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اسماعیلی:برای سالم سازی دستگاه قضا با هر
تخلفی برخورد می کنیم

...

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...ناصر مکارم شیرازی در دیدار نماینده
ولــی فقیه در سپاه با بیان ایــن که ارتباط سپاه و
بسیج باید با روحانیت تنگاتنگ
باشد ،افزود :باید انواع سالح
ها را برای مقابله با دشمن تهیه
کنیم اما سالح اصلی ما نیروی
مومن و مجاهد فی سبیل ا...
است / .رسا
معصومه ابتکار معاون امــور زنــان و خانواده
رئیسجمهور درباره سخنرانی زنان در نماز جمعه
گفت :نگاه و سلیقه سیاسی درباره سخنرانی زنان
در نماز جمعه وجود دارد و متاسفانه
برخوردهای سیاسی صورت
میگیرد .باید کسانی که
مسئولیت دولتی دارنــد
به ویــژه خانمها در این
جایگاه قــرار بگیرند و
صحبت کنند / .ایلنا
حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی از خطبای
مشهور تهران با اشاره به این که رهبری نظام باید
حفظ شــود ،گفت :چهکسی را میخواهیم جای
آیتا ...خامنهای بگذاریم؟ آقای هاشمی که درود
خدا بر او باد ،انسان باهوشی بود .بهجدم قسم،
اگــر آن روز یک لحظه به ذهنش خطور میکرد
که بــرای حفظ نظام بهتر از
ایشان کسی هست حتم ًا
او را معرفی م ـیکــرد و از
هیچ چیزی هم نمیترسید
و قدرتش هم باال بود.
 /تسنیم
محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی
حزب اعتماد ملی با بیان این که اعتراضات دی
ماه مهم ترین اتفاق سیاسی سال  96بود ،افزود:
باید تالش کنیم نظام سیاسی را
بیش از این درگیر اتفاقات
پرهزینه نکنیم / .ایسنا

ضمن تشریح تجربه هایی از دفاع مقدس که در عرصه اقتصاد به کار گرفته نشد

قالیباف :جوانان دهه  60یک سروگردن از ما قوی تر هستند
دولت کمترین توجهی به مستضعفان ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :فهم و
شناخت جوانان دهه  60از جوانان قبل از انقالب
بیشتر و باالتر است و امروز وقتی جوانان دهه 60
را میبینم معتقدم یک ســروگــردن از ما قویتر
هستند .وی «مردمی بودن»« ،فرهنگ جهادی و
روحیه مجاهدت» و «هزینه پرداخت کردن برای
حل مشکالت مردم» را سه ویژگی مدیریت دفاع
مقدس برشمرد و با انتقاد از نادیده گرفتن مردم و
جوانان در عرصه حل مشکالت کشور به ویژه حوزه
اقتصاد ،گفت :آن هایی که امروز در عرصه اقتصاد
هستندازکجاآمدهاندکهبقیهمردمنیامدهاند؟  به
گــزارش فارس و تسنیم ،محمدباقر قالیباف روز
گذشته در مراسم بزرگداشت شهدای بدر و خیبر
در ارومیه اظهار کرد :امروزه حوزه اقتصادی کشور
دچارچالشوضعفبزرگیاستوتنهاراهمقابلهبا
مشکالت اقتصادی ،مشارکت دادن مردم در امور
کشور است؛ دولت باید برای مشارکت دادن مردم
در حل مشکالت اقتصادی و فرهنگی از هشت
سالدفاعمقدسالگوبگیردوبامردمتعاملداشته
باشد.عضومجمعتشخیصمصلحتنظامبااشاره
به هشت سال دفاع مقدس ،تصریح کرد :تا قبل از
ورود مردم در اداره جنگ ،هیچ پیشرفتی حاصل
نشده بود ولی با مشارکت و اداره مردمی در دفاع
مقدس،پیروزیهایبیشتریحاصلشد.متاسفانه
امروزه استفاده نکردن از مردم در اداره کشور و در
دستگرفتندولتتوسطعد هایمحدودباعثبروز
مشکالت عدیده فرهنگی ،اقتصادی و معیشتی
شده و تنها راه برونرفت از چالشهای پیش رو
میداندادنبهمردمتوسطدولتاست.
▪دولتکمترینتوجهیبهمستضعفانندارد

