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درمکتب امام

بیماری شخصیتی
ما آن صدمه ای که از قدرت های بزرگ خوردیم، باید بگوییم که باالترین صدمه 

صدمه شخصیت بوده. آنها کوشش کردند که شخصیت ما را از ما بگیرند، و به جای 

شخصیت ایرانی - اسالمی، یک شخصیت وابسته اروپایی، رشقی، غربی به جایش 

بگذارند؛]...[ در طول این مدت ها که ایران مبتال به این بوده است این بیامری در 

او پیدا شده است که ما منی توانیم کار بکنیم. ما همه چیز را باید از خارج بیاوریم، 

و یا استمداد کنیم از آنها.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مدعیاناصالحات:ازکابینهسهمنمیخواهیم
امامدیرانشایستهواستخوانداریهستیم!

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »نکته مهم این است که رئیس جمهور بیش از هرچیز دیگر [باید] 
به دنبال انتخاب وزرای کاردان، الیق، متعهد و شجاع باشد. البته اصالح طلبان در جریان انتخاب کابینه، 
هیچگونه سهم خواهی نکردند و بدون هیچ چشمداشتی در تمام۴سال گذشته از روحانی حمایت کردند. 
آنها نه تنها هیچ لیستی برای رئیس جمهور نفرستادند، بلکه در انتخاب هیچ شخصیتی به روحانی فشار 
نیاوردند. نیروهای اصالح طلب در تمام سالیان اخیر به دنبال مصالح عمومی جامعه بودند و در این میان 
منافع جریانی و شخصی خود را درمقابل منافع ملی نادیده گرفتند. البته واقعیت این است که معموال 
نیروها و مدیران شایســته و اســتخواندار، اصالح طلب هستند و اگر رئیس جمهور به دنبال یک کابینه 

کارآمد است،  [باید] از نیروهای اصالح طلب در سمت های مختلف بهره ببرد«.
مدعیان اصالحات به شدت تالش می کنند تا به ظاهر اینگونه وانمود کنند که به هیچ عنوان دنبال 
ســهم خواهی نیســتند. اما باز هم با اظهارات دوپهلو، مکنونات قلبی خویش را آشکار کرده و با لحنی 
طلبکارانــه تصریــح می کنند که روحانی چاره ای جز انتخاب اصالح طلبــان در کابینه ندارد. در حال 
حاضر روند عجیب سهم خواهی و منفعت طلبی مدعیان اصالحات در پیشنهادات و حتی تحمیل وزرا به 
دولت، جایگزین کمک به رئیس جمهور برای شکل دادن به کابینه ای کارآمد شده است. در این میان، 
شایسته ساالری هیچ جایگاهی ندارد و مالک اصلی در نظر گرفتن منافع حزبی و قبیله ای است.چندی 
پیش »احمد شیرزاد« عضو فراکسیون افراطیون اصالح طلبان در مجلس ششم گفته بود:»پیروزي روحاني 

معجزه او نبوده و ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمي رویم«.

ثمره دیگر برجام هم مشخص شد ؛ حضور هیئت های خارجی در مراسم تحلیف!
روزنامه های زنجیره ای که به اذعان مدیرمسئول شرق در بیش از یک سال گذشته وظیفه بزک کردن 
برجام را بر عهده داشته اند این روزها و با افزوده شدن تحریم های ضد ایرانی از سوی آمریکا که به » مادر 
تحریم ها « نیز معروف شده است به دست و پا افتاده اند تا ثمرات و نتایج گرانبهایی برای برجام دست و پا کنند.
شــرق در شــماره دیروز خود به قلم بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت:»میوه و ثمره 
برجام و دیگر موفقیت هاي سیاســت خارجي کشور را مي توان در چنین برهه هاي حساس و نقاط عطف 
تعیین کننده اي چید و درو کرد، آنجا که با وجود فشارهاي دیوانه وار سران رژیم صهیونیستي و ترفندهاي 
گوناگون رقباي منطقه اي و اقدامات بي منطق و تحریم ها و تهدیدهاي از سر استیصال دولتمردان آمریکایي، 
بازهم شاهد حضور پرشور و پرشعور بیش از ١١٠ هیئت عالي رتبه در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب 

هستیم تا با صداي بلند به ایران هراسي و ایران ستیزي دشمنان ایران یک »نه« بزرگ بگویند«.
در رابطه با نوشته سخنگوی وزارت امور خارجه در روزنامه زنجیره ای شرق سه نکته مهم قابل تذکر 
و یادآوری است ، نخست آن که بعضی میهمانان مراسم تحلیف چون موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا علیرغم نقض مکرر برجام از سوی آمریکا هفته گذشته بر رعایت تعهدات از سوی طرفین 
تاکیــد کرده اســت و همزمان چند عضو این اتحادیه به همــراه آمریکا در نامه ای پرتاب موفقیت آمیز 
موشک ماهواره بر سیمرغ را محکوم و آن را خالف قطعنامه شورای امنیت خوانده اند، سوال این جا است 
که آیا حضور چنین میهمانانی و شــور و شعف دولت به خاطر آن می تواند ثمره برجام محسوب شود؟ 
نکته دیگر هم آن که در یک سال گذشته هیئت های اقتصادی متعددی از غرب به ایران آمده اند ولی 
حضور این هیئت ها هیچ نتیجه ای حتی روی کاغذ برای اقتصاد ایران نداشــته اســت و حال آیا حضور 

هیئت های خارجی در تحلیف نیز این گونه است؟
و سومین نکته نیز این جا است که آیا مدعیان اصالحات حضور هیئت های پرشمار خارجی در نشست 

جنبش عدم تعهدها در تهران را نیز این گونه ارزیابی می کردند؟

آرزوی رسیدن به رشد اقتصادی سال90 
رســانه ها باید حامی حقوق مردم باشــند و مطالبه گر از مســئوالن و از وعده هایی که داده اند. اما 
روزنامه های زنجیره ای با گفتار و کرداری متناقض امروز مسیر عمل نکردن مسئوالن به وعده هایشان را 
تسهیل می کنند. برای نمونه روزنامه اعتماد در سرمقاله دیروز خود نوشته است: »هرچند آقاي روحاني 
نیز در ســخنان خود وعده هاي روشني را در همین زمینه درباره دوره ۴ ساله پیش روي خود داد ولي 
مســاله و نکته قابل تامل این اســت که حل مساله معیشت و اقتصاد تا رسیدن به نقطه قابل قبول در 

