل بحران سوریه از جنبههایی اختالفاتی
داشته باشد اما در نهایت هر  3کشور مصمم هستند
به درگیریها و جنگ در س��وریه پایان داده ش��ود.
وی اف��زود« :تنها منطقه کاهش تنش باقیمانده در
س��وریه« ،ادلب» است که در حال حاضر دهها هزار
نفر از تروریس��تها در این منطقه مستقر شدهاند و
هدایت این گروهه��ا را جبههالنصره بر عهده دارد».
وزیر خارجه روسیه همچنین تأکید کرد جبههالنصره
که در سازمان ملل نیز به عنوان یک گروه تروریستی
شناخته شده ،بزرگترین تهدید برای برقراری ثبات
در سوریه به شمار میآید.

اردوغان :ادلب برای امنیت ملی ترکیه مهم است

در ادامه نشس��ت دیروز سران  3کشور در تهران ،رئیسجمهور
ترکیه نیز با اشاره به اهمیت سیاسی و آینده شهر ادلب در سوریه
گفت :ادلب برای امنیت ملی ترکیه مهم است .رجب طیباردوغان
در این نشست با بیان اینکه هر گونه حمله به ادلب به تراژدی بزرگی
منجر میش��ود ،گفت :با حمله به این ش��هر مردم جایی برای فرار
نخواهند داشت لذا به مرزهای ترکیه هجوم میآورند .ما اکنون در
ترکیه  4/5میلیون پناهنده س��وری داریم و ظرفیت ما کامل است.
رئیسجمهوری ترکیه خاطرنشان کرد :ایران و روسیه نگرانیهای
امنیتی ناش��ی از برخی عناص��ر در ادلب دارند که م��ا آن را درک
میکنیم اما در منطقه ادلب همه چیز در هم تنیده است و باید زمان
را در این مسأله مدنظر قرار داد .ترکیه در این زمینه تالش میکند
به نحو مقتضی عمل شود.
■■واکنش پوتین به درخواست اردوغان برای آتشبس در ادلب

در نشس��ت دیروز پوتین در پاس��خ به درخواست اردوغان برای
آتشبس در ادلب گفت :در این نشست تروریستها نماینده ندارند.
وی ادامه داد :در نشست تهران گروههای تروریستی نماینده ندارند
بنابراین نمیتوان از طرف آنها برای آتشبس توافق کرد .اردوغان هم
گفت منظورش این اس��ت که از آنها دعوت ش��ود سالحها را زمین
بگذارند .در پایان نشست دیروز و برخالف شیطنت برخی رسانههای
خارجی ،هیچ تغییری در بیانیه پایانی س��ران ایران ،ترکیه و روسیه
درباره بحران س��وریه انجام نشد و همان بیانیه اولیه منتشر شد .با
توجه به مخالفت روس��یه و ایران با تغییر بیانیه پایانی که توس��ط
کارشناس��ان و وزرای خارجه  3کشور تهیه شده بود ،ترکیه نیز در
هماهنگ��ی و همگرایی با این اق��دام ،از تغییر کلمه مورد نظر خود
(آتشبس) صرف نظر کرد.

واکنش قالیباف به شایعه سفرش به انگلیس

لندن ما مناطق محروم است

عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام در واکن��ش به ش��ایعه
س��فرش به انگلی��س ،گفت:
من در مناطق حاشیهنش��ین،
کرمانش��اه و هرجای��ی ک��ه
نیاز باش��د حضور دارم ،لن��دن ما همین مناطق
محروم است .محمدباقر قالیباف عصر پنجشنبه
در اجالسیه ش��هدای محمدش��هر گفت :امروز
دلدادگان غرب بخشی از جنگ سخت رسانهای
دش��من را انج��ام میدهن��د و ش��ایعات متعدد
میسازند .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر گفتهاند بنده
به لندن سفرکردهام ،به طرح این سؤال پرداخت
که مگر حتماً باید مسؤولیت داشته باشیم که کار
کنیم و گفت :هنگامیکه انقالب پیروز ش��د مگر
مسؤولیتی داشتیم؟ امروز ممکن است مسؤولیت
نداشته باشم اما دلیل نمیشود کار نکنم .قالیباف با
طرح این سؤال که در بسیاری از مواقع میپرسند
کجایی ،گفت :در مناطق حاشیهنشین ،کرمانشاه
و هرجایی که نیاز باش��د حضور دارم ،مشکالت و
سختیهای مردم را پیگیری میکنم .وی با تأکید
بر اینکه لندن ما همین مناطق محروم است و ما
پایکار مردم هستیم چون مردم با جان و مال و
آبروی خود پای نظام و انقالب ایستادهاند ،گفت:
چه مسؤولیت داشته باشیم چه نه اما این شایعات
هر روز بیش��تر و بیشتر میش��ود ،دشمنان یک
حرف نیمه راست را پیدا میکنند و صدها دروغ و
دغل به آن اضافه میکنند.
واکنش زاکانی به صحبتهای عراقچی

