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تازههای مطبوعات
••جوان  -شواهد نشان میدهد گزینه نهایی شهرداری
تــهــران از مــد تهــا قبل انتخاب شــده اســـت ....زمزمه
بازنشسته بــودن رســول کشتپور با وجــود داشتن آرای
بیشتر از همین حاال به گوش میرسد و بخشی از سناریوی
ماهرانه اعضای شورای پنجم را افشا کرده است؛ سناریویی
که پرده نهایی آن ،با استعفای آخوندی و انتخابش به عنوان
یکی از چهرههای مد نظر اعضای شورا برای تصدی پست
شهرداری تهران چیده شد تا در نهایت فردی را به ساختمان
مرکزیشهرداریتهراندربهشتبفرستندکهیکیازافراد
مورد وثوق دولت باشد و عم ً
ال شهرداری را هم دولتی کنند.
••آرمان – سعید شریعتی به این روزنامه گفت :این که به
مردم در باغ سبز نشان دهیم و کشور گل و بلبل نشان داده
شود واقعی نیست .کشور دچار مشکالت است ...در این
زمینه دولت باید گام به گام مردم را در جریان قرار دهد.
نمیتواندرشرایطسختوتحریمهایاینچنینیهمچنان
انتظار داشته باشیم که مثل پسر حاجیها دست در جیب
کرده و مصرف کنیم و با فهمنکردن مضیقهای که کشور در
آن قرار دارد بخواهیم مثل روزهای رونق خرج کنیم.
••شرق -این روزنامه نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان
آمریکا را با عنوان «شکست انحصار قــدرت جمهوری
خواهان» در کنار تصویری از خوشحالی بــاراک اوباما
منعکس کرده است.
••آرمان –کامران حمزه دادستان همدان گفت :تحقیقات
درباره تخلف مدیرکل گمرک استان همدان همچنان ادامه
دارد و چهار نفر در اینباره دستگیر شدند .وی افزود :چند
روز پیش مدیرکل گمرک استان بههمراه یکی از معاونان
خود به اتهام رشوه گیری بازداشت شده و دو نفر دیگر نیز
مرتبط با این پرونده بازداشت شدهاند و پرونده در شعبه اول
بازپرسی همدان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
••کیهان  -اظــهــارات تــازه «مایک پمپئو» ،وزیــر خارجه
آمریکا در گفتوگو با بیبیسی هم نشان میدهد ،سه
کشور اروپایی حامی برجام یعنی آلمان ،انگلیس و فرانسه
در بازگشت رسمی تحریمهایی که قرار بود با مذاکرات
هستهایلغوشوند(وهرگزلغونشدند)نهتنهاهیچاختالف
نظری ندارند بلکه برای آن حتی ،متاسف هم نیستند.
••دنیای اقتصاد  -دو خودروساز بزرگ ایران در شرایطی
مد تهاست بر طبل زیا ندهی خود میکوبند که طبق
گزارشهای ارسالی به بورس ،طی چهار سال و نیم گذشته
تقریبا همواره مبالغ فروش آنها بیش از بهای تما مشده
محصوالتشان بوده است.
••جوان  -درحالیکه  ۱۰سال از مطالعات و پژوهشها
برای اصالح نظام بانکی ایران میگذرد ،وزیر جدید اقتصاد
همانندعلیطیبنیابهنقطهصفرمرزیمطالعاتبازگشته
است و درباره اصالح نظام بانکی ،از بانکها خواست ابتدا
تعریف ،نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصالح ساختار
نظام بانکی» ارائه و سپس همین کار را از منظر حاکمیت،
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام دهند.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :شنیده ها از منابع آگاه حاکی از این
است که به رغم مراجعات مکرر عباس آخوندی برای کسب
حمایت باجناقش حجت االسالم ناطق نوری برای تصاحب
پست شهرداری تهران ،ناطق نوری اعالم کرده که موافق
حضور آخوندی در شهرداری تهران نیست و به دفعات به
آخوندی توصیه کرده که برنامه ای برای شهرداری نداشته
باشد .به گفته این منبع آگــاه ،ناطق نــوری با یــادآوری
اختالفات شدید وزیــر سابق راه با دولــت به وی گفته به
صالح شهر تهران ،دولت و حتی خودت نیست که شهردار
تهران شوی.
••رویداد 24مدعی شد :مهدیمقدریعضوشورایشهر
اصفهان به دلیل حمایت از مهدی حاجتی عضو شورای
شهر شیراز که به اتهام حمایت از بهائیان بازداشت شده
بود ،هفته گذشته در پلیس امنیت اصفهان حضور یافت.
••سایت  598نوشت  :شــورای هماهنگی تشکلهای
حــوزوی در نامهای به وزیــر ّ
اطــاعــات و رئیس سازمان
ّ
اطالعات سپاه ،خواستار برخورد با مسببان درز کردن
اطالعات شرکتهای ایرانی تحریم شده توسط آمریکا شد.
••خبرآنالیننوشت:داستانپینوکیویچوبیراکهبادروغ
گفتن دماغش بزرگ میشد باید به فراموشی سپرد چراکه به
عقیده محققان دانشگاه گرانادا که دستگاه جدید دروغسنج
راساختهاند،دمایبینیانسانهنگامدروغگفتنپایینآمده
و بنابراین رو به کوچک شدن میگذارد .بنابراین داستان
پینوکیو به گفته محققان کام ً
ال برعکس است و نمیتواند
صحیحباشد.محققاندانشگاهگراناداکهرویموضوع«تأثیر
پینوکیو» کارکردهاند ،میگویند وقتی انسان دروغ میگوید
ش مییابد
 1.2درجه سانتیگراد دمای نوک بینیاش کاه 
و همزمان دمای پیشانی  1.5درجه سانتیگراد باال میرود.
این اختالف دما حکایت از دروغ گفتن داشته و بر این اساس
آن ها متوجه دروغ گفتن فرد میشوند.
•• اعتماد آنالین نوشت:گرامیمقدم ،سخنگوی حزب
اعتماد ملی گفت :با توجه به دیدگا ههای لیبرالیستی
آخوندی و شرایط کنونی شــهــرداری تهران ،قطع ًا وی
کارآمدی نخواهد داشــت و به تعدیل بسیاری از نیروها
در شــهــرداری کشیده خــواهــد شــد؛ و ایــن نــه بــه صالح
اصالحطلبان است نه کشور.

