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سیاسی

اخبار کوتاه

کنایه محمدجوادظریف به سریال گاندو:

پول نداریم فیلم تبلیغاتی بسازیم

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد :تا کنون پیشنهادی از سوی بریتانیا مبنی بر
مبادله نازنین زاغری با نفتکش حامل نفت ایران مطرح نشده است.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح چهارشنبه
در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش درباره تهدید
برخی منابع غربی در خصوص احتمال عملیاتی کردن مکانیزم ماشه در برجام با تاکید
بر این که مکانیزم ماشه قابل عملیاتی شدن نیست خاطر نشان کرد :برجام یک سازوکار
دارد و این سازوکار برای آن است که مانع نقض تعهدات طرفین شود وقتی برجام نقض
شــد ایران نیز آن سازوکار را عملیاتی کرد که من در این زمینه پیش و پس از خروج
آمریکا از برجام  ۵نامه به خانم موگرینی نوشتم.
وی با بیان این که سازوکار ماده  ۳۶برجام رسماً عملیاتی شده و جلسات کمیسیون
مشترک برجام در سطح معاونین وزرا و با فاصله کمی بعد از آن در سطح وزرا برگزار
شد ،اظهار کرد :طی این جلسات وزرای خارجه عضو برجام  ۱۱تعهد به ایران دادند .اما
تاکنون حتی یکی از آنها اجرایی نشده است .اروپاییها عالوه بر این که  ۱۱تعهد خود
را اجرا نکردهاند ،سایر تعهدات خود را نیز نقض کردند.
ظریف با اشاره به اقدام اخیر انگلستان در خصوص توقیف نفتکش حامل نفت ایران
گفت :اقدامی که اخیرا ً انگلســتان انجام داد ،نقض تعهداتشان است چون این اقدام از
طرف آمریکاییها و برای اجرای تحریمهای نفتی علیه ایران انجام دادند و ارتباطی به
سوریه ندارد این اقدام صرفاً اقدامی است که انگلیسیها از طرف گروه بی انجام دادند.
و نقض اساسی برجام محسوب میشود.
رئیس دســتگاه دیپلماسی افزود :اقدامات دیگری که بخشی از کشورهای اروپایی
در دستگیری افراد از طرف آمریکا انجام میدهند نقض برجام محسوب میشود .چون
آمریکا این افراد را برای نقض تحریمهای که از نظر برجام وجود ندارد ،بازداشت کردهاند
و اروپاییها به این درخواســت آنها احترام میگذارند بنابراین اروپاییها نقض برجام
میکنند.
ظریف تصریح کرد :اص ً
ال مکانیزم ماشه جایگاهی در ایران ندارد .چون ایران از روش
جبرانی داخل برجام اســتفاده کرده و این اســتدالل ما کام ً
ال واضح است؛ اروپاییها
در حال اســتفاده ابزاری این موضوع هستند اما خودشان هم میدانند مکانیزم ماشه
جایگاهی ندارد لذا اعالم کردهاند اقداماتشان به معنای استفاده از مکانیزم ماشه نیست.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به پرسشی درباره طرح انتقاداتی
نسبت به عملکرد دولت و دستگاه دیپلماسی در پیگیری نفتکش حامل نفت ایران که
توســط انگلستان توقیف شده است خاطر نشان کرد :دستگاه دیپلماسی ابزاری برای
انجــام عمل متقابل و متوقف کردن نفتکش در دریا را در اختیار ندارد و نمیتواند به
جز اقداماتی که انجام داده ،کاری دیگری بکنند کار دستگاه دیپلماسی احضار سفیر،
اعتــراض و به قول برخی توییت کردن درباره موضوعات اســت و ما با این ابزارها کار
میکنیم.
وزیر خارجه تصریح کرد :ابزار عمل متقابل بر عهده افراد دیگری اســت و اگر قرار
است عملی انجام شود آنها باید عمل کنند.
به گزارش ایســنا ،ظریف در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از سوی
دولت انگلستان پیشــنهادی در خصوص مبادله نفتکش با نازنین زاغری مطرح شده
اســت با تاکید بر اینکه چنین پیشنهادی مطرح نشده اظهار کرد :اقدام انگلستان در
خصوص توقیف نفتکش حامل نفت ایران یک راهزنی دریایی اســت و اص ً
ال جایگاهی
ندارد که در این موضوع مورد مبادله قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه نفتکشــی که انگلستان توقیف کرده نه مالکیتش برای ایران
اســت و نه پرچم ایران را دارد گفت :پیگیری حقوقی به این معناست که کشوری که
مالکیت نفتکش را بر عهده دارد یا پرچم او در نفتکش به احتزاز درآمده باید اقدام به
پیگیری حقوقی کند .در این شرایط ما فع ً
ال در حال پیگیری سیاسی هستیم و صاحبان
نفت و کشتی میتوانند پیگیری حقوقی انجام دهند که در حال انجام این کار هستند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره گامهای بعدی ایران در خصوص
کاهش تعهدات برجامی خود گفت :این گامها بستگی به خودمان دارد؛ برجام امکانی
را به جمهوری اســامی ایران داده تا بتواند از آن بهرهمند شود و ما اقدامات خود در
خصوص کاهش تعهدات را تا زمانی که نیاز داشته باشیم انجام میدهیم.
ظریف ادامه داد :ممکن اســت برخی به خاطر مصالح سیاسی داخلیشان دوست
داشته باشند که ما تالش کنیم هر چه سریعتر از برجام خارج شویم اما اگر در حوزه
منافع ملی بخواهیم به موضوع بپردازیم کســانی که باید در این حوزه تصمیم گیری
کنند تصمیمات الزم را اتخاذ خواهند کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیگیریهای حقوقی دستگاه دیپلماسی
در خصوص ورود پهپاد آمریکایی به مرزهای قانونی کشور خاطرنشان کرد :نخستین
کســانی که در جریان پهپاد آمریکایی وارد عمل شــدند و مانع شدند تا آمریکاییها
بتواننــد روایت غلط خود را به دنیا ارائه دهند و شــاید از این طریق مانع شــدند تا
آمریکاییها احساس کنند میتوانند عمل متقابلی انجام دهند ،دستگاه دیپلماسی بود.
همکاری بسیار قوی که وزارت خارجه با ستاد کل داشت ،باعث شد که بتوانیم با فاصله
خیلی کمی از ماجرا ،هم سفیر سوئیس را احضار و به او اعتراض کنیم و هم در این باره
اطالع رسانی داشته باشیم و به دبیرکل سازمان ملل نامه بنویسیم.
ظریــف گفت :ما اقداماتمان را انجام دادیم البته که پول نداریم تا فیلم تبلیغاتی
از آن بسازیم.

