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اخبار

پیش بینی  ۱۰تا  ۱۵هزار میلیارد تومان
برای بستههای حمایتی در بودجه

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از حضور
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه صبح سه شنبه این
فراکسیون خبر داد.بهرام پارسایی در جمع خبرنگاران با اشاره به
نشست صبح سه شنبه فراکسیون امید با حضور محمدباقر نوبخت
گفت :آقای نوبخت در این جلسه توضیحاتی را دربارهی الیحه
بودجه سال  ۹۸و تمهیدات دولت در این الیحه ارائه کردند.وی
افزود :نمایندگان هم در این جلسه نقطه نظرات خود را دربارهی
بودجه مطرح و تاکید کردند که باید بودجه مدیریت شود و جمع
بندی الزم انجام شود زیرا با توجه به تحریمها و احتمال کاهش
درآمدها بودجه نیازمند برنامه ریزی جدی است.پارسایی اضافه
کرد :آقای نوبخت در این جلسه عنوان کرد که بین  ۱۰تا  ۱۵هزار
میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای بستههای حمایتی پیش
بینی شده است.

پیشنهاد افزایش یارانه نقدی به  ۹۱هزار تومان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد طرح
افزایش میزان یارانه نقدی به  ۹۱هزار تومان در بودجه سال ۹۸
خبر داد.حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفتگو با تسنیم ،با بیان اینکه
میزان یارانه نقدی از زمان اجرای این قانون افزایش نیافته است،
گفت :قطعا نمایندگان پیشنهاد طرح افزایش میزان یارانه نقدی
در بودجه سال  ۹۸را مطرح میکنند.وی درباره میزان افزایش
یارانه نقدی در سال آینده ،افزود :با توجه به تورم و افزایش قیمت
کاالها ،یارانه نقدی حداقل باید به میزان  ۲برابر افزایش یابد.عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد :قرار بود تا با اجرای
هدفمندی یارانهها ،قیمت فراوردههای نفتی باال رود و درآمد دولت
از این طریق افزایش یابد؛ مردم نیز با مدیریت مصرف و دریافت
یارانه نقدی متضرر نشوند و چیزی از دست ندهند.حاجیدلیگانی
تصریح کرد :از آن زمان تاکنون قیمت بنزین از لیتری  ۱۰۰تومان
به  ۱۰۰۰تومان افزایش یافته و درآمد دولت نیز باال رفته ،اما میزان
یارانه نقدی از زمان اجرا تاکنون ثابت مانده و افزایش نیافته است؛
بنابراین نمایندگان پیشنهاد طرح افزایش یارانه نقدی در بودجه
سال  ۹۸را مطرح خواهند کرد.

دستور اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تدوین طرح اصالح قانون
منع بکارگیری بازنشستگان در پی بیانات دیروز رهبری خبر داد.
به گزارش خانه ملت ،کاظم جاللی با بیان اینکه در پی فرمایش
دیروز مقام معظم رهبری در درس خارج فقه در مورد قانون منع
بکارگیری بازنشستگان آقای الریجانی مالحظات معظم له برای
اصالح قانون را به بنده به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس
اعالم کردند ،گفت :بر این اساس مقرر شد با همکاری جمعی از
نمایندگان ،کارشناسان ،پژوهشگران و معاون قوانین مجلس طرحی
را برای اصالح قانون مطابق با نظر مقام معظم رهبری تدوین و
آماده کنیم.نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و
پردیس در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه از معظم له برای
اظهار محبت به اصل قانون تشکر و سپاسگزاری می کنیم ،افزود:
ایشان قانون را امری الزم و ضروری برای اینکه جوانان و نیروهای
تازه نفس جدید وارد عرصه مدیریتی کشور شوند دانستند ضمن
اینکه فرمودند که این قانون باید به طور کامل اجرا شود و نباید
معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی اجرا شده است.رئیس مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :بنابراین ما بررسی
نکات و مالحظاتی را که مقام معظم رهبری داشتند هر چه سریع
تر در دستور کار گروه کارشناسی قرار می دهیم و ان شاء اهلل آن را
به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.

