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سخنان اخیر روحانی با قانون اساسی مغایرت دارد
دبیرکل حزب موتلفه اسللامی گفت: رئیس جمهور اخیراً سخنانی گفته است که 
با موازین و اصول قانون اساسللی جمهوری اسامی ایران مغایرت دارد و چنانچه 
تصحیح نکند عواقب قانونی آن برای ایشللان آسیب آور است. اسداهلل بادامچیان 
در پایان نشست دبیران حزب موتلفه، افزود؛ رئیس  جمهور طبق قوانین نظام در 

یک انتخابات با نظارت قانونی شورای محترم نگهبان و با رعایت قوانین و ضوابط 
و مقررات رسمی انتخاب می شود و با تنفیذ رهبر معظم انقاب اسامی بطور قانونی 

ریاسللت قوه مجریه را به عهده می گیرد و سللوگند یاد می کند که حافظ قانون اساسللی 
باشد. دبیرکل حزب موتلفه اسامی گفت: مواضع ایشان باید تحکیم کننده مواضع قانون 
و حکومت قانون و خواسللت مردم باشللد. تضعیف قانون اساسی و نهاد مهم پاسدار شرع 
و قانون اساسی یعنی شورای نگهبان، ریاست جمهوری را از مشروعیت قانونی و شرعی 

بی بهره می سازد.  روابط عمومی حزب مؤتلفه 

نظارت  آژانس درگام چهارم کاهش می یابد
سللخنگوی کمیسللیون امنیت ملی مجلس گفت: احتماال در گام چهارم کاهش 
تعهللدات برجامی، توقف اجرای داوطلبانلله پروتکل الحاقی و کاهش نظارت های 

آژانس بر برنامه های هسته ای ما در دستور کار قرار می گیرد.
سللید حسین نقوی حسینی با اشللاره به کاهش تعهدات ایران در برجام، گفت: 

کمیته هسللته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی مجلس جلسه ای را 
پس از گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی، برگزار و گزارش خود را به اعضای 

کمیسیون ارائه کرد.وی با تأکید بر اینکه قطعاً ما گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را 
برمی داریم، گفت: اروپایی ها تاکنون به تعهداتشان در برجام عمل نکرده اند و ما هیچ گونه 
اقللدام عملی از طرف مقابل ندیده ایم.نماینده مردم ورامین گفت: زمانی که طرف مقابل 
تعهداتللش را انجام نمی دهد، ضرورتی ندارد که ما هللم تعهدات خود را اجرایی کنیم و 

نباید اجازه دهیم که آژانس نظارت مطابق با پروتکل الحاقی داشته باشد.  مهر

نشست شورای نگهبان برای بررسی تشکیل وزارت بازرگانی
سللخنگوی شورای نگهبان از نشسللت فوق العاده این شللورا برای بررسی مصوبه 
مجلس درباره تشللکیل وزارت بازرگانی خبر داد. عباسعلی کدخدایی گفت: شب 
گذشته)شنبه، 20 مهر( جلسه فوق العاده ای با حضور همه اعضای شورای نگهبان 
برای بررسی مصوبه مجلس پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی برگزار شد که در این 

نشست بخشللی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: هنوز اعضای 
شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی به جمع بندی 

نرسللیده اند که در جلسللاتی که طی روزهای آتی خواهیم داشللت، نظر نهایی خود را به 
مجلس شللورای اسامی اعام می کنیم. سخنگوی شللورای نگهبان در پایان خاطرنشان 
کرد: شللورای نگهبان در هفته گذشللته در نامه ای به مجلس خواستار مهلت 10 روزه ای 
برای بررسللی طرح تشللکیل وزارت بازرگانی شللد که این مهلت تا پایان این هفته تمام 