قالیباف با بیان این که دولت کمترین توجهی به
مستضعفان ندارد ،یادآور شد :انقالب ما انقالب
مستضعفان بــوده و امــروزه باید در ارج نهادن به
مستضعفان جامعه اهتمام ویژهای شود؛ کسانی
که با چپاول پول مردم به درجه بهتری رسیدهاند
باید نگاهها را عوض کنند و با هدف خدمت به مردم

گام بردارند .قالیباف اضافه کرد :امروز محرومان
کجای اداره این کشور هستند؟ آیا ما آن ها را مانند
دوران دفاع مقدس می بینیم و صدای شان را می
شنویم؟ وی در بخش دیگری از سخنانش افزود:
فهم و شناخت جوانان دهه  60از جوانان قبل از
انقالب بیشتر و باالتر است و امروز وقتی جوانان
دهه  60را میبینم معتقدم یک سروگردن از ما
قویترهستند.ویاظهارکرد:منشهادتمیدهم
متولداندهه 60ازهمهابعادازمابرتروقابلترند.
▪امروز می گوییم هرکسی قوی تراست بهتر
است!

وی با بیان این که «همه مردم باید در حوزه اقتصاد
ایفای نقش کنند نه فقط یک گروه خاص» افزود:
در دوران مقدس این طور می فهمیدیم که هر
کسی بهتر است قوی تر است و باید آن را در میدان
به کار بگیریم اما امروز این گونه فکر نمی کنیم.
بلکه می گوییم هرکسی قوی تراست بهتر است.
قالیباف با تاکید بر این که «در دوران دفاع مقدس
همه اهل پرداخت هزینه بودند» خاطر نشان کرد:
اگربهتصمیمیرسیدیمکهخردجمعیبرآنصحه
میگذاشت،نبایدتردیدکردوبایدآنراانجامداد.
البته انجام آن کار ممکن است هزینه داشته باشد
ولو هزینه سنگینی مانند این که آبروی ما را ببرند
اما باید انجام دهیم چون اگرانجام ندهیم مشکل
مردم حل نمی شود .وی تصریح کرد :معلوم است

که وقتی شما تصمیمات مهم برای حل مشکالت
اقتصادی بگیرید حتما عده ای فرصت طلب از
طریق آن ارتزاق می کنند و برایشان مشکل ایجاد
می شود ،به شما تهمت می زنند و شما حتما هزینه
حذف آن ها را باید بدهید.
▪دردورهدفاعمقدسکسیراکنارنگذاشتیم

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامباتاکیدبراین
که «اشکال این است که ما مدیران ،این جوانان
عزیز را دسته بندی و گروه بندی می کنیم» گفت:
ممکن است جوانی در باور دینی چندان مصمم
نباشد ،آن وقت بقیه توانمندی هایش را نادیده
می گیریم و کنارش می گذاریم .جوانی دیگر را به
بهانه دیگری کنار می گذاریم .آن وقت دیگر اداره
کشوراداره مردمی نمی شود .وی در همین زمینه
به یک تجربه از دوران دفاع مقدس اشاره کرد و
گفت :در دوره دفاع مقدس کسی را نگذاشتیم
کنار ،از کسی نپرسیدیم نماز می خوانی و روزه می
گیریبلکهوقتیمیگفتمیخواهممقابلحزب
بعثبایستموبرایحفظانقالببجنگم،دستشرا
هم می بوسیدیم .هر اشکالی هم داشت در فضای
پاک آن جا از بین می رفت .قالیباف تاکید کرد:
اینانقالبدوبالبیشترندارد؛مردمواسالم.بقیه
ذیل این دو است .ما باید مردم و اسالم را داشته
باشیم تا موفق باشیم .مردم بدون اسالم و اسالم
بدون مردم به جایی نمی رسد.

