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سیاسی

آمریکا  ۲تن از رهبران انصاراهلل یمن را تحریم کرد

آمریکا تحریمهایی را علیه مقامات نظامی انصاراهلل یمن اعمال کرد .به گزارش ایسنا،
به نقل از سایت شبکه المیادین ،وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد ،این کشور
تحریمهایی را علیه دو تن از فرماندهان نظامی انصاراهلل یمن اعمال کرده است .طبق بیانیه
وزارت خزانه داری آمریکا ،واشنگتن منصور السعدی و احمد الحمزی دو رهبر انصاراهلل
یمن را تحریم کرد .این در حالی است که آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا فوریه گذشته
حذف نام گروه انصاراهلل یمن از لیست سازمانهای تروریستی را اعالم کرده بود.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1135مرزهای ما با عراق به خاطر شیوع کرونا
بایدبستهبماند)12/5(.
 -1125آیا قرار اس��ت در س��ال جدید شیوه
سهمیهبنزینتغییرکند؟()12/5
 -1112در این ش��رایط کرونایی که خطرناک
اس��ت آنها که ماس��ک نمی زنند باید جریمه
شوند)12/5( .
 -1102از کرونا هیچ سن و سال مشخصی در
اماننیست.برایهمهگروههایسنیخطرناک
است .همه رعایت کنند)12/5( .
 -1051آی��ا امس��ال به خاط��ر کرونا هیچ
نمایشگاه بهارهای برگزار نمیشود؟ ()12/5
 -1041صادرات ش��یر خش��ک آزاد شد خدا
به داد قیمت شیرخشک برسد و وای به ما که
بچه ش��یرخواره داریم .همین االن هم قیمت
شیرخشکخیلیگراناست)12/5(.
 -1021تفاه��م ای��ران و آژانس ان��رژی اتمی
بینالمللی بس��یار بجا و منطقی بود .ما از این
توافقحمایتمیکنیم)12/5(.
 -1011آیا عالئم سرماخوردگی همان عالئم
کروناس��ت؟ پس س��رماخوردگی دیگر معنا
ندارد)12/5( .
 -0941پیش��اپیش روز پدر و والدت حضرت
عل��ی (ع) را ب��ه همه مردان کش��ورم تبریک
میگویم .به آنها که جزو کادر درمان هس��تند
و در جبهه مقابله با کرونا میجنگند تبریکات
صمیمان��ه عرض میکنم .موفق و تندرس��ت
باشند)12/5(.
-0810آمریکاییهاگفتندآمادهمذاکرههستیم.
این یک پالس مثبت است؟ ()12/5
-1015محمدیوسفیازگرگان:بازارچهنعلبندان
و محله پاسرو گرگان؛ استان گلستان با سدمعبر
ماهی و میوه فروشان مشکل ساز شده است .از
شهردار این شهر تقاضا داریم برای سهولت در
آمدو شدرهگذرانچارهایبیندیشند)12/10( .
 -1949تعلل در بازنشستگی؛ بیست و هشتم
بهمن تمامی مدارک برای بازنشس��تگی ام را
به شعبه بیست و یک تأمین اجتماعی تحویل
دادم .گفتند برو نهم اس��فند مراجعه کن .نهم
اسفندرفتمگفتندبیستوپنجماسفندمراجعه
کنم .چرا کارمندان این شعبه بیمه شدگان را
سر می دوانند؟()12/10
 -1511مه��دی پناه��ی از تهران :بی توجهی
مأم��وران راهور باعث ش��ده خیابان ش��کوفه،
منش��عب از خیاب��ان پیروزی به وی��ژه مقابل
پیتزافروش��ی َج َرس و پایین تر از آن به محل
پارک دوبله خودروها تبدیل شود .از راهنمایی و
رانندگی تقاضای رسیدگی فوری به این موضوع
را داریم)12/10( .
 -2218قدردان��ی از ش��هرداری منطق��ه۱۴؛
بههریکازنواحیمنطقهچهاردهتهرانمراجعه
می کنیم ،از لحاظ نظافت ،پاکیزگی و تعمیر،
نگهداری و س��اماندهی مخازن زبال��ه و به ویژه
رسیدگی سریع توسط فوریت های ۱۳۷بیشتر
از گذشته محسوس است که باید مردم با رعایت
بهداشتمحیطبیشترزحماتوخدماتکارگران
ش��هرداری را گرامی داش��ته و قدردان باشند.
همچنین از توجه و پیگیری به موقع خدمات
شهری سپاسگزاری می کنیم .جناب شهردار
منطقه ۱۴سپاسگزار -ساکنان منطقه چهارده
تهران()12/10
 -2311قدردان��ی از اطالع رس��انی؛ هرچه به
پایان س��ال نزدیکتر می ش��ویم ،کار و تالش
مطبوعاتی ها هم بیشتر می ش��ود .جا دارد از
اطالع رسانی بموقع خبرنگاران و نویسندگان
و بخ��ش های فن��ی روزنام��ه قدردانی کنیم.
علی از تهران ()12/10
-1625بعضیاوقاتبهدلیلخدماتارزندهبرخی
مسئوالن باید برای اطالع بقیه مسئوالن رده باال
نامشان چاپ شود تا بیش��تر در جریان امور قرار
گیرند.خوشبختانهمدیرمسئولگرامیروزنامهبه
ت تالشگران ،نام آنان را چاپ می کند
دلیل زحما 
کهجایقدردانیدارد)12/10(.
 -1423بیش��تر گ��زارش های صفحه س��ه
روزنام��ه تان به روز اس��ت .از توجه و پیگیری
خبرنگار پرتالش صفحه مربوطه سپاسگزاری
می کنم)12/10( .
 -1717قیمت آزاد مرغ کیلویی س��ی و چهار
هزار تومان است .این همه گرانی چه توجیهی
دارد؟ ()12/10
 -1112جمعه ع��ده ای در خیابان درودیان
مقابل فروشگاه جامبو(منطقه چهارده) ،برای
تهیه روغن جامد صف ایس��تادند ،من هم در
نوبت ایس��تادم اما روغن جامد به من و بقیه
مشتریان نرسید! چرا مردم برای تهیه روغن
باید با مشکل مواجه شوند مقصر این کمبودها
کیست؟ ()12/10
 -0915بده��کاران بد حس��اب :چرا برخی ها
هن��گام گرفتاری پ��ول قرض م��ی گیرند اما
موقع بازگردان��دن آن خلف وعده می کنند و
بدحسابند؟ اکبر()12/10
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

