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درمکتب امام

بشارت به ننگ
چه بســا از این رؤســای جمهوری که در دنیا هستند، مّدعی احرتام به حقوق 

برش هســتند. قبل از رســیدن به مقام ریاست جمهور مّدعی آزادیخواهی، مّدعی 

دوستی با برش، مّدعی خواستاری رفاه برش هستند. لکن وقتی که می رسند به مسند 

و امتحــان می کند خدای تبارک و تعالی آنها را، منی توانند از امتحان بیرون بیایند. 

به جای طرفداری از حقوق برش، برش را به تباهی می کشند. به جای طرفداری از 

ِالّصاِبرین  ضعفا، ضعفا را به هالکت می رســانند. هامن طوری که در آن طرف َبرشِّ

اســت به رحمت و مغفرت و حیات ابدی، برای اینها هم بشــارت به عذاب الیم 

است: بشارت به ننگ است.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

بسیاری از وعده های رئیس جمهور 
قابل اجرا نیست!

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد در شــماره دیروز گفت وگویی با عباس عبدی، فعال سیاســی اصالح طلب انجام داده است. 
در ابتدای این گفت وگو که با عنوان »روحاني مانع چنداني براي پیشــبرد اهدافش ندارد« منتشــر شده عبدی 
تاکید می کند: »به نظر من این نشانه همراهي مجلس با دولت و کابینه پیشنهادي آقاي روحاني است. بنابراین 
مي توانیــم این گونه تصور کنیم که برخالف مجلس قبل، مانع چنداني مقابل آقاي روحاني براي انجام اهداف و 
وعده هایش وجود ندارد. فراموش نكنید که متوســط نســبت آراي مثبت به منفي داده شده به وزرا در دور قبل 
حدود ســه برابر بود این بار حتي از چهار برابر هم بیشــتر و حدود چهار و نیم برابر است. دولت این حسن راي 
را باید فرصت مناسبي بداند و وعده هایي که داده و در این چند روز نیز آنها را تكرار کرد، محقق و اجرا کند.«

پیش از این رسانه های حامی دولت چنین وانمود می کردند که روحانی با موانع بسیاری روبرو است و همین 
موضوع بســتری برای توجیه عمل نكردن به وعده ها می شــد. حال عبدی به صراحت تاکید می کند که مانعی 
بر ســر راه دولت نیســت. اگرچه او در بیان این موضوع میان مجلس قبل و مجلس کنونی قیاسی انجام داده و 
مجلس قبل را مانعی عنوان کرده است اما باید یادآور شد که همان مجلس قبل در موضوع مهمی مانند برجام 

آن را در 20دقیقه تصویب کرد.

وعده های غیرقابل اجرا!
عبدی در بخش دیگری از این گفت وگو می گوید: »فكر مي کنم سه عامل در راي پایین آقاي بیطرف تاثیر 
داشت. اول کم انگیزگي خود ایشان بود، دوم ماهیت مسئله آب و برق است که نمي شود چندان در این رابطه 
به نماینده ها وعده و وعید داد! و مي دانیم که مســئله آب و برق االن واقعا بحراني اســت. عامل سوم نیز این بود 
که او به اصالح طلبان منتســب اســت که حداقل یك فراکسیون را از راي دادن منصرف کرد. بنابراین، این سه 

عامل در کنار هم موثر بودند.«
او در مورد ارتباط میان کارآمدی کابینه و وعده های روحانی گفت: »بســیاري از وعده هاي آقاي روحاني را 
قابل اجرا نمي دانم و معتقدم آقاي روحاني اگر بعضي از آنها را هم اجرا کند خدمت بزرگي به کشور کرده است. 