طول این ۴ سال را چگونه باید درک یا تحلیل کرد؟«
این روزنامه ســپس بستر فرافکنی را برای چهار ســال آینده دولت فراهم کرده است: »به نظر 
مي رسد که با وجود تمام ادعاها، طي دهه گذشته کمابیش نوعي عقبگرد اقتصادي را شاهد بوده ایم، 
در این دوره نه تنها دســتاوردهاي اقتصادي نتوانسته انتظارات فزاینده جامعه ایران را تامین کند، 
بلکه برآورده کردن انتظارات گذشــته و معمولي نیز بي پاســخ مانده است. اگر در برخي از سال ها 
[دولت های نهم و دهم] نیز شاهد رشد اقتصادي بودیم، این رشد ناشي از فشار مضاعفي بود که به 
مصرف منابع موجود کشور وارد مي شد، منابع زیرزمیني، منابع آبي، منابع خاکي و جنگل ها و... این 

رشد، رشد پویا و مولدي نبود.«
سرمقاله روزنامه اعتماد در ادامه افزوده است: »زیرساخت هاي اقتصادي و اداري بیش از آن تخریب 
شده است که قطار اقتصاد بتواند روي ریل آنها با وضع موجود حرکت کند. این ریل ها باید تقویت شوند 
تا ســرعت هاي باالتر را تحمل کنند. ریل هاي موجود فاقد توانایي براي پذیرش سرعت باالي اقتصادي 
است. اگر دولت آقاي روحاني بتواند در پایان ۴ سال دوم خود این حد از دستاوردها را داشته باشد، باید 

آن را موفق بلکه کامال موفق دانست.«
در این خصوص ذکر چند نکته ضروری اســت. اول نکته اینکه روزنامه ای که به جای مطالبه گری 
پیرامون وعده های اقتصادی دولت، خود بستر فرافکنی را برای او فراهم کند، جای تعجب دارد. دومین 
نکته آن است که همین روزنامه اعتماد در سال گذشته گزارش های اقتصادی منتشر کرد که برای نمونه 

در یکی از آنها گفته شده »اقتصاد سال 9٠ و 9١ همچنان یک آرزوست«. 
»علي طیب نیا« وزیر اقتصاد، اردیبهشت ١395 گفت: »در حال حاضر سطح تولید کشور از باالترین 
دوران یعنی ســال 9٠ پایین تر اســت که دلیل آن رکود است که تالش ما این است که به تولید سال 

9٠ و 9١ برسیم.« 
»مسعود نیلی« مشاور اقتصادی آقای روحانی که خود را تئوریسین دولت تدبیر و امید هم می داند 
سال9۴ در مقاله ای نوشته بود که »حالت خوش بینانه اش این است که اقتصاد ما امسال سه درصد رشد 
کند، که این هم خوش بینانه است. اگر این طور باشد، اقتصاد ما باید سال آینده 6/۴ درصد رشد کند تا 
در انتهای آن به ســال 9٠ برسیم. باز هم این عدد بزرگی است. بنابراین رسیدن به نقطه صفر در سال 
9۴ غیرمحتمل است و به نظر می رسد ما نیمه های سال 95 و شاید تا پایان سال 95 به تولید ناخالص 

داخلی سال 9٠ برسیم.«

هنرمندان در واکنش به حرکت زننده
 چند نماینده مجلس:

نمایش بی هویتی و حقارت
 در خانه ملت

سرویس ادب و هنر- 
آنچه در حاشــیه آیین تحلیف رئیس جمهور دوره دوازدهم روز شنبه و در 
صحن مجلس شــورای اســالمی رخ داد، چیزی نیست که بتوان به سادگی از 

کنار آن عبور کرد:
تعدادی از نمایندگان فارغ  از هویت اصالح طلبانه و وابستگی شان به جناحی 
خاص باعث وهن کلیه نمایندگان مردم بر خانه ملت شدند و به شکل زننده ای 
در پــی گرفتن عکس خویش انداز)ســلفی( با  نماینده عالــی اتحادیه اروپا در 

سیاست خارجی، بر آمدند!
زنی که به سهم خود در اعمال جنایت تحریم علیه مردم ایران شریک است 
و همین چند روز پیش با اعالم مخالفت با برنامه علمی ایران و پرتاب موشک 
ماهواره بر سیمرغ، نشان داد که ماهیت ایرانی ستیز وی، واقعیت غیرقابل انکاری 

به حساب می آید.
فدریکا موگرینی سیاســتمدار ۴۴ ساله ایتالیایی قطعا گمان نمی کرد 
با وجود مواضع منفی و ضدایرانی اش در مجلس شورای اسالمی با عده ای 
نماینده مجلس روبه رو شود که به جای دفاع از حقوق ملت ایران و شماتت 
وی، بــرای گرفتن عکس یادگاری با او، از ســر و کول یکدیگر باال روند و 

دست و پا بشکنند.
بی تردید نوع مواجهه این مردان سیاست پیشه و به اصطالح نماینده، گذشته 
از نقطه نظر سیاســی، از نظر روانشناســی نیز قابل بررسی است.زیرا رویارویی 
صمیمانه با  سیاستمداری غربی که آشکارا بر ضد و تحدید منافع ملی ماست 

و آن همه ذوق زدگی و روی میز پریدن و...کامال غیرطبیعی ارزیابی می شود.
ماجرای تقال برای گرفتن عکس یادگاری با زن ایتالیایی، بی شــک نه تنها 
مایه رســوایی نمایندگان ذوق زده شد، بلکه به دلیل عنوان »نماینده مردم در 
خانه ملت« اسباب خجالت موکالن را در قبال طرف و ناظر و مخاطب خارجی 

بر انگیخت!
گواه این ادعا واکنش های گســترده هنرمندان و کاربران در فضای مجازی 

است!
کاربران با انتشار وســیع عکس های زننده نمایندگان، از شهیدان دیالمه، 
آیت، چمران و... به عنوان نمایندگان نمونه و واقعی مردم در مجلس یاد کردند.
برخی در صفحات شخصی و گروهی، از رای دهندگان به نمایندگان سلفی 
بگیر خواستند که بابت رای گتره ای به برخی فهرست ها و نمایندگان، از پیشگاه 

ملت عذرخواهی کرده و در آینده از »تکرار« چنین فجایعی خودداری کنند.
برخی دیگر، غرب زدگی و ضعف شخصیتی را شاخص ارزیابی خود از عملکرد 

سخیف برخی نمایندگان قرار دادند. 
کاربرانی هم در یک مقایسه نوشتند: عده ای در سوریه از ایران و آرمان های 
دینــی و ملی دفاع می کنند و اینجا عده ای بــرای عکس گرفتن با زن اجنبی 