ایلنا  -غالمحسین اســماعیلی رئیس کل دادگستری اســتان تهران با بیان این که طی امســال با انتخابات ریاست جمهوری و شــوراها ،تعدد نامزدها و انجام
استعالمات مربوط ،اغتشاشات دیماه  ،حوادث تلخ خیابان پاسداران و  ...مواجه بودیم ،ضمن تاکید بر ســالم سازی محیط دستگاه قضا افزود :این امر حائز
اهمیت فوق العاده است و تا رسیدن به نقطه مطلوب با هر تخلفی در هر سطحی با قاطعیت تمام و البته در چارچوب مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

با تاکید بر این که در هیچ بعدی با محدودیت
مواجه نخواهیم شد

سرلشکر باقری :تهدیدات روز به روز
وسیع تر و متنوع تر می شود

مراسم معارفه حجت االســام والمسلمین سعیدی به عنوان رئیس دفتر
عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با سخنرانی رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح برگزار شد .به گزارش فارس ،سردار سرلشکر محمد باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح ،طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دفتر
عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت :هرچه زمان میگذرد ،نیروهای
مسلح جدی تر با حوادث و تهدیدات روبه رو هستند و این تهدیدات روز به روز
وسیعتر و متنوعتر می شود .رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد :در
هیچ بعدی با محدودیت مواجه نخواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد :توسعه تهدیدات و تهاجمات فرهنگی روزبه روز همه
اعضاینیروهایمسلحوخانوادههایشانراباخطرمواجهمیکند.رئیسستاد
کل نیروهای مسلح اضافه کرد :جامعه از لحاظ سطح فکر و عالیق با نسلهای
گذشتهتفاوتاساسیداردودرمعرضخطراتفرهنگیقرارگرفتهواینمسئله
نقش روحانیت را در توسعه اعتقادات و روحیه دینی سنگینتر میکند.
باقریدربخشدیگریازسخنانشاظهارکرد:اگرانتظارداشتهباشیمنیروهای
مسلحدرنبردسختنابرابرمقابلدشمنبایستندودرجنگنیمهسختامنیتی
با توطئه ها مقابله و در جنگ فرهنگی مقابل دسیسه ها ایستادگی کنند ،باید
بدانیم ساختار و ظواهر کاری از پیش نمیبرد .وی گفت :اگر نیروی انسانی
معتقد و آگاه نداشته باشیم حتی با تسلیحات روز دنیا ،پیروز نخواهیم شد.
▪شیرازی :مرکز راهبردی فرهنگی در دفتر عقیدتی سیاسی ایجاد
خواهد شد

سردارمحمدشیرازیرئیسدفترنظامیرهبرمعظمانقالبهمدرمراسمتودیع
و معارفه رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا اظهار کرد :حضرت آقا
در حکم حجت االسالم سعیدی رئیس جدید عقیدتی سیاسی ،نکاتی را مطرح
فرمودندکهازجملهآنهاارتقایسطحآمادگیهایمعنوی،ارتقایسطحبصیرت
دینی،سیاستگذاری،هماهنگیونظارتوتعاملنزدیکوهمافزاباستادکل
است که باید عملی شود .شیرازی گفت :با موافقت حضرت آقا مرکز راهبردی
فرهنگینیزدردفترعقیدتیسیاسیایجادخواهدشد.

