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استاندار خوزستان :یک زن مرتبط با حادثه
تروریستی اهواز دستگیرشده است

...

ویژه های خراسان
مجوز ویژه دولت به ناجا برای تجهیز امکانات
بر اساس ابالغیه یک مسئول ارشد اجرایی به وزارت کشور
که یک روز پس از ربودن مرزبانان کشورمان انجام گرفت،
مقرر شده به استناد اصل  138قانون اساسی مبلغ 480
میلیارد ریال از محل منابع مصرح در قانون تنظیم مقررات
مالی دولت در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد تا صرف
تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به منظور پیشگیری از
حوادث غیرمترقبه شود .ناجا نیز مکلف شده ضمن نظارت
فنی و اجرایی بر اعتبار مذکور ،گزارش هزینه کرد را به
سازمان برنامه و بودجه ارائه کند.

ابهام مسئوالن جلوی خوشحالی
مددجویان را گرفت
در حالی که بر اساس ماده  ۲۷قانون برنامه ششم توسعه،
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت یا امهال آن در خصوص
بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از
حوادث طبیعی و غیرمترقبه برای افراد تحت پوشش کمیته
امــداد و سازمان بهزیستی که قادر به بازپرداخت اقساط
خودنیستند،مجازشناختهشده،یکمقاممسئولدردولت
با ارسال گزارشی به مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری
اعالم کرده در اجــرای این دستور قانونی ،ابهاماتی برای
برخی مسئوالن اقتصادی دولت به وجود آمده و اعمال آن
در انتظار تایید پیش نویس تهیه شده توسط برخی سازمان
هاونهادهاست.

...

گزارشخبری
امروز؛ نشست سه جانبه ایران ،روسیه و
ترکیه درباره سوریه در مسکو

وزارت خــارجــه روســیــه از بــرگــزاری نشست سهجانبه
میان تهران ،مسکو و آنکارا دربــاره تحوالت سوریه طی
امــروز در روسیه خبر داد .به گــزارش فــارس« ،میخائیل
بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه از سفر «حسین
جابری انصاری» دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران به
مسکو برای سهشنبه (امروز) خبر داده بود.بنا بر گزارش
خبرگزاری «تاس» ،یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه
به خبرنگاران روس گفته است ،دیپلماتهای ارشد سه
کشور تضمینکننده آتش بس سوریه در فرایند آستانه قرار
است  23اکتبر نشستی را با محور سوریه در مسکو برگزار
کنند .بر اساس این گزارش« ،اونال سادات» معاون وزیر
خارجه ترکیه نمایندگی آنکارا را در این نشست بر عهده
دارد .ایران ،ترکیه و روسیه از سال گذشته روندی را در
شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز کردند که هدف آن حل
بحران سوریه از طریق حرکت به سمت گفتوگوی دولت
و معارضان و تدوین قانون اساسی جدید در این کشور بود.
این روند با برقراری آتشبسهای محلی در مناطق مختلف
سوریه آغاز شده است و اکنون در مسیر حل سیاسی بحران
حرکت میکند.
▪رای الیوم :حضور نداشتن سوریه و ایران درنشست
ادلب بی سابقه است

درهمین حال قــرار است اوایــل هفته آینده نشستی با
موضوع ادلب به میزبانی استانبول برگزار شود که در آن
برخی کشورهای اروپایی حضور دارند اما ایران ظاهرا در
این نشست حضور ندارد .روزنامه رای الیوم در سرمقاله
خود با اشاره به این که استانبول میزبان نشست چهارجانبه
روسیه  ،ترکیه ،آلمان و فرانسه در 5آبــان خواهدبود،
نوشت :قرار است در این نشست دربــاره اجرایی شدن
توافق ادلب و از سرگیری گفت و گوها به منظور یافتن راه
حل سیاسی برای بحران سوریه بحث شود .این روزنامه با
بی سابقه خواندن حضور نداشتن سوریه و ایران نوشت
:جزئیات حضور نیافتن ایران و سوریه در این نشست کامال
مشخص نیست اما دور کردن ایران و سوریه از این نشست،
باعث نگرانی است زیرا با وجود این که با روسیه ارتباط
قوی دارند اما مسکو نمی تواند از طرف آن ها سخن بگوید.

...

