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سیاسی
آیت اهلل آملــی الریجانی رئیس قــوه قضائیه طی
ســخنانی با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه
قضائی درباره میزان تحقــق «مطالبات رهبری در
بهبود اوضاع اقتصادی ،رفع مشکالت معیشتی مردم
و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت :قوه قضائیه در
سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور
کار داشــته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به
پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است .وی افزود :در بسیاری از

مردمبهخاطراسالمدربرابرمشکالتاستقامتمیکنند
آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه مردم به خاطر ایمان به اسالم و نظام در برابر مشکالت
استقامت میکنند ،گفت :مسئولین باید مسئله گرانی را بیش از این جدی بگیرند و دل خوش
نکنند که گرانیهااز فشارهای داخلی است بسیاری از مشکالت داخلی است
و باید با تدبیر حل شود؛ تا به امروز هرچه مسئوالن دور هم نشستند ،خبری نشد ،باید فکری
برای این مسائل کرد.

اردوغان:

بین الملل

نشست تهران در حل بحران
سوریه بسیار مهم است

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه
گفت :نشســت ســه جانبه تهران برای حل
مســئله جنگ داخلی در سوریه بسیار مهم
اســت.اردوغان به هنگام بازگشت از سفر سه
روزه قرقیزســتان با اشاره به مذاکره و رایزنی
خلوصی آکار و مولود چــاووش اوغلو وزیران
دفاع ملــی و امور خارجه ترکیــه با مقامات
کشورهای دخیل در تحوالت سوریه گفت :ما
به این مذاکرات اهمیت میدهیم ولی نشست
سه جانبه تهران از همه مهمتر است.سومین
دور نشســت سران سه کشور ایران ،روسیه و
ترکیه درباره ســوریه قرار اســت فردا جمعه
 16شــهریورماه در تهران برگزار شود و بنا به
اعالم مقامــات ترک ،موضوع ادلب محور این
نشســت خواهد بود.وی وضعیت کنونی شهر
ادلب سوریه را برای ترکیه بسیار مهم دانست
و افزود :در آنجا  3.5میلیون شــهروند حضور
دارند و باید جلوی قتل عام و کشــته شدن
آنهاگرفته شود.به گزارش ایرنا،وی با بیان این
که در صورت آغاز عملیات برای تصرف ادلب،
ترکیه تنها جایی است که شهروندان ساکن
در آنجا میتواند به آن پناه ببرند ،اظهار کرد:
بخش مهمیاز مشــکالت مربوط به تحوالت
ســوریه حل شده و بر همین اساس در حالی
که ما به فکر بازگشــت پناهجویان سوری به
کشور خود هستیم ،حمله احتمالی به ادلب به
عنوان اتفاقی خطرناک به موضوع روز تبدیل
شده است .رییس جمهوری ترکیه با اشاره به
مذاکره فشــرده در خصوص ادلب اظهار کرد:
اگر درگیری در آنجا رخ دهد ،قتل عام جدی
و بزرگی اتفاق خواهد افتاد.

مجلس

نمایندگانبهتعطیالت
تابستانیرفتند

ی با پایان
نمایندگان مجلس شــورای اسالم 
جلســه علنی مجلس به مــدت دو هفته به
تعطیالت تابســتانی رفتند.به گــزارش ایرنا،
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس پیش
از به صدا در آوردن زنگ پایان جلســه علنی
مجلس گفت  :مجلس دو هفته تعطیل خواهد
بود و جلسه علنی بعدی مجلس یکشنبه یکم
مهرمــاه برگزار میشــود.نمایندگان مجلس
شورای اسالمیطی این مدت در هفته نخست
به سرکشــی حوزه های انتخابیه و در هفته
دوم نیز به تعطیالت تابســتانی میروند.علی
الریجانی رییس مجلس شورای اسالمیاعالم
کرد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
هفته آینده بــه تعطیــات نمیروند و این
کمیسیون برای بررســی وضعیت اقتصادی
کشور جلساتی خواهد داشت.