▪سعیدی :مسئولیت در نیروهای مسلح سنگین است و نیاز به مراقبت
دارد

حجتاالسالمعلیسعیدیرئیسجدیددفترعقیدتیسیاسیفرماندهیکلقوا
طی سخنانی در این مراسم گفت :مسئولیت در نیروهای مسلح به قدری سنگین
استکهنیازبهمراقبتبعدازانتصابدارد.ویافزود:باتوجهبهارتباطفرماندهان
باجایگاهوالیتفقیهوفرماندهیکلقوا،آنهابایددارایباالترینارزشهاباشند.

افشاگری های مدیر دولت دهم درباره خانه نشینی
و پرونده اختالس 3هزار میلیاردی

توضیحات دادستان تهران درباره
اجرای حکم بقایی

احمدی نژادتأکید داشت که پرونده امیر منصور آریا معدوم شود
خارج از دستور
محمد اکبری

چالش«لوور»ییکعضوهیئترئیسهمجلس!
اکبر رنجبرزاده نماینده مجلس هنگام سخنرانی در جلسه
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی ،مطالبی را دربــاره موزه
«لوور» پاریس مطرح کرد اما موفق نشد نام «لوور» را به خوبی
تلفظ کند  .پس از اعالم تذکر حسن نوروزی نماینده رباط
کریم از تریبون هیئت رئیسه به وزیر خارجه که خواستار
پیگیری علت جمع آوری نقشه های خلیج فارس از "موزه
لوور" فرانسه شده بود ،تالش اکبر رنجبرزاده عضو هیئت
رئیسه مجلس برای ادای صحیح کلمه "لوور" پس از چند بار
لور و »...ناموفق بود
تکرار کلمات مشابهی چون «لوبر ،ل ِورُ ،
و او حتی با وجود راهنمایی تعدادی از نمایندگان نتوانست
به شیوه صحیح این کلمه را بگوید .هرچند رنجبرزاده اعالم
کرد آن چه نوشته شده بود را خوانده است اما دقایقی پس
از وقوع این اتفاق موضوع ناتوانی وی در تلفظ لوور به سوژه
تازه برخی شبکه های اجتماعی تبدیل شد.

تذکرتلگرامییکنمایندهروحانی بهروحانی
حجت االســام حسن نــوروزی نماینده مردم رباطکریم
در مجلس دربــاره علت واکنش رئیس جمهور در بحث
فیلترینگ تلگرام ،به وی تذکر داد.

درخواست  ۵۰نماینده مجلس از قوه قضاییه
درباره بنیاد شهید
امیرخجستهنمایندهمردمهمدانوفامنیندرمجلسگفت:
بیش از  ۵۰نماینده مجلس از قوه قضاییه خواستند تا هرچه
سریع تر درباره  ۳۶پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید،
اعالم نظر کند.وی افزود :این نمایندگان از جعفری دولت
آبــادی دادســتــان تهران درخــواســت کــرده انــد در خصوص
گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که بیش از  ۱۸ماه از
زمان ارجاع آن به دادستانی برای بررسی قضایی گذشته،
اقدامات الزم را به عمل آورد .خجسته با بیان این که طبق
مستندات متقن بخشی از بیت المال برگشته است و اسناد
آن را به زودی در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد ،افزود:
ازنتایج این پرونده می توان به برگرداندن هتل سفیدکنار و
 ۵۰۰میلیارد تومان صرافی بانک دی که به دبی رفته بود و
همچنینبرگرداندنصدهامیلیاردتومانازتسهیالتسوخت
شده بانک دی اشاره کرد ،اما اکنون  ۳۶پرونده دیگر هم در
قوه قضاییه موجود است که باید هر چه زودتر به نتیجه برسد.

