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خبرگزاریصداوسیما-محمدجوادظریفوزیرخارجهکشورمانمردمرامهمترینعاملقدرتملیکشورتوصیفکردوگفت:مامسئوالنوظیفهحفظاینسرمایهراداریم.وی
افزود:مردممابهرغمبرخیدشواریهایروزمرهباروحیهوفرهنگواالیایثارگریومقاومتبرایحفاظتازکیانکشورواستقاللایرانایستادهاند.ویگفت:کشورهاییکه
زیرچترحمایتیکقدرتخارجیهستندوزرادخانههاییپرازسالحهاوجنگافزارهایمدرندارندازنفوذوسرمایهایبهناممردمکهایراندارد،برخوردارنیستند.

ظریف :مهم ترین عامل قدرت ملی ایران،
مردم هستند

...

خبر آخر
ازسوی دفترحفظ و نشرآثار آیت ا ...خامنه ای
اعالم شد:

ادامه واکنش انتقادی چهره های سیاسی به درخواست مذاکره آمریکا

روحانی :اگر آمریکایی ها می خواستند همدیگر را ببینیم چرا پل را خراب کردند؟
عین حال با اروپــا و آسیا نیز در حال مذاکره هستیم.
دکتر روحانی اظهار کرد :آمریکا نیز خود کاری کرده
که شرایط مذاکره را از بین برده؛ با روند خوبی داشتیم
مذاکره میکردیم اما خودش آن را تخریب کرده  ،پل را
خراب کرده و آن طرف ایستاده و میگوید باید چگونه
عبور کنم!؟ رئیس جمهور خطاب به آمریکایی ها افزود:
اگر میخواستید عبور کنید ،چرا خــراب کردید؟ اگر
میخواستید همدیگر را ببینیم چرا پل را خراب کردید؟
خودشان پل را خــراب کــرده و آن طرف ایستاده و داد
میزنند .این که نشد .اگر راست میگویید بیایید پل را
دو باره درست کنید .پل را که درست کردید خود به خود
و به طور طبیعی رفت و آمد درست میشود؛ خودت مؤثر و
مخرب و عامل این کار هستی.

تکذیب جمله تحریف شده منتسب به رهبر
معظم انقالب
دفتر حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنه ای در اطالعیه ای اعالم
کرد :پیرو سخنان حضرت آیتا ...خامنهای (مدظله العالی)
رهبرمعظمانقالباسالمیکهدرتاریخ ۲۲مردادماهدرجمع
هزارانتنازاقشارمختلفمردمبیانشد،ازآنجاییکهبرخی
از حاضران دربار ه فرازی از سخنان معظمله دچار ابهام شدند
و به دنبال آن ،این فراز انعکاس تحریف شدهای در رسانهها
یافت ،به اطالع می رساند :فرمایش های معظمله ناظر به
صدوراجازهبرایمذاکراتوزیرخارجهدولتیازدهمباهمتای
آمریکاییاش بوده است .رهبر معظم انقالب اسالمی در این
دیدارفرمودند«:درقضی هبرجام،بندهاشتباهکردماجازهدادم
کهوزیرخارج هماباآنهاصحبتکند،ضررکردیم».

...

