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دادستان كل كشور:

ميزان -دادستان كل كشور با اشاره به بازداشتيهاي حوادث اخير
گفت :كســاني كه نقش مهمي در تخريب نداشتند آزاد شدند و تعداد
اندكي از آنها باقي ماندهاند و فرقي بين دانشــجو و غيردانشجو نيست؛
مالك بازداشتشدگان ،عمل آنهاست .محمدجعفر منتظري افزود :در
حوادث اخير بسياري از كساني كه فريب خوردهاند و تحت تاثير جو قرار
گرفتهاند آزاد شــدهاند و بقيه هم آزاد ميشوند .همچنين دادستان كل
كشــور درباره خودكشي فردي در زندان اوين گفت :اين فرد معتاد بوده
و خودكشــي كرده است و فيلم آن هم موجود است و در عين حال در
حال ادامه تحقيق هستيم .منتظري درباره فردي كه در زندان اراك بوده
و گفته شده او هم خودكشي كرده است بيان داشت :فرد اراكي در زندان
نيروي انتظامي بوده است .پزشكي قانوني در حال تحقيقات است و بنا بر
گزارشات ،او هم خودكشي كرده است .وي همچنين خبر خودكشي يك
فرد ديگر در زندان دزفول را جعلي بيان كرد.

علي مطهري:

نبايد از شعار و توهين مردم به مقامات بترسيم

ايلنا-نمايندهمردمتهراندرخانهملتبابياناينكهعدمحضورمعترضان
سال ۸۸در اين تظاهرات اخير دليل بر اين است كه اتهامات برانداز براي آنها
غلط است ،عنوان كرد :اگر اينها برانداز بودند بهترين فرصت بود اما كسي وارد
نشد .بايد دوستان نگاه خود را به معترضان  88تغيير دهند .علي مطهري با
بيان اينكه بايد نگاه به واليت فقيه را اصالح كنيم ،گفت :اگر در جايي خطايي
ميبينيم ،بايد وارد شويم .نامه آيتاهلل هاشمي به رهبري در سال  88نيز از
همين رو است .وي درباره تحوالت و ناآراميهاي اخير در كشور گفت :بعد از
حوادث اخير ،مجلس و دولت نبايد منفعل شود .اگر الزم است بنزين گران
شود ،بشود .اينطور نباشد بعد چند تظاهرات عقبنشيني كنند .مصلحت
جامعه اقتضا ميكند بنزين گران شود و يارانه برخي قطع شود .نايبرييس
دوم مجلس با بيان اينكه ريشه حوادث ،جنگ قدرت بين افراد است ،تصريح
كرد :اگر به ايام انتخابات توجه كنيد ميبينيد ريشه آنجاست .رفتار قاليباف و
روحانيوبهصورتكمتررييسي،تاثيرخودرادرجامعهگذاشت.اينكهبگويند
فالن پول را كجا بردي؟ و خانه را از كجا آوردي؟ نتيجهاش اين ميشود .اين
عضو فراكسيون اميد با اشاره به تفاوتهاي سال  88و  96خاطرنشان كرد:
كسي در سال 88جرات نميكرد بگويد اعتراض را بايد به رسميت بشناسيم
اما امروز اصولگرايان هم اين موضوع را ميگويند .مطهري با بيان اينكه اعتراض
به معني مخالفت با ولي فقيه نيست ،ابراز داشت :ما از شعار و توهين مردم
به مقامات نبايد بترسيم .اگر اجازه اعتراض ندهيم به تخريب ختم ميشود.
بايد اين كار اصالح شود كه يك گام به جلو گذاشتيم .مسووالن ما با جوانان و
دانشجويان ارتباط خوبي ندارند .ميبينم پاسخ دادن به جوانان چه مقدار موثر
است اما متاسفانه ارتباط كم است.

دادگستري تهران:

