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روحانی در نشست هیات های ایران و عمان مطرح کرد 

تاکید بر تأمین امنیت منطقه 
و کمک به مردم مظلوم یمن

1

ادعای همگرایی امریکا و روسیه بیشتر رنگ باخت

دوئل ترامپ و پوتین 
در میدان کریمه

8

صفحه 2

روایت نقوی حسینی از جلسه کمیسیون امنیت ملی:
عراقچی: هنوز تحریم های اولیه آمریکا 

در زمینه مالی و بانکی وجود دارد
 جلس��ه ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��امی برای بررس��ی چهارمین گزارش 
وزارت خارجه درمورد برجام صبح دیروز با حضور سیدعباس 

عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام برگزار شد.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس، با اشاره به 
نشس��ت فوق العاده این کمیس��یون با حضور عراقچی گفت: 
رئیس ستاد پیگیری برجام در بررسی آخرین گزارش ارسالی 
از س��وی وزارت امور خارجه تأکید کرد در این گزارش روند 

اجرایی برجام به صورت مفصل تشریح شده است.
سیدحسین نقوی حسینی ادامه داد: عراقچی توضیح داد 
که بعد از یک سال از اجرای برجام شرایط خوب است و آنچه 
که هدف ایران در برجام بوده محقق شده است به عنوان مثال 

رفع تحریم ها مطابق توافق هسته ای برداشته شده است.
وی گفت: براس��اس توضیحات معاون وزیر امور خارجه 
اینکه ما چقدر از رف��ع تحریم ها بهره برداری کرده ایم بحث 
دیگر است مثا خرید هواپیما دیگر تحریم نیست همچنین 
تحریم خرید کشتی برداشته شده است اما اینکه چه تدابیری 

برای خرید هواپیما و کشتی داریم بحث دیگری است.
نقوی حسینی با اش��اره به صحبت های عراقچی عنوان 
کرد: برجام مانع و تحریم فروش نفت را برداش��ته است اما 
اینکه م��ا چگونه و چقدر نف��ت فروخته ایم موضوع دیگری 
اس��ت با این حال آثار عملی برجام در کلیه حوزه ها مشهود 
است در 3 حوزه اصلی انرژی، حمل و نقل، مالی و بانکی که 

حوزه های کلیدی هستند تحریم ها برداشته شده است.
وی اظهار داش��ت: عراقچی توضیح داده اس��ت که هر 
3 ح��وزه ای که از نظر طرف مقاب��ل تحریم های فلج کننده 
داش��ته اس��ت برجام آنها را لغو ک��رده بنابراین تحریم های 
هس��ته ای هر 3 حوزه برداشته شده و ایران به شرایط عادی 

برگشته است.
ای��ن نماین��ده مجلس ب��ا بی��ان اینکه ف��روش نفت و 
پتروشیمی و سرمایه گذاری در حوزه نفتی به شرایط عادی 
برگشته است، ادامه داد: کندی که در این فضاها وجود دارد 
به برج��ام و موانع برجام برنمی گ��ردد چراکه پول نفت هم 

برگشته و در اختیار جمهوری اسامی است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به توضیحات 
عراقچی در حوزه حمل و نقل توضیح داد: در حوزه حمل و 
نقل حدود 85درصد تجارت کشور با کشتی انجام می شود. 
این ح��وزه یکی از حوزه ه��ای کلیدی بود که ش��دیدترین 
تحریم ها را ش��اهد بود. تقریباً مشکات پرچم، دسترسی به 

بنادر، بیمه و رفت و آمدها حل شده است.
عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارجی 
درخصوص رف��ع موانع بانکی و مالی در پ��ی اجرای برجام 
گف��ت: عراقچی توضی��ح داد که در این ح��وزه وضعیت به 