واکنش

نایب رئیس مجلس:

سفره مردم و مسئوالن
باید یکی باشد

مدعی العموم پخش فیلم

محرمانهدربارهدوتابعیتیهای
مذاکراتراپیگیریکند

سیاست خارجه

بهرام قاسمی مطرح کرد:

مذاکرات با عراق
برای اخذ ریال به جای دالر
در مراحل نهایی

بهرام قاسمیســخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان  ،در پاسخ به سوالی مبنی بر فرجام
مذاکــرات صورت گرفته بین ایــران و عراق
جهت حصول توافق بین دو کشور در ارتباط
بــا اخذ ریال به جــای دالر در جریان صدور
روادید برای زائران ایرانی اربعین حسینی از
سوی ســفارت بغداد در تهران تصریح کرد:
طرف های مذاکرهکننده دو کشــور در این
زمینه بــا یکدیگر در حال رایزنی و گفتوگو
هســتند ،این مذاکرات مراحل نهایی خود را
طــی میکند و به نظر میرســد که با توجه
به اهمیــت این موضوع و عالقهمندی طرف
عراقی به این نوع ارتباطات  ،این مســئله که
مورد توجه زائرین اربعین حســینی در ایران
نیز اســت ،از سوی دولت عراق به مانند سال
قبل مــورد پذیرش قرار بگیرد تا ســهولت
بیشــتری برای اتباع ایرانی جهت شرکت در
مراسم اربعین حسینی در عراق فراهم شود.به
گزارش ایسنا ،در سالهای اخیر تعداد زیادی
از اتباع ایرانی در ایام اربعین حســینی برای
زیارت عتبات عالیات و سفر به نجف و کربال
راهی عراق میشــوند که این موضوع باعث
ایجاد رونق برای صنوف مختلف عراقی شده و
آنها همواره از سفر اتباع ایرانی به این کشور
استقبال کردهاند.

موارد ،توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه
اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست .در
عین حال قوه قضاییه ،ضمن تسریع در رسیدگی به
پرونده های فساد اقتصادی ،باید اصول عدالت قضایی
را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز
کند .آملی الریجانی افزود :موارد بســیار متعددی از پرونده های
مفاســد اقتصادی توسط دســتگاه قضایی رسیدگی شده که به
دالیلی درباره آنهااطالع رســانی نشــده است و لذا عده ای این

دســتگاه را به مماشــات یا کم کاری متهم میکنند که این امر،
منصفانه نیســت .به گزارش ایسنا ،رئیس دستگاه قضاء با تآکید
مجدد بر اقدامات درخــور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان
اظهار کرد :قوه قضائیه علــی رغم محدویت هایی که دارد بدون
اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز
توهمیرا قبول ندارد ،اما رســیدگی و برخورد قضایی با مفسدان
و مخالن امنیت اقتصادی ،نیازمند دقت و همکاری دستگاههای
اطالعاتی ،امنیتی و انتظامیاست.