چهره ها و گفته ها
حجتاالسالم مرتضی آقاتهرانی امــام جمعه
ســابــق نــیــویــورک بــا بــیــان ایــن کــه حــضــور آقــای
علیاکبری در ستاد نماز جمعه یک امر مبارکی
است که میتواند در سازمان دهی
ستاد نماز جمعه موثر باشد،
افزود :تحول در نماز جمعه باید
با رویکرد جوانگرایی انجام
شود/ .تسنیم
سعید حجاریان تئوریسین برجسته جریان
اصالحات گفت :واقعیت این است که روحانی تنها
یک پروژه داشت؛ زمانی که آن پروژه یعنی برجام
با دس ـتانــداز مواجه شــد ،گویی کابینه از درون
فــروریــخــت .بهنحوی کــه بعضی
وزیـــران ســـودای رفتن دارنــد،
بعضی مشاوران جدا شدند.
/ایران فردا
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصالحات
تأکید کــرد :اصــاح طلبان حاضر در کابینه همه
استحاله شده اند و برای حفظ موقعیت خود سعی
شــان دوری از اصــاحــات است،
متاسفانه در کشور بــا تبدیل
قــــدرت ب ــه ی ــک اصـــل فاجعه
بزرگی به وجود آمده است.
/باشگاه خبرنگاران
محمد نعیمی پــور ،یکی از دانشجویان پیرو
خط امام (ره) می گوید پس از مدتی به این نتیجه
رسیدیم که افشاگری ها حرکتی
ناشیانه بود و اسناد و مدارک
سفارت آمریکا را باید تحویل
مقامات می دادیم/ .ایرنا
سید کمال الــدیــن ســجــادی سخنگوی جبهه
پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد :زمان دولت
اصالحات ،اصالح طلبان امتحان شان را در اداره
کشورپسدادند.درسالهای 92و 96نیزیکنخود
در آش انتخابات آقای روحانی انداختند و گفتند
«ما هم شریک» ،بعد هم نیروهای
خــود را وارد دول ــت یــازدهــم و
دوازدهــم کردند اما حاال بحث
عبور از روحانی را مطرح
می کنند/ .خبرآنالین

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به ادعای آمریکایی ها
برای مذاکره با مقامات ایران گفت :خودشان پل را خراب
کرده و آن طرف ایستاده و داد میزنند .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی رئیس جمهور ،حجت االسالم والمسلمین

دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت
با تاکید بر این که با همه دنیا در حال تعامل و مذاکره
هستیم ،افزود :در سفر اخیر به قزاقستان با همسایگان
خود مذاکرات بسیار صمیمانه و خوبی داشتیم و در

▪آیــت ا ...جنتی :مــذاکــره بــا کسی کــه معاهدات
بینالمللی را زیر پا میگذارد ،عاقالنه نیست

همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران ،آیت ا ...جنتی
دبیر شــورای نگهبان هم با اشــاره به بیانات اخیر رهبر

ضرب االجل  2ماهه برای تعیین تکلیف پارلمان اصالحات

گیرد.پسازاینکهکمیتهسیاسیپیشنهادهایخودرادربارهنحوه
سازوکار پارلمان اصالحات ارائه داد ،اعضای شورای هماهنگی
یک ماه فرصت دارند تا نظرات تکمیلی خود را ارائه و در نهایت
پیشنهادهاییکهموردقبولاکثریتاحزابعضوشورایهماهنگی
قرار گیرد تبدیل به مصوبه کرده و الزم االجرا شود .شریف با بیان
این که در جلسات بررسی سازوکار پارلمان اصالحات صحبتی از
انتخاب اشخاصنشدهاست،افزود«:قراراستدرجلساتشورای
هماهنگی تنها ساختار پارلمان اصالحات ،ترکیب اعضای این
پارلمان و نام انتخابی آن مورد بررسی قرار گیرد ».حسین کمالی
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات هم در گفت و گو با مهر
تأکید کرد کار پارلمان اصالحات در نهایت تا دو ماه دیگر آغاز می
شود .براساس گزارش رسانه ها،ایده پارلمان اصالحات نخستین
بار در آذرمــاه سال گذشته توسط «مصطفی کواکبیان» دبیرکل
حزب مردمساالری طرح شد .این طرح با استقبال برخی احزاب
و چهره های منتقد شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
روبهروشدهوهنوزدربارهنحوهتعاملایندوشورابایکدیگرتصمیم
گیرینشدهاست.