دشمن، مسابقه می گذارند.
نظر دو هنرمند پیشکسوت و صاحب نظر را درباره آسیب شناسی ماجرایی که 
در حاشیه مراسم تحلیف پیش آمد را از جنبه فرهنگی پرسیدیم که در پی می آید: 

نشانه شناسی سلفی بگیران مجلس
 از زبان جهانگیر الماسی

جهانگیر الماسی، بازیگر پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر در گفت وگو 
با خبرنگار کیهان اظهار داشــت: این اتفاق بسیار شرم آور است. اگر بخواهیم از 
جنبه نشانه شناسی به قضیه نگاه کنیم، این حادثه حکایت از حفره های فرهنگی 
و معرفتی در ذهن برخی از سیاســتمدارها و قانونگذاران ما دارد. بســیاری از 
کاســتی هایی که امروز در مملکت پیش آمده و همچنین دور شدن بعضی از 
مسئوالن و سیاســتمداران ما از ارزش های انقالب، از جمله عدالت اجتماعی، 

مردمی بودن و هویت ملی و دینی ما به خاطر همین حفره هاست. 
وی تصریــح کرد: در این رفتار، نه بار معرفتی و انســانی و اجتماعی دیده 
می شود و نه حتی بار علمی. این نشان می دهد که افرادی که این کار را کردند 
جایگاه و مســئولیت خود را نمی شناســند. به قول ما هنرمندان، آنها سیاهی 
لشــگرهایی هستند که به اشــتباه، صندلی های اندیشه و تفکر و قانون گذاری 

را پر کرده اند. 
الماسی ادامه داد: اقدام برخی از نماینده های مجلس برای گرفتن عکس از 
موگرینی، نمایش بی هویتی این افراد بود. بدون تردید رفتار و نوع مواجهه این 
افراد با یک زن سیاستمدار خارجی، با آموزه های مذهبی ما در تضاد است. باید 
بررسی شود که این افراد به اصطالح نماینده مجلس، چه جذابیتی در این خانم 

دیدند که این گونه مشتاق گرفتن عکس سلفی با وی شدند. 
این هنرمند در پایان تأکید کرد: این رفتار، ضرورت بازنگری در افرادی که 
ایــن جایگاه مهم را در اختیار دارند را پررنگ تر کرد. وقتی افرادی که الگوهای 
»قانون گذاری« هستند، خودشان این گونه رفتار می کنند، از جوانان و نوجوانان 
چه انتظاری دارند؟ اقلیتی که دست به این کار زدند نماینده ملت ایران نیستند 

و توان و شایستگی مدیریت و قانون گذاری ندارند.
هوشنگ توکلی: این نماینده ها

 فاقد رشد اخالقی هستند
هوشــنگ توکلی که سریالی درباره اســوه قانونگذاری و نمایندگی مردم 
یعنی »شهید مدرس« را در کارنامه دارد نیز به خبرنگار کیهان گفت: وقتی این 
عکس ها را دیدم خیلی متأســف شدم. هر نهاد و سازمانی که برای افراد، مقام 
ایجاد می کند و شــخصیت های حقیقی را به شخصیت حقوقی تبدیل می کند، 
نسبت به نگاه مردم به مدیریت کالن جامعه خیلی موثر است. از این نظر، شاید 
اگــر این رفتار برخی نماینده های مجلس در یک موقعیت خصوصی و خارج از 
مسئولیت سر می زد، خیلی مهم نبود. اما وقتی به عنوان نماینده یک ملت در 
یک مکان مقدس به نام مجلس شــورای اسالمی چنین رفتار بچگانه ای از آنها 

سر زده، خجالت آور و قابل نقد است.
وی افــزود: اگــر بخواهیم این اتفاق را از نظر فرهنگی بررســی کنیم باید 
گفت که این رفتار، گویای عدم رشد اخالقی این افراد است. واژگونی اخالق در 
حیطه مدیریت های کالن خودش را در رفتار کم ارزش این افراد نشان می دهد.

توکلی تصریح کرد: باید نســبت به این ماجرا هشــدار داد و گفت که هیچ 
اشــکالی ندارد برای برخی از مسئوالن و نماینده ها، دوره آموزشی برپا کرد که 
به عنوان مســئول و نماینده ملت یاد بگیرند که براساس مسئولیت خود رفتار 

کنند و نه موج احساسات.

سرویس سیاسی - 
این  فردا کابینه دوازدهم معرفی می شود. 
در حالی اســت که همچنان ســهم خواهی و 
منفعت طلبی مدعیان اصالحات در پیشنهادات 
و حتی تحمیل وزرا به دولت، جایگزین کمک 
به روحانی برای شکل دادن به کابینه ای کارآمد 
شده است. این سهم خواهی در روزهای اخیر 

رنگ و بوی تهدید نیز به خود گرفته است.
نگاهی کوتاه و گذرا به اخبار منتشــر شــده در 
روزنامه های زنجیــره ای حامی دولت در چند هفته 
گذشــته به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که 
رئیس جمهور از ســوی جریان مدعی اصالحات و به 
ظاهر حامیان خود تحت فشــار قرار گرفته است. در 
حقیقت بر سر کابینه نزاعی میان مدعیان اصالحات و 
دولت در جریان است و اصالح طلبان از این که روحانی 
سهم آنان را به صورت کامل ادا نکرده است، ناراحتند.
مدعیان اصالحات در فشار خود به روحانی برای 
شــکل دهی کابینه مطلوب آنها تا آنجا پیش رفتند 
کــه برخی منابع خبری از خروج قهرگونه اســحاق 
جهانگیــری از دولت در اعتــراض به چینش کابینه 
خبر دادند و محمدعلی ابطحی مشاور رئیس  دولت 
اصالحات نیز در حســاب کاربری خــود در یکی از 
صفحات اجتماعی، روحانی را تهدید کرد که کابینه 
اگر آن طور که آنها می خواهند نباشــد پشــت او را 
خالی می کنند! در همین رابطه احمد شیرزاد نماینده 
اصالح طلب و افراطی مجلس ششم گفت که پیروزي 
روحاني معجزه او نبوده و ما درویشانه و کریمانه بدون 

