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دو جمله »نگران نباشــید، کاری می کنیم این قانون بی اثر شــود« و 
»نگرانی های ایران درباره کارشکنی های آمریکا در اجرای برجام را جدی 
تلقی می کنیم« - اشاره به نقض برجام با تمدید قانون آیسا- خالصه خروجی 
نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک ایران و 1+5 در هتل »کوبورگ« وین 
بود که روز سه شنبه با درخواست ایران و با حضور نمایندگان 1+5 در وین 

برگزار شد. 
جمله نخست را »هیئت آمریکایی« و جمله دوم را سایر دولت های عضو 
کمیسیون در پاسخ به اعتراض ایران به بدعهدی های مکرر آمریکا عنوان 
داشته اند! طبق گزارش هایی که منتشر شده،  نمایندگان کشورمان در این 
نشست، ضمن ارائه شرحی از بدعهدی های آمریکا در یک سال اخیر، با ارائه 
مستندات حقوقی، تمدید قانون آیسا را مغایر با تعهدات آمریکا در قالب 

برجام دانسته و در مقابل، این پاسخ های فوق را شنیده اند! 
گفتن »نگرانی شــما را جدی تلقی می کنیم« و دادن وعده کودکانه 
»تالش می کنیم این قانون را- که با صد در صد آرای اعضای کنگره آمریکا 
به تصویب رســیده- بی اثر کنیم« خالصه دستاورد ما از این نشست بوده 
است. اما این همه ماجرا نیست چرا که ظاهرا دستاوردهای دیگری نیز در 

این نشست به دست آمده است!
 آن طور که برخی رسانه ها از جمله »رویترز« و »وال استریت ژورنال« 
نوشــته اند، ایران پس از شنیدن مشتی وعده سر خرمن دیگر، از اصرار 
بیشتر بر روی مواضع خود درباره عهد شکنی آمریکا دست برداشته و در 
واقع، از این توضیحات قانع شده است! این رسانه ها اعالم کرده اند ایران 
حتی اعالم کرده، حاضر است تعهدات جدیدی هم فراتر از آنچه تاکنون 
داده و عمل کرده بدهد! در این گزارش ها درباره تعهدات جدید و »خود 
خواســته« ایران آمده: »نمایندگان هسته ای ایران امروز با طرح آمریکا 
برای پاکسازی کامل اورانیوم باقی مانده در نیروگاه نطنز موافقت کرده اند. 
ایرانی هــا توافق کرده اند که تعهداتی فراتر از برجام را بپذیرند و به رغم 
تعیین سقف 3۰۰ کیلوگرمی برای نگهداری اورانیوم در داخل خاک ایران، 
نمایندگان دولت ایران با رسیدن این مقدار به کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم هم 

موافقت کرده اند.«
رویترز نیز با اســتناد به آنچه »اظهارات دیپلمات های ارشد ایرانی و 
روسی« خوانده، اعالم کرده که تهران تصمیم گرفته مجادالت بر سر اقدام 

آمریکا در تمدید قانون تحریم های ایران - آیسا - را تشدید نکند.
آقای سید عباس عراقچی به عنوان عضو ارشد تیم هسته ای ایران اما 
این گزارش وال استریت ژورنال را اینگونه تکذیب کرده است: »بر اساس 
طرحی که ایران در این نشست ارائه کرده، ایران برای پاکسازی رسوبات 
از تاسیسات غنی سازی نطنز موافقت کرده است. بر اساس این طرح تمام 
رسوبات مواد غنی شــده که از لوله ها بیرون کشیده می شوند، از شمول 
3۰۰ کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران خارج شده و بدین ترتیب ایران قادر 

خواهد بود مواد بیشتری را غنی سازی کند.«
با توجه به گزارش های مشابهی که پیش از این نیز از سوی رسانه های 
نزدیک به 1+5 از محتوای مذاکرات بعضا محرمانه هسته ای، منتشر شده 
و از سوی برخی در داخل تکذیب شده بود، اما بعدها صحت اظهارات آنها 
تایید شده اســت، با پوزش از عضو ارشد مذاکره کننده کشورمان به نظر 
می رسد این بار نیز گذشت زمان، نشان خواهد داد در این نشست، دقیقا 

چه اتفاقاتی افتاده و چه داده و چه گرفته ایم! 
اما سوای از اینکه آیا ایران واقعا چنین تعهدی داده یا خیر)کاهش میزان 
اورانیوم غنی شــده از 3۰۰ کیلو به ۲۰۰ کیلو( باید پرسید اساسا هدف از 
برگزاری این نشست که بنا به درخواست تیم ایرانی برگزار شد، چه بوده 
است؟ آیا هدف، اعتراض به بدعهدی های آمریکا بوده یا همچون گذشته، 
دادن امتیازات نقد و گرفتن وعده های نسیه؟ و سؤال مهم دیگر اینکه، چرا 
اساسا تیم محترم مذاکره کننده کشورمان، با وجود اذعان به »مغایر بودن 
تمدید این قانون با تعهدات آمریکا«، هیچ اقدام جدی در برابر چنین خلف 

وعده جدی که گویا تمامی هم ندارد، انجام نمی دهند؟
پاسخ سؤال نخست واضح اســت. اصوال، هدف از برگزاری نشست 
وین، اعتراض به بد عهدی آمریکا و تحت فشــار گذاشــتن حریف بوده 
است. اما تحت فشار گذاشتن طرف مذاکره، نیاز به ابزار فشار یا به قول 
سیاسی ها، »برگ برنده« دارد؟ پاسخ سؤال دوم هم دقیقا در همین نکته 
نهفته اســت. ابزار فشار و برگ برنده ما در این نشست چه بود؟ »هیچ«. 
تیمی که پیشاپیش تمام برگ های برنده خود را بدون گرفتن تضمین های 
محکم داده، در چنین شرایطی جز امید بستن به وعده و وعیدهای »دل 
خوشکنک«، کار دیگری نمی تواند بکند. می تواند؟ حال تصور کنید اگر، 
برجام از سوی ما نقض می شد. واکنش حریف چگونه بود؟! متاسفانه باید 
بپذیریم، آنها تضمین های قــوی و محکمی را در مذاکرات از ما گرفتند 
بدون اینکه کوچکترین تضمینی به ما بدهند آن هم به قول اوباما، بدون 