...
اخبار

در تفسیر نامه  ۵۰نهج البالغه تبیین شد :

چارچوب شفافیت

سردار نجات :امنیت همه مسیرهای زوار
خارجی تامین شده است

رهبر انقالب :مسئوالن جز در موارد نظامی و امنیتی هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح دوشنبه گذشته ( )97.7.23در ابتدای جلسه
درس خـــارج فقه خـــود ،در توضیح «نــام ـه حضرت
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) خطاب به مسئوالن و
فرماندهاننظامی»(نامه ۵۰نهجالبالغه)برخیوظایف
آنانرابرشمردندوایننامهرابهمثابهدستورالعملیبرای
همه مدیران نظام اسالمی دانستند .ایشان دراین باره
تاکید کردند :مسئوالن جز در موارد نظامی ،امنیتی و
اموریکهبادشمنمقابلهداریم،بایدشفافباشندوهیچ
رازی را از مردم پنهان نکنند .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتا ...خامنهای
( ،)Khamenei.irرهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره
به فرازهایی از این نامه گفتند :در منطق حکومت علوی
اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی
شد ،این موضوع نباید اخالق و رفتار او را با مردم تغییر
بدهد و او را از مردم دور کند .حضرت آیتا ...خامنهای
افزودند :مسئوالن نظام اسالمی بدانند شکر نعمت
مسئولیتشان در این است که به بندگان خدا نزدیکی

بیشتری پیدا کنند ،با آنان نشست و برخاست کنند و
نسبت به آن ها مهربانی و توجه بیشتری به خرج دهند.
▪بعضیها عادت کر دهاند هر چیز خوبی را که در
جامعه اسالمی است به غربیهانسبت بدهند

ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره موضوع
شفافیت مسئوالن پرداختندَ « :اال َو ا َِّن َل ُکم ِعندی َان َل
َاح َت ِج َب َّن ُدون َُکم ِس ّر ًا ا ِّل فی َحرب ».و در شرح این فراز
از نامه حضرت علی (علیهالسالم) گفتند« :این نکته
بسیار مهمی اســت؛ این شفافیتی که حاال سر زبان
هاست که «آقا شفاف ،شفاف» ،در کالم امیرالمؤمنین
است .بعضیها عادت کردهاند هر چیز خوبی را که در
جامعه اسالمی است نسبت بدهند به غربیها .واقع ًا
انسان تعجب می کند از کوتهفکری بعضیها! توجه
به مــردم ،آرای مــردم ،اهتمام به مــردم ،می گوید «ما
از غربیها یاد گرفتیم این ها را»؛ ...وقتی مراجعه به
منابع اسالمی نمی کنید ،وقتی کلمات امیرالمؤمنین
و رسول مکرم اسالم را نمی خوانید ،بلد نیستید ،خب

با تاکید بر مدنظر قراردادن مالحظات امنیتی

دولت :تاسیس دفتر اتحادیه اروپا تعارضی با منافع ایران ندارد

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت با اشاره به برخی
خبرهادربارهایجاددفتراتحادیهاروپادرتهران،تصریحکرد:
«تاسیسدفتراتحادیهاروپافینفسهتعارضیبامنافعایران
ندارد،هرچنددرمراوداتبینالمللیقطعابایدمالحظات
امنیتیمدنظرقرارگیردکهاینمسئلهبههماننسبتیاست
کهمیتوانددرارتباطباسفارتخانههایکشورهایخارجی
منظور شود .در غیر این صورت  ،دفتر اتحادیه اروپا همانند
سفارتخانههای کشورهای خارجی ،امکان مــراودات دو
جانبه میان ایران و اتحادیه اروپا و دنبال کردن راهکارهای
دست یابی به اهداف مدنظر برجام را فراهم میکند ».این
موضع شورای اطالع رسانی دولت ،در جوابیه این شورا
به روزنامه کیهان منتشر شده است .روزنامه کیهان روز
شنبه در واکنش به مصاحبه محمود واعظی رئیس دفتر
رئیس جمهور مبنی بر این که «افتتاح دفتر نمایندگی
اتحادیه اروپا میتواند برای همکاری اقتصادی ما با این
اتحادیه مفید باشد» نوشته بود« :سهلاندیشی و بیدقتی
آقای واعظی در حالی است که پیش از این ،ریچارد هاویت
(تهیهکننده سند راهبردی اتحادیه اروپــا دربــاره روابط
ایــران) دربــاره هدف اروپاییها از داشتن دفتر در تهران
تصریح کرده بود« :توافق هستهای ،یک نقطه عطف بود...
مابایددفترنمایندگیاتحادیهاروپارادرتهرانافتتاحکنیم
و گفتوگو درباره حقوق بشر را از سر بگیریم .نیروهایی
در داخل ایران ،در حال اعمال فشار بر حاکمیت هستند
و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه
شود .»...به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،در جوابیه

