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پايگاه اطالعرساني دولت -رييسجمهور در پيامي درگذشت مرحوم
حاج حسينجان محمدزاده پدر شهيدان واالمقام ابوالقاسم ،ابوالحسن و هادي
محمدزاده را تسليت گفت و از درگاه خداوند متعال براي ايشان رحمت واسعه
و همجواري با فرزندان شهيدش و براي عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت
كرد .در متن پيام رييسجمهور آمده است :درگذشت مرحوم حاج حسينجان
محمدزادهپدرشهيدانواالمقامابوالقاسم،ابوالحسنوهاديمحمدزادهموجب
تألم خاطر شد .اين اسوه ايثار و صبوري كه با دلي سرشار از ايمان به خدا و
اعتقادراسخبهآموزههايبلنداهلبيتعليه مالسالم،فرزندانعزيزوغيورخود
را تقديم اسالم و ايران كرد ،شأني رفيع در پيشگاه الهي و منزلتي ماندگار در
تاريخ خواهد داشت .اينجانب اين مصيبت را به مردم شريف مازندران و خانواده
محترم اين پدر قهرمانپرور تسليت ميگويم و از درگاه خداوند متعال براي
ايشان رحمت واسعه و همجواري با فرزندان شهيدش و براي عموم بازماندگان
صبر و اجر مسألت دارم.

نماينده دائم ايران نزد ملل متحد:

مالحظات ايمني هستهاي ،استفاده صلحآميز از
انرژي اتمي را مخدوش نكند

مهر -سفير و نماينده دائم ايران نزد ملل متحد در وين گفت :مسووليت
اوليهدرزمينهايمنيوامنيتهستهايبرعهدهكشورهايعضواست.بهگزارش
نالمللي انرژي
ايسنا ،رضا نجفي در نشست شهريورماه شوراي حكام آژانس بي 
اتمي به عنوان رييس گروه 77درخصوص اقدامات براي تقويت همكاريهاي
لونقلوايمنيپسماندهايهستهايضمن
نالملليدرزمينهتشعشعات،حم 
بي 
اشارهبهاهميتايمنيهستهايدربرنامههايصلحآميزكشورهايعضواظهار
كرد :مسووليت اوليه در زمينه ايمني هستهاي برعهده كشورهاي عضو است
و مالحظات در زمينه ايمني هستهاي نبايد فرآيند استفادههاي صلحآميز از
فناوري هستهاي را مخدوش كند .وي در اين زمينه از كمكهاي آژانس به
كشورهاي در حال توسعه در عملياتي كردن برنامههاي اتمي و ايجاد يا تقويت
زيربناهايايمنيهستهاي،ظرفيتسازيدرنظامهايايمنيكشورهايعضو
تقدير كرد و افزود :گروه  ،77آژانس را تشويق ميكند تا به تالشهاي خود
در زمينه كمك به كشورها در توسعه ظرفيتها و مهارتهاي فني در عرصه
ايمني هستهاي و نيز تقويت نظامهاي ايمني و زيرساختهاي مورد نياز در
گسترش انرژي هستهاي ادامه دهد.

واليتي:

هيچ بيگانهاي حق بازديد از مراكز نظامي ما
را ندارد

ايرنا -عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :آمانو ،مامورانش و
هيچ بيگانه ديگري حق ندارند از مراكز نظامي ما بازديد كنند زيرا اين مراكز
جزو مناطق ممنوعه است كه براي هر بيگانه و وابسته به بيگانه ،حريم
امنيتي به كلي سري محسوب ميشود .علياكبر واليتي پس از ديدار با
وزير خارجه اسبق فرانسه درخصوص اظهارات آمانو مبني بر اينكه آژانس
در صورت نياز ميتواند به سايتهاي نظامي ايران دسترسي داشته باشد
و هيچ تفاوتي ميان سايتهاي نظامي و غيرنظامي وجود ندارد ،گفت :در
قرارهاي گذشته با آژانس به هيچ عنوان دسترسي به سايتهاي نظامي
نبود و اگر چنين بود ما توافق نميكرديم.وي تصريح كرد :ادعاي چنين
حقي اختراع آقاي آمانو است و گرنه اگر او مستقل بود و تصميمي كه
ميگرفت كامال براساس استقالل بود بايد براي بازديد از مراكز هستهاي
رژيم صهيونيستي فشار ميآورد زيرا وجود سالح هستهاي در سرزمينهاي
اشــغالي بزرگترين خطر براي كل منطقه خاورميانه است .عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه آمانو در اين زمينه تجاهل ميكند
و هيچ پاســخي ندارد ،افزود :آمانو ،مامورانش و هيچ بيگانه ديگري حق
ندارند از مراكز نظامي ما بازديد كنند زيرا اين مراكز جزو مناطق ممنوعه
است كه براي هر بيگانه و وابسته به بيگانه كامال حريم امنيتي به كلي
سري محسوب ميشود.