چون انتظاراتم خیلي باال نیست روي بسیاري از حرف هایي که گفته مي شود هم حساب چنداني نمي کنم.«
عبدی در انتها یادآور می شود که مسئولیت کابینه ای را که رئیس جمهور معرفی کرده به گردن خود اوست و 
در آینده نمی تواند فرافكنی کند: »درست است که از طرف مجلس به تك تك افراد کابینه راي داده مي شود اما 
مسئله این است که ایشان وقتي کابینه خود را معرفي مي کند، خودش باید مسئولیت آن را بپذیرد و نمي تواند 

در آینده تقصیرات را گردن کسان دیگري بیندازد.«

قرار بود وزیر شوند!
روزنامه زنجیره ای شرق در یادداشتی به موضوع حضور زنان در کابینه روحانی پرداخته و اسامی سه زنی را 

منتشر ساخت که قرار بود وزیر شوند، ولی نشدند!
بر اساس گزارش شرق »سه گزینه  اي که روحاني در نظر گرفته بود، چه کساني بودند و قرار بود آنها را براي 
کــدام وزارتخانه ها معرفي کند؟ بحث هــا و گفت وگوها درباره لزوم انتخاب وزیر زن در دولت دوازدهم از فرداي 
روز انتخابات 2٩ اردیبهشــت و مشخص شدن نتیجه اش آغاز شد و بسیاري از گمانه زني ها حكایت از آن داشت 
که دســت کم دولت جدید یك وزیر زن خواهد داشــت. به ویژه آنكه محمود احمدي نژاد در دولت دهم تابوي 
انتصاب وزیر زن را شكسته بود.« در ادامه این گزارش آمده است: »شهیندخت موالوردي در اولین و اصلي ترین 
گمانه زني ها درباره کابینه به عنوان یكي از کســاني که بیشترین شانس را براي معرفي به عنوان وزیر زن دارد، 
مطرح بود. گمانه زني ها حكایت از آن داشت که او جزء گزینه ها براي وزارت آموزش وپرورش بود، موضوعي که 

خود او هم در گفت وگو با »شرق« آن را تأیید کرد.«
شــرق می افزاید: »گزینه دیگر الهام امین زاده بود که دو روز پیش در گفت وگو با خبرگزاري آنا اعالم کرد 
»گزینه روحاني براي وزارت دادگســتري بودم اما با این پیشــنهاد موافقت نشد«...گزینه دیگر آن سه وزیر زن 
که به گفته روحاني گزینه هاي آن نیز انتخاب شــده بود، معصومه ابتكار بود که روحاني او را به عنوان یكي از 

گزینه هاي وزارتخانه جهاد کشاورزي در نظر گرفته بود.«
فارغ از اینكه این گمانه زنی ها تا چه اندازه صحت دارد بایســتی دو ســؤال را مطرح ســاخت نخست اینكه 
روحانی بارها در روزهای گذشــته تاکید کرده اســت که در چینش کابینه تحت فشار نبوده است و حال آیا لغو 
انتخاب ســه وزیر زن طبق گفته رئیس جمهور پس از انتخاب گزینه های آن تحت فشــار صورت گرفته است؟ 
سؤالی که روحانی بدان پاسخی نداده است از سوی دیگر اگر قرار بود موالوردی وزیرآموزش و پرورش و ابتكار 
وزیر کشاورزی شوند و با فشارهای صورت گرفته این امر محقق نشده است چرا این افراد با تنزل درجه به ترتیب 

»دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی« و »معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری« شده اند؟
خبرهای موثق حاکی است دولت، زنان معرفی شده را درحد و اندازه وزارت نمی دانسته است.