شلیک حتی یک گلوله:
»اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم آمریکا روند رکود بزرگ را معکوس 
خواهد کرد... اگر به شما می گفتم که فصل جدیدی با مردم کوبا خواهیم 
گشود و برنامه هسته ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل 
خواهیم کرد... ممکن بود بگویید چشم انداز ما اندکی بیش از حد بلندپروازانه 

است.« )سه شنبه ۲1 دیماه/ سخنرانی خداحافظی اوباما در شیکاگو(
متاسفانه باید اذعان کنیم، خروجی نشست روز سه شنبه وین و نوع 
واکنش تیم مذاکره کننده کشورمان، نتیجه خالی بودن دست از ابزارهای 
فشار بود، نتیجه پذیرفتن شرط موذیانه حریف یعنی، موکول کردن اجرای 
تعهدات آنها به بعد از اجرای تمام و کمال تعهدات ما بود، نتیجه نگرفتن 

تضمین های قوی و کافی بود:
»از آنجا که پذیرش مذاکرات از ســوی ایران اساســًا با هدف لغو 
تحریم های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن 
در برجام به بعد از اقدام های ایران موکول گردیده، الزم است تضمین های 
قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل، تدارک شود که از 
جمله  آن اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکــا و اتحادیه  اروپا مبنی بر لغو 
تحریم هاست.« )بخشی از نامه رهبر معظم انقالب به رئیس جمهور محترم 

در ۲9 مهرماه 94(
 پذیرفتن وعده های مضحک حریف در مذاکرات وین، آن هم با آگاهی 
از اینکه، حریف قصد اجرای آنها را هم ندارد! حقیقتا تراژدی غم انگیزی 
اســت که، پیش از این منتقدان صدها بار نسبت به تبعات خسارت بار آن 

هشدار دادند اما همگی به جهنم حواله شدند.
اینکه گفته می شود»برجام خسارت محض است«، حرف حساب است. 
حرف بی حســاب آن بود که بزک کنندگان برجام و آمریکا طی 4 سال 
گذشته زدند، تیترهایی بود که زنجیره ای ها زدند و مردم را فریفتند و با 
کمال وقاحت اعالم کردند، باید، هم مبالغه می شد و هم برجام و آمریکا 

بزک می شد:
»من مبالغه را قبول دارم. این مبالغه ها باید می شــد به این خاطر که 
فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود، دولت باید در حقیقت این موضوع را 
قدری بزک می کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند.« )مدیرمسئول 

روزنامه شرق(
اما با تمام این تلخی ها، باید بپذیریم و باور کنیم، هنوز هم دیر نشده، 
چرا که به قول قدیمی ها، »جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت اســت.« 
تردیدی وجود ندارد تا زمانی که کشــوری بر استقالل خود تاکید کرده و 
نخواهد زیر بلیت غرب یا شرق باشد، فشارها علیه این کشور ادامه خواهند 
داشــت، مگر آنکه این کشور آنقدر قدرتمند شود که دشمن را به کلی نا 
امید کند. تحریم ها ادامه خواهند داشت تا وقتی به حریف نشان بدهیم، 

آب خوردن مردم هم به مذاکره با آنها بستگی دارد. 
باید ابزار تحریم را از دست دشمن گرفت. راه حل رسیدن به این مقصود 
نیز، افزودن به مولفه های قدرت و تبدیل شدن به کشوری مقتدر در تمام 
حوزه ها –چه سیاسی، چه اقتصادی و چه فرهنگی است. عقل حکم می کند، 
برای رهایی از چنین وضعی، استراتژی را تغییر دهیم. تصور اینکه هر چقدر 
ضعیف تر باشیم، با ما رفتار بهتری خواهند داشت، تصور غلط و خطرناکی 
است. اوضاع عراق، افغانستان و سوریه به خوبی گویای این حقیقت است. در 
میدان مذاکره یا جنگ به برگ های برنده و قدرت است که امتیاز می دهند. 
در هیچ جای دنیا با دستان خالی به مصاف حریف نمی روند. دست های ما 

در هتل کوبورگ وین، خالی بود.

نشست وین
و مذاكره با دست های خالی!

شلیک

جعفر بلوری

 * تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شکوه وحدت مردم ایران اسالمی 
را به تصویر کشــید و حضور اقشــار مختلف مردم و مسئولین نشان دهنده 

همدردی و همراهی با رهبری انقالب بود.
0912---2914

* آیت اهلل هاشــمی قابل مصادره برای هیچ جناح و گروهی نیست و متعلق 
به تاریخ تمام مردم انقالبی ایران اســت. درگذشت ایشان را به رهبر  معظم  

انقالب تسلیت عرض می کنم.
0919---8764

* بســیج متشکل از نیروهای مردمی و انقالبی است، چرا مسئولین در امر 
اشــتغالزایی و رونق اقتصاد از این ظرفیت بومی و خالق بهره  نمی برند؟ 4 
ســال در مورد برجام بی حاصل مذاکرات گسترده و هزینه های جدیدی شد 
که نتیجه مطلوبی جز خسارت برای کشور نداشت، آیا بهتر نیست به جای 
اعتماد به بیگانگان، برای حل مسائل کشور از ایده و نیروی جوان ایرانی در 

کنار تجربه بزرگان برای پیشرفت کشور استفاده کنیم؟!
031---0219
* حمایت های کیهان از متقاضیان مسکن مهر جای تشکر دارد. دولت قبل 
باعث صاحبخانه شدن بسیاری از اقشار ضعیف شد که با حداقل مبلغ برای 
متقاضی تمام شده بود اما در این دولت رشد چند برابری قیمت مسکن مهر 
و کیفیت پائین ساختمان ها، متقاضیان و کارگران زیادی را با مشکل مواجه 

کرده است. امیدوارم دولت هم مثل کیهان از ما حمایت کند.
021---2389

* هدف جذب سرمایه های خارجی باید ایجاد شغل و انتقال فناوری باشد نه 
فراهم کردن بازار مصرف برای فروش کاالهای خارجی در کشور. کمبودهای 
کشور با ورود کاال جبران نمی شود ما نیازمند زیرساخت هایی از جنس اقتصاد 

