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سفیر فرانسه از ایران اخراج شود
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی خواستار اخراج سفیر فرانسه 

به دلیل برگزاری نشست منافقین در پاریس شد.
محمدرضا پور ابراهیمی گفت: شاهد اقدامی وقیحانه از سوی دولت فرانسه مبنی بر 
تجمع منافقین در پاریس بودیم که در این راستا یک اقدام بسیار بی شرمانه در قبال ایران 
راه اندازی می کنند. انتظار ما از این است که این موضوع را به شکل جدی پیگیری کنند.

وی گفت: این اتفاق براس��اس هیچ یک از قوانین بین الملل مورد قبول نیست که 
کشوری بیاید و اجازه بدهد اشخاصی که 17 هزار نفر از مردم بی گناه و مظلوم ایران را 
در دوران انقالب به ش��هادت رس��انده و وضعیتی اسفبار را در کشور ما ایجاد کردند، در 
دامان آمریکا، عربس��تان و دیگر کش��ورها اینگونه اقدامات وقیحانه را انجام دهند. دولت 
نباید در این راس��تا به اقدامات و تذکرات س��اده بسنده کند. مسئوالن کشور باید سفیر 

فرانسه را از کشور اخراج می کردند.  تسنیم

وتوش بدون ر
ترمیم کابینه امر محتومی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه »دولتی ها به اختالف بین 
کابینه اذعان دارند« گفت که در شرایط فعلی ترمیم کابینه امر محتومی است.
حشمت اهلل فالحت پیش��ه اظهار کرد: دولتی ها منکر اختالف بین خودشان 
نمی شوند، این موضوع را می توان به عینه دید به طوری که هیات دولت موضعی 

را اعالم می کند اما یک وزیر عکس آن را عمل می نماید. وی ادامه داد: با وجودی 
که مجلس هم در جلسه غیرعلنی بر همدلی بین دو قوه تاکید کرد و حتی از دولت 

خواست که در صورت نیاز لوایحی را به مجلس اعالم کند اما باز هم دولت به وجود تیم 
اقتصادی متشکل و منسجم نیاز دارد که چنین چیزی در حال حاضر دیده نمی شود.

فالحت پیش��ه افزود: کسانی که نزدیک دولت هس��تند، می پذیرند که همراهی بین 
کابین��ه دولت وجود ندارد، اینها همه نش��ان از ترمیم کابین��ه دارد به همین دلیل فکر 

می کنم ترمیم کابینه امر محتومی است.  ایسنا

دیدگاه
حمایت آمریکا از کشتار یمن، نماد حقوق بشر شیطان بزرگ است

دبیر شورای نگهبان با محکوم کردن کشتار مردم مظلوم یمن گفت: حمایت 
آمریکا از جنایات آل س��عود در کش��تار مردم بی دفاع و مظلوم یمن، نماد حقوق 

بشر آمریکایی است.
آیت اهلل جنتی اظهار داشت: این جنایات که مکرراً بر علیه مردم بی دفاع، گرسنه 

و مظلوم یمن اتفاق می افتد در س��ایه س��نگین س��کوت مدعیان حقوق بشر صورت 
می گیرد. وی با تأکید بر اینکه جنایتکاران آل سعود به صورت عمدی و حساب شده مراسم 

عروسی را هدف قرار می دهند و مردم را به خاک و خون می کشند، افزود: مقاومت غیرتمندانه 
و استوار مردم یمن که تاکنون دشمنان را زبون و ذلیل کرده است، قابل ستایش است.

وی با یادآوری فاجعه  دلخراش ساقط کردن هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی 
ایران به دس��ت دژخیمان آمریکایی در س��ال ۶7 تأکید کرد: باید با برش��مردن جنایات 

شیطان بزرگ، چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی را به جهانیان نشان داد.  میزان

شورای نگهبان

دبیرکل جمعیت رهپویان گفت: در  ب ا ح����ز شرایط حساس کنونی نیم سوز ا
کردن موتور دولت با طرح سوال از رئیس جمهور 
و اس��تیضاح از تمرکز وی در مسائل مهم کشور 

کاسته و شبه خیانت به مردم تلقی می شود.
پرویز سروری با اشاره به موضع اصالح طلبان 

نسبت به دولت و پیش کشیدن مباحثی همچون 
"طرح اس��تیضاح و کناره گیری رئیس جمهور" اظهار 

کرد: اصالح طلب��ان همواره تالش می کنند که با فرافکنی و 
فرار رو به جلو مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر گردن 
دیگران انداخته در واقع آنها استاد فرار از پاسخگویی هستند.

