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روی موج کوتاه

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکه 
آمریکایی ها نمی توانند با فشار حداکثری 
به اهداف خود دست پیدا کنند، تأکید 
کرد: به مقامات آمریکایی  اعالم می کنم 
که مذاکره با فشار حداکثری ناممکن 
است و اگر شما راســت می گویید و به 
دنبال مذاکره هستید، باید همه فشارها 

علیه ایران متوقف شود.
به گــزارش ایلنا، حســن روحانی 
دیروز در جلســه هیأت دولت، با اشاره 
به اینکه همه دنیا می دانند که مذاکره 
در شرایط فشار به چه معناست، گفت: 
هیچ کشوری حاضر به گفتگو در شرایط 
فشار حداکثری نیست. بلکه مسئوالن 
آمریکایی اگر واقعاً حسن نیت داشته 
و پشیمان شده اند، باید برای توبه واقعی 
صداقت خود را نشان داده و ظلم و فشار 

به مردم بزرگ ایران را به پایان برسانند.
رئیس جمهور ادامه داد: دولتمردان 
آمریکا امروز به جای اینکه فضا را مثبت 
کنند، در شــرایطی که فشــار روانی و 
اقتصادی را علیه ملت ایران روا داشته اند، 
می خواهند با اتهام زنی فشار تهمت زنی 
حداکثری را علیــه ایران اعمال کنند و 
با حرف های بی پایه و اساس و بی معنا و 
بدون خریدار در داخل و خارج از ایران 

این رویه را پیش گرفته اند.
روحانی با بیان اینکه ملت ایران ملت 

صلح، دیپلماسی و مذاکره است، افزود: 
آن کسی که می خواهد از طریق فشار 
روانی، سیاســی و اقتصاد به ملت ایران 

زور بگوید باید این فشار را متوقف کند.
رئیس جمهور تأکید کرد: ایران هنوز 
هم به تعهدات خــود در برجام پایبند 
بوده و هنوز هم ناظران آژانس در مراکز 
هسته ای ایران حضور داشته و به نظارت 

ادامه می دهند.
روحانی افزود: ایران گام سوم خود 
را در کاهش تعهدات برجام آغاز کرده، 
اما دنیا باید بداند که مــا در چارچوب 
مقررات بین المللی، پادمان و ان پی تی 
در حال ادامه فعالیت های خود هستیم 
و امیدواریم سایر کشورها و طرف های 
ایران در مذاکرات نیز به تعهدات خود 
عمل کرده و شرایط امن تر و بهتری را در 

کل منطقه و جهان شاهد باشیم.
 به جای اتهام زنی، 

قدرت ملت ها را باور کنید
رئیس جمهور، مقاومت ملت های 
بیــدار و هوشــیار منطقه را شــعله 
خاموش ناشدنی دانســت و با تاکید 
بر اینکه »به جــای اتهام زنی، قدرت 
ملت ها را بــاور کنیــد و هیچ دولتی 
در کار نیســت بلکــه ملت هــا به پا 
خاســته اند«، تاکید کرد: دشــمنان 
منطقه باید از پاسخ هشدارآمیز یمنی 

هــا درس بگیرند و آتــش جنگ در 
منطقه را خاموش کنند.

وی با بیان اینکه امروز در مســایل 
منطقه شاهد دو نقطه متضاد، یکدیگر 
هستیم، گفت: از طرفی برخی کشورهای 
منطقه قرار دارنــد که تالش می کنند، 
صلح و امنیت را مستقر و با ناآرامی ها و 
تحرکات تروریست ها مبارزه کنند و از 
سویی در گوشه ای دیگر از منطقه شاهد 

آتش افروزی و جنگ افروزی هستیم.
روحانی با اشاره به برگزاری پنجمین 
اجالس سران ایران، ترکیه و روسیه به 
عنوان کشورهای ضامن روند آستانه و 
آتش بس در سوریه در آنکارا، گفت: هدف 
از برگزاری این جلسات و تالش هایی که 
در چارچوب روند آستانه انجام می شود 
ایجاد صلح و ثبــات در منطقه بویژه در 
سوریه، بازگشت آوارگان و زندگی عادی 
مردم و مبارزه با باقیمانده تروریست های 
منطقه است که نشــان می دهد یک 
تالش جمعی در راستای صلح و آرامش 

