
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5725 پنج ش��نبه 24 م��رداد 1398 | 13 ذی الحج��ه 1440 |
   ظريف: امريكا عامل ناامني در خليج فارس است

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كش��ورمان در 
پيامي توئيتري خاطرنشان كرد دخالت هاي امريكا 
در منطقه خليج فارس مهم ترين عامل ناامني در اين 

منطقه است. 
ظريف در اين پيام توئيتري با انتقاد از اقدامات بي ثبات كننده امريكا 

در منطقه تأكيد كرد: 
»دخالت امريكا در خليج فارس و تروريس��م اقتصادي اين كشور 
عليه ايراني ها مهم ترين عامل ناامني در منطقه است. اضافه كردن 
ناوگان هاي دريايي خارجي به اين آبراهه باريك و ش��لوغ ]تنگه 
هرمز[ تنها خطر اشتعال را افزايش مي دهد. اگر امريكا خواستار 
امنيت دريايي است، بايد از رفتارهاي بي ثبات كننده خود دست 

بردارد.«
........................................................................................................................

   توهين روزنامه نگار سعودي به مردم فلسطين 
به تازگي ويدئويي از طنين شعارهاي زائران فلسطيني بيت  اهلل الحرام 
در س��رزمين منا در حمايت از قدس منتش��ر ش��د كه واكنش هاي 

گسترده اي به دنبال داشت. 
در اين ويدئو گروهي از زائران فلسطيني خانه خدا در صحراي منا هنگام 
اداي مناسك حج فرياد »بالروح بالدم نفديك يا أقصى«؛ )جان و مالمان 

فداي مسجد االقصي( سر مي دهند. 
پس از انتشار ويدئوي ش��عار زائران خانه خدا در حمايت از قدس، 
محمد آل الشيخ، روزنامه نگار سعودي همسو با حكومت آل سعود 
لب به اهانت و توهين به مردم فلسطين گشود و با انتشار پست هايي 
سراس��ر توهين در صفحه اينستاگرامش نوش��ت: »فلسطيني ها 
]آوارگان فلس��طيني[ وبال گردن همه كساني هس��تند كه از آنها 
ميزباني مي كنند. اردن از آنها ميزباني كرد، س��پتامبر سياه اتفاق 
افتاد. لبنان از آنه��ا ميزباني كرد، جنگ داخل��ي رخ داد. كويت از 
آنها ميزباني كرد، به س��ربازان صدام تبديل ش��دند. حاال هم آنها 
تريبون هاي خود را ب��راي توهين به م��ا و انكار مواض��ع ما به كار 

گرفته اند؛ آنها را فقط ارتش اسرائيل مي شناسد.« 
آل الشيخ در توئيت  ديگري نوشت: »آشوب و تظاهراتي كه حماسي ها 
در حج راه انداختند، قطري ها پشتش ايستاده اند. بايد سگ هاي حماس 
سال آينده از زيارت منع ش��وند... بهتر است به همان كشور چه ]قطر[ 

بروند و همان جا حج شان را به جا آورند.« 
گفتني است پيش از اين هم محمد آل الشيخ روزنامه نگار خودفروخته  
سعودي توئيت هايي توهين آميز در ابراز خشم از تن ندادن فلسطيني ها 
به سازش با صهيونيست ها منتشر كرده بود كه هر بار با اعتراض وسيع 

كاربران عرب همراه شد. 
........................................................................................................................

   خبر مهم رهبر انقالب به ميهمانان يمني
مهدي جهان تيغي فعال رسانه اي در كانال تلگرامي 

خود نوشت: 
ديدار هيئتي از جنبش انصاراهلل يمن با رهبر معظم 
انقالب ديداري تاريخي محسوب مي شود. اين ديدار 
كه در زمان سنجي دقيق نيز رسانه اي- بخوانيد علني- شده است، خبر 

از اتفاقات مهمي مي دهد. 
1. پس از ديدار چندي قبل بشار اس��د با رهبر معظم انقالب كه از آن 
به عنوان ديدار جشن پيروزي مقاومت در تهران ياد مي شود، ديدار با 
جريان مقاومت در يمن، به معناي آشكار شدن پيروزی هاي جديدتر 