صالحی :دلیل اصلی دشمنی ما با آمریکا
دیدگاه سیاسی متفاوت است

رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در مطلبی در روزنامه لوفیگارو نوشــت بر
هیچ کس پوشــیده نیست که جمهوری اسالمی ایران و آمریکا از  ۴۰سال پیش
اختالفات بســیار عمیقی دارند .دلیل اصلی این دشمنی ناشی از دیدگاه سیاسی
متفاوت است .تهران و واشنگتن جهان را با دیدگاههای گوناگونی میبینند.
به گزارش ایســنا ،صالحی در این مطلب آورده اســت :ایران خود را به عنوان
کشوری مدرن ،برابری خواه با ملتی مستقل معرفی میکند که ارزشهای قومی
و مذهبی خود را دارد .در مقابل آمریکا خود را نجاتدهنده لیبرالیســم میداند.
هر دو ملت آرمانها و تمایالت جهانی دارند اما برای تحقق آنها اهداف متفاوتی
را دنبال میکنند .ایران برای عدالت ،انصاف و برابری ملتها مبارزه میکند و در
مقابل آمریکا به دنبال گسترش سلطه خود است .ایران یک بازیگر منطقهای پرنفوذ
و آمریکا یک ابرقدرت توسعهطلب است و میخواهد تنها ابرقدرت باقی بماند.
از زمان انقالب اســامی ،ایران همواره به دنبال حفظ تمامیت ارضی و حقوق
خود اســت که شامل توسعه فناوری هستهای با اهداف مسالمتآمیز است که از
جمله حقوق غیرقابل انکار ایران تلقی میشود.
صالحی در لوفیگارو نوشت :آمریکا مناقشه هستهای را ساخته و پرداخته است
که تنها بهانهای برای اعمال تحریمهای غیر انسانی بر کشور ماست .آنها به لطف
ماشــین قدرتمند رســانهای خود به دنبال تبدیل این بهانه به یک باور جهانی و
سپس استفاده از آن به عنوان یک اهرم فشار سیاسی هستند اما تحریمهای آنان
مؤثر نبود و در نهایت مقاومت ایران ،چارهای به غیر از مذاکره با تهران برای دولت
سابق آمریکا باقی نگذاشت .مذاکرات محرمانه مورد درخواست واشنگتن از طریق
عمان در سال  ۲۰۱۱آغاز شد .پس از دو جلسه مذاکره ،آمریکا با وساطت سلطان
عمان به ما اطالع داد که قصد دارد حق ایران برای غنی ســازی را به رســمیت
بشناسد .این مذاکرات با توافق بینالمللی موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک»
که در ژوئیه سال  ۲۰۱۵در وین امضا شد ،به جمعبندی رسید.
صالحی نوشــت :حدود سه سال پس از اجرایی شدن این توافق ،دولت جدید
آمریکا از توافق خارج و به این بهانه متوسل شد که این توافق بدترین توافقی بود
کــه آمریکا در تمام طول تاریخ خود امضا کرد .ایران با یک مقاومت راهبردی به
این شرایط پاسخ داد .اما آمریکا به تشدید فشارهای خود ادامه داد و تحریمهای
جدیدی علیه ما اعمال کرد .این شــرایط ایران را وادار کرد به حقوق خود که در
پاراگرافهای  ۲۶و  ۳۶توافق هستهای به آن اشاره شده است برای تعلیق برخی
محدودیتهای اعمال شــده در توافق متوسل شود .ایران چنین کاری کرد ،زیرا
احســاس میکرد هیچ بهرهای از توافق نمیبرد و از آن زمان کشور ما بی وقفه از
کشورهای اروپایی امضاکننده توافق شامل فرانسه ،انگلیس و آلمان میخواهد این
عدم موازنه را جبران کنند .آمریکا پس از انتقادهای شــدید و تحمیل  ۱۲شرط
غیرواقعگرایانه به ایران ،سرانجام به منطق روی آورد و مطالبات خود را به تنها یک
مطالبه کاهش داد .صالحی در ادامه این مقاله نوشت در این شرایط دونالد ترامپ
تاکید کرد تنها خواستهاش این اســت که ایران از داشتن سالح هستهای صرف
نظــر کند .ایران که هرگز وعدهها و تعهدات آمریکا را باور نکرده ،تاکنون هرگونه
مذاکره مســتقیم را رد کرده است ،زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که دور جدید
مذاکره به همان سرنوشت مذاکرات پیشین دچار نشود .همان طور که رهبر معظم
ما همواره میگوید مذاکره مســتقیم تحت فشار ،در کار نیست .چنین مذاکراتی
کامال سم است .حاال سوال اصلی این است؛ آیا راهی برای خروج از این بن بست
وجود دارد؟ ادامه این شرایط فاجعهبار عواقب جدی خواهد داشت که به طور قطع
ایران از آن استقبال نخواهد کرد .هنوز هم راه حل وجود دارد که بر مبنای اصولی
خواهد بود که من پیشتر به آن اشــاره کردهام؛ از یک سو مذاکره مستقیم تحت
فشــار در کار نخواهد بود و از سوی دیگر مسئله صرف نظر کردن از دسترسی به
ســاح هستهای مطرح است .راه حل میتواند بر لغو همه تحریمهای آمریکا و به
طور همزمان صرف نظر کردن ایران از تولید ،انباشت و استفاده از سالح هستهای
همان طور که حضرت آیتاهلل علی خامنهای در حکمی شــرعی در سال ۲۰۰۹
اعالم کرد ،متکی باشد.
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رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس بسیار سخیف و غلط بود

