
جهانگیری در دیدار با وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی:

باید چهره رحمانی و معتدل اسالم به مردم دنیا معرفی شود
گروه ایــران: معــاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به مســائل منطقه و مشکالت جهان اسالم 
گفت: اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشــور 
اســالمی، رسالت بزرگی در معرفی اسالم حقیقی 
و ارائه الگوی اســالم معتدل و میانه رو به جهان 

بر دوش دارد.
اطالع رســانی دولت،  پایــگاه  به گــزارش 
دیدار  اســحاق جهانگیــری ظهــر یکشــنبه در 
امور  کننــده  هماهنگ  وزیــر  جلیل«  »صوفیــان 
اقتصــادی اندونزی اظهار داشــت:  امروز جهان 
اســالم با مشکالت اساســی روبروست و گروه 
هــای تندرو که هیچ ســنخیتی با اســالم ندارند 
دســت بــه اقداماتی مــی زنند که زمینه اســالم 

سازند. فراهم  را  جهان  در  هراسی 
معــاون اول رئیس جمهور بــا تاکید براینکه 
باید چهره رحمانی و معتدل اســالم به مردم دنیا 
اندونزی  ایران و  معرفی شود، خاطرنشــان کرد: 
می توانند در این زمینه همکاری های ســازنده ای 
داشــته و اســالم را به عنوان دینی که دوستدار 

صلح و آرامش اســت به جهان معرفی کنند.
وی همچنین با اشــاره به برگزاری موفقیت 
آمیز اجالس ســران آســیا ـ آفریقا در جاکارتا و 
حضــور روحانی در این اجــالس تصریح کرد: 
در حاشــیه ایــن اجالس مذاکــرات خوبی میان 
که  دو کشــور صورت گرفت  روســای جمهور 
می توانــد نقطه عطفی در روابــط تهران-جاکارتا 

شود. تلقی 
جهانگیــری جمهــوری اســالمی ایــران و 
اندونــزی را دو کشــور پراهمیــت و تاثیر گذار 

در جهان اســالم توصیف کرد و افــزود: ایران و 
اندونزی همــکاری های موثــری در جنبش عدم 
تعهد و سازمان کنفرانس اسالمی با یکدیگر دارند.
بر  تاکیــد  بــا  اول رئیس جمهــور  معــاون 
اهمیت دیدارهــا و رایزنی های مســتمر مقامات 
دو کشــور در درک هرچه بهتر مواضع و دیدگاه 
برای  فراوانی  ظرفیت های  افــزود:  یکدیگر  های 
توســعه همکاری های فــی مابین وجود دارد و 
شناســایی توانمندی ها و پتانسیل های دو کشور 
می توانــد نقــش پراهمیتی در توســعه همکاری 

باشد. داشته  اقتصادی  های 
ارتقــاء  ضــرورت  همچنیــن  جهانگیــری 
های  همــکاری  توســعه  و  تجــاری  مبــادالت 

اقتصــادی تهران ـ جاکارتا را مــورد تاکید قرار 
آمادگی  ایــران  اســالمی  داد و گفت: جمهوری 
دارد همــکاری های خود را با اندونزی در زمینه 
هــای مختلف از جملــه نفــت، گاز، صنعت و 

دهد. ارتقاء  کشاورزی 
وزیر هماهنگ کننــده اموراقتصادی اندونزی 
نیز در این مالقات، با اشــاره به اینکه نخستین بار 
است که از جمهوری اسالمی ایران بازدید می کند، 
اظهار داشــت: تا پیش از این سفر درک متفاوتی از 
ایران داشــتم اما هم اکنون معتقد هســتم وضعیت 

ایران بســیار بهتر از آن است که تصور می شود.
افــزود: تا کنــون تصور  صوفیــان جلیــل 
می کردم مردم و دولت ایــران به خاطر تحریم ها 