دولت
روحانی در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه:

برجام قابل مذاکره
مجددنیست

رئیس جمهور از برج��ام به عنوان یک توافق
چند جانبه بینالمللی با طرفهای مشخص
که با قطعنامه  2231ش��ورای امنیت تثبیت
گردیده ،نام ب��رد و گفت :برجام به هیچ وجه
قابل مذاکره مجدد نیس��ت و تنها راه حفظ و
احیا آن نیز لغو تحریمها از سوی آمریکا است
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دولت ،حسن
روحانی در گفتگو با "امانوئل ماکرون" رئیس
جمهور فرانس��ه ،با تاکید بر اینکه از دس��ت
رفت��ن فرصتها ب��رای حفظ و احی��ا برجام
میتواند شرایط را سختتر کند ،افزود :کاهش
مرحل��های تعهدات از س��وی ای��ران به دلیل
خروج آمریکا از برجام و ناتوانی س��ه کش��ور
اروپای��ی از عم��ل به تعه��دات برجامی بوده
که پس از تحقق تعه��دات طرفهای مقابل،
فورا قابل بازگش��ت است .روحانی لغو اجرای
داوطلبان��ه پروتکل الحاقی از س��وی ایران را
در چارچوب قانون مصوب مجلس دانس��ت و
افزود :همکاری ما با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی همچن��ان ادامه دارد و م��ا هیچ گاه از
برجام خارج نش��ده ایم.رئیس جمهور تاکید
ک��رد :هرگونه اقدام یا موضع غیرس��ازنده در
ش��ورای حکام میتواند به ب��روز چالشهای
جدید و پیچیده ش��دن وضعیت جاری منجر
ش��ود .روحانی از فرانسه به عنوان یک بازیگر
مهم نام برد و گف��ت :روابط تهران – پاریس
میتوان��د ب��ر اس��اس دیدگاهی پای��دار و با
اهدافی درازمدت برای همکاریهای مشترک
دو جانبه ،منطقهای و جهانی توسعه یابد.
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به پاندمی
وی��روس کرونا در کش��ورهای مختلف جهان
از جمله ایران و فرانس��ه ،با بیان اینکه مقابله
موثر با کرونا نیازمند همکاری همه کشورهای
جهان اس��ت ،اف��زود :تحریمه��ای ظالمانه و
غیرقانون��ی آمریکا ،مقابله با ای��ن بیماری را
برای ایران دشوارتر کرده و دستیابی جمهوری
اس�لامی به منابع مالی خود حتی برای تهیه
دارو و تجهیزات پزش��کی را با مشکل مواجه
کرده اس��ت و از اتحادیه اروپا بویژه فرانس��ه
انتظار میرود در مقابل این اقدام غیرانسانی،
سکوت نکند.رئیس جمهور فرانسه نیز در این
گفتگوی تلفنی حف��ظ برجام را یک ضرورت
برای جامعه جهانی خواند و برتداوم گفتگوها
برای بازگش��ت همه طرفها به اجرای کامل
تعهدات برجام تاکید کرد .امانوئل ماکرون بر
اقدام دو طرف برای گامهای اولیه تاکید کرد و
گفت :اروپا آمادگی برای فعال شدن بیشتر در
هفتههای پیش رو جهت احیاء برجام را دارد.