حالت عادی برنگشته است البته در این زمینه اجرای برجام 
مقصر نیس��ت بلکه تحریم های اولیه آمری��کا در این بخش 
هنوز وجود دارد که ما را از بهره برداری از سیس��تم مالی و 
بانکی آمریکا محروم کرده است. سیستم مالی بانکی آمریکا 
بزرگ و گس��ترده است و در بس��یاری از معامات با مشکل 
بانک��ی برخورد می کنیم یعنی مطابق برجام تحریم بانکی و 
مالی برداشته شده ولی تحریم های اولیه آمریکا پا برجاست 
به عبارتی برجام نقش خود را به درس��تی عمل کرده است 

اما تبدیل ارزها و مبادله آنها با مشکل مواجه است.
نقوی حس��ینی ادامه داد: براس��اس گفته های عراقچی 
FATF یک��ی از مش��کات پیش روی جمهوری اس��امی 
اس��ت البته مش��کات سیس��تم بانکی خودمان نیز در این 
زمینه وجود دارد ام��ا باید گفت که هیچ نوع اقدام بانکی و 
مالی مانع عملیات بانکی جمهوری اسامی نیست و هر نوع 

اقدام برای بانک های ما امکانپذیر است.
ب��ه گفته این نماینده در بخش های دیگر مثل بهداش��ت 
ودرمان، کشاورزی و ... مشکات از سر راه برداشته شده است.

وی با اشاره به بخش های چالشی گزارش چهارم وزارت 
ام��ور خارجه از اج��رای برجام گفت: عراقچ��ی در این باره 
تأکید داشت که ترامپ یکی از چالش های برجام است البته 
اگر ترامپ قبل از برجام می آمد ایران دچار مشکات جدی 
می ش��د چون قبل از برجام اجماع بین المللی علیه ما وجود 
داش��ت اما اکن��ون این اجماع به نفع ای��ران و به حمایت از 

برجام وجود دارد.
نقوی حس��ینی تأکی��د کرد: پس ش��رایط ما به جهت 
برجام ش��رایط بس��یار خوب در مقابله با ترامپ است و اگر 
برجام نبود ترامپ ابزارهای بسیاری برای مقابله با جمهوری 

اسامی داشت.
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با 
اش��اره به توضیحات مع��اون وزارت امور خارجه درخصوص 
نتای��ج برجام گف��ت: نتایج برجام لطف کس��ی به جمهوری 
اس��امی نبوده و کش��وری به ما لطف نکرده بلکه این هنر 
جمهوری اسامی ایران بود که با یک نرمش قهرمانانه خود 
را احی��ا کرده و حقوق خود را از حلقوم آنها بیرون کش��یده 

است.
وی ادام��ه داد: در جلس��ه عنوان ش��د در حال حاضر 
ترامپ تحت فش��ارهای مختلفی از جمله عربستان سعودی 
و دیگران است و همه می خواهند او را برعلیه ایران تحریک 
کنند. رئیس جمهور آمریکا ممکن است سناریوهای مختلفی 
را پی��ش بگیرد و بدترین س��ناریو می تواند این باش��د که با 

حفظ برجام جمهوری اسامی را تحت فشار قرار دهد.
این نماینده مجلس افزود: عراقچی تأکید داشت آمریکا 
ب��ا وضع تحریم های جدید غیرهس��ته ای ت��اش دارد مانع 
انتفاع ایران از منافع برجام شود و به هر شکل ممکن ایران 
را در تنگن��ا ق��رار ده��د. ترامپ و تیم او س��عی می کنند با 
گسترش ایران هراسی مانع فعالیت های ایران شوند و اجازه 

ندهند ما از منافع برجام بهره مند شویم.

کدام آشتی ملی؟
فتنه 88 آنقدر مهم اس��ت که حتی 

محمد صفري

پیشنهاد آش��تی ملی هم نمی تواند 
برای آنهایی ک��ه در این فتنه نقش 
داشته اند راهگشا باشد و این راهگشا 

نبودن دالیل قاطعی دارد.
هنگام��ی ک��ه در س��ال 88 و 
در بحبوح��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری، شکس��ت 
نامزدهای اصاح طلب انتخابات با دروغ بزرگ تقلب 
همراه ش��د، همه چیز از س��وی آنه��ا علنی و برهنه 