صحبتي براي آزادي نازنين زاغري نشده است

مهر -رييس كل دادگستري استان تهران ،آخرين وضعيت پرونده قضايي
نازنين زاغري را تشريح كرد .غالمحسين اسماعيلي درباره آخرين وضعيت
پرونده نازنين زاغري گفت :نازنين زاغري درحال سپري كردن محكوميتي
است كه دادگاه برايش تعيين كرده و صحبتي براي آزادي نشده است .وي به
پرونده ديگر اين فرد اشاره و تصريح كرد :پرونده ديگر خانم زاغري اكنون در
دادگاهمفتوحاستوقضاتمشغولبررسيآنهستند.هنوزتعيينوقتنشده
است و در اين مرحله قرار دارد .رييس دادگستري استان تهران افزود :اين فرد
غير از محكوميتي كه هماكنون در حال گذراندن آن است ،يك پرونده اتهامي
ديگر هم دارد كه به دادگاه ارسال شده و در فرآيند دادرسي دادگاه است .این
مساله در حالی مطرح می شود که چند روز پيش جك استراو ،وزير خارجه
پيشين انگليس در مصاحبهاي مدعي شد كه در جريان سفر اخيرش به ايران
براي شركت در دومين كنفرانس امنيتي تهران ،پيرامون آزادي نازنين زاغري
(محكوم امنيتي) رايزني كرده است .هرچند كه بوريس جانسون وزير خارجه
بريتانيا هم اعالم كرد که در حاشيه نشست بروكسل ،مساله آزادي شهروندان
دو تابعيتي را با وزير امورخارجه ايران مطرح كرده است.

اسد اهلل بادامچيان:

در حمايت از احمدينژاد به تكليف الهي
عمل كرديم

ايلنا -اسداهلل بادمچيان درباره رويكرد اصولگرايان در قبال احمدی نژاد
گفت:مجموعهاصولگراياننسبتبهاحمدينژادوبرخيديگردرحالبازنگري
يدادند در خط اصول
هستند و مشكلي هم نيست چرا كه ديروز تشخيص م 
است و امروز او را قبول ندارند .وي ادامه داد :در زمان احمدينژاد افرادي داشتيم
كه صددرصد مخالف احمدينژاد بودند و افرادي كه كامال موافق او بودند اما
هر دو تابع واليت امر بودند و وقتي كه احساس شد احمدينژاد از مسير خود
دارد خارج ميشود از وي فاصله گرفتند .افرادي كه مخالف بودند آن روزي كه
مقرر شد ،در دور دوم به تكليف الهي خود عمل كرده و از احمدينژاد حمايت
كرديم ،با اينكه او را قبول نداشتيم و معتقد بوديم فرد ديگري بايد مسووليت
را به دست گيرد .اين حمايت به اين دليل بود كه اگر با او همراهي نميكرديم
فردي سر كار ميآمد كه باب ميل آمريكا بود ،به همين علت از احمدينژاد
حمايت كرديم .اين حمايت براي انجام تكليف شرعي بود نه براي احمدينژاد
وديگران.بادمچيانگفت:درموردآقايهاشميهمموافقومخالفداشتيماما
يداديم.
يدانستيم و اگر كسي تخريب ميكرد به او تذكر م 
تخريب را جايز نم 

سعد الحريري:

مداخله هیچ کشوری را در امور سیاسی لبنان
نمی پذیریم

ايسنا -نخستوزير لبنان با بيان اينكه كشورش بايد از تنش ميان ايران
و عربستان دور بماند ،گفت :روابط با تهران بايد به بهترين شكل باشد .سعد
الحريري ،نخستوزير لبنان در اولين گفتوگوي خود با يك رسانه آمريكايي
پس از ماجراي استعفايش كه تحت فشار سعوديها انجام گرفت ،خواستار
بيرون ماندن لبنان از اختالفات ايران و عربستان سعودي شد .وي در مصاحبه
با وال استريت ژورنال با بيان اينكه پذيراي ادامه مشاركت حزباهلل در دولت
لبنان اســت ،گفت :حزباهلل عضوي از اين دولت اســت .لبنان يك دولت
فراگير با حضور تمام احزاب سياسي دارد كه موجب برقراري ثبات در كشور
ميشود .هدف اصلي من نيز حفظ اين ثبات سياسي براي اتحاد كشورمان
است .حريري افزود :نميتوانيم مداخله هيچ فردي را در امور سياسي لبنان
بپذيريم .روابط ما با ايران يا با كشورهاي حاشيه خليج (فارس) بايد به بهترين
شكل باشد اما به گونهاي كه منافع ملي لبنان تامين شود .نخستوزير لبنان
از پاسخدهي درباره جزييات ماندنش در عربستان پس از اعالم استعفايش در
ماه نوامبر 2017خودداري كرد و گفت كه عربستان سعودي هيچگاه بهطور
مستقيم در سياستهاي لبنان دخالت نكرده و اميدوار است رياض به زودي
كمك اقتصادي خود به بيروت را از سر گيرد.