و بزرگ تر در اين كشور مهم عربي است. 
 2. حس��ينيه امام خميني)ره( دوران تاريخ��ي را همانند جماران در 
حال طي كردن اس��ت. اگر روزگاري جماران مركز تشويق و فراخوان 
براي قيام ملت ها و تشكيل هس��ته هاي مقاومت بود، اين روزها بيت 
رهبري پس از يك دوره پيچيده چند س��اله فرماندهي هس��ته هاي 
مقاومت در جهان اسالم، محل نشان دادن افق هاي بسيار نزديك براي 

پيروزی هاي بزرگ و قريب الوقوع است. 
3. در كنار موارد گفته ش��ده، نبايد از شجاعت و ايستادگي تاريخي 
جريان انصاراهلل در يمن به راحتي گذشت. اين جريان گرچه در ظاهر 
ديرتر از ديگر گروه هاي مقاومت، ديده ش��د ول��ي در صحنه عمل، 
چه بسا زودتر و س��ريع تر از برخي ديگر از گروه ها، خود را در صدر 

موفقيت هاي بزرگ منطقه جاي داد.

واعظي در حاشيه جلسه دولت:
 روند آزادسازی نفتکش ایرانی 

مثبت است 
گزينه دولت براي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در نيمه اول 

شهريور ماه قطعي مي شود. 
به گزارش مهر، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در حاش��يه 
جلس��ه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در خص��وص زمان معرفي 
وزير پيشنهادي آموزش و پرورش گفت: با توجه به اينكه بايد مقدمات 
بازگش��ايي مدارس آماده شود، در هفته گذش��ته مطالعاتمان در اين 
خصوص آغاز شده اس��ت. رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: به پنج 
تا ش��ش گزينه براي وزير پيش��نهادي آموزش و پرورش رسيده ايم و 

اميدواريم در نيمه اول شهريور ماه قطعي شود. 
واعظي درخصوص توقيف نفتكش ايراني، گفت: تمام اسنادي كه الزم 
بود به دادگاه جبل الطارق ارسال شد و روند آزادسازی نفتكش ايرانى 
مثبت است. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص مسئله كشمير، اظهار 
داش��ت: موضوعي كه ما در خصوص همه مس��لمانان داش��ته ايم اين 
بوده است كه ما بايد تالش كنيم مسلمانان در كشورهايي كه زندگي 

مي كنند همه از حقوق انساني برخوردار باشند. 
رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: با توجه به اينكه موضوع كش��مير 
موضوع اختالفي بين هند و پاكستان است و ما با هر دو كشور پاكستان 
و هند روابط صميمانه و خوبي داريم و همواره توصيه كرده ايم كه اين دو 
كشور خويشتنداري كرده و برخوردشان با مسلمانان كشمير موضعي 
از جايگاه احترام و حفظ حقوق آنان باش��د، اميدوارم تنش موجود به 

سرعت برطرف شود. 
واعظي در پاس��خ به س��ؤال ديگري در مورد مذاكرات ب��ا اروپا، گفت: 
مذاكرات وارد فاز جدي تر شده است. جلسه اي را كميسيون مشترك 
برگزار كرد و همچنين جلسه اي قرار است با حضور وزراي امور خارجه 
كش��ورهاي اروپايي و ايران برگزار شود. كش��ورهايي نيز با ما صحبت 

كردند براي اينكه به چارچوبي برسيم. 
وي افزود: رئيس جمهور فرانس��ه در اين راستا فعاليت بيشتري دارد و 
مذاكرات ما با وي تقريباً تداوم داشته است و اميدواريم بتوانيم منافع 
ملت ايران را تأمين كنيم و منافع كشور در برجام محقق شود. رئيس 
دفتر رئيس جمهور گفت: تا اجراي گام س��وم يك ماه وقت داريم، كل 
مرحله دو ماه است، اگر كه به جمع بندي نرسيم در اينكه گام بعدي را 