سفر هیات پارلمانی ایران به ایتالیا

هیاتی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات پارلمانی و دانشگاهی
ایتالیا و بازدید از مراکز علمی ؛ تحقیقاتی و آموزشی این کشور وارد
رم شد.دیدار با رئیس کمیسیون فرهنگ ،آموزش و علوم در مجلس
نمایندگان ایتالیا و مالقات با دبیر کل آموزش عالی در محل وزارت
آموزش و دانشگاه و تحقیقات از جمله برنامه های این هیات در سفر
به ایتالیا است .این هیات همچنین قرار است از مرکز ملی تحقیقات
( )Cnrایتالیا و دانشگاه ‹تورورگاتا› بازدید و با روسای آن دیدار کند.
اسداهلل عباسی ؛ قاسم احمدی الشکی ؛ محمود نگهبان سالمی ؛
ضیاءاهلل اعزازی ملکی ؛ فرهاد فالحتی و محمد رضا خبازی کناری
اعضای هیات پارلمانی ایران در سفر به ایتالیا را تشکیل می دهند.

تکرار ادعاهای خصمانه پمپئو علیه ایران
در بروکسل

وزیر امورخارجه آمریکا با تکرار ادعای واهی خود مبنی بر
اینکه ایران به تازگی یک آزمایش موشکی انجام داده است ،در
اظهاراتی خصمانه گفت که ایران و چین در حال تضعیف نظم
جهانی هستند.مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا در نشست
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل به تکرار ادعاهای
نخ نما و خصمانه کشورش علیه ایران پرداخت.پمپئو در بخشی از
سخنانش ادعا کرد :ایران پس از حصول توافق هستهای به جامعه
بینالملل نپیوست و منابع مالی خود را برای حمایت از تروریسم
و دیکتاتورها هزینه کرده است .ایران چند شهروند آمریکایی را به
گروگان گرفته و رابرت لوینسون  ۱۱سال است که در آنجا مفقود
شده است .ایران آشکارا قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را
نقض کرده و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی دروغ گفته
است .ایران تحریمهای سازمان ملل را نیز زیر پا گذاشته است.وی
در ادامه ادعاهای خود گفت :همین هفته گذشته ایران یک موشک
بالستیک آزمایش کرد که برخالف قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
است .ایران همچنین از پیمان مودت برای اثبات ادعاهایش علیه
آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری (الهه) استفاده کرده که
بیپایه و اساس است.وزیر امورخارجه آمریکا همچنین با ادعای
اینکه تمامی فعالیتهای ایران خالف برجام است ،افزود :ایران عالوه
بر این با فعالیتهای بیثبات کننده خود امنیت مردم آمریکا و
متحدانش را به خطر انداخته و توافق هستهای را تضعیف کرده
است.پمپئو در بخش دیگری از اظهارات خصمانه خود گفت :ما
در حال هدایت متحدانمان برای مقابله با جاه طلبیهای ایران و
پایان دادن به کارزار تروریسم جهانی ایران هستیم .ما برای رسیدن
به این هدف نیازمند یک ائتالف جدید و نظم جدید هستیم که
از مردم خاورمیانه ،اروپا و جهان در برابر تهدید ایران محافظت
میکند.وی با بیان اینکه ترامپ در حال ایجاد نظم نوین جهانی
تحت رهبری و دموکراسی آمریکاست ،گفت :ما براساس این
دموکراسی بزرگ کشورها را به سمت ایجاد نظم نوین لیبرال و
دوری از جنگ و رسیدن به رفاهی بزرگ سوق میدهیم .تحت
رهبری ترامپ ما رهبری بینالمللی و دوستانمان در سیستم جهانی
را کنار نمیگذاریم.وی با انتقاد از ایران و چین ،اتهامات این دو
کشور مبنی بر یکجانبه گرایی واشنگتن را رد کرد و مدعی شد که
این دو کشور در حال تضعیف نظم جهانی هستند.
وزیر امورخارجه آمریکا که از هر فرصتی برای نشان دادن
رویکرد خصمانه کشورش درقبال ایران و گزافه گویی علیه جمهوری
اسالمی استفاده میکند در حالی این ادعاها را تکرار کرده است که
واشنگتن و متحدان منطقهایشان عامل اصلی تمامی ناآرامیها،
بیثباتیها و جنگها در نقاط مختلف جهان ،بهویژه خاورمیانه
هستند اما هرگز در اتهام پراکنیهای خود اشارهای به این واقعیات
ندارند و حتی تالش میکنند با مقصر جلوه دادن ایران برای تمام
مشکالت و اختالفات در منطقه خاورمیانه بر این حقایق بدیهی
سرپوش بگذارند.
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بیانات رهبر انقالب درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان

رهبر معظم انقالب با بیان اینکه اجرای قانون بازنشستگان راه را برای
جوانان و رسیدن آنها به حوزههای مدیریتی میگشاید ،فرمودند :نمایندگان
محترم مجلس ،قانون را جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند تا مجبور نشوند
برای به کارگیری افرادی که من نمیشناسم به اجازه رهبری متوسل بشوند.
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنهای ،متن بیانات
رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای درس خارج فقه صبح سه شنبه ایشان
منتشر شد که به شرح ذیل است:
معظم له :دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو ــ بعد از
سرعون إلینا ــ و با اوقات تلخی تمام گفتند که
ِ
درس که میبینید همینطور یُ
این بازنشستههایی که طبق قانون باید برکنار بشوند ،اینها را برمیگردانند و
این را به پای شما مینویسند ،یعنی به پای من[ .البته]این محبت است ،این
نشان دهنده این است که این برادرمان نسبت به اینکه یک چیزی را به ما
نسبت میدهند که ایشان نمیپسندد ،ناراحت است .منتها اشکالش این بود
که سر من داد میکشید .من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد
میکشید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرتخواهی کنیم.
طلبه :من معذرت میخواهم .ببخشید.
معظم له :خیلی خب ،ما هم از شما معذرت میخواهیم.

رییس جمهور ایران اعالم کرد که آمریکا بداند اگر
بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد ،نفتی از خلیج
فارس صادر نخواهد شد.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی ،رییس
جمهوری صبح روز سهشنبه در جریان سفر استانی
کاروان تدبیر و امید به استان سمنان در ورزشگاه تختی
شاهرود در جمع مردم این شهرستان با اشاره به این که
امروز ،روز آزمایش و امتحان بزرگ تاریخی برای ملت
ایران است ،اظهار کرد :امروز روزی است که بعد از ۴۰
سال مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر آمریکا برای اولین
بار به پیروزیهای کم نظیری دست یافته ایم.
• ملت بزرگ ایران نخواهد گذاشت لبخند بر لبان
دشمن نقش ببندد ،آمریکا به دنبال کودتا در کشور ما
بود ،اما ناموفق شد؛ او به دنبال تحریم ایران و جدا کردن
خوزستان و حمله از طریق عفلقیان بود ،اما ناموفق شد؛
او همچنین به دنبال تحریم سرزمین ایران و شکستن
قدرت این کشور بود ،اما ناموفق شد.
• ملت بزرگ و غیور ایران هرگز در برابر آمریکاییها
سر فرود نیاورده و نخواهند آورد؛ آمریکاییها خواستند و
اعالم کردند که ایران را از صادرات نفت محروم میکنند و
ایران را از تبادل تجاری با دنیا باز میدارند؛ او میخواست
و اعالم کرد که ایران را در منطقه و جهان منزوی خواهد
کرد و گفت که به اهدافی که در منطقه در نظر دارد
دست خواهد یافت ،اما ملت ایران در همه این نبردها
اعالم خواهد کرد که پیروز نهایی خواهد بود.
• آمریکا بداند که ما نفتمان را میفروشیم و
خواهیم فروخت و او قادر به این نیست که جلوی فروش
نفت ایران را بگیرد؛ بدانید که اگر روزی آمریکا بخواهد
جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد ،نفتی از خلیج فارس
صادر نخواهد شد.
• آمریکا میخواهد رابطه ملت ایران با دنیا را تضعیف
کند ،امروز رابطه ایران بیشتر از هر زمان دیگری با دنیا برقرار
است و ما با همسایگان خود روابطی صمیمی داریم و خواهیم
داشت؛ آمریکا قادر نیست که رابطه ما با ملتهای منطقه که
در طول قرنها به عنوان همسایه مهربان در کنار هم بوده ایم
را بر هم بزند .آنها همچنین قادر نیستند که روابط تجاری
ما را با منطقه و دنیا قطع کنند.
• آمریکا باید این را بداند که در سراسر سرزمین
ایران ،مردم ما با کشورهای منطقه و جهان روابط
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی خود را حفظ خواهند کرد و
همچنان ارتباطاتمان را با همسایهها و کشورهای اسالمی
و جهان توسعه خواهیم داد.
• آمریکا به دنبال آن است که اروپا چین و هند و
همسایگان ایران را از ایران جدا کند .این در حالی است
که ما دشمن هیچ ملتی از همسایگان خود نیستیم و

