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روی موج کوتاه

ســخنگوی دولت درباره اظهارات 
اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه »اگر 
مالقات من با کسی باعث آبادانی کشور 
شود، دریغ نمی کنم«، گفت: ایشان یک 
موضع اصولی را بیان کردند که اگر به این 
جمع بندی برسند که مالقات های کاری 
با هر کسی به منافع ملی کمک می کند، 
ملکف به پیگیری منافع ملی و مصالح 
مردم و کشور هستند و در مقابل، اگر این 
مالقات در تضاد با منافع ملی باشــد، از 

انجام آن امتناع خواهند کرد.
علــی ربیعــی دیروز در نشســت 
خبری هفتگی خود در پاسخ به ادعای 
خبرنگاری مبنی بــر وجود تناقض در 
سخنان رئیس جمهور مبنی بر آمادگی 
برای دیدار با ترامپ و سپس عقب نشینی 
وی از آن سخن افزود: هیچ تناقضی در 
ســخنان رئیس جمهور وجود نداشته 
است. رئیس جمهور همچنان بر موضع 
خود ایستاده است. این حرف به خاطر 
منافع ملی و در صورتی که ایشــان این 
اطمینان را داشــته باشند، مطرح شد. 
کلیدواژه ما نیز »اگر ایــن اطمینان را 
داشته باشــم« بود که برخی ها آن را یا 

ندیدند یا نخواستند ببینند. ایشان تاکید 
کردند اگر این اطمینان را داشته باشند 
که مالقات یا دیــدار به منافع ما کمک 

کند، از چنین مالقاتی امتناع نمی کنم.
وی تصریح کرد: اگر درباره سخنان 
رئیس جمهور بدون پیشداوری قضاوت 
صورت بگیرد، متوجه می شــویم این 
سخنان در راستای استراتژی درستی 
است که ما دنبال می کنیم که براساس 
آن، قرار نیســت ما منزوی شویم بلکه 
افرادی که قصد انزوای ما را داشتند باید 

منزوی شوند.
هیچ دلیلی برای دیدار در شرایط 

کنونی وجود ندارد
سخنگوی دولت با بیان اینکه باید 
بدون قضاوت، پیشــداوری و عجله در 
مورد این سیاســت ها اظهارنظر کرد، 
گفــت: عده ای بــدون دقــت کافی و 
براســاس دیدگاه جناحی پیشداوری 
کردند. عده ای ذوق زده شده و برداشت 
خودشان در این باره بیان کردند. عده ای 
هم پس از سخنان بعدی رئیس جمهور، 
به خاطر اینکه به منطق درونی آن توجه 
نداشتند، گفتند که ایشان عقب نشینی 

کرده است.
ربیعی ادامه داد: فکر می کنیم که این 
برداشت غلط اســت. هیچ دلیلی برای 
دیدار رئیس جمهور با تحریک کننده و 
تروریست اقتصادی در شرایط کنونی 
وجود ندارد و هیچ شرطی تعیین نشده 

که بخواهد این دیدار رخ دهد.
وی با بیان اینکه هدف رئیس جمهور 
آمریکا از دیدار یک چیز است و هدف ما 
هم یک چیز دیگر، ابراز داشت: هدف ما 
این است که هر آن چیز که حق ماست 
و در حق ما احجاف شــده اســت، باید 
برگردانیم. ما کشور مستقلی هستیم 
کماآنکه با شش قدرت جهانی رودررو 
صحبت کردیم و تاکید کردیم در قبال 
ما به عنوان یک کشــور مســتقل باید 
منصفانه و بدون هیچ فشاری رفتار شود.
احساس فروپاشی در ایران، باعث 

فشار آمریکا به ما شد
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی 
رئیس جمهور با بیان اینکه ســخنان 
روحانی نوعی در پیشــرفت مقاومت 
حداکثری ســازنده در برابر فشارها و 
تعامالت حداکثری سازنده با دنیا است، 

عنوان کرد: از سیاســیون و رســانه ها 
می خواهم نســبت به ســخنانی که از 
سوی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه 
و مســئوالن دیپلماسی کشــور بیان 
می شــود، عجله ای بــرای قضاوت آن 
نداشته باشند. اگر آنها ۲۴ ساعت صبر 
می کردند، می توانستند پاسخ تکمیلی 