مقاومتی برای خودکفایی هستیم.
051---7503

* وزیر امور خارجه و نخست وزیر انگلیس با مواضع ضد ایرانی که هر بار در 
ســفر به منطقه، آنها را تکرار می کنند، آیا درخور پاسخ کوبنده ای از سوی 
جمهوری اسالمی ایران نیستند؟ کاستن از سطح روابط با روباه پیر کمترین 
اقدام در پاسخ به تفرقه افکنی و فتنه انگیزی این کشور است. دستگاه دیپلماسی 

دولت بایستی به گزافه گویی های دشمنان صریح تر پاسخ دهد.
021---0285

* برنامــه تلویزیونی غیرمحرمانه به تحلیل روزنامه ها می پردازد. این برنامه 
به ندرت به روزنامه کیهان توجه می کند و بعضاً آخرین تحلیل است، البته 
این برنامه به جای بیطرفی دارای جهت گیری متضاد با سیاست های خبری 

کیهان است. لطفاً به برنامه های صدا و سیما بیشتر توجه کنید.
0912---0191

* بــا اینکه امیرکبیر میراث دار ترکمنچــای و دولت بی تدبیری بود ولی در 
مدت سه سال بدون اینکه باجی به بیگانگان دهد کارهای بزرگی را به ثمر 
رساند و یا پایه گذاری کرد. او عهد بسته بود که از قدرت های پوشالی دنیائی 
نهراسد و اجازه دست اندازی به بیت المال را به کسی ندهد، تا آخر هم پای 
آن اصول ماند و از بذل جان هم دریغ نکرد. امیرکبیر طی مدت مسئولیت 
خود وقتش را به مذمت دولت قبل نگذراند بلکه کمر همت بست و کارهای 

ماندگاری از خود برجای گذاشت.
محسن- گرگان

* برد برد دولت ما را یاد دعوای کسی می اندازد که گفت طرف مقابل را از پا 
درآوردم! گفتند پس این چه وضعی است که داری؟ گفت با سر خودم زدم 
به چوبش، با چشــمم زدم به مشتش و با شکمم زدم به لگدش! گفتند این 
3 به 3 شــد گفت نه 2 به 3 چون شــکمم خونریزی داخلی کرده و آسیبی 

دیده نمی شود.
وفائی- قم

* در ســفر چندی قبل رئیس جمهور به کرج، نامه ای از مشــکالت خود و 
بیکاری جوانمان به همراهان ایشــان تحویل شد که پس از چندی ما را به 
کاریابی معرفی کردند 15 هزار تومان هم هزینه کردیم تا اعالم شــد سایت 
بســته اســت! با پیگیری های متعدد اعالم شد فرد مورد لزوم جذب شده و 
به فرزند شــما نیاز نداریم؟! فرزند دیگرم مشکل روانی و تشنج دارد اگر به 
موقع داروهایش نرسد با مشکل مواجه می شویم حال با بیکاری فرزندم که 
متأهل هم هست چگونه مشکل خرید داروی فرزند دیگرم و مخارج زندگی 

خود را تأمین کنیم؟!
اصالحی- کرج

* بنده با وجود دریافت بیمه بیکاری، یارانه ام 4 ماه است که قطع شده است 
و 3 ماه قبل هم بیمه بیکاری ام به دلیلی نامعلوم قطع شد! پیگیری  هایم در 
مورد قطع یارانه و حقوق بیکاری با دلیل نبودن بنده در منزل توجیه شده 

است. مدعی اند که اگر بیکار هستید چرا در خانه نبودید!
021---5782

* یکی از کارکنان ســازمان هواپیمایی هســتم، در این سازمان قرار بود با 
امضای برجام 100 فروند هواپیما خریداری و به کشورمان تحویل داده شود 
اما متأسفانه همچنان حتی برای تأمین قطعات یدکی دچار مشکل هستیم 

چه رسد به خرید هواپیما و انتقال آن به کشور.
021---4713

* بیش از سی سال است که دسته چک بانک صادرات دارم اخیرا برای دریافت 
دسته چک جدید به بانک مراجعه نمودم گفتند؛ باید پنجاه میلیون ریال در 
حســابت باشد. گویا فکر می کنند ما هم جزو حقوق بگیران نجومی هستیم! 
این چه قانون جدیدی است که این بانک درآورده است؟ از مسئولین بانک 
مرکزی درخواست می کنم این مشکل کاسبان جزء را که بیش از سی سال 

سابقه چک دارند، حل کنند.
اسدی

* در اثر گودبرداری غیراصولی پارکینگ ســاختمان کناری تخریب شــد و 
موجب خســارت به ساختمان گردید اما پیگیری های ساکنان ساختمان از 
شهرداری منطقه پونک بی نتیجه ماند و با گذشت 6 ماه هنوز پاسخی به ما 

داده نشده است از مسئولین شهرداری تقاضای رسیدگی داریم.
021---3491

* میلیون ها تومان در مؤسسه مالی اعتباری ...  سپرده گذاری کرده ایم و به 
علت عقب افتادن اقساط و مشکالت دیگر دو ماه است که برای دریافت پول 
خود هر روز در رفت و آمد به این مؤسسه هستیم و موفق نمی شویم مبلغ 
سپرده خود را دریافت کنیم. چرا؟ این چه امنیتی برای سپرده گذاران داخلی 
است! آیا امنیت سرمایه گذاری فقط برای خارجی ها ضرورت دارد؟ چرا فردی 
که با اراده و خواســت خود مبلغی را امانت به بانک و مؤسسه ای می سپارد 
و در روز نیاز، به بهانه های واهی حق برداشت آن را ندارد؟! از مسئولین امر 

درخواست رسیدگی دارم.
سیدعلی موسوی

* از دهیاران تقاضا می کنم با زندگی کردن در کنار روستائیان و آشنا شدن 
با مشکالت شان در رفع این مشکالت بکوشند. چون این مسئولیت با سکونت 
در شهر تناسب ندارد مثل االن یک ماه است آب شرب اهالی روستای تولمات 
صومعه سرا قطع است، نوشتن نامه از سوی دهیار هیچ نتیجه ای نداشته است.
فالحی- روستای تولمات صومعه سرا

* آیا هنر دولت تنها در بتن ریزی تأسیسات هسته ای و متوقف کردن دیگر 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور بود تا در ازای آن بتواند نفت بیشتری 
به قیمت مفت بفروشد؟! هنر دولت عمل به وعده 100 روزه ای بود که داده 
شد. و آن هم در صورتی که نتیجه ای مثبت داشت هنر به حساب می آمد نه 

اینکه وعده های بر زمین مانده را دستاوردهای دولت به شمار آورید.
021---1586

بی اعتقادی برخی مدیران به کنترل
منشأ پرداخت های نجومی

رئیس دیوان محاسبات منشأ پرداخت های نجومی را ضعف کنترل های داخلی 
یا بی اعتقادی برخی مدیران به این کنترل دانست.