وی اف��زود: جریان اصالحات به خوب��ی می داند که در 
ش��رایط موجود مجل��س امکان کلید خوردن طرح س��وال 
از رئیس جمه��ور وج��ود ندارد و طبیعتا ای��ن امر بجز آنکه 
برای کش��ور هزینه گزاف ایجاد کند، نتیجه دیگری نخواهد 
داشت، لذا در برهه زمانی کنونی خانه ملت تمرکز خود را بر 
مسائل اقتصادی معطوف کند. طرح چنین مباحثی از سوی 
اصالح طلبان با ه��دف هدایت افکار عموم��ی از موضوعات 
اصلی به مس��ائل حاش��یه ای بوده که در واقع اصالح طلبان 

قصدجابه جایی از جایگاه متهم به جایگاه مدعی را دارند.
س��روری خاطرنشان کرد: اصالح طلبان بدانند که چنین 
اقداماتی نخ نما شده و مردم نیز توجیهات را نخواهند پذیرفت، 
چراکه مدت زمان زیادی از انتخابات ریاست جمهوری سپری 
نش��ده و موج س��نگین حمایت همه جانبه و لجام گسیخته 

اصالح طلبان از دولت فعلی نیز از یادها نرفته است.
وی ادامه داد: امروز کش��ور درگیر مسائل بسیار مهمی 
است، به همین دلیل میطلبد که از طرح مباحث حاشیه ای 
اجتناب و کلی��ه ظرفیت های نیروهای انقالب و دلس��وزان 

مردم بر برون رفت از وضعیت کنونی کشور متمرکز شود.

سروری بیان کرد:در شرایط حساس کنونی نیم سوز 
کردن موتور دولت با طرح س��وال از رئیس جمهور 
و اس��تیضاح از تمرکز وی در مسائل مهم کشور 

کاسته و شبهه خیانت به مردم تلقی می شود.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اس��المی 
گفت: مردم متوقعند که دولت بر مشکالت آنها 
تمرکز کن��د و اکنون نیز س��خنان اخیر روحانی 
حکایت از تغییر رویکردهای وی دارد، لذاباید به وی 
فرصت عملیاتی سازی رویکردها و طرح هایش را داد و در 

شرایط کنونی از طرح مسائل التهاب آفرین اجتناب کرد.
وی اظهار کرد: مجلس ش��ورای اسالمی نیز نشان داده 
که ه��ر بار وزرا را به بهانه اس��تیضاح به مجلس کش��انده، 
اما با آرای بیش��تری مجددا آنها را راهی وزارتخانه هایش��ان 
می کند. س��روری با اش��اره به مواضع اصالح  طلبان در چند 
ماه گذشته درباره جدایی جهانگیری از کابینه دولت، افزود: 
اصالح طلب��ان هرگ��ز خواهان جدایی جهانگی��ری از دولت 
نیستند، اما می خواهند با هدایت افکار عمومی رویکرد های 

خود را از روحانی مستثنی جلوه دهند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اس��المی خاطرنشان 
کرد: اصالح طلبان به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که نقطه 
اتصال قدرتمند ش��ان در دولت را از دست بدهند، لذا پیش 
کش��یدن مباحث جدایی جهانگیری از بدنه دولت مدیریت 
اف��کار عمومی توس��ط اصالح طلب��ان بوده و آنه��ا در خفا 
بیشترین برنامه ریزی را در جهت حفظ جهانگیری در مقام 

معاون رئیس جمهور دارند.
وی اف��زود: اصالح طلب��ان میِ دانن��د اگ��ر جهانگیری از 
دول��ت بیرون بباید مانند برفی در انزوا آب خواهد ش��د، لذا 
اصالح طلبان ضمن حفظ وی در کابینه دولت اپوزسیون دولت 