عضو فراكسيون اميد:

رييسجمهور در انتصاب استانداران از
نيروهاي اهل سنت استفاده كند

ايســنا -يك عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراي اسالمي به
رييسجمهور توصيه كرد در انتصاب استانداران و مديران كل از نيروهاي
اهل سنت استفاده كند .حجتاالسالم احمد مازني با اشاره به نامهنگاري
صورت گرفته بين مولوي عبدالحميد و مقام معظم رهبري درباره ضرورت
پرهيز از تبعيض بين مذاهب و قوميتها اظهار داشت :مقام معظم رهبري
هميشه نگاه بسيار وسيع و روشني در ارتباط با اقوام ،اديان و مذاهب ايراني
دارند و در سطح جهان اسالم هم همواره بر وحدت امت اسالم تاكيد داشته
و دارند و هرگونه حركتي كه منجر به تفرقه بين برادران مسلمان شيعه و
سني شود از سوي ايشان منع شده است .همچنين تالشهاي جدي زير
نظر ايشان در سطح كشورهاي اسالمي و جامعه بينالملل براي وحدت
مسلمانان و مبارزه با عناصر وحدتشكن و تفرقهافكن جهان اسالم انجام
ميشود .نماينده مردم تهران در مجلس اضافه كرد :توصيه من اين است
حاال كه اين مكاتبه انجام شده آقاي روحاني در فرصتهايي مثل انتخاب
استانداران و مديران كل نشان دهد كه اين نگاه تبعيضآميز وجود ندارد.
اگر از اهل سنت در مديريتها استفاده شود و آنها در كشورمان احساس
تبعيض نكنند ايران ميتواند الگويي براي كشورهاي ديگر باشد .توصيه من
به دولتمردان و مسووالن دستگاهها اين است كه در حدود تعيين شده در
قانون اساسي و با عنايت به صراحت كالم رهبري از ظرفيت اقوام و مذاهب
در اداره كشور ،سازمانها و مديريت بخشهاي مختلف استفاده كنند.

سخنگوي فراكسيون اميد مجلس:

لزوم اتخاذ موضعي شفاف و يكپارچه در قبال
نسلكشيمسلمانانميانمار

ايلنا -سخنگوي فراكسيون اميد مجلس با تاكيد بر لزوم ايجاد اجماع
جهاني براي پايان دادن به نسلكشــي در روهينگيا ،خواستار پيگيري
مشــكالت مردم كشورمان شد و با انتقاد نسبت به سياسي شدن همه
موضوعات در ايران ،بر لزوم اتخاذ موضعي شــفاف و يكپارچه در قبال
فاجعه انساني ميانمار تاكيد كرد .بهرام پارسايي ضمن محكوم كردن كشتار
مسلمانان روهينگيا در ميانمار با تاكيد بر لزوم مبارزه با خشونتطلبي و
نسلكشي همگام با جامعه جهاني اعالم كرد :نسلكشي و خشونتطلبي
به هر شكل و نوع آن اقدامي مذموم و براي آينده بشريت خطرناك است
و الزم است ما نيز همراه و همگام با ديگر كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان
جهان نسبت به مقابله با اين فجايع انساني اقدام كنيم .وي در عين حال
تصريح كرد :بايد در كنار اين نگرانيها و موضعگيريها نسبت به مسايل
بينالمللي به فكر اقشار مستضعف و آسيبديده كشور خودمان نيز باشيم
و عالوه بر پيگيري مشكالت مردمان و مسلمانان تمامي نقاط دنيا نسبت
به مسايل و معضالت مردمان خودمان نيز پيگير باشيم.