برخواهيم داشت ترديدي نيست. 
واعظي در مورد سفر رئيس جمهور به سازمان ملل نيز توضيح داد: در 
حال فراهم كردن مقدمات س��فر هس��تيم، اميدواريم آقاي ظريف در 
جلسه سازمان ملل حضور داشته باش��ند. وزير امور خارجه بايد بتواند 
در جلسات مهم در سازمان ملل حضور داشته باشد. وي گفت: نماينده 
ايران در سازمان ملل نامه اعتراضي جدي به دبيركل سازمان ملل ارسال 

كردند و خواستار بررسي جدي موضوع شدند.

   چهره ها
رئيس كميته هسته اي مجلس:

ائتالفسازيدرمنطقهراهبهجايينميبرد
ائتالف سازي دشمنان در منطقه بيش�تر جنبه رواني و تبليغاتي 
دارد اما تجربه نشان داده است اقدامات آنها راه به جايي نمي برد. 
به گزارش مهر، محمدابراهيم رضايي رئيس كميته هسته اي مجلس 
درباره تالش امريكا و رژيم صهيونيستي براي ايجاد ائتالف در خليج 
فارس، گفت: اين ائتالف بيشتر جنبه رواني و تبليغاتي دارد اما تجربه 
نشان داده است كه اقدامات آنها راه به جايي نمي برد. وي افزود: پس از 
سقوط پهپاد فوق پيشرفته امريكا و توقيف نفتكش انگليسي ، آنان به 
حالت استيصال افتادند و به تصور خودشان با اين ائتالف مي خواهند 
پاسخ تذكرات قاطع نيروهاي دفاعي كشورمان را دهند اما ايران تحت 

هيچ شرايطي در مقابل آنان از خود نرمشي نشان نخواهد داد. 
رضايي با تأكيد بر اينكه براي ايران فرق نمي كند كه چه كشورهايي 
عليه ايران با هم ائتالف كنن��د، تصريح كرد: اين ائتالف امريكا مانند 
ساير ائتالف هايش به شكست مي انجامد. رضايي با بيان اينكه هيچ 
كشوري جرئت تجاوز به خاك كشورمان را ندارد، گفت: بر اين اساس 
براي جمهوري اسالمي هيچ اهميتي ندارد كه كشورهايي چون امريكا 

و رژيم صهيونيستي چه سروصدايي در 
منطقه يا ساير نقاط جهان مي كنند. 

وي با اشاره به اينكه رژيم صهيونيستي 
از منظر جمهوري اسالمي ايران حتي 
ارزش ديدن هم ن��دارد و موجوديتي 
ن��دارد ك��ه بخواهيم ب��ه ائتالف ها و 
اقدامات آنان توجهي داشته باشيم، 
اظهار داش��ت: از آنجايي كه ام��روز امريكا طبل توخالي اس��ت و 
قابل اعتماد نيس��ت، اين ائتالف ها هم توخالي تر از گذشته است و 
نتيجه اي نخواهد داشت. رئيس كميته هسته اي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس با تأكيد بر اينكه امنيت منطقه بايد 
توسط كشورهاي منطقه تأمين شود، خاطرنشان كرد: كشورهاي 
منطقه بايد بدانند كه امريكا به دنبال منافع خودش در منطقه است 
و نمي تواند امنيت منطقه را ايجاد كند و امنيت منطقه صرفاً توسط 

كشورهاي منطقه تأمين مي شود.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد

بهرهبرداريازسانتريفيوژهايپيشرفتهدرگامسوم
س�خنگوي كميس�يون امنيت مل�ي مجلس ب�ا تأكيد بر 
اجراي قاطع گام س�وم كاه�ش تعهدات اي�ران در برجام 
گف�ت: اي�ن كار باي�د ناظ�ر ب�ر توس�عه بهره ب�رداري از 
س�انتريفيوژهاي پيش�رفته، افزايش درصد غني سازي و 
فعال كردن بخش هاي مختلف آب س�نگين اراك باش�د. 
به گزارش فارس، سيدحس��ين نقوي حس��يني س��خنگوي 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي درباره اجراي گام سوم كاهش تعهدات ايران در برجام 
در واكنش به بدعهدي اروپا، گفت: با توجه به نوع رفتار غربي ها 
و اينكه آنها هنوز وارد اقدام عملي براي انجام تعهدات برجامي 
نشده اند، گام سوم بدون شك و ترديد در دستوركار جمهوري 