با مشــکالت جدی مواجه شــده اند امــا امروز 
می بینم که این کشــور از زیرســاخت های بسیار 
مناسبی برخوردار اســت و تکنولوژی و فناوری 

دارد. این کشور وجود  در  خوبی 
وی همچنیــن با اشــاره به اعضــای هیات 
نهادها و ســازمان های  از  همراه خود متشــکل 
مالی اندونزی اظهار امیدواری کرد در این ســفر 
بررســی راهکارهای رفع مشکالت در روابط  با 
ارتقاء روزافزون  زمینه  میان دو کشــور،  تجاری 

حجم مبادالت اقتصادی فیمابین فراهم شــود.
ایــن مقــام اندونزیایی با اشــاره به وجود 
ظرفیت های فراوان در ارتقاء سطح همکاری های 
میان تهــران و جاکارتا، بر لزوم تبادل هیات ها و 
افزایش مالقات میان مقامات و مردم دو کشــور 
تاکید کرد و گفت: این امر منجر به افزایش درک 
صحیح ملت ها از یکدیگر و به تبع آن گســترش 
روابــط دو جانبه در بخش هــای مختلف خواهد 
شد.وی همچنین با اشــاره به برگزاری کمیسیون 
مشــترک همــکاری اقتصادی دو کشــور در این 
ســفر گفت: امیدوارم بتوانیم با همکاری یکدیگر 
مشکالت و موانع را از پیش روی توسعه روابط 

برداریم. اندونزی  و  ایران  اقتصادی 
صوفیــان جلیل بــا ابراز تاســف از تالش 
کســانی کــه ســعی دارنــد اســالم را تندرو و 
تروریســت معرفی کنند گفت: در دین اسالم بر 
موضوع صلح، دوستی و میانه روی تاکید فراوان 
اندونزی می توانند همکاری های  ایران و  شده و 
ســازنده ای برای معرفی چهره واقعی اســالم به 

جهانیان با یکدیگر داشــته باشند.
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 تبرئه پلیس و 
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ماجرای حضور برادر 
رهبر کره شمالی در 
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بنزین 1000 تومان 
گازوییل 300 تومان شد

گروه اقتصادی: ســهمیه بنزین 700 تومانی دیگر واریز نمی شود و بنزین معمولی با قیمت 1000 تومان 
تک نرخی شد.عباس کاظمی با اعالم این خبر افزود: در جلسه برگزار شده در مورد تعیین تکلیف قیمت بنزین 
تصمیم گرفته شــد که بنزین با نرخ 1000 تومان تک نرخی شــود.او با بیان اینکه دارندگان سهمیه بنزین 700 

تومانی که در ماه های پیشین واریز شده می توانند سهمیه خود را تا شهریورماه مصرف کنند گفت: طبق تصمیم 
گرفته شــده از پایان شــهریور به بعد ســهمیه های بنزین 700 تومانی فاقد اعتبار خواهد بود.وی با بیان این که 

قیمت بنزین سوپر 1200 تومان تعیین شده است قیمت هر لیتر گازوییل را 300 تومان اعالم کرد.
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عفو و تخفیف 
مجازات شماری از 

محکومان قضایی
گــروه ایران: حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی با پیشــنهاد عفو یا تخفیف مجازات 102 نفر از محکومان 

سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قــوه قضاییه در نامه ای به رهبر 
معظم انقالب اســالمی به مناسبت فرارســیدن اعیاد شعبانیه و سوم 
خرداد ماه ســالروز آزادی خرمشهر، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات 
102 نفــر از محکومان ســازمان قضایی نیروهای مســلح را که در 
کمیسیون مرکزی عفو و بخشــودگی قوه قضاییه واجد شرایط الزم 
تشــخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر 

انقالب قرار گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور:

قانون اساسی سند رابطه 
دولت و ملت است

سردار دهقان خطاب به متجاوزان یمن:

نسل کشی عاقبتی جز هالکت 
و نابودی در پی ندارد

گروه ایران: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: 
هر اندازه که قانون اساسی در کشور دقیق تر اجرا شود 