رای اعتماد کارشناسانه؟!
ستون »نگاه روز« در شماره دیروز اعتماد به نوشته ای با عنوان »حاشیه هایي بر متن راي اعتماد« اختصاص 

داشت.
در این نوشتار آمده است: »رأي اعتماد این دوره نمایندگان به وزرا بیشتر رنگ کارشناسي! داشت تا صبغه 

سیاسي و به همین دلیل شاهد نطق هاي آتشین برخي از نمایندگان تندرو علیه وزرا نبودیم.«
 اما جالب آن است که خود نویسنده بالفاصله متذکر می شود: »البته اینكه وزرا به شكل جدي مورد نقد قرار 
نگرفتند، مطلوب نیســت. در مجلس بارها نمایندگان لب به اعتراض گشــودند که چرا نمایندگان مخالف، واقعا 
مخالفت نمي کنند و حتي حرف هاي حمایت آمیز مي زنند. این امر مطلوب نیست اما شاید بخشي از آن هم به 
آیین نامه داخلي مجلس بازمي گردد که با قید قرعه به انتخاب مخالف مبادرت مي کند و همین امر ممكن است 

فرصت را از مخالفان واقعي وزرا گرفته باشد.«
روزنامه آفتاب یزد که از هم مسلكان همین روزنامه اعتماد است و در قطار زنجیره ای ها سوار است در گزارشی 
نوشته بود: »مخاطبان این روزهای پخش زنده جلسات مجلس شورای اسالمی از قاب تصویر تلویزیون های خود 
شــاهد تمجیدهای خارج از اصول و مخالفت های نه چندان جدی، غیر حرفه ای و گاه نمایشــی بهارستانی ها در 

جریان بررسی صالحیت های وزرای کابینه دوازدهم هستند.«
حال باید پرســید که در چنین فضایی که خود نویســنده نیز به آن اذعان کرده چطور رای اعتمادها بیشتر 

رنگ کارشناسی داشته است؟!

عقده گشایی های یک زنجیره ای!
این روزها تحت تاثیر شــهادت مظلومانه شــهید مدافع حرم محســن حججی، موج بسیار وسیع فرهنگی، 
اعتقادی و احساسی، ایجاد شده است، اما برخی در کشور از این موضوع به شدت نگران و عصبی شده اند و پس 
از توهین های مكرر به ســاحت این شــهید واال مقام و شهدای مدافع حرم این بار برای عقده گشایی به صدا و 
سیما و سیاستگذاران آن حمله کرده و پرداختن به این موضوع در رسانه ملی را مصداق استفاده از »رانت« برای 

تبلیغ و حمایت از فرهنگ جهاد و شهادت عنوان کرده اند. 
روزنامه زنجیره ای بهار در توهینی آشكار به مبانی ارزشمند انقالب اسالمی نوشت: »در چهار دهه پس از انقالب 
برخی از مفاهیم و موضوعات از سوی جریان رسمی حمایت و تبلیغ می شود و تصور بر آن است که با چنین رانت هایی 
می توان این مفاهیم که اصطالحا  مفاهیم ارزشی خوانده می شوند را به متن جامعه منتقل کرد... درباره خبر شهادت 
یكی از نظامیان ایرانی حاضر در سوریه در روزهای اخیر سخنان بسیاری گفته شده است و طبیعتا صداوسیما تالش 

خود را به کار بسته است که این موضوع را به عنوان یكی از ماموریت های خود برجسته سازی کند.«
این روزنامه اجاره ای در ادامه پوشش مراسمات بزرگداشت شهید حججی از سوی صدا و سیما را به پرداختن 
»خارج از قاعده« و ناشی از جهل رسانه ای عنوان کرد و نوشت: »قاعده بخش های خبری آن است که خبرها به  
ترتیب اهمیت چینش می شوند و تالش می شود که تنوع در آنها رعایت شود. این قاعده بدیهی به واسطه همان 

تالش برای برجسته سازی و پررنگ کردن یك موضوع خاص نادیده گرفته می شود.«
روزنامه زنجیره ای بهار در حالی از پرداختن صدا و ســیما به شــهادت مظلومانه شهید حججی خشمگین و 
عصبانی شده که طی روزهای گذشته نیز در شرایطی که آحاد مردم، سیاستمداران و هنرمندان متاثر از شهادت 
این شهید مدافع حرم بودند، زنجیره ای ها سیاست سانسور و عبور از حماسه جاویدان محسن حججی را در پیش 
گرفتند که مهمترین دالیل آن را می توان در مخالفت لیبرالیســیم با ترویج ارزش های دینی و فرهنگ جهاد و 
شهادت، پیشگیری و مقابله با اجتماعی شدن جریان انقالبی و ممانعت از الگو شدن امثال محسن حججی برای 

مردم به ویژه جوانان ایرانی جست وجو کرد. 