دعوت آمریکایی از روحانی

واکنش

یــک عضو هیات رئیســه مجلس شــورای
اسالمیخواســتار ورود مدعــی العمــوم به
موضوع پخــش فیلم محرمانــه در مجلس
شــورای اســامیاز ســوی کریمیقدوسی
شد.علیرضا رحیمیبا اشــاره به انتشار فیلم
مربوط به دوتابعیتیهای مذاکرات از ســوی
کریمیقدوســی گفت :این فیلــم چند ماه
قبل به صورت کامل در کمیســیون امنیت
ملی توســط نماینده سازمان اطالعات سپاه
پخش و اعالم شــد که فیلم محرمانه است
و مفــاد آن منتقــل نشــود .در آن زمان ما
موضوع دوتابعیتیهارا در کمیسیون بررسی
میکردیم و نمایندگان سازمان اطالعات سپاه
و مسئولین وزارت اطالعات هم در آن جلسه
حضور داشتند .در همان جلسه اختالف نظر
عمیقی در مورد موضوع دوتابعیتیهابود و به
صورت مصداقــی درباره آقای دری اصفهانی
اظهارات مختلفی توسط دستگاههای امنیتی
مطرح شد.
وی ادامه داد :وزیر و معاون ضد جاسوســی
ایشان در کمیســیون اعالم کردند که آقای
دری اصفهانــی را جاســوس نمیدانیــم و
مســتنداتی برای جاسوسی ارائه نشده است.
این عضــو هیات رئیســه مجلس شــورای
اسالمیادامه داد :در مورد دسترسی به فیلم
و انتشــار آن در صحن علنی مجلس شورای
اسالمیسوال و شایبه جدی وجود دارد؛ هم به
لحاظ آییننامهای و هم حقوق شهروندی که
به همین دلیل ما سوالی را از وزیر دفاع مطرح
کردیم .زیرا نمیشود مستقیما از سپاه سوال
کرد و طبیعتا از نحوهی دسترسی به فیلم و
علت پخش آن در جلسه علنی مجلس شورای
اسالمیباید در زمان خود توضیح داده شود.
رحیمیهمچنیــن تصریح کــرد :در جریان
پخش این فیلم و همچنیــن اظهارات آقای
کریمیقدوسی اسامیبرخی نفرات در صحن
علنی مجلس شــورای اســامیمطرح شد.
ضمــن اینکه ســوال از وزیر بایــد در مورد
مسئولیتهایش باشــد؛ در حالی که در این
باره شایبه وجود دارد .عالوه بر این آییننامه
پیشبینی کرده در جایی کــه نام افراد برده
میشود آنهاامکان این را دارند به هیئت رئیسه
یادداشــت بدهند و یاداشــت آنهادر جلسه
علنی خوانده شود؛ همانطور که موارد مشابه
از این موضوع وجود داشته است.
به گزارش ایســنا ،نماینده مــردم تهران در
مجلس شورای اسالمیبا بیان اینکه اخالق
اســامیو حقوق شهروندی و سپس رعایت
قانون مقدمه بر همه چیز اســت ،اظهار کرد:
اگر ما ادعای امنیت کشــور را داریم امنیت
این نیســت که مستند محرمانهای را نه تنها
در صحن علنی مجلس شورای اسالمیپخش
کنیــم بلکه آن را در اختیــار عموم مردم و
رسانههاقرار دهیم؛ لذا به نظرم مدعی العموم
و دادســتان تهران باید حساســیت الزم را
نسبت به این موضوع داشته باشند و به این
موضــوع ورود پیدا کنند و به دلیل محرمانه
بــودن فیلم علت و عوامــل پخش آن را نیز
پیگیری کنند.

دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمیرا قبول ندارد

مقرر شده جلسهای در شورای امنیت سازمان ملل به ریاست آمریکا و ترامپ در خصوص ایران
برگزار شود .ایاالت متحده درخواست کرده حسن روحانی در این نشست حضور یابد.
آیا رئیسجمهور ایران این دعوت را میپذیرد؟ کارشناسان میگویند :میشود از این جلسه
برای دفاع از حقانیت کشور و دفع توطئههااستفاده کرد

محبعلی:آمریکاباتوجهبهفضایسیاسیکنونی
در ایران مطمئن است که روحانی نمی تواند در
این نشست حضور داشته باشد به همین دلیل
ترامپ درصدد است که از این تبلیغات در میان
کشورهایدیگرعلیهایراناستفادهکند
آفتاب یزد -گروه سیاسی :جوسازی های اخیر نشان میدهد که
برخی در کشور با بیان اظهاراتی چون شیطنت و تالش مذاکرهکنندگان
برای دیدار روحانی و ترامپ به دنبال جوســازی علیه دولت بوده تا با
متشنج کردن جو سیاسی و ایجاد موجی تازه علیه دولت ،فرصت حضور
رئیسجمهور در اجالس مجمع عمومیسازمان ملل و دفاع از مواضع
ایــران را از روحانی بگیرند که این مهــم را از اظهارات آیت ا ...جنتی،
رئیس مجلس خبرگان و پاســخ واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور به
سخنان آیت ا ...جنتی به خوبی میتوان دریافت .این در حالی است که
روزگذشته ،نیکیهیلی ،سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعالم کرده
که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا ،قرار است ریاست یک نشست
شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را بر عهده بگیرد .نیکیهیلی
همچنین گفته که این نشســت اواخر ماه سپتامبر در جریان اجالس
مجمع عمومیسازمان ملل با حضور رهبران جهان برگزار میشود .وی
که کشورش ریاســت دورهای شورای امنیت را برعهده دارد ،گفته که
هدف از تشــکیل این جلسه بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران
به خاطر نقض قطعنامههای سازمان ملل است و آمریکا موافق حضور
رئیسجمهور ایران در این نشست است و این بستگی به تصمیم تهران
دارد .به همین دلیل قاسم محبلعی و فریدون مجلسی دو تحلیلگر مسائل
سیاست خارجه در گفتوگو با آفتاب یزد معتقدند که رئیسجمهور باید
در این نشست حضور یابد و از مواضع ایران در برابر ترامپ دفاع کند .زیرا
ترامپ در این نشست به دنبال اقداماتی علیه ایران است.