احمدزاده کرمانی رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی
که انتشار بخش های اول مصاحبه او با پایگاه مشرق نیوز،
افشاگریهایتکاندهندهایرا ازمدیریتبقاییدردولت
دهممطرحکردهبود،دربخشدوماینگفتوگوروایتتازه
ای از اظهارات اطرافیان احمدی نژاد را در ماجرای خانه
نشینی رسانه ای کرد .احمدزاده که در زمان خانه نشینی
رئیس جمهور سابق در دولت دهم تازه استاندار فارس
شدهبود،بهدیدارشبامشاییاشارهمیکندومیگوید«:به
مشاییگفتمبرواحمدینژادراراضیکنبرگردد .مشایی
گفت:اگرآقایاحمدینژادبرنگردد،نظامسقوطمیکند.
نگاهشاناینبود.همچنینرفتمپیشآقایجوانفکرگفتم
چرا اینجوری شد .گفت :ببین آقای احمدزاده ،همین
اآلناگرمایکفراخوانبزنیم،شاید ۴۰تا ۵۰هزارجانباز
و خانواده شهید میریزند جلوی مراکز نظام و تحصن
میکنند.احمدینژادنمیخواهد».
احمدزاده با اشــاره به ماجرای نامه نگاری بین دولت و
مجلس درباره اختالس سه هزار میلیاردی افشا کرد که

مشاییتأکیدکردهپروندهامیرمنصورآریامعدومشود.وی
دراین باره با تأکید بر این که علی القاعده باید دولت علیه
شرکت امیرمنصور آریا اعالمجرم میکرد ،گفت :مشایی
به من گفت نظر دکتر احمدی نژاد این است که آن پرونده
را معدوم کنید .گفتم :خود آقای دکتر گفتند؟ گفت :بله
خود آقای دکتر گفتند .گفتم :آقای مشایی شما خودتان
اطالعاتی و امنیتی بودید ،پــرونــدهای که در اداره کل

میراث استان گیالن بوده ،این پرونده رفته و آمده ،قاعدت ًا
درسیستمحراستردپادارد،چرابایدمعدومکنیم؟گفتم
آقای مشایی شما نگران نباشید .مشایی گفت :اینها
میخواهنددکترومرابزنند».
وی با تشریح ماجرای فشار احمدی نژاد و مشایی برای
برداشتندونفرازمدیرانسازمانمیراثفرهنگی،تصریح
کرد« :مشایی می گفت اینها اطالعات تو را میبردند
میدادند به فرمانده سازمان اطالعات سپاه .ما تو را از
دست اینها نجات دادیم .دیگر با اینها ارتباط نگیرید،
اینهاجاسوسانسپاهبودند،سپاهدربدنهسازمانمیراث
نفوذکردهاست».ویهمچنینبااشارهبهمقاومتشدراین
موضوع ،افزود« :احمدینژاد به من گفت آقای احمدزاده
توچراکاریمیکنیکهمنتحتفشاربقاییومشاییقرار
بگیرم؟اینحرفخیلیمرابههمریخت،آقایاحمدینژاد
که تا آن زمان برای من سمبل اقتدار و مبارزه با استکبار
جهانی بود ،آدمی که در فضای مدیریتی کشور اینقدر
اقتداردارد،چرااینحرفرامیزند».

دادستان تهران ،اختالس به مبلغ  ١٦میلیارد تومان،
اختالس سه میلیون و  766هزار و  500یورویی ،تصرف
غیرقانونی در اموال دولتی شامل  ٧٠٣سکه تمام بهار
آزادی و هزار و  ٨٤٢قطعه نیم سکه را از جمله اتهامات
حمید بقایی اعالم کرد و گفت :در بخش تبانی در انجام
معامالت دولتی از طریق عقد قــرارداد ،دادگــاه تجدید
نظر نقص گرفته که به دادگاه برگشته است تا رفع نقص
شود .به گزارش میزان ،جعفری دولت آبادی ادامه داد:
همچنین تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ 10
میلیارد و اختالس  ٣٠٠میلیون تومانی از صندوق قرض
الحسنه شهیدان رجایی و باهنر نیز تایید شده است.
دادستان تهران تصریح کرد :وی مطابق کیفرخواست
دربــاره ممانعت از انجام وظایف سازمان بازرسی کل
کشور به شش ماه حبس محکوم شده که تایید شده است.
همچنین چند فقره هم حمل لوازمی چون شوکر برقی
و مانند آن بوده که دادگــاه تجدیدنظر آن را نپذیرفته و
به ضبط این اقالم رای و اتهام را برائت داده است .وی
همچنین خاطرنشان کرد :طبق قانون مجازات اسالمی،
وقتی دادگاه فردی را به مجازاتهای متعدد محکوم کند،
حکم اشد اجرا میشود که درباره ایشان  ١٥سال حبس
است و از آن جایی که تایید شده بود سه شنبه اجرا شد.

