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بیانیه دولت در پی کشتار مردم فلسطین

پایگاه اطالعرسانی دولت -دولت جمهوری اسالمی ایران در بیانیهای
با محکومیت شدید جنایات اخیر صهیونیستها که در سناریویی مشترک
و تحریککننده بــا دولت آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض عهدنامهها و
مقررات انســانی و بینالمللی انجام گرفت ،از جامعه بینالمللی خواست با
شکستن سکوت طوالنی خود ،پایان اشغالگری و تامین حقوق فلسطینیان
به عنوان صاحبان واقعی ســرزمینهای اشــغالی را تضمین کند .در این
بیانیه دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر
صهیونیســتها که در سناریویی مشترک و تحریککننده با دولت آمریکا
به عنوان بزرگترین ناقض عهدنامهها و مقررات انسانی و بینالمللی صورت
گرفت ،وجدان جامعه جهانی و به خصوص ملتهای مسلمان در منطقه و
کشورهای اسالمی را به دفاع از آرمانهای انسانی و حق ملت مظلوم فلسطین
فرا خواند .همچنین دولت جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد که عالوه بر
رایزنیهای منطقهای و بینالمللی در این مهم ،چون گذشته از هیچ تالشی
برای حمایت از حقوق مشروع و غصب شده فلسطین و مردم مظلومش دریغ
نخواهد کرد و رویدادهایی نظیر جنایت دیروز صهیونیستها را جنایت علیه
بشریت و آزمونی تاریخی برای همه کسانی میداند که عهدهدار مسوولیت
و اختیارات موثر ،به ویژه در کشورهای اسالمی هستند.

علیرضا رحیمی:

رییس مجلس به رای گذاشتن فیلترینگ تلگرام را
مصلحتندانست

ایلنا -نماینده مردم تهران در مجلس گفت :از رییس مجلس درخواست
کردیم تا فیلتر شدن تلگرام را در مجلس به رای بگذارند اما رییس مجلس
مصلحت ندانستند و رایگیری صورت نگرفت .علیرضا رحیمی در خصوص
متنی که چندروز پیش در حســاب شخصی خود در توئیتر منتشر کرده
بود ،گفت :ما از رییس مجلس درخواست کردیم تا فیلتر شدن تلگرام را در
مجلس به رای بگذارند اما رییس مجلس مصلحت ندانســتند و رایگیری
صورت نگرفت .اگر در آینده نیاز به رای مجلس باشد قطعا مجلس به موضوع
ورود میکند .وی افزود :به رای گذاشتن فیلتر تلگرام نیاز به موافقت ریاست
مجلس دارد چرا که جزء موارد استمزاجی است .آنچه که مهم است احترام
به خواســت مردم اســت ،ضمن اینکه رقابت شبکههای داخلی با خارجی
لزوما به معنای فیلتر شبکههای خارجی نیست .نماینده تهران تاکید کرد:
نباید آزادی عمل مردم را خدشــهدار کنیم ،عالوه براین رقابت شبکههای
داخل همزمان با شبکههای خارجی شفافیت ،رضایت ،اطمینان و اعتماد
مردم را نشان میدهد.

ادعای فرمانده عملیاتهای نیروی دریایی آمریکا:

رفتار ایران در خلیجفارس را از نزدیک رصد میکنیم

عصرایران -رییس عملیاتهــای نیروی دریایی آمریکا به گروهی از
خبرنــگاران گفت :دورانی از تردید و بیثباتی و تنش را در پیش رو داریم
و باید ببینیم همه جهان چطور به تحوالت جدید واکنش نشان میدهند.
فرمانده عملیاتهای نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد آمریکا از
نزدیک رفتار ایران در خلیجفارس را رصد میکند و انتظار دارد دورهای از
بیثباتی را در پیش داشته باشیم و با توجه به تصمیم ترامپ مبنی برخروج
از توافق هستهای سطح هشیاری باال برود .دریادارجان ریچاردسون ،رییس
عملیاتهای نیروی دریایی آمریکا در جمع گروهی از خبرنگاران مدعی شد:
«دورانی از تردید و بیثباتی و تنش را در پیش رو داریم و باید ببینم همه
جهان چطور به این تحوالت جدید واکنش نشــان میدهند ».وی مدعی
شد« :ما هشیار هستیم .حتی کمی از حالت عادی هشیارتریم تا نسبت به
واکنشها یا تحوالت جدید یا هر چیزی شبیه به آن آماده باشیم ».رییس
عملیاتهای نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد« :نیروی دریایی آمریکا رفتار
تحریککنندهای در خلیجفارس بعد از اعالمیه ترامپ ندیده اما از نزدیک
این منطقه را رصد میکند».