منطقه شکل می گیرد.
رئیس جمهور ادامه داد: از طرفی 
در گوشه دیگری از منطقه عده ای به 
دنبال آتش افروزی هســتند و این در 
حالی است که با گذشت سالیان زیاد 
باید برای همگان روشــن شده باشد 
که مقاومت ملت های بیدار و هوشیار 

منطقه، شعله خاموش ناشدنی است. 
روحانی با بیــان اینکــه امکان پذیر 
نیســت ملت هایی را که خود را برای 
مقاومت آماده کرده  و سال ها از کشور 
خود حراســت و حفاظت کرده اند، از 
مقاومت بازداریم، خاطر نشــان کرد: 
عجیب این است که دشمنان منطقه 
هنوز قــدرت این مقاومــت را درک 

نکرده اند.
رئیس جمهور افــزود: آنها به جای 
اینکه اعتراف کنند حزب اهلل لبنان دارای 
توانمندی ها و قدرت های باالیی هم از 
لحاظ دانش علمی و نظامی و هم از نظر 
شهامت در میدان است و یا قبول کنند 
بخشی از جوانان و ملت رشید عراق تحت 
عنوان حشدالشــعبی به میدان آمده و 
تروریست ها را بیرون رانده و شهرهای 
شــمالی عراق مانند موصل، الرمادی، 
فلوجه و کرکوک را آزاد کردند و به جای 
اعتراف به رشد و بزرگی ملت های بزرگی 
نظیر سوریه و یمن؛ به دنبال این هستند 
که با اتهام زنی اعالم کنند، پشــت این 

ملت ها چه کسانی هستند.
ملت یمن، ملتی بزرگ، هوشیار و 

بیدار است
رئیس جمهور با اشاره به کشتار مردم 
بی گناه یمن و بمباران بیمارستان ها، 
خانه ها و مدارس در این کشــور، گفت: 

دشــمنان منطقه می خواهند در برابر 
این آتش افروزی هایی که ایجاد کردند، 
هیچ ملتی نباشد که پاسخ آنها را بدهد و 
این در حالی است که ملت یمن، ملتی 

بزرگ، هوشیار و بیدار است.
روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران هرگز خواهان درگیری 
در منطقه نبوده و نخواهد بود، تصریح 
کرد: باید بدانیم کــه ملت یمن آغازگر 
درگیری هــا نبودند، بلکه عربســتان 
ســعودی، امارات، آمریکایی ها، برخی 
کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی 
بودند که در منطقه جنگ را به راه انداخته 

و یمن را ویران کرده اند.
رئیس جمهور افزود: چگونه است که 
وقتی مردم یمن مورد حمله قرار گرفته 
و سیل اسلحه و مهمات به منطقه روانه 
می شود، هیچ کس نباید سخنی بگوید؟ 
چطور وقتــی رئیس جمهــور آمریکا 
اعتراف می کند که عربســتان ســال 
گذشته ۴۰۰ میلیارد دالر پول در آمریکا 
خرج کرده هیچ کس نباید حرف بزند، اما 
وقتی مردم یمن در برابر این همه تجاوز، 
یک عکس العملی نشان داده و نقطه ای 
را زدند، این همه ناراحتی و عصبانیت 

ایجاد می شود.
روحانی  گفت: یمنی ها، مدرســه، 
بیمارســتان یا بازار را مورد اصابت قرار 
ندادند، بلکه به یک مرکز صنعتی حمله 

کردند تا به دشمنان خود هشدار دهند.
در حاشیه اجالس سران مذاکرات 

خوبی صورت گرفت
رئیس جمهــور  گفت: در ســفر به 
ترکیه و در حاشیه اجالس سران ایران، 
ترکیه و روسیه مذاکرات بسیار خوبی 
با روسای جمهور روسیه و ترکیه انجام 
شد که در آن، روند پیشــرفت روابط و 

همکاری ها در ماه های اخیر مرور شد.
روحانی ادامه داد: امروز خوشحالیم 
روابط بانکی ایران با برخی کشــورها 
بدون استفاده از سوئیفت انجام می شود؛ 
زمانی غربی ها تصور می کردند بانک و 
روابط بانکی به معنای ســوئیفت است 
و اگر زمانی کشــوری را از این محروم 
کنند، روابط و تسهیالت بانکی برای آنها 
از بین خواهد رفــت اما امروز جایگزین 
سوئیفت پیدا شده و روابط ما با روسیه 
و ترکیه و در آینده با کشورهای اورآسیا 
و دیگر کشورها می توانیم از این طریق، 

همکاری ها را تقویت کنیم.

رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: 
برقراری روابط تجــاری و اقتصادی با 
اســتفاده از پول ملی با ترکیه و روسیه 
و دیگر کشــورها مانند عراق می تواند 
بســیاری از مشــکالت را در توســعه 

مناسبات از میان بردارد.
روحانی تأکید کرد: امروز در سطح 
جهان یک مبارزه جدی با دالر در حال 
شکل گیری اســت و با ادامه این روند، 
سلطه آمریکا بر بازارهای پولی و مالی 
جهانی و سیستم های بانکی تضعیف 

شده و از بین خواهد رفت.
رئیس جمهور  گفت: در این ســفر 
روابط، همکاری ها و مناسبات ایران با 
دو کشور دیگر در بخش های مختلف 
علمی، فناوری، دفاعی و هسته ای بررسی 
شد و خوشبختانه با هر دو کشور عالوه 
بر بررسی مســایل مربوط به سوریه و 
روند آستانه، تفاهمات و پیشرفت های 
حاصل شده در اجرای توافقات فیمابین 

نیز بررسی شد.
روحانی با اشاره به اینکه آمریکای ها 
باید بدانند آثار فشار حداکثری آنها علیه 
ملت ایران رو به پایان است، گفت: البته 
این اعمال فشار بر زندگی مردم زحمت 
وارد کرده اما این فشار حداکثری به نقطه 
اوج خود رسیده و آماده سرنگونی است.

رئیس جمهور افــزود: در ماه های 
اخیــر علیرغــم آنکــه آمریکایی ها 
ســنگین ترین فشــارها را علیه ایران 
اعمال کردند، اما شــرایط اقتصادی 
کشور و حرکت آن رو به بهبود است؛ این 
به معنای حل مشکالت مردم نیست، 
اما شاخص ها نشان می دهد که ملت، 
دولت و مسئوالن کشور قادر هستند 
تا شــرایط را در مسیری قرار دهند که 

منجر به کاهش مشکالت شود.

رئیس جمهور:

مذاکره با فشارحداکثری ناممکن است

خبر

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: قطعا در 
مجلس احکام قوی به طرح بازگشت خانواده مسئوالن اضافه 
می شود تا در صورتی که مسئوالن مشمول طرح از سمت خود 

استعفا ندهند، دستگاه ها موظف به عزل آنها شوند.
سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به آخرین وضعیت بررسی طرح دوفوریتی الزام بازگشت خانواده 
مدیران و مسئوالن از خارج از کشــور، افزود: تاکنون جمعی از 
نمایندگان این طرح را امضا کرده اند و همچنان امضاهای این 

طرح در حال افزایش است.
وی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس مخالف طرح 

مذکور هستند، تصریح کرد: این نمایندگان به ما انتقاد می کنند 
که طرح بازگرداندن خانواده مسئوالن از خارج از کشور، حقوق 
شهروندی و آزادی اجتماعی آنان را سلب می کند در حالی که ما 
به هیچ وجه به دنبال این کار نیستیم و صرفاً می خواهیم مسئوالن 

نظام خود را مدیریت کنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تاکید کرد: حرف ما این نیست که خانواده و فرزندان مسئوالن 
به خارج از کشــور نروند بلکه می گوییم که در صورت زندگی و 
تحصیل خانواده هایشان در خارج از کشور، آنها دیگر نمی توانند 

مسئولیتی در نظام جمهوری اسالمی داشته باشند.

نقوی حســینی با بیان اینکه مســئوالن ما باید نسبت به 
سرزمین و ملت خود تعصب داشته باشند و در همین آب و خاک 
زندگی و فعالیت کنند، ادامه داد: در صورتی که طرح مذکور در 
مجلس شورای اسالمی رأی آورد، مدیران نظام در تمام سطوح، 
سه ماه فرصت دارند که فرزندان و خانواده خود را ملزم کنند که 
به ایران بازگردند اما اگر این اقدام را انجام ندهند، باید از سمت 

خود استعفا دهند.
نماینده مردم ورامین در مجلس با اشــاره به اینکه برخی 
از مســئوالن همه اعضای خانواده خود را به خارج از کشــور 
فرســتاده اند که زیبنده جمهوری اســالمی ایران نیســت، 

خاطرنشان کرد: قطعا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
احکام قوی به این طرح اضافه می شــود تا در صورتی که این 
مسئوالن از سمت خود اســتعفا ندهند، دستگاه ها موظف به 

عزل آنها شوند.