...

نگاه سوم

دیدار عارف و چند نماینده تهران با خانواده
شهید حدادیان از شهدای «گلستان هفتم»

...
خبر

وزارت اطالعات انتصاب افراد دوتابعیتی را
در پست های مدیریتی تکذیب کرد
وزارتاطالعاتباصدوراطالعیهایانتصابافراددوتابعیتی
رادرپستهایمدیریتیتکذیبکرد.بهگزارشایسنا،دراین
اطالعیه آمده است« :منطبق با گزارشاتی که طی مراحل
مختلفبهمسئوالنذیربطوبهویژهریاستمحترممجلس
شورایاسالمی،کمیسیونامنیتملیوسیاست خارجی،
هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی و دادستان
محترمکلکشورارسالشدهاست،انتصابافراددوتابعیتی
در پست های مدیریتی و انتصابی تکذیب می شود.عالوه
بر آن ،حتی برخی از افرادی که قب ً
ال در پست های مدیریتی
منصوبشده یاپسازانتصاب،اقدامبهدریافتتابعیتکرده
بودند ،پس از شناسایی ،اعالم نظر صریح و قاطع و پیگیری
وزارتاطالعات،باهمکاریرؤسایمحترمسازمانهایذی
ربط،ازپستهایمدیریتیعزلوبرکنارشدهاند».

رابماکربهجاینیکالسهاپتونبهتهرانمیآید

سفیر انگلیس در ایران تغییر کرد
لندن ،یک دیپلمات با سابقه
نظامی،اطالعاتیواقتصادیرا
به جــای نیکالس هاپتون ،به
عنوان سفیر جدید انگلیس در
ایــــران مــعــرفــی کـــرده اســت.
مدیریت اداره سیاست گذاری
ضدتروریسم وزارت خارجه
انگلیس و فعالیت در سفارت
انگلستان در هند و کنیا از جمله سوابق راب ماکر سفیر جدید
انگلیسدرتهراناست.بهگزارشفارسدربیانیهوزیرخارجه
انگلیس،بهدلیلکنارگذاشتنسفیرقبلیاینکشور،اشارهای
نشدهوفقطبیانشدهاستکهویدرسمتدیگریدروزارت
خارجهانگلستانمشغولمیشود.هاپتون،سپتامبر۲۰۱۶
بهعنوانسفیردرایرانمنصوبشد.وزیرخارجهانگلیسهم
دربیانیهایانتصابسفیرجدیداینکشوردرتهرانرااعالمو
تأکیدکرد:ایرانمیتواندنقشمهمیدرخاورمیانهایفاکند،
اما مهم است که این نقش سازنده باشد .من این مسئله را در
سفرمبهتهرانهماعالمکردم.توافقهستهایموفقیتیبزرگ
وحاصلسالهادیپلماسیصبورانهبودکهتهدیدایرانمسلح
بهسالحهستهایراازبینبرد.بهگفتهبوریسجانسونایرانو
انگلیس با چالشهایی ،از جمله «بازداشتیهای با تابعیت
دوگانه» و همچنین «ظرفیتهایی برای همکاری» روبه رو
هستند .همچنین سفیر جدید انگلیس در ایــران در اولین
اظهاراتشگفت :منمنتظرهمکاریبادولتایرانوشرکای
بینالمللیبرایحفظبرجاموتعمیقروابطدوجانبه،ازطریق
تعامل سازنده در زمینه حقوق بشر ،تجارت و یافتن راهحل
سیاسیبراینزاعهادریمن،سوریهومناطقدیگرهستم.