>

برخی درصدد دیدار مشترک با آمریکا

ملل متحد همچنین پیشتر از قصد ترامپ برای برگزاری نشست سران
کشورهای عضو شورای امنیت در ماه جاری میالدی ،به منظور گفتوگو
درباره ایران خبر داد و در پاســخ به این پرسش که آیا ایاالت متحده با
شرکت رئیسجمهوری ایران در این نشست موافقت خواهد کرد یا خیر،
گفت :موافق هستیم .هیلی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت آمریکا
استراتژی مشــخصی در برابر ایران دارد ،ادعا کرد :استراتژی کاخ سفید
ساده است.

>

چرا اصرار برای دیدار مشترک

بر اساس این گزارش ،به نظر میرسد که آمریکا با این حربه درصدد است
کــه به جهان بگوید ما همه تالشمان را برای ایجاد یک دیدار دوجانبه
میان روحانی و ترامپ و در نهایت کشاندن ایران به پای میز مذاکره به
کار بردیم ،اما ایران حاضر به قبول این مسئله و حل و فصل اختالفات
نیســت .از سویی به نظر میرسد که ترامپ درصدد است تا از کشاندن
ایران به پای میز مذاکره به عنوان یک برگ برنده در کارنامه سیاســی
خود بهره ببرد و به مخالفان خود بگوید همانطورکه موفق شــدم کره
شمالی را به میز مذاکره با آمریکا بکشانم تالش هایم در رابطه با ایران
هم نتیجه داد .به هر روی به نظر میرسد که با توجه به
ظریف از
فضای سیاسی در آمریکا و همچنین برخی از اظهارات،
همچنان درخواست و تمایالتی برای مذاکره وجود دارد.
«وقاحت»