را نیز برای خود حفظ می کنند.  باشگاه خبرنگاران

سروری:
اصالح طلبان استاد فرار از پاسخگویی هستند

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه  اسالمی، به وجود مافیا ی قدرت نظ�����رگاه
و ثروت ک��ه از دوران »کارگزاران س��ازندگی« تا 
االن، نبض اقتصاد کشور را در دست دارند اشاره 
ک��رد و اف��زود: این ه��ا، درص��دد کارش��کنی و 

سوءاستفاده در شرایط کنونی هستند.
حمیدرضا ترقی با اش��اره ب��ه اظهارات اخیر 

رئیس جمه��ور گفت: شکس��ت برنامه های دولت که 
مبتن��ی بر برجام ب��ود از یک طرف، و ناتوان��ی دولت در 

پاس��خگویی به مطالبات مردم، از طرف دیگر موجب ش��ده 
ک��ه هم اصالح طلبان تندرو اس��تراتژی خود را در ارتباط با 
عب��ور از روحانی کلید بزنند و ه��م با توجه به وضعیتی که 
در جامعه وجود دارد، یک افت قابل مالحظه در موقعیت و 

جایگاه روحانی پیش آمده است.
وی ادام��ه داد: طبیعت��اً وقت��ی این واقعی��ت، در کنار 
عزم جمعی از نمایندگان مجلس برای اس��تیضاح و س��ؤال 
از رئیس جمه��ور قرار می گیرد، ای��ن موضوع، مقداری آقای 
روحانی را دچار نگرانی کرده است و احساس خطر می کند.

ترقی تصریح کرد: بنابراین با توجه به این شرایط، اگرچه 
هن��وز در حوزه عمل، تغییر رویکرد خاصی از رئیس جمهور 
شاهد نیستیم- و آنچه تا االن رخ داده، ناشی از همان ستاد 
هماهنگی اس��ت که مقام معّظم رهبری تش��کیل داده اند- 
ول��ی آن اظهارات، قدری از عصبانی��ت ملّی و دغدغه رو به 
تزاید مردم کاس��ته و آب سردی است بر روی نقطه جوش 

ملّت که تا اندازه ای ریخته شده است.
عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه اس��المی، درباره 
ض��رورت تغییر در تیم اقتصادی دولت اظهار داش��ت: تجربه 
این دولت نشان داد، وزرای خسته و وزرایی که روحیه جنگ 
اقتصادی ندارند و اصوالً قدرت ریس��ک باالیی ندارند و دل و 

جرأت رفتن به ش��کم مشکالت و بحران ها را ندارند قادر 
نیس��تند با توطئه ها و دسیس��ه هایی که آمریکا ها و 

غربی ها علیه ما طراحی می کنند مقابله کنند.
ترقی ادام��ه داد: از طرفی، وقت کافی برای 
این طراحی ها و مقابله ها نمی گذارند و این عدم 
وقت گذاری که ناش��ی از همان خس��تگی است 
موجب می شود که همیشه دشمن در برنامه ریزی 
چند گام از اینها جلوتر باشد. بنابراین به نظر می رسد 
ک��ه خود دولت هم ب��ه این جمع بندی رس��یده که اگر از 
نیروهای جوان تر استفاده کند، هم مطالبات مردم را تا حدی 
پاسخ می دهد، هم حساسیت مجلس را که امروز به این نقطه 
تأکید دارد کاهش می دهد و هم رمق تازه ای به حرکت دولت 

در شرایط کنونی می دهد.
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی درباره میزان اثرگذاری 
فش��ارهای خارجی و تحریم ها بر اقتصاد کشور، گفت: همه 
کارشناس��ان اقتصادی کش��ور، این ع��دد را بیش تر از 30 
درصد نمی دانند؛ مابقی، ناش��ی از ناکارآمدی سیاست های 
نادرست و تجربه شده غلط و عدم اجرای سیاست های کالن 

نظام است که از سوی رهبر انقالب ابالغ شده است.
ترق��ی با بی��ان اینکه درصد زیادی از مش��کالت کنونی، 
به عدم اجرای سیاس��ت های اقتص��ادی مقاومتی، اصل 44 و 
توصیه ه��ای رهبری در ابتدای هر س��ال، برمی گردد، تصریح 
کرد: بخش دیگری از مشکالت هم برمی گردد به بی اعتقادی 