عادل آذر در همایش ملی استانداردهای حسابرس گفت: »بررسی ها از اوضاع 
حسابرسی کشور نشان دهنده این است که در حوزه نظارت مشکل و آسیب های 

جدی وجود دارد که موجب وقوع تخلفات مختلفی شده است.«
وی ادامه داد: »طبق نتیجه تحقیقات بین المللی اگر دســتگاه های نظارتی 
وجود نداشتند تخلفات، انحرافات و فسادها تا 200 برابر افزایش پیدا می کرد.«

عادل آذر هماهنگی دســتگاه ها برای بهبود استانداردسازی حسابرسی ها 
را الزامی دانســت و بیان داشت: »کنترل های داخلی بطور کامل اجرایی نشده 
یا مدیران آنها باور ندارند و با استانداردســازی بودجه می توان شــاهد شفافیت 

صورت های مالی و کاهش موازی کاری و هدررفت هزینه ها بود.«
وی با تاکید بر هم راســتایی و هماهنگی دستگاه های نظارتی، بیان 
کرد: »در فرمان 8 ماده ای رهبری بر ایفای نقش صحیح دستگاه ها تاکید 

شده است.«
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد:  »بسیار مطلوب بود که 
گزارش مشــترک با امضای سه قوه برای پرونده حقوق های نامتعارف ارائه 

می شد.«
دیوان محاســبات پیش از این با افزایش ســقف حقوق مشروع مدیران به 
20 میلیون تومان، تعداد مدیران نجومی بگیر و متخلف را 397 نفر اعالم کرد؛ 
هرچند که طبق قانون حداکثر حقوق پرداختی، 7 برابر حداقل حقوق دریافتی 

کارگران و کارمندان دولت )7 تا 10 میلیون تومان است(.
انتقال بازی منافقانه افراطیون
از مرحوم هاشمی به روحانی

افراطیون مدعی اصالحات مایل به تکرار بازی دوگانه و مزورانه خود با روحانی 
پس از درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی هستند.

این طیف هر چند هاشمی را عالیجناب سرخ پوش می خواندند اما به تدریج 
خود را حامی هاشمی جا زدند. همین گروه از روحانی و دولت وی به عنوان رحم 
اجاره ای یاد کردند. نشریات شبه اصالح طلب با اکراه می گویند مایلند روحانی  جای 
هاشــمی را برای آنها بگیرد. روزنامه زنجیره ای بهار در این زمینه به قلم رسول 
منتجب نیا قائم  مقام حزب اعتماد ملی و از دست  اندرکاران شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان نوشت: کم نیستند آنهایی که اگر چه دامنه کارنامه شان شبیه آیت اهلل 
هاشمی نیست )چرا که او ویژه بود(، اما در اندازه های ایشان قدرت نقش آفرینی 
دارند. شــاید الزم باشــد برای پیدا کردن چنین افرادی به نظر شخص آیت  اهلل 
هاشــمی رجوع کنیم. او پس از انتخابات ریاســت جمهوری، با پیروزی حسن 
روحانی به صراحت اعالم کرد که با این انتخاب آرامش گرفته و با خیالی آسوده 
رخت آخرت به تن می کند. چطور وقتی خود ایشان روی حسن روحانی چنین 
نظری دارند، دیگران باید از او عقب تر یا جلوتر باشند و چنین القا و تزریق کنند 
که این اندوه فرای حزن معنوی یک فاجعه تشکیالتی است. به طور حتم فردی 
مثل حسن روحانی نمی تواند هاشمی باشد اما حتما شبیه ترین فرد به هاشمی 
اســت. چون وقتی ایشان سر حال، مستحکم، پرقدرت و سالمت در قید حیات 

بودند، از بین خیلی های دیگر انگشت روی حسن روحانی گذاشتند.
وی می افزاید: »به انصاف حســن روحانی در طول دوران ریاست جمهوری 
خود نشــان داد که هاشمی نیســت، اما شبیه ترین فرد به هاشمی است که به 
درســتی از سوی خود او انتخاب شده و به شایستگی با کمک نیروی جوانی و 
هوش ذکاوت شخصی قدم در مسیری گذاشت که حتما از آقای هاشمی با آن 
سن و سال خستگی از راه ممکن نبود. رفتن هاشمی باری را از روی دوش خود 
برداشــت، زیر سنگینی آن پیر شده بود. اما همین بار  را در زمان حیات علنی 
به روی دوش حســن روحانی گذاشــت و او نیز شایستگی و لیاقت این مهم را 
داشــت. بنابراین آنهایی که عنوان می کنند نبود آیت اهلل، یک فاجعه سیاسی و 
تشکیالتی و حزبی است بدانند که نه تنها این  گونه نیست بلکه فرصت مناسبی 
است اجماع روی فردی صورت گیرد، که پیش تر انتخاب شده است. آنان که تا 
دیروز پشت هاشمی بودند، امروز گزینه ای بهتر از روحانی نخواهند داشت. اوست 
که می تواند همان لباســی را بر تن کند و همان مسیری را برود که هاشمی نه 

تنها 38 سال بلکه به درازای 82 سال پیمود.«
این لحن عوام فریبانه در حالی است که همین مدعی اصالح طلبی دست کم 
3 بار در 5 ماه گذشته خواستار فشار و باج خواهی علنی از روحانی شده است.