آشفتگی اقتصاد در انتصابهای متعدد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »خطری که وجود دارد، این است که ممكن است تعدد افراد و همین طور 
پســت های موازی هم در دولت آقای روحانی، این شــبهه و شــائبه را پیش بیاورد که این پست ها به  نحوی در 
دســت و بال هم بپیچند و نه تنها خودشان کارآمد نباشند، بلكه جلو کارآمدی دستگاه های دیگر و به  خصوص 
دستگاه های سنتی مسئول امر اقتصاد، یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، بانك مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را 
هم بگیرند. در دولت دوازدهم شاهد دو پست جدید هستیم که یكی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی 
اســت و دیگری معاون اقتصادی رئیس جمهور که اگر مقام، شــأن و منزلت این دو پست بیشتر از آن سه پست 
سنتی یعنی رئیس کل بانك مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دارایی نباشند، کمتر از آنها هم نیستند. 
لذا با انتصاب این ِسَمت ها، ضرورت برقراری یك هماهنگی در وهله اول بسیار اهمیت پیدا می کند. چون می توان 
حدس زد که در صورت کوچك ترین ناهماهنگی یا فقدان کوچك ترین هارمونی، تمام این سازمانی که روزبه روز 
هم ظاهرا بر عرض و طول آن اضافه می شــود، فرو خواهد ریخت و ناکارآمدی خودش را به بدترین شــكل ثابت 

خواهد کرد و در وهله دوم به هزینه های اداره اقتصاد به شدت اضافه می کند«.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: »ضمن استقبال از رویكرد بسیار متمرکز آقای رئیس جمهور بر 
مسئله اقتصاد که از طریق این انتصاب ها خود را نشان می دهد، این هشدار را به دولت آقای روحانی می دهم که 
از طریق اضافه کردن این همه آدم های مهم که شاید همدیگر را قبول نداشته باشند، بدون ایجاد هماهنگی در 

بین آنها به هیچ جا نخواهیم رسید«.
در روزهای گذشته، برخی حامیان دولت تاکید کرده بودند که اگر بین نهاوندیان و کرباسیان اختالف نظر و 
دیدگاهي هم نباشد، اما بین نهاوندیان و نیلي یا کرباسیان و جهانگیري نمي توان این اختالفات را نادیده گرفت. 
در همین رابطه مهدی پازوکی از کارشناسان اقتصادی حامی دولت گفت: »سازمان برنامه آرشیتكت اقتصاد 
است و براي توسعه کشور طرح ریزي مي کند. وزارت اقتصاد سیاستگذار مالي کشور است و اقتصاد را سمت و سو 
مي دهد. در شرایطي که براي راهبري کلي دستگاه ها، فرمانده اقتصاد مقاومتي تعریف شده است؛ ایجاد پستي 
براي دستیار اقتصادي و معاون اقتصادي جز آنكه به آشفتگي اقتصاد کمك کند، نتیجه دیگری به دنبال ندارد«.