بخش های دولتی به این سیاست ها و عدم پایبندی به آن ها.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی، به وجود مافیا ی 
قدرت و ثروت ک��ه از دوران »کارگزاران س��ازندگی« تا االن، 
نبض اقتصاد کشور را در دست دارند اشاره کرد و افزود: این ها، 
درصدد کارشکنی و سوءاستفاده در شرایط کنونی هستند و در 

کند شدن حرکت دولت اثر می گذارند.  فارس

ترقی:
مافیای »کارگزاران« در کند شدن حرکت دولت مؤثر است

ذات آمریکا همان ذات دوره  ریگان است
ذات آمریکا همان ذات دوره  ریگان اس��ت؛ همان 
ذات است و تغییر نکرده؛ ذات دشمن است. بله، حزب 
هس��ت -حزب دموکرات، ح��زب جمهوری خواه؛ این 
پاس میدهد ب��ه او، او پاس میدهد به این- لکن ذات 
آمریکا همان اس��ت. این حرف بسیار درستی است که 

ایشان در مجلس شورای اسالمی بیان کردند.
 خ��ب، یک تصّور غلط��ی در اینجا وج��ود دارد و 
آن این اس��ت که »ما با آمریکا میتوانیم کنار بیاییم؛ با 
آمریکا کنار بیاییم و مش��کالت را حل کنیم«! خب این 
تصّور، تصّور درستی نیست. ما نمیتوانیم به توّهم تکیه 
کنی��م، باید به واقعّیتها تکیه کنی��م. اّوالً همان طور که 
گفتیم، از لحاظ منطقی، نظامی مثل جمهوری اسالمی 
ایران هرگز مورد محّبت و مالطفت نظامی مثل آمریکا 
قرار نمیگیرد؛ امکان ندارد. ثانیاً رفتارهایشان؛ از پنجاه 
س��ال پیش، شصت سال پیش، از بیست وهشتم مرداد، 
بعد از آن در دوران رژیم طاغوت، بعدش از اّول انقالب 
تا امروز، شما نگاه کنید ببینید رفتار آمریکا با ما چگونه 
ب��وده. در رژیم طاغوت، آمریکا به عنوان یک ثروت نگاه 
میکرد به رژیم پهلوی، درعین حال ضرباتی که در همان 
دوران از سوی آمریکا به ایران وارد شده ضربات کاری و 
مؤثّری است که کسانی که با تاریخ آشنایند، با زندگی 
آن دوران آش��نایند، کاماًل ای��ن را میفهمند و تصدیق 
میکنند؛ بعد از انقالب هم که خب معلوم اس��ت؛ از روز 
اّول ش��روع کردند به خباثت و عناد و تا امروز هم ادامه 

دارد؛ ]پس[ بحِث سوء تفاهم نیست. 
یک وقت بین دو دولت س��وء تفاهم هس��ت، خب 
ب��ا مذاک��ره حل میش��ود؛ یک وقت اختالف س��ر یک 
منطقه ی ارضی است، مثاًل فرض کنید که این قسمِت 
مرز این قدرش مال من است، این قدرش مال تو است، 
خب این را با مذاکره میتوانند حل کنند، پنجاه پنجاه 
تمامش کنند؛ اینجا مس��ئله ی پنجاه پنجاه نیس��ت؛ 
مس��ئله ی اصل موجودیّت جمهوری اس��المی است و 
ب��ا مذاکره حل نمیش��ود، با رابطه حل نمیش��ود؛ این 
تصّور، تصّور درس��تی نیس��ت. آنچه قدرت و استقالل 
و پیشرفت ناشی از اس��الم و منطبق با اسالم در دنیا 
به عن��وان یک پدی��ده به وجود آورده، برای اس��تکبار 
-مظهر استکبار، آمریکا است- قابل قبول نیست؛ این 
یک تصّور غلطی اس��ت که ما خیال کنیم حاال میشود 
بنشینیم با آمریکایی ها، بگوییم آقا بیایید یک جوری با 
همدیگر مصالحه کنیم. مصالحه به این اس��ت که شما 

از حرفهای خودتان بگذرید.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
25 خرداد 95