دولتهاي مسلمان عمال در فاجعه ميانمار وارد شوند
رهبر انقالب تاكيد كردند :راه چاره حادثه ميانمار اين است كه دولتهاي
مسلمان عمال وارد شوند .نميگوييم لشكركشي كنند به آنجا اما فشار سياسي
بياورند ،فشار اقتصادي بياورن د ....در مجامع جهاني عليه آنها فرياد بكشند.
بهگزارشدفترمقاممعظمرهبري،حضرتآيتاهللخامنهاي،رهبرمعظمانقالب
اسالمي در جلسه درس خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعهآميز ميانمار ،از سكوت و
بيعمليمجامعجهانيومدعيانحقوقبشردرقبالاينفجايعبهشدتانتقادكردند
و با تاكيد بر اينكه راه حل اين قضيه اقدام عملي كشورهاي مسلمان و فشار سياسي

مقام رهبری

رييسجمهور درگذشت پدر شهيدان
محمدزاده را تسليت گفت

رهبر انقالب تاكيد كردند:

و اقتصادي به دولت بيرحم ميانمار است ،خاطرنشان كردند :جمهوري اسالمي بايد
عليه ظلم در هر نقطه از جهان ،صريح و شجاعانه ،اعالم موضع كند .حضرت آيتاهلل
خامنهاي ،تقليل فاجعه ميانمار به يك درگيري مذهبي بين مسلمانان و بوداييها را
نادرستخواندندوافزودند:البتهممكناستدراينحادثهتعصبمذهبيتاثيرداشته
باشد اما اين قضيه ،يك قضيه سياسي است زيرا مجري آن ،دولت ميانمار است و
در راس آن دولت نيز زني بيرحم قرار دارد كه برنده جايزه صلح نوبل بوده و با اين
اتفاقات ،در واقع ،مرگ جايزه صلح نوبل رقم خورد .ايشان افزودند :اين فجايع در مقابل
چشم كشورها و دولتهاي اسالمي و مجامع جهاني و دولتهاي رياكار و دروغگوي
مدعي حقوق بشر از سوي دولت بيرحم ميانمار ،در حال رخ دادن است .رهبر انقالب
اسالميباانتقادازاكتفاكردندبيركلسازمانمللبهمحكومكردنجناياتدرميانمار

افزودند :مدعيان حقوق بشر كه گاهي براي مجازات يك مجرم در يك كشور ،جنجال
و هياهو ميكنند ،در مقابل كشتار و آواره شدن دهها هزار نفر از مردم ميانمار ،هيچ
سالعملي نشان نميدهند .حضرت آيتاهلل خامنهاي با تاكيد بر لزوم ورود و اقدام
عك 
عمليدولتهاياسالمي،گفتند:البتهمنظورازاقدامعملي،لشكركشينيستبلكه
بايد فشار سياسي ،اقتصادي و تجاري خود را بر دولت ميانمار افزايش دهند و عليه
اينجناياتدرمجامعجهانيفريادبكشند.ايشانتشكيلكنفرانسسازمانهمكاري
اسالمي با موضوع فجايع ميانمار را ضروري خواندند و خاطرنشان كردند :دنياي امروز،
دنياي ظلم است و جمهوري اسالمي بايد اين افتخار را براي خود حفظ كند كه عليه
ظلم در هر نقطه از جهان ،چه در مناطق اشغالي توسط صهيونيستها ،چه در يمن
و بحرين و چه در ميانمار ،موضع صريح و شجاعانه خود را اعالم كند.

