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اخبار

سفر نخست وزیر ژاپن در چارچوب روابط
سنتی و دیرینه دو کشور انجام میشود

سخنگوی دولت گفت :این سفر در جهت توسعه روابط
دوجانبه و گفتگوهای مورد عالقه طرفین انجام میشود .علی ربیعی
سخنگوی دولت با اشاره به سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به
ایران گفت :این سفر در چارچوب روابط سنتی و دیرینه دو کشور
و در جهت توسعه روابط دوجانبه و گفتگوهای مورد عالقه طرفین
انجام میشود.علی ربیعی با بیان اینکه سفر نخست وزیر ژاپن به
ایران به دعوت رسمی روحانی ،رئیس جمهوری انجام میشود گفت:
شینزو آبه در این سفر ،طی روزهای  ۲۲و  ۲۳خرداد از ایران دیدار
میکند و ضمن مذاکرات با رئیس جمهوری با مقام معظم رهبری
نیز مالقات خواهد داشت .این اولین بار در  ۴۱سال گذشته است
که یک نخست وزیر از ژاپن به ایران سفر میکند.

کمیته مشترک نحوه افزایش حقوق کارکنان
را در دست بررسی دارد

نماینده مردم ورامین در مجلس خواستار تشکیل هیاتی
مرکب از نمایندگان دولت و مجلس برای بررسی چگونگی
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال  ۱۳۹۸شد و الریجانی
خبر از تشکیل این هیات و بررسی موضوع داد .سیدحسین نقوی
حسینی در جلسه علنی دیروز (سهشنبه) مجلس در تذکری به
وزیر جهادکشاورزی گفت :عشایر یکی از اقشار مهم تولید کننده در
حوزه کشاورزی هستند که متاسفانه توجهی به آن ها صورت نمی
گیرد و این قشر ،قشر تولیدکننده بی آزاری هستند که ضرورت
دارد در سال رونق تولید ملی مورد توجه قرار گیرند.وی در تذکر
دیگری گفت :بین نمایندگان مجلس و دولت در زمینه احکام
صادره حقوق کارمندان و بازنشستگان اختالف نظر وجود دارد
که برخی از نمایندگان و کمیسیون برنامه و بودجه معتقدند
احکام صادره برای افزایش حقوق براساس مصوبه مجلس
نبوده است .به همین جهت کسانی که حقوق پایین تر دریافت
می کنند ،افزایش حقوق کمتری داشتند و کسانی که حقوق
بیشتری دریافت می کردند افزایش حقوق بیشتری دارند .در
عین حال دولت نیز به سه بند مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه
استناد میکند و تاکید دارد حد وسط مصوبه مجلس را اجرا
کرده است .به همین جهت درخواست دارم هیاتی متشکل از
نمایندگان ،دیوان محاسبات و دولت تشکیل شود تا به این
موضوع رسیدگی شود تا حقی از کارمندان به ویژه کسانی که
حقوق پایین تری دریافت می کنند ،تضییع نشود.علی الریجانی
در پاسخ به تذکر نقوی حسینی ،گفت :این کمیته برای
رسیدگی به حقوق کارمندان تشکیل شده است .از مجلس آقای
قاضی زاده هاشمی(عضو هیات رئیسه مجلس) حضور دارد عالوه
بر آن نمایندگان دیوان محاسبات و نمایندگان سازمان برنامه و
بودجه در حال بررسی موضوع هستند که احکام صادره براساس
مصوبه مجلس بوده یا خیر ،اگر نبوده چطور باید اصالح شود؟
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جهانگیری :نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تعلل کنیم

معاون اول رئیس جمهوری گفت :در مبارزه با
مفاسد اقتصادی نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم
و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین
حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه
دفاع کنیم.
به گزارش معاون اول رئیس جمهوری« ،اسحاق
جهانگیری» در چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز گذشته به ریاست وی
برگزار شد ،تاکید کرد :آسیب شناسی تخلفات صورت
گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود.
وی افزود :در مبارزه با مفاسد افتصادی نباید تعلل
و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر
گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه
با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تأسف از اینکه
شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم ،تصریح
کرد :پروندههای فسادی که کشف و با آنها برخورد شده
است نباید رها شوند بلکه باید ضمن برخورد با موارد
مختلف فساد ،رویهها و روندها نیز اصالح شود تا از تکرار
وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات
اقتصادی را شفافیت دانست و اظهار داشت :اگر فرآیندها
اصالح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد
از بسیاری تخلفات و سو استفادهها جلوگیری میشود.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از تخلفات و سو
استفادهها در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق میافتد،
گفت :بانک مرکزی باید به عنوان اصلی ترین دستگاه
ناظر بر عملکرد بانکهای عامل با اقتدار کامل در انتخاب
مدیران حرفهای و اعضای هیأت مدیره بانکها که دارای
صالحیت اخالقی و تخصصی هستند عمل کند و در
مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.