رئیسجمهور اقدام انگلیس در توقیف کشتی نفتکش
کشورمان را بسیار کودکانه ،سخیف و اشتباه توصیف کرد
و اظهارداشــت :انگلیسیها آغازگر ناامنی در دریا هستند
و امیدواریــم این کار را ادامه نداده و تکرار نکنند؛ چرا که
تکــرار آن موجب ناامنی در جهان شــده و به زیان همه
خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،حســن روحانی روز چهارشنبه در
جلســه هیأت دولت ،گفت :دشمن به دنبال ایجاد ناامنی
در منطقه اســت و از این رو به فضای کشــورمان تجاوز
کرد که البته با پاســخ قاطع مواجه شد و از سوی دیگر به
طور نیابتی ،کشتی نفتکش ایرانی را توقیف کردند که کار
بسیار سخیف و غلطی انجام دادند.
دکتر روحانی خاطرنشــان کرد :انگلیسیها در آبهای
سرزمینی اســپانیا به ناروا این کشتی را توقیف کردند در
حالی که خودشان در این سرزمین و منطقه جبل الطارق
اشــغالگر هستند چرا که این ســرزمین متعلق به اسپانیا
است و دولتی اشــغالگر که به ناروا در این منطقه حضور
دارد این کار ســخیف را انجام داده اســت و این در حالی
است که مردم اسپانیا هم از این کار انگلیس اعالم انزجار
دارند.
رئیسجمهور بــا بیان اینکه اقدام انگلیســیها کاری
بسیار ســخیف ،غلط و اشــتباه بود و به زیان آنها است،
تصریــح کرد :همه باید تالش کنیم که در ســطح جهان،
خطوط کشــتیرانی از امنیت کامل برخوردار باشــد و به
انگلیسیها گوشزد میکنم که شما آغازگر ناامنی هستید
و تبعات آن را بعدا ً درک خواهید کرد.
روحانی اظهارداشــت :البته ممکن است انگلیسیها به
دستور آمریکا و یا آنچه که گروه «ب» نامیده میشود این
کار را کرده باشــد که البته باز هم اقدام غلط و اشتباهی
است .ضمن اینکه میدانیم که در داخل انگلستان شرایط
انســجام ندارد و به هم ریخته است و دولت و پارلمانی به
طور منســجم وجود ندارد اما در عین این سراسیمگی و
بههمریختگی ،توقیف نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود تحرکات
اخیر آمریــکا را حکایتی جالب و خندهآور توصیف کرد و
گفــت :تحرکات امروز آمریکا ،حکایت آدمی اســت که با
دست پس میزند و با پا پیش میکشد .آمریکاییها از یک
طرف برجام را یک توافق بســیار بد و به تعبیر خودشان
بدتریــن توافق میدانند و بدون هیچ بهانهای از آن خارج
میشــوند و از طرف دیگر وقتی ایــران برخی از تعهدات
خود را کاهش میدهد ،همگی از آن ابراز نگرانی میکنند
در حالی که باید از آمریکا نگران بود که کل برجام را زیر
پا گذاشته است.
روحانی خاطر نشــان کرد :آنها درخواســت جلســه
فوقالعاده برای شــورای حکام دادند که چرا ایران برخی
از تعهدات برجامی را کنار گذاشــته اســت و این داستان
خنــدهآوری اســت که امــروز آمریکاییهــا آن را انجام
میدهند که کمتر میتوان در تاریخ سیاسی جهان سراغی
از اینگونه اقدامات گرفت.
رئیسجمهور افزود :آنها دلیلی برای عدم غنیســازی
ایران اعالم نمیکنند و صرفاً میگویند کار بدی است و یا
رئیس قوه قضائیه گفت :تحول در برنامههای قوه قضائیه
باید به شــکلی باشــد که مردم این روند تغییر را احساس
کنند.
به گزارش ایســنا ،آیت اهلل ابراهیم رئیســی در دیدار با
قضــات و کارکنان دســتگاه قضائی اســتان مرکزی ضمن
قدردانی از مدیران دستگاه قضائی و قضات استان به جهت
خدمت به مردم و رسیدگی به پروندهها و گرهگشایی ،گفت:
با وجود پستهای سازمانی ،اداری ،قضائی و نیروهای موجود
در مجموعه قضائی استان باید به وضعیت موجود ،پستهای
مصوب و شرایط مطلوب نیم نگاهی داشت .گاهی برای رفع
گرههای موجــود تغییراتی انجام میگیرد که وضعیت را به
شرایط مطلوب نزدیک میکند.
وی با بیان اینکه آمار و عملکرد مهم است ،اما مالک تنها
آمار و عدد نیست ،افزود :از آمار و عدد به عنوان شاخص کار
و تالش نمیتوان گذشــت ،اما بایــد بهرهوری را نیز مدنظر
قرار گیرد.
رئیســی تصریح کرد :باورمان این باشــد که از نیروهای
بخشهای ستادی در کار قضاوت استفاده شود ،باید همه در
میدان کار کنیم و تمام عواملی که در بخشهای مختلف به
قضات کمک میکنند ،نیز مورد توجه قرار گیرند چراکه کار
همه عوامل در امور اثرگذار است.
وی با تاکید بر اینکه هر کس در هر جایگاهی باید عدالت
را اجرا کند که قطعاً ماجور عنداهلل خواهد بود ،سختترین
کارها را کار قضائی دانســت و گفت :مســلماً به نسبت این
سختی اجر و پاداش الهی افزایش مییابد.