رابطه دولت و ملت بهتر خواهد بود.
الهام امیــن زاده در اولین همایــش بزرگ قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران که با همکاری وزارت 
علوم، وزارت دفاع،  معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
و دانشــگاه عالمه طباطبایی برگزار شده بود با تبریک 
اعیاد شعبانیه و سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: 
ما در روز آزادســازی خرمشــهر توانستیم حق قانونی 
خودمــان را از متجاوزگران باز بســتانیم. به قول امام 

خمینی )ره( فتح خرمشهر فقط فتح خاک نبوده است.
وی با بیان این که ویژگی کشور ما در قانون اساسی 
بر پایه دفاع است،  گفت:  ویژگی اساسی کشور ما دفاعی 
بودن قوانینش اســت. صفت ایرانی هــا متجاوزگرانه 
نیست، بلکه تدافعی است. در فصل نهم قانون اساسی 
بر این ویژگی به خوبی تأکید شده است. بنابراین جنگی 
که در آن سال ها درگیرش بودیم هم بر اساس خلقیاتمان 
و هم بر پایه قوانین کشــورمان برای حفظ استقالل و 

آزادی مان بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: 
امروز که مصادف است با سالروز تولد امام سجاد )ع( را 
برای حقوق کشور به فال نیک می گیریم چرا که رساله 
حقوقی این امام بزرگوار به عنوان یک منبع و مرجعی 

مهم برای ما در تدوین حقوق شهروندی نقش داشت.
وی همچنیــن گفت: در کنــار معاونت حقوقی 
رئیس جمهور دو حکم دیگر هم به من داده اند؛ معاونت 
قانون اساسی یکی از آن حکم ها است. یکی از اقدامات 
معاونت قانونی اساســی این بود که به دانشــجویان و 
تحقیقات و مقاله های آنها توجه ویژه ای داشــت. برای 
ما مهم بود که بدانیم دانشجویان در مورد قانون اساسی 
کشورشــان چگونه فکر می کنند. امروز مفتخریم که از 
میان صدها مقاله مقاله های برتری داریم که دانشجویان 
نوشته اند و نشــان می دهد تا چه اندازه این جوانان به 

دانش حقوقی کشورشان اهمیت می دهند.
وی اجــرای صحیح قانون اساســی را ضروری 
دانست و تصریح کرد: هرچقدر قانون اساسی بهتر باشد 
تعامل نیــز در جامعه بهتر خواهد بود. به همین جهت 
است که ارتباط حاکمیت با مردم در قانون اساسی مورد 
توجه قرار گرفته است. اگر در تدوین و یا اجرای قانون 
اساسی سهل انگاری شود مشکالت عمده ای در جامعه 

به وجود خواهد آمد.
امین زاده ادامه داد: قانون اساسی سند تنظیم رابطه 
دولت و ملت اســت و به همه قانون ها ارجحیت دارد 
و بر همین اســاس اصل برتری قانون اساسی پذیرفته 
شده است. همه قوانین و مقررات دیگر پایین تر از قانون 
اساسی قرار می گیرد. پس از انقالب در سال 57 قانون 
اساسی کشــورمان طوری تنظیم شد که نیازهای امروز 
جامعه را هم بعد از گذشت این همه سال تأمین می کند. 
حقوقدانان و فقها در آن زمان بســیار دوراندیشانه کار 
کردند.وی با اشاره به تدوین حقوق شهروندی، یادآور 
شد: برای تدوین حقوق شهروندی با دانشگاه ها، مراکز 
علمی، اصناف،  اقلیت های قومی و مذهبی جلســات 
بســیاری داشــتیم. همه در انتظار این هستیم تا منشور 
حقوق شــهروندی با همان تأکیدی که رئیس جمهور 
بر ایرانی و اســالمی بودنش داشته اند تدوین و به اتمام 
برســد. امیدواریم مردم از حقوق خــود آگاه و راضی 
باشند همچنین ما مسئولین نیز مجری خوبی برای قانون 

اساسی کشورمان باشیم.