این قانون بازنشستگان ،یک قانون بسیار خوبی است .این از آن قوانینی
است که ما به آن احتیاج داشتیم ،جایش هم خالی بود .این قانون در واقع
حلقه بسته مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال
طول میکشد ،این حلقه مدیریتی بسته را باز میکند ،میشکند ،راه را برای
جوانها میگشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی؛ بنابراین
اصل قانون ،قانون خوبی است منتها اطالق قانون ،اطالق درستی نیست یعنی
اینکه هر بازنشستهای باید به کار گرفته نشود ،این اطالق درست نیست .چون
بعضی از افراد هستند بله ،مث ً
ال سی سال هم خدمت کردهاند ،بازنشسته هم
شدهاند ،فرض کنید که بیست ساله بوده ،هجده ساله بوده استخدام شده،
حاال هم یک مردی چهل و هشت ساله ،پنجاه ساله است ،وقت کارش است و
تجربه خوبی هم پیدا کرده ،جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را
هم شامل میشود ،اما شمول قانون نسبت به این جور آدمهائی که کم و بیش
پیدا میشوند ،ممکن است زیاد هم نباشند ،درست نیست.
رهبر انقالب فرمودند :خب حاال [آن]مسئول ،آن مدیر چه کار کند
برخالف قانون؟ اینجا به فکر والیت فقیه میافتند که باالخره ،ولی فقیه
اجازه بدهد .میآیند از ما سؤال میکنند ،ما هم مواردی را ،بنده اینهایی
را که [نسبت به آنها]میآیند سؤال میکنند که نمیشناسم ،مگر بعضی

معدودشان را؛ ممکن است دو نفر ،سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها
را میشناسیم ،آنهایی را هم که نمیشناسیم ،اگر به آن مدیر اعتماد داشته
باشیم قبول میکنیم .مسئله این است و ّال اصل این قانون ،قانون خوبی
است ،باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم
مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند که دیگر این اشکاالت
پیش نیاید ،مجبور نشوند که به اجازه رهبری متوسل بشوند.

رییس جمهور:آمریکا اگر بخواهد جلوی فروش نفت ایران بگیرد
نفتی از خلیج فارس خارج نخواهد شد

تهدید آمریکا

نخواهیم بود .آمریکا نمیتواند میان ایران و همسایگان او
و همچنین کشورهای اسالمی تفرقه ایجاد کند.
• آمریکا طی ماههای اخیر در چندین زمینه در
مواجهه با ایران با شکست مواجه شدهاند ،نخستین
شکست آمریکاییها ،تالش برای مبارزه با قدرت ایران از
طریق جلب نظرات کشورها و سیاستمداران جهان بود،
اما به جز دو کشور کوچک و یک رژیم صهیونیستی ،هیچ
کشوری نه تنها از آنهاحمایت نکرد ،بلکه همه تحریمهای
آمریکا علیه ایران را محکوم کردند.
• مردم بدانند طی دو ،سه ماه اخیر آمریکاییها را در
مجمع عمومی سازمان ملل ،شورای امنیت سازمان ملل،
دادگاه الهه و دادگاه عالی کشور ایتالیا در مصافهای
حقوقی به شکست کشاندیم و این به معنای پیروزی
دیپلماتهای ایران ،حقوق دانان این کشور ،ملت بزرگ
ایران و نیروهای مسلح در برابر دشمنان است.
• نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در سراسر
منطقه ،با تالش ،ایثار و حمایتشان ،امنیت را برقرار
کردهاند .نیروهای مسلح و همه ارکان نظام جمهوری
اسالمی ایران برای امنیت عراق ،سوریه و لبنان به
ملتهای منطقه کمک کردهاند و امروز نیز ایران تالش
میکند تا به مردم مظلوم یمن کمک کند تا آنها در
برابر متجاوزان آل سعود در صحنه نبرد نظامی و سیاسی
پیروز و موفق شوند و آل سعود و آمریکا در این نبرد
شکست بخورند.