می شود و نظر نهایی خود را درباره این طرح به مجلس اعام خواهیم کرد.  تسنیم 

گسترش هرچه بیشتر روابط دوجانبه
با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی 
دو ملللت ایران و پاکسللتان، اسللتفاده از ظرفیت های 
مختلف سیاسی و اقتصادی برای گسترش هرچه بیشتر 
روابللط دوجانبه امری ضروری اسللت.  ایللران از لحاظ 
منابع گازی نیز کشللوری غنی است و ما آمادگی داریم 
برادران مسلمانمان -از جمله ملت پاکستان- از ذخایر و 
امکانات جمهوری اسامی ایران بهره مند شوند.دشمنان 
امت اسللامی منافعشللان را در ایجاد اختاف و تفرقه 
میان مسلمانان جسللت وجو می کنند.اسرائیل تاکنون 
عامل اصلی تفرقه در امت اسللامی بوده است و از این 
پس هم همواره همین سیاست را پی خواهد گرفت. هر 
طرحی درباره ی اوضاع خاورمیانه هنگامی موفق خواهد 
بللود که جلوی زورگویی امریکا را در منطقه بگیرد و به 
جنایات صهیونیست ها پایان دهد.ضعف اسرائیل که در 
جنگ ۳۳ روزه ی لبنان به خوبی مشخص شد، نفرت و 
بغض همه ی ملت های مسلللمان از رژیم صهیونیستی 
و امریکا و ایسللتادگی ملت فلسللطین و دولت حماس 
در مقابل صهیونیسللت ها، از جمله واقعیاتی اسللت که 
بلله درک عمیق موضوع فلسللطین و راه حل آن کمک 
می کند.اختللاف فرقه ای و مذهبللی در میان توده های 
امت اسامی از دیگر سیاست های دشمنان اسام است 
و این نقشه ی خطرناک در عراق و در برخی کشورهای 
دیگر در حال اجراسللت و کشورها و ملت های اسامی 
بایللد با اتحللاد و همدلی و هوشللیاری، ایللن توطئه ی 

بیگانگان را ناکام بگذارند.

دیدار رئیس جمهور پاکستان و 
هیأت همراه با رهبر انقالب
16بهمن 1385

مخاطب شمایید

رئیس جمهور با بیان اینکه سللرنخ های عامل حمله موشکی به 
نفتکش ایرانی را داریم، گفت: اینکه کشوری فکر کند می تواند 
در منطقه ناامنی ایجاد کند و پاسللخ دریافت نکند اشللتباهی 
محض خواهد بود. حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور 
کشللورمان در نشست خبری مشللترک با عمران خان نخست 
وزیر پاکستان گفت: آقای نخسللت وزیر درباره امنیت منطقه 
حسللاس خلیج فارس نکاتی داشللتند که ما نیللز آن را تایید 
می کنیم. نخسللت وزیر تاکید داشللتند که کلیللد حل و فصل 
مشللکات منطقه پایان یافتن جنگ یمللن، آتش بس فوری و 
کمک به مردم این کشللور است. این موضوع آغاز بسیار خوبی 

می تواند برای صلح در منطقه باشد.
روحانی ادامه داد: دو کشللور بر این موضللوع تاکید داریم که 
مسللائل منطقه راه حل سیاسی داشللته و باید از طریق گفتگو 

میان کشورها مسائل موجود به حل و فصل نهایی برسد.
وی تصریح کرد: در این دیدار ما خطراتی که رژیم صهیونیستی 
که برای امنیت منطقه دارد، برای مقامات پاکسللتانی توضیح 
دادیم. رئیس قوه مجریه افزود: ما به عمران خان تاکید داشتیم 
که هرگونه حسن نیت از طرف مقابل، حسن نیت ما را نیز در 
بر داشللته و هر عمل طیبی نیز جواب شایسته متقابلی خواهد 
داشللت. روحانی با اشللاره به تحریم های آمریللکا بیان کرد: با 
آقای عمران خان همچنین راجع به مسئله تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ملت ایران بحث کردیم و این تحریم ها را مصداق 

تروریسم اقتصادی دانستیم.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع که چگونه برجام می تواند به 
روال سابق بازگشللته و این توافق مهم عملیاتی شود، موضوع 

دیگر بحث ما بود و دو طرف قبول داشتیم که بازگشت آمریکا 
به برجام و لغو همه تحریم ها نقطه کلیدی و راه  حل اساسللی 

حل بحران کنونی است.
رئیس جمهللور اضافه کرد: من از آقای نخسللت وزیر به خاطر 
سللفر به ایران تشللکر می کنم. مباحثی که امللروز درباره آن 
گفتگللو کردیم، مباحث بسللیار مهمی بللرای منطقه و روابط 
جهانی اسللت. حجت االسللام روحانی گفت: بلله عمران خان 
گفتیم که ایشان حسن نیت خوبی برای ایجاد ثبات در منطقه 
داشللته و به همین رو از ایشللان به خاطر تاششللان در حوزه 
صلللح و ثبات منطقه تشللکر می کنیم. ایران با رویی گشللاده 

