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اخبار

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید کرد:

ک به
ضرورت همکاری قوا برای کم 
آسیبدیدگان سیل

نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید
روز یکشنبه به ریاست حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی ،رئیس قوه
قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی تشکیل شد.
رئیس جمهور در ابتدا به رئیس جدید قوه قضائیه که برای اولین
بار در جلسه شورای عالی شرکت داشت ،خوشآمد گفت و ابراز امیدواری
کرد که همکاریهای قوه قضائیه در پیشبرد امور اقتصادی کشور با
استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی تداوم یافته و
گسترش یابد.
دکتر روحانی با اشاره به وقوع سیل بیسابقه در کشور که از اواخر
سال گذشته شروع شد و آثار آن هنوز ادامه دارد ،گفت :از مردم خوب
کشورمان که در کنار نیروهای امدادی ،مسئوالن کشور و نیروهای
نظامی و انتظامی به کمک سیلزدگان شتافتند ،قدردانی میکنم.
کمکهای سازمان یافته مردم به هممیهنان خود همچنان مورد نیاز
است که در کنار تالشهای دولت دستگاههای مختلف امکان آن را
فراهم کنند که هر چه زودتر زندگی در مناطق سیلزده به حالت
طبیعی برگردد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت همکاری سه قوه برای کمک
به آسیبدیدگان سیل اخیر در کشور تأکید کرد.
روسای قوه مقننه و قضائیه نیز ضمن قدردانی از کمکهای
مردمی و مسئوالن کشوری و لشکری به سیلزدگان ،تداوم این کمکها
را مورد تأکید قرار دادند.
در این جلسه ،موضوع اختصاص منابع الزم برای جبران خسارات
وارده به سیلزدگان از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد
بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
شورای عالی در بخش دیگری از بررسیهای خود لزوم دسترسی
حداکثری مردم به بیمه حوادث طبیعی را مورد بررسی قرار داده و در
جهت اختصاص منابع کافی در این زمینه پیشنهادهای الزم را مورد
بررسی و تصویب قرار داد.

جهانگیری :دستگاههای امدادی تا هر زمان که
الزم است در حالت آماده باش باشند

معاون اول رییسجمهور بر آمادگی همه جانبه در استانهای
درگیر با سیل و مناطق در معرض طغیان رودخانهها تاکید کرد.اسحاق
جهانگیری صبح یکشنبه در تماسهای تلفنی جداگانه با استانداران
هرمزگان ،سیستان و بلوچستان ،کرمان و خراسان های رضوی و
جنوبی ،از آخرین وضعیت بارش ها و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با
سیل در این استانها مطلع شد.معاون اول رییس جمهور از استانداران
این استان ها خواست تا با در نظر گرفتن تمامی احتماالت ،امکانات و
ظرفیت استان های خود را برای جلوگیری از بروز خسارات جانی و
مالی به مردم بکار گیرند و دستگاههای امدادی و کمک رسان را تا
هر زمان که الزم است در حالت آماده باش کامل نگه دارند.جهانگیری
همچنین بر هماهنگی همه دستگاه ها در چارچوب مصوبات جلسه
ستاد مدیریت بحران استان تاکید کرد و با اشاره به پیش بینی های
سازمان هواشناسی خواستار بکارگیری همه تمهیدات برای کاستن از
خسارات احتمالی شد.استانداران این استانها نیز گزارشی از آخرین
اقدامات صورت گرفته به معاون اول رییس جمهور ارائه کردند و از
آمادگی همه جانبه برای مواجهه با سیل خبر دادند.
در واکنش به اظهارات سفیر فرانسه در آمریکا؛