خبر

• دولت و مجموعه نظام برای رشد ،توسعه و عظمت
ایران تالش میکند تا ایرانی قدرتمندتر از به گذشته بسازد،
نمیگذاریم که دشمنان ایران را به شکست بکشانند .ایران
سرزمین مقدس و سرزمین امام رضا (ع) و امام (عج) و
قرآن کریم است که دشمنان قادر نیستند آن را به شکست
بکشانند .مردم در هفتههای آتی شاهد خواهند بود که در
شرایطی که آمریکا میخواست ما نتوانیم بودجه سالم و
متعادلی را به مجلس شورای اسالمی ارائه کنیم ،انشاءاهلل در
 ۲۵آذر ماه امسال دولت بودجه سال آینده را تقدیم مجلس
شورای اسالمی خواهد کرد.
• در بودجه سال  ۴۳۳ ،۹۸هزار میلیارد تومان برای
بودجه عمومی پیشبینی شده است که انشاءاهلل با همت
و ایثار مردم و وحدت دولت و ملت و همچنین تالش
نمایندگان این بودجه مصوب خواهد شد و علیرغم میل
آمریکا در سال آینده اجرا خواهد شد.
• در بودجه سال آینده کاالهای اساسی مردم را با
قیمتی مناسب تنظیم خواهیم کرد .همچنین به حقوق
بگیران ثابت که در فشار قرار دارند در بودجه سال آینده
در حد توان و امکان دولت کمک خواهد شد .همچنین
به حقوق حقوق بگیران و بازنشستگان در سال ۲۰ ،۹۸
درصد اضافه خواهد شد.
• در بودجه سال  ۹۸برای اشتغال ،حرکت و تولید،
صنعت ،کشاورزی و خدمات در سراسر کشور تالشهای
بسیاری خواهیم کرد ،در سال آینده شاهد تحولی بسیار

خوب در زمینه مسکن خواهیم بود .به گونهای که
نگرانیهای مردم برای مسکن دار شدن خانه اولیها و
ساختمانهای فرسوده بر طرف شود .دولت همچنین با
فقر مطلق مبارزه خواهد کرد و به تمام وعدههایی که
رییس جمهوری در انتخابات سال  ۹۶به ملت بزرگ ایران
داد ،عمل خواهد شد.
• از وعدههای انتخاباتی خود عقب نشینی نخواهم
کرد و به قولهایی که دادهام عمل میکنم ،البته شرایط
امروز کشور ،شرایطی است که باید هماهنگی ،وحدت و
انسجام بیشتری نسبت به قبل وجود داشته باشد ،چرا که
با انسجام و وحدت از مشکالت پیش رو خارج خواهیم
شد.
• کشور در بحران قرار ندارد و نخواهد بود و ابر تورم
و ابر بیکاری ما را تهدید نخواهد کرد؛ عدهای به ناروا
و نادانسته این حرفها را در روزنامهها و تبلیغات خود
مطرح کردهاند.
• امروز در کشور مشکالتی وجود دارد که مردم باید
ازآنها مطلع باشند؛ باید دست به دست هم دهیم و از
مشکالت موجود عبور کنیم و همان طور که در ماههای
قبل مردم گامهای خوبی برداشتند و مقداری از فشارها
کاسته شد ،هنوز نیز باید کارهای بسیاری انجا م .شود
تا فشار از دوش مردم برداشته شود .تالش و امید دولت
این است که روند صعودی تورم که در ماههای قبل مردم
را آزار داد راکاهش دهیم تا مردم مقداری آرامتر شوند و
انشاءاهلل در برابر دشمنان بایستیم تا به پیروزی نهایی
دست یابیم.
• مساله آب ،یکی از معضالت امروز استان سمنان
و کل کشور است .مساله آب مشکلی بزرگ و عمومی و
ملی است که باید برای آن به دنبال راهکارهایی باشیم.
خوشبختانه میزان نزول باران در ابتدای سال جاری آبی،
در وضعیت خوبی قرار دارد و ما امیدواریم که در ادامه
سال نیز شاهد بارش باران باشیم.
• نیازمند انتقال آب از حاشیه کشور به داخل کشور
هستیم ،امروز باید برای تامین نیازهای آب بخشی از
آب مورد نظر خود را از آبهای جنوب و بخش دیگر را
از آبهای شمال کشور تامین کنیم .همچنین نخواهیم
گذاشت که در این مسیر مردم استانهای دیگر به
زحمت بیافتند و محیط زیست در استانهای دیگر به
خطر بیافتد.
• امروز از نظر دولت مشکالت انتقال آب از شمال ایران
به استان سمنان بر طرف شده است و کارهای مطالعاتی
مربوطه نیز انجام شده است .از صبح چهارشنبه اگر
سرمایهداری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت
کشور از جمله سمنان اقدام کند دولت این آمادگی را دارد تا
امکانات الزم را در اختیار او قرار دهد.