را در دریافت کنند.
ربیعی با بیان اینکه آنچه موجب شد 
آمریکا به ما فشار آورد، احساس فروپاشی 
و بهم ریختگی باال و پایین در ایران بود، 
یادآور شد: گفتند باالیی ها با یکدیگر 
هماهنگ نیستند و پایین نیز بهم ریخته 
است. آنچه باعث شد فشار تحریم ها زیاد 

شود به خاطر آن است که آنها گفتند اگر 
ما کمی فشارها را زیادتر کنیم، پایین  از 
هم پاشیده کامال به خیابان ها می آیند و 

باالیی ها از هم جدا می شوند.
وی با اشاره به عقب نشینی آمریکا و 
درخواست گفت وگو با ایران بیان کرد: 
آنچه باعث شد تا آنها از همه فشارهایشان 
عقب نشــینی کنند و امــروز به جایی 
برسند که بیان و فتوای رهبری ماست، 
دو مسئله است؛ نخست اینکه احساس 
کردند جامعه مقاوم است، زندگی جاری 
است و هرچند مردم فشارها را تحمل 
می کنند ولی اعتمادها باقی اســت و 
چشم شان به داخل اســت و دوم آنکه 

باالیی ها انسجام دارند.
به روش های مختلف و به اندازه نیاز 

نفت را می فروشیم
وی درباره اینکه آیا آمریکا توانسته 
فروش نفت ایران را به صفر برســاند، 
گفت: فشــارهای آمریکا در این زمینه 
بی تاثیر نبوده است اما ایران کشوری با 
۱۵ همسایه اســت و در منطقه ای قرار 
گرفته که فرصت های بسیار زیادی دارد.

ربیعــی افــزود: ما بــه روش های 
مختلفــی به انــدازه نیازمــان نفت را 
می فروشیم و با مدیر برجسته ای که در 
حوزه نفت داریم اکتشافات و طرح های 

نفتی جلو می رود.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر چه 
سازمان های اطالعاتی اسرائیل و آمریکا 
و برخی وابستگان به این سازمان ها اقدام 
به جاسوســی از ایران می کنند و فشار 
زیادی می آورند اما با برنامه ریزی هایی 
که صورت گرفته اســت ما به اندازه ای 
که نیازمان باشد نفت را می فروشیم و 
خوشبختانه آمریکا در کار خودش موفق 

نبوده است.
وی گفت: برای پارس جنوبی هم در 
جلسه اقتصادی سران قوا تصمیمات 
خوبی اتخاذ شد که پروژه ها بدون کمک 

خارجی تامین مالی شود .
برای گام سوم کاهش تعهدات 

تصمیم گیری شده است
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی 
رئیس جمهور در پاســخ به ســوالی 
درخصوص اقدامات ایران در گام سوم 

کاهش تعهــدات برجامی هــم اظهار 
داشت: درست نیست که ایران بخواهد 
اکنون اقداماتش را اعــالم کند. با این 
وجود، تصمیم این اقدامات اتخاذ شده 
است که اقدام قابل توجهی هم است. تا 
روز آخر منتظر خواهیم ماند و متناسب 
با اقدامات طرف مقابل تصمیم خود را 

خواهیم گرفت.
وی گفــت: تــا روز جمعه فرصت 
برای برداشتن گام ســوم است و این 
که مــا به ســمت گام ســوم حرکت 
نکنیم کامال بستگی به واکنش طرف 
اروپایی و مذاکرات فشــرده ای است 
که نمایندگان ما در حــال انجام آن 
هســتند. اگر تعهدات برجامی اجرا 
شود ایران از گام سوم کاهش تعهدات 
صرفنظر خواهد کرد البته مشروط به 
میزان رضایت تهران از اقدامات اروپا 
است وحتی امکان بازنگری در سایر 

اقدامات هم وجود دارد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ما در 
قبال آنچه که بیان شــده برای کاهش 
تعهداتمان محکم ایســتاده ایم، اگر تا 
فرصت تعیین شــده رضایت تهران در 
زمینه اجرای تعهدات جلب نشــود ما 
گام محکمی برای اجرای مرحله جدید 

کاهش تعهدات برخواهیم داشت.
ســخنگوی دولــت همچنین از 
شــایعاتی مبنی بــر برکنــاری علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
بر اساس تصمیم رئیس جمهوری« ابراز 
بی اطالعی کرد و گفت که چیزی در این 

زمینه نشنیده است.