بودجه حوزههاي علميه مناسب نيست
خطيب نمازجمعه تهران با بيان اينكه بودجه بايد در جهت حمايت از اقشار
ضعيف جامعه باشد ،گفت :بايد مديريت كارآمد براي اشتغالزايي جوانان داشته
باشيم و در اين راستا حرف و شعار ديگر كافي است .به گزارش مهر ،حجتاالسالم
كاظم صديقي در خطبههاي نمازجمعه روز گذشته تهران اظهار كرد :مساله امروز،
حادثه اغتشاشات اخير است كه فتنه و توطئه خارجي به حساب ميآيد ،فتنه
چهرههاي منافق را آشكار ميكند و دوست و دشمن در بحرانها خود را نشان
ميدهند و در اين فراز و نشيبهاست كه گوهر افراد جامعه نمود پيدا ميكند.
وي ادامه داد :اين اغتشاشات به فرموده رهبري ،عوامل بيروني دارد ،سازمانيافته
و توطئهاي است كه توسط شيطان بزرگ و رژيم صهيونيستي ،ماهها برنامهريزي
و مطالعه شــده و با كمك قارون منطقه يعني عربستان سعودي در كشور ما
پيادهســازي شد .خطيب نمازجمعه تهران افزود :متاسفانه برخي در داخل به
دنبال منزوي كردن شعارها و گفتمانهاي انقالبي هستند و بايد هميشه بيدار
و هوشيار زندگي كنيم ،چراكه دشمن قسمخوردهاي كه چشم ديدن دين خدا
را ندارد و  ۴۰سال از اين نظام و انقالب سيلي خورده است ،قطعا آرام نخواهد
نشست .صديقي تصريح كرد :اگر آمريكا بخواهد به واسطه جهالت و سردرگمي
كه بر اثر سيليهايي كه از جبهه مقاومت دريافت كرده ،هوس توطئ ه ديگري
گروه سياسي -وزيرامور خارجه كشورمان
پس از ســفر به روســيه و ديدار با مقامات اين
كشور ،به بروكسل مقر اتحاديه اروپا رفت تا در
نشستي مشترك با نماينده عالي سياست خارجي
اتحاديه اروپا و وزراي خارجه كشورهاي فرانسه،
آلمان و انگلستان درباره توافق هستهاي رايزني و
گفتوگو كند؛ ســفري كه در آن وزراي خارجه
كشورهاي اروپايي اين اطمينان را به ايران دادند
كه بر حفظ و تداوم برجام در كنار ايران پافشاري
ميكنند؛ نشستي كه تا حدودي بر تصميمگيري
آمريكاييها در قبال آينده برجام موثر بوده است.
اين نشست بدون حضور خبرنگاران برگزار شد
اما محمد جواد ظريف درباره نتايج آن در صفحه
توئيتر خود نوشت :اجماع قوي در بروكسل .وي در
ادامه افزود :ايران به برجام پايبند است .مردم ايران
كامال حق دارند از تمامي مزاياي برجام بهرهمند
شــوند .هر حركتي كه برجــام را تضعيف كند
غيرقابل قبول است .سه كشور اروپايي( فرانسه،
انگليس و آلمان) و اتحاديــه اروپايي به خوبي
آگاه هســتند كه تداوم پايبندي ايران به برجام
مشروط به پايبندي كامل اياالت متحده آمريكا
به آن است .ديگر اعضاي حاضر در اين نشست
نيز نظرات خود را درباره اين نشست اعالم كردند؛
فدريكا موگريني نماينده عالي سياست خارجي
اتحاديه اروپا در كنفرانس مطبوعاتي گفت توافق
هستهاي با ايران ،نتيجهبخش بوده و اروپا مصمم
به حفظ برجام است .بوريس جانسون وزير خارجه
بريتانيا هم تاكيد كرد كه تاكنون كسي جايگزين
بهتري براي برجام مطرح نكرده است و مسايل
منطقهاي بايد به موازات برجام مطرح شود .برجام
يك دستاورد ديپلماتيك چشمگير است و مانع
دستيابي ايران به سالح هستهاي شده است .اين
ديپلمات بريتانيايي با بيان اينكه ايران به توافق
هستهاي پايبند بوده و آژانس بينالمللي انرژي
اتمي اين مساله را تاييد كرده است ،گفت :در عين
حال ،ايران بايد نشان دهد كه همسايهاي خوب
در منطقه اســت .مسايل و نگرانيهاي مشروع
ديگر را بايد به موازات و نه به عنوان بخشــي از
برجام ،مطرح كنيم.
زبگمار گابريل وزير خارجه آلمان هم هشدار
داد لغو برجام پيام بسيار خطرناكي ارسال ميكند
و گفت :آژانس بينالمللي انرژي اتمي پايبندي
ايران به توافق هستهاي را تاييد كرده و شواهدي
كه اين مســاله را نقض كند ،وجــود ندارد .ژان
ايولودريان وزير خارجه فرانسه هم گفت :در حالي
كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي پايبندي كامل
ايــران به برجام را تاييد كرده ،هيچ دليلي براي
خروج از اين توافق نميبينيم .ايران بايد بهطور
كامل به توافق هستهاي پايبند باشد ،اما اين امر