نقوی حسینی در گفتگو با مهر:

مسئوالنی که خانواده آنها خارج از کشور هستند باید عزل شوند
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دستور ترامپ برای »افزایش 
قابل مالحظه« تحریم ها علیه ایران
دونالد ترامپ دیــروز در توئیتی یک خطی 
نوشت: »به وزارت خزانه داری دستور داده ام که به 
شکل قابل مالحظه ای تحریم ها علیه کشور ایران را 
افزایش دهد!« ترامپ دلیلی درباره دستور تازه اش 
برای افزایش تحریم ها علیه ایران ارائه نکرده است.

    
احتمال لغو سفر رئیس جمهور و 

ظریف به نیویورک 
دولت آمریکا بر اساس یک تصمیم غیرمنتظره 
و به دور عرف دیپلماتیک کشورها تاکنون ویزایی 
برای رئیس جمهور و وزیر امورخارجه برای شرکت 
در نشست ساالنه سازمان ملل صادر نکرده است. 
به گزارش ایلنا شــنیده ها حاکی از این است که 
ایاالت متحــده آمریکا در ادامه سیاســت های 
خصمانه و مواضع متناقض خود در رابطه با تمایل 
برای کاهش تنش با جمهوری اســالمی ایران 
تاکنون در صدور روادید برای حســن روحانی 
رئیس جمهور و محمدجواد ظریــف وزیر امور 
خارجه امتناع کــرده و رئیس جمهور احتماال با 
صدور بیانیه ای نسبت به لغو سفر خود به آمریکا 
برای شــرکت در مجمع عمومی ســالیانه ملل 

واکنش نشان خواهد داد.
    

شمخانی: 
 به شرارت های احتمالی پاسخ 

قاطع و همه جانبه می دهیم 
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: بدون 
رفع ریشــه های بحران در منطقه نمی توان به 
کاهش تنش های موجود امیدوار بود.  به گزارش 
ایلنا، دریابان شمخانی گفت: سیاست راهبردی 
ایران، کاهش تنش، اجتناب از هرگونه درگیری و 
رفع بحران های منطقه ای از طریق گفت وگو است، 
اما با آمادگی کامل به شدیدترین وجه که می تواند 
موجب شگفتی متجاوزان باشد به شرارت های 

احتمالی پاسخ قاطع و همه جانبه خواهد داد.
    

تشکیل جلسه شورای امنیت در 
خصوص حمله به آرامکو 

شــورای امنیــت ســازمان ملــل در پی 
درخواســت عربســتان و ایــاالت متحده در 
خصوص حملــه به تاسیســات آرامکو دیروز 
تشکیل جلسه داد.  براساس گزارش ها ایاالت 
متحده و عربســتان در این موضوع که ایران 
پشت این حمله است شکی نداشته و درصدد 

تشکیل یک هیات بررسی خواهند بود.
    

در یادداشتی رسمی به سفارت سوئیس؛
تهران به واشنگتن هشدار داد

ایران در یاداشتی رسمی به سفارت سوئیس 
که حفاظت منافع آمریکا در ایران را برعهده دارد، 
نســبت به ادعاهای مقامات آمریکا درباره نقش 
ایران در آرامکو هشــدار داد. به گزارش ایرنا، در 
این یادداشت که به طور رسمی به سفیر سوئیس 
ارسال شده، تاکید شده است که این حمله کار 
ایران نبوده و ادعاهای مایک پمپئو و دونالد ترامپ، 
وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری آمریکا تکذیب 

و محکوم شده است.
    

رد دخالت ایران در حمله به 
آرامکو از سوی وزیر دفاع

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح دخالت ایران در حمله به تاسیسات نفتی 
آرامکو عربســتان را رد کــرد و گفت: موضوع 
بسیار روشن است یک درگیری بین دو کشور 
اتفاق افتاده اســت. وی ادامــه داد: یک طرف 
درگیری یمنی ها هستند که به صراحت اعالم 

کردند این کار را انجام داده اند.
    