اینکه هدف ایرانیها بد است .اما نمیتوانند بگویند که اگر
کار بدی اســت چرا خودشان آن را انجام میدهند و تنها
کشوری که در دنیا غنیســازی بد انجام داده و از سالح
اتمی استفاده کرده است ،امروز نصیحتگر دیگران شده و
خود را مصلح معرفی میکند.
روحانی تصریح کرد :آیا غنیسازی که منجر به ساخت
سوخت رآکتور قدرت شــده و نیازمندیهای مردم را در
زمینه شیرین کردن آب و یا تأمین برق برآورده میسازد
و موجب اقدامات پزشکی و تولید رادیوداروها برای درمان
بیماریها میشــود و هزاران کاربــرد صلحآمیز در زمینه
علوم فنــاوری دارد برای ایران بد و بــرای دیگران خوب
است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اروپاییها هم از اینکه ایران
برخی تعهدات خود را بر طبق برجام کنار گذاشــته اظهار
نگرانی میکنند ،خطاب به آنان ،گفت :شــما نمیخواهد
نسبت به ایران نگران باشــید ،نگرانی شما باید از آمریکا
باشــد که کل این تعهد و برجام را زیر پا گذاشته و تمام
تعهدات بینالمللی را متزلزل کرده است.
دکتر روحانی تأکید کرد :جمهوری اســامی ایران در
چارچوب برجام و توافق حرکت میکند و ساختارشــکن
نیستیم و ساختار برجام را برهم نزدیم ،ما  14ماه به شما
فرصــت دادیم و باز هم با اقدام جدیــد خود  2ماه دیگر
فرصت دادیم و اقدامات ایران کام ً
ال صحیح ،درســت و در
چارچوب قانون است.
رئیسجمهور اضافــه کرد :البته ممکن اســت برخی
ســلیقه دیگری در خصوص چگونگی اقدامات کشورمان
داشته باشند که مث ً
ال چرا هیجانی و جهشی واکنش نشان
نمیدهیم .در مقابل اینها ،مبنای ما این اســت که فضا و
زمان الزم را برای حفظ برجام تا جایی که ممکن اســت
نگه داریــم چرا که میدانیم بــرای منطقه و جهان حائز
اهمیت است.
دکتر روحانی تصریح کرد :عجلهای نداریم که با قرارداد
و توافقی که به معنای منطق و قدرت دیپلماســی ایران و

