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اعالم آمادگی دوحه برای وساطت میان تهران و ریاض

علی الریجانی ،مشاور رهبر انقالب:

یکی از مسائلی که رهبر انقالب همیشه تأکید میکردند این بود که این َعلَم مذاکره باید در دستتان باشد
گروه سیاســی  /شــماری از مقامها و چهرههای
بلندپایه جمهوری اســامی ایران طی سلسله
توگوهایی که با پایگاه اطالعرســانی «دفتر
گف 
حفظ و نشــر آثار آیتاهلل العظمی خامنهای»
در قالــب پرونــد ه «حــرف قطعــی» انجــام
دادهانــد بــه تشــریح مواضع رســمی کشــور در
عرصه سیاســت خارجی بویــژه موضوع توافق
هســتهای و لغــو تحریمهــا پرداختهانــد .در

همین چارچــوب علی الریجانی ،مشــاور رهبر
معظم انقالب و ســعید جلیلی ،عضو مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام کــه هر دو ســابقه
دبیری شــورای عالی امنیت ملی ایران و انجام
مذاکــرات هســته ای را دارنــد ،تحــوالت جاری
مرتبــط با ایــران را مورد بررســی قــرار دادهاند.
توگــو از لــزوم برقــراری
الریجانــی در ایــن گف 
مناســبات خارجــی بــرای محقق کــردن هدف

اســتقالل سیاســی کشــور ســخن گفته اســت و
توگویی
همچون محمد جواد ظریف که در گف 
مشــابه اعــام کــرده بود ،بــر ایــن گــزاره تأکید
داشته که شــرط بازگشت امریکا به برجام ،لغو
همــه تحریمها در یک زمان مشــخص اســت.
موضعــی که به نظر میرســد خواســت اصلی
همــه نهادهــای تصمیمگیــر کشــور اســت .اما
ایــن در حالی اســت که جلیلی که پیشــتر بارها

علی الریجانی ،مشاور رهبر انقالب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

حاصل نشد .بعدش ما این گامها را برداشتیم
تا برای مردم روشــن باشــد که ایران یک مسیر
معقولــی را طــی کرد .البته معنی هم نداشــت
کــه مــا بعــد از ایــن همــه صبــر و گفتوگــو بــا
غربیها به تعهداتمان عمل کنیم و دیگران به
تعهداتشان عمل نکنند.
ی کشــوری نامطلوب باشد،
■ اگر وضع اقتصاد 
ابــزار قــدرت قــوی هــم نــدارد .منتهــا در ُبعــد
اقتصــادی یــک اشــکال در آنهــا وجود داشــت
کــه واقعــاً به تعهدشــان عمــل نکردنــد و یک
اشــکاالتی هم در خود ســاختار داخلــی ما بود؛
یعنــی ظرفیتهــای بســیار زیــاد اقتصــادی در
داخل کشور هســت که اینها بالفعل نشده بود.
بهخاطــر اینکــه در دولتهــای مختلف جنس
وارد میکردنــد .سیســتم دیوان کشــوری ما هم
اشکاالتی واقعاً دارد.
■ اوالً بــرای خودمــان روشــن باشــد کــه مســأله
هستهای جزو مقدورات استراتژیک کشور و جزو
شئون رهبری است .بنابراین اگر رهبر انقالب در
این قضیه نظر میدهند ،اقتضای قانون اساسی
اســت که در این مسائل نظر نهایی را ایشان باید
بدهند؛ یعنی نظر شورایعالی امنیت ملی باید
بــه تأیید رهبری برســد .پــس بجا و الزم اســت.
ثانیاً مســأله هســتهای مثل معامــات و تجارت

دایره تهدید امنیتی و قطعنامههای تهدیدآمیز
شورای امنیت سازمان ملل بود .اهدافی که زیر
سایه برجام حاصل شد و قرار بود در کنار تحقق
این اهداف ،تحریمهای سنگین اقتصادی هم
رفع شود که تصمیم دولت دونالد ترامپ مبنی
بــر خروج یکجانبه از برجام تحقق این هدف را
ناممکن کرد .در ادامه مهمترین محورهای این
توگو از نظر میگذرد.
دو گف 