بیان شد.
نامزد شکست خورده انتخابات سال 1388 پشت 
تریبون و در مقابل خبرنگاران داخلی و خارجی قرار 
گرف��ت و پی��ش از آن که نتایج رس��می انتخابات از 
سوی وزارت کشور اعام ش��ود، خود را پیروز قاطع 

رقابت انتخاباتی اعام کرد.
اصاح طلب��ان در آن زم��ان ب��ه همین بس��نده 
نکردن��د، بلکه پ��س از اعام رس��می و قانونی نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری، شکست خود را نپذیرفته 
و تقلب در انتخابات را پیش کش��یدند، ادعای تقلب 
باعث ش��د تا اتفاقات پس از انتخابات رخ دهد که با 

فتنه عجین گشت.
هواداران نامزدهای شکس��ت خورده با تحریک 
س��ران خود که به دخال��ت بیگانگان ه��م انجامید، 
آش��وب و اغتش��اش را در کش��ور دامن زدند، همه 
اقدامات آنها علنی و آش��کارا انجام می شد، بیانیه ها، 
اعتراض��ات غیرقانون��ی، دعوت از ه��واداران خود به 
حضور در خیابان ها و تظاهرات، آشوب و خرابکاری، 
خس��ارت به اموال عموم��ی و بیت الم��ال، حمله به 
مأموری��ن، ضرب وش��تم م��ردم و از هم��ه مهمتر و 
دردناکت��ر، هت��ک حرمت عاش��ورا و ع��زاداران آن، 
هم��ه ای��ن اتفاقات در ک��ف خیابان افت��اد و از این 
صحنه های دلخراش فیلم های بس��یاری برداش��ته و 
در ش��بکه های گوناگون پخش شد، حتی تصاویری 
منتشر شد که قلب واقعیت بود تا فتنه گران مظلوم 
نمایی کنند. بیانیه های سران فتنه در سطح گسترده 
و از ش��بکه های گوناگون پخش می ش��د، شاه کلید 
هم��ه بیانیه ها و اظهارنظرات اصاح طلبان و س��ران 
فتنه تقلب در انتخابات ریاس��ت جمهوری بود. موج 
سنگینی از سوی دش��منان خارجی علیه ایران آغاز 
ش��د. آمریکا، اسرائیل و کش��ورهای اروپایی در این 

مقطع بیشتر از گذشته دست به کار شدند.
تحریم های گس��ترده و بس��یار سنگین آمریکا و 
اروپا علی��ه ایران در جریان فتنه 88 ش��کل گرفت، 
تحریم های��ی ک��ه خود آنه��ا از تعبیر »کمرش��کن« 
استفاده کردند. تحریم ها آنقدر سخت و سنگین بود 
که جبهه دشمن تصور می کرد کار انقاب اسامی با 

این تحریم ها و فتنه ای که آغاز شد، تمام است.
اکنون پس از گذش��ت بیش از 6 س��ال از فتنه 
88، تاش های بس��یاری از سوی برخی شخصیت ها 
انجام ش��د تا موضوع فتنه و حصر س��ران آن فیصله 
پی��دا کن��د، اما آیا اقدام��ات زمان فتنه ب��ا آن همه 
هزینه های داخلی و خارجی را می توان نادیده گرفت 
و به س��ادگی از آن گذش��ت و بس��یار سهل و آسان 

فراموش کرد و آشتی ملی را پیگیری نمود؟

نکته جالب در طرح موضوع آشتی ملی این است 
ک��ه اصاح طلبان خود آن را مطرح می کنند و اصرار 
هم دارند که اکنون زمان آشتی ملی است! در حالی 
که آنها برای اهداف سیاس��ی خود چنین پیشنهادی 
را مطرح می کنند، اما آن غرور و تکبر سیاسی که در 
وجود آنها اس��ت اجازه نمی دهد به خاطر اشتباهات، 
اتهامات و جرایمی ک��ه در جریان فتنه 88 تا بهمن 
89 مرتکب شدند، عذرخواهی کنند جبران مافات و 
مجازات شوند. چرا آن زمان که آشوب و اغتشاش را 
به پا کردند همه اقدامات آنها آش��کار، رسانه  ای و در 
انظار عمومی مطرح می ش��د، اما اکنون حتی حاضر 