گروه ایــران: وزیر دفاع با اشــاره به تجاوز 
دولت عربســتان بــه یمن گفت: از تاریــخ و وقایع 
گذشــته نزدیک درس بگیرید؛ نسل کشی و ارتکاب 
جنایات جنگی و ظلم و تجاوز، همانگونه که خداوند 
وعده داده اســت؛ عاقبتی جــز هالکت و نابودی در 

پی ندارد.
به گــزارش اداره کل تبلیغــات دفاعی وزارت 
دفاع، ســردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح طی سخنانی به مناسبت سوم خرداد 
سالروز حماسه خرمشــهر با تبریک اعیاد شعبانیه و 
گرامیداشت روز پاسدار و جانباز گفت: حماسه فتح 
خرمشهر در سایه الطاف الهی و در اوج همدلی و هم 
زبانی دولت، ملت و نیروهای مسلح در سوم خرداد 

ماه سال 1361 خلق گردید.
دهقــان تصریح کرد: امروز نیز بــرای عبور از 
بحران هــا و به تعبیر رهبر معظم انقالب، گذر از پیچ 
تاریخی، نیازمند وحدت، همدلی و هم زبانی هستیم، 
چراکه جز در ســایه وحــدت و همدلی و هم زبانی 
نمی توانیم آرمان های انقالب اســالمی و مشکالت 

پیش رو را از میان برداریم.
وزیر دفاع گفت: حوادث تلخ و عبرت انگیزی 
که امروز در منطقه مشــاهده می کنیم بر اثر اختالف 
و تفرقه میان مسلمانان و جهان اسالم به وجود آمده 
اســت؛ زیاده خواهی های نظام سلطه و در راس آن 
آمریکا و تجاوزات وحشــیانه رژیم صهیونیستی به 
کشــورهای اسالمی و تحرک بی ســابقه تروریست 
های مزدور ناشــی از همین تفرقه و تشــتت جهان 

اسالم است.
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به وقایع تلخ و اسف بار و فجایع هولناکی که توسط 
دولت عربســتان ســعودی در یمن در جریان است، 
افزود: آیا مدعیان حقوق بشــر، سران آمریکا و اروپا 
بدن های غرقه به خون و ناله   ضجه کوکان مظلوم و 
زنان بی پناه یمنی که در آتش قساوت متجاوزین می 

سوزند را نمی بینند؟
وی در ادامه تصریح کــرد: این مصائب بزرگ 
ناشــی از تفرقه و تشتتی است که امروز جهان اسالم 
بدان گرفتار شده است و دشمنان اسالم و انسانیت را 

این چنین گستاخ و بی پروا کرده است.
دهقان خاطرنشــان کرد: اگر ملت بزرگ ایران 
توانســت در مقابله با زیادخواهی های نظام سلطه و 
تجاوز رژیم بعث عفلقی صدام و حامیانش ایستادگی 
کند و با مقاومت کم نظیر خود آنان را به ستوه آورد، 
فقط در سایه وحدت و انسجام بوده است، به همین 
دلیــل بود که باران رحمــت و فتح و ظفر الهی نازل 
گردید تــا آنجا که امام راحل عظیم شــان فرمودند: 

»خرمشهر را خدا آزاد کرد«.
وزیــر دفاع گفــت: از تاریخ و وقایع گذشــته 
نزدیک درس بگیرید؛ نسل کشی و ارتکاب جنایات 
جنگــی و ظلم و تجاوز، همانگونه که خداوند وعده 
داده است؛ عاقبتی جز هالکت و نابودی در پی ندارد 
و این وعده الهی تغییر ناپذیر است و بی تردید مردم 

مظلوم یمن پیروز نهایی این کارزار هستند.
دهقان در ادامه افزود: ملــت بزرگ ایران، این 
وعده الهی را با همه وجود در حماســه دفاع مقدس 
لمس کرده است و فتوحات بزرگی همچون شکست 
حصر آبادان، فتح سوسنگرد و بستان، فتح خرمشهر، 
آزادسازی مهران و دهلران را ناشی از این وعده الهی 

می داند.