یوسفنژاد :مجلس به وزیر ضعیف رأی نمیدهد

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
ضرورت معرفی گزینه مناسب برای تصدی وزارت آموزش و پرورش
از سوی رئیس جمهور تاکید کرد که مجلس شورای اسالمی به
وزیر ضعیف رای نخواهد داد.علی اصغر یوسف نژاد  ،با اشاره به
استعفای وزیر آموزش و پرورش و اهمیت این وزارتخانه ،اظهار
کرد :ما منتظر هستیم که آقای روحانی یک فرد قوی را برای
تصدی به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد دهد چرا که مجلس در
سال چهارم فعالیت خود به وزیر ضعیف رأی نخواهد داد.وی اضافه
کرد :وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باید کسی باشد که وجاهتی
بین معلمان و جامعه آموزش و پرورش داشته باشد و با مشکالت
آموزش و پرورش از مطالبات فرهنگیان گرفته تا مسائل مربوط به
حقوق و مزایا و موارد مختلف آشنایی داشته باشند و توان پیگیری
و حل مسائل را دارا باشد.یوسف نژاد با بیان این که وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش باید از مجلس شورای اسالمی و کمیسیونهای
تخصصی آن و همچنین دولت در جهت منفعت جامعه فرهنگی
بهره بگیرد ،در این باره خاطرنشان کرد :نمایندگان متقاضی معرفی
فردی با قابلیتها و رزومه قابل دفاع و همچنین سابقه مدیریت و
وجاهت مناسب برای حل مسائل این وزارتخانه هستند.

هایکو ماس :زمان ،زمان دیپلماسی است

وزیر امور خارجه آلمان پس از بازگشت به برلین از طرفین
برجام درخواست کرد تا به تعهدات هستهای خود پایبند باشند.به
گزارش ولت ،هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه پس
از بازگشت به برلین از سفر یک روزه خود به تهران ،به کنسرسیوم
ادارات رادیویی دولتی جمهوری فدرال آلمان گفت :اگر تمام
طرفین به تعهدات خود پایبند باشند ،آنگاه برجام میتواند آیندهای
داشته باشد.وی با اشاره به اینکه آلمان و اتحادیه اروپا از توافق
هستهای حمایت میکنند ،گفت :ما از ایران نیز انتظار داریم که به
تعهداتش پایبند باشد.وزیر امور خارجه آلمان همچنین در بخشی
دیگر از صحبتهای خود تصریح کرد :ما خواهان کاهش تنشها در
منطقه هستیم .درگیری نظامی در منطقه فاجعهبار خواهد بود.وی
با بیان اینکه حتی آمریکا نیز خواهان افزایش تنشها نیست ،اظهار
کرد :حال زمان دیپلماسی است.

الوروف :ایران همچنان در چارچوب
برجام عمل میکند

وزیر امورخارجه روسیه تاکید کرد که ایران کماکان در
چارچوب محدودیتهای برجام عمل میکند.به گزارش خبرگزاری
اینترفکس ،سرگئی الوروف وزیر امورخارجه روسیه روز سهشنبه
در اظهاراتی خاطر نشان کرد :ایران همچنان در چارچوبهای
تعیین شده در برجام در ارتباط با غنیسازی و ذخیره آب سنگین
عمل میکند.وی همچنین گفت :بسیار ضروری است که مسکو و
واشنگتن یک بیانیه مشترک در عالیترین سطح در زمینه غیرقابل
پذیرش بودن هرگونه جنگ هستهای منتشر کنند.آژانس بینالمللی
انرژی اتمی نیز در جدیدترین گزارش خود از اجرای برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) بار دیگر تائید کرد که ایران کماکان به
تعهدات مرتبط هستهایاش ذیل برجام عمل میکند.اگرچه آژانس
در تمامی گزارشات خود پایبندی ایران را تائید کرده است اما
آمریکا در ماه مه  ۲۰۱۸بهطور یک جانبه از برجام خارج شد و
تعهدات خود را نقض کرد .واشنگتن سپس تحریمها علیه کشورمان
را بازگرداند.جمهوری اسالمی ایران پس از گذشت یک سال از زمان
خروج آمریکا از برجام به تازگی اعالم کرد که قصد دارد اجرای دو
مورد از تعهدات برجامیاش را متوقف کند و اروپا نیز دو ماه فرصت
دارد تا برای حفظ توافق کاری انجام دهد.