عراقچی :فرانسه فوراً شفاف سازی کند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد :اگر توئیتهای سفیر
فرانسه در آمریکا موضع این کشور است ،ما با نقض عمده هدف برجام
مواجه هستیم و پاریس باید فورا شفاف سازی کند.سید عباس عراقچی
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در فضای مجازی به اظهارات اخیر
سفیر فرانسه در آمریکا واکنش نشان داد.عراقچی در توییتی نوشت:
«اگر توئیتهای ژرارد آرود موضع فرانسه است .ما با نقض عمده
هدف و مقصود برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت مواجهیم .پاریس باید فورا ً شفاف سازی کند ،در غیر این
صورت ما اقدام الزم را به عمل میآوریم».گفتنی است ،سفیر فرانسه
در واشنگتن در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با بیان اینکه
انقضای «برجام» به معنای عدم پایبندی ایران به یک برنامه غیرنظامی
برای فعالیتهای هستهای آن نیست مدعی شد ،در صورت عدم رعایت
این مسئله از سوی ایران پس از برجام ممکن است باز هم تحریمهایی
علیه این کشور اعمال شود.وی گفت :اینکه بگویم ایران پس از انقضای
«برجام» اجازه دارد اورانیوم غنی سازی کند ،اشتباه است .بر اساس
پروتکل الحاقی ،ایران باید تحت نظارتهای شدید ثابت کند که
فعالیتهای هستهای آن غیرنظامی است.

آرامش اقتصادی سریعتر برقرارشود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :از اردیبهشت و خرداد
باید تمرکز ما بر احیای کسب و کار مردم در مناطق سیل زده باشد
و دولت برای این کار باید مسئولینی خارج از سیستم جاری و اداری
تعیین کند.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،ضمن
اشاره به موضوع رونق تولید و خساراتی که سیل اخیر به کارگاههای
تولیدی غرب و جنوب کشور وارد کرده است ،گفت :امروز موضوع سیل
زدهها و مسائل بهداشتی و آب و غذای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار
است .مرحله دوم هم اسکان مردم در مناطق سیل زده است.وی افزود:
اولویت سوم مردم ایجاد رونق اقتصادی و احیای کسب و کار آنهاست.
بسیاری از فعالیتهای اقتصادی این مردم از نظر دامداری و کشاورزی
از بین رفته است .برنامهریزی دقیقی باید انجام شود تا این موضوع
بازسازی شود.رضایی خاطرنشان کرد :در هفتههای اول مشکل ما حل
موضوع اسکان مردم در مناطق سیل زده است ولی از اردیبهشت و
خرداد دیگر باید تمرکز خود را روی احیای کسب و کار و رونق تولید
مردم در این مناطق بگذاریم .برای این کار نیز دولت باید مسئولینی را
خارج از این سیستم جاری و اداری تعیین کنند.وی همچنین افزود:
ظاهرا ً رئیس جمهور هر وزیری را مسئول استانی کرده است .امیدواریم
دولت بتواند با این تدبیر تا خرداد و تیر ماه آرامش نسبی را به مناطق
سیل زده بازگرداند.

مادورو :یگانهای مردمی ونزوئال
به نیروهای مسلح میپیوندند

رئیسجمهور ونزوئال اعالم کرد قانون اساسی این کشور به گونهای
تغییر خواهد یافت که یگانهای مردمی به نیروهای مسلح ملی بولیواری
ملحق شوند .به گزارش اسپوتنیک ،نیکالس مادورو ،رئیسجمهور
ونزوئال اعالم کرد یگانهای مردمی این کشور به نیروهای مسلح ملی
بولیواری ( )FANBملحق میشوند.مادورو با بیان اینکه برای این اقدام،
قانون اساسی این کشور باید اصطالح شود افزود« :فرمانده چاوز همیشه
رویای تشکیل یک سازمان مسلح مردمی بزرگ و قدرتمند داشت.
یگانهای مردمی اکنون جایگاهی قانونی خواهند داشت و به بخشی
جداییناپذیر از نیروهای مسلح کشور تبدیل میشوند».اوایل ماه جاری
میالدی ،مادورو اعالم کرد تا ماه دسامبر  ۲۰۱۹شمار افسران یگانهای
مردمی ونزوئال از ۲.۱میلیون به ۳میلیون نفر افزایش خواهد یافت.این اقدام
رئیسجمهور ونزوئال در بحبوحه بحران کنونی این کشور انجام میشود که
از سه ماه پیش و با کودتای آمریکایی در این کشور آغاز شد.خوان گوایدو،
سردسته مخالفان دولت ،ژانویه سال جاری میالدی پس از چراغ سبز دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا و متحدان واشنگتن ،در اقدامی غیرقانونی و
جنجال برانگیز ،خود را رئیسجمهور ونزوئال خواند و باعث تشدید تنشها در
این کشور شد؛ اقدامی که بی درنگ مورد حمایت آمریکا و دیگر کشورهای
غربی قرار گرفت.مردم ونزوئال و ارتش این کشور بارها حمایت خود را از
دولت قانونی کاراکاس اعالم کرده اند .با این حال ،آمریکا و متحدانش در
تالش هستند با وضع تحریمهای شدید و همچنین تحت فشار قرار دادن
ارتش ونزوئال ،آنها را به قطع پشتیبانی از دولت مادورو وادار کنند.
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ظریف :سازوکار متناظر با اینستکس در ایران راهاندازی شد