در بیانیه پایانی مطرح شد

مجلس خبرگان :مسئوالن مطالبات به حق مردم را پیگیری کنند
روز گذشته چهارمین اجــاس «دوره پنجم» مجلس
خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.
به گزارش فارس ،در این بیانیه که هشت بند دارد ،بر
ضرورت اطاعت و پیروی از والیت فقیه و حفظ وحدت
حول محور رهبر معظم انقالب و نیز پیگیری مطالبات
به حق مردم توسط مسئوالن تأکید شده است .مجلس
خبرگان رهبری در این بیانیه ضمن احترام به «مطالبات
به حق مردم» بر «توجه مسئوالن به نیازهای مردم» تأکید
کرده و خواستار «پرهیز از هر نوع فرقهگرایی ،هرج و
مرج و فتنهگری» شده و آورده است« :از قوه مجریه و
قوه قضاییه و دیگر مسئوالن مربوط میخواهد ضمن
هوشیاری با نگاه ویژه به درخواستها و دغدغههای
بــه حــق م ــردم و معترضان بــا تکیه بــر سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای اقتصادی دقیق و

کوتاهمدت ،زمینه رفع مشکالت معیشتی مردم و ایجاد
وفاق ،وحدت و انسجام جامعه را فراهم آورند ».در این
بیانیه همچنین تاکید شده اســت« :بیشک ساختن
ایرانی آباد و مقتدر در گرو امنیت پایدار است و اقدامات
تند و خشن ،راه حل مشکالت جامعه نبوده و به نفع کشور
نیست ».در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :مجلس
خبرگان ضمن تأیید پیشرفت های گسترده و همه جانبه
ای که بعد از پیروزی انقالب اسالمی حاصل شده  ،بر این
باور است که باید تالش کرد تا عدالت به گفتمانی زنده و
همیشه حاضر در صحنههای مختلف کشور تبدیل شود
و با برنامه ریزی و تدبیر و فرهنگ سازی و مبارزه جدی با
فسادوقاچاقواصالحساختارهایاقتصادیواجتماعی
و نظام بانکی و مالیاتی و توجه ویژه به شرکتهای دانش
بنیان و تحقیق و توسعه ،بسترهای الزم را برای تحقق

آن در میان نخبگان ،مسئوالن ،مردم و به خصوص نسل
جوان فراهم کرد .مجلس خبرگان رهبری ضمن تأکید
بر جایگاه ویژه مسائل فرهنگی ،اجتماعی و آسیب های
فضای مجازی از دولت و نهادهای فرهنگی خواسته
است« :تمام توان داخلی و بومی کشور را به کار بگیرند تا
جایگزینی نمونه های بومی و ایرانی ،شرایط برای
ضمن
ِ
میسر شود ».این
امنیتی،
ـ
دینی
مطمئن
مسیر
در
حرکت
ّ
بیانیه همچنین تصریح کرده است« :بدعهدی و نقض
آشکار برجام از سوی آمریکا را محکوم کرده و خواستار
ـد ی ایــن موضوع و اتخاذ موضع متقابل و
پیگیری جـ ّ
متناسب از سوی دستگاه های مسئول در جهت احقاق
حقوق ملت هستیم و بر لزوم باالبردن قدرت دفاعی و
بودن
قابل مذاکره
موشکی جمهوری اسالمی ایران و غیر ِ
ِ
این عرصه ،تأکید می کنیم»