قانونگذاري يعني تسهيل امور ،نه اينكه قانوني درست كنيم كه كارها بيش از
پيش پيچيدهتر شود .روانسازي امور جاري و اداري از وظايف مجلس است و
مجلس نبايد اينقدر دچار انفعال ،نرمش و عقبنشيني شود .وي تصريح كرد:
در اليحه بودجه  ۹۷براي مسايل فرهنگي ،بودجه قابل اعتنايي در نظر گرفته
نشده است .در مسايل علمي ،پيشرفت كشور منوط به تخصيص بودجه به اين
حوزه است .بايد پيشرفت علمي داشته باشيم و در كنار آن ،به حوزههاي علميه
هم توجه بيشتري كنيم ،چراكه شرايط بودجه حوزههاي علميه مناسب نيست.
خطيب موقت نمازجمعه تهران گفت :بايد در بودجه ،جهت حمايتي خود را از
اقشار ضعيف ،پابرهنه و مستضعف در كشور قرار دهيم و كاري كنيم كه اينها به
نوايي برسند و نه اشراف مرفه بيدرد .صديقي خاطرنشان كرد :بايد مديريت كارآمد
براي اشتغالزايي جوانان داشته باشيم و در اين راستا حرف و شعار ديگر كافي
است ،چراكه مردم منتظر اقدام و عمل هستند .بيكاري به همراه خود افسردگي،
بيماري ،خشونت و اغتشاش به همراه ميآورد و اينكه بگوييم براي اشتغالزايي ،پول
و بودجه در نظر گرفتهايم ،ديگر كفايت نميكند چراكه بايد با مديريت جهادي در
اين مساله كار كرد .وي اظهار كرد :نكته ديگر اينكه بايد به مردم احترام گذاشت و به
نوعي مساله تحويل گرفتن مردم از جانب مسووالن است .شعارهاي غربي براي همه
اقشار جامعه جالب نيست و متن ملت ايران ،افرادي مؤمن به انقالب و اسالم هستند
كه بايد در راستاي حل مطالبات و مشكالت آنها ،حرفهايشان را شنيد و حل كرد؛
اگر توان حل اين مشكالت را نداريد ،وعدههاي بيهوده هم به مردم ندهيد.

ارزیابی «جهان صنعت» از تصمیم جدید آمریکا درباره برجام؛

تمدید تعلیق تحریم ها

درباره شركاي آمريكايي ما نيز صدق ميكند و
آنها نيز بايد به اين توافق پايبند باشند .همچنين
محمدجواد ظريف عالوه بر اين نشست بهطور
جداگانه با وزراي خارجه كشورهاي انگلستان،
آلمان ،بلژيك و نماينده عالي سياست خارجي
اتحاديه اروپا مالقات و درباره مســايل مختلف
گفتوگو و تبادلنظر كرد.
  اجماع يكپارچه بينالمللي بر سر حفظ
برجام
وزير امورخارجه كشورمان در پايان سفرهاي
خود به روسيه و بلژيك در فرودگاه بروكسل در
جمع خبرنگاران گفت :آنچه در جلسات روزهاي
گذشته مشخص بود ،اجماع يكپارچه بينالمللي
بر اين مبنا اســت كه هر حركتي كه به تخريب
برجام منجر شود و توافق هستهاي را دستخوش
تغيير كند ،قابل قبول نيست و با آن مقابله خواهند
كرد .وي با اشاره به رايزني برجامياش در مسكو
اظهار داشت :در مسكو ،نظر روسيه و وزير خارجه
اين كشور كامال روشن و به صورت مشخص بيان
شد .در بروكسل هم هر سه كشور اروپايي عضو