درگفت وگو با کائنات تاکید شد؛

حمایت نمایندگان مجلس از عملکرد مثبت تیم مذاکره کننده هسته ای
رئیس مجلس شــورای اسالمی در  کائنات: 
جلسه غیرعلنی ضمن حمایت از طرح مجلس برای 
حفظ حقوق هســته ای کشور گفت: مجلس با دقت 
پروتکل الحاقی را بررسی می کند و بدون اذن مجلس 

اجرای پروتکل الحاقی امکان قانونی ندارد.
عــوض حیدرپور در گفت و گــو با خبرنگار 
روزنامه کائنات با اشــاره به حضــور دکتر ظریف 
وعراقچی در جلسه غیر علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی گفت: در این جلسه  تاکید شد که تیم هسته ای 
ما به دنبال ثابت کردن این موضوع به 1+5 بودند که 

فعالیت های هسته ای ایران ابعاد نظامی ندارد.
وی با بیان اینکه طبق گفته دکتر ظریف منتشر 
نکردن فکت شیت به نفع ما بوده است، افزود: آمریکا 
و 1+5 به دنبال پیوســتن ایران به پروتکل هسته ای 

هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه پذیرفتن 
پروتکل هســته ای نیازمند مصوبه مجلس شــورای 
اســالمی اســت، گفت: اگر مجلس با این موضوع 

مخالفت کند توافق هسته ای انجام نخواهد شد.
وی درادامــه با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده 
هسته ای ایران تمامی خطوط قرمز جمهوری اسالمی 
ایران را رعایــت کرده اند، افزود: متاســفانه برخی 
دوستان به این مساله توجه نمی کنند و این در حالی 
است که تیم مذاکره کننده  منویات رهبری را که در 
شــورای عالی امنیت ملی مصوب می شود، پیاده و 

اجرایی می کنند.
حیدرپور با تاکید بر اینکه به برخی از همکاران 
خود در مجلس شورای اسالمی توصیه می کنیم که از 

امام و رهبری زمان جلوتر حرکت نکنند، بیان داشت: 
هیچ دلیلی وجودندارد در جایی که تیم هســته ای ما 
مصوبات شــورای عالی امنیت را اجرا می کند، آن را 

زیر سووال ببریم.
وی با اشاره به اینکه عده ای به رفتار تیم مذاکره 
کننده انتقاد دارند، خاطر نشــان کرد: شــاید برخی 
بهعضــی از رفتارها از جمله قــدم زدن جان کری با 
ظریف انتقاد داشته باشند، امانباید عملکرد تیم هسته 

ای را به هر بهانه ای زیر سووال ببریم.
نماینده شــهرضا و دهاقان با بیــان اینکه بنابر 
فرمایش امــام )ره( در مجلس باید موافق و مخالف 
به راحتی اظهار نظر کنند، تصریح کرد: آنچه تا کنون 
از ســوی تیم مذاکره کننده اجرایی شــده درراستای 

منویات مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی بوده  که به تایید و تنفیذ ایشــان رسیده 
است، بنابراین به برخی از تندور ها در مجلس توصیه 
می کنیم جلوتر از امام خود حرف نزنند ، چرا که این 

امر باعث گمراهی و ضاللت آنها خواهدشد.
محمد حســن آصفری، عضو کمیسیون امنیت 
ملی وسیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی نیز 
در ادامــه با بیان اینکه مجلس تاکید دارد که در روند 
مذاکرات باید مساله هسته ای مورد توجه قرار گیرد، 
خاطر نشــان کرد: پرداختن بــه موضوعات دیگری 
از جمله حقوق بشــر، سیســتم دفاعی و حمایت از 
جنبش های آزادی و سایر موضوعات نباید در روند 

مذاکرات مطرح شود.