■ هدف برجام رفع تحریمها بود.
■ برجــام نهتنهــا اصالــت نداشــت بلکــه
مطلوبیت هم نداشت.
■ مــا کــه نرفتیــم مثــاً برجــام را انجــام
بدهیم تا بــرای خودمــان محدودیت مثالً
در فعالیتهای هســتهایمان ایجاد کنیم.
اگر آنها هم به هر دلیلی پذیرفته شد برای
این بود که تحریمها برطرف بشود.
■ ایــن خیلــی مهــم اســت کــه شــما یــک
تجربه اشــتباه را دوباره تکرار نکنید .برجام
فایــدهاش عــدم اعتمــاد بــه امریــکا ،عدم
اعتماد به قدرتهای بزرگ مثل اروپاییها
بــود و اینکــه دیدیــم اینهــا هیچکــدام بــه
تعهداتشان پایبند نبودند.
■ امــروز اگر ایــن رئیسجمهوری منتخب
امریــکا که بیان میشــود فرضــاً میخواهد
متفــاوت بــا ترامپ عمــل کنــد ،بگوید من
بــه برجــام برمیگــردم و بعــد بگوید همه
تعهــدات امریــکا را هــم انجــام میدهم و
برگردد به برجام و بگوید هیچ پیششرطی
هــم نمیگــذارم ،خب چه شــرایطی پیش
میآیــد؟ آقــا فرمودند نــه ،بایــد تحریمها
رفع بشــود ،برگشــت بــه برجام بــه تنهایی
موضوعیت ندارد ،بلکه باید تحریمها رفع
بشود.
■ برگشــت بدون رفع تحریمها میشــود
برجــام یــک طرفــه؛ یعنــی شــما بایــد
تعهداتــت را انجــام بدهــی و او هــم
تحریمهایــش را میخواهــد حفــظ کنــد.
برای همین شــما میبینیــد وقتی برنامه
صــد روزه بایــدن مطــرح شــد ،اســمی از
برجــام در آن نبــود .چــون میگویــد مــن
عجلــهای نــدارم .خــب حــاال شــما بیــا.
حتــی اگــر روز اول هم به برجــام برگردد،
میگویــد خــب اینهــا کــه شناســههای
دیگری دارد! این است که آن هوشمندی
و دقت نظر رهبر معظم انقالب را نشــان
میدهد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی بار دیگر استعفا کرد

■ مــا در دنیــا نزدیــک  ۲۰۰کشــور داریــم.
چــه کســی گفتــه ایــن دنیــا فقــط امریــکا و
چنــد کشــور اروپایــی اســت؟ مــا فقــط در
همســایگیمان  ۱۵کشــور داریــم کــه اینهــا
وارداتشــان یــک چیــزی نزدیــک بــه هــزار
میلیــارد دالر اســت کــه خیلی بــازار مهیا و
فراهمی اســت برای شما و اتفاقاً اکثر اینها
بســیاری از آن تولیــدات شــما را نیاز دارند.
اتفاقــاً مــا بایــد تأکیــد کنیــم روی تعامــل
ســازنده و گســترده با جهان و جهان امریکا
و چنــد کشــور اروپایی نیســت .مــا باید این
ضعف را جبران کنیم.
■ یکــی از آن چیزهایــی کــه حــاال همیــن
جــا وجــود دارد ایــن اســت کــه مثــاً چین
امــروز یــک قــدرت بــزرگ در دنیاســت
و رئیسجمهــوری آن بــه ایــران میآیــد
میگویــد مــن آمــادهام بــا شــما روابــط
راهبــردی داشــته باشــم و در عرصههــای
مختلــف اقتصــادی پیشــنهاد میدهــد،
خــب ایــن یــک فرصــت اســت دیگــر.
فرصتهای زیــادی داریم .خود روســیه یا
همســایگانمان همینطــور .ما اگــر این را
اســتفاده میکردیــم چــه بســا آن طرف در
محاسباتش دچار تجدیدنظر میشد.