موضع دولتی

معاون سياســي دفتر رييسجمهور عنوان كرد :تاكيد
روحاني بر اين اســت كه در دولــت دوازدهم فقر مطلق
را بتوانيم از بين ببريم يا جهتگيري بودجه در راســتاي
اشــتغالزايي اســت ،اينها در واقع مطالبات مردم است و
دولت هم در اين راســتا اليحه بودجه را ارائه كرده است.
اگر مجلس صرفا ابراز مخالفت كند و پيشنهادي نداشته
باشــد ،شــاهد تداوم بيكاري و فقر مطلق خواهيم بود و
اين عمال به معناي ســكون است .به گزارش ايلنا ،مجيد
تختروانچي با بيان اينكه ريشه اتفاقات اخير كشور بايد
روشــن شود ،گفت :دولت مصمم به رفتار شفاف با مردم
پیگیری

گروهسياسي-غيبتآيتاهللمحمودهاشميشاهروديدر
جلسهمجمعتشخيصمصلحتوكالسهايدرسياشنخستين
شايعات را درباره بيماري او ايجاد كرد .اين شايعات تا جايي پيش
رفتكهسيدعالهاشميشاهروديفرزندرييسمجمعتشخيص
مصلحت نظام در مصاحبه با يكي از رسانهها اعالم كرد كه ايشان
درسالمتيكاملهستندودروسايشانچندروزيبرايتكميل
دورهدرمانتعطيلخواهدبود،عدمحضورايشاندرجلسهمجمع
تشخيص نيز به همين دليل است و به زودي برنامهها و دروس
آيتاهلل هاشميشاهرودي از سر گرفته خواهد شد .البته فرزند
هاشميشاهرودي در ادامه بدون آنكه درباره جزييات بيماري
پدرش سخناني به ميان بياورد اعالم كرد :ايشان براي تكميل
دوره درماني به خارج از كشور سفر كرده و به زودي باز ميگردند
اما هيچ جاي نگراني وجود ندارد و خوشبختانه در سالمت كامل
هستندوبهزوديبهكشوربازگشتهودروسوبرنامههاراپيگيري
ميكنند.اينمسالهچندانازهمانابتداسروصداايجادنكردتاآنكه
عكسيازهاشميشاهروديباحضورپروفسورمجيدسميعيدر
يكيازبيمارستانهايآلماندرفضايمجازيمنتشرشد.انتشار
اين عكس آغازگر اعتراضات زيادي در ايران بود؛ چرا در شرايطي
كه مردم از نظر اقتصادي با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم

مذاكرات برجام و همچنين فدريكا موگريني در
جلســهاي كه با ما داشتند ،تاكيد كردند همه
تالششان را براي تضمين بهرهمندي مردم ايران
از تمــام منافع برجام به كار خواهند برد .رييس
دستگاه ديپلماسي ادامه داد :اياالت متحده بايد
اين كار را انجام دهد و بعد از آنكه تمديد تعليق
تحريمهــا را انجام داد ،همانطور كه متعهد به
اين كار هستند ،اتحاديه اروپا متعهد شده است
كه اقداماتش را براي تضمين بهرهمندي مردم
از منافع اقتصادي برجام دوچندان كند .ظريف
درباره جلسه با اروپاييها افزو د :درباره برخي از
روشها مخصوصا روشهايي كه براي فائق آمدن
بر تحريمهاي بانكي وجود دارد ،بحث شــد .در
مصاحبهاي كه آنها هم انجام دادند ،تاكيد كردند
ايران به برجام پايبند بوده است و اين پايبندي را
بايد آژانس تاييد كند كه بارها اين كار را نيز انجام
داده است .وي با تاكيد بر اينكه ايران اين حق را
دارد كه از تمام حقش بهرهمند شود ،اظهار كرد:
به آنها تاكيد كرديم كه براي پايبند ماندن ايران
الزم است همه طرفين به ويژه اياالت متحده به

تعهدات برجام كامال پايبند بمانند و آن را اجرا
كنند .همچنين الزم است اتحاديه اروپا عالوه بر
حمايتهاي علني و گفتاري اقدامات عملي خود
را تقويت كند تا مردم از برجام بهرهمند شــوند.
وزيــر امور خارجه كشــورمان ادامه دا د :به نظر
من پيام يكپارچه و محكمي ارسال شده است.
بايد ديد نتيجهآن چه خواهد شــد .همانطور
كه بارها گفتهايم جمهوري اسالمي بارها نشان
داده به تعهدات بينالمللي خود پايبند است اما
همزمان نشان داده انتخابهاي متعددي دارد و
آن انتخابها حتما در جهت حفظ مصالح و منافع
ملت ايران است.
  پايان مهلت تصميم ترامپ براي تمديد
تعليق تحريمهاي ايران
اين ســفر همزمان با پايــان يافتن مهلت
تصميم رييسجمهور آمريكا براي تمديد تعليق
تحريمهاي ايران صورت گرفت .بر اساس توافق
هستهاي ايران ،رييسجمهور آمريكا در بازههاي
 ۱۲۰روزه بايد درباره تمديد تعليق تحريمهاي
ايران تصميم بگيرد كه آيا ايران توانسته منافع