نیستند علنی از کرده خود ابراز پشیمانی کنند.
توقع آنها، یعنی اصاح طلبان و فتنه گران، توقع 
بس��یار زیاد و البته نابجایی است، آنها طلب گذشت 
و فراموش کردن از نظام اسامی دارند، در حالی که 

خود حاضر به عذرخواهی هم نیستند.
کش��ور اکنون ب��ا مس��ائل و مش��کات زیادی 
روبرو اس��ت، یقیناً موضوع حص��ر خانگی فتنه گران 
در  اصاح طلب��ان  نامزده��ای شکس��ت خ��ورده  و 
انتخابات 88 نه اولویت نظام است و نه اولویت مردم. 
مس��ائل اقتصادی، اکنون به خاطر توافق هس��ته ای، 
تحریم های اقتصادی، باز نشدن قفل تحریم ها پس از 
برجام، بیکاری، فساد اقتصادی، تولید و هر آنچه که 
در حوزه اقتصاد می گنجد، پاش��نه آشیل است. باید 
ظرفی��ت دولت و دیگر قوا و دس��تگاه ها برای بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور تقویت شود، موضوع آشتی 
ملی هم، همچون تهدی��د نظامی یک موضوع فرعی 

فریبنده است تا از اصل دور بمانیم.
روز گذش��ته حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر 
معظم انق��اب، پس از آن که رس��انه های داخلی و 
حتی خارجی به موضوع آش��تی مل��ی پرداختند که 
در این میان برخی مخالف طرح آشتی ملی و برخی 
دیگر موافق بودند، اظهارنظر کردند که فصل الختام 

و خطاب است.
ایشان در دیدار مردم آذربایجان فرمودند، »مگر 
مردم با هم قهر هس��تند که بخواهند آش��تی کنند؟ 
قه��ری وجود ندارد، البته مردم ما با کس��انی که در 
س��ال 88 به روز عاشورای حس��ینی اهانت کردند و 
با قس��اوت و لودگی و بی حیایی، جوان بسیجی را در 
خیاب��ان لخت کردند و کتک زدند، قهر هس��تند و با 

آنها آشتی هم نمی کنند.«
حتماً فیلم آتش زدن یک موتورس��وار به دست 
اراذل و اوباش و فتنه گرانی که در فتنه 88 دست به 
این کار پلید و جنایتکارانه زدند، دیده اید، آیا می توان 

با عوامل و آمرین چنین اقداماتی آشتی کرد؟
نظام اس��امی در جریان فتنه و آش��وب 88 از 
خود س��عه صدر و شکیبایی بس��یاری به خرج داد و 
به همین خاطر هم مظلوم اس��ت. این مظلومیت که 
همراه با ظلم ستیزی است، با پشتوانه معنوی و دینی 
مردمی، باعث اقتدار و تداوم انقاب  اسامی گشته، 
آن��گاه فتنه گران حتی زحمت یک قبول تقصیر را به 

خود نمی دهند.
نه به آن فتنه،  آشوب و اغتشاش که هزینه های 
بسیاری را به مردم و کشور تحمیل کرد و در اندیشه 
براندازی بود و نه به این آشتی ملی ساده! عذرخواهی 
رس��می و علنی کمترین کاری است که باید از سوی 

عامان و آمران فتنه انجام شود.