اسالمي ايران قرار مي گيرد. 
وي افزود: حتماً دولت بايد اجراي گام س��وم را در دستور كار 

خود قرار دهد و اين اقدام صورت خواهد گرفت. 
نقوي حسيني گفت: مركز تحقيقات سازمان انرژي اتمي روي 

برخي س��انتريفيوژهاي بس��يار 
پيش��رفته كارهاي علمي زيادي 
را انجام داده است كه از آن جمله 
 IR6 مي توان به سانتريفيوژهاي
و IR8 اش��اره كرد و در حقيقت 
اين تكنولوژي و دانش در اختيار 
جمهوري اس��المي اس��ت. وي 
گفت: با توجه به اينكه توسعه و به كارگيري سانتريفيوژهاي 
پيش��رفت�ه م�ي تواند در توس��ع�ه و به كارگي���ري فن�اوري 
صل�ح آمي�ز هسته  اي مؤثر باش�د، بايد از اين مهم در اج�راي 

گام س�وم به�ره بگي�ريم. 
نقوي حسيني گفت: گام سوم تعهدات برجام، ناظر بر توسعه 
بهره ب��رداري از س��انتريفيوژهاي پيش��رفته، افزايش درصد 
غني س��ازي، فعال كردن آب س��نگين و تغيير در نگهداري و 

ذخاير آب سنگين خواهد بود. 

 روحانی: تالش دولت کامل است 
شرایط موجود مناسب نیست!

رئيس جمهور در مورد هياهوي سياس�ي غربي ها 
ب�راي تش�كيل ائتالفي ب�ه منظور آنچ�ه تأمين 
امنيت خليج فارس مي نامن�د، موضع گرفت و به 
كنايه گفت: »اس�رائيلي ها اگ�ر مي توانند امنيت 
خ�ود را در آنجايي كه هس�تند، تأمي�ن كنند.«
 روحان�ي در ادام�ه خاطرات�ي از مذاك�رات قبل 
از ورود آزادگان ب�ه كش�ور در س�ال 69 گفت تا 
از آن نتيج�ه بگيرد ك�ه مذاكره هميش�ه خوب 
اس�ت. او از پي بردن هر روزه امريكايي ها به ابعاد 
جديد برجام از جمل�ه رفع تحريم ه�ا گفت و در 
نهايت تأكيد ك�رد كه خروج از برجام، شكس�ت 
براي امريكا بود و همه سران كشورها ايران را در 
عدم خروج از برجام تحس�ين كرده اند. او انجام 
نش�دن پروژه ها مطابق آنچه دول�ت وعده داده 
بود را به دليل آن دانست كه آن وعده ها در زماني 
داده ش�ده كه تجار خارجي براي قرارداد با ايران 
صف كش�يدند و االن ش�رايط تغيير كرده است.
  ش�عارهاي ائتالف كمكي ب�ه امنيت خليج 

فارس نخواهد كرد 
حسن روحاني روز چهارشنبه در جلسه هيئت دولت 
با بيان اينكه تمام شعارهايي كه در خصوص ائتالف 
جدي��د در منطقه خليج فارس و دري��اي عمان داده 
مي ش��ود، ظاهري و غيرعملي است، گفت: بي ترديد 
هر مقدار از اين ش��عارها هم عملي ش��ود، كمكي به 
امنيت منطقه نخواهد كرد. جمهوري اسالمي ايران 
در كنار كشورهاي ساحلي اين خليج تاريخي آماده 
است امنيت منطقه را حفظ كند، همانطور كه در طول 