ریابکوف :به همه تعهداتمان به ترکیه
پیرامون اس ۴۰۰ -پایبند هستیم

معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرد :همه تعهدات ما به ترکیه
پیرامون اس ۴۰۰ -به صورت کامل و در اسرع زمان به انجام خواهد
رسید.به گزارش اسپوتنیک ،سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه
روز سه شنبه در سخنانی اعالم کرد :مسکو مصمم به رعایت همه
الزامات مورد توافق به منظور ارسال سامانه اس ۴۰۰ -به ترکیه است.
معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت :همه تعهدات ما به
صورت کامل و در اسرع زمان به انجام خواهد رسید .این تعهدات شامل
همه توافقات و اسنا ِد مورد توافق طرفین در این خصوص است.این
درحالیست که مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر و با تصویب قطعنامه
ای درباره دریافت سامانه اس ۴۰۰ -از روسیه توسط ترکیه به ابراز
نگرانی پرداخته بود؛ اقدامی که آنکارا در بیانیه ای آن را غیرقابل قبول
دانسته است.

رحمانی فضلی:

به نسبت
کاهش قیمت
ارز ،کاالها
باید ارزان
شوند

** سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص
چکهای تضمینی نتایج مثبتی داشته است
معاون اول رئیس جمهوری به سیاست گذاری بانک
مرکزی در خصوص چکهای تضمینی اشاره کرد و یادآور
شد :این اقدام نتایج مثبت و سازندهای به همراه داشت و
امیدوارم این گونه برنامهها و اصالح فرآیندهای نادرست
در سایر بخشهای اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.
جهانگیری همچنین درمورد گزارش دبیرخانه این
ستاد در خصوص کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب
شناسی شکل گیری مفاسد اقتصادی ،از دبیرخانه ستاد
خواست برنامه آسیب شناسی علل وقوع فساد را با
جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات
الزم برای شناسایی گلوگاههای فسادخیز و نیز اصالح
فرآیندها را در جلسات بعدی ارائه کند.
وی در ادامه به فشارهای سنگین اقتصادی از سوی
آمریکا علیه ملت ایران اشاره و خاطرنشان کرد :آمریکا ۳۰

وزیر کشور با اشاره به اینکه قیمت ارز در
 ۱۰روز گذشته روندی کاهشی داشته است،
گفت :اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان
نسبت قیمت کاالها باید کاهش یابند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع
خبرنگاران با اشاره اینکه جلسات «ستاد
اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» به طور
مرتب برگزار میشود ،افزود :دیروز سه شنبه هم
جلسه ستاد اطالعرسانی اقتصادی با حضور همه
دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار و
طبق معمول در این جلسه گزارشات هفتگی از
عملکرد حوزههای اقتصادی و اجرایی ارائه شد.
باتوجه به پیشنهادات اعضای ستاد ،عمدتاً کار
ستاد این خواهد بود که به صورت پیشگیرانه با
مسائل برخورد کنیم.
رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات
اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه مصوبات این
ستاد به استحضار سران قوا میرسد و در آنجا
نسبت به حل معضالت و مشکالت اقدام میشود،
اضافه کرد :اگر احساس میشود در حوزهای
اقتصادی مشکالتی وجود دارد که در آینده
در تولید و قیمتها اثر منفی داشته باشند ،آن
مشکالت و احتماالت مطرح ،بررسی و در مورد
آنها تصمیمگیری میشود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بعضی از
دستگاهها مانند قوه قضائیه با توجه به نوع تعامل

درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به تعبیر خودشان
جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسالمی ایران
به راه انداختهاند .آنها تصور میکردند که با این فشارها،
اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه خواهد شد ،اما
به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلکه روز به
روز بر اقتدار کشور افزوده میشود.
در این جلسه حجت االسالم و المسلمین
غالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز با
بیان اینکه ضعفها و اشکاالتی در برخی بخشها وجود
دارد ،گفت :با وجود همه این ضعفها و باوجود فشارهای
بسیار سنگین دشمنان اما به لطف خداوند و با همت
مدیران کشور وضعیت معیشت و امنیت در کشور قابل
قبول است.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای
اسالمی هم در این جلسه با یادآوری اینکه ریشه تمام
مشکالت کشور نبود اطالعات و دادههای دقیق برای تصمیم

و همکاری آنها با رسانهها و دستگاههای اجرایی
عملکرد خوبی داشتهاند ،اظهار کرد :به دلیل این
نوع از عملکرد و همکاری دستگاههای مرتبط،
روند هماهنگی سیاستهای ما در اجرا بسیار
مناسب شده است .بر همین اساس گزارشی
از روند هماهنگی سیاستهای اجرایی با ائمه
جمعه سراسر کشور ارائه شد که بسیار خوب و
امیدوارکننده بود.وزیر کشور ادامه داد :گزارشات
بسیار خوبی در خصوص اقدامات دستگاههای
اجرایی در جهت تشویق تولید ،مقاومت مردم و
در جهت جلوگیری از برخی سیاه نماییها ارائه
شد ،که جای تشکر دارد .همچنین در این جلسه
مباحث جلسه قبل و نحوه اطالع رسانی برخی
رسانهها مطرح شد.رحمانی فضلی با یادآوری
این نکته که طبق گزارشی که هر هفته وزرات
صمت در این ستاد ارائه میدهد ،قیمت حدود
 ۶۰قلم کاال پیگیری و رصد میشود ،تاکید کرد:
در جلسه قبل برخی رسانهها به نقل اینجانب از
کاهش  ۵۰درصدی کاالها گزارش داده بودند که
این خبر درست منتقل نشده بود .صحیح آن به
این صورت است که از آن  ۶۰قلم کاال ۵۰ ،درصد
روندی کاهشی ،بین  ۵تا  ۱۰درصد داشته است.
 ۴۰درصد ثبات و  ۱۰درصد نیز افزایش قیمت
گزارش شده است .باید توجه شود که تمام این
درصدها مربوط به  ۶۰قلم کاالیی است که رصد
میشوند.

خبر

گیری است ،گفت :اگر بانک اطالعاتی کامل وجود داشته
باشد تصمیم گیری ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد و
زمینه بروز تخلفات و فساد از بین خواهد رفت.
در این جلسه که وزیران دادگستری ،اطالعات،
امور اقتصادی و دارایی ،رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،رئیس سازمان بازرسی کل
کشور ،رئیس کل دیوان محاسبات ،دادستان عمومی
و انقالب تهران ،نمایندگان اطالعات سپاه و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی عضو ستاد نیز حضور داشتند،
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از
جلسات برگزار شده کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب
شناسی و بازنگری در فرآیندها و گلوگاههای فسادخیز
و پیشگیری از فساد مبتنی بر پروندههای مفاسد کالن
اقتصادی که با مشارکت قوای سه گانه و نهادهای
اطالعاتی و امنیتی برگزار میشود ،ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد
اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیب شناسی قرار گرفت
و ضمن تشریح پروندههای فساد در برخی بانکها،
راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات
ارائه شد و مقرر شد این جلسات برای بررسی و آسیب
شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه یابد و
راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته
تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در
فرآیندها و گلوگاههای فسادخیز ،اعضای جلسه نظرات
و دیدگاههای خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند
و راهکارهای پیشگیری از بروز تخلفات و تکرار فسادهای
اداری و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه همچنین نماینده اطالعات سپاه
گزارشی از نحوه برخورد با تعدادی از مفسدان بزرگ
اقتصادی و شبکههای وابسته به آنها ارائه کرد.