توان مذاکراتی کشــورمان در برابر قدرتهای جهان است
و توافقی که تمام قطعنامههای شــورای امنیت را از بین
برده و اتهام را از ایران رفع کرده و ما را بر صندلی مدعی
نشانده و موجب انزوای آمریکا شده است ،برخورد هیجانی
داشته باشیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه حتی برجام تضعیف شــده
امروز از چنان قدرتی برخوردار است که سیاست خارجی
آمریکا را متزلزل کرده است ،خاطر نشان کرد :امروز همه
به آمریکا و ترامپ ایراد میگیرند که چرا یک توافق مورد
تأیید سازمان ملل را کنار گذاشته است.
روحانی با اشاره به اینکه اسرائیلیها به صراحت اذعان
کردند که آنها به آمریکا فشــار آوردند که از برجام خارج
شــود ،گفت :وقتی توافقی بدترین دشــمن مسلمانان در
منطقه یعنی صهیونیســتها را نگران کرده است ،معلوم
است که توافق قدرتمندی است و برجام یکی از افتخارات
دیپلماسی ایران و در تاریخ سیاسی ایران هیچگاه فرصتی
پیــش نیامده بود که قدرت دیپلماســی خــود را به رخ
جهانیان بکشــانیم و با این توافق این اتفاق مهم به وقوع
پیوست.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکــه امروز گامهای ما در
زمینه برجــام تدریجی ،اما تصاعــدی خواهد بود ،گفت:
نخســتین هدف ما از این اقدام آن است که برجام حفظ
شــود و دیگران را به سیاســت ،منطق ،اخالق ،معاهده و
قوانین بینالمللی دعوت کنیم.
روحانی با اشــاره به عالقمندیهایی که برای مذاکره
با ایران ابراز میشــود ،تصریح کرد :وقتی صدام خرمشهر،
مهران و قصر شــیرین را در اشغال خود داشت و همزمان
از مذاکره با ما ســخن میگفت ،مشخص بود که اقدام او
نادرســت و فریبکارانه است ،چرا که اگر به دنبال مذاکره
بود باید ابتدا از مناطق اشغال شده ،بیرون میرفت.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همزمان با اشــغالگری
حرف از مذاکره معنا ندارد ،گفت :اگر آمریکا بحث مذاکره
را مطرح میکند ،قطعاً فریبکارانه ،نادرســت و غلط است.

رئیس قوه قضائیه:

مردم باید روند تغییر را احساس کنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکــه افراد نه تنها از بیرون
بلکه از درون نباید نفوذپذیر باشــند ،گفت :دادگســتری و
ســازمانهای وابســته به قوه قضائیه عالوه بر انجام وظایف
باید به خروجی کار نیز نگاه داشــته باشــند .نگاه مردم به
عملکردهاست .اعتماد مردم ســرمایهای بسیار ارزشمندی
برای قوه قضائیه است و باید توجه شود ،آنچه که انجام شده
به ارتقا اعتماد و جایگاه قوه قضائیه از سوی مردم ختم شده
اســت یا خیر و اگر آسیبی وارد شــده است باید به سرعت
آسیبزدایی شود.
وی بر افزایش آســتانه تحمل نســبت به نقد از ســوی
دستگاه قضائی تاکید کرد و با اشاره به اصل امر به معروف و
نهی از منکر و افزود :در جهت اصالح امور اداری و سازمانی
باید وظیفه امر به خوبیها و نهی از زشــتی را توجه داشت.
ســامت قضائی اداری و ســازمانی امر مهمی است و باید
نسبت به این امر همواره مراقب بود.
رئیسی با اشاره به دیدار مجموعه دستگاه قضائی کشور
بــا رهبری ،افزود :در این دیــدار محوریترین نکات مطرح
شده از سوی رهبر معظم انقالب برخورد با فساد درون قوه
قضائیه بود.
وی به مســائل رفاهی کارکنان دستگاه قضا اشاره کرد و