توضیحات ربیعی درباره اظهارات روحانی پیرامون مذاکره؛

برخی نخواستند کلیدواژه سخنان رئیس جمهور را ببینند

خبر

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه اموال مسئوالن فعال 
شده است، گفت: اگر کســانی به هر نحو گزارشی درباره زد و 
بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم 
دارند، باید آن را به دستگاه های مسئول اعالم کنند و دستگاه ها 
نیز باید اقدام کنند زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می تواند 

برای مردم اطمینان بخش باشد.
به گزارش مهر، حجت االســالم ســیدابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه افزود: کســانی که با ارتکاب 
اختالس یا کسب درآمد از محلی که مشروع نبوده به بیت المال 

دســت اندازی کرده اند، پیــش از ورود قوه قضاییــه اموال را 
بازگردانند.

وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط 
پرهیز کرد، یادآور شد: هم بی عملی و هم انگشت اتهام بی سند 
به ســمت کســی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه 
می زند. نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیر مستند را 

در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند. 
اگر سندی وجود دارد باید به دستگاه قضایی ارائه شود زیرا 
اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب ســلب امنیت 

روانی و اخالقی از جامعه می شــود و باید این موضوع به دقت 
کنترل شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین به کسانی که به هر دلیل دچار 
هوای نفس شده و با اخذ رشــوه و پورسانت، ارتکاب اختالس 

یا کسب درآمد از محلی که مشــروع نبوده است به بیت المال 
دســت اندازی کرده اند، توصیه اکید کرد که پیش از ورود قوه 
قضاییه برای رسیدگی به پرونده آنان، خودشان این اموال را به 

مردم بازگردانند.
 رئیسی گفت: دســتگاه قضایی همچنین خود را موظف 
می داند که برای امیدآفرینی و برخورد با عناصر فاسد، از همه 
خدمتگزاران عرصه اقتصاد، کارآفرینان، ســرمایه گذاران و 
مدیرانی که با جســارت، خالقیت و شجاعت، تحریم ها را دور 
می زنند و اجازه نمی دهند خللی در زندگی مردم ایجاد شود، 

حمایت جدی کند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشــاره به موضوع کشمیر، از 
همه مسئوالن حقوقی و قضایی جهان خواست که اجازه ندهند 
حقوق مردم کشمیر ضایع شود و همچنین هند و پاکستان را به 

پاسداشت حقوق حقه مردم این منطقه دعوت کرد.

رئیسی: 

سامانه اموال مسئوالن فعال شد
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روحانی امروز به مجلس می رود
به گفته اسداهلل عباسی، سخنگوی هیات رئیسه  
حسن روحانی، رئیس جمهور در نشست علنی امروز 
مجلس پیرامون بررسی رأی اعتماد پارلمان به دو 
وزیر پیشنهادی دولت یعنی محسن حاج میرزایی 
و علی اصغر مونسان برای وزارتخانه های آموزش و 
پرورش و میراث فرهنگی حاضر خواهد بود. عباسی 
در این باره به فارس گفــت: »رئیس جمهور قطعا 
در این جلسه، در مورد مباحث سیاست خارجی و 
هسته ای، مباحث داخلی کشور و برنامه های وزرا                                                

موضوعاتی را مطرح خواهند کرد.« 
    

ایران مایل است به دیپلماسی 
فرصتی دیگر بدهد

سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران در پیامی توییتری نوشت: روز دوشنبه، 
دیپلماسی در مسکو، پاریس و وین پیگیری خواهد 
شد. ایران علیرغم تمام سختی های این مسیر، مایل 
است به دیپلماسی، مشــارکت و گفتمان فرصتی 
دیگر بدهد. اگرچه باید توجه داشــته باشــیم که 

فرصت ها خیلی زود از دست می روند.
    

پیشنهاد کریمه به ایران برای 
دور زدن تحریم های آمریکا

به گزارش مســکو تایمز، »گئورگی مرادف«، 
معاون نخســت وزیر دولت محلی کریمه بار دیگر 
خواهان همکاری با ایران شد و در مورد همکاری با 
ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا گفت: کریمه 
به ایران امکان دسترســی به بنادر خود به عنوان 
راهی برای دور زدن تحریم های نفتی را داده است. 
وی افزود: پیام هایی به ایران ارســال شده تا ایران 
بتواند برای انتقال نفت خود از بنادر ما استفاده کند. 
همچینین ایران می تواند از امکانات کشــتیرانی و 
شرایط جغرافیایی کریمه برای انتقال نفت از طریق 

کانال »ولگا دان« استفاده کند.
    