رئیس ستاد اطالعرسانی و تبلیغات
اقتصادی کشور با بیان اینکه همه دستگاههای
اجرایی را موظف کردیم سخنان واحد خود را در
اختیار رسانهها قرار دهند ،ادامه داد :دستگاههای
اجرایی با حضور فعال خود در عرصه اطالع رسانی
از انتشار اعداد و ارقام غیر واقعی جلوگیری کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد :در حوزه مسکن
رسانههایی با نیت فضا سازی و بازارسازی های
کاذب موجب افزایش قیمت فروش و اجاره شده
بودند ،با تصمیم قوه قضائیه با حدود  ۱۰سایت
غیر مجاز که به این کار مشغول بودند برخورد
مناسب و متناسب صورت گرفت .طبق گزارشات
فضای رسانهای در این حوزه آرام تر شده و قیمت
درحوزه مسکن روند کاهشی داشته است .اتفاقی
مشابه مسکن در حوزه خودرو هم افتاده بود ،با
برخوردی که با سایتها و عوامل افزایش قیمت
خودرو شد در آن قسمت هم با شرایط ارامی
مواجه هستیم .در حال حاضر فضای اطالع
رسانی و رسانهای کاال در حوزههای ارز ،سکه،
مسکن و خودرو کام ً
ال مدیریت شده است و
دستگاههای اجرایی مرتبط موطف هستند دائماً
رصد کنند و اطالعات درست را به مردم بدهند.
وی افزود :گزارشی از افزایش قیمت برخی
کاالها از ستاد تنظیم بازار داشتیم مبنی بر اینکه
برخی از اقالم لبنی تا حدود  ۲۰درصد افزایش
داشته است که در ستاد ،ریز اجزا تشکیل دهنده

قیمت آن کاالها بررسی و مقرر شد نظارت
دقیقی صورت پذیرد که باعث افزایشهای کاذب
و غیر رسمی نشود ،این موضوع را اصناف و وزارت
صمت پی گیری میکنند.
وزیر کشور با بیان اینکه جلسات این ستاد
به صورت هفتگی تشکیل میشود ،اظهار کرد :در
اینجا موضوعات مرتبط رصد ،تحلیل و مناسب
با فضای رصد شده وتحلیل شده ،دستگاههای
اجرایی اقدامات مناسب و الزم را انجام میدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که در راستای
واقعی شدن قیمتها چه اقداماتی انجام داده اید؟
گفت :برخی قیمتها به صورت کاذب افزایش
داشته اند و رقم کاهشی کم بوده است .مقرر شد
دستگاههای مرتبط ،این موضوع را در دستور کار
خود قرار داده و تالش کنند ثبات قیمتها اتفاق
بیافتد.رحمانی فضلی گفت :در حال حاضر یکی از
عوامل و عناصر مهم در افزایش قیمتها ،به ظاهر
مرتبط با قیمت ارز بوده است ،لذا همانگونه که
هنگام افزایش قیمت ارز کاال گران میشد ،اکنون
که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت کاالها
باید کاهش یابند .با توجه به روند کاهشی قیمت
ارز در ده روز گذشته امیدواریم دستگاههای
مرتبط با موضوعات و کاالهای مختلف به این
موضوع توجه و آن را کنترل کنند ،مقرر شد این
موضوع هم بررسی و در جلسات بعد گزارش آن
ارائه شود.

سردار شریف :دشمن میخواهد انتقام بگیرد

سخنگوی سپاه هدف دشمن از طرح شایعات و ادعاهای کذب علیه فرماندهان
سپاه را انتقام از محبوبیت روز افزون و معنادار این نهاد مردمی دانست.
سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در پاسخ به سوالی پیرامون چرایی تالش دشمن در افزایش شایعات
و انتشار اخبار کذب علیه فرماندهان و مسئولین این نهاد در هفتههای اخیر ،اظهار
داشت :پس از اقدام کینه توزانه و مغایر با قوانین بین المللی آمریکاییها در قرار
دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمانهای تروریستی که
تالشی نامتعارف و خباثت آمیز به شمار میرفت ،شاهد واکنشهای گسترده بین
المللی و انتقاد اغلب رسانهها ،کارشناسان و کشورها از این تصمیم شیطانی بودیم.
وی افزود :به رغم آمال و آرزوهای دشمنان انقالب و نظام ،به ویژه رژیم
پلید و تروریستی ایاالت متحده آمریکا ،این اقدام قبیحانه بر خالف تصور کاخ
سفید و دنباله روهای ترامپ ،در صحنهای معکوس در داخل کشور باعث
شکلگیری وحدت و حمایت ملی و معنادار از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
شد که به ویژه آمریکاییها را بسیار منفعل و دچار حیرت و گیجی کرد.