وزیر امور خارجه خبر داد:

فروش نفت محور کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران

وزیر امور خارجه در پاسخ به ادعای رویترز در مورد حذف فروش نفت از ،SPV
گفت که فروش نفت ،محور کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران است و در پاسخ به
اظهارات پمپئو نیز تاکید کرد که هیچ قطعنامهای در شورای امنیت آزمایشهای
موشکی ایران را ممنوع نکرده است.محمد جواد ظریف در توضیح ادعای اخیر
رویترز درباره عدم پوشش فروش نفت در جریان مراودات مالی اتحادیه اروپا با
ایران ،گفت :بر اساس اطالعاتی که ما داریم اینگونه نیست ،زیرا اگر پول نفت ایران
به حسابی واریز نشود مشخص نیست که پولی برای مراودات وجود داشته باشد،
از سوی دیگر قسمت عمده صادرات جمهوری اسالمی ایران نفت است بنابراین به
نظر میرسد برخی فضاسازیها در حال شکلگیری است تا مردم را ناامید کند.
گزیده سخنان ظریف در گفتگو با خانه ملت را در ادامه میخوانیم:
• جمهوری اسالمی ایران همیشه بر توان داخلی خود تأکید داشته و از این
رو تالش خود را با اروپاییها ادامه دادیم و بر این باوریم که اروپاییها در تالش
برای ارتباط با ایران هستند .اروپاییها معتقدند که اجرای برجام برای امنیت آنها
ضروری است لذا آنها برای تأمین امنیت خود و اجرای برجام باید هزینه کنند.
• ما در تماس فنی با اروپاییها هستیم تا این مکانیزم ویژه مالی برقرار شود،

بنابراین امیدواریم  spvبتواند نیازهای کشور را در حد قابل قبولی تأمین کند.
• اروپاییها قرار بود این مکانیزم را به عنوان اولین قدم راهاندازی کنند و
تاکنون تالشهایی هم کردند .به نظر احتیاط بیش از حدی از طرف اروپاییها
احساس میشود ،اروپاییها میخواهند بدون هزینه برای رفع نگرانیهای امنیتی،
صرفا از منافع برجام بهرهمند شوند که این امکانپذیر نیست.
• با این شرایط در مجموع به نظر میرسد اروپاییها این واقعیت را درک کنند
و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد بشنویم ،زیرا از سوی
اروپاییها اطالعات مقدماتی مثبتی برای ثبت کانال مالی به ما رسیده بنابراین
امیدواریم هر چه زودتر به واقعیت بپیوندد البته بعد از آن تضمین عملی از اهمیت
زیادی برخوردار است.
• آقای پمپئو هیچ اعتباری برای قطعنامه شورای امنیت قائل نیست و
برخالف تعهدات بینالمللی از برجام خارج شدند اما دیگران را به خاطر اجرای
برجام مجازات میکنند لذا از وی توقع بیشتری نیست.
• در برجام آزمایش موشک برای ایران ممنوع نشده است ،در قطعنامه 2231
هم صرفاً در مورد موشکهایی با قابلیت حمل کالهک هستهای است اما ممنوع

