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نیروهایمسلحبهتهدیداتدشمنپاسخیکوبندهمیدهند
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با تأکید بر اینکه نیروهای مس��لح کش��ور 
در آمادگی کامل هس��تند، گفت: نیروهای مس��لح در صورت مواجه شدن با هر 

تهدیدی از جانب دشمن، پاسخی کوبنده به آنها خواهد داد.
امیر س��رتیپ احمدرضا پوردس��تان در آیین خطبه خوان��ی خادمان حرم مطهر 

کریمه اهل بیت)س( که با حضور نیروهای مس��لح در شبس��تان امام خمینی)ره( 
حرم مطهر برگزار ش��د، اظهار داش��ت: ارتباط میان نیروهای مسلح، صنعت دفاعی و 

دانشگاه ها تأثیر بسیاری دارد زیرا این ارتباط موجب کوتاه تر شدن فاصله ایده تا محصول 
ش��ده و عاملی بازدارنده اس��ت. امیر پوردس��تان با بیان اینکه با پیروزی انقالب اسالمی 
از قدرت آمریکا و ش��وروی کاسته ش��د، افزود: آمریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی به 
دنبال بازگرداندن مزیت های قبل از انقالب در ایران بود درحالی که چنین اتفاقی نیفتاد 

و آمریکا با شکست مواجه شد.  روابط عمومی ارتش 

ازرئیسیدرراهمبارزهبامفسدانحمایتمیکنیم
رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس با بیان اینکه از آیت اهلل رئیسی در راه مبارزه 
با مفس��دان حمایت می کنیم، گفت: به صورت داوطلبانه لیس��ت اموالم را اعالم 

می کنم.
عبدالرضا عزیزی درباره انتش��ار ش��فاف و علنی لیست اموال و دارایی مسئوالن 

اظهار داشت:  راه اندازی این سامانه اقدامی بسیار عالی است چرا که ما بسیاری از 
ضربه هایی که می خوریم و ایراداتی که در جمهوری اسالمی گرفته می شود به دلیل 

عدم شفافیت است و این شفاف سازی باعث جلب اعتماد بیشتر مردم خواهد شد.
وی گفت: مبارزه با فس��اد در زمان آیت اهلل آملی الریجانی و از خود دس��تگاه قضا شروع 
شد و آیت اهلل رئیسی هم خیلی خوب و با قوت این راه را ادامه می دهد و مبارزه با فساد 
را از خود قوه قضاییه ش��روع کرده اس��ت و ما هم محکم از آیت اهلل رئیسی در راه مبارزه 

با رانتخواران و افراد فاسد حمایت می کنیم. فارس

تشکیلوزارتبازرگانیبهصالحکشورنیست
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: در ش��رایط فعلی که در 
جنگ اقتصادی به س��ر می بریم ضرورتی برای تش��کیل وزارت بازرگانی نبود و 

دولت باید به سمت مدیریت جهادی حرکت کند.
س��یدتقی کبیری با انتق��اد از تصویب طرح تش��کل وزارت تج��ارت و خدمات 

بازرگانی در مجلس اظهار داشت: این طرح بار مالی دارد و هزینه های زیادی را به 
کش��ور تحمیل می کند. وی افزود: برخی از موافقان تشکیل این وزارتخانه گفتند از 

آنجایی که دولت این طرح را تایید کرده است، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست که 
پاس��خ ما به این افراد آن اس��ت که با وجود این طرح مذکور بار مالی دارد اما دولت این 
بار مالی را قبول کرده است. کبیری گفت: طی محاسباتی که انجام گرفته است تفکیک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از دو هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و با سیاست 

های کلی نظام مغایر است.  مهر

همه  دنیا فقط اروپا و فقط
 غرب نیست

من میبینم بعضی از برادران ما گاهی اوقات میگویند 
که ما باید با همه ی دنیا رابطه داشته باشیم؛ خب بله، با 
همه ی دنیا -البّته منهای آمریکا و رژیم صهیونیستی- 
باید رابطه داشته باشیم؛ ما مشکلی نداریم. اّوالً همه ی 
دنی��ا فقط اروپا و فقط غرب نیس��ت؛ در همین حدود 
چهار س��ال قبل از این و در همین ش��هر تهران، مگر 
اجالس��ی تشکیل نشد که بیش از ۱۳۰ یا ۱۴۰ کشور 
در آن ش��رکت کردند؟ حدود چهل یا بیش��تر رئیس 
دولت و رئیس کشور شرکت کردند؛ از همه جا آمدند 
اینج��ا و در اجالس غیر متعّهدها ش��رکت کردند. ما 
مشکلی نداریم با اینها؛ دنیا که فقط اروپا نیست؛ دنیا 
جای وس��یعی اس��ت. قدرتها هم امروز در دنیا پخش 
شده و تقسیم شده؛ شرق دنیا -یعنی منطقه ی آسیا- 
امروز مرکز یک قدرت عظیمی است. ما با اینها ارتباط 
داریم؛ ما حرفی نداریم. با اروپا هم ما مشکلی نداریم، 
اروپایی ها با ما مش��کل ایجاد کرده اند. بنده به یکی از 
این رؤسای اروپایی که اخیراً اینجا آمده بود گفتم که 
اروپا باید خودش را از تبعّیت آمریکا در سیاس��تهایش 
نجات بده��د. اروپایی ه��ا تبعّیت از سیاس��ت آمریکا 
کردند؛ او ما را تحریم کرد، اینها هم تبعّیت کردند؛ او 
علی��ه ما تبلیغات کرد، اینه��ا هم تبعّیت کردند. خب، 
ما چه کار کنیم؟ در قضایای مختلف، اروپایی ها بودند 