مکث

حملهمسلحانهگروهک
تروریستیجیشالظلم
به خودروی سپاه در سراوان

معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان
وبلوچستان گفت:گروهک تروریستی جیش
الظلم به خودروی سپاه پاسداران در شهرستان
س��راوان حملهی مس��لحانه کرد .به گزارش
ایس��نا ،مرعش��ی افزود :این حمله مسلحانه
عصر روز سه شنبه در منطقه کشتگان بخش
بمپشت شهرس��تان س��راوان رخ داده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان
وبلوچس��تان اظهار کرد :این خودروی حامل
نیروهای یگان مهندسی سپاه پاسداران بود.

بین الملل

طراح تحریمهای آمریکا
علیه ایران در دولت بایدن
سمتگرفت

ریچ��ارد نفیو به عن��وان مع��اون رابرت ملی
مس��ئول امور ایران در وزارت خارج ه آمریکا
منصوب ش��د .به گزارش انتخاب ،نفیو طراح
تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی در
دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بود که به
برجام ختم شد.

منطقه

موضعگیریآمریکا
نسبتبهاعتراضاتعراق

س��فارت آمریکا در بغداد خواهان بازخواست و
مجازات عامالن کشتارها طی اعتراضات اخیر
عراق ش��د.به گزارش ایس��نا به نقل از روس��یا
الی��وم ،س��فارت آمریکا در بغ��داد در بیانیهای
اعالم کرد :ما از نزدیک خش��ونتهای اخیر در
الناصریه که به کشته شدن فاجعه بار تعدادی
از تظاهرکنن��دگان و زخمی ش��دن صدها تن
انجامید ،زیر نظر داش��تیم .ما احس��اس اندوه
عمیقی برای قربانیان و خانوادههایشان کرده و
برای افراد آس��یب دیده آرزوی سالمتی هرچه
سریعتر و کامل را داریم .سفارت واشنگتن تاکید
ک��رد :گامهایی که دولت عراق برای آرام کردن
تنشها و حل و فصل مسالمت آمیز اوضاع در
الناصریه و تحویل عامالن خشونتها به دست
عدالت برداشت ،از نظر ما دلگرمکننده بود.

هشدار ایران به اروپا و آمریکا

اگر قطعنامه علیه ایران تصویب شود در توافق با آژانس بازنگری میکنیم

علی ربیعی س��خنگوی دولت هشدار داد که اگر قطعنامهای علیه
ایران در ش��ورای حکام آژانس تصویب ش��ود ای��ران در توافق با
آژان��س «بازنگری» میکند .به گزارش فرارو ،ربیعی در نشس��ت
خبری خود گفت« :در پاس��خ به این زمزمه کش��ورهای اروپایی،
نماینده کش��ورمان طی بیانیهای اعالم کرده است که در صورت
تصویب هر قطعنامهای علیه ایران ،قطعا واکنش مناسب و تصمیم
مقتضی از جمله بازنگری در بیانیه مش��ترک اخیر بین آژانس و
سازمان انرژی اتمی ،اتخاذ خواهد شد».
س��خنگوی دول��ت تاکی��د ک��رد "تواف��ق اخیر ص��ورت گرفته
بی��ن ایران و آژانس بینالمللی انرژی هس��تهای نش��اندهنده
حس��ن نیت ای��ران و ثبات قدم ما برای اطمینان بخش��یدن به
جامع��ه بینالمللی درباره تعهد خدش��ه ناپذیر ما در صلح آمیز
بودن فعالیتهای هستهای است".
ربیع��ی تاکی��د کرد« :م��ا انتظار داری��م که این حس��ن نیت با
حس��ن نیت متقابل از سوی اعضای ش��ورای حکام مواجه شود.
از نظ��ر ما با توافق انجام ش��ده ،هیچ دلیلی برای نگرانی از توقف
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی وجود ندارد » .او به آمریکا و اروپا
هش��دار داد "اقدامی خالف انتظار ما آثاری مخرب بر فرآیندهای
دیپلماتی��ک خواهد داش��ت و میتواند پنجرهه��ای فرصت را به
سرعت ببندد".
ای��ران چن��دی پیش در راس��تای اجرای قان��ون مصوب مجلس