توهین پمپئو به مردم ایران
اگرایرانمیخواهدمردمشگرسنهنمانند،بهحرفآمریکاگوشکند!

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که پیش تر به همراه رئیس دولتش
توهین های متعددی به مردم ایران داشته ،در گفت و گو با شبکه
بی بی سی اظهاراتی را بر زبان آورد که عالوه بر خشم فعاالن فضای
مجازی بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشت.پمپئو
و بسیاری از مقام های آمریکایی در حالی پس از دور جدید اعمال
تحریم ها علیه کشورمان سعی کرده اند هدف تحریم ها را حکومت
ایران و نه مردمش اعالم کنند که در سخنانی توهین آمیز و در عین
حال متناقض بااین ادعــا وی به صراحت گفت« :اگــر نظام ایران
می خواهد مردمش غذا بخورند ،باید به حرف آمریکا گوش کند!
»این عبارت به سرعت به سرخط برخی رسانه ها تبدیل شد و نشریه
نیوزویک در آمریکا آن را به عنوان تیتر یک خود برگزید و نوشت :وزیر
خارجه آمریکا گفته است اگر ایران می خواهد مردمش چیزی برای
خوردن داشته باشند باید به حرف آمریکا گوش کند! وزیر خارجه
آمریکا که پیش تر رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) بوده ،در این
گفت و گو در پاسخ به این سوال که آیا مقام های ایران برای مذاکره
می آیند ،مدعی شد« :مردم ایران از سران ایران می خواهند برای
مذاکراتپیشقدمشوند.البتههنوزهیچنشانهایازاینکهایرانیها
برای مذاکره بیایند ،دیده نمی شود ».پمپئو دراین باره که اگر ایرانی
ها برای مذاکره نیایند ،قدم بعدی آمریکا چیست ،از پاسخ طفره رفت
و گفت امید داریم که مقامات ایران به مذاکره برگردند .رئیس سابق
سازمان سیا در این مصاحبه در حالی از گفت و گو با ایران سخن
میگوید که پیش تر خود او  12شرط ناممکن برای مذاکره مطرح
کرده بود؛ شروطی که اکثر مقامات کشورها آن را نامعقول و انجام
نشدنیدانستند.پمپئوخوددراینگفتوگوهمتصریحکردکهفقط
مذاکره کافی نیست ،ایران باید رفتار خود را هم عوض کند.
▪آمریکا نمی خواهد مردم ایران را تنبیه کند!