که ابتدای به دشمنی کردند. 
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س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: مواضع رئیس جمهور در 
س��فر به نیویورک، ُمهر تأییدی بر مواضع ترس��یم شده ایران مبنی بر عدم 
مذاکره با آمریکا زده که آنها هم به این نتیجه رس��یده اند که تحریم ها علیه 
جمهوری اس��المی ایران تأثیری ندارد. سید حسین نقوی  حسینی با اشاره 
به سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانی وی در صحن اجالس سازمان 
ملل، مواضع هیئت ایرانی در این س��فر را در راستای تبیین مقاومت بیشتر 
و کوتاه نیام��دن در برابر غربی ها، به خصوص آمریکایی ها دانس��ت و گفت: 
الحم��داهلل خط مقاومت فعالی ک��ه مقام معظم رهبری ترس��یم در مقابل 
زیاده خواهی های غربی ها و طغیان گری آمریکا و عدم انجام تعهدات از سوی 
اروپایی ها ترس��یم کردند، به مرور زمان ثمرات آن قابل مش��اهده است که 
در این س��فر نیز گوشه هایی از آن را از سوی هیئت ایرانی و به ویژه شخص 
رئیس جمهور دیدیم. وی با تأکید بر اینکه خط مقاومت فعال باعث شد که 
باالخره اروپایی  ها به التماس و درخواست از جمهوری اسالمی ایران بیافتند 
و آمریکایی  ه��ا پس از ناکامی  های پی در پی، برای مذاکره واسطه تراش��ی، 
التماس و درخواست کنند، اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور به نیویورک 
اروپایی ها درخواست های مکرری از سوی آمریکایی ها برای مذاکره با ایران 
داشتند تا جمهوری اسالمی ایران وارد مذاکره ای شود، اما تیرشان به سنگ 
خورد و ناکام ماندند. س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح 
ناکام��ی اروپایی ها برای وارد ک��ردن ایران به مذاکره با آمریکا در حاش��یه 
نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل، گفت: چون خط اصلی دیپلماسی از 

س��وی مقام معظم رهبری قبال ترس��یم و صراحتا اعالم  شده که هیچ نوع 
مذاکره ای و گفت وگویی با آمریکا، پیرامون موضوعات مختلف وجود نخواهد 
داشت، رئیس جمهور هم در س��فر به نیویورک در همین چارچوب حرکت 

کرد تا غربی ها بدانند که مذاکره ای با آمریکایی ها وجود ندارد.
نقوی حس��ینی ادامه داد: اگر مذاکره ای هم با آمریکایی ها باش��د، بعد از لغو 
تحریم ها و در چارچوب بازگشت به برجام و آن هم در موضوعات برجام در 
۱+۵ با جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. وی تصریح کرد: رئیس جمهور در 
سخنرانی که در صحن سازمان ملل داشت، به خوبی به این نکته اشاره کرد 
که اگر آمریکایی ها چیزی بیش��تر از برجام می خواهند، باید بهای بیشتری 
برای آن بپردازند، این نش��ان دهنده این است که جمهوری اسالمی ایران از 
مواضع خودش کوتاه نخواهد آمد و همه تحریم ها باید لغو ش��ود. سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه با آمریکا هیچ نوع مذاکره ای 
وجود نخواهد داش��ت، اظهار داشت: این خط اصلی سیاست خارجی از قبل 
ترس��یم ش��ده و نمایندگان جمهوری اسالمی در سازمان ملل نیز بر همین 
من��وال عم��ل کردند، رئیس جمهور هم در همین راس��تا عمل کرد و کامال 
مواضع جمهوری اس��المی ایران تبیین و مشخص شده است. نقوی حسینی 
در پایان خاطرنش��ان کرد: مواضع رئیس جمهور و هیئت ایرانی در س��فر به 
نیویورک، ُمهر تأییدی بر مواضع ترسیم شده جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر عدم مذاکره با آمریکا زده که آنها هم به این نتیجه رسیده اند که تحریم ها 