وی 13 مرداد 95 در روزنامه اعتماد، حمایت اصالح طلبان را از روحانی نه با 
نگاه شایسته ساالری بلکه سخت بودن راضی کردن وی به انصراف! عنوان کرده 
و نوشــت: »کسانی که عامل پیروزی یک فرد هستند باید سهمی در اداره امور 
داشته باشند... این درست نیست که از شخصیتی حمایت شود اما او به هیچ وجه 

خود را وامدار نداند. از این رو قبل از آن که اصالح طلبان به تصمیم برسند آقای 
روحانی باید جلســاتی را با شخصیت های بزرگ اصالح طلب برگزار کند و حلقه 
افراد نزدیک به او با اصالح طلبان جلســاتی داشته باشند تا به یک توافق و تعامل 

مشخص و مکتوب برسند.«
منتجب نیا همچنین 19 مرداد 95 در مصاحبه با روزنامه آرمان و در پاســخ 
پرسشی که اصالح طلبان در زمینه انتصابات مدیران در دولت چه انتظاری از آقای 
روحانی دارند، گفت: »دولت اول ایشان به صورت ائتالفی و براساس سلیقه شخصی 
آقای روحانی تعیین شده است. بدون شک اصال ح طلبان به عنوان مهم ترین جریان 

حامی آقای روحانی باید در انتصابات دولت دوم ایشان دخالت داشته باشند.«
قائــم مقام حزب اعتماد ملی ضمن بیــان اینکه »ما در این زمینه با روحانی 
مذاکره خواهیم کرد« می گوید: اصالح طلبان باید در دولت آینده ســهم بیشتری 
داشته باشند و درصد قابل توجهی از کابینه ایشان را تشکیل بدهند، این مسئله 
شــامل وزرا، معاونان و همچنین اســتانداران می شود و در همه این زمینه ها باید 

تغییرات جدی صورت بگیرد.
وی همچنین 25 آبان 95 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »اصالح طلبان 
چک سفید امضا به روحانی نداده اند و قصد ندارند مانند سال 92 بدون گرفتن 
امتیــاز، از وی حمایت کنند. بنده عنوان کردم که اصالح طلبان قصد ندارند به 
همان شــکل که در ســال 92 از آقای روحانی حمایت کردند در سال 96 نیز 
حمایت کنند. ســخنان بنده در این زمینه کامال مســتدل و با حساب و کتاب 
بود، به شــکلی که بسیاری از دوستان اصالح طلب همان سخنان بنده را تکرار 
می کنند. تاکنون بیش از 10 تن از شــخصیت های برجسته جریان اصالحات 
به صراحت عنوان کرده اند که به هیچ عنوان در انتخابات ریاست جمهوری 96 
به آقای روحانی چک ســفید امضا نمی دهیم و ایشان باید با اصالح طلبان وارد 
مذاکره جدی شوند. ما خواهان مذاکره جدی با آقای روحانی هستیم و در این 

زمینه هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد.«
وی می افزاید: بدون شــک حمایت اصالح طلبان از آقای روحانی در سال 96 
مانند سال 92 نخواهد بود و تفاوت های معناداری خواهد داشت. جریان اصالحات 
در ســال 92 برای حمایت از آقای روحانی در یک مضیقه زمانی قرار داشت. در 
انتخابات ریاســت جمهوری اصالح طلبان با کناره گیری آقای عارف فقط سه یا 
چهار روز برای تصمیم گیری زمان داشتند و به همین دلیل چاره ای جز حمایت 
از آقــای روحانی برای ما باقی نمانده بود. این در حالی اســت که اصالح طلبان 
در انتخابات ریاســت جمهوری سال 96 زمان بسیاری دارند و به هیچ عنوان در 

مضیقه زمانی قرار ندارند.
منتجب نیــا می گوید: اصالح طلبان و آقای روحانی باید در زمینه انتصابات در 
دولت آینده مذاکره کنند. این خالف رویه اســت که جریان اصالحات به صورت 
کامل از آقای روحانی حمایت کنند اما ایشان پس از اینکه به پیروزی رسیدند به 
هر شکل که تمایل داشتند در زمینه انتصابات عمل کنند و از هر تفکر  و جریانی 
که خود تشخیص دادند در دولت آینده استفاده کنند. انتصابات آقای روحانی در 
دولت اول براســاس انتظار جریان اصالحات نبــوده و با آنچه ما تصور می کردیم 

فاصله داشته است.
اعتراض لفظی به تحریم های جدید

و... دیگر هیچ!
نشست کمیسیون مشترک برجام که به درخواست ایران و برای بررسی نقض 
برجام توســط آمریکا با تمدید قانون آیســا تشکیل شده بود، با صدور یک بیانیه 

مطبوعاتی به کار خود خاتمه داد.
به گزارش رجانیوز، در این نشســت نمایندگان کشورمان ضمن ارائه شرحی 
از بدعهدی های آمریکا در یک سال اخیر، با ارائه مستندات حقوقی تمدید قانون 

آیسا را مغایر با تعهدات آمریکا در قالب برجام دانستند.
هیئت آمریکایی نیز با تاکید مجدد بر پایبندی کامل این کشــور به برجام، 
عنوان کرد که با اقدامات انجام شــده از ســوی دولت، هیچ تاثیر عملی بر قانون 
مزبور مترتب نبوده و لذا نفس تصویب این قانون در کنگره آمریکا مشــکلی برای 

تعهدات برجامی این کشور ایجاد نمی کند.
نمایندگان سایر دولت های عضو کمیسیون نیز با جدی قلمداد کردن نگرانی 
ایران، خواســتار اقدامات آمریکا در جهت بالاثر ماندن این قانون و شفاف ســازی 

کامل در این زمینه شدند.
بر اساس اخبار منتشره اوال آمریکا نپذیرفته که برجام را نقض کرده است؛ این 
مسئله به معنی فرو رفتن هرچه بیشتر در مکانیزم حل اختالف برجام خواهد بود 

که نتیجه آن تنها بازگشت تمامی تحریم هایی است که لغو مشروط شده اند؛ ثانیا 
در برابر وضع تحریم های جدید، هم پیمانان آمریکا تنها به یک بیانیه مطبوعاتی 

اکتفا کرده و در نهایت نیز نگرانی های ایران را تنها جدی! تلقی کردند.
معجزه؛ کاهش 18 درصدی

درآمد نفت به نسبت سال گذشته!
در حالی که دولت افزایش درآمدهای نفتی را دستاورد مهم و چشمگیر برجام 
می خواند، گزارش آمار بانک مرکزی تصریح کرد: »نیمی از درآمد پیش بینی شده 

نفت در 8 ماهه اول امسال محقق نشد«!
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام طی 
هشت ماهه امسال به 270/4 هزار میلیارد ریال رسید که حدود 45 درصد کمتر 