تاريخ اين كار را انجام داده است. 
روحاني با تأكيد بر اينكه ب��راي امنيت و ثبات در 
خليج فارس نيازي به نيروهاي خارجي وجود ندارد، 
اظهار داشت: كشورهاي منطقه با وحدت، انسجام 
و گفت وگو مي توانند امني��ت خود را حفظ كنند و 
بدون ترديد ادعاها و اقدامات امريكا هيچ س��ودي 
براي آنها ندارد. كش��ورهاي منطقه در طول تاريخ 
همسايه و برادر بوده و خواهند بود و تفرقه و جدايي 

به نفع دشمنان است. 
رئيس جمه��ور با تأكيد بر اينكه جمهوري اس��المي 
ايران همواره آماده برقراري روابط برادرانه و دوستانه 
با همه كشورهاي اسالمي به ويژه همسايگان است، 
اظهار داشت: هدف اقدامات قدرت هاي بزرگ به ويژه 
امريكا در اين منطقه، چيزي جز ايجاد تفرقه و خالي 
كردن خزانه كشورهاي اس��المي و منطقه نيست و 
كشورهاي ساحلي خليج فارس در كنار هم مي توانند 

امنيت و ثبات منطقه را حفظ كنند. 
   اس�رائيلي ها اگر مي توانند همان جايي كه 

هستند امنيت خود را حفظ كنند!
رئيس جمهور طرح ادعاهايي را كه رژيم صهيونيستي 
مي خواهد در امنيت منطقه حضور داش��ته باش��د، 
سخنانى پوچ توصيف كرد و گفت: پاسخ به اين ادعاها 
روشن است، اسرائيلي ها اگر مي توانند همان جايي كه 

هستند امنيت خود را حفظ كنند! گر چه آنها هر جا 
كه حضور داشتند، ناامني، كشتار و ترور ايجاد كردند 
و عامل اصلي تروريسم، جنگ و كشتار در اين منطقه 
صهيونيست ها و رژيم غاصب اس��رائيل است. نبايد 
كسي به دام چنين حرف ها و ادعاهايي بيفتد كه پايان 

آن براي همه روشن است. 
  خاطرات مذاكره؛ از مذاكره با صدام تا مذاكره 

با غرب
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود ياد و 
خاطره ورود آزادگان به كشور را گرامي داشت تا بدين 
بهانه تأكيد كند كه ام��ام خميني هم حامي مذاكره 
بوده اس��ت. او با بيان اينكه بعد از پايان دفاع مقدس 
الزم بود كه تالش هاي پيگير سياس��ي براي ترميم 
اين زخم در منطقه انجام شود، گفت: براي حل يك 
معضل منطقه اي و بين المللي بايس��تي همه اركان 
قدرت  دست به دست هم دهند و يك قدرت به تنهايي 
نمي تواند مسئله را به پايان برس��اند، لذا بايد قدرت 
سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در 

كنار هم قرار بگيرد. 
رئيس جمهور كه اين روزه��ا عالقه زيادي به تعريف 
خاطرات گذش��ته دارد، خاطر نش��ان ك��رد: بعد از 
برقراري آتش بس در مرداد سال 67، مذاكرات رسمي 
با عراقي ها شروع شد در حالي كه كسي تصور نمي كرد 
بعد از هشت س��ال جنگ خونين، با قاتالن فرزندان 

شهيدمان به مذاكره بپردازيم، اما امام شجاعانه تأكيد 
كردند كه در صلح جدي هس��تيم و اج��ازه دادند تا 
مقامات رسمي كشورمان با مقامات عراقي در حضور 
سازمان ملل در ژنو به مذاكره بنشينند، البته در كنار 
مذاكرات سياسي، مذاكرات غيرعلني هم در ژنو شروع 
شد و هر دو را ادامه داديم تا به نامه صدام به مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني منجر ش��د و اين نامه 
سرآغاز تحوالت جديد گرديد. عراق جنگ را شروع 