علیه جمهوری اسالمی ایران تأثیری ندارد.  تسنیم

رییس جمهوری اس��المی ایران پس از ش��رکت 
و س��خنرانی در هفتاد و چهارمین اجالس سران 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز جمعه به 

تهران بازگشت.
حس��ن روحانی در ف��رودگاه مهرآباد با اش��اره به 
حضور گس��ترده هیاتهای عالیرتبه کش��ورها در 
اجالس امسال مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
امسال وقتی وارد نیویورک شدیم احساس کردیم 
دو فضای منفی چه در میان دیپلمات ها و بیشتر 
در میان رسانه ها نسبت به ایران بوجود آورده اند.

روحان��ی افزود: اولین فض��ای منفی بر محور این 
شایعه و اتهام بود که حوادث آرامکوی عربستان، 
از توان یمنی ها و ارتش یمن خارج بوده است و در 
واقع در سازمان ملل و رسانه ها یک شبهه افکنی را 
ش��روع کرده بودند که این حادثه از کجا رخ داده 
و دنبال این بودن��د که افکار عمومی و همچنین 

سیاسیون را دور این محور اتهامی جمع کنند.
رئیس جمهور اظهارداش��ت:  ب��ه نظر من در این 
زمینه هیأت ایرانی بیان روش��ن و کافی داش��ت. 
حتی از برخی از س��ران اروپا ک��ه بیانیه ای داده 
بودن��د و به نح��وی گفته بودند ای��ران هم نوعی 
مسئولیت دارد ، پرس��یدم که به چه دلیل و چه 

مدرکی این را می گویید.
وی ب��ا بی��ان اینکه "ب��ه آنان صراحت��ا و محکم 
گفت��م این مدرک را نی��از دارم و حتما برای من 
بفرستید"، گفت: آنان پاسخ دادند با بررسی هایی 
که کارشناسان ما کرده اند گفته اند که توانمندی 
یمنی ه��ا و ب��ه تعبیر آنها حوثی ه��ا کمتر از این 
عملیات اس��ت. گفتم حاال فرض می گیریم کمتر 
است پس چه کسی این کار را کرده است؟ گفتند 
ما نمی دانیم اما جهتش، جهت شمال و غرب بوده 

است!
رئیس جمهور افزود: به آنان گفتم آیا  این منطق 
و استدالل شد؟ اوالً  اطالعات  شما نسبت به یمن 
و حوثی ها چقدر اس��ت. اطالعات شما نسبت به 
دشمنان یمن زیاد است چون اسلحه آنها را شما 
می دهی��د اما از اینکه یمنی ه��ا و حوثی ها چقدر 
توانمند هس��تند، خبر و اطالع ندارید. ثانیاً شما 
وقتی اتهامی را متوجه جایی می کنید آیا معنایش 
را می فهمید؛ معنای آن ، آشوب و شعله ور شدن 

فتنه و آتش در منطقه است.

روحان��ی گفت: آنها پاس��خی نداش��تند و گفتم 
در ته��ران منتظرم ش��ما مدارک ت��ان را برای ما 
بفرس��تید. ای��ن موضوع را هم در نطق س��ازمان 
ملل، در مذاکرات دوجانبه، دو جلس��ه مهمی که 
با فرهیختگان و اندیش��مندان آمریکا  و مدیران 
مسوول رسانه های آن کشور داشتم و همچنین 
در دو مصاحبه اختصاصی و یک مصاحبه جمعی، 

باز کرده و مفصل توضیح دادم.
وی با اش��اره به اهمیت دیدارها و مصاحبه های 
انجام ش��ده در نیویورک، تصریح کرد: توطئه ای 
که توسط آمریکا و عربستان و برخی از کشورهای 
دیگر طراحی شده بود، بعد از توضیحاتی که داده 
شد، بسیار کم رنگ شده است. ضمن اینکه برخی 
از مقامات کشورهای مهم از جمله روسیه وترکیه 
نیز به صراحت اعالم کردند که این اتهام نس��بت 

به ایران اتهام نادرستی است.
روحانی در ادامه با اش��اره به اینکه چنین مطرح 
ش��ده بود که همه مشکالت بر سر لجبازی طرف 
ایرانی است و آمریکا آماده مذاکره است و نسبت 
به آن اصرار هم دارد،گفت: آمریکایی ها تقریباً به 
همه سران اروپایی و غیراروپایی پیغام داده بودند 
که ما آماده مذاکره ایم. درخواست آمریکا  قباًل این 
بود که مذاک��ره دوجانبه باش��د یعنی دو رئیس 