چندشآور بود

علیرض��ا زاکان��ی ،رئی��س
کمیس��یون وی��ژه برج��ام در
مجل��س نه��م در توئیت��ی به
اظه��ارات اخی��ر عراقچی که
شروط جدید ایران برای ادامه
برج��ام را صرفا تضمین فروش نفت کش��ورمان
توس��ط اروپاییها اعالم کرده بود ،واکنش نشان
داد و نوش��ت :صحبتهای آقای عراقچی درباره
ش��روط ایران برای ادامه برجام بهرغم مناس��ب
نب��ودن اقدامات اروپ��ا بس��یار دردآور و با کمال
تاس��ف چندشآور بود .زاکانی همچنین در این
توئیت تاکید ک��رد :کماطالعی ،انفعال و توجیه،
ویژگیه��ای ایش��ان در مذاکرات برج��ام بود و
امروز باید به آن تعمد در خوابآلودگی و توهین
به ش��عور ملت را نیز اضافه کرد .عراقچی ،معاون
وزیر ام��ور خارجه اخیرا در یک برنامه تلویزیونی
گفته بود :ما به اروپاییها روشن گفتهایم اگر منافع
اصلی ما در برجام؛ بحث فروش نفت و بازگش��ت
پول نفت و پرداختها و دریافتها (مسائل بانکی)
عملیاتی نشود ،برای ما ماندن در برجام هیچ فایده
دیگری نخواهد داشت .آنها تا  13آبان وقت دارند
و از ای��ن تاریخ به بعد فایدهای ندارد که بخواهند
کاری انجام دهند.

بررسی ویژه شکایت از «سلحشوری»
و «حیدری» در هیأت نظارت

عض��و هیأت نظ��ارت بر رفت��ار نمایندگان از
بررسی ویژه شکایت جمعی از نمایندگان درباره
نطق ساختارشکنانه پروانه سلحشوری و غالمرضا
حیدری در اولین فرصت خبر داد .حجتاالسالم
علیرض��ا س��لیمی در گفتوگو با ف��ارس ،اظهار
داش��ت :پ��س از نط��ق ساختارش��کنانه خان��م
سلحشوری و آقای حیدری در صحن علنی هفته
گذشته مجلس ،جمعی از نمایندگان نام ه شکایتی
به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کردند.
وی افزود :با توجه به اینکه در اینباره شکایت به
هیأت رسیده باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو هیأت نظارت ب��ر رفتار نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی همچنین تصریح کرد :پس از
بررس��یهای انجامش��ده ،با توجه به اقداماتی که
در حیطه وظایف هیأت نظارت است قطعا موارد
الزم را اعمال خواهیم کرد .سلیمی همچنین اعالم
کرد :در اولین فرصتی که نشس��ت هیأت نظارت
بر رفتار نمایندگان تشکیل شود ما این مسأله را
بررسی خواهیم کرد.

معافیت آمریکا برای برخی
کشورهای خریدار نفت ایران

وزی��ر خارجه آمریکا در دهل��ی نو اعالم کرد:
تمام کش��ورها باید خرید نفت از ایران را متوقف
کنند؛ در غیر این صورت با تحریم مواجه خواهند
شد البته در موارد لزوم برای خریداران نفت ایران
اس��تثناهایی را قائل میش��ویم .به گزارش مهر،
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا روز پنجش��نبه
در دهل��ی نو به خبرنگاران اعالم کرد :پیشبینی
میکنیم تمام کش��ورها واردات نف��ت از ایران را
متوقف کرده و به صفر برسانند؛ در غیر این صورت
با تحریم مواجه خواهند ش��د .وی در ادامه افزود:
کشورهایی نیز هستند که توقف کامل خرید نفت
از ایران برای آنها تا مدتی زمانبر است ،به همین
دلیل معافیتهایی را برای آنها در نظر گرفته ،در
موارد لزوم برای خریداران نفت ایران استثناهایی
را قائل میشویم.