اسناد جلوگیری آمریکا از کمکرسانی به سیلزدگان را منتشر میکنیم

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت
که باید تاکید کنم که ساز و کار متناظر با اینستکس یک
اقدام مقدماتی توسط اروپاییها است و آنها در اردیبهشت
ماه سال گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام تعهدات
متعددی را طرح کردند .برای شروع به جای این تعهدات
نیاز بود که اینستکس راه اندازی شود و اکنون ما معتقدیم
که اروپاییها باید تالش و فعالیت کنند که بتواند تعهدات
خود را انجام دهند .آنها بسیار عقب هستند و نباید این
گونه تصور کنند که ایران منتظر آنها میماند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با بیان
اینکه ساز و کار متناظر برای اینستکس هفته گذشته در
ایران راه اندازی شد تاکید کرد که اروپاییها نسبت به انجام
تعهداتشان در ایران بسیار عقب هستند.
محمد جواد ظریف در حاشیه رونمایی از پایگاه
اینترنتی دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :ساز و کار متناظر با اینستکس
هفته گذشته در ایران راه اندازی شد و اکنون اروپاییها
هیچ بهانهای در اجرای تعهداتشان و شروع به کار ندارند.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان تصریح کرد :باید
تاکید کنم که این اقدام یک اقدام مقدماتی توسط اروپاییها
است و آنها در اردیبهشت ماه سال گذشته بعد از خروج
آمریکا از برجام تعهدات متعددی را طرح کردند .برای شروع
به جای این تعهدات نیاز بود که اینستکس راه اندازی شود
و اکنون ما معتقدیم که اروپاییها باید تالش و فعالیت کنند
که بتواند تعهدات خود را انجام دهند .آنها بسیار عقب هستند
و نباید این گونه تصور کنند که ایران منتظر آنها میماند.
ظریف ادامه داد :ما رابطه خوبی با همسایگانمان
داریم ساز و کارهای مشابهی را با بسیاری از کشورها
راه اندازی کردهایم و این ساز و کارها در حال عمل
هستند و من نمیدانم که اروپاییها برای یک ساز و
کار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند.محمدجواد ظریف
در ادامه صحبتهای خود با خبرنگاران در پاسخ به
سوالی در ارتباط با اقدامات ایران در مورد تصمیم اخیر
آمریکاییها علیه سپاه و نامهای که او به دبیرکل سازمان
ملل و شورای امنیت در این چهارچوب نوشته است،

سخنگوی قوه قضاییه:

تغییرات
قوه قضاییه
اتوبوسی
نیست

سفیر جدید فرانسه رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد

«فیلیپ تیه بو» سفیر جدید فرانسه در تهران بعدازظهر دیروز (یکشنبه) با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران
رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد .فیلیپ تیه بو از سال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۴سفیر فرانسه در پاکستان و از سال
 ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۹نیز سفیر فرانسه در کره جنوبی بوده است.
سفیر جدید فرانسه در سمتهایی چون نماینده فرانسه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیر اسبق روابط
بینالملل کمیسیون انرژی اتمی این کشور فعالیت کرده است.
فیلیپ تیه بو از سال  2011تا  2014سفیر فرانسه در پاکستان و از سال  2005تا  2009نیز سفیر فرانسه در
کره جنوبی بوده است.
پس از آنکه «فرانسوا سنمو» سفیر قبلی فرانسه در تهران زودتر از موعد پایان ماموریتش به پاریس بازگشت و
به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور سوریه منصوب شد ،گزینهای از سوی پاریس برای تصدی این
پست معرفی نشد.
«فرانسوا سنمو» سفیر فرانسه در تهران  27تیر ماه  1397با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران خداحافظی کرد.
او از آوریل  2016و در حدود دو سال و  4ماه عهدهدار این سمت بود .او اردیبهشت  1395استوارنامه خود را تقدیم
حسن روحانی کرده بود.
گفت :اولین کاری که ایران در برابر این اقدام غیرقانونی
آمریکا انجام داد صدور بیانیه شورای امنیت ملی کشور
بود که در آن بیانیه اعالم شد که ایران در عملی متقابل
گروه سنتکام را به عنوان سازمان تروریستی میشناسد و