از مقدار پیش بینی شده در بودجه است.
به گزارش خبر آنالین، درآمد محقق از فروش نفت خام طی 8 ماهه امسال 
حدود 18 درصد کمتر از مقداری است که در مدت مشابه سال گذشته محقق 
شــده بود. طبق مصوبه بودجه سال 95 طی هشــت ماهه نخست امسال باید 

491/2هزار میلیارد ریال درآمد از محل فروش نفت خام حاصل می شد.
گفتنی اســت امتیازات ادعا شده در برجام برای ایران )تعهدات غرب برای 

برداشتن تحریم ها( از 27 دی ماه سال گذشته اجرایی شده است.
اسرائیل: برجام خوب بود

اگر ایران در سوریه پیروز نمی شد
یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی با تأکید بر اینکه ایران مهمترین 
تهدید برای این رژیم است، گفت: تهدید اصلی در سوریه، قوت گرفتن ایران و 

حزب اهلل در این کشور پس از خروج قدرت های بزرگ است.
»شــائول اویاز« در گفت وگو با رادیو بین المللی فرانسه گفت: در حالی که 
جنگ در نقاط مختلف منطقه ادامه خواهد یافت، پیش بینی نظامیان اسرائیلی 
برای سال جدید میالدی، به صورتی محتاطانه امیدوارکننده است، زیرا براساس 
این پیش بینی ها، نیروهای نظامی اســرائیل ممکن است بتوانند سال 2017 را 
در حالی به اتمام برسانند، که وادار به انجام عملیات رزمی بزرگی نشده باشند.
این مقام رژیم صهیونیستی تصریح کرد: امروز، محتمل ترین نحوه آغاز جنگ 
این طور است که هیچ یک از دو طرف، خواهان آغاز جنگ نبوده اند، اما به علت 
تحرکاتی که منجر به تشدید تنش ها شود، ممکن است ما ناگهان خود را وسط 
جنگ با طرف مقابل بیابیم. در نتیجه، اسرائیل باید مراقب پیامدهای ناخواسته 
حرکات خود در رابطه با همسایگان یعنی حزب اهلل در شمال، حماس در غزه و 

تشکیالت خودگردان در کرانه باختری باشد.
اســرائیل باید همچنین مراقب کشــورهایی که به مراتب دورتر هستند و 

مهم ترین آنها ایران است، باشد.
وی در ارزیابی اطالعاتی و امنیتی از تهدیدات متوجه اسرائیل در سال 
2017 برای خبرنگاران گفت: محتمل ترین منبع بی ثباتی برای اسرائیل از 
کرانه باختری خواهد آمد. تهدیدی که آسان تر از تمام تهدیدها ممکن است 
ناگهان جرقه بخورد، از ســوی حماس در غزه خواهد آمد و قوی ترین نیرو 
در برابر ما حزب اهلل لبنان اســت، ولی تا زمانی که ما اســرائیل وارد حیطه 
تحرکات منجر به تشــدید تنش ها و درگیری ها نشویم، احتمال آغاز جنگ 

پایین خواهد بود.
این مقام نظامی رژیم صهیونیستی در رابطه با اوضاع سوریه گفت: نگرانی 
و بیم اسرائیل در خصوص سوریه، درباره مستقر ماندن ایران و حزب اهلل در این 
کشور است، به خصوص وقتی روسیه و سایر قدرت های جهانی جا پای خود را 

در سوریه کاهش دهند.
وی افزود: به عقیده من، اسرائیل مزیت های کافی و قدرتمند برای این که 
از پس بشار اسد برآید، در اختیار دارد ولی نگرانی ما از این بابت است که ایران 
و حزب اهلل لبنان در ســوریه وقتی ابرقدرت ها خاک این کشور را ترک کنند به 
طرز فزاینده ای احساس اعتماد به نفس بیشتری کنند و این پایان خوبی برای 

داستان سوریه نخواهد بود؛ دقیقاً مانند عراق که چنین اتفاقی افتاد.
این مقام رژیم صهیونیستی تخمین زد؛ حدود 8 هزار نیروی حزب اهلل امروز 
در سوریه حضور دارند، نیروهای حزب اهلل در سوریه بسیار قوی شده اند و دارای 

تسلیحات نظامی پیشرفته هستند.
وی خطاب به مقامات روس گفت: اگر خواهان برقراری ثبات در خاورمیانه 
هستید و همچنین می خواهید از دستاوردهای خود در سوریه محافظت کنید، 

باید از حزب اهلل چشم برندارید.
این مقام صهیونیستی درباره ایران گفت: برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
که بین تهران و قدرت های جهانی به امضا رســید، فوریت تهدید هســته ای را 
کاهــش داده اما حرکات ایران در ســوریه، لبنان و غزه و همچنین در رابطه با 
برخی از گروه های تروریســتی در کرانه باختری، تهدیدی دائمی و حاضر برای 

اسرائیل به حساب می آید.

اوباما با افتخار اعالم کرد

توقف برنامه هسته  ای ایران
بدون شلیک یک گلوله!

سرویس سیاسی-
در  آمریکا  رئیس جمهــور 
ســخنرانی خداحافظی خود با 
برنامه  کــه  کرد  اعالم  افتخار 
بدون شلیک  را  ایران  هسته ای 

یک گلوله متوقف کرده است.
بــاراک اوبامــا رئیس جمهوری 
آمریــکا در بخشــی از ســخنرانی 
در شــیکاگو  خداحافظــی خــود 
دوران  دســتاوردهای  بیــان  بــه 
اوباما  پرداخت.  ریاست جمهوری اش 
در میان دستاوردهای خود به برنامه 
هسته ای ایران نیز اشاره و تاکید کرد: 
اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم 
که برنامه هسته ای تسلیحاتی ایران 
را بدون شــلیک یک گلوله تعطیل 
خواهیــم کرد، ممکن بــود بگویید 
چشــم انداز ما اندکــی بیش از حد 