مخاطب شمایید

80 میلیون سرباز
صفحه منتسب به سردار سرلشکر پاسدار حاج 
قاس��م س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاس��داران، جمله ای از وی که در هجدهمین نشست 
عموم��ی »بصی��رت؛ یادبود س��ومین س��الگرد عروج 
آس��مانی شهید مدافع حرم مهدی نوروزی« در بیست 

و سوم دیماه سال گذشته مطرح شد را بازنشر کرد.
سرلشکر سلیمانی در بخشی از آن سخنرانی تاکید 
می کند: چنانچه قدرت نظام ما در خدمت به مردم در 
ابعاد قضایی و اقتصادی تقویت ش��ود اگر هم همه دنیا 
علیه ما توطئ��ه کند نمی توانند کاری را از پیش ببرند 

چراکه آنگاه ایران ۸0 میلیون سرباز خواهد داشت.

بحث فیلترینگ اینستاگرام
محمدج��واد آذری جهرمی با انتش��ار پس��تی 
نس��بت ب��ه اظه��ارات حجت االس��الم محمد 
مص��دق در م��ورد بررس��ی فیلت��ر ش��بکه اجتماعی 

اینستاگرام واکنش نشان داد.
حجت االسالم محمد مصدق معاون اول دادستان 
کل کش��ور در گفت وگویی اظهار داش��ت: فیلترینگ 
اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم آبادی 
در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به 
ص��ورت جدی پیگیر این موضوع ش��ده و باید ببینیم 

چه اتفاقی می افتد.
گفته می ش��ود: فعالیت برخی از افراد تحت عنوان 
س��لبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه 
کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کالهبرداری های 
متعددی ش��ده اس��ت از دالیلی اس��ت که باعث شد 
دادس��تانی کل کش��ور به عنوان مدعی العموم به این 

موضوع ورود کند.
به همین منظوروزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با انتش��ار پستی نوش��ت: موضوع پیگیری برخی برای 
فیلت��ر تازگ��ی ن��دارد. آذری جهرمی نوش��ت: موضوع 
پیگی��ری برخی ب��رای "فیلتر" س��رویس های مختلف 
اینترنت��ی تازگی ن��دارد. "رفع فیلت��ر" توئیتر در صف 
انتظار جلس��ه کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد. آنچه 
تازگ��ی دارد طرح یک موضوع قدیمی توس��ط برخی 
رس��انه ها برای انح��راف افکار عموم��ی از مطالبه گری 

شفاف سازی سوءاستفاده کنندگان ارزی اخیر است.

سیاست مجازی

برج��ام در ابت��دا ب��ه عنوان  قراردادی که مو الی درز آن دست ب�ه نقد
نمی رود از سوی تیم هس��ته ای معرفی شد. اما از 
همان ابتدا این نگرانی وجود داشت که این توافق 
چط��ور می خواهد آمریکا را به تعهدات و قول هایی 

که داده پایبند کند.
از همی��ن رو ب��ود که رهبر معظ��م انقالب در 
ش��روط پذیرش برجام مطرح کردند که بایستی از 
رئیس جمهور آمریکا تضمین گرفته شود. البته تیم 
هسته ای بیان می کرد که سخنان جان کری، وزیر 
خارج��ه دولت اوباما خود تضمین اس��ت و در این 
کار اهمال کاری کرد. اما با خروج آمریکا از برجام 
مشخص ش��د که چندان هم که گفته می شد این 

قرارداد سفت و سخت هم نبوده است.
در همی��ن رابطه روزنامه قانون در گزارش��ی 
با عن��وان »ظریف امیرکبیر ناکام« نوش��ت: »تیم 
مذاکره کنن��ده ظریف می پنداش��تند همه راه ها را 
برای تقلب و عهدش��کنی بس��ته اند و به اصطالح، 
مو الی درز برجام نمی رود. به زودی موضع آمریکا 
درباره پایبندی ایران به برجام اعالم خواهد ش��د. 
موضعی که تاحدودی از پیش مش��خص ش��ده و 
نی��ازی به منتظر ماندن برای انتش��ار آن نیس��ت. 