قاسمی :در صورت فراهم شدن مقدمات ،سفر ماکرون می تواند انجام شود
هادی محمدی – سخنگوی وزارت خارجه کشورمان
درباره این که گفته میشود سفر لودریان وزیرخارجه
فرانسه به تهران موفقیتآمیز نبوده و به همین دلیل سفر
ماکرون هم لغو شده ،گفت:چنین بحثی وجود نداشته،
آقــای ماکرون قبال اعــام کــرده بود که به تهران سفر
میکند ،ولی زمان مشخصی برای سفر تعیین نشده بود
 .رایزنیها میتواند ادامه یابد و در زمان الزم که مقدمات
سفر فراهم شود سفر ماکرون میتواند انجام شود.
به گــزارش خراسان ،بهرام قاسمی که روز گذشته در
آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران سخن می گفت،
همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که گفته می شود
در سفر لودریان هشدارهای جدی درباره آزمایشهای
موشکی و فعالیتهای منطقهای ایران از سوی وی به
مقامات کشورمان داده شده نیز گفت :با توجه به نقش
مهمدوکشور،موضوعاتمختلفمنطقهایوجهانیمورد
تبادل نظر قرار گرفت .ابهاماتی از سوی طرف فرانسوی
درباره مسائل مختلف مطرح شد که پاسخ داده شد و در
مالقاتها،پاسخهایدقیقوروشنیبهمجموعهابهامات
داده شد .ما نیز نگرانیهای خود را از رفتار آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی در ارسال و صدور تسلیحات پیشرفته

به منطقه ،تقویت زرادخانه های منطقه ،استفاده از این
سالحها علیه مردم بیگناه یمن و ایجاد بیثباتی و ناامنی
در منطقه در اثر این سالحها مطرح کردیم.
▪دولت انگلیس امروز دولت انگلیس  1332نیست

این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار
دیگری که معتقد بود با توجه به سابقه بد انگلیس در
ایــران باید ارتباط با این کشور محدود شــود  ،تصریح
کرد :سیاست ایران ارتباط با تمام کشورها به جز رژیم
صهیونیستی است مگر این که در جریان تعامل با دیگر
کشورها موانع و چالشهای خاصی وجود داشته باشد.
وی خطاب به این خبرنگار گفت :دولت انگلیس امروز
دولت انگلیس  1332نیست .آن قدرت در جهان امروز
در وضعیت بسیار کوچکتری قرار دارد و از طرف دیگر
ایران امروز ،ایران آن روز نیست و ما با قدرت و صالبت،
سیاستها و دیدگا ههای خود را در عرصه جهانی به
صورت مستقالنه به پیش میبریم.
▪دربــاره تغییر وزیر خارجه آمریکا در آینده موضع
می گیریم

قاسمی دربــاره برکناری وزیر خارجه آمریکا و تاثیر آن
بر برجام گفت :این تغییرات و تحوالت و اخرا جها در
دولت ترامپ تازگی ندارد ،شاهد این تغییرات بودیم و
یک موضوع داخلی آمریکاست که به خودشان مربوط
است .آن چه برای ما مهم است سیاستها و رویکردهای
آمریکاست و این سیاستهای کالن را رصد و در قبال آن
مواضع خود را در آینده اتخاذ خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره نشست آینده کمیسیون
مشترک برجام در وین که قرار است روز جمعه برگزار
شـــود ،بــیــان کـــرد :مــشــکــات ،مــوانــع و تخطیها و
بدعهدیهایی را که احتماال توسط طرفهای مقابل و
قطعا از سوی آمریکا صورت گرفته در این نشست دنبال
خواهیم کرد .خبرنگاری نیز در خصوص این که آیا با توجه
به تغییرات اخیر در وزارت خارجه آمریکا احتمال برگزار
نشدن این نشست وجود دارد؟ از قاسمی سوال کرد که
وی پاسخ داد :شکل حضور آمریکا در کمیسیون با توجه
به آمد و شدهای مکرر در حاکمیت ترامپ همیشه یکی
از مسائل حاشیهای و پیرامونی بوده ،ولی با این حال
نشست برگزار شده و تا این لحظه اطالعی درباره برگزار
نشدن نشست کمیسیون نداریم.
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