سرویس سیاسی-
خارجه  امور  وزیــر  ظریف  محمدجواد 
ویژه  برنامه گفت وگوی  در  یکشنبه شــب 
خبری به تشریح سیاســت خارجی دولت 

دوازدهم پرداخت.
ظریف درباره اولویت  های سیاست خارجی در 
دولت جدید اظهار داشت: یك اولویتی که دستگاه 
سیاســت خارجی دنبال خواهد کرد حفظ برجام 
و جلوگیری از بدعهدی های آمریكاســت. ما نباید 
اجازه دهیم آمریــكا برجام را به هزینه ایران اجرا 

یا نقض کند.
تاکیــد وزیر خارجه بر »حفــظ برجام به هر 
قیمتی« در حالی است که واکنش منفعالنه دولت 
یازدهم در قبال عمل نكردن آمریكا به تعهدات خود،  
این گزاره را در ذهن دولتمردان آمریكایی تقویت 
کرد که می توانند برخالف تعهداتشان عمل کنند 
و مطمئن باشند که از سوی ایران، واکنش عملی 
مشاهده نخواهد شد. به اعتقاد کارشناسان یكی از 
علل اصلی افزایش تحریم ها در پسابرجام، همین 

رویكرد منفعالنه بوده است.
اقدامات نقد 

در مقابل وعده های نسیه!
ظریف افزود: این سیاستی است که از ابتدای 
روز اجرایی شــدن برجام با علم به بدعهدی های 
آمریكا دنبال کردیم. حتی در زمان مذاکرات برجام 
بــا بی اعتمادی به آمریكا، برجام تدوین و زمینه ها 
و مقررات الزم برای مقابله با این بدعهدی ها دیده 
شده اســت. این یكی از اولویت هایی بوده که در 
دولــت قبلی نیز دنبال شــده و در این دولت هم 

انشاءاهلل دنبال خواهد شد.
وی درباره خواســته روحانی برای حفاظت از 
نهال نوپای برجام گفت: چندین زمینه برای اینكه 
از برجام حفاظت و حراســت شود، باید پیگیری 
شود یكی از این زمینه ها آن چیزی است که ما در 
داخل برجام دیدیم. خود برجام ســندی است که 
بر مبنای این واقعیت تدوین شده که هیچ کدام از 
طرف ها به یكدیگر اعتماد نداشته باشند مخصوصا 
ما به آمریكایی ها اعتماد نداشتیم و به همین خاطر 
سند برجام براساس بی اعتمادی نوشته شده است. 

مواردی که در داخل برجام وجود دارد اگر در همه 
زمینه ها توجه کنید، ترتیباتی دیده شده که مانع از 
بدعهدی شود و ما این ترتیبات را دنبال می کنیم.
این اظهارنظر ظریف در حالی است که در متن 
برجام هیچ راهــكاری درخصوص بدعهدی طرف 
مقابــل گنجانده نشــد. در حقیقت یكی از دالیل 
اصلی دســتاورد تقریبا هیچ برجام، اقدامات نقد 
دولت یازدهم در مقابل وعده های نسیه طرف مقابل 
و علی الخصوص آمریكاست. اقدامات نقد و یكطرفه 
و برگشــت ناپذیر دولت یازدهم در حالی صورت 
گرفت که منتقدان با توجه به سابقه عهدشكنی های 
گسترده آمریكا در مذاکرات بین المللی، بارها به این 
روند اعتراض کردند ولیكن متاسفانه دولتمردان و 
دستگاه دیپلماسی هیچگاه به این نقدها توجه نكرده 

و منتقدان را به جهنم حواله دادند.
سؤال این است که آیا بتن ریزی در قلب رآکتور 
اراک،خروج بیش از 12 هزار سانتریفیوژ از چرخه 
غنی سازی، توقف تحقیق و توسعه برای غنی سازی 
در فردو و خروج ٩700 کیلوگرم از ده هزار کیلوگرم 
اورانیوم غنی شــده زیر 5 درصد- که طی ده سال 
با تالش دانشمندان هسته ای کشورمان به دست 
آورده بودیم- به دلیل بی اعتمادی به آمریكا بود؟!