اگرچه دولت بارهابه ویژه ظریف طی روزهای اخیر
در مجلس اعالم کرد که در مذاکرات هیچ قدمیمگر
با مشــورت مقام معظم رهبری برنداشتیم و نظام
ترامپ نوشت
> مهلت اروپا حداکثر تا  14آبان ماه
درباره مسائل سیاست خارجه تصمیمگیرنده است،
محمدجــواد ظریــف در
اما با این همه برخی در کشور درصددند تا بگویند
سید عباس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه کشور
صفحه توییتر خود نوشت:
که دولت به ویژه مذاکرهکنندگان به دنبال عبور از
«شورای امنیت تنها یک
در گفتوگویی در شــبکه  4تلویزیون با بیان اینکه
خطوط قرمز و مذاکره با آمریکا هستند .از این رو،
دارد
ایران
درباره
قطعنامه
بیشتر از تحریمهایی که تاکنون اعمال شده است در
طی روزهای گذشته ،آیت ا ...جنتی ،رییس مجلس
با
و
کرده
نقض
آنرا
ترامپ
و
 14آبان از ســوی آمریکا شاهد نخواهیم بود ،گفت:
دیگران
خواهد
ی
م
قلدری
عدم
خبرگان با بیان اینکه ضعف مذاکرهکنندگان و
اروپاییهاحداکثر تا آبانماه برای رســیدن به ساز و
وادار
آن
نقــض
به
هم
را
تالش
رعایت خطوط قرمز توسط آنان از یک سو و
کارهای مشــخص به نتیجه برسند چرا که بعد از آن
کند .اکنون وی میخواهد
مذاکرات
عدهای برای مرتبط کردن مشکالت این
ماندن در برجام فایده نــدارد .اگر منافع اصلی ما در
با سوءاســتفاده از ریاست
هستیم،
رو
به رهبری از مسائلی است که با آن روبه
برجام یعنی در فروش نفت ،بازگشت پول و دریافت
دورهای بر شورای امنیت
گفت :برخی خواستار برگزاری نشست مشترک با
و پرداختهاعملیاتی نشود ،برای ما ماندن در برجام
موضوعــی را که برای ۷۰
آمریکا در حاشیه نشست ســازمان ملل هستند،
فایــده ندارد و آنهامیدانند اگر راهکاری پیدا نکنند
سال به فلسطین اختصاص
ترامپ هم به دنبال شــیطنت هایی اســت که در
ما در برجام نمیمانیم .این مقام وزارت خارجه افزود:
داشته منحرف کرده و در
حاشیه اجالس سازمان ملل با آقای روحانی دیدار
اروپاییهاتعهدات محکمیرا برای حفظ برجام و تامین
آن جلســه ایران را برای
کنــد ،در حالی که رهبری هم مکررا گفته اند که
منافع ایران از این توافق داشــتند امــا راه حلهای
اوضاع وحشــتناکی که او
هیچ مقامیحق ندارد با دولت آمریکا مذاکره کند.
عملیاتی را هنوز اجرا نکردهاند .معاون وزیر امور خارجه
و مشــتریانش در سراسر
از سویی روزگذشته سردار غالمحسین غیبپرور،
خاورمیانــه ایجاد کردهاند
در رابطه با نگرانیهااز ضعف اروپا در مقابل آمریکا در
رئیس سازمان بسیج مستضعفی هم با بیان اینکه
متهم کند؛ وقاحت!»/ایسنا
حمایت از برجام خاطرنشان کرد :مذاکرات ما با اروپا
برخی میگویند مشکالت کشور راه حل سیاسی
به طور نزدیک و فشرده جریان دارد ،اما معتقدیم باید
دارد ،گفت :این حرفهابوی بحــث مذاکره را میدهد! مذاکره با چه
مواضع سیاسی آنهارا از راهکارهای عملیاتی که میخواهند ارائه دهند
کسی؟ کسی که دستش به خیانت آلوده است؟
تفکیککنیم.

>

واکنش واعظی به سخنان آیتالله جنتی

بر اساس این گزارش ،واعظی در واکنش به اظهارات روز گذشته آیتاهلل
جنتی ،رییس مجلــس خبرگان رهبری مبنی بر اینکه برخی میروند
نیویورک که با ترامپ مالقات کنند ،گفت :این سخن او خیلی برای من
عجیب بود .ممکن است برخی این حرفهارا در کوچه و خیابان بزنند؛ ولی
اینکه رئیس مجلس خبرگان حرفی را بزند که هیچ پایه و اساسی ندارد
و هیچ وقت مطرح نبوده ،برای من جای تعجب است .من از همه بزرگان
کشور میخواهم وقتی میخواهند سخنرانی و مصاحبه کنند ،بررسی
بیشتر کنند یا سوال کنند تا مردم مطالبی که میگویند را بیشتر باور کند.

>

آمریکا؛ موافق حضور ایران در نشست

ادعا و اصرار برخی از مقامات مبنی بر تمایل مذاکرهکنندگان برای دیدار
روحانی و ترامپ در حاشــیه نشست سازمان ملل و نفی دولت از جمله
واعظی،رئیسدفتررئیسجمهوردرحالیاستکهروزگذشتهنیکیهیلی
نماینده ایاالت متحده در سازمان ملل متحد با بیان اینکه ما موافق حضور
رئیسجمهور ایران در نشســت شورای امنیت هستیم ،گفت :حضور او
بستگی به تصمیم تهران دارد .او بیان اینکه ایاالت متحده ریاست دورهای
شــورای امنیت را به مدت یک ماه بر عهده گرفته است ،ادامه داد :این
نشست اواخر ماه سپتامبر در جریان اجالس مجمع عمومیسازمان ملل
با حضور رهبران جهان برگزار میشود .نماینده ایاالت متحده در سازمان