احتمال حضور پهپادهای 
انگلیسی در خلیج فارس

به گزارش ایلنــا به نقل از اســکای نیوز، دولت 
انگلیس در حال بررسی برای اعزام  پهپاد به منطقه 
خلیج فارس اســت. این در حالی است که نیروی 
هوایی انگلیس اکنون پهپاد مدل »ریپر« مستقر در 
کویت را دارد و پهپادهایش مشغول انجام ماموریت 
در عراق و سوریه هستند. یک مقام نیروی دریایی 
انگلیس کــه در این منطقه حضــور دارد در مورد 
شرایط در خلیج فارس گفت: شرایط همچنان پر 
از تنش است. دین باست، کاپیتان انگلیسی هم در 
این خصوص مدعی شــد: »تهدید مستقیم برای 
کشتی های انگلیسی همچنان وجود دارد و ما چیزی 
ندیدیم که به ما ثابت کند ایران به تعهدات بین المللی 

پایبند است.«
    

ماهاتیر محمد به ایران می آید
علــی ربیعی، ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری خود گفت: در این مــدت با مقامات مالزی 
مالقات هایی صورت گرفت که منجر به این شــده 
که ماهاتیر محمد )نخست وزیر مالزی( در آینده به 
ایران بیاید که بخشی از مناسبات ما با آسیای جنوب 

شرقی هم سامان خواهد یافت.
    

احراز هویت ها در انتخابات 
مجلس الکترونیکی خواهد بود

عبدالرضا رحمانی فضلی ، وزیر کشــور، در بدو 
ورود به استان گیالن در فرودگاه سردار جنگل رشت 
با اشاره به فراهم شدن مقدمات برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در اسفندماه امسال، گفت: 
انتخابات مجلس در فضای امن، قانونی و با مشارکت 
باالی مردمی برگزار می شــود. وی ادامه داد: همه 
دستگاه ها اعم از شــورای نگهبان و دستگاه های 
امنیتی و سایر دستگاه های مربوطه اقدامات الزم را 
انجام داده اند. همچنین با هماهنگی های الزم و احراز 
هویت های صورت گرفته، امسال انتخابات مجلس 
شورای اسالمی به صورت صددرصد الکترونیکی 

برگزار می شود.
    

دومین کارت زرد مجلس به دژپسند
در جلســه علنی عصر دیروز )دوشنبه( فرهاد 
دژپسند، وزیر اقتصاد به سوال محمدرضا صباغیان 
نماینده مهریز و ۱۱ نماینده دیگر درباره  علت عدم 
اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششــم در خصوص 
راه اندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایای شاغالن 
دستگاه های ذی ربط پاسخ داد. علی رغم توضیحات 
وزیر، صباغیان قانع نشــد و درخواســت کرد که 
این ســوال به رأی مجلس گذاشته شود. در نهایت 
نمایندگان با ۹۳ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۳ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس 

اعالم کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشدند.

کلیدواژه ما »اگر این 
اطمینان را داشته باشم« 

بود که برخی ها آن را 
یا ندیدند یا نخواستند 

ببینند. رئیس جمهوری 
تاکید کردند که »اگر« این 
اطمینان را داشته باشند 

که مالقات یا دیدار به منافع 
ما کمک کند، از چنین 

مالقاتی امتناع نمی کنم

سخنگوی دولت از شایعاتی 
مبنی بر »برکناری علی 

شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی بر اساس 
تصمیم رئیس جمهوری« 

ابراز بی اطالعی کرد و گفت 
که چیزی در این زمینه 

نشنیده است

وزیر امور خارجه کشــورمان که به مسکو 
رفته اســت اظهار کرد : در حال حاضر روابط 
ایران و روســیه در بهتریــن وضعیت در طول 
دهه های گذشته است و دو کشور تالش دارند 
که تعامالت خــود در حوزه هــای مختلف را 