گرفتن سهم کنار نمي رویم.
 شــیرزاد در مصاحبه با روزنامه زنجیره اي بهار و 
درباره موضوع سهم خواهي اصالح طلبان از روحاني در 
کابینه جدید گفت: سهم خواهي در عرف سیاسي کشور 
ما به عنوان یک واژه منفي مطرح شده است. آنچه منفي 
است این است کساني که هیچ زحمتي نکشند و در یک 
حرکت اجتماعي هیچ نقشي نداشته باشند و بعد بگویند 
ســهم ما را بدهید، اما اگــر واقعا یک حرکت جمعي 
صورت گرفته و نتیجه آن در انتخابات متجلي شــده، 
طبیعي است که نفع این حرکت جمعي باید به همه 
برسد. شیرزاد افزود: آنچه که در انتخابات امسال اتفاق 
افتــاد، این طور نبود که یک فرد به تنهایي به صحنه 
آمده و توانسته باشد معجزه صورت دهد. مجموعه اي 
از مطالبات اجتماعي و گرایشات سیاسي این موضوع را 
به نتیجه رساندند و طبیعي است که همه آنها باید در 
استفاده از آنچه که اتفاق افتاده و مدیریت بعدي کشور 
نقش داشته باشند. شیرزاد همچنین گفت که دولت 
روحاني اگر بخواهد در دور دوم به نیازهاي مردم پاسخ 

دهد، ناچار است که به اصالح طلبان نزدیک تر شود.

همچنیــن عبداهلل نــوری وزیر کشــور دولت 
اصالحات نیز در دیدار با اعضای شــورای مرکزی و 
شورای عمومی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 
تهــران و علوم پزشــکی در اظهاراتی درباره چینش 
کابینــه دلخواه اصالح طلبان گفــت: »همه نگرانی 
اصالح طلبان این اســت که اگر وعده ها و شعارهای 
انتخاباتی آقای روحانی فراموش و به بایگانی سپرده 
شــود، اعتماد مردم آســیب می بیند و کشور ضرر 
می کنــد. برای تحقق این وعده ها باید کســانی که 
به آنها ایمان دارند، در کابینه حضور داشــته  باشند، 
چراکــه در غیر این صورت، پیش از همه برای خود 

آقای روحانی مشکل ایجاد می شود«.
عبداهلل نــوری در ادامه گفــت: »چنانچه آقای 
روحانی با اطرافیان خود رودربایســتی داشته باشد، 
اصالح طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. 
باید صریح و منطقی و البته محترمانه سخن بگویند و 
هر نکته ای را که الزم باشد، در راستای مصالح کشور 

و خود ایشان بیان  کنند«.
وزیر دولت اصالحات همچنین با طعنه و کنایه 
به رئیس جمهور گفت که اصالح طلبان چون  تشخیص 
داده اند حضور آقای روحانی به نفع کشــور و منافع 
ملی است از ایشان حمایت کرده اند، اما معنایش این 
 نیست که با همه اقدامات آقای روحانی موافق هستند 

و نقدی ندارند.
مطالبات اصالح طلبان برآورده نشد 

فراکسیون امید تالفی کند
علی صوفی، فعال سیاسی اصالح طلب و دبیرکل 
انجمن اصالحات نیــز در گفت و گو با جهان اقتصاد 
درباره سهم خواهی اصالح طلبان از کابینه گفت: اگر 
منطقی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم درخواهیم 
یافت، زمانی جریان سیاسی  تمام قد از یک کاندیدا 
حمایــت می کند، در مقابل مردمــی از آن کاندیدا 
حمایت کردند، مسئول خواهند بود. در انتخابات اخیر 
نیز به دعوت اصالح طلبان مردم به آقای روحانی رای 
دادند. پس جریان اصالحات در مقابل مردم مسئول 
اســت و باید پاسخگوی عملکرد دولت برآمده از این 
دعوت باشــد. وی ادامه داد : اصالح طلبان به منظور 
پاسخگویی به مردم، بر چینش کابینه نظارت کنند. 
در این مورد نباید تعارف کرد و باید در چینش کابینه، 
نقش ایفا نمود. از طرف دیگر فراکسیون امید مجلس 
هــم باید بر روی افرادی که رئیس جمهور به مجلس 

معرفی می کند، حساس باشد.
محمدرضا تابش نایب رئیس   فراکسیون امید نیز 
در اظهاراتی ضمن ابراز نارضایتی از عدم برآورده شدن 
خواسته های اصالح طلبان در ترکیب کابینه دوازدهم 
گفت که اگر شــنیده ها درباره ترکیب کابینه درست 

باشد، خیلی رضایت اصالح طلبان برآورده نمی شود.
وی در گفت وگویــی با بیــان اینکه اطالعاتش 
از ترکیــب کابینــه دولت دوازدهــم در حد همین 
شنیده هاســت گفت که اگر این شــنیده ها درست 

باشد، خیلی رضایت اصالح طلبان برآورده نمی شود.
تابش افزود: در هر صورت کابینه باید تجلی قول ها 

و وعده های شعارهای رئیس جمهور باشد.
جریــان مدعی اصالح طلبــی همچنین پس از 
شنیده شدن اخباری مبنی بر کنار گذاشتن معاونت 
زنان و ابقای رحمانی فضلی، به عنوان آخرین تالش ها 
بــرای چینش دلخواه کابینه موج جدیدی از فشــار 
را به راه انداختند. در یکی از واکنش ها ســخنگوی 
دولت اصالحات در توئیترش خبر داد که قرار نیست 
موالوردی و ابتکار، دو گزینه پست وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان محیط زیست که هم اکنون هر دو 
معاون رئیس جمهور هستند، در دولت بعدی حضور 
داشته باشند. فاطمه ســعیدی نماینده مجلس نیز 
گفت: »درخواست استفاده از زنان شایسته در سطح 
وزرا از طرق مختلف به رئیس جمهور منتقل شد؛ اما 
به نظر می رســد امیدواری ها برای حضور یک زن در 
سطح وزیر دولت دوازدهم به شدت کاهش یافته است. 
آنچه این روزها موجبات نگرانی بخش عمده ای از زنان 
و فعاالن اجتماعی را به خود اختصاص داده است، کنار 
 رفتن خانم موالوردی از کابینه دولت جدید است که 

به صورت جدی مطرح شد.«
در شــرایطی کــه نزدیــکان رئیس جمهــور 
اصالح طلبان را به محاصــره روحانی برای تحمیل 
خواسته های خود و حضور جدی تری در کابینه به 
دلیل نقششان در انتخابات متهم می کنند، جریان 
مدعــی اصالح طلبــی نیز در کنار ســهم خواهی و 
دست برنداشتن از فشار به روحانی برای تغییرات، 
از بی توجهــی روحانی به مطالباتشــان و نگرانی از 
دور خوردن خود توســط حلقه نزدیکان وی جیغ 
بنفش سر می دهند. باید منتظر ماند و دید سرانجام 
روحانی چه کســانی را به مجلس برای رای اعتماد 