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با انتشار خبری مبنی بر
تغییر دادستان تهران گفت :تا این ساعت هیچ تغییری در این
حوزه اتفاق نیفتاده است.
غالمحسین اسماعیلی  ،در خصوص تغییرات در قوه
قضائیه و انتشار خبرهایی در خصوص تغییر دادستان تهران،
اظهار کرد :اگر خبری باشد رسماً اعالم خواهد شد چون بر
اساس گمانه زنی نمیشود اظهار نظر کرد.
وی افزود :تا این ساعت هیچ تغییری در این حوزه اتفاق
نیفتاده است.

از دولت آمریکا به عنوان رژیمی حامی تروریسم یاد کرد.
وی با بیان اینکه در همین چهارچوب اقداماتی نیز
در مجلس در جریان است و ما با دوستانمان در مجلس
در حال مشورت هستیم که ببینیم چه اقداماتی میتوانیم

دفتر سخنگو فعال خواهد شد
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برگزاری نشستهای
خبری سخنگو هم گفت :دفتر سخنگو فعال خواهد شد و
ارتباطمان با جامعه رسانهای کشور را از طریق دفتر سخنگو
در نشستها و در غیر آن برقرار خواهیم کرد .همچنین
آن را بر اساس سیستم تعریف شده کام ً
ال منظم ساماندهی
میکنیم.
اسماعیلی در خصوص تغییرات دیگر در قوه قضائیه اظهار
کرد :به طور طبیعی اگر بخواهد تغییری انجام شود باید ابتدائا

تشریح اقدامات سپاه در سیل اخیر

سخنگوی سپاه گفت :خدمت رسانی پاسداران و بسیجیان تا رفع آالم و
مشکالت هموطنان عزیز در استانهای سیل زده و بازگشت وضعیت به شرایط
عادی همچنان ادامه خواهد داشت.
گذشت نزدیک به یک ماه از شروع بارندگیهای شدید در کشور که منجر
به جاری شدن سیل در برخی استانها به ویژه گلستان ،مازندران ،لرستان و
خوزستان و بروز خساراتی برای هموطنان در این استانها و ابالغ فرمانده کل
سپاه به نیروها ،سپاههای استانی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) مبنی
بر تسریع در امدادرسانی بیشتر و گسیل امکانات برای ترمیم زیرساختها و
کمک به سیل زدگان؛ سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی
کل سپاه در گفتگویی به تشریح اقدامات و فعالیتهای سپاه و بسیج در فرآیند
امداد و کمک رسانی به هموطنان سیل زده پرداخت.
سردار شریف کاهش تلفات انسانی ،کمک و مساعدت به مردم
سیل زده ،ارائه خدمات اولیه مانند تغذیه ،بهداشت ،اسکان و ترابری
و نیز مدیریت متمرکز برای جلوگیری از افزایش خطر سیل را سرلوحه
اقدامات سپاه در امداد رسانی به سیل زدگان برشمرد و تصریح کرد :در
جریان سیل اخیر سپاههای استانی درگیر در سیل و سپاههای استانی
معین ،نیروهای زمینی ،دریایی ،هوافضا و بسیج ،قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیا (ص) و معاونتهای پشتیبانی مانند لجستیک ،بهداری و نیروی
انسانی سپاه به طور مداوم ،مشغول امدادرسانی و کمک به هموطنان در
استانهای سیلزده میباشند.
وی افزود :حضور فرمانده کل سپاه ،نماینده ولی فقیه در سپاه ،جانشین
فرمانده کل ،فرماندهان نیروها و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) و نیز
مسئولین معاونتهای پشتیبانی و ستادی در مناطق سیل زده و تقسیم کار
برای ارائه خدمات بهتر و مدیریت جهادی و انقالبی در صحنه از نخستین
ساعات وقوع سیل در حال انجام است و حضور میدانی فرماندهان نقش تعیین
کنندهای در مدیریت بحران و کاهش آالم مردم عزیز در مناطق سیل زده
داشته است.
سردار شریف در ادامه با اشاره به اقدامات برجسته ردهها و نیروهای سپاه
در جریان سیل اخیر ،جمع آوری کمکهای مردمی ،فراهم کردن امکانات
ترابری و ارسال و توزیع کمکها با هماهنگی سازمانهای مسئول در منطقه
را از جمله اقدامات سپاههای استانی درگیر در سیل و سپاههای استانی که به
عنوان معین برای هر یک از استانهای سیل زده مأموریت داشتند برشمرد
و افزود :اعزام پاسداران ،بسیجیان و گروههای جهادی به منظور ارائه خدمات
میدانی و همکاری با ستادهای بحران استانها ،برقراری امنیت و نیز کمک
رسانی به مردم در اسکان ،تغذیه و پاکسازی منازل ،معابر و محلهای کسب
آنان از دیگر اقداماتی است که طی یک ماهه اخیر در مناطق سیل زده صورت
پذیرفته و همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات نیروی زمینی سپاه در یاری رساندن به سیلزدگان
اظهار کرد :فرمانده نیروی زمینی سپاه و معاون هماهنگ کننده این نیرو از
نخستین روزهای وقوع سیل در مناطق سیل زده حضور دارند؛ همچنین
نیروی زمینی سپاه با استقرار  ۳بیمارستان صحرایی در مناطق سیل زده به