شــورای اطالع رسانی دولت به کیهان آمده است« :اگر
استناد به نقل قولهای برخی از مقامات اروپایی بتواند به
سادگیمبنایکارتصمیمگیریهایدیپلماسیقرارگیرد،
دراینصورتمنافعملیکشورمانهرروزبااظهارنظرهای
متفاوتمقاماتغربیدستخوشتغییروتهدیدخواهدبود؛
این در حالی است که راهبردهای دیپلماسی کشور ،فراتر
ازاظهاراتیکیاچندمقامغربی،مبتنیبرچارچوبنظام
جمهوریاسالمیومنافعملیکشورتعیینمیشود.چنین
شرایطیبیشازپیشنشانمیدهدبراینخستینباراست
کهاتحادیهاروپادرحمایتازایران ،مقابلایاالتمتحدهای
ایستادهکهقطعاانتظارمراوداتاقتصادیگستردهتریبا
آن دارد و این مسئله ناشی از چیزی نیست جز منطق قوی
دیپلماسی جمهوری اسالمی که بر گفتوگوی سازنده و
مبتنی بر منافع ملی با کشورهای دنیا دنبال شده است».
شورای اطالع رسانی دولت در جوابیه خود آورده است:
«البته روشن است که عملیاتی شدن بسته پیشنهادی
اروپا حاوی اقدامات جبرانی تحریم های آمریکا ،زمینه را
برای تقویت روابط با اتحادیه اروپا از جمله از طریق دفتر
اتحادیه فراهم می کند و در این صــورت است که بحث
دفتر موضوعیت بیشتری می یابد .بنابراین مخالفت
قطعی و همیشگی با بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا ،نوعی
خودتحریمی مضاعف در شرایط تحریمهای جدید آمریکا
علیهایرانتلقیمیشود وبایداجازهدهیماینکاردرزمان
مناسبوبادرنظرگرفتنتماممالحظاتسیاسیوامنیتی
انجامشود».

«جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع»
در دانشگاه تهران بررسی می شود

معاون قوانین مجلس :توسعه اختیارات مجمع تشخیص
با قانون اساسی منافات دارد

بله ،از غربیها باید یاد بگیرید .می گویند بعضیها،
میشنوید که «بله ،این شفافیت را هم آن ها به ما یاد
دادند»؛ نخیر ،شفافیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می
گوید حق شما بر من -یعنی حقی که شما پیش من
دارید[ -این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم،
هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم ،مگر در جنگ و مسائل
جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم ،این جا نمی
شود حرف ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم ،شما
شنفتی ،دشمن هم میشنود .بله در این مسائل حرب
حرب ،اعم از همین حرب بهاصطالح نظامی و ماننداین هاست -در مسائل امنیتی ،در مسائل نظامی ،در
مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن ،مقابله با
دشمن داریم ،بله این جا جای افشاگری نیست ،جای
عمومی
شفافیت نیست ،اما در غیر این ها ،در مسائل
ِ
مردمَ ،ان َل َاح َت ِج َب َّن ُدون َُکم ِس ّر ًا ».رهبر انقالب بر این
نکته تأکید کردند که مسئوالن جز در موارد نظامی،
امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم ،باید شفاف
باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.