نماینده فیروز آباد با تاکید بر اینکه خوشبختانه 
تا کنون تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز عبور نکرده 
اســت، افزود: البته خوش بین بودن به غرب از نقاط 

ضعف تیم مذاکره کننده است.
نــادر فریدونــی، رییس کمیته نفــت، گاز و 
پتروشــیمی و انرژی نیز در ادامــه این گفت وگو 
خاطر نشــان کــرد: در دولت جدیــد و به ویژه 
دیپلماسی قوی بین المللی ما موفق شده ایم فضای 
ابهام آمیزی را که اســتکبار جهانی در جند ســال 
اخیر  علیه جمهوری اسالمی ایران به وجود آورده 

از بین ببریم.
وی ادامه داد: با عملکرد موفق تیم هسته ای به 
دنیا نشــان دادیم که ما اهل مذاکره، شفاف سازی و 

استفاده صلح آمیز از انرزی هسته ای هستیم.
فریدونی تصریح کرد: تیم مذاکره کننده هسته 
ای کشــورمان تا کنــون قدرتمندانــه، عزتمندانه و 
متعهدانــه کار مذاکرات را در ژنــو، لوزان، اتریش و 

نیویورک پیش برده است.
وی ادامه داد: امیدواریم با تالش های تیم مذاکره 
کننده و حفظ ارزش هــا و عزتمندی نظام جمهوری 
اسالمی ایران و خون دانشمندان هسته ای بتوانیم بر قضیه 
فائق آمده و حق و حقوق ملت ایران را اعاده و تحریم 
های ظالمانه را لغو کرده و بیش از گذشته کشور را در 

مسیرتوسعه اقتصادی و عمرانی  قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه شکی در اعتماد مقام معظم 
رهبری به تیم مذاکره کننده هسته ای و حمایت قاطبه 
مجلس شورای اسالمی از تیم مذاکره کننده هسته ای 
نیست، گفت: اکثریت مجلس حامی قوی تیم مذاکره 

کننده است.

درگیری لفظی2 نماینده با ظریف
گروه ایران: رئیس مجلس شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد مذاکرات به سبک خوب و متین ادامه یافته و 
دســتاوردهای مناســبی برای ملت ایران داشته باشد.نمایندگان مجلس از ســاعت ۸ تا ساعت 10 صبح 
یکشــنبه در جلسه غیر علنی با حضور وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده، مذاکرات اخیر 
هسته ای را بررسی می کردند. همزمان با بازشدن در جلسه علنی، خبرنگاران شاهد درگیری لفظی مهدی 
کوچک زاده و حمید رســایی نمایندگان تهران با وزیر امور خارجه شدند، تعداد زیادی از نمایندگان نیز 
اطراف آنها جمع شده بودند. دیروز به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر، چفیه به گردن همه نمایندگان و 
ظریف و عراقچی به عنوان مهمانان جلســه بود. امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در جلسه 
علنی دیروز حضور یافته اســت. علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در آغاز جلسه با اشاره به 
تاخیر دو ساعته آغاز جلسه علنی، گفت: به مدت دو ساعت جلسه در مورد موضوعاتی که در مذاکرات 
هسته ای مطرح شده است، داشتیم. وی ادامه داد: در این جلسه آقای ظریف و عراقچی توضیحات کافی 
در مورد نحوه مذاکرات به خصوص مذاکرات اخیر ارائه دادند و نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را بیان 
کردند.رئیس مجلس شــورای اسالمی ابراز امیدواری کرد در این تعامالت دوطرفه به نتایج خوبی برسیم 

و مذاکرات به سبک خوب و متین ادامه یافته و دستاوردهای مناسبی برای ملت داشته باشد.

 »ناهید« 
آینده روشن 

 کن را 
بـرد