معرفی می کند.
سه شنبه لیست کابینه به مجلس 

ارائه می شود
در رابطه با دولــت دوازدهم نیز آخرین خبرها 
حاکی اســت سه شــنبه این هفته لیست کابینه به 

مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد شد.
 غالمرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: 
طبق گفته معاون اول رئیس جمهور، لیســت کابینه 

دوازدهم روز سه شنبه به مجلس ارائه می شود.
عضــو هیئت رئیســه مجلس تصریــح کرد: در 
مراســم تحلیف بنده طبق صحبت هایی که با آقای 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتم، 
وی اعالم کرد روز سه شنبه لیست اعضای کابینه به 

مجلس ارائه می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: اگر روز سه شنبه 
لیست اعضای کابینه دوازدهم به مجلس ارائه شود، 

در همان روز اعالم وصول می شود.
از کل کابینه پیشنهادی

 حمایت نمی کنیم
سخنگوی فراکسیون امید نیز در گفت و گو با ایسنا 
اظهار داشت: نمایندگان عضو فراکسیون امید الزاما از 
کل کابینه پیشنهادی حمایت نخواهد کرد و براساس 
شاخص ها در مورد وزرای پیشنهادی رای خواهند داد.
بهرام پارسایی اظهار کرد: پس از معرفی اعضای 
کابینه به مجلس از ســوی آقای روحانی که احتماال 
سه شنبه هفته جاری خواهد بود، عملکرد، برنامه ها 
و اطالعــات آنها را جمع آوری و به فراکســیون ارائه 
خواهیم کرد تا براساس شاخص ها برای کابینه معرفی 

شده قضاوت کنیم.
وی افزود: تعدادی از اعضای کابینه دوازدهم در 
دولت یازدهم حضور داشــتند که طبیعتا فراکسیون 
ارزیابی درباره آنها داشته اما وزرای جدید مورد ارزیابی 
قرار می گیرند و فراکسیون بر این اساس درباره آنها 

تصمیم گیری خواهد کرد.
سخنگوی فراکســیون امید مجلس خاطرنشان 
کرد: ممکن اســت درباره همه وزرای پیشــنهادی 
اتفاق نظر وجود نداشته باشد اما نهایتا همه اعضای 
فراکســیون به جمع بندی نهایی فراکسیون پایبند 

خواهند بود و به آن تمکین می کنند.
پارســایی با اشــاره به حمایت فراکسیون امید 
از حســن روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری 
اظهار کرد: امیدواریم کابینه ای که معرفی می شــود 
شاخص های موردنظر را داشته باشد تا ما به صورت 
یکپارچه از آنها حمایت کنیم، اما الزاما از کل کابینه 
حمایت نخواهیم کرد و اگر این شاخص های تعریف 
شده در وزرای پیشنهادی نباشد ما در مقابل مردم، 
قانون و جامعه مسئول هستیم و براساس شاخص ها 

تصمیم گیری خواهیم کرد.
حضور بیطرف در وزارت نیرو

 قطعی شد
درحالی کــه از هفته گذشــته و بــا اظهار نظر 
چیت چیان که گفته بود »برادران بســیاری هستند 
کــه جای ما در کابینه بعدی بنشــینند« گمانه زنی 
درباره جانشینان وی شدت گرفته بود ایسنا به نقل 
از یک منبع آگاه که نــام آن را نبرد حضور بیطرف 
در لیســت نهایی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور به 

مجلس را تایید کرد.

فردا معرفی كابینه دوازدهم
زیر سایه تهدید اصالح طلبان

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن انتشار 
نتایج اولیه آزمون سراسری سال 96 دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی، اسامی نفرات برتر 

کنکور را اعالم کرد.
به گزارش سازمان سنجش، در گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی، صابر دین پژوه از تبریز رتبه اول، محمد 
کاظم فقیه خراسانی از یزد رتبه دوم، علی فاطمی مفرد 
از تهران رتبه سوم، محمدحسن احمدیارندی از تهران 
رتبه چهارم، سعید نعیمی از تهران رتبه پنجم، محمد 
امین مطهری نیا از یزد رتبه ششــم، محمد قیدی از 
تهران رتبه هفتم، محمدحســین زارعی اردستانی از 
اصفهان رتبه هشتم، اروین آذرمینا از تهران رتبه نهم 
و سیدحسن موسوی بندرآبادی از یزد رتبه دهم را به 

دست آورده اند. 
همچنین در گروه آزمایشــی علــوم تجربی، 
امیرحسین قاسمی نژاد رائینی از سیرجان رتبه اول، 
امیرحسین قویدل ســردصحرا از تبریز رتبه دوم، 
محمدرضا نادری از بابل رتبه سوم، ارسالن یزدچی از 
تبریز رتبه چهارم، محسن نیکویی از یزد رتبه پنجم، 
یاسمن میر از بابل رتبه ششم، سیدرضا ساالری کیا 
از شیراز رتبه هفتم، امیررضا پاشاپور یگانه از تهران 
رتبه هشتم، مهدی شــفیعی از اردبیل رتبه نهم و 
مهدی روانخواه از یاسوج رتبه دهم را کسب نموده اند.
 در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز عرفان میران زاده 
مهابادی از تهران رتبه اول، یلدا حجتی از تهران رتبه 
دوم، علی مهرایی از تهران رتبه ســوم، زینب ابن علی 
از کاشــان رتبه چهارم، ســید امیر احسان میری از 
تهران رتبه پنجم، فرید صابری از کامیاران رتبه ششم، 

مصطفی نوذری از تهران رتبه هفتم، مرتضی ضیائی 
نســب از بیرجند رتبه هشتم، زهرا شیدائیان آرانی از 
تهــران رتبه نهم و فاطمه حیدری از تهران رتبه دهم 

را به دست آورده اند.
همچنین در آزمون گروه آزمایشی هنر، خانم ها 
سما معیری از تهران، اویتا اراکیلیان از تهران و آتوسا 
عبداللهی امانی از کرج به ترتیب حائز رتبه های اول تا 

سوم شده اند.
در گروه آزمایشــی زبان های خارجی نیز ارشــیا 
زاهدی پورخامنه از تهران رتبه اول، رضا قانع خیابانیان 
از تهران رتبه دوم و امیرحسین قویدل سردصحرا) نفر 
دوم آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی( رتبه سوم را 