رئیس جمهور در نشست هیات های عالی رتبه ایران و عمان مطرح کرد 
تاکید بر همکاری های مشترک برای تأمین امنیت منطقه 
و اولویت آتش بس و کمک به مردم مظلوم یمن

رئیس جمهوری اس��امی ایران و پادش��اه عمان در دیدار دوجانبه و در نشس��ت مش��ترک 
هیأت های عالی رتبه دو  کشور، راه های توسعه روزافزون روابط تهران - مسقط و مهم ترین مسایل 
منطقه ای را مورد بحث و تبادل نظر  قرار داده و بر ضرورت همکاری دو کش��ور در تقویت توسعه 

منطقه ای و برقراری صلح و امنیت پایدار در  منطقه تأکید کردند. 
حجت االس��ام والمسلمین حس��ن روحانی دیروز؛ در دیدار س��لطان قابوس پادشاه عمان با 
اش��اره به  روابط برادرانه و دیرینه دو کش��ور در طول تاریخ، گفت: روابط تهران - مسقط همواره 
صمیمان��ه و پای��دار بوده و در این مس��یر، رویکرد حکیمانه و تاش ه��ای خیرخواهانه و  برادرانه 

پادشاه عمان بسیار مؤثر بوده است. 
وی توافق هس��ته ای ایران را به نفع روابط دو کش��ور، کش��ورهای منطقه و جهان دانست و 
گفت:  امروز شرایط بسیار مناسبی برای توسعه و تحکیم هر چه بیشتر روابط ایران و عمان فراهم 
آمده اس��ت و این  آمادگی وجود دارد که برای فعال سازی ظرفیت های اقتصادی، علمی، فرهنگی 

و روابط مردم دو کشور،  گام های جدید و بلندی برداشته شود. 
روحانی با اش��اره به زمینه های گس��ترش همکاری تهران – مسقط در بخش های مختلف از 
جمله اقتصاد،  حمل و نقل، گاز، انرژی، بنادر، صنعت و تجارت و خدمات فنی و مهندسی، گفت: 
تعمیق روابط بانکی می تواند زمینه س��از ش��تاب در  توسعه روابط اقتصادی تهران – مسقط باشد 
و امیدواریم مس��ئولین بانکی دو کش��ور در جریان این سفر، روابط مالی و  بانکی تهران و عمان را 

هر چه بیشتر توسعه دهند. 
رئیس جمهوری تأکید کرد: اراده سیاسی دو کشور، تحکیم هر چه بیشتر مناسبات دوستانه 

است و در این  مسیر باید ساز و کارهای اجرایی فعال شوند. 
روحانی اهمیت روابط علمی و فرهنگی ایران و عمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این 
زمینه  ش��رکت های دانش بنیان، ظرفیت های بس��یار خوبی برای همکاری و تبادل تجربه با طرف 
عمانی دارند که  می توان آن را فعال کرد. ضمن اینکه تسهیل صدور روادید می تواند ارتباطات دو 

ملت و اطاعات بخش های  خصوصی دو کشور از ظرفیت های همکاری را نیز تقویت کند. 
رئیس جمهوری در ادامه نقش ایران و عمان را در امنیت منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: 
ای��ران و عمان  نگاهبانان تاریخی تنگه هرمز به عنوان مس��یری امن و آزاد برای تجارت بین المللی 

هستند و همکاری دو کشور  در تأمین ثبات و توسعه منطقه ای بسیار حائز اهمیت است. 
روحانی با تاکید بر اینکه "تهران همواره از گسترش روابط دوجانبه و منطقه ای  با همسایگان 
اس��تقبال می کند"، اظهار داشت: جمهوری اس��امی ایران هر گاه کشورهای منطقه با مشکات 
مختلف از جمله تروریس��م مواجه ش��دند، آنها را  یاری کرده است و پس از این هم اگر هر کدام از 
این کشورها، بویژه در برابر تروریست ها با مشکلی مواجه شوند و از تهران  درخواست کمک داشته 

باشند، حتماً به آنها کمک خواهیم کرد.
رئیس جمهوری ترویج ایران هراس��ی را توطئه ای فرا منطقه ای و طراحی دشمنان مشترک 
اس��ام و اعراب منطقه دانس��ت و خاطر نشان کرد: تهران همواره منادی حل  و فصل مشکات و 
اختافات از طریق گفتگو بوده است و قدرت نظامی ایران نیز  صرفاً دفاعی و پشتوانه ای مستحکم 