سخنگوی سپاه اقدام آمریکاییها در معرفی سپاه به عنوان سازمان تروریستی
را خطایی راهبردی توصیف و با اشاره به اقدام قابل تحسین آنی دولت و مجلس
شورای اسالمی در تروریست خواندن نیروهای آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام
و تمام نیروهای وابسته به آن در منطقه خاطرنشان کرد :دشمنان برای تأثیرگذاری
بر روند حمایت و همراهی شگفت انگیز افکار عمومی داخلی و خارجی از سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،به تاکتیک نخ نما شدهای متوسل و در صدد برآمدند
با بهره گیری از رسانههای وابسته و شبکههای اجتماعی تبهکار پس از تغییرات
و تحوالت اخیر در سطح فرماندهی سپاه و برخی دیگر از فرماندهان ،به شایعه
پراکنی پیرامون سرداران و مسئولین و بعضاً خانواده آنان در سپاه بپردازند و در
همین راستا به طرح اکاذیب مشمئزکننده ای مانند فرار از کشور و یا دستگیری
چند تن از سرداران سپاه از جمله سرداران نصیری ،ربیعی ،توالیی و … مبادرت
ورزیدند.
سردار شریف تصریح کرد :این در حالی است که این عزیزان از نیروهای
مخلص و فعال سپاه بوده و در جایگاهی جدید در سپاه فعال و با جدیت به ایفای

مأموریتها و مسئولیتهای محوله ،اشتغال به خدمت دارند و حتی اخباری از
حضور آنان در محافل منتشر شده است.
سخنگوی سپاه هدف دشمن از طرح ادعاهای کذب و انتشار شایعات بی
اساس نسبت به فرماندهان و سرداران این نهاد مردمی و انقالبی را انتقام از
محبوبیت روز افزون آنان پس از اقدام قبیحانه و غیرقانونی آمریکایی ضد سپاه
دانست و تاکید کرد :به کوری چشم دشمنان و سرکردگان کاخ سیاه و رئیس
جمهور ماجراجو و مجنون آمریکا ،سپاه در قلب مردم ایران جای دارد و به مدال
خادمی ملت و پیشتازی در دفاع از امنیت ملی در محیط تهدید علیه جمهوری
اسالمی در هر نقطهای -که با تقدیم شهدای فراوان همراه بوده است -افتخار
میکند.سردار شریف در پایان با تاکید بر اینکه پاسداران خود را سپر بالی حوادث
کشور دانسته و لحظهای از خدمت به مردم عزیز ایران اسالمی غفلت نخواهند کرد،
گفت :افزایش بنیه دفاعی کشور و تأمین امنیت پایدار و خدمت خالصانه در همه
صحنههای نیاز کشور در دستور کار سپاه است و به اینگونه جوسازیها اعتنایی
نمیکنند.

وزارت خارجه آمریکا :مشکلی با تبادل کاالهای غیر تحریمی با ایران نداریم

وزارت امورخارجه آمریکا اعالم کرد که با سازوکار مالی
اروپا با ایران که تبادل کاالهای غیرتحریمی را تسهیل میکند،
مشکلی ندارد.
مورگان اورتاگوس ،سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در
نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره اظهارات
جدید وزیر امورخارجه آلمان در تهران درباره سازوکار مالی اروپا
با ایران گفت :من فکر میکنم که وزیر خارجه پیش از این پاسخ
را داده است .بهطور قطع هر سازوکاری برای پرداخت که در آن
کاالها و خدماتی تبادل شود که در تحریمهای آمریکا قرار ندارد،
خوب است اما از هیچگونه سازوکار پرداخت از هر کشوری در
جهان که اجازه تجارت و یا تعامل نهادها و شرکتها با نهادهای
ایرانی تحت تحریم را میدهد ،حمایت نخواهد کرد.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا،
اورتاگوس همچنین در پاسخ به سوالی درباره آزادی نزار زاکا
شهروند لبنانی -آمریکایی که به جرم جاسوسی در ایران زندانی
بود ،گفت :ما امیدواریم که گزارشها درباره آزادی او صحت
داشته باشد اما در حال حاضر اطالع بیشتری در این زمینه

ندارم.