اطالعات سپاه به مراجع استعالمی اضافه شد
داوطلبان انتخابات شوراها باید در آزمون شرکت کنند

خانه ملت

گــروه سیاســی  /نماینــدگان هنــوز طــرح
اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت
جمهــوری را بــه ســرانجام نرســانده ،به
سراغ انتخابات شــوراها ی اسالمی شهر
و روســتا رفتنــد .آنــان دیــروز در حالــی
بــا کلیــات طــرح اصــاح قانون شــوراها
موافقت کردند که این طرح با صالحدید
محمدباقــر قالیبــاف بــرای اصــاح بــه
کمیســیون مربوطــه ارجاع شــد .طرحی
کــه بــه نظــر میآیــد در بحثبرانگیــز
بــودن خود چیزی کمتــر از اصالح قانون
انتخابــات ریاســت جمهــوری  -کــه در
حــال حاضــر در دســتور کار نماینــدگان
است -نداشته باشــد ،سه موضوع مهم
را در خــود جــای داده اســت؛ نخســت
الــزام داوطلبــان بــه شــرکت در آزمــون
وزارت کشــور ،دوم گنجاندن نام سازمان
اطالعات سپاه پاسداران به عنوان یکی از
مراجع استعالمی و سوم حضور نماینده
شــورای نگهبــان در هیــأت نظــارت بــر
انتخابات شوراها.
در ابتــدای جلســه علنــی دیــروز
مجلس ،ســخنگوی کمیســیون شــوراها
گــزارش ایــن کمیســیون را درخصــوص
طــرح اصالح موادی از قانون تشــکیالت
و وظایــف انتخابات شــوراهای اســامی
شــهر و روستا در صحن قرائت کرد .علی
حــدادی در توضیــح گزارش کمیســیون
گفــت :این طــرح در جلســات متعددی
با حضــور کارشناســان مرکــز پژوهشها
و مســئوالن دســتگاههای ذیربــط مــورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفته است .یکی
از مــوارد دیده شــده در این طرح نظارت
در قبــل و هنــگام ثبــت نــام داوطلبــان
اســت .به طــوری که  6مــاه قبــل از ثبت
نــام ،داوطلبیــن بایــد در آزمونــی کــه از
سوی وزارت کشور برگزار میشود شرکت

درباره شــوراها اســت .نظارت بر شوراها
از جملــه اصــول مهمــی اســت کــه بــه
عهــده مجلــس شــورای اســامی واگذار
شــده اســت و نبایــد وظیفــه نظارتــی را
بــه عهده فــرد و نهــاد دیگری گذاشــت؛
البته بخشــی از مشکالت کشــور به دلیل
تمرکزگرایی اســت و در شوراهای شهر و
روســتا باید نظارت بــر اعضا و کیفیت در
دستور کار باشد .قالیباف ادامه داد :اینکه
دیوان محاسبات بر شورای شهر و روستا
نظــارت کند خــاف قانــون اســت و این
موضوع بسیار اساسی و مهم است و باید
توجه ویژه به آن شود.
ســیدعلی نظــری خانقــاه نماینــده
اردبیــل هــم در مخالفــت خــود بــا ایــن
طــرح گفت :پیشــنهاد میشــود بررســی
صالحیتهــا جــدی باشــد و مواظبــت
شــود تشــکیالت اضافهای ایجاد نکنیم.
غالمرضــا نــوری قزلچــه نماینــده
بســتانآباد هم در مخالفــت خود اعالم
کرد :نگاه طرح سیاســی اســت نه اصالح
قانون انتخابات شــوراهای شــهر و روستا
و ایــن نشــان میدهــد کــه بــرای ادارات
شــهری و روســتایی ،هیــچ محلــی برای
آنها دیده نشده است .محمدرضا بافقی