ارائه خدمات تخصصی امدادی و درمانی به هموطنان سیل زده میپردازد.
سخنگو سپاه افزود :بکارگیری واحدهای مهندسی نیروی زمینی سپاه
برای ایجاد و ترمیم سیل بندها ،حفر کانال ،ساخت پل و … ،بازگشایی
مسیرهای اصلی ارتباطی مانند جاده دسترسی معموالن و ساخت پلهای ۱۹
گانه در استان گلستان ،بکارگیری  ۵۶۳دستگاه ماشین آالت مهندسی و نیز به
کار گیری بالگردهای هوانیروز به منظور جابجایی و اقدامات ترابری مورد نیاز
در طی روزهای اخیر توسط یگانهای نیروی زمینی سپاه صورت گرفته است.
سردار شریف در ادامه خاطرنشان کرد :قرارگاه کربالی نیروی زمینی
سپاه در خوزستان تاکنون بیش از  ۴هزار متر ترمیم و احداث سیل بند را به
انجام رسانده است؛ تأمین بیش از  ۲۰۰هزار لیتر آب شرب سیل زدگان و
اعزام و استقرار بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه زهرا (س) از استان کرمان
به خوزستان از دیگر اقدامات این نیرو در مناطق سیل زده میباشد.
سخنگوی سپاه در ادامه راه اندازی قرارگاه پشتیبانی و امداد رسانی
آبی در مناطق سیل زده را از اقدامات برجسته نیروی دریایی سپاه در یاری
رساندن به سیل زدگان برشمرد و تصریح کرد :این نیرو با به کار گیری بیش
از  ۲۷۰فروند شناور سبک اقدام به نقل و انتقال و جابجایی مردم کرده است؛
همچنین به منظور تردد در کانالها و مسیرهای کم عمق مناطق سیل زده
 ۷۰فروند قایق جیمینی به این نقاط ارسال شده است.
وی افزود :انجام اقدامات ترابری سنگین تجهیزات در مسیرهای دریایی،
بکارگیری بیش از  ۱۰۰دستگاه ماشین آالت راهسازی اعم از بولدوزر،
جرثقیل ،بیل مکانیکی ،کامیونت و کشنده و نیز استقرار بیمارستان تخصصی
نیروی دریایی سپاه با تجهیزات و امکانات کامل در منطقه هویزه ،از جمله
اقدامات این نیرو در جریان سیل اخیر است.
سردار شریف استقرار دو فروند بالگرد به منظور امدادرسانی و انتقال
بستههای حمایتی به مناطق فاقد مسیر تردد زمینی را از دیگر اقدامات
نیروی دریایی سپاه در سیل اخیر برشمرد و اظهار کرد ۴۰۰ :نیروی متخصص
شناوری ،غواص ،مکانیک دریایی ،آماد ،پزشکی و امداد و نجات نیز در مناطق
سیل زده به ویژه در خوزستان حضور داشته و به ایفای نقش در کمک رسانی
به هموطنان سیل زده میپردازند.
سخنگوی سپاه بکارگیری پهپاد های نیروی هوافضای سپاه به منظور
رصد و شناسایی مسیرهای سیل و تجمع آب در مناطق خطر آفرین و ارائه
اطالعات به صورت دقیق و  ۲۴ساعته به واحدهای مهندسی و ستادهای
بحران استانها برای اولین بار در جریان سیل اخیر را تجربهای بسیار موفق
و راهگشا توصیف و تصریح کرد ۴ :فروند بالگرد نیروی هوافضای سپاه نیز
با انجام  ۱۲۰سورتی پرواز ،امدادرسانی و جابجایی سیل زدگان و لوازم
و تجهیزات را به انجام رسانده و هواپیماهای فوق سنگین ایلوشین سپاه
حداقل در  ۸نوبت ،بیش از  ۲۰۰تن کاالهای موردنیاز سیلزدگان را به استان
خوزستان منتقل کرده اند.
وی افزود :واحدهای مهندسی نیروی هوافضای سپاه نیز در کمک به
ترمیم پلها فعال بوده و ساخت یک پل ارتباطی حیاتی در استان ایالم با
تالش و مجاهدت آنان در کمترین زمان ممکن صورت پذیرفته است.