بلندپروازانه است.
در مهرماه سال جاری، »هیالری 
کلینتون«، در بخشی از اولین مناظره 
خــود بــا »دونالد ترامــپ« درباره 
سیاست این کشــور در قبال ایران 
گفت:»جان کری که پس از من وزیر 
خارجه شــد با همراهی اوباما موفق 
شــدند برای برنامه هسته ای ایران 
سقف تعیین کنند، همه این ها بدون 
شلیک حتی یک گلوله اتفاق افتاد«.
فریدمن«  »تومــاس  همچنین 
12 تیر مــاه 94 یعنی 10 روز قبل 
از اعالم توافق هسته ای در نیویورک 
تایمز نوشت: »توافق پیش رو با ایران 
یک توافق بِد - خوب)!( اســت و به 
اوبامــا این امــکان را می دهد تا به 
کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین 
توافقی است که با یک غالف خالی 
از اســلحه می توان به دســت آورد؛ 
توافقی که تا بروز دگرگونی هایی در 
ایران زمان می خرد و بهتر از جنگی 
است که هیچ کس نمی داند انتهای 

آن چه خواهد بود«.
 اجرای شتابزده اقدامات نقد 
ایران، نقض وعده های نسیه 

5+1
پس از امضای توافق هســته 
ای، دولــت یازدهم بســیاری از 
تعهدات خــود را به صورت کامال 
یکجانبــه و به گونــه ای که قابل 

کرد.  عملیاتی  نیســت،  بازگشت 
خروج بیش از 12 هزار سانتریفیوژ 
از چرخه غنی سازی، توقف تحقیق 
و توسعه برای غنی سازی در فردو، 
بتن ریــزی در قلب رآکتور اراک و 
خــروج 9700 کیلوگرم از ده هزار 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده زیر 5 
درصد- که طی ده ســال با تالش 
کشورمان  هســته ای  دانشمندان 
به دســت آورده بودیم- از کشور 
از جملــه این اقدامات اســت که 
هزینه هــای ســنگینی را در پی 

داشت.
پیش از اجرای تعهدات یکطرفه 
از ســوی دولت  و برگشــت ناپذیر 
یازدهم، دلســوزان نظام با اشاره به 
سوابق آشکار آمریکا در نقض توافقات 
بین المللی، تاکید کردند که داده ها 
و ســتانده ها در متن برجام متوازن 
نیســت و نمی توان با توجه به این 
سابقه روشن در عهدشکنی، تعهدات 
خود را انجام داده و ســپس منتظر 

انجام تعهدات طرف مقابل شویم.
اما در نهایت با شتابزدگی دولت 
یازدهم و تیم مذاکره کننده هسته ای- 
که حتی موجب شگفتی رسانه های 
غربی شــد- اقدامات نقد ایران انجام 
شد و پس از آن وعده های نسیه طرف 
مقابل یکی پس از دیگری نفض شد.

از آغازین روزهای روی کارآمدن 
دولت یازدهــم، برخی اظهارنظرها، 
موضــع مذاکراتی ایــران در مقابل 
1+5 و به خصوص آمریکا را تضعیف 
کرد. اظهاراتی همچون »خزانه خالی 
اســت«، »آمریکا ظــرف 5 دقیقه 
می توانــد تمام توان نظامــی ما را 
نابود کند«، »باید توافق انجام شود 
تا مشــکل رکود و اشتغال و تولید و 
آلودگی هوا و آب خوردن حل شود« 
و...؛ بر همین اساس رادیو فرانسه در 
گزارشــی نوشــت:»ارزیابی غرب از 
وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل 
با فروشنده بدهکار و مشتاقی است 
که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی 
می بیند. برپایه این جمع بندی اگر 
خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده 
را دشوارتر می کند و در همان حال 
قیمت فروش را کمتر خواهد کرد«.

 از »فتح الفتوح« 
تا »به برجام نگاه اقتصادی 

نداشته باشید«! 
و  یازدهــم  دولــت  مقامــات 
رســانه های به ظاهــر حامی دولت، 
در طول مذاکرات هســته ای و پس 
از امضای آن، با گره زدن معیشــت 
مردم به برجــام، این توافق را »فتح 
تابان«،»معجزه  »آفتــاب  الفتوح«، 
قرن«،»بزرگ ترین دســتاورد تاریخ 
ایران«، »نشانه تسلیم همه قدرت های 
بزرگ در برابر اراده ملت«، »پیروزی 
بزرگ تر از فتح خرمشهر« و... نامیده 
و تأکید کرده بودند که در همان روز 
اول اجــرای توافق، تمام تحریم های 
بانکــی، بیمــه ای، مالــی، حمل و 
نقل، پتروشــیمی، فلزات سنگین و 
تحریم هــای اقتصادی به طور کامل 

لغو خواهند شد و نه تعلیق. 
امــا دقیقا یک روز پــس از آغاز 
اجرای تعهدات 1+5 ذیل برجام- دی 
مــاه 94- وزارت خزانه داری آمریکا 
با صــدور بیانیه ای از افــزودن نام 
شــرکت ها و افراد جدید به فهرست 
تحریم های ایران به واسطه ارتباط با 

برنامه موشکی ایران خبر داد.
غارت  بــا  آمریکا  عهدشــکنی 
2میلیارد دالری اموال ایران، اجرای 
سفت و سخت قانون محدودیت ویزا، 
تمدید  ســوئیفت،  تحریم  استمرار 
قانون تحریم های ضد ایرانی و تصویب 
تحریم های جدیــد و تصویب دهها 
طرح ضد ایرانــی در کنگره، هر روز 

ابعاد گسترده تری به خود گرفت.
با این حال و با توجه به دستاورد 
تقریبا هیچ برجــام، مقامات دولت 
یازدهــم و رســانه های بــه ظاهر 
حامی دولت، بجــای عذرخواهی و 
جبران »خســارت محــض برجام« 
بــه انکار وعده هــا، تقلیل مطالبات 
مردم و دستاوردسازی موهوم روی 
آوردند.»مردم بعد از توافق هسته ای 
انتظار بیش  از حد از اقتصاد نداشته 
باشــند«، »مشکالت اقتصادی ما به 
واســطه تحریم آغاز نشده است که 
بخواهد با حذف تحریم ها زمینه ای 
مشــکالت  بــرای حل وفصل همه 
فراهم شود«، »توافق هسته ای باعث 

گشایش در همه حوزه های اقتصادی 
نمی شود«، »به برجام نگاه اقتصادی 
نداشته باشید«. »از سوئیفت انتظار 
معجزه نداشته باشید(«و... از جمله 