گفت :تقویت تعاونیهای مســکن و مصرف باید با  ۲شرط
رعایت شئون دادگســتری و سازمانهای تابعه و عدالت در
توزیع انجام گیرد و هر کدام از این دو شــرط نباشــد قطعاً
ســازمان آســیب میبیند .باید اقدامات دادگستری کام ً
ال
قانونمند باشــد تا بعدا ً خردهای بــه کار و مأموریت اصلی
وارد نشــود .در ادوار گذشته اقداماتی برای گسترش منازل
سازمانی صورت گرفته است ،اما باید بیشتر شود .نکته مهم
در این راســتا پایبندی به قانون و مقررات اســت ،کمبود
امکانات نباید مقررات یک ســازمان را به هــم بریزد ،باید
امکانات افزایش یابد ،اما نکته مهم اینجاست که باید اجرای
مقررات باب شود و همه به آن پایبند باشد.
رئیســی با اشــاره به توجه نســبت به اصالح آئین نامه
گروههای شغلی ،افزود :این آئین نامه هرچه به مرکز نزدیک
میشود طرفداران کمتری پیدا میکند به همین دلیل باید
آئین نامه اصالحاتی داشــته باشد .قانون موجود باید حتماً
اجرایی شــود و اگر ضعفی دارد باید رفع و قانون قوی شود،
اما نباید از اجرای آن دور شد.
وی اضافه کرد :تشــویق و تنبیه باید در کنار هم باشد.
تشــویقهای امضا شده در این دوره بیش از  ۱۰برابر تعداد
تنبیهها بوده اســت که این تشویقها نیز باید اعالم و علنی

اگر فکر میکنند که راهحل شرایط موجود مذاکره است،
باید تحریمها را کنار بگذارد و به تعهدات خود بازگردد.
روحانی تصریح کرد :اگر در گفتار خود صادق هستید،
باید کل تحریمها را کنار بگذارید و از ملت ایران به خاطر
اقدامات غلط و نادرســتی که انجــام دادهاید ،عذرخواهی
کرده و به تعهدات خود باز گردید .در آن صورت شــرایط
متفاوت خواهد بود ،اما بیتردید زمانی که خرمشــهر در
اشغال است با کسی صحبت نمیکنیم.
رئیــس جمهور تأکید کرد :زمانی کــه اقتصاد مردم و
روابط بانکی کشــورمان و فروش کاال و واردات و صادرات
دچار مشکل است ،بحث از مذاکره حتماً فریبکاری است
و ملت ایران هوشیار است و نمیتوانید با فریب ،این ملت
را از راه حق منحرف کنید.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از
ایستادگی و تالش ملت ایران ،تمام مسئولین ،وزرا و همه
ارگانها و نهادها که کار بزرگی را در ماههای اخیر ،انجام
دادهاند ،گفت :علیرغم اینکه فشــار دشمن شدیدتر شده
است و شــرایطی به وجود آوردند که منطقه ناامن باشد،
شاخصها در همه زمینهها مثبت و رو به رشد بوده است
و در بازار امنیت نسبی حاکم است.
رئیــس جمهور خاطر نشــان کــرد :بدخواهان تصور
میکردند که در شــرایط کنونی همه چیــز بهم خواهد
ریخت در حالی که شــرایط کام ً
ال برعکس تصور آنها رقم
خورده اســت و در بهار امسال تراز تجارت خارجی مثبت
بوده و صادرات بیش از واردات شــده است ،ضمن اینکه
شــرایط صادرات غیرنفتی نیز مناسب است و بسیاری از
فعاالن اقتصادی بخاطر قانون و ملت ایران ،ارز ناشــی از
صادرات را به داخل کشــور بازمیگرداند که کار بســیار
شایستهای است.
روحانی وضعیت بنادر و کاالهایی که در آن وجود دارد
را مناســب دانســت و از وزرای راه و اقتصاد خواســت تا
کاالها در بنادر و گمرکات معطل نماند و در کمترین زمان
ممکن به داخل کشور منتقل شود.
رئیس جمهور خاطر نشــان کــرد :پروانههای فعالیت
بخشهای تولیدی و صنعتی در ســه ماهه امســال روند
خوبی داشــته اســت و حتی پروانههای ساختمانی نیز از
زمستان پارسال رو به رشد بوده است که به معنای توسعه
ساخت و ساز و اشتغال است.
وی شاخص اشتغال را بسیار امیدوارانه توصیف کرد و
گفت :سال گذشته رقم بیکاری  12.1بود و امروز به 10.8
رســیده است و این رقم بسیار خوبی است و به معنای آن
است که در مسیر درســت حرکت میکنیم .در بازسازی
مناطق ســیلزده نیز همه دســتگاهها فعال بوده و شاهد
اقدامات بســیار خوبی در رسیدگی به این مناطق هستیم
و همه این شــرایط به معنای آرامش ،امید مردم به آینده
و تالش مردم است.
رئیس جمهور تصریح کرد :تا زمانی که وحدت و اتحاد
همگانی و هدایتها و درایــت مقام معظم رهبری وجود
دارد ،هیچگاه مأیوس نشــده و به آینده امیدوار خواهیم
بود و بدخواهان نیز با ایســتادگی ما ناچار خواهند بود به
مسیر درست بازگردند.