كرد و ايران در صلح پيشقدم شد. 
    امريكايي ها هر روز به ابعاد جديدي

از عظمت برجام پي مي برند
رئيس جمهور با ساخت دوگانه مذاكره و مقاومت و 
با بيان اينكه گاهي با مذاكره و گاهي با ايستادگي 
و مقاومت بايد مس��ير و راه خود را تا پيروزي ادامه 
دهيم، به برجام و كاهش تعهدات كشورمان در اين 
زمينه اش��اره كرد و گفت: امريكايي ها در روزهاي 
اخير ب��ه عظمت بخش ديگ��ري از برجام پي برده 
و تازه فهميدند كه با ادامه برجام س��ال آينده همه 
تحريم هاي تسليحاتي برداشته مي شود و ظاهراً بر 
اساس زمان سنجي ای كه در اتاق خود گذاشته اند، 
متوجه اين موضوع ش��ده اند كه سه س��ال بعد از 
آن هم تم��ام تحريم ها لغو مي ش��ود. اين موضوع 
نشان دهنده آن است كه وقتي در اين موضوع همه 
با هم تصميم گرفتيم و پيش رفتيم موفقيت هاي 

خوبي به دس��ت آوردي��م كه هر روز دش��منان به 
ابعادي از آن آگاهي پيدا مي كنند. 

  هيچ وقت نبايد از مذاكره فرار كنيم
رئيس جمهور با بيان اينكه يك س��ال صبر راهبردي 
پيش گرفتي��م و چون به نتيجه مطلوب نرس��يديم، 
ايجاد توازن در تعهدات برجامي را در دستور كار قرار 
داديم، اظهار داشت: براي اينكه تعهدات متوازن باشد، 
كاهش تعهدات خود را آغ��از كرديم، ضمن اينكه در 
كنار آن مذاكرات را هم ادامه مي دهيم. همواره معتقد 
بوده و هستيم كه هيچ وقت نبايد از تعامل و مذاكره 
فرار كنيم، البته بايد محيط آن مساعد باشد و طرف 
مقابل به مذاكره و حل و فصل مس��ائل معتقد باشد. 
در اين صورت اگر همه شرايط مناسب بود، هميشه 
دنبال تعامل با دني��ا و مذاكره با ط��رف مقابل براي 

اهداف خود هستيم. 
 همه سران كش�ورها خارج نش�دن ايران از 

برجام را عاقالنه دانستند
رئيس جمهور كاهش تعه��دات به صورت مرحله اي 
را اقدامي بسيار هوش��مندانه و عاقالنه دانست و در 
تشريح فوايد آن از تحسين اقدام ايران توسط سران 
كشورها گفت: همه سران كشورها بعد از تحريم اخير 
امريكا در ارديبهش��ت سال گذش��ته از اينكه ايران 
مسير عاقالنه و درس��تي را در مواجهه با آن انتخاب 

كرده است، از نظام و دولت ايران تجليل كردند. 

روحاني با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران در 
عرصه سياست خارجي فعال است، گفت: در جريان 
روند كاهش تعهدات، مذاك��رات را ادامه مي دهيم 
ولي اگر در پايان 60روز دوم به نتيجه نرس��يديم، 
حتماً مرحله سوم را آغاز خواهيم كرد و بعد از آن باز 
هم 60روز فرصت خواهيم داد تا به راه حل منطقي، 
درس��ت و متوازن برس��يم و به تعهد در برابر تعهد 

پايبند هستيم. 
 مس�ئوالن در ت�الش ب�راي حل مش�كالت 

اقتصادي هستند
رئيس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود با 
بيان اينكه مسير اقتصادي طي ماه هاي اخير روند 
مثبت و باثباتي يافته است، گفت: مشكالت به طور 
كامل برطرف نش��ده و زندگي مردم توأم با سختي 
است، اما در عين حال اقدامات دولت براي غلبه بر 
مشكالت كاماًل حساب شده است و گواهي مي دهم 
كه همه مسئوالن كش��ور در حال تالش و كوشش 
هستند و اگر به نتيجه صد درصدي نرسيديم دليل 
بر اين نيست كه تالش مسئوالن كامل نبوده بلكه 

شرايط موجود مناسب نيست. 
  اگر وعده داديم، زمان تعامل با دنيا بود!