این اظهارات است.
بــا وجــود اینکه با اســتناد به 
اظهارات متعدد مقامات ارشد دولت 
تیم مذاکره کننده  اعضای  یازدهم و 
هسته ای کشورمان، قرار بود برجام دو 
نتیجه عمده داشته باشد. نتیجه اول 
و به تعبیری مهم ترین نتیجه عبارت 
بود از »لغو تحریم ها« ونتیجه دوم نیز 
اقتصادی«.  از »گشایش  بود  عبارت 
اما در نهایت دستاوردهای موهومی 
همچون »برجام سایه جنگ را از ایران 

برداشت« جایگزین موارد فوق شد.
از سوی دیگر واکنش منفعالنه 
دولت یازدهم و به خصوص دستگاه 
عهدشکنی های  برابر  در  دیپلماسی 
مکــرر آمریــکا در اجــرای برجام، 
مقامات این کشور را در استمرار این 

عهدشکنی گستاخ تر کرد.
این گستاخی به جایی رسید که 
مقامات آمریکایی با اشــاره به اینکه 
»بــه تمامی تعهــدات و حتی فراتر 
از آن عمــل کرده ایــم« در ادعایی 
مضحک تاکید کردند: » ایران دیگر 
حق ندارد درباره مسئله لغو تحریم ها 

اعتراض کند«.
 ادعای هیئت آمریکایی مبنی 

بر پایبندی کامل به برجام
در جدیدتریــن نمونــه، هیئت 
آمریکایی در ششــمین کمیسیون 
مشــترک برجام با ادعای پایبندی 
کامل این کشور به توافق هسته ای، 
ضمن اشــاره به عدم امضای قانون 
آیسا از ســوی رئیس جمهور آمریکا 
به عنوان یک تصمیم مهم سیاسی، 
و برشمردن یک سلسله از اقدامات 
حقوقی و اجرایی که از سوی دولت 
این کشــور برای بی اثر کردن قانون 
آیسا صورت گرفته است، عنوان کرد 
که با اقدامات انجام شده، هیچ تاثیر 
عملی بر قانون مزبور مترتب نبوده و 
لذا نفس تصویب این قانون در کنگره 
آمریکا مشکلی برای تعهدات برجامی 

این کشور ایجاد نمی کند.
بقیه در صفحه 10

گفــت: اوباما در نطق خداحافظی خود با افتخار گفته اســت؛ چه 
کسی باور می کرد که فعالیت هسته ای ایران را بدون شلیک یک گلوله 

متوقف کنیم؟! ولی ما کردیم!
گفتم: غلط کرده! باید بهش گفت؛ چه کسی باور می کرد ما 

بدون شلیک یک گلوله »فتح  الفتوح« کنیم؟! ولی ما کردیم!
گفت: اوباما گفته در این بازی آمریکا کامال برنده شده!

گفتــم: باز هم غلط کرده، ما 3 تــا گل زدیم و 2 تا گل 
خوردیم.

گفت: پس چرا با وجود توقف برنامه هســته ای ما، هنوز تحریم ها 
لغو نشــده، معامالت بانکی انجام نمیشه،  تازه تحریم های جدید هم 

اضافه شده!
گفتم:  خب! برای اینکه اون 3 تا گل را هم به دروازه خودمان 

زده بودیم!

مقدماتی  نشســت  امروز 
مجمع عمومــی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب برگزار می شود 
که مرضیه وحید دستجردی از 
آن خبر داد و گفت: نامزد نهایی 
انتخاب  اساس شــاخص ها  بر 
مؤسس  هیئت  که  می شــود 
تصویب  را  12 شاخص  تاکنون 

کرده است. 
دســتجردی  وحید  مرضیــه 
نیروهای  مردمی  جبهه  سخنگوی 
انقــالب اســالمی در گفت وگو با 
برگزاری  از  فــارس،  خبرگــزاری 
نشســت مقدماتی مجمع عمومی 
جبهه مردمی در امروز )پنجشنبه 

23 دی ماه( خبر داد. 
دستجردی همچنین با اشاره به 
تشکیل کمیته های تخصصی ، اظهار 
شاخصه های  کمیته ها  این  داشت: 
انتخاب نامزد جبهه مردمی را برای 
انتخابات ریاست جمهوری بررسی 
می کند و سپس سازوکارهای مربوط 
نامزدها در نشســت  انتخــاب  به 

پنجشنبه به اعضا اعالم می شود. 
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به 
با  دوهزارنفری  اجتمــاع  برگزاری 
عنوان مجمع عمومی ملی، تصریح 
کرد: انتخاب نامزد جبهه مردمی از 
پایین به باال صورت می گیرد؛ در این 

فرآیند برخی افراد خودشان اعالم 
کاندیداتوری می کنند و برخی افراد 
نیز از ســوی مجمع عمومی جبهه 

معرفی خواهند شد.
وی بر همین اساس و در تشریح 
این موضــوع گفــت: کمیته های 
تخصصی با مدیریت شورای مرکزی 
که متشکل از هیئت موسس و 10 
نفر انتخاب شــده مجمع عمومی 
است، بر روی شاخصه ها و انطباق آن 
بر روی کاندیداها اعالم نظر می  کنند 
و نظرات به استحضار مجمع عمومی 

ملی نیز خواهد رسید.
دســتجردی با بیان اینکه این 
کمیته های تخصصی متشــکل از 
اعضای منتخب مجمع عمومی ملی 
هســتند، تاکید کرد: نهایتا پس از 
طی کردن این سازوکار، یک نفر به 
عنوان کاندیدای نهایی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب تعیین خواهد شد.

مردمی  جبهــه   ســخنگوی 
نیروهــای انقالب اســالمی افزود: 
انتخــاب نامــزد نهایی بر اســاس 
شاخص ها صورت می گیرد و در حال 
حاضر 12 شاخص از سوی هیئت 
موسس مصوب شده است که البته 
ممکن است بیشــتر هم بشود لذا 
کمیته ها براســاس این شاخص ها 
اظهارنظر و تصمیم گیری می کنند و 
در نهایت به یک نفر خواهند رسید.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب:

12 شاخص برای انتخاب نامزد نهایی 
تصویب شد

اقامه نمازجمعه تهران 
به امامت آیت اهلل امامی کاشانی

نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمد امامی کاشانی در مصالی 
امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نمازجمعه، مراسم نمازجمعه این هفته تهران از 
ساعت 10:30 در مصالی امام خمینی)ره( آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی دکتر 
محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام همراه خواهد بود. آیت اهلل محمد 

امامی کاشانی نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.