صورت دهیم خاطرنشان کرد :نمایندگان محترم مجلس در
این زمینه تالشهایی کردند ،طرحهایی را ارائه دادند و ما
کماکان با آنها در تماس هستیم.
وزیر امور خارجه همچنین ادامه داد :در همین راستا
نامهای را نیز من به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت
نوشتم و در آنجا بر غیر قانونی بودن این اقدام آمریکا و
سیاستهای غلط آمریکا در منطقه و تبعات ناشی از آن
تاکید کردم.وی افزود :در صحنه رسانهای در این زمینه
فعالیتهای خوبی صورت گرفت .در صحنه روابط دو جانبه
با سایر کشورها نیز قرار است پیامهایی از جانب من برای
وزرای خارجه همه کشورها ارسال شود .امروز که روز اجرایی
شدن تصمیم آمریکاست این اتفاق رخ میدهد و ما در آن
نامه نسبت به این اقدام و اهمیت موضع گیری کشورها
در ارتباط با این موضوع تذکرات الزم را دادهایم و عواقب
خطرناک اقدام بی سابقه آمریکا را تشریح کردهایم.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان همچنین در ارتباط
با موانع موجود برای ارسال کمکهای بینالمللی به سیل
زدگان کشورمان نیز گفت :در این زمینه در حوزه اطالع
رسانی اقدامات وسیعی انجام شده است و همین موضوع
باعث شد که دولت آمریکا در موضع تدافعی قرار گیرد تا
حدی که اعالم کرد ما مانعی برای ارسال کمکها نیستیم
در حالیکه این حرف خالف است و ما اسنادی را جمعآوری
کردهایم و به زودی منتشر میکنیم که نشان میدهد
بانکهای اروپایی به دلیل نگرانی از اقدامات آمریکا از
پذیرش کمکهای مردم ایران در خارج از کشور و مردم سایر
کشورها که مایل به کمک رسانی هستند ،پرهیز میکنند.
ظریف با تاکید بر اینکه کمک رسانی بینالمللی به
معنای نیاز نیست بلکه به معنای همدردی و همبستگی
جهانی است که در میان مردم وجود دارد ،ادامه داد :این
همبستگی جهانی به دلیل اقدامات تخریبی آمریکا مورد
مزاحمت قرار گرفته است .آمریکاییها البته ناگزیر شدهاند
که کاری که میکنند را تکذیب کنند ولی ما اسنادی را
جمعآوری کردهایم که ثابت میکند که آمریکاییها در این
اقدام که میتوان به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف کرد،
مشارکت فعال دارند.

تغییرات در ردههای دیگر صورت گرفته و به مرور به ردههای
پایینتر برسد.
وی افزود :تغییرات در قوه قضائیه همیشه حساب شده،
دقیق و کارشناسی بوده و مثل تغییرات در جریانات سیاسی
نیست که به صورت گسترده و اتوبوسی باشد.
رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد :اطالعات
مربوط به تغییرات جدید در قوه قضائیه را هر وقتی اتفاقی
رخ داد و تغییری صورت پذیرفت حتماً به نحو مقتضی اعالم
خواهیم کرد.