هادی محمدی – محمود واعظی رئیس دفتر
رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت
در خصوص شایعه ارسال نامه قالیباف به سران
قوا نیز اظهار بی اطالعی کرد و گفت :بنده هیچ
نامه ای از آقــای قالیباف دریافت نکردم البته
کانال هــای خبری مطالب زیــادی می گویند
اما چنین نامه ای دریافت نکردم .به گزارش
خراسان ،در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت،
خبرنگاری از رئیس دفتر رئیس جمهور پرسید
وضعیت سخنگوی دولت به کجا می انجامد که
وی پاسخ داد :دو هفته است که سخنگو نداریم
و حتما سخنگو انتخاب می شود البته یک فرد
مد نظر بود اما به دلیل مشغله کاری قبول نکرد
ضمن این که تا زمان انتخاب سخنگو همه وزیران
موظفهستندتابیشتربارسانههاگفتوگوکنند
و سفرهای استانی بیشتری بروند.
رئیسدفتررئیسجمهوردرخصوصانتخابوزیر
کاروزمانحضوررئیسجمهوربرایپاسخبهسوال
مجلسنیزاظهارکرد:برایانتخابوزیرکارسهماه
وقت داریم و در حال بررسی هستیم در خصوص
زمانحضورروحانیدرمجلسنیزقرارشدهایشان
در زمان مشخص شده و حتی شاید چند روز زودتر
به مجلس برود .وی در پاسخ به این که ترمیم تیم
اقتصادی دولت چه تعداد خواهد بود؟ گفت :به
تازگیعبدالناصرهمتیواردکابینهشدوسیاست
دولت و رئیس جمهوری این است که تغییرات در
راستای اصالح باشد و نیروهای با انگیزه که در
شرایط خاص امروز می توانند بخشی از فشارها را
برطرفکنند،واردکابینهشوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

طرفین اجازه ندهند طرح سؤال از رئیس جمهور سبب التهاب بیشتر در اقتصاد شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان ایــن که
«زمانی که سؤالی اعالم وصول شد باید در صحن علنی
مجلس مطرح شود اما امــیــدوارم طرح ســؤال منجر به
تعدیل شرایط شود» گفت :طرفین کاری کنند که طرح
سؤال از رئیس جمهور سبب التهاب بیشتر در اقتصاد
نشود .حشمتا ...فالحتپیشه نماینده اسالمآباد غرب
در گفتوگو با فارس ،با اشاره به سؤال اقتصادی تعدادی

از نمایندگان مجلس از رئیسجمهور اظهار کرد :به هر
حال سؤال از رئیسجمهور حق همه نمایندگان است.
وی اضافه کرد  :بنده شخصا معتقدم آن چه بیشتر نیاز
داریم نوعی هم اندیشی بین دولت و مجلس است و باید در
این زمینه هم راهکارهایی ارائه شود .وی در پاسخ به این
سؤال که آیا شما معتقد به این هستید که رئیسجمهور
باید در شرایط فعلی اقتصادی پاسخ گو باشد ،گفت  :به هر

▪جهانگیری :مذاکره با آمریکا پذیرفتنی نیست

اسحاقجهانگیریمعاوناولرئیسجمهورهمدرجلسههم
اندیشیباروسای 13دانشگاهبرترکشوروبرخیازاستادان
دانشگاه ضمن انتقاد از سیاست های خصمانه آمریکا علیه
کشورمانوخروجغیرقانونیازبرجامتصریحکرد:بهتصدیق
غالبنخبگانکشوردرمقطعکنونیباتوجهبهسیاستهای
خصمانه و توأم با بی احترامی دولت آمریکا علیه جمهوری
اسالمیایران،مذاکرهبااینکشورپذیرفتنینیست.

واعظی :تا انتخاب سخنگوی دولت ،وزیران
موظف اند با رسانه ها بیشتر گفت و گو کنند

اعضای شورای هماهنگی جبهه اصالحات برای بررسی طرح پارلمان اصالحات
زمان تعیین کردند

اعضای شورای هماهنگی جبهه اصالحات در جلسه یک شنبه
هفتهجاریخودطرحپارلماناصالحاترادردستورکارداشتند.
براساسگزارشفارس،اعضایاینشورامصوبکردندکهکمیته
سیاسی ظرف یک ماه آینده پیشنهادهای خود را به صحن شورا
تقدیمکندوشورایهماهنگیجبههاصالحاتنیزظرفمدتیک
ماهبایدنظرنهاییخودرادرخصوصپارلماناصالحاتارائهدهد.
همچنینقرارشددرجلسهشورایهماهنگیجبههاصالحاتنیز
انتخاباتسهکمیتهتخصصیاینشورابرگزارشود.
احمد شریف عضو شــورای هماهنگی جبهه اصالحات در گفت
و گو با تسنیم با اشــاره به جزئیات این تصمیم اظهار کرد :حدود
شش ماه است که بحث تعیین تکلیف پارلمان اصالحات یکی از
دستورکارهای اصلی جلسات شورای هماهنگی است که هر دو
هفته یک بار برگزار میشود .وی افزود :تاکیدی که بیشتر اعضای
شورایهماهنگیدراینجلسات دارند،سرعتنهاییشدنطرح
پارلمان اصالحات است .شریف در ادامه افــزود :در جلسه اخیر
شورای هماهنگی مقرر شد کمیته سیاسی شورا تا یک ماه آینده
پیشنهادهایخودرابهصحنشورابیاوردتاموردبررسیاعضا قرار