خبرنگار از پمپئو پرسید که آیا تحریم های جدید آمریکا علیه مردم
ایران نیست؟ او در پاسخ مدعی شد :خیر .خبرنگار مجدد پرسید
اگر این تحریم ها به زندگی انسان های معمولی لطمه بزند ،چطور؟
پمپئو در ادامه با تکرار این ادعا که مقصر وضع فعلی مقامات ایران
هستند ،گفت :وقتی مردم ایران فرصت داشته باشند ،در اعتراضات
شان این را می بینیم .وی بازهم مدعی شد« :هیچ یک از تحریم
های آمریکا جلوی کمک های بشردوستانه را نمیگیرد و دارو و
محصوالت کشاورزی مستثنا شده است ».با این حال بی بی سی
در گزارش خود اعالم کرد که دراین باره تحقیق کرده و به این نتیجه
رسیده که «تحریم های بانکی واردات دارو و غذا را هم مختل کرده
است» .ادعای پمپئو مبنی بر این که ایران تحریم دارویی نیست در
فضای مجازی واکنش گسترده ای داشت .به عنوان نمونه کاربری
درباره آن نوشت« :شش ماهه در حوزه غذا و دارو مطلب مینویسم،
در نمایشگاه ایران-فارما هم بودم ،ادعای پمپئو دروغ محضه ما برای
وارد کردن انواع دارو ،تجهیزات پزشکی و مواد اولیه مشکل داریم .راه

تبادل مالی شرکتهای خارجی با ایران بسته شده و اگر راهی باشه،
از ترس جریمه کنار میکشند».درادامه این گفت و گو پمپئو عبارتی
را به کار برد که بازتاب گسترده ای داشته است؛ او به صراحت و بدون
هیچ پرده پوشی گفت« :مسئوالن ایران باید تصمیم بگیرند که می
خواهند مردم شان غذا بخورند یا نه .نه این که انتخاب کنند با پول
مردم شان پول قاسم سلیمانی را بدهند تا دور تا دور خاورمیانه سفر
کند و ویرانی به جا بگذارد!»
▪کشورهای اروپایی از ما حمایت می کنند

خبرنگار در ادامه از خروج آمریکا از برجام انتقاد و به انزوای آمریکا در
دنیااشارهکرد.درپاسخوزیرخارجهآمریکاازتوافقهستهایانتقادو
ازخروجآمریکاازبرجامدفاعکردوافزود:کشورهایسهگانهاروپایی
اقدامات پلید ایران را نامناسب می دانند و از ما حمایت میکنند ،هر
چند تالش کردند در برجام بمانند .در واکنش به این گفت و گوی
پمپئو کاربری در توئیتر نوشت« :آمریکای ترامپ تنها حسنی که
داشت همین روشن کردن تکلیف همه ملت ها با آمریکا بود ».فرد
دیگری نوشت« :سطح توحش در دولت آمریکا به حدی رسیده که با
کنارگذاشتنپوششهایظاهریونقابخودبهصورتکامالواضح
افکار خود را درباره ایران اظهار می کند».
▪واکنش ظریف به توهین پمپئو

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به توهین وزیر خارجه آمریکا علیه
مردم ایران ،تصریح کرد :ایران به رغم تالشهای آمریکا و بدون
قربانی کردن حق حاکمیت خود به پیشرفتش ادامه میدهد .به
گــزارش فارس ظریف در توئیتی نوشت« :ما هیچ وقت فراموش
نمیکنیم .پمپئو وزیر خارجه آمریکا آشکارا و در تالشی ناامیدانه
برای اعمال توهمات آمریکا بر ایران ،مردم ایران را به گرسنگی ،که
جنایتی علیه بشریت است ،تهدید میکند ».ظریف همچنین افزود:
«همچون اسالف خود ،او هم خواهد آموخت که برخالف تالشهای
آمریکا ،ایران نه تنها به حیاتش ادامه میدهد بلکه بدون قربانی
کردن حق حاکمیتش ،به پیشرفت ادامه خواهد داد».