سرنوشت مبهم به کارگیری زنان در پست های مدیریتی دولت؛

نوبخت :امیدواریم از جوانان و بانوان استفاده شود

گروه سياسي-پس از چينش كابينه گمان
ميرفت كه با وجود تاكيدات رييسجمهور در
ت زنان و جوانان در دولت در
بهرهگيري از ظرفي 
جايگاه معاونان و مشاوران وزرا ،شاهد تغييرات
زيادي در اين منصبها باشــيم ،با وجود اينكه
عزل و نصبها در سطح مديران همچنان در دولت
دوازدهم ادامه دارد ،اما شواهد حاكي از آن است
كه بخش عمدهاي از مديران و مشاوران ،همان
افراد بهكار گرفته شده در دولت يازدهم هستند كه
حاال دوباره در جايگاه خود ابقا شدهاند و اين خالف
وعدههاي روحاني مبنی بر اختصاص  40درصد
از پست های مدیریتی ارشد در دولت به زنان و
جوانان است .با اين حال سوال مهم اين است كه
روحاني چه پاسخي براي عدم تحقق وعده حضور
زنــان و جوانان در دولت دوازدهم دارد؟ پيش از
اين محمدباقر نوبخت ،سخنگوي دولت در پاسخ
به اين پرسش كه استاندار زن در دولت دوازدهم
خواهيم داشت ،گفته بود كه موانع زيادي براي اين
امر وجود دارد .با اين حال به نظر ميرسد دولت
ميتوانست در سطح مديران وزارتخانه تغييراتي
ايجاد كرده و از ظرفيتهاي زنان و جوانان بيشتر
استفاده كند .محمدباقر نوبخت ،سخنگوي دولت
در نشســت خبري ديروز خود با اصحاب رسانه
دراين باره توضيح داد.
ویدرپاسخبهخبرنگارروزنامه«جهانصنعت»
مبنيبر اينكه رييسجمهوروعدهبهكارگيري زنان
و جوانــان را در جايگاه مدير و معاون در دولت
داده بود اما حاال وزيران كابينه ،مديران ارشــد
و معاونان گذشــته خود را ابقــا كردهاند ،با اين
شرايط اين وعده چگونه محقق ميشود ،پاسخ
داد« :آقاي رييسجمهــور به وزراي خود اعالم
كردهاند كه بايد تعدادي از مديرانشان از بانوان
و جوانان باشند و اين اتفاق افتاده است و خيلي
از وزارتخانهها انتصابات خود را بهگونهاي انجام
دادهاند كه از ظرفيت و شايســتگيهاي بانوان
بتوان استفاده كرد.
وي ادامه داد :در ســازمان برنامه و بودجه
كه من مســووليت آن را بر عهــده دارم ،اين
اقدام در راستاي معاون و مشاور سازمان انجام
شده است .اميدواريم يك يا دو اقدام ديگر هم
از سوي ســازمانهاي ديگر از جمله سازمان
برنامه و بودجه براي استفاده از جوانان صورت
گيــرد .بايد تالش كنيم زمينه رشــد جوانان
فراهم شــود .اين را هم قبول داشــتهباشيد
كه تاكيد دولت فقط آن  30و چند نفري كه
دور ميز بيضي دولت جمع ميشــوند ،نيست.
انرژي جوان و شايستگيهاي بانوان در همين
راستا به رييسجمهور در دولت كمك ميكند.
رييسجمهور با بخشــنامهاي هم كه داشتند
همه را موظف كردند اين كار را انجام دهند».
نوبخت در پايان قول مساعد داد آماري از ميزان
راهبرد

علي شمخاني آزادسازي ديرالزور
كه در ادامه سلسله عمليات والفجر
انجام شد را ضربه نهايي بر بقاياي
گروهك تروريستي تكفيري داعش
در سوريه دانست.
به گزارش ايســنا ،نماينده مقام
معظم رهبري و دبير شوراي عالي
امنيت ملي در گفتوگو با روزنامه
الوفاق ،بــا تاكيد بر تاثير راهبردي
موفقيــت در ايــن عملياتها و به
ويژه موقعيــت ويــژه ديرالزور به
لحاظ ژئوپلتيكــي و اقتصادي كه
موجــب تقويت محــور مقاومت و
جبهه واقع مقابله با تروريسم شده
است ،خاطرنشان كرد :با پاكسازي
تدريجي مرزهاي عراق و ســوريه
عرصه بــر گروههاي تروريســتي
تنگتر خواهد شد .وي در پاسخ به
ســوالي درخصوص پيام آزادسازي
شهرهاي مهم موصل و تلعفر توسط
ارتــش و نيروهــاي مردمي عراق
گفت :اين دســتاوردها نشــان داد
عــراق نيازي به دخالــت نيروهاي
فرامنطقهاي و خارجي براي پيشبرد
راهبردهــاي دفاعي و امنيتي خود
ندارد و با اتكا به نيروهاي بومي قادر
است از تهديدها عبور كند.
شــمخاني افزود :مــردم عراق
با وحــدت خود و پاســخ به نداي
مرجعيت و بسيج ارتش و نيروهاي
مردمي توانستند تروريسم تكفيري
را در هم بشــكنند و امروز پس از