به دست آورده اند.
انتخاب رشته از 19 تا 23 مرداد

رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور ظرفیت 
پذیرش دانشجو در گروه های آزمایشی پنجگانه کنکور 
96 در رشته های با آزمون و بدون آزمون را 7۴۴ هزار 

و ۴١8 نفر اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، ابراهیم خدایی دیروز در نشست 
مطبوعاتی گفت: از مجموع 93٠ هزار و ۴82 داوطلب 
ثبت نام کننده در آزمون سراسری امسال، تعداد 838 
هزار و 972 نفر شامل ۴97 هزار و 52۴ داوطلب زن و 
3۴١ هزار و ۴۴8 داوطلب مرد در جلسه آزمون حاضر 
شدند و 9١ هزار و 5١٠ نفر )حدود ١٠ درصد داوطلبان 

کنکور( غائب بودند.
خدایی افزود: از مجموع 838 هزار و 972 داوطلب 
حاضر در کنکور سراسری سال 96، تعداد 838 هزار و 
929 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این 

تعداد ۴97 هزار و 5٠۴ داوطلب زن و 3۴١ هزار و ۴25 
داوطلب مرد هستند.

وی با ارائه آمار تفکیکی پذیرش دوره های آزمون 
سراسری سال 96، ادامه داد: در آزمون امسال، برای 
دوره روزانه ١3١ هزار و 9۴۴ نفر، نوبت دوم )شبانه( 
26 هزار و 857 نفر، پردیس های خودگردان سه هزار 
و ١2 نفــر، دوره های مجازی دولتی یکهزار و ۴6٠ 
نفر، موسسات غیرانتفاعی ١8٠ هزار و 8٠8 نفر، پیام 
نور 385 هزار و ١7٠ نفر، دانشگاه فرهنگیان )تربیت 
معلم( ١٠ هزار و 33١ نفر، مناطق محروم یک هزار 
و 7٠2 نفر و دوره های مشترک با خارج نیز 5٠ نفر 

ظرفیت پذیرش درنظر گرفته شده است.
رئیس سازمان سنجش گفت: داوطلبان مجاز به 
انتخاب رشــته ضرورت دارد پس از دریافت دفترچه 
راهنمای شــماره 2 که از ١١ مردادماه بر روی پایگاه 
اطالع رســانی سازمان ســنجش قرار گرفته است، با 
رعایت مندرجــات در دفترچه و توجــه به اطالعیه 
سازمان سنجش اقدام به انتخاب کدرشته محل های 

تحصیلی کنند.
وی افزود: عالوه بر این، دفترچه راهنمای انتخاب 
رشــته از ساعت 8 صبح امروز )دوشنبه( در باجه های 
روزنامه فروشی سراسر کشور توزیع می شود و داوطلبانی 
که مجاز به انتخاب رشــته های تحصیلی شــده اند، 
می توانند بــا مراجعه به باجه های روزنامه فروشــی 
شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ ١٠ هزار 
ریال به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب 

رشته، این دفترچه را خریداری کنند.
بــه گفته خدایی، داوطلبــان باید پس از مطالعه 

دفترچــه راهنمای انتخاب رشــته های تحصیلی، کد 
رشته های تحصیلی مورد عالقه خود را مشخص کرده و با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش در روزهای ١9 تا 23 
مردادماه، کدرشته محل های انتخابی خود را به ترتیب 
اولویت در فرم انتخاب رشته اینترنتی خود درج کنند.

رئیس  سازمان سنجش درباره نحوه انتخاب رشته 
داوطلبان کد رشته محل های دانشگاه آزاد اسالمی نیز 
گفت: فرآیند انتخاب رشــته دانشگاه آزاد اسالمی از 
اواخر مردادماه انجام می پذیرد و رشته های مورد نظر 
براساس تائیدیه وزارت علوم بر روی سایت دانشگاه آزاد 

قرار داده می شود.
برپایی 1500 پایگاه انتخاب رشته 

توسط آموزش و پرورش
معــاون مدیر کل امور تربیتی و مشــاوره وزارت 
آموزش و پرورش نیز در مورد پایگاه های انتخاب رشته 
کنکور برای داوطلبان گفت: بیش از یک هزار و 5٠٠ 
پایگاه برای انتخاب رشــته داوطلبان کنکور سراسری 
پیش بینی شــده اســت و همه دانش آموزان فعلی و 

گذشته امکان شرکت در این پایگاه ها را دارند.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، محمد 
مصطفــوی در مورد میزان توانمندی مشــاوران این 
پایگاه ها افزود: آزمون های علمی تخصصی از مشاوران 
گرفته شده و فعالیت آنها را رصد می کنیم تا خدمات 
مشورتی، تحصیلی، شغلی و بهداشت روان را به درستی 
انجام دهند. وی یادآور شد: پایگاه های انتخاب رشته 
کنکور با همکاری سازمان سنجش فعالیت می کنند و 
بعد از اعالم نتایج اولیه کنکور بالفاصله کار این پایگاه ها 

کلید می خورد.

با معرفی نفرات برتر کنکور

نتایج اولیه آزمون سراسری سال 96 دانشگاه ها اعالم شد

گزارش خبری تحلیلی کیهان از »سلفی حقارت«

این نمایندگان می خواهند پاسخ »مادر تحریم ها« را بدهند؟!
بقیه از صفحه 2

کاربــران دیگری یاد نمایندگانی را زنده کردند که روزی در و 
دیوار مجلس از فریاد عدالتخواهی شــان می لرزید و تا پای جان بر 

عهدی که بسته بودند و سوگند نمایندگی خود ایستادند. 
لیست های انتخاباتی که در دو انتخابات اخیر رونق گرفته است 
و هر بار برای انتخاب چشم وگوش بسته آن یک نفر تکرار می کند 
و بقیه می نویسند، دیگر سوژه کاربران بود. نمایندگانی که بدون در 
نظر گرفتن شایســتگی و تنها با رانت یا پول وارد لیست می شوند، 

آبروی یک ملت را به بازی می گیرند.
گروهی از کاربران هم این رفتار نمایندگان مجلس را با برخورد 
عزتمندانــه حضرت امام )ره( با وزیر خارجه شــوروی و همچنین 
مجاهدت های مدافعان مقایسه کردند؛ اینگونه که عزت ملت ایران 
طی ۴ دهه با این رشــادت ها و بزرگی ها بدست آمده است و حال 
سلفی بگیران مجلس آن را به حراج گذاشته اند به قیمت یک عکس 

یادگاری با مسئول اروپایی.
برخی از واکنش ها نســبت به ایــن ماجرا در فضای مجازی از 