شــود چراکه برخی از آن حاصل تالشها و شــجاعتهای
کارکنان علیرغم فشارها و تطمیعها بوده است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد :تمام تالش مجموعه قوه
قضائیه بر رفع مشکالت است اما شرایط از نظر بودجهای و
مالی خاص است .ان شــاءاهلل از این شرایط عبور کنیم .بنا
داریم کمترین فشار مالی به همکاران وارد شود.
وی گفت :با همه کاستیها وظیفه ما اجرای حق و عدالت
و افزایش اعتماد مردم به عملکرد و کارآمدی دستگاه قضائی
و به تبع آن نظام است .هیچ گونه ناامنی را نباید قبول کنیم
و مردم باید در ســایه اقدامات قوه قضائیه احساس امنیت
واقعی داشته باشند .مجموعه دستگاههای انتظامی ،امنیتی
و دادستانها مطالبهگری کنند ،تصمیم گیرهای قاطعی توأم
با پیش بینی ،پیشــگیری و برخورد مناسب داشته باشند و
بایــد روز به روز امنیت در پرتو اقدامات قوه قضائیه افزایش
یابد .رئیسی شــرط ایجاد امنیت را مساعدت دستگاههای
اداری دانســت و گفت :بسیاری از تصمیمات موجب تشکل
پروندههایی میشود که دستگاه قضائی در شکلگیری آنها
نقشــی نداشته است ،اما در دســتگاه قضائی اجازه ناامنی،
تخلف و بی قانونی را نباید بدهیم و باید پروندههای در زمان
خودش و به موقع به دور از هرگونه نفوذ رسیدگی شوند.
رئیس قوه قضائیه اضافه کــرد :تحول در برنامههای قوه
قضائیه باید به شــکلی باشــد که مردم ایــن روند تغییر را
احســاس کنند و این تغییر به معنای آن اســت که نواقص
چیست ،چگونه رفع شود و باید رفع شود که این امر تغییر
و تحول را رقم میزند.

حسینی با تشریح روند اجالس رهبران سیاسی زن جهان در ژاپن:

تعهد ایران به برجام به استناد گزارشهای آژانس موضوعی بدون ابهام است

نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی
با اشــاره به تصمیم ایران بــه کاهش تعهدات
هسته ای خود در برجام گفت :موضوع تعهد و
پایبندی جمهوری اســامی ایران به برجام به
استناد گزارشهای منتشر شده از سوی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی موضوعی کامال روشن و
بدون ابهام بوده است.
سیده فاطمه حســینی که به نمایندگی از
مجلس شــورای اســامی در اجالس رهبران
سیاســی زن جهان در ژاپن حضور یافته بود،
در گفتوگو با ایســنا تاکید کرد :فعالیتهای
متعهدانــه ایــران در قالب برجــام و عملکرد
منفعالنــه اروپا در این معاهده مهم بینالمللی
یکــی از مهمترین محورهای مــورد بحث در
دیدارها و گفت و گوهای رســمی نمایندگان
ایران در این اجالس بود.
نماینده مردم تهران در مجلس در تشــریح
فعالیتهــای گــروه پارلمانی اعزامــی ایران

متشــکل از او و ناهیــد تاج الدیــن نماینده
اصفهان در مجلس ،به دیدارهای خود با نواب
رئیس مجلس ایتالیا اشاره کرد و گفت :در این
دیدار عنوان کردیم با وجود اینکه  ۱۵گزارش
آژانــس بینالمللی انرژی اتمــی موید تطابق
فعالیتهــا ایران علی الخصوص در طول بیش
از یک ســال گذشته بر تعهدات برجام است و
عملکرد ایران بــه طور کامل بر برجام منطبق
بوده است و از سوی دیگر برجام یک معاهده
چندجانبه است و لکن طرف اروپایی توافقنامه
وفــق برجام عمــل نکرده اســت ،طرفهای
مذاکره نباید از یاد ببرند که در آن ،برای همه
طرفها تعهداتی پیش بینی شده است و ایران
به انــدازه کافی به آنها بــرای اجرای تعهدات
متقابلشان فرصت داده است.
حســینی افزود :با وجود آنکه ایران به همه
تعهدات خود پایبند بوده اما طرفهای مقابل
علــی الخصوص اروپاییهــا در این معاهده به