>

اروپا هم خواهان دیدار روحانی و ترامپ؟

احتمــاال فارغ از ابراز تمایل آمریکا برای دیــدار روحانی و ترامپ در
حاشیه نشست ســازمان ملل حتی اروپاییهاهم مایلند که مشکل
برجام با دیدار و مذاکره دو مقام ارشــد آمریــکا و ایران و در نهایت
بازگشــت آمریکا به توافق هستهای حل شــود .زیرا علیرغم مواضع
مشترک اتحادیه اروپا در حفظ برجام بازهم هیچ تضمینی برای ادامه
راه برجام وجود ندارد .به همین دلیل شاید اروپاییهاهم مانند آمریکا
خواهان دیدار و مذاکره روحانی و ترامپ در حاشــیه اجالس مجمع
عمومیسازمان ملل هستند .اگرچه ترامپ درصدد است تا از حضور
ایران در نشســت سازمان ملل در جهت دیگری بهره ببرد ،به گمان
اروپا همچنان چشم به تحقق این دیدار بسته است.

|

فریدون مجلســی  :اگر ایــران نخواهد
در این نشست شرکت کند در واقع فرصتی را
برایپاسخگوییبهاتهاماتآمریکاازدستمیدهد.
از ایــن رو بهتر اســت کــه رئیس جمهور
در این نشست حضور پیدا کند

>

ترامپ ،درصدد ائتالف علیه ایران

قاسم محبعلی ،کارشناس مسائل سیاست خارجه و مدیرکل پیشین
خاورمیانه وزارت خارجه درباره اظهارات نیکیهیلی مبنی بر موافقت
آمریکا با حضور ایران در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت
به آفتاب یزد گفت« :به نظر میرسد که این اظهارات برای تحت فشار
قرار دادن ایران باشد .زیرا آمریکا با توجه به فضای سیاسی کنونی در
ایران مطمئن است که روحانی نمیتواند در این نشست حضور داشته
باشد .بنابراین درصدد اســت که از این تبلیغات در میان کشورهای
دیگر علیه ایران استفاده کند تا بگوید ما آماده مذاکره با تهران بودیم
اما ایرانیهاآماده مذاکره و قادر به حل و فصل اختالفات میان دو کشور
نیستند ».وی افزود« :بنابراین از یک سو ،ترامپ به دنبال تشکیل یک
ائتالف جدید علیه ایران بوده و از سویی درصدد است که بگوید علیرغم
عدم اشتیاق ایران ،ما آمادگی حل و فصل اختالفات سیاسی را داریم».
این مقام سابق در وزارت خارجه ادامه داد :اگرچه اکنون امکان دیدار و
حل و فصل اختالفات میان دو کشور وجود ندارد ،اما در نهایت ایران و
آمریکا باید روزی اختالفات سیاسی خود را حل کنند».