س��خنگوی دول��ت" :تواف��ق اخی��ر ص��ورت گرفته
بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی هستهای نشاندهنده
حسن نیت ایران و ثبات قدم ما برای اطمینان بخشیدن
به جامعه بینالمللی درباره تعهد خدش��ه ناپذیر ما در
صلح آمیز بودن فعالیتهای هستهای است"
اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دسترسی بازرسان آژانس
به برنامه هس��تهای خود را تا حدود سی درصد کاهش داد که با
اعتراض شدید کشورهای غربی همراه بود.
همزمان رافائل گروس��ی مدیرکل آژانس به ایران س��فر کرد و با

مقامات ایران بر سر چگونگی نظارت به برنامه هستهای به توافقی
س��ه ماهه رسید .براس��اس این توافق برخی فعالیتهای ایران به
مدت س��ه ماه ضبط میشود اما در اختیار آژانس قرار نمیگیرد.
جزییات بیشتر توافق منتشر نشده و گفته میشود محرمانه است.
با وجود این توافق روز گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس در
آغاز نشست شورای حکام از ایران انتقاد کرد که توضیحی درباره
مواد اتمی اعالم نش��ده خود نداده است .او همچنین خواستار آن
شد که بازرسیهای آژانس مورد بده بستان سیاسی قرار نگیرد.
ب��ا این حال انگلیس ،فرانس��ه و آلمان روز گذش��ته با حمایت از
موضع آمریکا برای تصویب قطعنامهای در ش��ورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران ،پیشنویس این قطعنامه را به
نمایندگان  ۳۵کشور عضو این شورا ارائه دادهاند.
در این قطعنامه ،قدرتهای اروپایی نس��بت به عدم توضیح قابل
قبول از س��وی تهران در خصوص ذرات اورانیوم یافت شده در دو
س��ایت پیشین هستهای ایران ،ابراز «نگرانی عمیق» کردهاند و از
ایران خواستهاند که به «نقض» توافق هستهای پایان دهد.
نشس��ت ش��ورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای از روز
دوشنبه  ۱۱اسفند در وین برای بررسی کاهش تعهدات هستهای
جمهوری اس�لامی ایران آغاز شده است و گزارشها حاکی از آن
است که قطعنامه پیشنهادی اروپاییها احتماال روز جمعه به رای
گذاشته شود.

باهنر:

 FATFبه احتمال زیاد در مجمع تشخیص تصویب میشود

محمدرض��ا باهنر ،عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت:
افای تی اف به احتمال زیاد تصویب میش��ود ولی حق تفحصها
باید در کنار این بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحصها مورد
بررسی است.
به گزارش برنا« ،محمدرضا باهنر» ،دبیرکل حزب جامعه اس�لامی
مهندس��ین و عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام ،در رابطه با
حواش��ی اخیر در م��ورد تصویب الیحه افای ت��ی اف عنوان کرد:
افای تی اف اصوال یک مقابله نامه بینالمللی نیست و کاری است
که کش��ورها از مدته��ا قبل دور هم جمع ش��دهاند و تفاهمهایی
کردهان��د تا مبارزات ،مقررات و یک قوانینی را در کش��ورهای خود
بگنجانن��د و اعمال کنند و در مجموعه این کار گفته ش��ده به نفع
صلح جهانی و منافع جهانی است.
او افزود :در این ماجرا داستانی پیش میآید که منافع ملی و منافع جهانی
کجا با هم مغایر است و کجا با هم همسو و هم جهت هستند.باهنر تاکید
کرد :داستان افای تی اف از مدتی قبل در مورد ایران شروع شد و
مذاکره و صحبتهایی در زمان وزارت طیب نیا ش��روع شد .ایشان
رفتند و مذاکرات مفصلی کردند و پیش��نهادی برای ایران دریافت
کردند و گفته ش��د ایران این اقدامات را انجام بدهد تا در مجموعه
کشورهایی که به افای تی اف پیوسته اند ،همکاری کند.
او توضیح داد:در این مجموعه کشورها با سه گروه کشورهای همکار
ب��ا هم تفاهم نام��ه دارند و مقرراتی را بین خودش��ان دارند و عمل
میکنند و متعهد هستند .یک سری کشورها که بعضا این مقررات
را رعایت نمیکنند کشورهایی دارای ریسک باال هستند .به اصطالح
امروز چیزی مثل تحریم نیس��ت که کشوری ظالمانه و یا بر مبنای
سیاسی ،کش��وری را تحریم کند یا شورای ملل بخواهد کشوری را
تحریم کند ولی توصیهای به کش��ورهای جهان است که میگویند
معامله با این کشورها دارای ریسک ،باال است .گروه بعدی کشورهای
غیر همکار هس��تند که گفته میشود به هیچ وجه با آنها همکاری
نداش��ته باشید و مراقبت مبادالت اقتصادی با این کشورها باشید و
این کشورها مورد اعتماد نیستند.
باهنر ادامه داد :زمانی که بحث شد  ۳۰تا  ۴۰اتفاق را در کشور گفتند
که اگر ایران اینها را انجام بدهد کش��ور دوست میشود و خالصه
این در س��ه تا چهار قانون خالصه شد .ابتدا قانون پولشویی بود که
مجلس تصویب و شورای نگهبان بررسی کرد و ما در مصلحت نظام
بررسی کردیم و این بند جامع و کامل تصویب و ابالغ شد .با ابالغ و
اجرایی شدن قانون پولشویی نزدیک به ۷تا ۸مورد از آن موارد اتفاق
افتاد و جامعه جهانی و هیئت عالی افای تی اف تایید کردند که این
اتفاقات افتاده و ایران همکاری میکند.
او یادآور ش��د :پالرمو و س��ی اف تی ماندند که اینها هم در ارتباط

با کمک به تروریس��م و چیزهای دیگری است که ما هم مدعی این
هس��تیم که بیشترین قربانی را در زمینه تروریسم در جهان معاصر
و در بین بقیه کش��ورها داریم .تروریسمی که در کشور ما از رئیس
جمهور ،وزیر و نماینده مجل��س و ...را قربانی کرده و ما امروز فقط
بیست هزار قربانی تروریسم داریم.
باهنر تصریح کرد :زمانی که بحث تروریس��م در منطقه مطرح شد
هیچ کشوری بر این موضوع حساسیت نداشت ولی ما آن را مطرح
کردیم .ماجرای یازده س��پتامبر خیلی بعدتر رخ داد و ما مبارزهای
ج��دی ،عملیات��ی و موضعی با تروریس��م داش��تیم و اعالم مواضع
میکنیم ،مبارزه میکنیم و هم افش��ا میکنیم .در جریانات اخیر و
مسائل تروریسم در منطقه و ماجرای خلیفه گری و ...نیز سردار دلها
را در این جریان از دست دادیم.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام عنوان کرد :اشکال ما در این
زمینه این اس��ت که بعضا در دنیا کسانی ،تروریسم مطرح میشوند
که ما آنها را آزادی خواه مینامیم .فلسطین کشوری است که عدهای
از بی��رون آمده و آنه��ا را آواره و خانه هایش��ان را مصادره کردهاند
طبیعی است که آنها برای بازگشت به کشور خود مبارزه میکنند.
آنها آزادی خواه هس��تند و میخواهند سرزمین اشغال شده خود را
آزاد کنند یا مردم یمن که این همه ظلم در قبال آنها انجام میشود.
به تعبیر مقام معظم رهبری جای جالد و ش��هید را عوض کردهاند
آن کسی که آزادی خواه است و مبارزه اصالحطلبانه دارد تروریسم
خوانده میشود و کسی که ترور میکند ،کشور مستقل و به رسمیت
شناخته شده معرفی میشود.
او ب��ا بیان اینکه ما با برخی از کش��ورها از نظر واژهای اختالف نظر
داریم ،اضافه کرد :تروریسم یعنی چه؟! در مورد تحریم ،امروز تحریم
ظالمانه بر علیه ما اعمال میش��ود و ب��رای خنثی کردن تحریمها
جایی باید آنها را دور بزنیم و قوانین ظالمانه کشورهای متخاصم را
نادیده میگیریم .اگر قرار باشد این موارد ،به عنوان جرم بر علیه ما
نوشته شود بیرحمانه است .کسی تردیدی ندارد که ما در مبارزه با
تروریسم جدی هستیم ما در لبه جلویی این مبارزه هستیم.
او اضافه کرد :اینکه ما چطور به پالرمو و سی اف تی بپیوندیم که در
مجامع جهانی اعالم کنیم ما بر علیه تروریس��م هستیم و از طرفی
این اهرمی نباشد تا خنثیسازی مبارزه ایران بر علیه تحریمها باشد،
این کار فنی و دقیقی است که کمی معطلی دارد.
باهن��ر افزود :در مجمع هنوز درباره افای تی اف بحث میش��ود و
این موضوع یک دور معطل ش��د و به نتیجه نرسید .ریاست محترم
جمهور نامهای برای رهبری مرقوم داشتند و خواستند مجمع عالوه
بر اتمام وقت بررسی باز هم مسئله را بررسی کند و دو جلسه است
که در کمیس��یونهای مربوطه بررسی میشود .فکر میکنم ظرف