سیاه چاله تحریم، سوغات
 بزک کنندگان برجام

وزیر امــور خارجه با بیان اینكه در این دولت 
)یازدهم( توانستیم موانع توسعه و روابط اقتصادی 
که همان تحریم های ظالمانه بود را برداریم، عنوان 
کرد: در دولت دوازدهم تالش بیشــتری خواهیم 
کرد کــه فعال تر در حوزه دیپلماســی اقتصادی 

حرکت کنیم.
این اظهارنظر در حالی اســت کــه قرار بود 
براســاس وعده و وعیدهای فــراوان دولتمردان و 
رســانه های حامی دولت، »فتح الفتوح برجام«! دو 
دستاورد اصلی در پی داشته باشد. اولی لغو بالمره 
تمامی تحریم ها در روز اجرای توافق)دی ماه ٩۴( 

و دومی گشایش اقتصادی برای عموم مردم.
در حال حاضر نه تنها تحریم های قبلی سر جای 
خود باقی ماند بلكه تحریم های بی سابقه؛ شدید و 
جدیدی- از جمله قانون موسوم به مادر تحریم ها 

یا سیاه چاله تحریم- در عصر پسابرجام علیه ایران 
تصویب شد، با این تفاوت که دیگر بخش زیادی از 
توان هسته ای را از دست داده ایم و همزمان تحریم 

هم می شویم!
در ماههای اخیر رسانه های بزک کننده برجام 
اینگونه به دشــمن پالس داده انــد که هر چقدر 
تحریم ها شدیدتر و گسترده تر شود، پاسخ متقابلی 
دریافت نخواهند کرد و دولت ایران آماده است تا 
خسارت محض برجام را به دیگر مولفه های قدرت 

کشور نیز با برجام های بعدی تعمیم دهد.
کاهش سرمایه گذاری خارجی

 در پسابرجام
به گزارش فارس، ظریف در ادامه گفت:جذب 
سرمایه گذاری خارجی که در دو سال گذشته توفیق 
خوبی در این زمینه داشــتیم ولی کافی نیست و 

برای اشتغالی که نیاز داریم کافی نیست.
در اینباره گفتنی است آنكتاد )کنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل( که مرجع رسمی آمار جذب 
ســرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در 
گزارشی اعالم کرد که ایران از سال ٩2 تاکنون در 
جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ٩5 نسبت 

به ٩۴ به منفی 51 درصد رسیده است. 
در حالی کــه رئیس جمهور وعــده جذب 30 
میلیارد دالری سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام 
را داده بود و برای سال ٩5 نیز حدود 11 میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری خارجی مصوب شــده بود، 
آمار های رســمی نشــان می دهد تنها 2 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته جذب 

شده است!
نتیجه برد- برد در برجام

وزیــر امور خارجه در ادامه گفت: دولت قبلی 
آمریكا از ســر لطف به ایــران وارد مذاکره درباره 
برجام نشد به این خاطر وارد شد که همه راه های 
دیگر را امتحان کرده بود از تحریم ها و فشــارهای 
سیاســی و... ناکام مانده بود. مردم ما در سال ٩2 
به آمریكا اعالم کرد که آن سیاســت ها محكوم به 
شكست است و لذا دولت آمریكا ناگزیر بود به پای 
میــز مذاکره بیاید و به یك نتیجه برد -برد و قابل 

قبول برای همه دسترسی پیدا کنیم.