این قرار است؛
- امین اسدی: آبروریزی رخ داد وحقارت هم بود اما با آبروریزی 

و حقارت فاحش فاصله داریم
- نسیم مطهر: حقیر تر و پست تر از سلفی حقارت سراغ ندارم 

باعث و بانی این همه حقارت اونیه که گفت تَکرار می کنم
-صادق خرازی)فعال اصالح طلب(: ای کاش مجلس یک واحد 
اموزش پروتکل رفتار و اخالق جمعی برای نمایندگان محترم تدارک 
می دید که وجاهت نمایندگان محترم دستمایه نقد قرار نمی گرفت.
- عشقالگر: اینا از دیدن یه مقام دسته چندم اروپایی اینجوری 
کیف میکنن فرضاً اگه اوباما رو میدیدن از شدت ذوق جان به جان 

آفرین تسلیم می کردند!
- مطهره: آخه یعنی اون نماینده ها نمیدونستن موگرینی باعِث 
چقدراز تحریمامون شــده؟ حیف اون شهدایی که برای امنیت اینا 

توی مجلس، دادیم.
- فطرس: هرجور حساب میکنم نمی صرفه2میلیارد بدی؛ بری 
لیســت امید که بری مجلس؛ تا اونجا با موگرینی سلفی بگیری. با 

این پول میشه باکل اروپاسلفی گرفت.

- حمید رســایی)نماینده سابق(: دیروز ســلفی با هواپیمای 
فرنگی امروز ســلفی با خانم فرنگی فردا سلفی با گوجه فرنگی هر 

روز، حقیرتر از دیروز
- راضیه حسینی: سلفی حقارت نتیجه  انتخاب عصاره  ملت با 
»تَکرار می کنم« ها و لیست های رانتی، به جای انتخاب آگاهانه ا ست.
- سید رضی: مجلسی که محمدعلی شاه به توپ بست را شما 

به لجن کشیدید! واهلل لیاقت شما در رأس امور بودن نیست!
- کهف الحســین: همه آنچه از برجام و رابطه با غرب بدست 
آمده چیزی بیشــتر از فرصت یک سلفی با این خانم نیست. حق 

دارند برایش اینچنین دست و پا بزنند.
- کرمی: هر چه فریاد دارید بر سر غالم باجگیر بزنید.

- شــایان اسدی: نماینده مجلسي که براي گرفتن یک عکس 
بــا رئیس اتحادیه اروپا اینچنین رفتار ذوق زده اي از خود نشــان 

میدهد،واي به حال برخوردش با کدخدا.
- علی قلهکی: در ســالروز شهادت حسن آیت، عزت کشور را 
خدشه دار می کنند جریان غرب گرا از »ترور فیزیکی« به »ترور عزت 
ملت« روی آورده اســت/ مجلسی در تراز انقالب است که با پیکر 

شهدای بازگشته از سوریه اش، اینگونه سلفی بگیرند
- سوزنبان: اگر بخواهی برجام را بزبان فارسی تعریف کنی بهتر 
از این تصویر نداری. سلفی با غرب برای نمایش در حوزه انتخابیه!

- محمدرضــا: وقتــی این تصویر رو دیــدم دلیل تصویب 2٠ 
دقیقه ای برجام رو فهمیدم !

- صــدرا محقق)خبرنگار اصالح طلب(: از ســلفی هیجان زده 
تعــدادی از نمایندگان مجلس بــا فدریکا موگرینی چقدر حقارت 

می باره.
- مهدی مقدسی: االن از عراقچی بپرسی نظرت درباره سلفی 
حقارت نماینده ها چیه میگه آبروریزی شــده ولی با حقارت اصلی 

تفاوت فاحش داره!
- سیدمرتضی موسوی نژاد: تکرار کنید سلفی حقارت

- نفیسه سادات موسوی: با دیدن بیگانه از هم می پاشند!/انگار 
که با غریبه ها داداشــند.../این جمع شبیه هرچه گویی هستند/جز 

اینکه نماینده مجلس باشند!
- علی آبادی: این نمایندگان هر قرارداد تحقیر آمیز دیگری را 

هم مثل برجام نیم ساعته تصویب خواهند کرد مخصوصا اگر یک 
طرف آن بانو موگرینی باشد

- م جواد: ســاده لوحانه است اگر باور نداشته باشیم موگرینی 
جواب این شعف کودکانه را با وعده های سرخرمن زنده نگه ندارد.

- سلمانی: از سلفی حقارت تعجب کردین؟ بچه ها وسط مذاکره 
از جان کری عکس میگرفتن اون موقع که موگرینی مد نبود!

- عارضم: سفره انقالب، لیست دو میلیاردي، ژن خوب، سلفي 
حقارت... شما را چه مي شود؟

- حســین: اتحادیه اروپا: »چه برایمــان آوردی موگرینی؟« 
موگرینی: »سلفی هایی شگفت از نمایندگان ایران زمین که عزتشان 

را بُرد و حقیرشان کرد«.
- دکتر سالم: ما عاشق تحریم کردن اونها بودیم، اون ها عاشق 

سلفی با ما! »خاطرات موگرینی از سفر به تهران«
- پریچهر: همین عزت نفسی که باعث میشه از سلفی حقارت 
اینطورخشمگین شید از برکات انقالب خمینیه وگرنه قبلش حق 

توحش میدادیم و دستبوس اجنبی بودیم ککمون نمی گزید.
البته در این میان احمد مازنی نماینده لیســت امید از تهران 
نیز که در مرکز ســلفی ها با موگرینی اســت با انتشار یکی از این 
عکسها نوشته است؛ خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مراسم 
تحلیف بود. این تصویر عالقه نمایندگان ملت ایران را به روابط عمیق 

محترمانه با مردم قاره سبز نشان می دهد. 
در کنار واکنش های فراوان کاربران شبکه های اجتماعی بسیاری 
از هنرمندان کشــورمان از جمله بهنوش بختیاری، محمود گبرلو، 
مجری و منتقد سینما، سارا خوئینی ها، پرستو صالحی، بهاره افشاری، 
وحید یامین پور مجری تلویزیون، الهام شریفی مقدم، گوینده خبر، 
بابک برزویه عکاس ، امیر مهدی ژوله نویسنده طنز، وحید ایمانی، 
مجری تلویزیون و ...نیز به ســلفی نمایندگان مجلس با مســئول 