نمایندهاصفهان:

اگر حمله به کشتی اسرائیلی کار ایران بود
به صراحت میگفتیم
عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس
گف��ت :جمهوری اس�لامی
ایران اگر بخواه��د کاری را
انجام بده��د مخفیانه انجام
نمیدهد آشکارا اعالم کردیم
که اگر رژیم اش��غالگر قدس
هرگونه تعدی به جمهوری
اسالمی ایران در نظر داشته
باش��د مجموعه دولت و مردم کشور آنها ،بسیار
آسیب پذیرند.به گزارش برنا« ،عباس مقتدایی
خوراس��گانی» ،عضو کمیس��یون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس ،در رابطه با حمله به
کشتی اسرائیل و ادعایی مبنی بر متهم دانستن
ای��ران در این ماجرا گفت :جمهوری اس�لامی
ایران از اقتدار الزم برخوردار است .اگر قرار باشد
کاری را انج��ام دهیم عق��ل حکم میکند آن را
در فضای منطقی برنامه ریزی کنیم ،حرفهایی
که این روزها رژیم اشغالگر قدس میزند بیشتر
به فرافکنی نزدیک اس��ت تا واقعیت .جمهوری
اس�لامی ایران اگر بخواهد کاری را انجام بدهد
مخفیان��ه انجام نمیدهد آش��کارا اعالم کردیم
که اگر رژیم اش��غالگر ق��دس هرگونه تعدی به
جمهوری اس�لامی ایران در نظر داش��ته باشد
مجموعه دولت و مردم کشور آنها ،بسیار آسیب
پذیرند .او ادامه داد :در موضوع اخیر و این حادثه
دریایی همه حرفهای که زده ش��ده اتهام زنی
اس��ت .جمهوری اس�لامی ایران به عنوان یک
کش��ور بزرگ دارای قدرت ،دلیلی نمیبیند که
کار مخفیان��ه انجام دهد ،همانگون��ه که پایگاه
آمریکاییه��ا را زدیم و به صراحت اعالم کردیم
در م��وارد دیگ��ر هم همی��ن منط��ق را دنبال
میکنیم .آس��یب پذیری رژیم اش��غالگر قدس
آنقدر زیاد اس��ت که حت��ی مجموعههایی که

کشور نیستند هم میتوانند
به آنها ،آس��یب ج��دی وارد
کنند .به عنوان کشور دارای
اقتدار و مسئولیت در عرصه
بینالملل��ی کارهایمان را از
طریق وزارت خارجه واضح و
روشن بیان میکنیم .موضوع
کشتی اس��رائیلی ربطی به
ایران ندارد.
او در رابط��ه ب��ا حمله آمریکا به س��وریه گفت:
س��ردرگمی در هیئ��ت حاکم ه ایال��ت متحده
آمریکا مشهود است .آنها از یک سو اعالم کردند
به دنبال تغییر سیاس��تهای خ��ود در منطقه
هستند در حالی که اکنون همان سیاستهای
س��ابق را ادام��ه میدهن��د .آمریکاییه��ا باید
بدانند حضورش��ان در منطقه برخالف مقررات
و حق��وق بینالمللی اس��ت و حتی این کش��ور
س��الهای گذش��ته به جهت قدرتی که داشت
میتوانس��ت ،مجموع��های از فعالیتها را انجام
ده��د در حالی که اکنون ق��درت ایالت متحده
آمریکا کاهش یافته و بس��یار در زمینه اقتصاد،
ش��کننده ش��ده و بدهکارترین کشور دنیا است
و کوچکتری��ن تالطم ب��رای آنه��ا در منطقه
میتواند ب��ه فروپاش��ی اقتصادی این کش��ور،
منتهی ش��ود .مقتدایی در پای��ان تصریح کرد:
ی نیس��ت
اکنون ایالت متحده آمریکا در موضع 
که خود را درگیر مس��ائل در منطقهای کند که
کشورهای قدرتمندی مانند ایران در این منطقه
حضور دارند .پیام ما به آمریکا این است که پایش
را از گلیم خود درازتر نکند ،حضور آنها در سوریه
برخالف مقررات بینالمللی است و این اقدامات
میتوان��د ،تضعیف روز افزون ایال��ت متحده را
به ویژه در عرصه افکار عمومی به همراه داشته
باشد.