سردار شریف با اشاره به حضور گسترده و فعال بسیجیان و گروههای
جهادی از نخستین ساعات وقوع سیل در امداد رسانی به هموطنان ،اظهار
کرد :پس از وقوع سیل در استانهای گلستان ،مازندران ،لرستان و خوزستان،
بسیجیان این استانها به سرعت سازماندهی و به مناطق مورد نیاز اعزام
شدند؛ همچنین سازمان بسیج مستضعفین ساماندهی و اعزام گروههای
جهادی توانمند و متخصص به تناسب نیاز منطقه را در کمترین زمان ممکن
صورت داد؛ جمع آوری کمکهای مردمی و نیازهای ضروری ،ارائه خدمات
امدادی و پزشکی و کمک به بازگشت شرایط زندگی سیل زدگان به وضع
عادی با مرمت و بازسازی منازل سیل زدگان از جمله اقدامات بسیج در
مناطق سیل زده میباشد.
وی تصریح کرد :در پی پیام سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی
قدس سپاه مبنی بر حضور فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و همراهی
ستادهای بازسازی عتبات عالیات و اربعین کشور برای کمکرسانی به مناطق
سیل زده ،موکب های اربعین حسینی از سراسر کشور برای خدمت رسانی
به مردم سیل زده استانهای لرستان ،خوزستان و سایر نقاط آسیب دیده
از سیلهای اخیر اعزام و تاکنون بیش از  ۱۲۰موکب در مناطق سیل زده
راهاندازی شده است و به ارائه خدمات از قبیل پخت و توزیع غذای گرم در
میان سیل زدگان میپردازند.
سخنگوی سپاه با اشاره به اقدامات گسترده و راهگشای قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا (ص) در یاری رساندن به سیل زدگان اظهار کرد :قرارگاه سازندگی
سپاه با بهرهگیری از توان ،تجربه و تخصص باال در خصوص اقدامات مهندسی
و با بکارگیری تجهیزات و ماشین آالت سنگین ،از همان ساعتهای اولیه وقوع
سیل در مناطق بحران حضور یافته و با ایجاد مسیرهای انحرافی ،بازگشایی
راهها ،احداث و ترمیم پلها با بیش از  ۴۰۰دستگاه ماشین آالت مهندسی و
بیش از  ۸۰۰نفر نیروی انسانی برای برقراری ارتباط راههای روستایی و مناطق
صعب العبور اقدام کرده است.
سردار شریف در پایان تاکید کرد :اقدامات و فعالیتهای سپاه برای
امدادرسانی در جریان سیل که از  ۲۸اسفند ماه سال گذشته در منطقه
گلستان و مازندران آغاز شد ،کماکان ادامه داشته و تمرکز آن در روزهای
اخیر در لرستان و خوزستان بوده است و خدمت رسانی پاسداران و بسیجیان
تا رفع االم و مشکالت هموطنان عزیز در این استانها و بازگشت وضعیت به
شرایط عادی همچنان تداوم خواهد داشت.

ترامپ :به سلمان گفتم اگر ما نباشیم ،ایران  ۲هفتهای عربستان را میگیرد

رئیسجمهور آمریکا که پیش از این هم اظهارات توهینآمیزی خطاب به
سعودیها مطرح کرده بود ،در یک جمع خصوصی اظهارات مشابهی را تکرار
کرده و مدعی شده است که در نبود حمایتهای نظامی آمریکا از سعودیها،
ایران میتواند به سرعت عربستان را فتح کند.
به گزارش فارس« ،دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که پیش از این
هم اظهارات توهینآمیزی خطاب به سعودیها مطرح کرده بود ،در یک جمع
خصوصی اظهارات مشابهی را تکرار کرده و مدعی شده است که در نبود
حمایتهای نظامی آمریکا از سعودیها ،ایران میتواند به سرعت عربستان
را فتح کند.
بر اساس کتاب تازهمنتشر شده «قلهای (کنگره) که به جان دادن
میارزد؛ نبرد کنگره و آینده آمریکای ترامپ» نوشته «آنا پالمر» و «جیک
شرمن» از روزنامهنگاران نشریه «پالیتیکو» ،ترامپ در سپتامبر سال
گذشته میالدی در جریان یک جلسه خصوصی با حامیان ملی حزب
جمهوریخواه ،به یادآوری سفری پرداخته که در سال  ۲۰۱۷به عربستان
سعودی داشته است.
او دیدارش با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی را «خوب» توصیف
کرده و ادعا کرده که در این دیدار با پادشاه سعودی گفته است« :پادشاه ،اگر
ما بریم ،اگر ارتش ما برود ،ایران دو هفتهای [کشور] شما را میگیرد .شما
فقط  ۲تریلیون دالر اینجا [سرمایهگذاری] کردهاید .اما همه شما [هواپیمای