معظم انقالب درباره مذاکره با آمریکا تأکید کرد :کدام
کشوری که از منظر آمریکا ضعیف است ،توانسته تاکنون
از مذاکره با آمریکا سود ببرد .دبیر شورای نگهبان از همه
کسانی که هنوز در فکر مذاکره با آمریکا هستند ،دعوت به
هوشیاری و بیداری از خواب غفلت کرد و افزود :مذاکره با
کسی که هم ه معاهدات بینالمللی را زیر پا میگذارد و به
وعدههای خود عمل نمیکند ،عاقالنه نیست و از این رو
و بنا بر فرمایش امام راحل و مقام معظم رهبری مذاکره با
آمریکا به علت خسران قطعی ،ممنوع است.

حال آییننامه این را میگوید که با اعالم وصول سؤال از
رئیسجمهور ،رئیسجمهور باید در صحن علنی مجلس
پاسخ گو باشد.
در همین حال سید کمالالدین سجادی فعال سیاسی
اصولگرا و سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری
به ایسنا گفت :سوال کردن از رئیس جمهور و در واقع
بیان مشکالت برای مردم فینفسه خوب است و اینکه

...
عراق

انتقاد مشاور رئیس جمهور
عراق از حیدر العبادی

علیاوایی :باید موضع گیری صریحی در
حمایت از ایران داشته باشیم

مشاور رئیس جمهور عراق با تأکید بر این که باید موضع
گیری صریحی در حمایت از ایران داشته باشیم ،گفت:
بهتر آن بود که نخست وزیر عراق ،از آمریکا درخواست می
کرد به درک بهتری از روابط دو کشور همسایه عراق و ایران
برسد ولی در این زمینه عجله به خرج داد.
عبدا ...علیاوایی در گفت و گو با تسنیم ،درباره اظهارات
اخیر نخست وزیر عراق و همراهی با تحریم های اعمالی
آمریکا علیه ملت ایران خاطر نشان کرد :اعتقاد ما بر این
است که نخست وزیر عراق در این زمینه تعجیل کرده
و بهتر آن بود که تهران و واشنگتن را به تلطیف فضای
موجود دعوت می کرد ،یا از آمریکا درخواست می کرد
به درک بهتری از روابط دو کشور همسایه عراق و ایران
برسد.
▪اگر ایران نبود گروه تروریستی داعش ،عراق را اشغال
می کرد

▪امیری  :رئیس جمهور در موعد قانونی در
مجلس حضور می یابد

همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی
رئیس جمهوری نیز در جمع خبرنگاران در
خصوص زمان حضور رئیس جمهور در مجلس
گــفــت :دکــتــر حــســن روحــانــی رئــیــس دولــت
دوازدهـــم بــرای پایان دادن به گمانه زنــی ها
در جامعه در موعد قانونی در مجلس شورای
اسالمی حضور می یابد اما تاکنون تاریخ دقیقی
مشخص نشده است.
وی اف ــزود :براساس قانون آیین نامه داخلی
مجلس از زمانی که ســوال اعــام وصــول می
شود رئیس جمهوری یک ماه فرصت دارد که
در مجلس حضور یابد.البته تاکنون تاریخ دقیق
حضور رئیس جمهوری در مجلس تعیین نشده
اما قطعا وی در موعد قانونی به مجلس می رود.

مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهوری سوال کند
تا بیاید و برای رفع مشکالت در مجلس شورای اسالمی
توضیحاتی ارائه کند چیز بدی نیست ،اما مهم این است
که کسی نخواهد از این طریق وارد سیاسیکاری شود.
وی افزود :مجلس شورای اسالمی به وظایف خود عمل
میکند و اگــر تشخیص دهــد که الزم اســت از رئیس
جمهوری ســوال شــود ایــن کــار را انجام میدهد ولی
آنچه مهم است نوع برخورد با این اقدام مجلس شورای
اسالمی است تا وارد جناحی شدن و سیاسیکاری نشود
و به قصد سرکوب طرف مقابل هم انجام نشود.