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

تهران اذانظهر  11:48غروبآفتاب  17:00اذانمغرب  17:20نیمه شب  23:05اذانصبحفردا 5:11

تحلیل گران سرشناس آمریکایی با اشاره به دور جدید تحریم ها مطرح کردند

«کسی همراه آمریکا نیست»

درحالی که مقامات آمریکا تالش می کنند با بزرگ نمایی درباره تحریم های اخیر این کشور علیه
ایران ،تاثیرات روانی این تحریم ها را افزایش دهند ،تحلیل گران سرشناس غربی از جمله برخی
مقامات سابق آمریکا تاکید می کنند که تحریم های جدید تاثیر قابل توجهی نخواهند داشت چرا
که در اعمال این تحریم ها «کسی همراه آمریکا نیست» و « متحدان آمریکا که برای محدود کردن
ایران ،از واشنگتن حمایت میکردند مانند مهمانان داستان کریستی یکی پس از دیگری ناپدید
میشوند».همزمان به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ «ارنست مونیز» وزیر انرژی دولت سابق
آمریکا نیز گفت :دور کنونی تحریمها یک تفاوت فاحش نسبت به دور قبل دارد و آن این است که
پیش از توافق هستهای تمام دنیا با ما در اعمال تحریمها علیه ایران همکاری کردند اما در شرایط
کنونی که آمریکا به صورت یک جانبه اقدام به خروج از توافق هستهای کرده است ،هیچ حمایت
بینالمللی برای اعمال دوباره تحریمها وجود ندارد و کسی همراه آمریکا نیست .وی تاکید کرد:
من نمیگویم این تحریمها بی اثر خواهند بود ،بلکه آن ها به صورت محدود اثرگذار خواهند بود
و بعید است شاهد تأثیر قابل توجه آن ها باشیم .مونیز همچنین با بیان این که «هم اکنون ایران
حدود 1.5میلیون بشکه نفت به بازار جهانی صادر میکند» تاکید کرد :اگر این رقم ادامه داشته
باشد ،ما در بازار شاهد ثبات خواهیم بود و از بروز یک بحران ژئوپولیتیک عبور خواهیم کرد.وی
افزود :من مجدد تأکید میکنم اگر صادرات نفت ایران به روند کنونی خود ادامه دهد شاهد ثبات
بوده و تغییر چندانی را شاهد نخواهیم بود.
▪سپس هیچ کدام باقی نماندند!