انتصــاب زنان و جوانان در دولت را در اختيار
رسانهها قرار دهد.
  وزير كشــور پيگير تغيير استانداران
است
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درخصوص
باقي ماندن برخي استانداران و فرمانداران عنوان
كرد :تغييرات در ســطح عالي استانها در حال
انجام اســت و ممكن است با برخي از دوستان
همكاري نداشــته باشيم ،بعضي ديگر شايد در
استانهاي ديگر همكاري كنند .وزير كشور با تامل
و سرعت الزم پيگير اين موضوع است .نوبخت
درباره آنچه تخلفات مديران دولتي و استانداران
خوانده ميشــود ،نيز اظهار كــرد :آنها وظايف
قانوني خودشان را انجام دادند .اينكه استانداري
در دوران انتخابات حاضر شود و از عملكرد دولت
و نه از يك كانديداي خاص دفاع كند بالطبع كار
خود را انجام داده است.البته براي قوهقضاييه حق
استقالل و انصاف قائليم و اگر شكايتي از سوي
جريان رقيب دولت صورت گرفته باشد ،ميدانيم
با دقت و انصاف رسيدگي خواهد كرد.
 بازنــده اصلــي لغو برجــام ،دولت
آمريكاست
سخنگوي دولت درباره سخنان اخير علياكبر
صالحي مبني بر پايبندي ايران به برجام گفت:
برجام يك معاهده بين ايران و شش كشور است.
بنابراين كشوري كه بخواهد از برجام خارج شود،
خودش ايزوله خواهد شــد .وي تاكيد كرد :ما
بهترين تصميــم را در اين خصوص با توجه به
اجماع تمامي نهادهاي نظــام خواهيم گرفت.
بازنده اصلي لغو برجام ،دولت آمريكا خواهد بود.
همچنين نوبخت در پاســخ به اين سوال كه آيا

ايران اجازه بازرسي كنترل شده از مراكز هستهاي
را خواهد داد ،عنــوان كرد :اظهارات آقاي آمانو
بسيار صريح بود و نشان داد ايران پايبند است و
حرفهاي آمريكا بياساس است.
 از ابزارهاي ديپلماسي براي كمك به
مسلمانان ميانمار استفاده ميكنيم
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري
مبني بر اينكه در حالي اين روزها شاهد فجايع
ميانمار هســتيم كه تاكنون چنديــن بار اين
موضوع در دســتور كار شوراي امنيت سازمان
ملل قرار گرفته اما به جايي نرسيده و عمده دليل
آن وتو و مخالفت چين و روسيه با پرداختن به
اين موضوع است ،با توجه به همكاريها و تعامل
جدي ايران با اين دو كشور آيا قرار نيست مقامهاي
ايران براي جلوگيري از اين بحران با كشورهاي
چين و روسيه وارد مذاكره شوند ،گفت :رخداد
غمانگيز و واقعا تاسفبار فاجعه انساني در كشور
ميانمار در حال انجام اســت .دولت و ارتش اين
كشور مسوول كشــتار و قتلعام مردم بيپناه
و مظلوم ميانمار هســتند .نوبخت افزود :ملت،
دولت و نظام جمهوري اسالمي ايران با مسلمانان
مظلوم ميانمار ابراز همدردي ميكنند .شما شاهد
بوديد كه رييسجمهور در سفر به قزاقستان اين
مطلب را عنوان كردند و اين اجالس را فرصتي
براي تهييج ساير كشورها در رساندن كمك به
آسيبديدگان دانستند .جمعيت هالل احمر ما
كمكهاي گستردهاي به مسلمان ميانمار كرده
است .نميتوانيم نسبت به اين اتفاق بيتفاوت
باشيم .وي تاكيد كرد :سياست غيرقابل تغيير
جمهوري اســامي ايران حمايت از مظلومان و
محرومان جهان اســت .نوبخت درباره اينكه آيا

دبير شوراي عالي امنيت ملي:

برگزاري رفراندوم در اقليم كردستان وجاهت و
اعتبارقانونيندارد
آزادســازي موصل و ساقط كردن
خالفت خرافي آنان در اين شــهر،
با پيروزي نهايي و پاكســازي تمام
عراق فاصله كمي دارند ،كه به زودي
محقق خواهد شد.
وي در پاســخ به سوالي درباره
مواضــع اخيــر مســووالن اقليم
كردستان عراق درخصوص برگزاري
رفرانــدوم گفت :در شــرايطي كه
عراق به مرحله پاياني رهاســازي
خاك خود از دست تروريستهاي
تكفيــري نزديــك ميشــود ،اين
اقدامــات كــه وجاهــت و اعتبار
قانوني نيز ندارند بهطور قطع اثرات
غيرامنيتي بر منطقــه ،عراق و به
ويژه اقليم كردستان خواهد داشت.
شــمخاني خاطرنشان كرد :مشكل
مردم عــراق با تجزيــه مبتني بر
گرايشــات قومــي و مذهبي حل
نشده و اين گونه اقدامات به واسطه
تضعيف ژئوپلتيك و انسجام داخلي
ميتواند معظــات جديدي را نيز
به دنبال داشــته باشــد و موجب
سوءاستفاده قدرتهاي فرامنطقهاي
و سيطره اقتصادي و سياسي آنان
در منطقه شود.
مقــام عالي امنيتــي جمهوري
اســامي ايــران افــزود :آمريــكا

امروز براي ســرپوش گذاشــتن بر
حمايتهايــي كه از داعش در اين
سالها داشته ،ژست مقابله با داعش
و جلوگيري از اجراي توافق حزباهلل
براي خروج خانواده تروريستها را
در ســوريه گرفته است .شمخاني
افزود :آنچه كه ما تاكنون از آمريكا
و همپيمانانــش ديدهايم بمباران
مناطق مســكوني و قتلعام زنان
و كــودكان و هــدف قــرار دادن
مواضــع ارتش ســوريه و نيروهاي
مردمي عراق و برخي عملياتهاي
محــدود غيرموثــر و در لواي آن
ارســال كمكهاي لجســتيكي به
تروريستها بوده است.
نماينــده مقام معظــم رهبري
تصريح كــرد :امروز محور مقاومت
بــا حضور ايران و عراق و ســوريه
و حــزباهلل با اخــاص و صداقت
و بــا عزمــي راســخ و عملكردي
روشــن و كارنامهاي درخشان در
حال مبــارزه و نابودي تروريســم
هســتند و توانســتهاند با تحميل
شكســتهاي سنگين به گروههاي
تروريســتي آنها را به سراشــيبي
سقوط بكشانند و جهان را از خطر
گسترده افراطگرايان تكفيري نجات
دهند .

ايران مذاكراتي را با چين و روسيه خواهد داشت يا
خير ،عنوان كرد :از همه ابزارهاي ديپلماسي خود
استفاده خواهيم كر د اما متاسفانه واكنش مناسبي
از مراجع جهاني تاكنون نديدهايم.
 نميخواهيم پول ملي تضعيف شود
نوبخت در پاســخ به سوالي درباره حذف ارز
مسافرتي و اينكه آيا اين مهم نخستين گام در
جهــت تكنرخي كردن ارز اســت ،گفت :اين
ارز بــراي يــك بار و آن هم در حــد  ۳۰۰دالر
داده ميشــد و آنچنان اتفاق ويژه اقتصادي كه
تاثيرگذار باشد ،نيست .سخنگوي دولت تصريح
كرد :ما از اين سرمايه براي امر واردات كاالهاي
واسطهاي كه ميتواند به توليدمان كمك كند و
موجب افزايش صادرات شود ،استفاده خواهيم
كرد .وي افزود :اين ارز براي زائران اربعين در حد
 ۲۰۰دالر همچنان اجرا خواهد شد و شايد بشود
اين را به عنوان يك گام در جهت يكسانسازي
تلقي كرد .يكسانسازي به اين معني نيست كه
نرخ بازار غيررســمي امروز را به عنوان نرخ مبنا
بپذيريم ،قطعا تغييراتي بايد صورت گيرد و ما در
حال تالش هستيم .در سال گذشته يك بار هم
با عزم راسختري به سمت يكسانسازي نرخ ارز
پيش رفتيم اما با نوسان و التهابي كه در بازار بود
مشخص شد كه هنوز بازار اين آمادگي را ندارد.
سخنگوي دولت تصريح كرد :نميخواهيم با
تعيين هر قيمتي براي ارز شاهد تضعيف پول ملي
باشيم؛ يكسانسازي فرع كار است ،اصل كار مسأله
تقويت پول ملي است به همين جهت سال گذشته
بــا وجود اينكه بانك مركزي آماده بود اين را به
انجام برساند ،رييسجمهور با اين موضوع موافقت
نكردند .ايشان معتقد بودند اول بايد ثبات در اين