ح��ال، در چنی��ن ش��رایطی چ��ه باید ک��رد؟ آیا 
همان گونه که ظریف می گفت ایران دوباره و بسیار 
سریع می تواند در صورت خلف وعده طرف مقابل 
به غنی سازی برگردد؟ چگونه می توان راکتورهای 
مملو از س��یمان و برنامه های رها شده هسته ای را 

دوباره به کار انداخت؟«
حاال روزنامه ش��رق، در سرمقاله خود با عنوان 
»چرا از آمریکا ش��کایت نمی کنیم؟« می نویس��د: 
»برج��ام یک تعهد بین المللي اس��ت که نقض آن 
به وسیله آمریکا، نقض یک تعهد بین المللي است. 
دیوان مي تواند نوع و میزان غرامتي را که باید براي 
نقض یک تعهد بین الملل��ي به آن تعلق مي گیرد، 
نی��ز تعیین و حکم مقتضي ص��ادر کند، دعوي به 
وسیله دادخواست یا توافق طرفین به رسیدگي در 

دیوان به دفتر دیوان تسلیم مي شود.«
این روزنام��ه در پایان می افزای��د: »اگر ایران 

به دی��وان بین الملل مراجعه کن��د، برابر ماده ۶3 
اساس��نامه دیوان ک��ه مقرر مي دارد »ه��رگاه امر 
مربوط به تفسیر قراردادي باشد که در آن قرارداد 
دولت ه��اي دیگر غیر از طرفین اختالف ش��رکت 
داشته  اند، دفتر دیوان باید رأي صادره را به اطالع 
آن دولت ها برس��اند«، به این مس��ئله رس��یدگي 

خواهد شد. به نظر مي رس��د در کنار فعالیت هاي 
دیپلماتی��ک، معاونت حقوقي ریاس��ت  جمهوري 
و وزارت خارج��ه مي توانن��د با تیمي متش��کل از 
حقوق دانان شاخص بین المللي ایران، درباره احقاق 

حقوق مردم ایران اقدام کنند.«
عدم ش��کایت ایران از امری��کا به خاطر برجام 
درحالی به سوال همه از جمله روزنامه اصالح طلب 
حامی دولت بدل ش��ده است که در اردیبهشت ماه 
س��ال جاری حس��ن روحانی در گفت وگوی تلفنی 
ب��ا رجب طیب اردوغان با تهدی��د بر اینکه آمریکا 
بدون هزینه نمی توان��د برجام را ترک کند، گفت: 
»آمریکایی ه��ا بای��د بدانند که ب��ه راحتی و بدون 
پرداخ��ت هزینه نمی توانن��د از توافقات و تعهدات 

بین المللی خود خارج شوند.«
حاال این سوال مهم و اساسی به وجود می آید 
که چرا تیم هسته ای که به قول خود این قرارداد را 

سفت و سخت بسته است و از لحاظ حقوقی ایران 
در جایگاه ش��اکی می تواند حق خود را طلب کند، 
اقدام به این کار نمی کند. ظریف هم که از س��وی 
رس��انه های حامی دولت به عنوان استاد و قهرمان 
دیپلماسی مطرح است و در قامت امیرکبیر و کنار 
محمد مصدق که تجربه شکایت از ابرقدرت زمانه 

خود را در دادگاه الحه داشت، قرار گرفته است.
از س��وی دیگر ترک بی هزینه برجام توس��ط 
آمریکا ب��ه قلدری آن در جه��ان و خصوصا جری 
ش��دن در مقابل ایران بیشتر کمک می کند. اینکه 
جمهوری اسالمی ایران مواضع به حقی دارد و آن 
را در جه��ان بین المل��ل از قدرت های بزرگ طلب 
کند، مسئله ای است که نباید نادیده گرفته شود. 

ظریف در مذکرات جمله تاریخی گفت که هیچ 
وقت یک ایرانی را تهدید نکنید از سوی دیگر دنیا 
بای��د بفهمد که هیچ وقت با یک ایرانی نباید بازی 
کند و خصوصا اینکه به دادگاه کش��اندن ترامپ و 
همدستانش می تواند در نشان دادن چهره خبیث 
آمری��کا به جهان کمک ش��ایان توجهی کند. همه 
ای��ن موارد یک ضرورت را به وجود می آورد و یک 
س��وال را که »چرا از آمریکا ش��کایت نمی کنیم؟« 

 جهان نیوز

درب��اره  دول��ت  س��خنگوی  تغیی��رات در کابینه سخن����گو احتمال 
دوازدهم توضیحاتی داد.