روحاني خاطر نشان كرد: اگر در سال هاي گذشته 
براي انجام ام��ور و زمان اتم��ام پروژه ها، وعده اي 
داده ايم و امروز به تأخير افتاده اس��ت، بايد توجه 
داش��ت كه در زماني كه اين وعده داده ش��ده، در 
ش��رايط تعامل با دنيا ق��رار داش��تيم و همه تجار 
و كارآفرين��ان اروپايي و آس��يايي ب��راي امضای 
توافقنامه هاي مختلف با كش��ورمان، صف بس��ته 
بودند. در پاس��خ ب��ه اينك��ه مي گويند چ��را اين 
پروژه هايي كه تجار خارجي منعق��د كردند، اجرا 
نش��ده اس��ت، بايد گفت كه روند امضای اسناد و 
عملياتي ش��دن طرح ه��اي ب��زرگ در حوزه هاي 
مختلف از جمله نفت، گاز و نيروگاه بسيار زمان بر و 
طوالني است و يك شبه نمي توان هم انتظار امضا و 

هم اجرايي شدن پروژه ها را داشت. 
  خروج از برجام، شكست براي امريكاست

دكتر روحاني گفت: آنچه در ابتداي س��ال 96 براي 
سال 98 طراحي و تدوين كرده بوديم با شرايطي كه 
امروز در آن قرار داريم، كاماًل متفاوت است. امروز وارد 
يك جنگ تحميلي شديم و دشمن اين جنگ را به ما 
تحميل كرد و ما آغازگر آن نبوديم و از برجام خارج 
نشديم، ضمن اينكه همه مراقبت ها را نيز انجام داديم 

و گزارش هاي آژانس بين المللي مؤيد آن است. 
امريكا به ط��ور يك جانبه از برجام خارج ش��د و اين 
يك ننگ تاريخي براي آنهاس��ت و ب��ه هيچ عنوان 
براي امريكا پيروزي محسوب نمي شود بلكه شكست 
است و افتخار به اين اس��ت كه به عهد و امضای خود 
متعهد باشيم. معتقدم آخرين فشارها را وارد كردند 
و مؤثر نبوده است و امريكا در جنگ سياسي، رواني، 

اقتصادي و حقوقي قطعاً شكست خورده است.

   گزارش   یک

س�خنگوي دولت با اش�اره ب�ه تعويق نشس�ت س�ه جانبه 
رئيس جمه�ور  گف�ت:  آذربايج�ان  و  روس�يه  اي�ران، 
آذربايج�ان با آق�اي روحاني تلفن�ي صحب�ت كردند. علت 
اي�ن تعوي�ق مس�ائل فني ب�وده و ه�ر س�ه كش�ور درباره 
برگ�زاري نشس�ت در زم�ان ديگ�ر ب�ه تواف�ق رس�يدند. 
به گزارش فارس، علي ربيعي سخنگوي دولت در نشست خبري 
خود در حاشيه جلسه هيئت دولت با اش��اره به مصوبه دولت در 
خصوص تشكيل وزارت گردشگري و ميراث فرهنگي گفت: دولت 
موافق تشكيل وزارت ميراث فرهنگي نبوده و نظرش را به مجلس 
گفته و قطعاً بار مالي براي دولت خواهد داشت، اما اگر به تصويب 

نهايي برسد دولت آن را انجام مي دهد. 
ربيعي در پاس��خ به س��ؤال فارس مبني بر بركناري زودهنگام 
رئيس صندوق بازنشستگي و اينكه گفته مي شود وي با دستور 
رئيس جمهور بركنار شده است؟ گفت: كمال بي انصافي است كه 
مدت هاست مي دانيم اين بحث مطرح بوده است و نبايد به دستور 
رئيس جمهور منتسب كنيم. خوانش، خوانش نادرست و غلطي 
است. از روزهاي اول سازمان هاي نظارتي اعالم كردند كه با توجه 
به ماده قانوني ايشان حايز شرايط نيست و ديوان محاسبات اين 