برای امنیت منطقه است. 
رئیس جمهوری تصریح کرد: برای تأمین امنیت منطقه هیچ راه حلی اساسی  تر از مسئولیت پذیری 
کش��ورهای  منطقه و همکاری های درون منطقه ای وجود ندارد، لذا کش��ورهای منطقه باید در کنار 

یکدیگر برای امنیت و  ثبات پایدار در منطقه با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند. 
روحانی در ادامه لزوم رسیدگی و چاره اندیشی به وضعیت بسیار نامطلوب مردم یمن را مورد 
تأکید قرار  داد و گفت: امروز وضعیت بس��یار وخیمی برای مردم مظلوم یمن ایجاد ش��ده است و 
همه ما به عنوان کش��ور های مس��لمان منطقه، وظیفه  داریم اقدامات جدی و انسان دوستانه ای را 

برای یاری مردم این کشور انجام دهیم. 
رئیس جمهوری اظهارداش��ت: برقراری آتش بس و کمک های انسان دوستانه و انجام مذاکرات 

سیاسی یمنی –  یمنی برای حل و فصل مشکات مردم مظلوم یمن، ضروری است.
سلطان قابوس پادشاه عمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر روحانی در 
عمان بر  تقویت بیش از پیش روابط دو کشور تأکید کرد و گفت: عمان به دنبال تقویت و تحکیم 

همکاری ها و  مناسبات خود در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران است. 
وی با تقدیر از رویکرد و آمادگی همیشگی تهران برای برقراری روابط نزدیک تر با همسایگان 
و همکاریهای منطقه ای، گفت که تحکیم روابط ایران و کشورهای منطقه به نفع توسعه ، امنیت 

و ثبات  منطقه است. 
س��لطان قابوس خاطر نش��ان کرد: تردیدی وجود ندارد که تأمین امنیت منطقه مس��ئولیت 
اصلی کشورهای منطقه  است، لذا رایزنی و همفکری کشورهای منطقه برای حل و فصل مسایل 

و مشکات، بسیار ضروری است. 

جناب آقاي مهران حسین زاده
بدينوس��يله انتص��اب جنابعالی 
را به س��مت سرپرست امور روابط 
عموم��ی و ح��وزه مديري��ت بان��ک 
توسعه تعاون تبريک عرض نموده، 
از درگاه ايزد منان براي شما و همه 
خدمتگزاران کشور اسالمی آرزوی 

توفيق و سالمتی خواستاريم.
روزنامه سیاست روز

بازگشت همه بسوي اوست
جناب آقایان بهمن عباس نژاد 

و حاج ابراهیم احمدزاده
با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده 
را به ش��ما و وابستگان محترم تسليت 
ع��رض نموده، از درگاه ايزد منان  براي 
آن مرحومه اجر جزيل  و براي بازماندگان 

صبر  جميل مسالت مي نمايم.
سیرنگ احمدزاده

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم آذربایجان شرقی
با اشاره به اهمیت مشکالت بیکاری، رکود و گرانی:

مردمگلهمندند
مسئوالنبگویند
چهکردهاند؟

یک عده ای تعبیر »آشتی ملی« 
را می گویند؛ این ها به نظر 
من معنی ندارد؛ مردم با هم 
متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ 
مگر مردم باهم قهرند؟ بله، 
مردم با آن کسانی که روز 
عاشورا آمدند وسط خیابان و 
با قساوت و بی حیایی، جوان 
بسیجی را در خیابان لخت 
کردند و کتک زدند، قهرند و 
آشتی هم نمی کنند

موالوردی توضیح دهد مراجع درباره تحقق بیمه زنان خانه دار و مرخصی زایمان چه نظری دارند؟!

تالش برای زنان کشور 
یا خط دادن به...؟!

3 سال گذشت؛
جای خالی الفبای مقاومت 

در بحران اقتصادی
قریب به 3 س��ال از زمان اباغ سیاس��ت های 

کــش اقتصاد مقاومتی می گذرد اما آنچه از ش��واهد خـط 
امر بر می آید هنوز حرکتی محس��وس و قابل 

توجه در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و...