محمدباقر نوبخت در حاش��یه جلس��ه هیئت 
دولت و در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی 
مبن��ی بر تغییرات در کابین��ه گفت: رئیس جمهور 
متناس��ب با ضرورت ها تغییراتی می دهند منتهی 
موضوعی که االن در رسانه ها مطرح می شود گمانه 

زنی های رسانه ای است.
سخنگوی دولت درباره زمان این تغییرات در 
کابینه اظهار کرد: به وقتش صورت خواهد گرفت.

دفت��ر  رئی��س  واعظ��ی  دی��دار  درب��اره  وی 
رئیس جمهور با محمدباق��ر قالیباف نیز اظهار کرد: 
اینها اخباری است که همکاران شما خبر می کنند 
و قرار نیس��ت به همه شایعه ها پاسخ داده می شود.

نوبخت با اشاره به اخبار منتشره درخصوص رفتنش 
از سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: این هم از همان 

دست خبرهاست که پایه و اساسی ندارد.
سخنگوی دولت درباره مصوبات دیروز هیئت 
وزیران با بیان اینکه امروز تصویب کردیم که همه 

زارعین عزیزی که در حوادث طبیعی و غیرمترقبه 
دچار خس��ارت ش��دند ت��ا دو س��ال همه 

وام هایشان تمهیل ش��ود، اظهار کرد: 
س��ازمان برنامه و بودجه موظف شد 
ک��ه اص��ل و س��ود و همچنین همه 
جرائمی که به تاخیر و تعویق دوساله 
مربوط می ش��ود و مابه التفاوت سود 

آن را پرداخت کند.
نوبخ��ت گفت: مس��ئله 

واحدها  برخ��ی  انتق��ال 
از مرک��ز به حاش��یه و 
همچنی��ن اینکه کارت 

بازرگانی که صادر می ش��ود ب��ه صورت تخصصی 
درباره اش عمل ش��ود و اینک��ه یک نفر نتواند از 
کارت بازرگانی دیگری استفاده کند تا نظمی 
به کار تجارت در کش��ور داده شود از جمله 

مسائل مطرح شده در هیئت وزیران بود.
نوبخ��ت گف��ت: در ارتباط ب��ا کاهش 
آس��یب های اجتماعی مقرر شد که حداقل 
۸0 میلی��ارد توم��ان را ب��رای تجهی��ز 
اردوگاه هایی ک��ه به عنوان 
کم��پ می ت��وان معتادان 
را در آن درم��ان ک��رد، 

اختصاص دهیم.

سخنگوی دولت درباره زمان پرداخت مابه التفاوت 
افزایش حقوق گفت: این اعتبار از س��ه ماهه قبل در 
حساب همه وزارتخانه ها بود، در دو ماه اول با توجه به 
اینکه این افزایش باید به صورت پلکانی عمل می شد 
مقرر بود که یک استفس��ار از مجلس انجام شود که 
انجام ش��د و در اعمال این اصالحات براساس تفسیر 
مجلس باید احکام همکاران ما در دستگاه های اداری 

اصالح می شد که امیدوارم انجام شده باشد.
وی اظهار کرد: آنچه مهم اس��ت تامین اعتبار 
و پرداخت این ها به دس��تگاه هاست که انجام شده 
و من از همه دس��تگاه های دولت��ی انتظار دارم که 
اگ��ر تا به حال به ه��ر دلیلی اصالح احکام را انجام 

نداده اند، س��ریعا ظرف چن��د روز انجام دهند تا ما 
برای پرداخت حقوق تیرماه این افزایش سنواتی را 

که پرداخت نشده بود را پرداخت کنیم.
رئی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه درخصوص 
برنامه دولت برای کاهش هزینه س��فرهای خارجی 
اعض��اء هیات دول��ت نیز گفت: فرات��ر از مصادیقی 
که رئیس جمهور بی��ان کردند برای صرفه جویی در 
هزینه های جاری و عمرانی الزام داریم و با توجه به 
اینکه احتمال کاهش منابع ارزی یا ریالی ما در آینده 
وجود دارد، باید برای عدم تحقق منابع بودجه های 
اضطراری داشته باشیم، به این جهت االن دو بودجه 
اضطراری با مقادیری از صادرات تهیه کردیم و این 
موارد در شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه توسط 