 ۱۵روز آینده به صحن مجمع بیاید و امیدواریم مجمع نظر خوبی
بر اس��اس منافع ملی ،داشته باش��د .او در پایان گفت :به نظر من،
افای تی اف به احتمال زیاد تصویب میش��ود ولی حق تفحصها
بای��د در کنار این موضوع بررس��ی ش��ود که ام��روز هم فقط حق
تفحصها مورد بررسی است.

> انصاری :نامه روحانی به رهبری راه را برای تصویب  FATFباز کرد

در همین راس��تا مجی��د انصاری عضو مجمع تش��خیص مصلحت
نظام ،نیز در گفتگو با جماران ،درباره فضای مجمع تشخیص برای
رایگی��ری مجدد برای  FATFو  CFTگفت :جلس��ات متعددی
ک��ه بع��د از تمدید مدت مرجع برای بررس��ی مجدد که از س��وی
رهبری موافقت شد  4جلسه طوالنی در کمیسیون مشترک مجمع
با حضور مس��ئولین ذیربط دولتی از بان��ک مرکزی ،وزارت اقتصاد،
وزارت نف��ت ،معاون��ت وزارت خارج��ه ،معاون��ت رئیس جمهوری
تش��کیل ش��د و بطور مفصل بحثهای کارشناس��ی مورد ارزیابی
مجدد قرار گرفت.
وی ادامه داد :در مجموع با توضیحاتی که مس��ئولین ذیربط دادند
وس��واالت و ابهامات��ی که از س��وی احزاب مطرح بود ،پاس��خ همه
س��واالت و ابهامات داده ش��د که نسبت به گذشته نظرات برخی از
اعضا تغییر کرد .دولت پیشنهاد داد ما این دو الیحه پالرمو و CFT
را که از دو الیحه باقیمانده از  4الیحه مرتبط با  FATFاست را با
حق تحفظ تصویب کنیم .این حق مسئله مهمی است چون نگرانی
عمده اعضای مجمع این بود که در شرایطی که تحریمهای گسترده
و ظالمانه یک سویه از سوی امریکا بر کشور ایران را شاهد هستیم
و از این بابت تامین دارو و مایحتاج پزش��کی هم برای ما مشکالتی
دارد که ما ناگزیر برای اقدامات خنثیسازی این تحریمها هستیم.
معاون پارلمانی س��ابق رئیس جمهوری در پاس��خ به این پرسش،
آیا نامه روحانی به رهبری باعث ش��ده که برخی از افراد در مجمع
نظرش��ان تغییر کند گفت :نامه آقای روحان��ی راه را باز کرد .چون
طبق تبصره ماده  25آئین نامه داخلی مجمع ،اگر موضوع اختالفی
یک س��ال از تاریخ ارجاع به مجمع بگذرد و مجمع اظهار نظر نکند
نظر ش��ورای نگهبان حاکم میش��ود و چون یک سال گذشته بود
عم ً
ال نظر شورای نگهبان حاکم میشد و این دو الیحه رد شده تلقی
میش��دند .منتهی نامهای که آق��ای روحانی به مقام معظم رهبری
نوشتند درخواست کردند محدودیت زمانی را مجمع نداشته باشد و
باز این را بررس��ی کنند و چون ایشان موافقت کردند زمینه بررسی
مجدد فراهم شد و همین فرصت ایجاد شد که مجددا ً در کمیسیون
مطرح شود .احساس میکنم با این حق تحفظ میتوانیم منافع ملی
را تامین کنیم.