مشخص شدن زمان و مکان اجالس بعدی
کنفرانس آستانه

ایلنا -دومین نشست سهجانبه هماهنگی هیاتهای کشورهای ضامن روند
آســتانه با مشارکت حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور
ویژه سیاسی ،الکساندر الورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه و سدات
اونال معاون وزیر خارجه ترکیه و هیاتهای همراه برگزار شد .مذاکرهکنندگان
ارشــد سه کشور ضمن روند آستانه در این نشست ،پیشنویس بیانیه پایانی
نهمین کنفرانس بینالمللی صلح سوریه را نهایی کرده ،زمان و مکان برگزاری
جلســه سوم کارگروه ویژه تبادل بازداشتشدگان و مفقودان و اجالس بعدی
کنفرانس بینالمللی آستانه را مشخص کردند .بر اساس این گزارش دور اول
مذاکرات ســهجانبه نمایندگان عالی کشورهای ضامن روند آستانه دوشنبه
برگزار شده بود.
دولت

محمدباقرنوبخت:

تاریخ روحانی را تکریم خواهد کرد

ایرنا  -ســخنگوی دولت گفت :دولت یازدهم که با اعتماد مردم روی
کار آمد در برابر اتهامات آمریکا و حصر اقتصادی ملت ایران سکوت نکرد و
تحریمها را شکست .تاریخ  ،قطعا روحانی را به خاطر شجاعت و خدمتی که
به ملت کرد ،تکریم خواهد کرد .محمدباقر نوبخت در نشست خبری درباره
بیانیه مجلس خبرگان نسبت به مسایل هستهای و برجام اظهارداشت :در
حال حاضر به هیچ وجه وقت آن نیســت که ما ذهن مسووالن دیپلماسی
کشور را که درگیر مباحث جهانی هستند و وزیر خارجه کشورمان هم در
کشورهای دیگر برای دفاع از حقوق ملی در تالش است به این پرسشها
معطوف کنیم .وی ادامه داد :آیا برجام اساسا فارغ از اینکه تصمیم درست یا
نادرستی بوده ،مجاری حقوقی و قانونی را طی کرده یا خیر؟ همه میدانید
که برجام هم در مجلس و هم در عمل به باید و نبایدهایی که از ســوی
مقام معظم رهبری تعیین شده بود ،همه مراحل را طی کرد تا اجرایی شد.
ســخنگوی دولت افزود :آیا تصمیمی که گرفته شــد ،درست بود یا خیر؟
اگر به سال  92برگردیم خواهیم دید شرایط آن زمان چگونه بود؟ آمریکا
تمام اتهامات واهی رژیم صهیونیستی علیه ایران را تایید میکرد و بر این
اساس پرونده ما به شورای حکام رفت .این پرونده پس از تایید به شورای
امنیت ارجاع شــد و شورای امنیت هم چند قطعنامه علیه کشور ما صادر
کرد .حتی کشورها و دوستان ما هیچکدام از قطعنامهها را وتو نکردند و در
فصل هفتم قرار گرفتیم و تحریمهای یکجانبه آمریکا ،تحریم شورای امنیت
شد که برای همه کشورها الزماالتباع بود و ملت در یک محاصره اقتصادی
قرار گرفت .وی با اشاره به اینکه برجام یک قرارداد برد -برد بود و در عمل
توانســتیم نیکنامی جمهوری اسالمی ایران را در جهان ثابت کنیم ،گفت:
بارها رهبری نسبت به مردان دیپلماسی به نیکی یاد کردند بنابراین چیزی
را از دست ندادهایم .سخنگوی دولت گفت :قطعا تاریخ روحانی را به خاطر
شجاعت و خدمتی که به مردم در این مقطع انجام داده ،تکریم خواهد کرد
ن رهبری زیرک و بصیر مورد احترام جامعه و تاریخ
و رهبر انقالب به عنوا 
خواهند بود .حال عدهای میتوانند نگاه متفاوتی داشته باشند.