خبــر دیگر اینکه ،برادر غالمرضا منصوری ،قاضی بازنشســتهای که یکی
از متهمان اصلی پرونــده اکبرطبری بود در گفتوگویی یکبار دیگر ماجرای
پرونده خودکشی برادرش در رومانی را مشکوک عنوان کرد .به گزارش ایلنا،
برادر قاضی منصوری مدعی شد« :یقین داریم ،ایشان به جد قصد و تالش
داشــت به کشور بازگردد و خودکشی هم نکرده است ».او درباره چرایی این
ادعــا توضیــح داد :تماسهای برادرم در دو ،ســه روز آخر به صورتی بود که
به نظر میرسید در اختیار خود او نیست و مثل اینکه گروگان افرادی باشد،
عمل میکرد و مانند کسانی که محدودیت گفتار و رفتار دارند و آزاد نیستند،
بود ...در مکالمات در پاسخ انگشت اشارهشان را به معنی اینکه محدودیت
دارند مقابل دهانشــان میگذاشتند ...در حین صحبت صورتشان را مقابل
دوربین موبایلشان میآوردند که اطرافشان دیده نشود و در نیمههای شب
در چنــد تکه کاغذ پاره کوچک وصیت نامه خودشــان را نوشــته و برای چند
نفــر از بســتگان از طریق واتــساپ فرســتادند ...در دو روز آخر که وضعیت
ارتباطی ایشان احتماالً به خاطر افرادی که وی را تهدید میکردند اضطراری
شده بود» او در ادامه اضافه کرد« :هیچ فیلمی که مربوط به خودکشی باشد
ارســال نشده حتی گفته شده دوربین طبقهای که حادثه در آن اتفاق افتاده
در آن روز سالم نبوده که منطقی به نظر نمیرسد».

سعید جلیلی ،نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی:

کلیات طرح اصالح قانون شوراها به تصویب رسید

کننــد البته ایــن آزمون برای دوره ششــم
انتخابات شــوراها قابل اجرا نیســت .وی
در ادامــه گفــت :تکمیــل پرسشــنامه از
سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیأت
نظــارت بــر انتخابــات شــوراها از دیگــر
مواردی است که در این طرح دیده شده
است؛ همچنین اطالعات سپاه پاسداران
نیــز بــه مراجع اســتعالمی اضافه شــده
اســت .هدف اصلــی طــرح ،جلوگیری از
انحرافات شــوراها و نظــارت بر عملکرد
چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد
میباشد.
ایــن طــرح اعتــراض برخــی از
نماینــدگان را هــم در پــی داشــت .علی
بابایــی کارنامــی در جریــان بررســی این
طرح در اخطاری گفــت :در اصول  ۱۰۱تا
 ۱۰۳قانون اساســی به اهمیت شوراها در
کشــور اشاره شده اســت ،اینکه ما در این
طرح برای داوطلبین شــوراهای اسالمی
آزمونــی در نظــر گرفتهایــم بــه نوعــی
جمهوریت آرای مردم را زیر ســؤال برده
و حضــور افراد را محدود میکند .مگر ما
برای انتخابات ریاست جمهوری آزمون
برگزار میکنیم؟ برآیند عملکرد شورای
شــهر و روســتا در کل کشــور مثبــت بوده
است شاید تخلفاتی در برخی از حوزهها
شــکل گرفتــه باشــد ،امــا مــا نبایــد همه
عملکرد را زیر سؤال ببریم.
به گــزارش ایرنــا ،رئیــس مجلس در
ادامــه در پاســخ بــه این اخطــار نماینده
ســاری تأکید کرد که نظارت بر انتخابات
و عملکرد چهار ســاله شــوراهای شــهر و
روســتا به عهده مجلس شورای اسالمی
بــوده و مــا نباید به این ســمت برویم که
ایــن وظیفــه را بــه عهده بخــش دیگری
بسپاریم .قالیباف گفت ۷ :اصل (هفتم،
صــدم تــا صــد و ششــم) قانون اساســی

برادر غالمرضا منصوری :تماسهای برادرم
در روزهای آخر مانند یک گروگان بود

نماینــده مهریــز هم در مخالفــت با این
طرح گفت :اینکه گفته میشــود ســپاه و
بسیج نظارت کنند حواشی زیادی پیش
خواهد آمد.
اما حرف موافقان این طرح اشــاره به
میــزان تخلفات اخیر اعضای شــوراهای
شــهر و روستا بود .غالمحســین رضوانی
نماینده تهران گفت :با توجه به تخلفات
گســتردهای کــه در انتخابــات شــوراها
در شــهرهای مختلــف ایجــاد شــده و
دســتگیریهای زیادی که صورت گرفته
اســت ،نیاز اســت این شــرایط را با طرح
مذکــور اصالح و تقویت کنیــم که در این
مســیر نیاز اســت نظارتها در انتخابات
شوراها بیشتر شود« .فاطمه مقصودی»
نماینده مردم بروجرد هم در موافقت با
این طرح گفــت :این طرح بــرای جبران
گذشــته اســت و نظــارت بــر انتخابــات
شوراها بسیار مهم است.
ëëبازگشــت به کمیســیون با نظــر رئیس
مجلس
در ایــن میــان نماینــده دولــت هــم
مخالــف طــرح مــورد نظــر کمیســیون
شــوراها بــود .محمدجــواد کولیونــد
قائممقــام وزیــر کشــور کــه در صحــن