سازمان برنامه و بودجه مطرح خواهد شد.
نوبخت در مورد انتش��ار اسامی کسانی که ارز 
4۲00 دریاف��ت کردند نیز اظهار کرد: اینکه وزارت 
صنعت و بانک مرکزی موظف شدند کسانی که ارز 
4۲00 دریافت می کنند اسامی ش��ان اعالم شود تا 
جامعه بداند که چه کاالیی با ارز 4۲00 تومانی وارد 

می شود، گامی در جهت شفاف سازی است.

سوالی که همه حتی اصالح طلبان می پرسند؛

چرایی تعلل در شکایت از واشنگتن

حاال این سوال مهم و اساسی 
به وجود می آید که چرا تیم 
هسته ای که به قول خود این 

قرارداد را سفت و سخت 
بسته است و از لحاظ حقوقی 

ایران در جایگاه شاکی 
می تواند حق خود را طلب 

کند، اقدام به این کار نمی کند

نوبخت:

تغییرات در کابینه دولت به وقتش صورت می گیرد
خبر رفتنم از سازمان برنامه و بودجه اساس ندارد

وزارت امور خارج��ه تاکید کرد: نهادهای  حقوق بشری به وظایف قانونی و اخالقی پویش شفافیت
خود برای تعیین وضعیت دیپلمات های ربوده ش��ده جمهوری 

اسالمی ایران و آزادی آنها، عمل کنند.
مت��ن بیانیه بدین ش��رح اس��ت: س��ی و ش��ش س��ال از 
ربوده ش��دن چهار دیپلمات جمهوری اس��المی ایران، آقایان 
سیدمحس��ن موسوی، احمد متوس��لیان، تقی رستگار مقدم و 
کاظم اخوان توس��ط رژیم صهیونیس��تی می گذرد و ما امسال 
نیز در 14 تیر ماه در حالی یاد و خاطره این عزیزان را گرامی 
می داریم که رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات و اقدامات 

غیرانسانی و خالف قوانین بین المللی خود ادامه می دهد.
 شواهد و قرائن نشان می دهد این اقدام در تیر ماه سال 13۶1 
توسط عوامل رژیم غاصب صهیونیستی صورت گرفته و با توجه به 
اشغال خاک لبنان توسط این رژیم در آن زمان، مستندات کافی 

از انتقال آنها به داخل سرزمین های اشغالی وجود دارد.
جمهوری اس��المی ایران ایران ضمن قدردانی از تالش های 

دولت لبنان در س��ال های گذش��ته برای روش��ن شدن حقایق 
مربوط به ربوده شدن چهار دیپلمات ایران بویژه نامه مورخ 13 
س��پتامبر ۲00۸ دولت لبنان به دبیرکل سازمان ملل متحد در 
تایید ربوده شدن آنان در خاک لبنان، بار دیگر بر شرایط اشغال 
لبنان توسط رژیم صهیونیستی در آن زمان و نقش و مسئولیت 

حقوقی این رژیم در موضوع را مورد تاکید قرار می دهد.

وزارت امور خارجه با تاکید مجدد بر پیشنهاد خود مبنی بر 
تش��کیل کمیته حقیقت یاب بین المللی به منظور روشن شدن 
ابعاد این موضوع، از دبیرکل س��ازمان ملل متحد، صلیب س��رخ 
جهان��ی و دیگر نهادهای حقوق بش��ری انتظ��ار دارد به وظایف 
قانون��ی و اخالقی خود برای تعیین وضعیت دیپلمات های ربوده 
ش��ده جمهوری اسالمی ایران و آزادی آنها، عمل نمایند. وزارت 
امور خارجه ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره 4 دیپلمات ربوده 
ش��ده و همدردی با خانواده این عزیزان، امیدوار است به زودی 
شاهد آزادی همه اسراء و زندانیان در بند رژیم صهیونیستی بویژه 

چهار دیپلمات عزیز کشورمان از زندان های این رژیم باشیم.

بیانیه وزارت امور خارجه؛
نهادهای حقوق بشری وضعیت ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی را روشن کنند