گروه سیاسی -دستگاه دیپلماسی ایران پس از
خروجآمریکاازبرجامطیروزهایگذشتهمذاکرات
پرفشاری را با طرفهای اروپایی برای حفظ توافق
هستهای آغاز کرده است .این مذاکرات برای ایران با
هدفاخذیکتضمینقطعیازاروپاییبرایماندن
در برجام برگزار شد و طرفهای اروپای نیز برای
حفظ منافع خود در زمینههای اقتصادی بر سرمیز
نالمللی معتقدند
مذاکره نشستند .کارشناسان بی 
که اروپاییها از وضعیتی که رییسجمهور آمریکا
نالملل ایجاد کرده ناراضی هستند و نه
در فضای بی 
تنها برای حفظ منافع اقتصادی خود در برجام که
نالمللی که ترامپ به یکباره
برای حفظ حیثیت بی 
همه آن را فروریخته به دنبال راهکاری هستند تا
بتوانند مانع از به جریان افتادن تحریمهای آمریکا
علیه ایران شوند .اروپاییها به ویژه فرانسه در چند
روز گذشته از بسته پیشنهادی به عنوان اهرمی
برای فشار بر آمریکا سخن گفت هاند .به نظرمیرسد
برای آنکه اروپاییها به مقابله با ترامپ دست بزنند
دستگاه دیپلماسی ایران کار سختی پیشرو دارد و
باید همه آنچه در توان دارد را به کار گیرد .از این
رو محمدجوادظریف ،وزیرامورخارجه کشورمان در
صدر هیاتی ،تور گفتوگوهای دیپلماسی خود را از
پکن و مسکو آغاز کرد و روز گذشته در بروکسل
پایتخت بلژیک با وزرای خارجه کشورهای آلمان،
فرانسه و انگلیس و مسوول سیاستهای اتحادیه
اروپا دیدار و گفتوگو کرد.
  برای گام رو به جلو ،در مسیر درستی
قرار داریم
محمد جواد ظریف پیش از نشســت رسمی
با وزرای خارجه سه کشورهای اروپایی ،با فدریکا
موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
محل شورای اروپا در بروکسل دیدار کرد .وی پس
از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت که بحثهای
خوبیباخانمموگرینیداشتیم.برایگامروبهجلو،
درمسیردرستیقرارداریمتااطمینانحاصلکنیم
کهمنافعتمامطرفهایباقیماندهدربرجامبهویژه
ایران حفظ شود .در این دیدار ،بر ضرورت اجرای
کامل برجام توسط تمام طرفهای باقیمانده ،ارائه
تضمین به ایران برای بهرهمندی از منافع برجام و
اینکهتضمینشوداینبهرهمندیهانظرمشترک
ایران و اتحادیه اروپاســت ،تاکید شد .ظریف در

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر امور خارجه ایران؛

همه با هم برجام را حفظ میکنیم

ادامه اظهار داشت که درباره نحوه اقدام و چگونگی
رسیدن به تضمینها ،کارها شروع شده است .وزیر
امور خارجه ایران گفت :طی روزهای گذشته در
سطح کارشناسی مالقاتی داشتیم و همین طور
در طول یکی دو هفته آینده به صورت مشترک در
سطحسیاسیوکارشناسیاینگونهمالقاتهاراادامه
خواهیم داد .در زمینه روشهاییکههم منافع ایران
و سایر اعضای باقیمانده برجام تضمین شود ،اقدام
خواهدشد.ویتصریحکرد:برجامدارایمنافعبرای
تمامطرفهاستومابایداطمینانحاصلکنیمکه
یک کشور با خروج غیرقانونیاش نمیتواند از این
اقداممنفعتیببرد.
فدريكا موگريني نيز پس از ديدار با وزير امور
خارجه كشورمان تاكيد كرد :بر عهده قدرتهاي
اروپايي است كه توافق به دست آمده با ايران را نگاه
دارند .ما همه با هم آن را حفظ خواهيم كرد.
همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار

با دیدیه ریندرز معاون نخستوزیر و وزیر خارجه
بلژیکباتشریحآخرینوضعیترایزنیهایبرجامی
پس از خروج دولت آمریکا از آن ،اظهار داشت :آنچه
جمهوری اسالمی ایران انتظار دارد ،تامین منافع
ملت ایران از برجام است .دیدیه ریندرز نیز با اشاره
به اهمیت برجام ،لزوم بقا و اجرای آن به عنوان یک
توافق جهانی را مورد تاکید قرار داد و افزود :اتحادیه
اروپادرحالرایزنیوبررسیراههایحفظاینتوافق
بدونحضورآمریکاست.
  فشار آمریکا بر اروپا برای قطع تجارت
با ایران
ترامپ با خروج از برجام بارها در طول هفتههای
گذشته اعالم کرده است که میخواهد با ایران به
توافقی جدید برسد که در آن عالوه بر محدودیت
برنامههایهستهای،برنامههایموشکیونفوذایران
در منطقه هم محدود شود .از این رو در شرایطی
که ایران و وزرای سه کشور اروپایی برای رایزنی در

بروکسل جمع شدند ،آمریکا فشار بر کشورهای
اروپایی را برای کاهش روابط تجاری با تهران آغاز
کرده است .در همین راستا سرگئی الوروف وزیر
خارجه روســیه در یک کنفرانس خبری گفت
که پس از خروج آمریکا از توافق هســتهای ،سه
کشور اروپایی فرانسه ،انگلیس و آلمان که ادامه
پایبندیشــان به توافق را تایید کردهاند ،شاهد
افزایش فشار آمریکا برای قطع روابط تجاریشان
با تهران بودهاند .وی همچنین گفت :اولتیماتومها
به این کشورها برای توقف تجارت با ایران شامل
صادرات کاالهای خاص و واردات نفت ایران داده
شده و ضرباالجلهای 60و90روزه نیز در همین
راستا تعیین شده است ،این به نوعی بخشی از یک
طرح برای اعمال فشــار شدید است .وزیرخارجه
روســیه در ادامه تاکید کرد که آمریکا با خروج از
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تمامی حقوق
خود ذیل این توافق را از دست داده است .در این

توافق تمهیداتی وجــود دارد که حقوقی را برای
اعضای آن قائل میشود .به نظر میآید آمریکا این
حقیقت که تمامی حقوقش را از دست داده است
را انکار نمیکند.
سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه
نیز در کنفرانسی تاکید کرد که رایزنی درباره آینده
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بدون حضور
آمریکا هم ممکن خواهد بود .ریابکوف ادعا کرد:
هر چند حفظ توافق هستهای با ایران بدون اینکه
تهرانامتیازیبدهدغیرممکناست.ویهمچنین
با غیرمسووالنه خواندن تصمیم آمریکا برای خروج
از توافق هستهای ،تصریح کرد :خروج واشنگتن از
این توافق خطر تشدید درگیریهای نظامی در
خاورمیانه را افزایش میدهد .ما نمیخواهیم شاهد
اینباشیمکهایناقدامآمریکازمینهایبرایافزایش
درگیریهاینظامیدرخاورمیانهباشدهرچندکه
خطر این اتفاق کامال مشهود است.
بوریسجانسونوزیرامورخارجهانگلیسدرباره
رویکرد جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که
بارهاازتغییرنظامدرایرانحمایتکردهاست،گفت:
اینهدفینیستکهانگلیسآنرادنبالکندچراکه
تغییرنظامدرتهرانلزومابهمعناییکتغییربهتر
نخواهد بود .جانسون درحالی این اظهارات را بیان
کردهاستکهواشنگتنهفتهگذشتهازکشورهای
مسوول در جهان خواست تا فشار بیشتری را بر
ایران به بهانه سیاستهای منطقهای این کشور در
خاورمیانهاعمالکند.
این نخســتین مذاکرات ایران با کشورهای
اروپایــی برای ادامه برجام پس از خروج ترامپ از
این توافق است .براساس اعالم رسانهها یک مقام
ارشد اتحادیه اروپا اعالم کرد که سران این اتحادیه
امروز برای بررسی راههای محافظت از شرکتهای
اروپایی فعال در ایران در برابر تحریمهای آمریکا ،در
صوفیهپایتختبلغارستانتشکیلجلسهمیدهند.
خبرگــزاری رویترز به نقــل از یک مقام اروپایی
بدون ذکر نام وی اعالم کرد که فدریکا موگرینی
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان کلود
یونکر رییس کمیسیون اروپا در این جلسه ،سران
 28کشور عضو این اتحادیه را درباره گزینههای
موجود برای حفظ همکاریهای تجاری با ایران،
مطلعمیکنند.