این در حالی است که شبکه بلومبرگ به نقل از یک مقام
آمریکایی مدعی شد که واشنگتن در حال بررسی تحریمهای
جدیدی علیه ایران است که ممکن است شرکت ایرانی متناظر با
اینستکس را هدف قرار دهد.به گفته این منبع ،اینستکس ایرانی
نهادی موازی با بانک مرکزی ایران است که پیشتر در فهرست
تحریم آمریکا قرار گرفته بود.
کشورهای اروپایی چندی پیش به منظور محافظت از
تجارت محدود شده خود با ایران در برابر تحریمهای آمریکا از
ساز و کار مالی ویژهای به نام اینستکس رونمایی کردند که در
فرانسه مستقر است و یک شرکت متناظر با خود در ایران دارد.
به گزارش بلومبرگ ،اگر تحریمهای جدید آمریکا اعمال شوند،
احتماالً تالشهای اروپاییها برای تجارت با ایران از طریق دور
زدن استفاده از دالر و نظام مالی آمریکا بیش از پیش با مشکل
مواجه خواهند شد.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود افزود :چنین اقداماتی باعث
گستردهتر شدن شکاف بین اروپاییها با دولت ترامپ که معتقد

به کمپین فشار حداکثری بر ایران است ،خواهد شد.
الی گرانمایه ،از کارشناسان ارشد شورای روابط خارجی
اتحادیه اروپا گفت :اگر دنبال تحریم اینستکس ایرانی باشید در
واقع در تالش برای کشتن اینستکس هستید .اگر آمریکا این
کار را انجام دهد به نظرم حمایت سیاسی بیشتری در اروپا برای
مخالفت با اقدامات آمریکا صورت خواهد گرفت.
اگرچه اروپاییها برای راضی ساختن واشنگتن اعالم
کردهاند که اینستکس تنها محدود به مبادالت کاالهای
بشردوستانه خواهد بود اما به نظر میرسد این تضمین نیز
رضایت واشنگتن را جلب نکرده است .بررسی تحریمهای
جدید تنها یک روز پس از آن اعالم شد که هایکو ماس،
وزیر امورخارجه آلمان برای گفتوگو در خصوص چگونگی
بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی توافق هستهای با مقامات
ایرانی روز گذشته به تهران آمد.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا همچنین دراین
نشست خبری با اشاره به تحری مهای روز جمعه وزارت
خزانهداری آمریکا علیه  ۳۹شرکت زیر شاخه بخش صنایع

پتروشیمی ایران با ادعای حمایت از سپاه پاسداران ایران گفت:
ما قصد داریم هر شرکتی را که در بخش صنایع پتروشیمی یا
بخشی دیگر که برای آن [سپاه پاسداران ایران] تأمین مالی
فراهم کند ،مورد هدف [تحریمها] قرار دهیم.
اورتاگوس در ادامه تاکید کرد که کارزار فشار حداکثری
ادامه دارد و خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که آمریکا
با متحدانش در باره تهدید برنامه موشکی ایران و آنچه
فعالیتهای تروریستی و ضایع کردن حقوق بشر توسط
ایران خواند ،اتفاق نظر دارد.اورتاگوس با نادیده گرفتن این
که دولت آمریکا در سال گذشته طی اقدامی یکجانبه از توافق
هستهای خارج شده است ،گفت :ایران تهدید به تخطی از برخی
ممنوعیتهای مهم برجام کرده است و دوباره آمریکا را تهدید کرده
است که به دلیل کارزار فشار حداکثری نمیتواند [از ایران] انتظار
داشته باشد که ایجاد مشکل نکند.وی ادعا کرد :تهدید کردن و
باجخواهی هستهای و ارعاب دیگر ملتها ،رفتار معمول حکومت
انقالبی در تهران است.