کاخ سفید

چندنفرازمقاماتآمريكابخشهايي
از طرح پيشنهادي وزراي خارجه و دفاع
و مشاوران امنيتي ترامپ در قبال ايران
را افشا كرده و مدعي شدند :در اين طرح
پيشنهاديبهنيروهايدرياييآمريكاگفته
شده كه درصورت رويارويي با قايقهاي
پرســرعت ايــران در آبهاي منطقه،
ميتوانندواكنشقهريشديدتريداشته
باشند .به گزارش رويترز به گفته شش
تن از مقامات كنوني و سابق واشنگتن،
دونالد ترامــپ در حال ارزيابي واكنش
تهاجميتر عليه نيروهاي ايران است كه
در عراق و سوريه از برخي گروهها حمايت
ميكنند .اين پايگاه خبري به نقل از يك
منبعآگاهنوشت:طرحپيشنهاديجيمز
ماتيس وزير دفاع و ركس تيلرســون
وزير خارجه آمريكا و مك مستر مشاور
امنيت ملي و ديگر مقامات سطح باالي
آمريكايي آماده شده و در جلسه شوراي
امنيت ملي آمريكا كه روز جمعه برگزار
شــد ،در اختيار ترامپ قرار گرفت .دو
تن از مقامات آمريكايي در گفتوگو با
رويترز گفتهاند اين طرح ممكن است
مورد موافقت قرار گرفته و قبل از پايان
سپتامبرعلنيشود.
يكي از اين منابع آگاه به رويترز گفته
ما ميخواهيم فشارها را بر تهران افزايش
دهيم تا برنام ه موشكهاي بالستيك
ت از برخــي گروهها را متوقف
و حماي 
كنــد .ديگر عضو ارشــد دولت ترامپ
در همين راستا مدعي شد « :من اين
رويه را استراتژيهاي كالنتر در مقابل

بازار ايجاد شود .ما با صراحت موضع دولت را بيان
ميكنيم اما عدهاي گمانهزني ميكنند كه ما از
ذهن دولت ميفهميم كه مايل است قيمت ارز
افزايش پيدا كند .فرض كنيد قيمت ارز افزايش
پيدا كند و ما از تبديل دالر به ريال ،ريال بيشتري
به دست آوريم ،آن آثار تورمي كه به اقتصادمان
خواهد گذاشت ،بيشتر خواهد بود .نوبخت افزود:
بايد به همين پول مبلغي اضافه كنيم تا آثار آن
افزايش قيمت را جبران كنيم و دولت موافق اين
كار نيست و با قاطعيت بگويم دولت اين قيمت
شــناور را مديريت ميكند و نميگذارد نوسان
داشته باشد.
  تعداد احزاب در دولت يازدهم افزايش
يافت
ســخنگوي دولت در پاسخ به ســوالي درباره
رعايت حقوق احزاب در دولت بيان كرد :دولت در
چارچوب منشور حقوق شهروندي نه تنها نسبت
به حقوق همه شــهروندان بلكه نسبت به حقوق
احزاب كه ابزارهاي اعمال مردمســاالري هستند
پايبند است .تعداد احزاب در دولت يازدهم افزايش
داشته و احزاب چه موافق و چه مخالف و چه منتقد
دولتبرمبنايحقوقشهرونديشانرسمافعاليت
ميكنند و دولت هم همه امكانات را برايشان فراهم
خواهد كرد .نوبخت درباره موضعگيريهاي اخير
رييس سازمان حفاظت از محيطزيست و اينكه
گفته ميشــود رييسجمهور از او مكدر است و
ممكن است به عنوان وزير نيرو معرفي شود ،بيان
كرد :به جهت شناخت حداقل  30ساله ايشان را
واقعا فردي دانشمند و مسلط در حوزه كشاورزي
ميدانم .هركسي يك صراحت لهجهاي هم دارد و
شما هم به خاطر دانش عميق و تجارب وافر ايشان
مدارا كنيد .چيزي از تكدر رييسجمهور نشنيدهام
و اينكه گزينه وزير نيرو باشد هم از شما ميشنوم و
يدانم كسي كه تازه اين مسووليت را
بسيار بعيد م 
گرفته ،عوض شود .سخنگوي دولت در مورد گاليه
فرماندهستاداقتصادمقاومتيمبنيبرمحدودشدن
اختياراتاينستادتوضيحداد:فلسفهوجوديستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي يك انسجام بوده
است چون محدوده فعاليت اين ستاد قوه مجريه
است و تالش اين ستاد براي اقداماتي است كه فراتر
ازقوهمجريهباشدتااختياراتستادفرماندهياقتصاد
مقاومتيگسترشيابد.ويدربارهسفررييسجمهور
به نيويورك عنوان كرد :برنامهريزيها صورت گرفته
امادرلحظاتآخرممكناستاتفاقاتيبيفتدوسفر
انجام نشود يا مسايل ديگري رخ دهد .اجازه دهيد در
زمان خودش صحبت كنيم اما اقدامات انجام شده
است .نوبخت درباره حاشيه بازي ايران و سوريه و
عدم حضور زنان ايراني در استاديوم آزادي گفت:
ميدانيد كه در گذشته هم اقداماتي انجام شد اما
چون ناهنجاري از سوي برخي تلقي ميشود اين
امر بايد آهسته مسير خود را طي كند.