رییس جمهور

رییسجمهور استوارنامههای سفرای کشورهای نیوزیلند،
لتونی ،استونی ،نپال و لبنان را دریافت کرد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دولت ،حسن روحانی در هنگام دریافت استوارنامه
همیش مک مستر ســفیر جدید نیوزیلند در تهران گفت:
ظرفیتهای خوبی در روابط ایران و نیوزیلند وجود دارد که
باید از این ظرفیتها برای توسعه همکاریهای مشترک در
همه عرصههای مورد عالقه بهره گرفته شود و تهران آماده
است روابط تجاری و همکاریهای علمی و گردشگری خود
را با ولینگتون گسترش دهد .رییسجمهور در بخش دیگری
از سخنان خود خروج دولت آمریکا از توافق برجام و انتقال
سفارتخانهاش به قدس شریف را دو اشتباه بزرگ و تاریخی
واشنگتن خواند و تصریح کرد :تاریخ قضاوت خواهد کرد که
هر دو این تصمیمات دولت آمریکا ،بسیار نادرست و غیردقیق
نسبت به ایران و مردم منطقه بوده است .روحانی با اشاره به
مخالفت جامعه جهانی با هر دو تصمیم اشتباه آمریکا گفت:
اولین نتیجه این تصمیمات غلط ،انزوای واشنگتن نزد افکار
عمومی جهان است .رییسجمهور با قدردانی از مواضع مثبت
نیوزیلند درباره برجام گفت :سال 2015سال موفقیت سیاست
و دیپلماسی بر تخاصم و روابط غیردوستانه میان کشورها بود
و دولت ایران معتقد اســت که تعامل سازنده با کشورهای
جهان و اتخاذ استراتژی برد -برد به نفع همه جهان خواهد
بود .روحانی با اشاره به اینکه ایران همواره به تعهدات خود در
عرصه بینالمللی پایبند بوده و در موضوع برجام  11 ،گزارش
آژانس بینالمللی انرژی اتمی این موضوع را تایید میکند،
خروج واشــنگتن از توافق برجام را یک شکست سیاسی و
اخالقی برای این دولت آمریکا دانســت .مک مســتر سفیر
جدید نیوزیلند نیز در این دیدار با تقدیم استوارنامه خود به
رییسجمهور،تاکیدکردکهولینگتونخواهانتوسعهوتعمیق
روابط با تهران در همه عرصهها به ویژه اقتصادی است .سفیر
جدید نیوزیلند با ابالغ سالم نخستوزیر کشورش به روحانی،

روحانیتاکیدکرد

خروج آمریکا از برجام و انتقال سفارتخانه به قدس ،دو اشتباه تاریخی واشنگتن

گفت :قدیمیترین سفارت نیوزیلند در منطقه خاورمیانه در
تهران است که این نشاندهنده روابط عمیق و دوستانه دو
دولت و دوملت با یکدیگر است و این روابط ضروری است که
بیش از پیش تقویت شود.
وی برجام را پیروزی دیپلماسی و همکاری بر تقابل و عدم
اطمینان و مهمترین دستاورد دیپلماتیک تاریخ ذکر کرد و
افزود :حمایت کشورهای جهان از برجام بیانگر جایگاه ویژه
این توافق در عرصه روابط بینالملل است.
همچنیــن رییسجمهور اســتوارنامه پتریس کارلیس
آلفرتس سفیر جدید آکردیته لتونی را دریافت کرد .حسن
روحانی با اشاره به روابط دوستانه دو کشور ،اظهار امیدواری
کرد با تالش مسووالن شــاهد توسعه مناسبات اقتصادی،
فرهنگی و علمی ایران و لتونی باشیم .رییسجمهور با بیان
اینکه خوشبختانه در سالهای اخیر تحوالت مثبتی در روابط
و همکاریهای تهران -ریگا اتفاق افتاده اســت بر ضرورت
تالش بخش خصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی دو کشــور
در راستای استفاده حداکثری از ظرفیتها و توانمندیهای
موجود برای گسترش مناسبات و همکاریهای فیمابین تاکید
کرد .پتریس کارلیس آلفرتس سفیر جدید آکردیته لتونی نیز
در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رییسجمهور
کشــورمان حضور در جمهوری اســامی ایران را افتخاری
بزرگ برای خود دانست و با اشاره به روابط برادرانه دو کشور،
گفت :لتونی همواره خود را مدیون حمایتهای اصولی دولت
و ملت ایران میداند .سفیر جدید آکردیته لتونی با اشاره به
ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود خواستار توسعه
همهجانبه روابط و همکاریها با جمهوری اسالمی ایران در
بخشهای مختلف شد.