انتقاد تند از قالیباف:

اینجا مجلس است
نه پادگان نظامی
رئیس مجلس در واکنش به انتقاد نمایندگان از
هجمه نماینده بافق به رئیس مجلس گفت :اجازه
دهید حرف مخالف هم شنیده شود و بنده درباره
محتوای صحبتهای این نماینده حرفی نمیزنم.
ب��ه گزارش مهر ،محمدرضا صباغیان در جلس��ه
علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی
الیحه بودجه س��ال  ۱۴۰۰به عنوان مخالف یکی
از پیشنهادات بودجهای نمایندگان قصد صحبت
داش��ت و در ابتدا گفت :بنده میخواهم تذکری
را مطرح کنم.محمدباق��ر قالیباف خطاب به وی
گفت :این موضوع تبدیل به رویهای شده است که
نمایندگان در ابتدای صحبتهای خود تذکری را
هم مطرح میکنند و بهتر است صرفاً مطالب خود
درباره موضوع را مطرح کنید.صباغیان در واکنش
به رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :آقای
قالیباف! بگذارید حرفم را بزنم .در حال حاضر یک
رویهای ایجاد شده است که پیشنهاد دهندگان به
بودجه باید در جایگاه هیئت رئیسه حاضر شوند
و ب��ا معاونت قوانین هماهنگ باش��ند تا بتوانند
اظهارات خود را در صحن مجلس مطرح کنند.وی
بیان کرد :از س��وی دیگر متاسفانه شاهدیم چند
پیشنهاد نمایندگان از سیستم حذف شده که باید
بگویم این رویه به هیچ وجه درست نیست و ما قب ً
ال
هم بودجه بررسی کردهایم و نباید این روال ادامه
یابد .نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای
اسالمیخطاببهقالیبافگفت:اینجامجلساست
و پادگان نظامی نیست .شما هم نماینده مجلس
هستید و نماینده برتر نیستید و تقاضای ما از شما
این اس��ت که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس
عمل کنید .صباغیان ادامه داد :آقای قالیباف! شما
در مجلس یک حزب تشکیل دادهاید و کسی هم
نمیتواند در مجلس حرف بزند ،باید اجازه دهید ما
صحبت کنیم؛ شما فقط مجری مجلس شورای
اسالمی هستید.این اظهارات نماینده مردم بافق و

مهریز با واکنش تعدادی از نمایندگان رو به رو شد
و نمایندگان دور صندلی صباغیان جمع شدند و به
صحبتهای او علیه رئیس مجلس شورای اسالمی
اعتراض کردند.
>قالیباف:اجازهدهیدحرفمخالفشنیدهشود

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت :از
همه نمایندگان میخواهم اجازه دهند صباغیان
صحبت هایش را مطرح کند .البته اش��کاالتی در
صحبتهای وی وجود داشت که خود نمایندگان
به آن عکس العمل نشان دادند اما درخواست بنده
این است که اجازه دهید حرف مخالف هم شنیده
شود .وی خطاب به صباغیان گفت :شما باید قانون
را رعایت کنید و قرار بر این بود که صرفاً مخالفت
خود را با پیشنهاد یکی از نمایندگان مطرح کنید
ام��ا تذکر خود را ط��رح کردید که این مس��ئله
برخالف آیین نامه داخلی مجلس اس��ت.رئیس
مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد :بنده درباره
محتویات صحبتهای این نماینده چون خطاب
به خودم بود ،حرفی نمیزنم و همچنین تذکر بر
اساس اصل  ۷۵قانون اساسی نمیدهم .همچنین
در ادامه جلس��ه ،علیرضا س��لیمی اظهار داشت:
مجلس چش��م و گوش مردم است و در مجلس
یازدهم آزادترین اظهارات مطرح میشود و تریبون
مجلس برای همه باز است.وی بیان کرد :مجلس
یازده��م ،آزادتری��ن مجلس در نظ��ام جمهوری
اسالمی بوده است و همه میدانیم از زمانی که این
مجلس آغاز شده برخی به دنبال هجمه وارد کردن
به مجلس هستند.نماینده مردم محالت در مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :از زمان آغاز مجلس
خبرسازیهای جعلی و دروغین علیه مجلس آغاز
شده اما هیئت رئیسه مجلس همیشه با جان و دل
انتقادات را میپذیرد و تقاضای بنده از نمایندگان
آن است که حرفهای خالف واقع مطرح نکنند.