نشده بلکه از ایران خواسته شده از این نوع موشکها استفاده نشود.
• ایران به دنبال استفاده از سالح هستهای نیست ،این موشکهای ایرانی هم
برای حمل سالح هستهای تولید نشدهاند ،در واقع موشکهای تولیدی ما برای
کالهک متعارف طراحی شدهاند .موشکهایی که برای کالهک هستهای طراحی
شوند نیاز به دقت ندارد و برای اینکه به دقت برسید نیاز به هزینه باالیی دارد.
جمهوری اسالمی با حمله اخیر به تروریستها نشان داد که موشکهای جمهوری
اسالمی کام ً
ال نقطه زن است.
• برای طراحی موشک نقطه زن نیاز به کالهک های متعارف است ،اظهارات
وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشکهای ایرانی همانند گذشته از پایه غلط
است ،آنها بهتر است قطعنامه  2231را مطالعه کنند.
• جمهوری اسالمی معتقد است اعتراض به صورت مسالمتآمیز حق همه
مردم است اما اعتراض باید در چارچوب قانون باشد .به همین جهت همان مباحثی
که در مورد کشور خودمان مطرح میکنیم ،در مورد سایرین هم قائل هستیم
لذا مقامات فرانسوی در برابر اعتراضات مردم باید به صورت مسالمت آمیز با آنها
برخورد کنند.

محسن رضایی در دیدار سفیر آلمان:

اروپا مقابل زیادهخواهی آمریکا ایستادگی کند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه توصیه ما به اروپا این است
که برجام را جدی بگیرد ،گفت :اروپا باید در برابر زیاده خواهی آمریکا ایستادگی
کند.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر سه شنبه در
دیدار «میکائیل کلور» سفیر آلمان در ایران اظهار داشت :در کشور ما اقوام ایرانی
بیش از چند هزار سال است که در کنار هم زندگی می کنند .ایران بارها اشغال
شده اما این پیوند اقوام گسسته نشده و همه به زندگی برادرانه خود ادامه می
دهند.وی افزود :در جنگ هم این همبستگی را بارها مشاهده کردیم .آذربایجانی ها
و بختیاری ها ،بلوچها و سایر اقوام در کنار برادران عرب برای آزادسازی خوزستان
علیه صدام در قالب سپاه و بسیج به طور داوطلبانه جنگیدند.
رضایی تصریح کرد :در شرایطی که لهجه ها این اقوام متفاوت بودند در
جبهه ها قلب هاشان به هم نزدیک بود .این مورد یک رویداد بی نظیر و خاص
ملت ایران است و ما با وجود این مردم ،به آینده ایران و جمهوری اسالمی بسیار
امیدوار هستیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند آهسته و کم تاثیر
همکاری اروپائیان با ایران گفت :از اروپایی ها گله مندیم .دولتمردان اروپا به خوبی
شما که به جای جای ایران سفر کرده اید ،موضوعات و مسائل را درک نمی کنند.
متاسفانه اروپا پاسخ مناسبی در برابر همکاری های ایران ارائه نمی کند.
رضایی گفت :اکنون چند ماه است که به دنبال ایجاد کانال مالی ،هستند،
اما برخی کشورها در اتحادیه اروپایی همکاری مناسبی ندارند .اروپایی در صحبت
ها حمایت اما در عمل همکاری نمی کنند .این یک اشتباه استراتژیک است که
اروپایی ها مرتکب می شوند .انتظار داریم که این پیام منتقل شود که از نجابت
ایرانیان ،سو استفاده نشود .اروپا نباید فرصت این همکاری را از دست بدهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :دولت ما و وزیر خارجه ما به