رییسجمهور در ادامه دیدارهای خود با سفرا در هنگام
دریافت استوارنامه مارین موتوس سفیر جدید آکردیته استونی
با بیان اینکه هیچ مانعی در مســیر توسعه روابط دوستانه و
همکاری میان ایران و استونی وجود ندارد ،بر ضرورت تالش
برای گسترش مناسبات دو کشور در بخشهای مختلف علمی،
فرهنگی ،اقتصادی و گردشگری تاکید کرد.
حسن روحانی در این دیدار ،رایزنی و همکاری دو کشور در
سازمانها و مجامع بینالمللی را حائز اهمیت دانست و اظهار
داشت :ظرفیتها و توانمندیهای خوبی در بخشهای مختلف
تجاری و اقتصادی ایران و اســتونی وجود دارد که باید برای
استفاده حداکثری از آنها تالش بیشتری داشته باشیم .مارین
موتوس سفیر جدید آکردیته استونی نیز در این دیدار ضمن
تقدیم استوارنامه خود به روحانی ،روابط دو کشور را مثبت
دانست و با اشاره به ظرفیتهای فراوان برای توسعه مناسبات
فیمابین ،خواســتار حضور سرمایهداران و فعاالن اقتصادی
کشــورمان در استونی شد .ســفیر جدید آکردیته استونی
همچنین بر اهتمام و تالش این کشور به عنوان یکی از اعضای
اتحادیه اروپا برای حفاظت و ادامه برجام تاکید کرد.
حسن روحانی در مراسم دریافت استوارنامه سوا المسال
سفیر جدید اکرودیته نپال با بیان اینکه دو کشور دیدگاهها
و مواضع مشترکی در زمینه مسایل منطقهای و بینالمللی
دارند ،افزود :توسعه ثبات و امنیت جهان به ویژه در کشورهای
دوست ،برای ایران حائز اهمیت است و در این راستا میتوانیم
همکاریهای مثبت و ســازندهای در مجامع و سازمانهای
بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد ،جنبش عدم تعهد و
گروه  77با هم داشته باشیم .وی با اشاره به روابط دوستانه و
دیرینه ایران و نپال بر ضرورت تالش برای استفاده از ظرفیتها

و توانمندیهای موجود در راستای توسعه همهجانبه مناسبات
و همکاریهای تهران -کاتماندو تاکید کرد.
رییسجمهور با بیان اینکه تجار ،سرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی دو کشور میتوانند همکاریهای نزدیکتری با هم
داشته باشــند ،گفت :جمهوری اسالمی ایران عالقهمند به
توســعه روابط و همکاریها در بخشهای مختلف تجارت،
سرمایهگذاری ،فرهنگی و توسعه گردشگری با نپال است .سوا
المسال سفیر جدید آکرودیته نپال پس از تقدیم استوارنامه
خود به رییسجمهور کشورمان روابط دو کشور را دوستانه و
تاریخی دانست و با اشاره به دیدگاههای مشترک و همکاری
نزدیک ایران و نپال در سازمانها و مجامع بینالمللی ،گفت:
عالقهمند به توســعه روابط همهجانبه با جمهوری اسالمی
ایران هستیم.
حسن روحانی روز گذشته با دریافت استوارنامه حسن
عباس سفیر جدید لبنان در تهران به اهمیت حفظ امنیت
و ثبات لبنان به عنوان یک کشــور بسیار مهم خاورمیانه
اشاره کرد و گفت :جمهوریاسالمی ایران به حمایتهای
خود از دولت و ملت لبنان برای مقاومت در برابر گروههای
تروریستی و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه
خواهد داد .رییسجمهور با ابراز خرسندی از همزیستی
مســالمتآمیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف در لبنان،
انتخابات اخیر در این کشــور را نشــان دیگــری از اداره
لبنان براســاس مردمساالری و نظر مردم دانست و گفت:
امیدواریم این انتخابات ،وحدت در لبنان را بیش از پیش
تقویت ،روند شــکوفایی اقتصادی این کشــور را فراهم و
روابط تهران -بیروت را مســتحکمتر سازد .حسن عباس
ســفیر جدید لبنان در تهران نیــز در این دیدار با تقدیم
اســتوارنامه خود به رییسجمهــور تاکید کرد که لبنان
مصمم اســت روابط خود را با جمهوری اسالمی ایران در
همه زمینهها گسترش و توسعه دهد.