ظریف و پیشنهاد معاهده منع تجاوز ،گام جدی برای حل مشکل

ادامه از صفحه اول
ایران قب ً
ال هم ،این روند را با ترکیه نیز داشت .در آن
مقطع ،کل رابطه ایران  -ترکیه به موضع سوریه و سرنوشت
بشار اسد گره خورده بود که قطعا این بازی ،برد  -باخت بود
و زورآزمایی برای تحمیل باخت به طرف مقابل ،دو طرف را
دچار آسیب کرد.اما از مقطعی به بعد ،تهران و آنکارا تالش
کردند بازی برد  -برد را در پیش بگیرند و موضوع سوریه و
اسد را از بقیه موضوعات جدا کرده و سایر پرونده های منطقه
ای را براساس حمایت از منافع مشترک ،دنبال کنند .نتایج این
سیاست موفق هم اکنون پیش روی ماست.
دوم  -پیشنهاد امضای معاهده عدم تجاوز ،نشان می دهد
ایران به ماهیت دغدغه های کشورهای جنوب خلیج فارس پی
برده است .کشورهای جنوب خلیج فارس دغدغه ها و نگرانی
هایی درباره جمهوری اسالمی ایران دارند .فارغ از بحث درستی
یا نادرستی این نگرانی ها ،ایران تالش کرده این ادعاها را بررسی

کند.مهمترین دغدغه کشورهای جنوب خلیج فارس ،تهدید
موجودیت آنها ،حمله نظامی ،حمایت از گروه های مخالف و
برانداز و ایجاد گروه های خفته است.
به عنوان مثال در صورت حمله نظامی حداکثری و
موفقیت حداکثری حمله نظامی به کشوری به مانند ایران،
عراق ،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه یا  ،...حداکثر حکومت،
دستخوش تغییر خواهد شد اما این کشورها باقی خواهند ماند
ولی در صورت بروز چنین حادثه ای برای کویت ،بحرین ،قطر یا
امارات ،از اساس وجود /موجودیت این کشورها در معرض حذف
و نابودی خواهد بود همان اتفاقی که در حمله صدام به کویت در
سال  1369روی داد و چیزی به نام «کشور کویت» حذف شد.
فارغ از بحث درستی یا نادرستی اصالت این دغدغه ها
اما این نگرانی ها به شدت برای این کشورها جدی است و
برخی رفتارها و موضع گیری ها در داخل نیز پشتیبان این
دغدغه هاست.

همچنین بازی پلیس خوب و بد برخی ها در ایران با این
کشورها نیز به معنی حمایت از این دغدغه هاست.
این سخن ظریف نشان می دهد هر چند با تاخیر اما ایران
به دنبال شناخت و به رسمیت شناختن و رفع دغدغه های
کشورهای جنوب خلیج فارس است همانگونه که در برجام،
دغدغه طرف جهان درباره ساخت سالح هسته ای توسط تهران
را به رسمیت شناخت ،درباره آن مذاکره کرد و در قالب یک
توافق مکتوب ،حاضر به انجام فعالیت هایی برای رفع آن شد.
سوم  -چه باید کرد؟
ایران برای جدایی دو کشور سعودی و امارات از محور B
چه باید کند؟
پاسخ اینجاست که ایران می تواند دست به اقدامات زیر
بزند و شرایط فعلی در رابطه با سه کشور سعودی ،امارات و
بحرین را تغییر داده و آنها از صف گروه  Bجدا کند:
 -1تغییر نگاه به کشورهای جنوب خلیج فارس از نگاه

امنیتی  -نظامی به نگاه اقتصادی
 -2اطمینان بخشی به این کشورها از سوی بخش اصلی
قدرت ایران درباره منع تجاوز یا حمایت از گروه های برانداز
 -3انتقال یک صدای واحد از ایران در ارتباط با کشورهای
جنوب خلیج فارس
 -4تقویت نقش فعاالن اقتصادی در رابطه تهران با
کشورهای جنوب خلیج فارس
نکته :برخی فکر می کنند همانگونه که تهران توانست در
عراق ،سوریه ،یمن و لبنان نقش آفرینی کند می تواند زمینه
سرنگونی حکومت های سعودی و امارات و جایگزینی آن با
حکومت هوادار ایران را فراهم کرد غافل از اینکه این روند ضمن
انتقال این دو دولت به جبهه براندازان حکومت تهران ،باعث
تقابل فرسایشی میان دو طرف می شود و فرصت های رفاه
و توسعه اقتصادی  -فرهنگی را از مردم دو سوی خلیج فارس
می گیرد.