مشاور رئیس جمهوری عــراق درخصوص بی توجهی
العبادی به موضوع همکاری های ایــران در این مقطع
با بیان این که روابط عراق با ایران را نمی توان متاثر از
اظهارات یک شخص دانست ،افزود :اگر ایران نبود گروه
تروریستی داعش ،عراق را اشغال می کرد ما عراقی ها اعم
از شیعه ،سنی و کرد و هر قومیت دیگر نباید همکاری ها و
حسن نیت ایرانی ها را فراموش کنیم و الزم است موضع
گیری مناسب و صریحی در حمایت از ایران داشته باشیم.
▪آمریکا عراق را تهدید کرد

از سوی دیگر 'هدر نوئرت' سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
در واکنش به سخنان اخیر العبادی مبنی بر پایبند نبودن به
تحریم های آمریکا علیه ایران ،آشکارا بغداد را تهدید کرد .به
گزارش ایرنا ،وی در سخنانی در جریان کنفرانس خبری ،
به دولت عراق هشدار داد در صورت پایبند نبودن به تحریم
های ضد ایرانی ،خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت.
نوئرت گفت از هشدارهای ما درخصوص ایران و تجارت با
این کشور آگاه هستید ما مجازات کشورهایی را که اقدام به
هر گونه نقض این تحریم ها کنند ،ادامه خواهیم داد.
▪چرا عراق نمیتواند تحریم ها علیه ایران را به اجرا
بگذارد؟

در همین حــال به گــزارش تسنیم ،نشریه پولیتیکو در
گزارشی با اشاره به سخنان اخیر حیدرالعبادی ،رئیس
جمهوری عراق مبنی بر تبعیت کشورش از تحریم های
آمریکا علیه ایران نوشت ،عراق در شرایطی نیست که بتواند
از اجــرای تحریم ها علیه ایــران سخن بگوید .این نشریه
آمریکایی در ادامــه به ذکر دالیل اقتصادی این موضوع
پرداخته و می نویسد:
 -1عراق به گاز ایران نیاز دارد .وزیر برق عراق در جوالی
سال گذشته اعالم کرد که کشورش حداقل تا هفت سال
برای تولید برق به گاز ایران وابسته است .عراق خود از
تولید کنندگان گاز است ،اما فاقد تاسیسات الزم برای
پاالیش و تبدیل آن به سوخت مورد استفاده نیروگاه های
برق است .گاز دریافتی عراق از ایران سوخت مورد نیاز
حدود  20درصد برق تولیدی این کشور را تامین می کند.
عراق هم اکنون نیز تنها قادر به تامین 70درصد از تقاضای
داخلی برق خود استو برای پرداخت پول گاز وارداتی و برق
خریداری شده به ایران نفت ارسال می کند.
 -2آب عراق نیز وابسته به جریان آب رودخانه های دجله
و فــرات است که  98درصــد آب های سطحی مــورد نیاز
این کشور را تامین می کنند .اگر ایران بخواهد ،می تواند
مسیر  13درصــد منابع آبی عــراق را تغییر دهــد .معاون
وزیر آب عراق در ماه آوریل گفته بود 20 ،تا  30درصد از
آب رودخانه دجله در عراق از ایران سرچشمه می گیرد.
اگر عراق از تحریم ها تبعیت کند ،ایران به راحتی می تواند
جلوی جریان آب عراق را بگیرد .در دورانــی که عراق با
بحران خشکسالی روبه روست ،این تهدید می تواند جدی
باشد ،به خصوص که ایران نیز به منابع آبی مذکور بیش از
همیشه نیازمند است.
 -3ایران عمدا بازار عراق را مملو از کاالهای وارداتی ارزان
از جمله مواد غذایی کرده است .این موضوع موجب شده تا
تقاضا برای محصوالت کشاورزی داخلی عراق که گران تر از
کاالهای ایرانی هستند کاهش یابد .حتی اگر عراق واردات
این کاالها را متوقف کند ،کشاورزان عراقی نمی توانند به
میزان نیاز بازار داخلی ،محصول تولید کنند.
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