پارلمان

گروهسیاسی -خروج آمریکا از برجام همچنان موضوع داغ
بهارستاننشینهاست .نمایندگان منتقد دولت پس از این اقدام
ترامپ بر اجرای قانون اقدام متقابل از سوی دولت تاکید دارند.
در همین راستا 50نماینده مجلس در تذکری به رییسجمهور
خواستار اجرای قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوریاسالمی
ایران در مقابل نقضهای مکرر برجام شدند .طبق خواسته این
نمایندگان اگر یکی از اعضای 5+1از توافق هستهای خارج شود،
دولت موظف است اجرای این توافق را متوقف کند .این در حالی
است که هنوز برخی نمایندگان از اقدام همکاران خود در آتش
زدنپرچمآمریکاناراضیهستندوطیتذکراتیانتسابایناقدام
را به کلیت مجلس رد میکنند.
دیروز ۵۰نمایندهمجلسدرتذکریبهرییسجمهورخواستار
اجرای قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسالمی ایران در
مقابل نقضهای مکرر برجام شدند .نمایندگان از رییسجمهور
درخواست کردند مفاد قانون اقدامات متقابل جمهوری اسالمی
ایران در برابر نقض عهد آمریکا در برجام را اجرا کند .در ماده 3این
قانونآمدهاستکهاگریکیازاعضای 5+1ازتوافقهستهایخارج
شود ،دولت موظف است اجرای این توافق را متوقف کند.
اما اخذ ضمانت الزم از اروپا برای اجرای برجام بهانهای شده
برای اینکه منتقدان دولت به تیم مذاکرهکننده هستهای خرده
بگیرنــد که چرا از آمریکا تضمین الزم گرفته نشــده بود؟ در
ادامه این روند حسینعلی حاجیدلیگانی در تذکری با اشاره به
تصویب این قانون در سال  1394و الزامات رهبری برای اجرای
آ ن گفت :یکی از بندهای آن الزامات که گفته تضمینهای قوی
و کافی برای جلوگیری از تخلف طرفهای مقابل تدارک شود .از
جمله آن اعالم کتبی رییسجمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی
بر لغو تحریمهاست ،این اجرا نشده است .چرا این مهم اجرایی
نشده است؟
او با اشاره به اینکه آمریکا بیش از  20بار برجام را نقض کرده

مخالفت فراکسیون امید با آتش زدن پرچم در مجلس:

کواکبیان:به الریجانی گفتم چرا سکوت کردی

است ،افزود :اکنون با خروج آمریکا از برجام نقض فاحش آن
انجام شده است .متاسفانه مردم ما از امتیازی در توافق با آمریکا
برخوردار نشدند .با این اوصاف چرا ما نباید قانون اقدام متقابل
رااجراکنیم؟علیمطهریدرپاسخبهاخطارحاجیدلیگانیگفت:
درهمانقانوناقداممتقابلخیلیازمسایلبهشورایعالیامنیت
ملیارجاعشده،اینشورانیزهیاتنظارتبراجرایبرجامراتعیین
کردهاستوهمهتصمیماتتوسطاینهیاتگرفتهمیشودکهبا
توجه به رفتار طرف مقابل و با قوانین موجود و رهنمودهای مقام
معظمرهبری،اینهیاتبایدتصمیمبگیرد.
ویدرواکنشبهاینکهبایدازرییسجمهورآمریکاامضاگرفته
میشد ،اظهار کرد :این پیشنهاد خوبی بوده ولی زورشان نرسیده
و ما نیز نمیتوانیم بگوییم .همه ما به دنبال منافع انقالب و نظام
هستیم و میخواهیم بهترین تصمیم را بگیریم ،از این رو نباید