سیاست خارجه اتحادیه اروپایی واکنش نشان دادند.
به عنوان نمونه هستی مهدوی بازیگر در واکنش به این اقدام 
ناشایست نمایندگان مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: » 
آبروی فردیتان به خودتان مربوط اســت. هر جور دلتان می خواهد 
ببریــدش. اما ابدا و به هیچ وجه حق ندارید با آبروی جمعی مردم 
ایران بازی کنید. متاسفانه آبروی ما دست این انتخاب های خودمان 

است. «
ماجرای تاسف بار عکس یادگاری با ایرباس 

البته این نخســتین بار نیست که برخی مسئوالن با اقداماتی 
مشــابه مایه تحقیر و خدشه دار کردن هویت و عزت ملی را فراهم 
می کند، این پدیده تاســف آور چندی پیش هم در مورد ورود یک 
فروند هواپیمای ایرباس به تهران هم تکرار شد. برگزاری یک مراسم 
بزرگ دولتی برای اســتقبال از ورود یک فروند ایرباس اجاره ای به 
فرودگاه مهرآباد با حضور شماری از مسئوالن دولتی و نمایندگان 
لیست امید و حضور عباس آخوندی وزیر راه ذوق زده و گل به دست 
به قدری تحقیرآمیز بود که شگفتی همه را در برداشت. عکس های 
سلفی مهمانان و ذوق زدگی بیش از حد مسئوالن در این مراسم از 
چشــم رسانه ها و کاربران فضای مجازی نیز دور نماند و بحث های 
زیادی در این رابطه شکل گرفت. برخی حضور و هیجان مسئوالن 
در این مراســم و عکس های یادگاری آنها با ایرباس خریداری شده 
را با اولین خودروی وارد شده در دوره قاجار مقایسه کرده و آن را 

در تعارض با عزت نفس مسئوالن دانستند.
تصویر تاسف بار آغوش باز زنگنه و مدیرانش 

برای مدیرعامل توتال 
همچنین انتشــار تصویر آغوش باز و تعــارف زدن های بیژن 
زنگنه وزیر نفت و علی کاردار، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
به مدیرعامل شرکت نفتی توتال و هیجان زننده آنها برای امضای 
قرار دادی پر از ابهام و بی پاســخ ، در کنار بهت و حیرت همگان از 
اعطای جایزه و پاداش مسئوالن دولتی به فرانسوی ها پس از سال ها 
خیانت علیه ایران و زدن ضربه های آشــکار و پنهان به این کشور، 
بدون کوچکترین مانعی، نیز بسیار تاسف آور و مایه تحقیر ملی بود، 

حقارتی از جنس »هیجان خود کم پنداری« .
عکس یادگاری آخوندی با قرمه سبزی 

»اتریشی«
کمی قبل تــر از آن هم، زمانی که عباس آخوندی خبر از 
دومین دستاورد بزرگ برجام در صنعت حمل ونقل ریلی کشور 
داده بود و اذهــان عمومی انتظار یک تحول بزرگ در صنعت 
حمل ونقل ریلی کشور را می کشید، به یکباره تصاویری از وی 
منتشر شد که با ذوق زدگی خاصی در حال واگذاری کترینگ 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران )صنعت آماده سازی و طبخ غذا 
و نوشیدنی در آشپزخانه مرکزی و سرو آن ها در قطارها جهت 
پذیرایی( به یک شــرکت اتریشی بود تا قرمه سبزی ایرانی به 
جای آشــپزهای ماهر ایرانی توسط آشــپزهای اتریشی طبخ 
شــود و غذای فرنگی نیز در سبد غذایی مسافران راه آهن قرار 
گیرد. راه آهنی که از زیرساخت قدیمی و فرسوده رنج می برد، 
با این دســتاورد طعم غذای اتریشــی را بچشد، شاید درد این 

فرسودگی را از یاد بَرد.
تحقیر عزت ملی توسط نمایندگان ملت

اقدام دیروز برخی از نمایندگان مجلس در گرفتن عکسهایی که 
شان ملت را پایین آورده بود نشان داد که چرا نباید به این حضرات 
نماینده »امیدی« برای حل مشکالت کشور و مقابله با تحریم های 
ظالمانه آمریکا واقعا امید داشت. گرفتن عکسهای حقارت بار در حالی 
صورت گرفت که موگرینی در یک اظهارنظر عجیب که حکایت از 
پیــروی اتحادیه اروپا از آمریکا در تحریم های جدید دارد گفته بود 

که همه کشورها به برجام پایبندند.
البته شاید خیلی هم نباید به نمایندگان لیست امید خرده گرفت 
آن هم در جایی که مسئوالن وزارت امورخارجه به جای تنظیم بهتر 
»برجام« با موگرینی به تنظیم صندلی برای گرفتن عکس می پردازند.
اما نکته قابل تامل و نگران کننده اصلی اینجاســت که چنین 
نمایندگانی قرار اســت از فردا به شایســتگی اعضای پیشنهادی 
کابینه دوازدهم رســیدگی کنند، چندی دیگر برای مقابله با مادر 
تحریم ها طرحی ارائه دهند و البته ســه ســال دیگر برای کشور 

قانون گذاری کنند!
البته در این میان نمی توان از زمینه سازی های برخی رسانه ها 
در این ماجرای حقارت آمیز گذشت. رسانه های زنجیره ای از روزها 
قبل عکس موگرینی را در صفحات اول خود منتشر می کرده و 
با تیترهای ذوق زده از سفر او به ایران با آب و تاب می نوشتند. 
صدا و سیما نیز که نشان داد، ید طوالیی در این گونه جوگیری ها 
دارد، در اقدامی قابل تامل از طریق شــبکه خبر ورود موگرینی 
به ایران را مستقیما پوشش تصویری داد!  از این منظر آنچه در 
مجلس رخ داد تنها حلقه ای از یک زنجیره ای تاســف بار و البته 

ادامه دار است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 خبر داد

انهدام تیم تروریستی اشرار مسلح 
در منطقه شمالغرب کشور

تیم تروریســتی ضد انقالب که با هدف خرابکاری و اقدامات 
تروریستی قصد ورود به کشور را داشتند، توسط رزمندگان نیروی 

زمینی سپاه در منطقه مرزی آذربایجان غربی منهدم شد.
به گزارش میزان، سردار محمد پاکپور با اعالم این خبر گفت: رزمندگان 
نیروی زمینی ســپاه در این درگیری با اقدام بموقع 2 تن از اشرار مسلح 

را به هالکت رساندند.
وی افزود: در این عملیات همچنین ۴ تن از اشــرار مســلح زخمی و 

مقادیری مهمات، تجهیزات و جنگ افزار نظامی به دست آمد.