رئیسی :بسیاری از کنوانسیون ها را کشورهای
پدید آورنده آن ،امضا نکردند

بزرگانی نظیر آیت ا ...مهدوی کنی مقابل فرهنگ و اقتصاد لیبرال ایستادند

تولیتآستانقدسرضویبابیاناینکه«دشمندرمیدان
جنگ سخت و نرم از ما شکست خورد اما امروز تلفیقی از
جنگ نرم و سخت را شروع کرده است» افــزود :آن ها می
خواهند با فشار وارد کردن ملت را خسته کنند .بسیاری از
کنوانسیون ها را کشورهای پدید آورنده آن  ،امضا نکردند
اما از ما می خواهند از آن تبعیت کنیم.به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صــدا و سیما  ،حجت االســام والمسلمین
سیدابراهیمرئیسیروزگذشتهدرمراسمچهارمینسالگرد
ارتحال آیت ا ...مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق(ع)
افــزود :شاهد بودیم در قــرارداد الجزایر به دلیل درست
ننوشتن واژه تابعیت بارها در دادگاه الهه محکوم شدیم.
وی همچنین با بیان این که «آیت ا ...مهدوی کنی عالمی
انقالبی و چهره ای مردمی و سیاستمداری آگاه بودند»
افزود :آیت ا ...مهدوی کنی با حرکت کادرسازی خود به
در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر شرع
یا قانون اساسی بداند و مجلس نیز بر نظر خود اصرار ورزد،
وارد عمل می شود و اعالم نظر می کند ،به عبارتی اعالم
می کند که به رغم مغایرت مصوبه مذکور با شرع یا قانون
اساسیآیاتصویبآنبهمصلحتاستیاخیر.ویافزود:به
طور قطع توسعه دادن وظایف و اختیارات مجمع تشخیص
بیشازموردمذکورباقانوناساسیمنافاتدارد.همچنین
به گزارش اقتصادنیوز ،عباس آخوندی ،وزیر مستعفی راه
و شهرسازی در نامه ای به علی الریجانی ضمن تشکر از
رئیس مجلس و نمایندگان در مناسبات دوران کاری خود
در اشاره به این موضوع نوشت« :آن روز باید نگران شد که
دولت ،مجلس و قوهقضاییه نتوانند مطابق قانون اساسی
حکومت قانون را در کشور برقرار کنند و کسانی فراتر از
قانونبخواهندسرنوشتمردمرادردستبگیرندوبهکسی
هم پاسخ گو نباشند .اقدام فراقانون اساسی هیئت نظارت
مجمع تشخیص و توقف ابالغ قانون مصوب پس از طی
مراحلپیشبینیشدهدرقانوناساسیازایندستاستو
جاینگرانیجدیدارد».
▪مصباحیمقدم :هیئت عالی نظارت مستقل از مجمع
تشخیص مصلحت نیست

خبر

اسماعیلی :پرونده مشایی به دادگاه
تجدیدنظر رفت
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در پی واکنش های برخی حقوقدان ها به جایگاه حقوقی
هیئت عالی نظارت بر ُحسن اجرای سیاستهای کلی
نظام ،جایگاه حقوقی این هیئت امروز در دانشگاه تهران
بررسی می شود .واکنش ها به جایگاه حقوقی هیئت
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی آغاز
شد که دو هفته پیش شــورای نگهبان مصوبات مجلس
درباره دو الیحه «الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم
به «پالرمو» و الیحه «اصالح قانون مبارزه با پول شویی» را
بالاشکال تشخیص داد اما این مصوبات را برای اعمال
نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو الیحه
مذکور دارد به مجلس ارسال کرد .این درحالی است که
تاکنون این طور بوده که مصوباتی به مجمع ارجاع می
شده است که بین شورای نگهبان و مجلس به اختالف نظر
رسیده باشد .به گزارش مهر ،در نشست تخصصی مذکور

که در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
برگزار میشودعباسعلی کدخدایی سخنگو و قائممقام
دبیر شــورای نگهبان ،محمد دهقان نماینده مجلس،
حجتاالسالم مجید انــصــاری عضو مجمع تشخیص
ن نظیف استاد حقوق عمومی
مصلحت نظام و هادی طحا 
دانشگاه امام صادق (ع) به بیان دیدگاه های خود می
پردازند.
▪معاون قوانین مجلس :توسعه اختیارات مجمع
تشخیص با قانون اساسی منافات دارد

دراینمیان حسینمیرمحمدصادقیمعاونقوانینمجلس
در گفت و گو با خبرآنالین ،با بیان این که حوزه صالحیت
مجمع تشخیص تنها به رفع اختالف نظر مجلس و شورای
نگهبان محدود می شود ،ادامه داد :طبق قانون اساسی،
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی مشورتی