ویژه بعــد از خروج ایاالت متحــده از توافق
برجــام ،در حوزه فــروش نفــت و نیز حوزه
مبادالت پولی و بانکی از اجرای تعهداتشــان
شانه خالی کردند.
این عضو فراکســیون زنان مجلس شورای
اســامی در دیدار خود با نواب رئیس پارلمان
ایتالیا ،با اشــاره بــه اقدام آمریــکا به اعمال
تحریمهای جدیــد علیه ایــران ،تاکید کرد:
ایاالت متحده به حســب تحریمهایی که علیه
ایران اعمال کرده ،و بســیاری از کشورها را از
تجارت و مبادالت بانکی با جمهوری اســامی
ایران باز داشــته و این اقدام ،برخالف ادعای
آمریکا ،مســتقیما مردم ایران را نشــانه رفته
است.
حسینی با تاکید بر اینکه ایران بیش از یک
ســال اســت که به طرفهای اروپایی فرصت
داده تــا به تعهدات خود وفق برجام عمل کند
و مانع اقدامات ظالمانه و غیرمتعهدانه آمریکا
با خروجش از برجام علیه ایران شــود ،گفت:
تعلل غیرقابل جبران و نابخشودنی اروپا در این
زمینه سبب شــد که جمهوری اسالمی ایران
ســناریوهای مختلفی را برای کاهش تعهدات
برجامی خود آن هم در راســتای بازدارندگی
طرفهای این معاهــده از اقدامات تحریمی و
ظالمانه بیشتر علیه ایران ،در نظر گیرد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس خطاب
بــه نواب رئیس پارلمان ایتالیــا ،با بیان اینکه
اقدامات ایــاالت متحده در وهله نخســت به
معنــای آغاز جنگ تمام عیــار اقتصادی علیه
مردم ایران اســت ،گفت :در این میان انفعال
اتحادیه اروپا نسبت به اقدامات آمریکا مفهومی

جز عدم پایبندی به تعهداتش در قالب برجام
ندارد .طرفهای اروپایی در این زمینه تنها به
ارائه شــعار و حرف اکتفــا کردهاند و اقدامات
عملی صورت نگرفته است.
حســینی همچنین به تشریح یکی دیگر از
دیدارهای رسمی خود در این اجالس پرداخت
و گفــت :در دیدار با وزیر مســکن مالزی نیز
در زمینه تجارب مالزی درباره تامین مســکن
جوانان و همچنین تامین مسکن اقشار آسیب
پذیر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ایــن عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس
همچنین گفت :در اجالس ژاپن با نمایندگانی
از کشــور انگلیــس ،ژاپن ،مالــزی ،مکزیک،
ســوریه ،عراق ،رومانی و قطــر دیدار و گفت
و گو شد.
حسینی در ادامه ،با اشاره به سخنرانی خود
در یکــی از پنلهای تخصصی اجالس رهبران
سیاســی زن جهان در ژاپن با عنوان «اقتصاد
و کارآفرینی زنان» ،گفت :در این ســخنرانی
بــر این موضوع تاکید کــردم که کارآفرینی و
توانمندســازی اقتصادی زنان مسئلهای مهم
در راستای توســعه یک کشور است اما وقتی
اقتصاد یک کشــور به دالیل مختلف ازجمله
تحریمهــای ظالمانه و یکجانبه تحت فشــار
شدید اســت آن هم در شرایطی که آن کشور
پایبند به معاهدات بینالمللی اســت ،نه تنها
زنــان که همه افراد جامعه اعــم از کودکان و
زنــان و به طور کلی خانوادهها با آســیبهای
جدی اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهند شد.
بــه گفته حســینی ،او به عنــوان نماینده
مجلس شورای اســامی در جمع حاضران در

اجالس رهبران سیاسی زن جهان در راستای
شعار اقتصاد و کارآفرینی زنان ،گفت که پایان
دادن فــوری و عاجل بــه تحریمهای ظالمانه
علیه جمهوری اســامی ایــران اولویت و گام
نخست است.
حســینی همچنین به سخنرانی ناهید تاج
الدیــن ،دیگر نماینده ایــران در این اجالس
اشــاره کــرد و گفــت :خانم تــاج الدین نیز
گزارشــی از ارتقای شــاخصهای سالمت در
ایران از جمله کاهش مرگ و میر مودکان زیر
 ٥ســال و  ...ارائه کرده و بر این موضوع تاکید
کردند کــه امروز بر اثــر تحریمهای ظالمانه
علیه ایران ،حوزه سالمت و بهداشت مردم به
دلیــل تحریم دارو ،یکی از اصلی ترین نقاطی
اســت که مورد تهدید قرار گرفته و ســامت
و بهداشــت زنان و کودکان در آستانه آسیب
قرار می گیرد.
حسینی همچنین به سخنرانی پایانی خود
در اجالس رهبران سیاســی زن جهان اشاره
کرد کــه در آن از پیگیریهای جدی مجلس
ایران در حوزه ارتقای مشــارکت سیاســی و
اقتصادی زنان سخن گفت.
این نماینده مجلس بــا بیان اینکه در این
ســخنرانی به تصویــب بودجه بــرای ارتقای
شــاخصهای عدالت جنسیتی اشــاره کردم،
گفــت :تاکید کردم کــه اختصــاص بودجه
بــه موضوعی نظیــر برنامهریزی بــرای ارتقا
شــاخصهای عدالت جنســیتی ،تنها محدود
بــه اعداد و ارقام بودجهای نیســت و نشــان
دهنــده اولویــت دادن یک کشــور به حوزه
زنان است.