همچنان گذشته با این تاش ها همکاری خواهد کرد.
رئیس جمهور گفت: سرنخ های عامل حمله موشکی به نفتکش 
ایرانی را داریم که برای نخسللت وزیر پاکسللتان بیان و اعام 
کردیم تحقیقات مان تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن 
مسئله ادامه دارد. وی همچنین تاکید کرد: ما با آقای نخست 
وزیللر نگرانی خللود را درباره حوادث مربوط بلله نفتکش ها به 
ویللژه حادثه مرتبط با نفتکش ایرانی در دریای سللرخ در روز 
جمعه بیللان کردیم. رئیس جمهور گفت: اینکه کشللوری فکر 
کند می تواند در منطقه ناامنی ایجاد کند و پاسخ دریافت نکند 

اشتباهی محض خواهد بود.
علت سفرم به تهران جلوگیری از یک درگیری 

جدید در منطقه است
عمران خان نخست وزیر پاکستان که به منظور دیدار با مقامات 
جمهللوری اسللامی ایران وارد تهران شللده بود، در نشسللت 

خبری مشللترک با حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور 
کشورمان تاکید کرد: ما در رایزنی خود به مناسبات و تجارت 

دوجانبه و همچنین کمک به یکدیگر تاکید کردیم.
وی افزود: ایران و پاکسللتان روابط دیرینه ای دارند و ما هنوز 

کمک های ایران در سال 1۹۶۵ را از یاد نبرده ایم.
نخسللت وزیر پاکسللتان تاکید کرد: من می خواهللم از دولت 
ایران به خاطر حمایتی که از مردم کشللمیر کرد تشللکر کنم. 
8 میلیون کشللمیری در محاصره قرار داشللتند و ما از موضع 
گیری ایران در خصوص این فاجعه انسللانی که در هند اتفاق 

افتاد سپاسگزاری می کنیم.
وی با اشللاره به علت سللفر به تهران گفت: علت اصلی سللفر 
مللن به ایران این بللود که نمی خواهیم درگیللری جدیدی در 
منطقه اتفاق بیفتد زیرا پاکسللتان ۷0 هزار نفر را در درگیری 
با تروریسللم از دست داد و امروز هم مردم سوریه همچنان از 

تبعات تروریسم و درگیری رنج می برند.
عمران خان تصریح کرد: ما نمی خواهیم شللاهد یک درگیری 

جدید در منطقه باشیم.
نخسللت وزیر پاکسللتان از درخواسللت ترامللپ رئیس جمهور 
آمریللکا از وی برای تسللهیل گفتگو میان جمهوری اسللامی 

ایران و آمریکا در سفرش به نیویورک خبر داد.
عمران خان در نشسللت خبری مشللترک با آقای روحانی در 
تهران گفت: امروز جزئیات درخواسللت رئیس جمهور آمریکا 
را بررسللی کردیم؛ البته ما می دانیم که سللختی هایی در این 
زمینه وجود دارد، امللا برای لغو تحریم ها علیه ایران و امضای 
دوباره برجام از جانب همه اعضای 1+۵ از هیچ تاشللی دریغ 

نمی کنیم.
وی افللزود: البته ایران در این زمینلله موضوعات و ماحظاتی 
دارد و ما عاقه مندیم که به نقش خود به عنوان تسهیل کننده 
ادامه دهیم. نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه کشورش نقش 
میانجی گللری میان تهران و ریاض را نخواهد داشللت، اظهار 
داشت: پاکستان نقش تسهیل کننده را در روابط میان ایران و 
عربستان ایفا می کند. عمران خان گفت: سفری که به عربستان 
خواهم داشللت، سفر مفیدی خواهد بود، در این سفر بر ابتکار 
پاکسللتان تاکید خواهم کرد، هیچ طرفی از ما نخواسته است 

که درباره روابط میان ایران و عربستان گفتگو کنیم.
وی افللزود: هر گونلله درگیری میان ایران و عربسللتان تبعات 
منفی را برای منطقه خواهد داشللت و همچنین باعث منفعت 

طلبی کشورهای ثالث خواهد شد. 
عمران خان، با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات خود در تهران با 
آقای روحانی ادامه داد: من با یک ذهنیت مثبت به عربسللتان 
سللفر خواهم کرد و یک بللار دیگر تاکید می کنللم که من به 
عنوان یک تسللهیل کننده به عربستان خواهم رفت، همانگونه 
که در گذشللته نیز پاکستان، میزبان مقامات ایران و عربستان 

در اسام آباد بود. 
نخسللت وزیر پاکسللتان تصریح کرد: مایل هستیم این نقش 
تسللهیل گری خودمان را برای از بین بردن اختافات بین دو 

کشور برادر ایران و عربستان ادامه دهیم.
عمران خان تاکید کرد: اگرچه این موضوع شللاید مسللئله ای 
پیچیده ای باشللد، اما پاکستان اعتقاد دارد که از طریق گفتگو 

قابل حل است.  مهر
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