معاون سياسي دفتر رييسجمهور:

آماده شنيدن پيشنهادهاي نمايندگان درباره اليحه بودجه هستيم

اســت تا آنها بتوانند بر كار دولت نظارت داشــته باشند.
واقعيت قضيه اين اســت كه مردم ما چه نسل جوان چه
نسل باالتر مطالبات بحقي دارند .وي افزود :آقاي روحاني
هم گفتند كه همه ما بايد پاي صحبت مردم بنشــينيم
و به نظراتشــان گوش دهيم و تصميمات ما بر اســاس
خواستههاي ملت باشــد .دولت اراده كرده تا برخوردش
با مردم شــفاف باشد و مردم بتوانند بر كار دولت نظارت
كنند .روانچي تاكيد كرد :تحوالت اخير با طرح مطالبات

بخشهايي از جامعه شروع شد ولي با اتفاقاتي ،تبديل شد
به سوءاستفادههايي كه متاسفانه عدهاي شروع به تخريب
كردند و شــعارهاي ساختارشكنانه دادند .وي با اشاره به
اينكه مردم ما ميدانند كه آنها مطمئنا دلشان براي مردم
ما نسوخته است ،گفت :بهخصوص ترامپ با آن سابقه زشت
و الفاظي كه در مورد مردم ما به كار برده و رويكردي كه
درباره ويزاي ورود به آمريكا داشته است ،نميتواند براي
مردم ما دلسوزي كند .معاون سياسي دفتر رييسجمهور

پایان ماجرای درمان رییس مجمع تشخیص مصلحت در آلمان؛

هاشمی شاهرودی پس از بهبودی به تهران بازگشت

ميكنند يكي از مقامات ايران بايد براي درمان به خارج از ايران
سفر كند درصورتي كه ميتواند از همان امكاناتي استفاده كند
كه ساير مردم ايران به آن دسترسي دارند .البته انتقادات تنها به
مردم منتهي نميشود و حتي برخي از رسانههاي اصولگرا هم از
خروج هاشميشاهرودي براي درمان انتقاد كردند .اين حاشيهها
در نهايت منجر شد تا پرويز داوودي رييس دفتر رييس مجمع
تشخيص مصلحت نظام درباره سفر هاشميشاهرودي به آلمان
توضيح دهد كه اين سفر چندان هم مطابق ميل ايشان نبوده و با
توصيهدكترانجامشدهاستواگرضرورتپزشكياقتضانميكرد،
هيچ دليلي براي اعزام ايشان به آلمان نبود .او در ادامه گفته بود كه
تمام بخشهاي درمان آيتاهلل هاشميشاهرودي در ايران انجام
شده و بهدستور پزشكان ايراني ،ايشان مجبور به عزيمت به آلمان
شدهاند،تاكيدكرد:برايانجاممرحلهنهاييدرمان،پزشكانايراني
تاكيدكردندكهآيتاهللهاشميشاهروديبايدعازمآلمانشوندو
ايشانمجبورشدندكهتاكيدپزشكانرابپذيرندوبرهميناساس
اين سفر انجام شد .داودي گفت :اكنون وضعيت جسمي آيتاهلل
هاشميشاهرودي مساعد شده است و ايشان بهزودي به كشور

بازخواهند گشت .اين توضيحات البته چندان هم مورد پذيرش
واقع نشد و عصبانيت مردم از اين مساله حتي گريبان پروفسور
سميعيراگرفتتاجايييكيازحسابهايكابريمنتسببهاو
دراينزمينهبيانيهايعليهشايعاتواعتراضاتمنتشركرد.دراين
بيانيهاعالمشد«:قسمپزشكيهرپزشكيراملزمبهمداوايبيمار
بدون در نظر گرفتن جنس ،نژاد ،مذهب و پيشينه بيمار ميكند
و اگر چه آقاي هاشميشاهرودي در آلمان بستري هستند ،بيمار
پروفسور سميعي نبوده و نيستند و اخبار مبني بر پذيرش آقاي
شاهرودي در منزل پروفسور كامال نادرست است».
اگرچه جزييات بيماري هاشميشاهرودي به بيرون درز
نكرد اما در برخي از سايتهاي خبري كشور به نقل از يك
روزنامه آلماني به نقل از وزارت خارجه آلمان اعالم شــد كه
آيتاهلل محمود هاشميشاهرودي براي درمان تومور مغزي
تحت نظ ر است .با انتشار خبر حضور هاشميشاهرودي در
بيمارستاني در هانوفر آلمان ،تجمعاتي در مقابل بيمارستان
كلينيك جراحــي اعصاب هانوفر انجام و شــعارهايي هم
عليه رييس مجمع تشــخيص مصلحت داده شــد .ظاهرا