شخصی بوئینگ]  ۷۴۷دارید».
رئیسجمهور آمریکا سپس در توضیح اینکه سعودیها چقدر ثروتمند
هستند ،به حامیان مالی حزب جمهوریخواه گفته است« :همه شما فقط با
هواپیمای «گالف استریم ( »۶۵۰یک جت شخصی کوچک) پرواز میکنید،
درسته؟ اندازه [این هواپیما] به اندازه یک اینچ از  ۷۴۷هم نیست .سلطان
پول (پادشاه سعودی) یک  ۷۴۷دارد ،پادشاه یک  ۷۴۷دارد ،اگر  ۷۴۷نداشته
باشید ،فقیرید».
ترامپ سپس دوباره به شرح مکالماتش با پادشاه سعودی بازگشته و
گفته است « :گفتم «پادشاه ،شما  ۲تریلیون دالر در بانک دارید ،اما ما
برای محافظت از شما  ۴میلیارد دالر میخواهیم ،وگرنه [از عربستان] خارج
میشویم ».پادشاه گفت «قبال چنین چیزی اتفاق نیافتاده ،نمیفهمم ».و من
گفتم «بله ،میدانم ،متأسفام ،اما ما  ۴میلیارد دالر میخواهیم»».
وی سپس ظاهرا در اشاره به سعودیها ،آنها را «کودن» توصیف کرده
است.
رئیسجمهور آمریکا البته به تعریف و تمجید از سفرش به عربستان
سعودی پرداخته و آن را «به مراتب بهتر» از سفر به چین توصیف کرده
است .وی در توصیف وضعیت استقبال سعودیها از او گفته است« :فرود که
آمدیم ،به من گفتند که پادشاه روی باند منتظر است .گفتم خوب است ،برای
[باراک] اوباما [رئیسجمهور سابق آمریکا] او در کاخ زیر کولر منتظر بود ،اما

برای من روی باند ،آن هم در هوای  ۱۱۵درجه ( ۴۶درجه سانتیگراد)! البته
در عربستان سعودی این روز خنکی به حساب میآید و او روی باند آسفالت
منتظر من بود».
ترامپ در ادامه گفته است« :از هواپیما پیاده شدم و با او دست دادم ،اما
سر خم نکردم و مالنیا هم دستش را [به سوی پادشاه] دراز کرد .یادتان باشد،
به ما گفته شده بود که «او دست نمیدهد ».اما او دست (مالنیا) را گرفت و
بوسید .ماچ ،ماچ ،ماچ .و من پیش رفتم و گفتم ،هی ،پادشاه ،کافیست ،بس
است .سه بوسه!»
بر اساس کتاب ،بعد از این صحبت ترامپ ،در اتاق غوغایی به پا شده،
اما تصاویر ویدئویی از لحظه ورود ترامپ به عربستان سعودی نشان میدهد
ادعا بوسه پادشاه سعودی بر دست همسر رئیسجمهور آمریکا ،دستکم در
فرودگاه ،درست نیست و او صرفا با وی دست داده است.
این اولین بار نیست که ترامپ اینطور سعودیها را تحقیر کرده و از آنها
میخواهد که پول بیشتری به واشنگتن بپردازد .او در سال  ،۲۰۱۴حتی پیش
از آنکه در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود ،در مورد عربستان سعودی
نوشته بود« :به عربستان سعودی و دیگران بگویید که ما از آنها میخواهیم
(طلب میکنیم) که به ما برای ده سال آینده نفت رایگان بدهند ،یا اینکه
ما دیگر از بوئینگهای  ۷۴۷خصوصی آنها محافظت نمیکنیم .پولش را
بدهید».