عربستان به ائتالف دریایی 
بین المللی می  پیوندد 

یک مقام مســئول وزارت دفاع عربستان 
از تصمیم این کشــور برای پیوستن به ائتالف 
بین المللی امنیت و حمایت از ناوبری دریایی و 

تضمین امنیت خطوط دریایی خبر داد.
    

حضور ظریف در نشست سفرای 
کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن 
وزیر امور خارجه کشــورمان در نشســت 
سفرای کشورهای عضو اتحادیه همکاری های 
جنوب شرق آســیا حضور یافت. محمدجواد 
ظریــف در این نشســت به ایراد ســخنرانی 
پرداخت. بــا حضور ظریــف در این اجالس، 
جمهوری اسالمی ایران، به صورت رسمی به 

پیمان مودت و همکاری آ. سه. آن ملحق شد.

هیچ کشوری حاضر به 
گفتگو در شرایط فشار 
حداکثری نیست. بلکه 

مسئوالن آمریکایی اگر 
واقعاً حسن نیت داشته و 

پشیمان شده اند، باید برای 
توبه واقعی صداقت خود را 
نشان داده و ظلم و فشار به 

مردم بزرگ ایران را به پایان 
برسانند

 یک مدرس حوزه گفت: نماز جمعه نباید 
در دست سخنرانان جناح خاصی باشد، نماز 
جمعه اگــر می خواهد مــردم را جذب کند، 
باید ســخنرانی هایی که آنجا انجام می شود 
بین همه جناح ها مشــترک باشد و مباحث 
مطرح شــده در نماز جمعــه تریبون آزادی 
بیان برای جناح های مختلفی که نظام قانون 
اساسی و والیت فقیه را قبول دارند، باشد و با 

قرائت های مختلف نظرشان را بیان بکنند.
آیت اهلل محســن غرویان در گفت وگو با 
خبرنگار سیاســی ایلنا، یادآور شد: من چند 

سال پیش پیشــنهاد دادم که رئیس جمهور 
بیاید در نماز جمعه صحبــت کند و حداقل 
یکی از خطبای نماز جمعه باید رئیس جمهور 
باشد چراکه منتخب ملت است و اکثریت به او 
رای داده اند، بنابراین جا دارد او بیاید مسائل 
سیاســی را در پایگاه نماز جمعه که سیاسی 
و عبادی است مطرح کند. منتخب اکثریت 
راحت تر و بهتر مسائل سیاسی کالن جامعه 

را بررسی و تحلیل می کند.
وی در واکنش به بخشــی از ســخنان 
حجت االسالم پناهیان در نماز جمعه تهران، 

گفت: نکته اول اینکه قیاس حکومت 
فعلی بــا حکومت امــام زمان به 

قول علما قیاس مــع الفارق 
اســت، یعنی آن حکومت 

معصوم است و با حکومت 
غیر معصــوم زمین تا 

آسمان تفاوت دارد 
بنابرایــن ایــن 

مقایسه، مقایسه نا درستی است.
وی تصریــح کــرد: مــا 
نمی توانیــم از زبــان معصوم 
ســخن بگوییــم و بگوییم که 
امام زمان چنین اســت، مگر ما 
نایب امام زمان هســتیم 
کــه بخواهیم از طرف 
ایشان صحبت هایی 
بکنیــم، حکومت 
امام زمان را دقیقا 
نمی توانیم بیان 

و توصیف کنیم.
ایــن اســتاد 
حوزه درباره استناد 
پناهیان به روایات 

گفت: به این ترتیب تفسیر روایات سلیقه ای 
می شــود، آزادی بیــان را در حکومت امام 
زمان معنا کردن، ســلیقه گوینده است که 
این چنین تفســیر می کند و این سخن امام 

زمان نیست.
وی ادامه داد: تفاســیر و قرائت های دیگر 
هم هست و هر قرائتی را نمی توان به اسم امام 
زمان مطرح کرد،  در قران می فرماید »ال اکراه 
فی الدیــن« یعنی در دین اکراهی نیســت، 
همین آیه قرآن تفســیرهای مختلف دارد، 
عده ای از آن استبداد رای می فهمند و عده ای 
دیگــر از آن آزادی دینــداری را می فهمند، 
اینها قرائت های ســلیقه ای و شخصی است 
که هر کسی یک اظهارنظری می کند و نوعی 

تفسیر می کند.

غرویان در گفت وگو با ایلنا:

 نماز جمعه نباید در دست سخنرانان جناح خاصی باشد 