خطیب نمازجمعه

كساني كه نقش مهمي در تخريب نداشتند
آزاد شدند

حجتاالسالم كاظم صديقي:

داشته باشد ،باز هم از ملت عاشق شهادت ايران ،تودهني خواهد خورد .وي اظهار
كرد :تا زماني كه ما هســتيم ،تا دين داريم ،ارزشهاي ديني را مهم ميدانيم
و تا شــرف و استقالل حاصل شده از خون شهيدان وجود دارد و به آن اصرار
داريم ،دشــمن عناد خود را روزافزون ميكند و اين هشداري است كه انقالبي
بمانيد و گفتمانهاي انقالبي را تقويت كنيد .امام جمعه موقت تهران با اشاره
به اينكه دولت نيروهاي انقالبي را از دستگاههاي مختلف بيرون نكند ،چراكه
خود و كشور را دچار آسيب و ضرر خواهد كرد ،گفت :بايد روحيه انقالبيگري
را در جامعه ترويج دهيم و نميتوان با روحيه اشرافي ،خألهاي مملكت را پر
كرد .صديقي گفت :اگر بخواهيم مروري به آنچه كه باعث شد دشمن توطئه و
در ايران اغتشاش و ناآرامي ايجاد كند ،داشته باشيم ،براي ما مفيد خواهد داد.
بهطور مثال بيتوجهي ما به فرهنگ و مباحثي چون ايمان و شــهادت سبب
شده در جنگ اقتصادي و نرم فرهنگي كه دشمن عليه ما به كار بسته است ،تا
حدي آسيبپذير باشيم .وي ادامه داد :در مساله بودجه  ،۹۷مجلس بايد نكات
بســياري را مورد عنايت قرار دهد ،مجلس بايد اقتدار خودش را نشان دهد و
رهروي راه شهيد مدرس باشد و به اوضاع مملكت اشراف داشته باشد .خطيب
موقت نمازجمعه تهران با اشاره به اينكه مجلس بايد كمكاريها را رصد كند
و دائما آيين ه وضعيت مردم باشــد و نشان دهد كه نماينده واقعي ملت است،
گفت :مجلس بايد نشــان دهد نميگذارد گرانيها و مشكالت اقتصادي ،كمر
مردم را خم كرده و زمينه نارضايتيها را در جامعه فراهم آورد .صديقي افزود:
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آمريكا را تامين كند يا نه .اين مهلت روز گذشته
به پايان رسيد .پيش از اين تصميمگيري ،استيون
منوچين وزير خزانهداري آمريكا تهديد كرده بود
كه بايد منتظر تحريمهاي جديدي از سوي كاخ
سفيد باشيد .وي گفته بود :همچنان آنها را زير
نظــر داريم .تحريمهايي را آماده كردهايم و فكر
ميكنم ميتوانيد منتظر باشيد كه تحريمهاي
جديدي از راه برسد .عالوه بر اين يك مقام رسمي
ديگر آمريكا ،چهارشنبه اعالم كرده بود كه اگر
ترامپ تعليــق تحريمهاي ايران را تمديد كند،
ممكن است تحريمهاي هدفمند ديگري را عليه
اشخاص حقيقي و حقوقي در ايران اعالم كند.
وزير خزانهداري آمريكا همچنين گفته بود دونالد
ترامپ به روشني بر لزوم تغيير در توافق هستهاي
ايران تاكيد كرده اســت .با اين حال در نهايت
دونالد ترامپ ،رييسجمهور آمريكا تمديد تعليق
تحريمها را دوباره تاييد كرد تا همچون گذشته
تنها دست به شلوغكاري در فضاي بينالملل زده
باشد؛ شيوهاي كه تقريبا در ماههاي گذشته در
پيش گرفته بود .مقامات آمريكايي پيش از اين
براي آنكه بتوانند جامعه بينالملل را عليه ايران
تحريك كنند نشستي فوقالعاده در شوراي امنيت
سازمان ملل تشكيل دادند تا بتوانند مصوبهاي را
عليه ايران تصويب كننــد كه اين اقدام آنها در
نهايت با مخالفت اكثريت اعضا راه به جايي نبرد
و آنها در اين نشست با شكستي سنگين مواجه
شــدند چراكه هيچ يكي از طرفهاي اروپايي
از آنها حمايت نكردند .بنابراين در اين شــرايط
مقامات ايران براي حفظ برجام پيش از تصميم
رييسجمهور آمريكا با مقامات اروپايي ديدار و
رايزني كرد تا بتواند به گفته محمدجواد ظريف
پيامي مهم براي مقامات كاخ سفيد بفرستد .اين
پيام حــاوي آن بود كه اروپاييها در اين زمينه
در كنار ايران هســتند و آمريكاييها در صورت
خلــف وعده در انزوا قرار ميگيرند؛ مســالهاي
كه در چندمــاه اخير آن را در فضاي بينالملل
تجربه كردند .با اين حال تاييد دوباره تداوم لغو
تحريمها از سوي آمريكاييها چندان هم دور از
انتظار نبود چراكه بسياري از رسانههاي جهان به
ويژه رسانههاي آمريكايي از پيش اين مساله را
خبر داده بودند.
بلومبرگ گــزارش داد رييسجمهور آمريكا
لغو تحريمهاي ايران بر اســاس توافق هستهاي
ســال  ۲۰۱۵ميالدي ميان تهران و گروه 5+1
را تمديــد ميكند چرا که يكــي از خبرنگاران
بلومبرگ با انتشــار توئيتي در حساب كاربري
خود نوشت كه «دونالد ترامپ» رييسجمهوري
آمريكا لغو تحريمهاي ايران براســاس برجام را
تمديد ميكند.