علنــی حضور داشــت ،در این باره گفت:
ایــن طرح دو قســمت قانــون انتخابات،
یعنی نخست نظارت بر انتخابات و دوم
نظارت بر عملکرد شــوراها را هدف قرار
داده اســت .همچنیــن حضــور نماینــده
شــورای نگهبــان طبــق این طــرح مغایر

قانون اســت و پیشــنهاد میشــود کلیات
این طرح رد شــده و اصالح آن در دستور
کار کمیســیون قــرار گیــرد .در ادامــه این
جلسه اصالح موادی از قانون تشکیالت،
وظایــف و انتخابات شــوراهای اســامی
کشــور و انتخاب شــهرداران مصوب اول
خردادمــاه  ۱۳۷۵بــه رأی نماینــدگان
گذاشته شد و آنان با  ۱۶۸رأی موافق۶۴ ،
رأی مخالــف و  ۱۰رأی ممتنع از  ۲۴۷نفر
حاضــران در جلســه با کلیــات این طرح
موافقت کردند.
امــا با توجه بــه انتقاداتی که از ســوی
نماینــدگان و همچنین قائــم مقام وزیر
کشــور مطرح شــد ،محمدباقــر قالیباف
اعــام کرد که بهرغــم تأیید کلیات بهتر
اســت این طــرح برای اصــاح بعضی از
موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره
به صحن بازگشته و اصالح شود.

دست آخر این که ،دبیرکل حزب اعتماد ملی بار دیگر در نامهای به قائم
مقام خود اســتعفا کرد و خواســتار موافقت اعضای حزب با اســتعفای خود
شد .به گزارش ایرنا ،مهدی کروبی در نامه به الیاس حضرتی قائم مقام این
تشــکل اصالحطلب نوشــت :پیرو دو نامه پیشینام در ششــم دی ماه ۱۳۹۵
و نهــم خرداد ماه  ۱۳۹۷مبنی بر اســتعفا از دبیرکلی حزب اعتمادملی و در
پی تصمیم اخیر کمیســیون ماده  ۱۰احزاب وزارت کشــور در مورد اینجانب و
ســه عضو الیق و ارزشــمند این حزب که از بدو تأســیس ،حضــوری فعال در
این مجموعه داشتند ،بار دیگر از اعضای محترم شورای مرکزی میخواهم
بــا تصویب درخواســت اســتعفای اینجانب ،هرچه ســریعتر مطابــق موارد
پیشبینی شده در اساسنامه نسبت به انتخاب دبیرکل جدید اقدام کنند .وی
در این نامه تأکید کرد  :مبارزه حزبی باید جایگزین انفعال و شخص محوری
میان جریانهای سیاســی کشــور به ویژه جریان اصالحات شــود .کمیســیون
مــاده  ۱۰احــزاب کــه یک نهاد فراقوهای و متشــکل از نماینده دادســتان کل،
نماینــده رئیس قــوه قضائیه ،دو نماینــده از میان دبیــران کل احزاب ملی و
اســتانی ،معاون سیاســی وزارت کشــور و دو نماینده مجلس اســت مهر ماه
سال جاری صالحیت در مجموع هفت تن از اعضای منتخب حزب اعتماد
ملی برای عضویت در شورای مرکزی این حزب را رد کرد و خواهان جایگزین
شدن اعضای علیالبدل به جای آنها شد.