در این باره به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در یادداشتی
نوشت :یکی از رمزآلودترین داستانهای آگاتا کریستی -نویسنده داستانهای جنایی و ادبیات
کارآگاهی« -سپس هیچ کدام باقی نماندند» نام دارد .در این داستان افرادی که در یک مهمانی
شرکتکردهاندیکیپسازدیگریکشتهمیشوند.سیاست«دونالدترامپ»رئیسجمهورآمریکادر
قبالایراننیزچنیننتیجهایداشتهاست؛ متحدانآمریکا کهبرایمحدودکردنایران،ازواشنگتن
حمایت میکردند مانند مهمانان داستان کریستی یکی پس از دیگری ناپدید میشوند« .جیمز
کلپر» مدیر سابق سازمان اطالعات ملی و «توماس پیکرینگ» سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل،
نویسندگانمشترکاینیادداشتنشنالاینترستهستند.دراینیادداشتآمدهاست:کشورهایی
که سالها حامی سیاستهای آمریکا برای محدود کردن توانایی هستهای ایران بودهاند ،امروز
ناپدید شدهاند .یکی از سه متحد آمریکا در مسئله هستهای ایران عربستان سعودی است .این
کشور به یکی از بازیگران اصلی استراتژی آمریکا در خاورمیانه تبدیل شده است ،اما عربستان در
پی رسواییهای حاصل شده از قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار مخالف رژیم سعودی و به دالیل
دیگری احتما ًال از ادامه ایفای نقشش بازمی ماند .امارات هم که یکی از متحدان بسیار نزدیک
عربستان است به همین سمت خواهد رفت .این روند به کاهش حمایتهای بینالمللی از آمریکا
منجر شده و دولت دونالد ترامپ به گونهای خطرناک منزوی شده است.همچنین به گزارش ایرنا از
نیویورک،درموسسهآمریکاییهادسوننیزنشستیباموضوع«سیاستاروپادربارهتحریمهاوتوافق
هسته ای ایران» برگزار شد«.مایکل دوران» کارشناس موسسه هادسون با بیان این که «مشخص
نیست که دولت ترامپ دقیقا از ایران چه می خواهد» اظهار کرد :در زمان جرج بوش ،آمریکا توانست
اروپا را متقاعد کند که با تحریم ها همراه شوند اما االن ما آن ها را مجبور کردیم که همراه شوند و آن
هاواقعاازاینعصبانیهستند.حتیانگلیسازاینفشاردولتآمریکاراضینیست .درایننشست
«ری تکیه» کارشناس ارشد شورای روابط خارجی آمریکا با بیان این که «آیت ا ...خامنه ای رهبر
عالیایراندریکسخنرانیگفتنهجنگونهصلح،وهمهبیشتررویموضوعنهبهصلح،کهمنظور
مذاکرهبرایصلحاست،تمرکزکردندامارهبرایرانبهجنگهمنهگفت»تاکیدکرد:اسرائیلیهادر
حال بمباران دایم مواضع ایرانی ها در خارج از کشور هستند اما ایران تا کنون به این ها جوابی نداده
است.اینبهاینمعنینیستکهجوابینخواهدداد،زیراهوشراهبردیایراندرایناستکهزمان
و محل واکنش را خودش انتخاب می کند و به همین دلیل است که تا به حال نیز موفق بوده است.
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بیما ِر کاهل و نسخه شفابخش
ربیع رسید و این یعنی ،صفر هم از پی محرم رفت .رخت
عزا در آوردیم اما جامه معرفت محرمی را تاهمیشه باید
نگه داریم .باید به کالس باالتر معرفتی پا بگذاریم .اگر
بعد صفر و قبل محرم مان یکی باشد به معنای واقعی کلمه
«مغبون» ایم چه رسد که خدای ناکرده بدتر هم شده باشد
که آن وقت برای فرار از تعریف شدن ذیل عنوان« ملعون»
همه عمر باید توبه کنیم .تلخ تر خواهد بود اگر در فرصت
هایی که باید ایمان خود را فربه کنیم ،با گفتار بد و بدگویی
و افشاندن بذر بدبینی میان مردم ،ایمان پیشین را هم در
رهگذر نفس های شیطان گذاشته باشیم .آن وقت نه تنها
ملعونیم که با نفرین امام رضا (ع)هم جهنم در جان مان
خواهد نشست و آخرت ما را هم نابود خواهد کرد .چنان
که حجت االسالم والمسلمین نظافت به بیان مضمون
این روایت می پرداخت که؛ اگر کسی بین مومنان اختالف
اندازد ،نفرینش می کنم تا در همین دنیا عذاب شود .حاال
فکر کنید عاقبت کسانی که بین مسئوالن با هم ،مسئوالن
با مردم ،مردم با نظام ،اختالف می اندازند چه خواهد شد؟
اختالف بین دو یا چند نفر را می توان حل کرد اما اختالف
اگر در ملت افتد ،معلوم نیست که بتوان رفعش را حتی
در آرزو ها دید .مهم نیست با چه نیتی به کوره اختالف
می دمیم .مهم این است که این آتش اگر شعله گیرد همه
چیز را می سوزاند.استاد نظافت ،ما را به تعریف زندگی به
سبک رضوی توصیه کرد و به مثالی ،تامل ها را برانگیخت
که وقتی می گویند فالن دکتر ،خوب است و کارش عالی
است که بیمارانش را به درمان رسانده باشد .برای درمان
هم بیماران باید طبق نسخه پزشک عمل کنند و چون
چنین رفتاری داشته باشند ،سالمت حاصل می شود و آن
دکتر در نگاه و زبان مردم صاحب جایگاه می شود .خب،
دیگران که می خواهند امام رضا(ع) را بشناسند ،از کجا و
در چه آینه ای باید ببینند؟ آیا رفتار ما به شفا یافتگان ،شبیه
است که دیگران را بر سر شوق آورد؟ بیگانه ،امام را در کالم
ما نمی جوید بلکه آثارش را در رفتار ما می خواهد ببیند .از
همین روست که امام صادق (علیه السالم)می فرمایند:
زینت ما باشید نه باعث مالمت و سرزنش ما ،با مردم نیکو
سخن بگویید و زبان تان را حفظ کنید و از زیــاد هروی و
زشتگویی بازدارید.بله ،بیمار اگر نسخه را روی سرش
هم بگذارد اما عمل نکند خوب نمی شود .ما هم احادیث
رضوی را ،روایات معصومان(ع) را و مهم تر از همه ،قرآن
را از باالی سر ،از طاقچه ها بر داریم و به رفتار درآوریم تا
چنان خوب شویم که هرکس ما را دید ،بر سر شوق آید برای
زیارت امام رضا(ع)....