با این حال حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم عضو
مجمعتشخیصمصلحتنظامدراینبارهبهاعتمادآنالین
گفت :وظیفه هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی
نظام،نظارتبرطرحهاولوایحیاستکهبهکمیسیونهای
مجلس شورای اسالمی ارجاع شده و در حین رسیدگی،
نظرات خود را در مواردی که مغایر با سیاست های ابالغی
یا در مواردی که غیر منطبق با سیاست های ابالغی است،
اعالممیکند.ویتاکیدکرد:اینهیئتهیچطرحیاالیحه
ایراکهمجلستصویبکردهباشد،ردنمیکندبلکهموارد
مغایر را توضیح می دهد تا برطرف شود و انطباق انجام
شود.وی تاکید کرد :این وظیفه جدید نیست و رهبر معظم
انقالب در دوره گذشته آن را به مجمع تشخیص مصلحت
نظام واگذار کرده بودند و هم اکنون به یک هیئت منتخب
تحتنظرمجمعواگذارشدهاست».اشارهمصباحیمقدم
بهنامهایاستکهسالهاپیشدفتررهبرانقالببهآیتا...
هاشمیرفسنجانی(رئیسوقتمجمعتشخیصمصلحت
نظام)دربارهمقرراتنظارتبرحسناجرایسیاستهای
کلی نظام ارسال کرده بود .آن گونه که فارس گزارش داده
است،درسال 93نیزعلیالریجانیرئیسمجلسشورای

وسیله دانشگاه امام صادق(ع) برای تحقق نظریه حکومت
اسالمیامامخمینی(ره)،بهدنبالاینبودکهاندیشهامامرا
اجراوپیادهسازیکند.تولیتآستانقدسرضویافزود:هر
کدامازیارانامامبرایتحققخواستههایایشانکارهایی
کردند و کار آیت ا ...مهدویکنی کادر سازی برای انقالب
اسالمیبود.اینبزرگاندرمقابلفرهنگواقتصادلیبرال
ایستادند .امروزهم رهبری معظم انقالب همین سخن را
برزبانجاریمیکنند.ایشانمیفرمایندراهعقبنشینی
دشمن،اقتصادمقاومتیومقاومتاست.رئیسیهمچنین
با تاکید بر فعالیت بیشتر حوزه ها و دانشگاه ها بیان کرد:
امروزبسیاریازسواالتدرحوزهفرهنگیواجتماعیوجود
داردکهبایدتوسطحوزهودانشگاهپاسخدادهشود.مامبتنی
برفقهتمدنسازدرمقابلهیچسوالیبنبستنداریم.مابا
تکیهبرفقهامامصادق(ع)هیچمشکلینخواهیمداشت.
اسالمی در نامه ای به رؤسای کمیسیون های دوره سابق
مجلس تأکید کرده بود :مطابق مقررات نظارت بر ُحسن
اجرایسیاستهایکلینظام،بایدهنگامبررسیطرحها
و لوایح از حیث انطباق و نبود مغایرت با سیاستهای کلی،
نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت و در
بررسیلحاظشود.همچنینبراساسنامهدفترمقاممعظم
رهبری به آیت ا ...هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجمع
تشخیص مصلحت نظام) درباره مقررات نظارت بر حسن
اجرایسیاستهایکلینظام،نظررهبرمعظمانقالبدر
این باره به این شرح ابالغ شده بود« :رئیس مجلس شورای
اسالمیموظفاستپسازاعالموصولطرحهاولوایحدر
مجلس،نسخهایازآنرابرایاطالعمجمعارسالکند.
همزمان با بررسی طرحها و لوایح به ویژه قانون برنامه،
قانون بودجه و تغییرات بعدی آن ها در مجلس شورای
اسالمی ،کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن ها را
از نظر انطباق و نبود مغایرت با سیاست های کلی مصوب
و بررسی می کند ،کمیسیون نظارت مــواردی را که
مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست های کلی
میبیند به شورای مجمع گزارش میکند .در صورتی که
مجمع هم مغایرت و نبود انطباق را پذیرفت ،نمایندگان
مجمع مــوارد مغایرت و نبود انطباق (حسب مــورد) را
در کمیسیو نهای مربوط مجلس مطرح میکنند و در
نهایت اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و نبود انطباق
باقی ماند ،شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف
خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال
نظر می کند».