اخبـــــار

■ اگرامریکاییهــا تحریمهــا را برندارنــد،
نمیتواننــد بــه برجــام برگردنــد؛ چــون اینهــا
خودشــان گفتنــد و در متــن برجام هم هســت
که میگوینــد ما متعهد میشــویم تحریمها را
برداریم.
■ اگــر از مســائل موشــکی و حضــور منطقهای
جمهوری اســامی حــرف بزننــد و بخواهند که
ایــن را پیش شــرطی قــرار بدهنــد و بــه برجام
متصلش کنند وجهی ندارد.
■ در توافــق هســتهای تحقیــق و توســعه نباید
محدود میشد و نشد.
■ تحریمها باید برداشــته بشــود .در این تردید
نیســت و اگــر انجــام ندهنــد نمیتواننــد عضو
بشــوند؛ چون تعهدشان را انجام ندادند .اینکه
چگونه باید انجام بشود ،خودش یک نقش ه راه
میخواهد و اگر فکر کنند که مثالً با یک شکالت
میتوانند ایران را فریب دهند ،ناهشیاریشــان
است.
■ امریکاییهــا واقعــاً در ایــن مــدت بــه ایــران
خســارت زدند؛ یعنی اینطور نیســت که بدون
خسارت بوده باشد ،ولی این نیاز به بحث دارد.
اگــر ایــن بحث را کســی قبول نکنــد ،معنیاش
این است که اینها میخواهند با یک کار شکلی،
چند تا تحریــم مقامات را بردارند و بعد بیایند
بگویند بقیهاش به مذاکره مربوط است .این به
ضرر ماست و اصالً ما نمیتوانیم در این زمینه
مذاکره بکنیم.
■ آن چیزی که مهم اســت این اســت که برای
مــردم تبیین بشــود کــه ایــران در مقابــل کاری
کــه غربیهــا کردنــد انصافــاً صبوری کــرد .آنها
چنــد هفته بعد گفتنــد چند مــاه و کمتر از یک
ســال طول دادند ،ولی ما صبــر کردیم و مرتب
هــم بــه اروپاییهــا گفتیــم اگــر امریکاییهــا را
قبول ندارید شــما چه کار میکنید؟ تئوریهای
مختلفــی مطرح شــد که چه جــوری آنها عمل
کننــد .در نهایــت چیــز دندانگیری کــه حداقل
منافــع جمهوری اســامی از نظــر فروش نفت
و امکاناتــی کــه از بانک میتواند اســتفاده بکند

معمولــی نیســت و موضــوع بســیار پیچیدهای
اســت .ثالثــاً راجع بــه این موضوعات جلســات
مختلف در سطوح مختلف خدمت رهبر انقالب
برگزار شده و راجع به اینها بحث شده است.
■ رهبــر انقــاب واقعــاً در شــرایط ســخت هم
از حقــوق مردم صیانــت کردند و هــم راه را به
بنبســت نکشــاندند .یکی از مســائلی که رهبر
انقالب همیشه تأکید میکردند این بود که این
َعَلــم مذاکــره باید در دســتتان باشــد؛ یعنی ما
در شــرایطی که حتی میخواستیم یک زنجیره
ســانتریفیوژ را درســت کنیــمَ ،عَلــم مذاکــره را
زمین نگذاشتیم؛ حتی گاهی ما مسائل داخلی
داشتیم که نمیشد به سادگی حل کرد و ایشان
در این حال هم این نظر را داشتند.
■ برداشــت مــن ایــن اســت کــه تدریجــی
عملکــردن بــه نفــع مــا نیســت؛ یعنــی اینکــه
آنهــا یک گام کوچک بردارنــد ،بعد ما هم یک
گام برمیداریــم نفعــی بــرای ما نــدارد .وقتی
مذاکــره در چالشهــای چانهزنیهــای ُخــرد
بیفتــد و آنوقــت گروههــای کارشناســی از هــر
دو طــرف بنشــینند گاهــی یــک شــیطنتهایی
میشــود که حلش مشــکل اســت .به نظر من،
کلــی عملکردن دقیقتر اســت؛ باید یکجا رفع
تحریم را بپذیرند.
■ یــک وقتــی میگوییــم مــا اصــاً بــه مــراوده
خارجــی نیاز نداریم .این حــرف ،حرف دقیقی
نیست؛ چون شما هرچقدر هم در داخل تولید
کنیــد ،تولیدتان را باید با خــارج مبادله کنید که
ثــروت ایجاد بشــود .به نظر من بایــد قبول کرد
که مراوده خارجی مهم است .بنابراین ابزارش
هــم مهم اســت و باید تحریم برداشــته شــود؛
چــون در تحریم بانکها نمیتواننــد کار بکنند
ی مشــکل ایجــاد میشــود.
و در مــراوده خارجــ 
اصل این اســت که ما روی اســتقالل اقتصادی
خودمان کار را کنیم و برای اســتقالل اقتصادی
احتیــاج به مــراوده خارجــی هم داریــم و برای
اینکــه مــراوده خارجیمان شــکل بگیــرد ،باید
تحریمها برداشته بشود.