روحانی:فهرست سازی آمریکا ازتحریم ها،برای تاثیر روانی است
رئــیــس جمهور بــا بــیــان ایــن که آمریکایی هــا ناچار
شدند فهرست بلند باالیی از تحریم ها درست کنند که
بیشتر از اثر اجرایی ،اثر روانی دارد،گفت :هیئت حاکمه
آمریکا به دنبال فشار بر مردم ایران است و نه چیز دیگر .آن
ها با یک تحریم نابه جا و غلط می خواهند بر زندگی مردم
و معیشت روزمره آن ها تاثیر منفی بگذارند .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما دکتر روحانی روز گذشته پس از
جلسه با سران قوا ضمن بیان این مطلب ،ادعای مقامات
آمریکایی مبنی بر این که تحریم ها با زندگی مردم بی
ارتباط است را غلط دانست و افزود :دلیل این موضوع هم
آشکار است به خاطر این که آن ها نظام بانکی و صادرات
نفت و برخی دیگر از اقالم صادراتی را هدف قرار داده
اند که مربوط می شود به درآمد و منابعی که مربوط به
کل کشور و واردات کاالهای اساسی است .این حرف که
آمریکا به دنبال فشار به مردم نیست و دنبال فشار بر نظام
و حکومت است کامال ناصحیح و نادرست است و خود آن
ها در عمل این واقعیت را آشکار کرده اند .رئیس جمهور
در عین حال با اشاره به این که تحریم های  13آبان به طور
ویژه اثری بر فضای اقتصادی نداشت ،گفت :در این دور از
تحریم ها که از  5نوامبر شروع شد دیدیم که هیچ تاثیری
بر روند اقتصادی کشور نداشته چون آمریکایی ها هر چه
تیر در ترکش داشتند قبال علیه ملت ایران رها کرده بودند
و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند.وی افزود :آن ها
ناچار شدند فهرست بلند باالیی درست کنند و از یک
طرف نام بانک هایی را ببرند و شعبات بانک ها را اضافه
کنند برای این که صفحات را پرکنند و از یک طرف نام
یک شرکت هواپیمایی را ببرند و از طرف دیگر شماره
سریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه را پر کنند .وی
افزود :از شیوه کار و نحوه اعالم آن ها کامال مشخص

است که کارشان برای تاثیر روانی علیه ملت ایران است
و هدف دیگری ندارند.
▪عقب نشینی های آمریکا از سیاست صفر کردن
صادرات نفت ایران تا تحریم های دارو

در ادامه روحانی با تأکید بر این که برای تامین کاالهای
اساسی و ضروری مردم مشکلی نداریم ،تصریح کرد:
مسئوالن جمهوری اسالمی می گفتند آمریکا قادر
نیست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و آمریکایی
ها مرتب تکرار می کردند که ما این کار را انجام می دهیم
در حالی که خودشان به تازگی اعتراف کردند به این که
نمی توانیم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم .وی
گفت :استدالل آمریکایی ها این بود که اگر صادرات
نفت ایران را به صفر برسانیم قیمت هر بشکه نفت به
 150دالر افزایش پیدا می کند و این در واقع تبیین
همان حرفی است که ما از روز اول می گفتیم آمریکا قادر
نیست صادرات نفتی ایران را به صفر برساند.
▪در منطقه یا نفت همه صادر می شود یا بقیه هم دچار
مشکل خواهند شد

رئیس جمهور با بیان این که در منطقه یا نفت همه صادر
می شود یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف
شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد ،تصریح کرد:
آمریکایی ها به دلیل این که مورد هجمه افکار عمومی
دنیا قرار گرفته بودند ناچار شدند عقب نشینی دیگری
انجام دهند و بگویند موضوع مواد غذایی ،مسئله دارو و
تجهیزات پزشکی استثناست که البته این حرف آن ها
هم نادرست و ناصحیح است زیرا وقتی نظام بانکی را
تحریم می کنند همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهند.