جمهور با هم مذاکره کنند و بارها این موضوع را 
رد کرده بودیم. گفته بودیم اگر مذاکره هم باشد 
در قالب ۱+۵ خواهد بود و آنها هم گفتند که می 

خواهند در قالب ۱+۵ مذاکره کنند.
ریی��س جمهور اضافه ک��رد: اتفاق��اً ۳ نفر از آن 
۱+۵ قبل��ی و ۱+۴ فعلی یعنی صدر اعظم آلمان 
،نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه هم 
در نیویورک بودند و همگی اصرار داشتند که این 
جلسه برقرار ش��ود و آمریکا هم می گوید که من 

تحریم را برمی دارم.
روحانی خاطرنش��ان کرد: نکته دیگری که محل 
بح��ث بود اینکه چه تحریمی برداش��ته ش��ود و 
آنه��ا به صراح��ت گفته بودند ک��ه کل تحریم را 
برمی داریم. منتها ش��کل این کار شکلی نبود که 
قابل قبول باش��د، یعنی اینکه در فضای تحریم و 
در بقاء تحریم و فضای مس��موم فشار حداکثری، 
حتی اگر در قال��ب ۱+۵ بخواهیم با آمریکایی ها 
مذاکره کنیم، هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند 

که پایان و نتیجه این مذاکره چه خواهد بود.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه بهانه را از دس��ت طرف 
مقابلی که می گفت آماده مذاکره اس��ت و ایران 
برای مذاکره حاضر نیست، گرفتیم، اظهارداشت: 
به صراحت گفتی��م که کاماًل آماده مذاکره ایم اما 

نه در فضای تحریم و فش��ار. شما یک فضای آزاد 
و عادالنه ایجاد کنید ما کامال آماده ایم. حتی به 
س��ران اروپا که می گفتند چه وقت آماده جلسه 
۱+۵ هستید، می گفتم حتی اگر یک ساعت دیگر 
ش��ما این فضای مناسب را درست کنید و فضای 
مس��موم و سم را بردارید، حاضرم در جلسه ۵+۱ 

شرکت کنم. 
روحان��ی در ادام��ه با اش��اره به اهمی��ت تبیین 
مس��أله کاهش تعهدات ایران در برجام که کم و 
بی��ش در دیدارها و مصاحبه ها مطرح بود،گفت: 
بعضی ه��ا می گفتند، گام س��ومی ک��ه در زمینه 
کاهش تعهدات برجامی برداش��تید ، بسیار مهم 

اس��ت . شما می خواهید سانتریفیوژهای مدرن را 
راه ان��دازی کنید و این به معنای آنس��ت  که به 

سمت سالح هسته ای حرکت می کنید.
وی افزود: این موضوع را هم در مصاحبه و هم در 
مالقات های دوجانبه  توضیح دادیم که اگر کسی 
 بخواهد به سمت سالح هسته ای حرکت کند الاقل 
نظارت را کم می کند و نظارت گسترده را محدود 
می کند اما ایران نظارت ها را کاهش نداده اس��ت 
و تعهدی که کاهش دادیم در فعالیت هس��ته ای 
مان است. اما همه فعالیت های هسته ای، زیر نظر 

آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.
ریی��س جمهور ب��ا بی��ان اینکه یک��ی از اهداف  
آمریکایی ه��ا این اس��ت که ایران منزوی باش��د. 
یعن��ی در ویزاها و فعالیت ها فش��ار بیاورند برای 
اینکه ایران کمتر مالقات کند و کمتر حرف بزند، 
گفت: فک��ر می کنم امس��ال در نیویورک، محل 
اقام��ت هیأت ایرانی یکی از پر رفت و آمدترین و 
فعال ترین مرکز دیپلماسی شده بود. یعنی هتلی 
که محل اقامت ما بود، آنقدر رفت و آمد سیاسی 
بود که لحظه ای نبود که یک رئیس جمهور به آن 
وارد و خارج نشود. گاهی در یک ترافیک، ناچار با 
چند مقام با هم دقایقی را صحبت می کردیم. وی 
اف��زود: به نظر من آمریکا در این جهت هم کاماًل 
ناموف��ق بود. جایگاه ایران کاماًل در این اجالس و 

در این رفت و آمدها مشخص بود.
تاکید کرد: امیدوارم این س��فر مایه خیر و برکت 
باش��د و در کل امروز و بعد از س��فر، تحریم های 

آمریکا را سست تر از هر زمان دیگر می دانم.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهورى

/ /

/ /

 

/ /

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)

اروپایی ها گفتند نمی دانیم چه کسی به آرامکو حمله کرده است
رئیس جمهور پس از بازگشت از نیویورک:

مواضع رئیس جمهور در نیویورک مُهر تأییدی بر مذاکره نکردن با آمریکایی ها زد
نقوی حسینی: 