مخالفت خود با توافق هستهای را مطرح کرده
اســت ،در ایــن مصاحبــه هم برجــام را توافقی
فاقد اصالت و مطلوبیت توصیف کرده اســت.
جلیلی همچنین هدف اصلی توافق هستهای را
رفع تحریمها دانســته و این در حالی اســت که
بــه گفته ظریف که مأمور حل پرونده هســتهای
در دولــت روحانی اســت ،هــدف اصلی برجام
حفــظ حق غنیســازی ایــران و خروج ایــران از

دیگه چه خبر؟

تحریم ها باید یکجا برداشته شود

خبــر اول اینکه ،نماینده ویــژه وزیر خارجه قطر تاکید کرد که کشــورش
آماده میانجیگری بین ایران و عربســتان اســت .به گزارش ایسنا« ،مطلق
القحطانی» ،نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد که دوحه آماده
میانجیگری میان ایران و عربستان و عربستان و ترکیه است و این اقدام در
راستای حل منازعات منطقه است .اعالم آمادگی قطر برای میانجیگری
منطقه ای پس از آن است که این کشور پس از حدود سه سال قطع رابطه
سیاســی و تجــاری با عربســتان و ســه عضو دیگر شــورای همــکاری خلیج
فارس به تازگی در مسیر حل تنش با این کشورها قرار گرفته است.

ظریف :حکم بازداشت «ترامپ» صادر شد

وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه محل پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی
و همراهان ایشان محاکم قضایی ایران و عراق است ،خاطرنشان کرد :حکم
س جمهوری امریــکا با پیگیــری زیادی که
بازداشــت «دونالــد ترامپ» رئیــ 
توســط وزارت امور خارجه و ســایر نهادها صورت گرفت ،صادر شــده است.
بــه گزارش ایســنا ،محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه در جلســه شــورای
سیاســتگذاری همایــش بینالمللی مطالبــات حقوقــی -بینالمللی دفاع
مقدس با اشــاره به بیانیه شــورای عالی قضایی عراق مبنی بر صدور حکم
بازداشــت «دونالــد ترامپ» رئیسجمهــوری امریکا به دلیــل جنایت ترور
فرماندهــان شــهید مقاومت گفــت :این حکم بــا پیگیری زیادی که توســط
وزارت امور خارجه و سایر نهادها صورت گرفت ،صادر شده است.

سرلشکر سالمی :برای ما فرقی ندارد
امریکا به برجام برگردد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :قاعده نظام ما ،مردم و قائمه
آن ،رهبر اســت که دشــمن بر ایشان متمرکز شــده و هرچه بگویند ،ولو درباره
واکسن ،جنجال به راه میاندازند چون نمیتوانند سرچشمه منطق و حکمت
و کالم طیبــه را تحمــل کنند .به گزارش فارس ،سرلشــکر حســین ســامی در
مراسمگرامیداشتعالمهمحمدتقیمصباحیزدی،رئیسمؤسسهآموزشیو
پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه یک مؤسسه متعلق به دشمن میگوید
رژیم صهیونیســتی از درون پوسیده شده و تعادل خود را از دست داده ،گفت:
وضع امریکا را هم که میبینیم .این در حالی اســت که ما از برجام مســتغنی
شدهایم و آنها چه به برجام برگردند چه نه ،برای ما فرقی ندارد.

ناوبندر «مکران» به نیروی دریایی ارتش ملحق شد

ناوبندر «مکران» به عنوان بزرگترین شناور نظامی کشور با حضور رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش با بهرهبرداری عملیاتی در
رزمایش دریایی اقتدار به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش پیوست.
بــه گــزارش ایســنا ،در این رزمایش ،شــناور موشــکانداز «زره» از رده
پیکان ،ســاخت کارخانجات نیروی دریایــی ارتش هم به ناوگان این نیرو
تحویــل داده شــد .ایــن ناو میتوانــد  40هــدف ســطحی را در رصد خود
داشته و همزمان با  4هدف سطحی درگیر شود.