گسترش دهند.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف عصر 
روز دوشنبه بعد از دیدار با همتای روس خود در 
نشست مشترک مطبوعاتی با سرگی الوروف 
تصریح کرد: تا پایان سال حداقل دو بار روسای 
جمهور دو کشور در حاشیه اجالس های چند 
جانبه با یکدیگر دیدار می کنند و این عالوه بر 
دیدارهای دو جانبه بین روسای جمهور و وزیران 

امور خارجه دو کشور است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مســئوالن 
کمیسیون مشترک دو کشور در مسکو در حال 

رایزنی و گفتگو هستند اظهار کرد: این دیدارها 
و تعامالت نشان دهنده عمق روابط راهبردی 

دو کشور است.
ظریف با بیان اینکه در مورد مسائل دوجانبه 
شــاهد پیشــرفت های زیادی بین دو کشور 
بوده ایم، گفت کــه در این حــوزه می توان به 
موضوع انــرژی، حمل و نقــل، همکاری های 
چندجانبه و تالش بــرای ایجاد صلح و امنیت 

بین المللی اشاره کرد.
 روسیه و چین شرکای کلیدی ما 

در حفظ برجام هستند
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین به 
همکاری های ایران و روســیه در زمینه برجام 
اشــاره کرد و گفت: ایران نقش روسیه و چین 
را با نقش سایر اعضای برجام یکسان نمی بیند 
و چین از شرکای نزدیک ایران از قبل از برجام 

بوده و در دوران تحریم با ایران همکاری داشت. 
اکنون نیز روابط تجاری خود با تهران را علی رغم 

فشارهای غیرقانونی آمریکا ادامه می دهد.

وی با بیان این که در مورد اقدامات صورت 
گرفته و مشــورت های انجام شــده بین ایران 
و اتحادیه اروپــا و به خصوص دولت فرانســه 
با الوروف رایزنــی و گفت وگو کــرده، گفت: 
گفت وگوها و رایزنی های ایران با کشــورهای 
اروپایی جهت ایجاد اطمینــان از این که آنها 
به تعهدات خود در برجــام عمل کنند صورت 

می گیرد و این گفت وگوها ادامه دارد.
ظریــف همچنیــن بــا بیــان این کــه 
هماهنگی های خوبی بین ایران و روسیه در مورد 
مسائل منطقه ای وجود دارد خاطر نشان کرد: 
تالش مشترکمان توانسته قدری به وضعیت در 

سوریه آرامش بخشد گرچه به خاطر موانعی که 
وجود داشت کمیسیون قانون اساسی سوریه 
که با همکاری ایران، روســیه، ترکیه و طرفین 
در سوریه ایجاد شده بود سال گذشته نتوانست 
به نتیجه ای برسد و فشــارهایی از خارج به این 
مجموعه وارد شــد ولی اکنون پیشرفت های 
خوبی در این زمینه داشته ایم و امیدواریم این 

مکانیزم هرچه زودتر به نتیجه برسد.
 دیدگاه نزدیک دو کشور 
درباره امنیت خلیج فارس

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان همچنین 

با بیان این که بحث امنیت در خلیج فارس برای 
دو کشور ایران و روسیه مهم است و دو کشور در 
این زمینه دارای دیدگاه های بســیار نزدیکی 
با هم هستند، خاطر نشــان کرد: ما معتقدیم 
که امنیت دراین منطقــه از طریق همکاری و 
هم افزایی بین کشورهای ساحلی ایجاد می شود 
نه از طریق رقابت و تقابل. متاسفانه آمریکایی ها 
با مطرح کردن موضوع اعزام نیرو به منطقه به 

دنبال افزایش تنش در این منطقه هستند.
وی همچنین بــا تاکید بر این کــه آزادی 
کشــتیرانی باید برای همه و در همه جا اعمال 
شــود و این شــامل امنیت انرژی نیز هست، 
تاکید کرد: ایران از ابتکار روسیه برای گفت وگو 
جهت تامین امنیت در خلیج فارس اســتقبال 
می کند و آمادگی داریم که از طرح این کشور در 
کنار پیشنهادات خود از جمله تشکیل مجمع 
گفت وگوهای منطقه ای و امضای قرارداد عدم 
تعارض بین کشــورهای خلیج فارس حمایت 

کنیم.

ظریف در کنفرانس مطبوعاتی با الوروف:

روابط ایران-روسیه در بهترین حالت در دهه های اخیر است