توضیحات کدخدایی درباره ایرادات شورای نگهبان به الیحه CFT
محمد اکبری  -سخنگوی شورای نگهبان توضیحات
کاملی درباره فرایند بررسی الیحه جنجالی الحاق ایران
به کنوانسیون مقابله با تروریسم ( )CFTو رد این الیحه
ارائــه کرد  .به گــزارش خراسان ،عباسعلی کدخدایی
روزگــذشــتــه در جمع خبرنگاران اظــهــارکــرد :بعد از
ایرادات  ۲۲گانه شورای نگهبان به الیحه الحاق ایران
به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ،شورای
نگهبان اعالم کرد با توجه به ایــرادات مذکور الحاق به
کنوانسیون با فرض غیرقابل رفع شدن این ایــرادات،
خــاف شــرع و منافع ملی اســت .وی افـــزود :شــورای
نگهبان 11ایراد اصلی به  CFTگرفته و  11ایراد دیگر
«مبنی ًا» به ایرادات اول گرفته شده بنابراین ،اگر مجلس
ّ
 11مورد ایراد اول را رفع کند ،ایرادات 22گانه خود به
خود رفع میشود .کدخدایی خاطرنشان کرد :مجمع
تشخیصمصلحتنظاموهیئتعالینظارتهمایراداتی
را به این الیحه وارد دانستند که برای اصالح به مجلس
ارســال کــرده ایم.کدخدایی در خصوص خالف شرع
دانستن بندی از شروط الیحه ،اظهار کرد :طبق ماده 6
این کنوانسیون بین المللی دولت نمی تواند هیچ حق
شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول
کند .بنابراین در خصوص گروههای تروریستی ،اصل
کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خالف
شرع است .وی با اشاره به علت اعالم ایــرادات شورای

نگهبان به  CFTبا هفت روز تاخیر گفت :نظرات مجمع
 ۱۳آبان به ما رسید و در همان تاریخ اعالم علنی شد.
رئیسجمهورآمریکادوردومتحریمهایخودراروزجمعه
اعالم کرد بنابراین ربط دادن این مسئله به نظر شورای
نگهبان که روز یک شنبه اعــام شــد ،درســت نیست.
کدخدایی در پاسخ به سوالی دربــاره اظهار نظر رئیس
کمیسیون امنیت ملی و الیحه الحاق به  CFTگفت :ماده
 6کنوانسیون  CFTبه صراحت هیچ گونه حق شرطی
را نپذیرفته و صرفا دربــاره ارجــاع داوری حق شرط را
پذیرفته از این رو فقهای شورای نگهبان معتقدند وقتی
حقشرطیازسویکنوانسیونپذیرفتهنشده،اصلماده
بر آن حاکم است.وی درعین حال گفت :قانون اساسی
کشور ما ظرفیت باالیی دارد و میتواند هر بنبستی را
از پیش رو بردارد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به
سوالی درباره ادعای یکی از فعاالن سیاسی کشور مبنی
بر اضافه شدن هشت میلیون رأی به آرا در انتخابات
ریاستجمهوریسال 88گفت:چراویادعانکردهاست
که 100میلیون رأی به آرا اضافه شده است؟ اگر دیگران
دربــاره وی چنین ادعایی کنند و نسبت ناروایی بدون
استناد بدهند ،آیا اساسا درست اســت.وی یادآورشد:
بزرگ تر از این ادعاها در سال ۸۸درباره صحت انتخابات
مطرح شد اما هیچ سندی هم درباره آن ارائه نشد؛ زشت
است که دوباره چنین ادعاهایی تکرارشود.
CMYK