طرح ایذایی آمریکایی ها علیه تهران ؛

پيشنهادراهبرديجديدبهترامپبرايمقابلهبا
ايران با حفظ برجام
اقدامات تهران مينامم .اقداماتي از قبيل
تامين مالي و حمايت از برخي گروهها و
بيثباتسازي منطقه به ويژه سوريه و
عراق و يمن .وي مدعي شده اين طرح
پيشنهادي ،جاسوسي سايبري و ساير
فعاليتها و گسترش احتمالي سالح
هستهاي را هم در بر ميگيرد.
براســاس گزارش رويتــرز دولت
همچنان در حال مذاكره درخصوص
مواضع جديد در قبال توافق هستهاي
است .به گفته يكي از مقامات آمريكايي،
در طرح پيشــنهادي مقامات دولت
ترامپ اقدامات تهاجمي دولت در قبال
نقل و انتقال كمكهاي تسليحاتي از
ايران به برخي گروههاي منطقه هم
مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته اين منبع آگاه ،اين طرح
پيشــنهاد داده در بحرين كه پادشاه
آن اكثريت شــيعه را كه خواســتار
اصالحات هستند ،مورد سركوب قرار
داده است ،آمريكا اقدامات تهاجميتري
داشته باشد .براساس گفته اين منبع
آگاه ،در ايــن طرح پيشــنهادي به
نيروهاي دريايي آمريكا هم گفته شده
كه درصــورت رويارويي با قايقهاي
پرســرعت ايران در آبهاي منطقه،
ميتوانند واكنش قهري شــديدتري
داشته باشند .دستياران امنيت ملي

ترامپ بر اين اعتقادند كه واكنشهاي
نظامي شديدتر عليه نيروهاي ايران در
سوريه و عراق ،جنگ ائتالف به رهبري
آمريكا عليه داعش را پيچيدهتر خواهد
كرد .اين اولويت اصلي آمريكاست .به
گفته اين منابع آگاه ،جيمز ماتيس و
مك مستر و همچنين فرمانده مركزي
آمريــكا و فرمانده نيروهــاي ويژه ،با
اعطاي مجوز به فرماندهان آمريكايي در
سوريه و عراق براي واكنشهاي شديد
قهري عليــه اقدامات نيروهاي تحت
حمايت ايران مخالف هستند.
به گفته آنها اين مشــاوران نگران
هستند كه چنين مجوزي براي مداخله
بيشتر ،نيروهاي آمريكايي را از شكست
داعش منحرف كند .به گزارش رويترز
نيروهــاي تحت حمايــت آمريكا در
جبهههاي جنگ با داعش در سوريه
درگير هستند و اخيرا براي مقابله با
اقدامات نيروهاي تحت حمايت ايران
نيز دچار كشمكش شدهاند .براساس
اين گزارش ترامپ با توافق هستهاي
ايــران مخالف اســت و همين امر به
مساله پيچيدهاي براي سياستگذاران
آمريكايي تبديل شــده است .بيشتر
دســتياران امنيــت ملــي ترامپ
معتقدند اين توافق بايد به قوت خود
باقي بماند.