کاری کنیم که نتیجه معکوس عایدمان شود.
اما آتشزدن پرچم آمریکا توســط برخی نمایندگان
هنوز با واکنشهای وکالی ملت روبهرو اســت .در این
راستا یکی از اعضای فراکســیون امید از مخالفت این
فراکسیون با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس خبر داد
و گفت :اگر کســی میخواهد این کار راکند ،بیرون از
مجلس انجام دهد که به حساب کلیت مجلس گذاشته
نشود .مصطفی کواکبیان در تذکری شفاهی گفت :روزی
که پرچم آمریکا را در مجلس آتش میزدند ،من اعتراض
کردم و با اشاره به آقای الریجانی گفتم که چرا ساکت
هستید؟ اما برادرمان آقای نادر قاضیپور که از مجلس
هشــتم به او ارادت دارم از تریبون گفت که «کواکبیان
چرا میترســی؟ تو که بسیجی هســتی!» از آن روز تا
حاال به من فرصت داده نشــد که حرفم را بگویم و به
ایشــان تذکر بدهم .وی با بیان اینکه فراکسیون امید
صددرصد با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس مخالف
بوده اســت ،ادامه داد :من هــم مخالف این کار بودم و
به ســکوت رییسمجلس هم انتقاد داشتم .چون پرچم
هر کشوری نشانه هویت ملت آن کشور است و رهبری
هــم گفتند که با ملت آمریکا مخالف نیســتیم بلکه با
هیات حاکمیت آن کشــور مخالفیم .نماینده تهران با
تاکید بر اینکه اعتراضش در به آتش کشیدن برجام ،از
روی ترس نبوده و شجاعانه علیه آمریکا شعار میدهد،
ادامــه داد :آقایان به نام مجلــس کاری انجام ندهند و
اگــر میخواهند پرچم آتش بزنند ،بروند بیرون مجلس
آن را آتش بزنند.

  تفاهمنامه فرانشیز را به وزارت بهداشت ارسال
کردهایم
اما حسین علی شهریاری نماینده مردم زاهدان در صحن
علنی مجلس وزیر کار ،رفاه و تعاون اجتماعی را فراخواند تا از
وزیر قول بگیرد که در رابطه با حق فرانشیز روستاییان مشکل
را برطرف کند تا تبعیض بین افراد خوشنشین در کالنشهرها و
افرادحاشیهنشینبرطرفشود.
علی ربیعی وزیر کار ،رفاه و تعاون اجتماعی نیز در پاسخ به
سوال این نماینده به مجلس آمد و در خصوص مساله فرانشیزها
گفت :این رویه فرانشیز  ۳۰سال است که اجرا میشود .اما این
طرح در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مطرح و تصویب
شده که با انعقاد قرارداد امکان فرانشیز به وجود آورد .وی افزود:
هزینههای ما در سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان سیر
سعودی به خود گرفته است ۹.هزار طرح در ۵۰سال و هزار طرح
در چهار سال ایجاد شده است .مراک ز بسیاری ایجاد شده است.
در شهرهای حاشیهای و روستاها طرحهایی ساخته شدهاند و در
جنوب سیستان و بلوچستان دو برابر همه این سالها خدمات
برده شده است .ربیعی با بیان اینکه هر هفته یک مرکز در حال
طراحی است ،یادآور شد :زمانی که وزیر شدم هفت هزار میلیارد
هزینه درمانی داشتیم ولی االن ۲۴هزار میلیارد باید هزینه شود
و این در حالی است که ما منابع مالی الزم را نداریم .برای آنکه
این شکاف از بین برود این فرانشیز گرفته شده است .این عضو
دولت تدبیر و امید ادامه داد :ما آماده هستیم یک نوع تفاهمنامه
راباوزارتبهداشتامضاکنیمکهاین ۱۰درصدفرانشیزرامتقبل
شویم که اول از بازنشستگان هم آغاز میشود.
ربیعیباتاکیدبراینکهانواعبیعدالتیرادرپوششهایبیمهای
شاهدهستیم،بیاناینکهپوششبیمهایدرسیستا نوبلوچستان
 ۳۳درصد است .سرانه افراد در تهران دو میلیون ولی در شهرهای
دیگر ۶۰۰هزار تومان و در سیستا نوبلوچستان صفر است.