همکاری با اروپا واقعا اعتقاد دارند .تا دیر نشده از این فرصت استفاده کنید.
رضایی با قدردانی از دعوت آلمان از هیئت نمایندگی مجمع اظهار داشت :ما
باید گفتمان نخبگان بین ایران و اروپا را فراتر از سیاستمداران آغاز کنیم .شکست
خوردگانی که از ایران به اروپا رفته اند ،نمایندگی ملت ایران نیستند .آنها اطالعات
دقیقی از ایران ندارند یا به شما نخواهند گفت.
وی گفت :سوال مهمی که وجود دارد این است که ما علیه صدام و داعش و
مواد مخدر جنگیده ایم و شهید داده ایم ،شما هم با این گروهها موافق نبودید ،چه
کشوری بهتر از ایران ،در این موارد عمل کرده است .سعودی هایی که با داعش و
صدام همکاری کرده و از قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه حمایت می کند ،به
شما نزدیک شده! این موضوع را باید نخبگان ما و شما بنشینند و برای ملت های
اروپایی تبیین کنند.
رضایی با اشاره به ناآرامی های اخیر در شهرهای فرانسه افزود :اگر اروپا نتواند
استقالل خودش را در برابر آمریکا نشان دهد ،آینده تاریکی در انتظار اروپا است.
اوضاع فرانسه را ببیند .مردم فرانسه هویت مستقل از اروپا می خواهند .اروپا هویت
خودش را نتوانسته تثبیت کند .استقالل اروپا به این کشورها هویت می دهد.
وی اضافه کرد :آقای مکرون گفته ما نوکر آمریکا نیستیم .مردم اروپا این
موضوع را در عمل می خواهند .آقای ترامپ تعرفه سنگین وضع کرده و امضای
همه کشورها در برجام را بی اعتبار کرده است .این تحقیر اروپاست.
رضایی با بیان اینکه هویت اروپا به خطر افتاده است تصریح کرد :اگر این
هویت بازیابی نشود ،فرانسه هم در  ۱۰سال آینده از اروپا جدا شده و اتحادیه
دچار مشکل می شود .توصیه ما این است که برجام را جدی بگیرید .اروپا باید
در برابر زیاده خواهی آمریکا ایستادگی کند .مردم شما نگاهشان به آمریکا عوض
شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :ما در ایران صبر زیادی را از خود
نشان داده ایم .رهبری و مردم ما صبورانه و نجیبانه منتظر اقدام اروپا هستند .اگر
همکاری نشود ،اوضاع بر می گردد .این جمله من دیپلماتیک نیست ،یک پیش
بینی است .در  ۸ماه آینده اروپا توسط ملت ایران مورد آزمون قرار می گیرد.
در ادامه میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران گفت :ما با شما هم
عقیده هستیم که باید بیشتر با هم گفتگو کنیم .دو سال است که در ایران هستم
اما این مدت برای دیدن و شناخت کشور شما مدت زیادی نیست.
سفیر آلمان در تهران افزود :من از منطقه ای در آلمان می آیم که مردمانش
برای حفظ استقالل در کوه ها مستقر بودند .اقامت ما در زاگرس و منطقه بختیاری
بسیار جالب بود .دریافتم که مردم بختیاری قرن ها از استقالل کشورشان دفاع
کرده اند.وی با استقبال از پیشنهاد گفتگوی بین نخبگان ایران و آلمان گفت :از
بنیاد مستقل علوم و سیاست خواستم که در برقراری پیوند ایران و آلمان فعال تر
شود و دعوتنامه این بنیاد برای برگزاری یک نشست اولیه در برلین را تقدیم شما
می کنم.میکائیل کلور برشتولد تصریح کرد :نظرات شما را به دولت آلمان منتقل
خواهم کرد .در اروپا شناخت کمی وجود دارد .باید اعتراف کنم که تحت تاثیر
قدرت استقالل و شخصیت مردم شما قرار گرفته ام و این ویژگی ها در همه جا
دیده نمی شود.
وی تاکید کرد :برخی از مطبوعات ایران از سفرهای من انتقاد کرده اند که
چرا این قدر به گوشه گوشه ایران سفر می کنم اما واقعا در این سفرها درک بهتری
از ایران پیدا کرده ام.
سفیر آلمان گفت :امیدوارم سازوکار کانال مالی برقرار شود و کارشناسان ما
به دنبال ایجاد یک سیستم جدید در برابر دالر هستند .این موضوع به حاکمیت و
استقالل ما مرتبط است.