عنوان كرد :تاكيد روحاني بر اين است كه در دولت دوازدهم
فقر مطلــق را بتوانيم از بين ببريم يا جهتگيري بودجه
در راستاي اشتغالزايي است ،اينها در واقع مطالبات مردم
است و دولت هم در اين راستا اليحه بودجه را ارائه كرده
است .وي ادامه داد :اگر مجلس صرفا ابراز مخالفت كند و
پيشنهادي نداشته باشد ،شاهد تداوم بيكاري و فقر مطلق
خواهيم بود و اين عمال به معناي ســكون است .روانچي
خاطرنشان كرد :اگر مجلس شوراي اسالمي با پيشنهادهاي
دولت مخالفت ميكند انتظار ميرود پيشنهادهاي خود را
هم بدهد .منطق دولت منطق روشــني است ،آمادهايم به
پيشنهادهاي نمايندگان گوش دهيم.
تجمعكنندگان هاشميشاهرودي را به نقض حقوق بشر متهم
كردند و از دولت آلمان خواستند بنا بر همين اتهامات مانع از
خروج او از اين كشور شود .حتي مقامات اين شهر آلماني هم
تاييد كردند كه نامههاي اعتراضي از مردم دريافت كردهاند كه
چرا آلمان اجازه درمان اين مقام ايران را داده است .همچنين
گفته ميشود كه يكي از نمايندگان احزاب اين كشور عليه
هاشميشاهرودي شكايتي را به دادستاني آلمان تحويل داده
است و روند بررسي اين شكايت درحال بررسي است .البته
مشخص نيست كه آيا دوره درماني آيتاهلل شاهرودي در آلمان
به پايان رسيده است اما ايشان روز پنجشنبه درحالي به ايران
بازگشت كه برخي از ايرانيان مقيم آلمان در فرودگان تجمع
كردند تا بتوانند مانع از خروج آيتاهلل هاشمي از ايران شوند اما
هاشميشاهرودي بدون مواجه با تجمعكنندگان وارد فرودگاه
و هواپيما شد و هانوفر را به مقصد تهران ترك كرد.
همچنينروابطعموميمجمعتشخيصمصلحتنظامبراي
پايان دادن به شايعات درباره سفر ايشان بيانيهاي صادر كرد .در
اين بيانيه سخنان رييس دفتر ايشان تكرار و اعالم شده است كه
ايشانپسازبهبوديوطيرونددرمانيدرآلمانبهايرانمراجعت
كردهاند و در مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاههاي ديگر
در خدمت مردم و انقالب اسالمي خواهند بود.