را صريحاً اعالم كرده بود، حتي در دوره اي كه مرتضوي اين مقام 
را كسب كرد ديوان  به مدرك تحصيلي او ايراد گرفت. اين ايراد 

دستگاه نظارتي بوده است. 
وي با تأكيد بر اينكه اين اشكال از سوي دستگاه نظارتي مطرح شد، 
افزود: در كميسيون اجتماعي مجلس هم اين موضوع مورد چالش 
و بحث بوده كه آيا مطابق قوانين و مقررات اس��ت يا نه؟ ما نياز به 
محيط آرام براي كار داريم و وقتي دستگاه نظارتي موضوعي را اعالم 

مي كند براي خود مدير هم ناآرامي به وجود مي آيد. 
سخنگوي دولت بيان داش��ت: اميدواريم آقاي شريعتمداري از 
وجود ايشان در جاي ديگر اس��تفاده كنند، ما از همه مديراني 
كه دنبال شفافيت هستند و با مفاس��د مقابله مي كنند حمايت 
مي كنيم. خواهش مي كنم كه خوانش ها واقعي باش��د و فضايي 
نباشد كه در آن براي تصميمات درست هم حواشي ايجاد شود. 
س��خنگوي دولت در پاس��خ ب��ه پرسش��ي درباره عل��ت تعويق 
نشست سران كشورهاي ايران روس��يه و  آذربايجان گفت: ديروز 
رئيس جمهور آذربايجان با آق��اي روحاني تلفني صحبت كردند. 
علت اين تعويق مسائل فني بوده و هر سه كشور درباره برگزاري 

نشست در زمان ديگر به توافق رسيدند. 

وي اضافه كرد: در تماس تلفني با آق��اي رئيس جمهور عالوه بر 
مسائل دوجانبه درباره مسائل فني كه پيش آمده مباحثي مطرح 
شد، اين نشست حتماً در زمان آتي جلسه تشكيل مي شود و هيچ 
امر سياسي براي تعطيلي اين جلس��ه وجود نداشته است و صرفاً 
مس��ائل فني بوده كه براي ما هم قابل پذيرش بود و ما هم از اين 
مس��ائل فني درك متقابل داش��تيم. حتماً در آينده نزديك اين 
نشست برگزار خواهد شد و نتايج خوبي هم براي كشورهاي منطقه 
در بر خواهد داشت. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره 

اقدام دولت در خصوص پرونده محيط زيستي ها و طوالني شدن 
روند رسيدگي به اين پرونده با تأكيد بر اينكه اين پرونده با حكم 
قضايي تشكيل شده و در حوزه قوه قضائيه است، اظهار كرد: دولت 
از امنيت سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه هاي مختلف حمايت 

مي كند و قائل به نگاه امنيتي نسبت به اين سازمان ها نيست. 
وي افزود: دولت با هرگونه نگاه امنيتي به اين سازمان ها مخالف 
است و همه تالش خود را براي اينكه تصميم درست و قضاوتي 
عادالنه انجام شود و بر اساس اس��تانداردهايي كه از جاسوسي 
مطرح است عمل شود، به كار مي گيرد، اما تصميم گيري نهايي 
بر عهده قوه قضائيه و قاضي محترم است. دولت ضمن حمايت 
از اقدامات قوه قضائيه، بر لزوم دقت در رعايت حقوق شهروندي 
تأكيد دارد. سخنگوي دولت با تكذيب پذيرش دفن پسماندهاي 
هس��ته اي گفت: كنوانسيون مديريت پس��ماندهاي هسته اي 
صيانتي است، اينگونه نيس��ت كه تصويب آن به مثابه پذيرش 
پسماند هاي هسته اي باشد. در هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون 
هم اشاره اي به اينكه كشورهاي عضو ملزم به پذيرش پسماندها 
از كشورهاي ديگر باشند ديده نمي ش��ود. اميدوارم ابهامي كه 

پيش آمده مجلس برطرف كند.
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