جانشین ســازمــان اطــاعــات سپاه گفت :امنیت همه
مسیرهایی که زوار خارجی وارد کشور میشوند توسط
قرارگاه قدس سپاه ،نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی
تامین شده است .به گزارش خبرنگار مهر ،سردار حسین
نجات در خصوص امنیت مرزهای کشور در اربعین حسینی
(ع) با توجه به حادثه تروریستی میرجاوه اظهار کرد :امنیت
همه مسیرهایی که زوار خارجی وارد کشور میشوند توسط
قرارگاه قدس سپاه ،نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی
تامین شده است و اقدامی که در مرز میرجاوه اتفاق افتاد
کار پست و کثیفی بود که با فریب دادن یکی از عناصر آن جا
رخ داد و کار نظامی و درگیرانهای نبود و جمهوری اسالمی
ایران از پاکستان درخواست رسیدگی کرده است .وی در
پاسخ به این سوال که گروهک تروریستی منافقین قصد
دارد در ایام اربعین حسینی مسیر پیادهروی را به آشوب
بکشاند ،گفت :از این آدمهای وطن فروش و خائن که هیچ
موقع با ملت ایران نبودند هیچ چیز بعید نیست ولی آنها
کاری نمیتوانند انجام دهند ،اقدامات الزم برای تامین
امنیت زائــران پیش بینی شده است .جانشین سازمان
اطالعات سپاه ،تصریح کرد :منافقین از اول حضورشان
در کشور تا دوران دفاع مقدس ،دشمن مردم ایران بودند
واطالعات کشور را به دشمن انتقال میدادند .از کسانی که
وطن فروش هستند ،انجام این گونه اقدامات بعید نیست.
سردار نجات در پایان با اشاره به این که منافقین همیشه در
حال مزدوری هستند ،خاطر نشان کرد :منافقین یک روز
مزدوری رژیم صدام و یک روز هم مزدوری رژیم فرانسه و
آمریکا را می کردند و امروز که سران منافقین با مسئوالن
عربستانی جلسه گذاشته اند و مکان و پول از آنها گرفتند،
مزدور آنها شده اند تا به مردم خیانت کنند.

ظریف :هم نفت مان را می فروشیم ،هم
اقتصادمان را حفظ می کنیم

وزیر خارجه کشورمان گفت :ایران در شرایط فعلی هم قادر
به فروش نفت خود است و هم میتواند اقتصاد خود را حفظ
کند .به گزارش فارس ،محمدجواد ظریف ،در گفتوگو با
خبرگزاریژاپنیکیودواظهارکرد:دولت آمریکا میتواند با
بازگشتبهتوافقهستهایکهبهصورتغیرقانونیازآنخارج
شد و لغو تحریمهایی که پس از این خروج علیه ایران اعمال
کرد ،راه را برای مذاکره با ایران هموار کند .وی همچنین با
اشاره به این که ایاالت متحده به تعهدات قانونی خود عمل
نمیکند ،تصریح کرد« :متاسفانه نحوه رفتار آمریکا باعث
شده تا مطلوب بودن مذاکره از اساس زیر سوال رود ».وی
در خصوص این که آیا ایران به خروج از برجام به عنوان یک
گزینه مینگرد یا خیر نیز اظهار کرد« :ما در این خصوص بر
اساس ارزیابی خودمان و امنیت ملی و منافعمان تصمیم
خواهیمگرفت».بهنوشتهکیودو،ظریفگفتهکهدراینزمینه
ضرباالجلیوجودندارد.وزیرخارجهکشورمانضمنابراز
اطمینان درخصوص این که ایران میتواند بر تحریمهای
ایاالتمتحدهغلبهکند،خاطرنشانکرد«:بسیاریازکشورها
برای تجارت با ایران آمادگی خود را نشان دادهاند».به گفته
ظریف ،عــاوه بر سه کشور اروپایی (آلمان ،انگلستان و
فرانسه) ،کشورهای دیگری که اهمیت زیادی برای توافق
هستهایقائلهستند،ازجملهروسیه،چینوژاپن«،آمادهاند
تابهسهمخوددر[درتجارتباایران]عملکنند».

ایلنا  -رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع
خبرنگاران در تشریح آخرین جزئیات پرونده مشایی
گفت :پرونده مشایی به دادگــاه تجدید نظر رفته است .
غالمحسین اسماعیلی افزود :پرونده تعیین شعبه شده
است .براساس این گــزارش ،مشایی از سوی شعبه اول
دادگــاه انقالب تهران به اتهام اجتماع و تبانی جهت
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس ،بابت
تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و به اتهام توهین به مقام
قضایی به سبب انجام وظیفه به شش ماه حبس محکوم
شده است.
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