>

تالش آمریکا برای تجدید قطعنامهها

فریدون مجلسی ،تحلیلگر مسائل سیاسی درباره اظهارات نیکیهیلی
مبنی بر موافقت آمریکا با حضور ایران در نشست سران کشورهای عضو
شورای امنیت به آفتاب یزد گفت« :ترامپ درصدد استکه علیه ایران در
نشست شورای امنیت سازمان ملل مسائلی مطرح کند به همین دلیل
باید از سوی ایران نمایندهای حتی اگر عضو شورای امنیت هم نیست
در جلســاتی که شکایت علیه تهران مطرح میشود ،حضور یابد ».وی
افزود« :اگر ایران نخواهد در این نشســت شرکت کند در واقع فرصتی
را برای پاســخگویی به اتهامات آمریکا از دست میدهد ».این تحلیلگر
مسائل بینالملل ادامه داد« :روسیه هم قبال اعالم کردکه آمریکا در این
نشست میخواهد مسائلی علیه تهران و عملکرد منطقهای ایران مطرح و
همچنین ایران را تهدیدی علیه نظم و صلح جهانی معرفی کند تا مانند
دوره احمدینژاد قطعنامه های ســازمان ملل را یکبار دیگر علیه ایران
به جریان بیندازد ».وی اظهار کرد« :اکنون شــرایط متفاوت است و به
طور یقین دولت های چین و روســیه اقدامات آمریکا علیه ایران را وتو
میکند و از سویی مشخص نیست که دولتهای انگلیس و فرانسه هم به
اظهارات آمریکا علیه ایران رأی دهند ».مجلسی در پایان گفت« :ترامپ
با این اظهارات درصدد اســت که صحنهای علیه ایران در سازمان ملل
فراهم کند که اگر بخواهد روزی اقداماتی علیه ایران انجام دهد به جهان
بگوید که ما همه راه های صلحآمیز را طی کردیم و بارهاخواهان مذاکره
هم شدیم ،اما ایران نپذیرفت .بنابراین بهتر است که روحانی در نشست
شورای امنیت و اجالس مجمع عمومیسازمان ملل حضور یابد».

مسکو :امیدواریم شورای امنیت خروج آمریکا از برجام را بررسی کند

دمیتری پولیانسکی نماینده دائم روسیه در سازمان ملل پس از تصمیم رییس جمهور آمریکا برای ریاست نشست پی 
ش
روی شــورای امنیت گفت که امیدوار است در این نشست مسئله خروج واشنگتن از توافق هستهای با ایران نیز بررسی
ع هستیم که برنامههایی برای برگزاری یک
شــود.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،پولیسانسکی گفت :ما مطل 
نشست بلندپایه در  26سپتامبر ( 4مهر ماه) وجود دارد .ما امیدواریم که جنبههای مرتبط با خروج آمریکا از برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) در این نشست مورد بررسی قرار گیرد.وی در ادامه خاطر نشان کرد که موضوعات مربوط به ایران
تنهامیتواند در چارچوب قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل که در تایید برجام به تصویب رسید بررسی شود.

توئیت بازی سیاسی

نایب رئیس مجلس شــورای اســامیگفت:
اکنون برای خودمان یک سفره پهن کرده ایم
و برای مردم ســفره ای دیگــر .عدالت رنگ،
حزب و گروه نمیشناسد باید منصفانه با مردم
برخورد شود.مسعود پزشکیان ،افزود :در حال
حاضر به عنوان نماینده مجلس میگویم که
باید آنچه را که برای خویش و خویشــاوندان
خود میپسندیم برای مردم هم بپسندیم و در
این زمینه انصاف داشته باشیم.وی اعالم کرد:
وقتی که چیزی در جامعه نیست باید برای همه
نباشد؛ جانب انصاف را باید رعایت کنیم وقتی
مردم میبینند که ما چه طور رفتار میکنیم،
صدایشــان درمیآید.پزشــکیان به استیضاح
وزیــران اشــاره کرد و گفــت :در حال حاضر
باید اختالفهارا کنار بگذاریم و مشــکالت را
حل کنیم .در مجلس ،وزیــر رفاه و اقتصاد را
استیضاح کردند نمیگویم اشکالی نبود اما آیا
با استیضاح مشکل اشتتغال حل شد.وی ادامه
داد :حاال چه شــده است که داریم به هم گیر
میدهیــم ،آیا در این وضعیت مشــکل دالر
درست شده است؟ نمیگویم اینهابی تقصیر
هستند ولی االن وقت این حرفها نیست.نایب
رئیس مجلس خاطرنشان کرد :باید جوابگوی
مردم باشــیم همه در وضعیتی که در جامعه
ایجاد شــده اســت ،تقصیــر داریــم ،بیاییم
اختالف ها را کنار بگذاریم و مشکالت را حل
کنیم.به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :باید جوابگوی
مشــکالت مردم باشیم و همه دست به دست
هم دهیم و این ســفره ای که برای مردم پهن
کرده ایم را درست کنیم ،دیگر وقت حرف زدن
نیست؛ وقت عمل است.
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