این اظهارنظر در حالی است که رویكرد »حفظ 
برجام به هر قیمت« از ســوی دولت موجب شده 
است که نه تنها پولهای بلوکه شده آزاد نشود بلكه 
2 میلیارد دالر از اموال ملت ایران توســط آمریكا 
غارت شود. نه تنها تحریم ها به تاریخ نپیوست بلكه 
بر تعداد آنها نیز افزوده شد و قانون ضدایرانی آیسا 
تمدید و قانون سیاه چاله تحریم تصویب شد. نه تنها 
تحریم سوئیفت- با هدف گسترش مبادالت تجاری 
ایران- رفع نشد بلكه قانون محدودیت ویزا تصویب 
شد. و در انتها، اوبامای مودب! و باهوش!- به تعبیر 
مقامات دولت یازدهم- در آخرین روزهای ریاست 
جمهوری، وضعیت اضطراری آمریكا علیه ایران را 
تمدید کرد و آخرین لگد را به برجام زد. ترامپ نیز 
در حال تكمیل این پروژه است. »جان کری« وزیر 
خارجه ســابق آمریكا- دی ماه ٩5- در یادداشتی 
که به مناســبت نزدیك شــدن به روزهای پایانی 
حضور در کابینه آمریكا نوشته بود، از برد- برد در 
مذاکرات هسته ای رمزگشایی کرد. کری تاکید کرد: 
»مذاکرات با تهران برای عقب نشاندن ایران از برنامه 
هسته ای به نتیجه رسید و حاال دولت بعدی آمریكا 
باید ضمن ادامه اعمال فشار بر ایرانی ها، برای عقب 

نشاندن برنامه موشكی ایران تالش کند«.
لزوم تغییر اساسی

 در رویکرد حفظ برجام به هر قیمت
به اذعان بسیاری از کارشناسان، برجام از نظر 
آمریكایی ها با اجرای تعهدات ایران تمام شــده و 
تعهدات آمریكا روی کاغذ باقی خواهد ماند و اگر 
دولت ایران انتظار وعده نســیه جدیدی! از سوی 

آمریكا دارد باید امتیاز نقد جدیدی! بدهد.
بنابراین بزک کنندگان برجام این پالس را به 
دشمن می دهند که هر چقدر تحریم ها شدیدتر و 
گسترده تر شود، پاسخ متقابلی دریافت نخواهند کرد 
و دولت ایران آماده است تا خسارت محض برجام 
را به دیگر مولفه های قدرت کشور نیز با برجام های 

بعدی تعمیم دهد.
بنابراین با توجه به تجربه برجام و خســارت 
محض این توافق، الزم اســت که دولت دوازدهم 
در رویكرد »حفــظ برجام به هر قیمت« تغییری 

اساسی اعمال کند.

آقای ظریف! برجام اگر براساس اعتماد بود
پس چه می شد؟!

بحث  پیرامون  وزارت خارجه  سخنگوی 
استقالل کردستان عراق و اینکه مقامات آنها 
ایران را به دخالت در امور داخلی خودشان 
ایران  متهم کردند، اظهار داشــت: مواضع 
در قبال عراق و کردســتان مشخص است 
و صحبت های سرلشــکر باقری هم دقیق و 

صحیح است.
بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت خارجه در 
نشســت هفتگی خود با خبرنگاران، درباره حادثه 
نژادپرســتی در آمریكا و عدم موضع گیری ترامپ 
نسبت به این حادثه گفت: مواضع آمریكا و دولت 
جدید و استانداردهای دوگانه ای که در حاکمیت 
آمریكا وجود دارد مشخص است و در این مقاطع 
سیاســت های آمریكا را در جهان نشــان می دهد 
و چیز عجیبی نیســت و انتظار از حاکمیت آقای 
ترامپ همین اســت و متأســفانه این وضعیت در 

آمریكا حكمفرماست.
سفر رئیس ستاد مشترک به ترکیه 

سفری بی نظیر بود
وی همچنین درباره سفر سردار باقری به ترکیه 
تصریح کرد: سفر رئیس  ستاد مشترک جمهوری 
اســالمی به ترکیه همانگونه که در خود رسانه ها 
منعكس شــد و اظهارنظری که مقامات داشتند 
ســفری بی نظیر بود، به طوری که طی سال های 
گذشته با این کشور همسایه خودمان در این سطح 

تبادلی نداشتیم.

قاسمی در نشست خبری:

اظهارات سرلشکر باقری درباره همه پرسی اقلیم كردستان دقیق و بجا بود

آیت ا هلل هاشمی شاهرودی در دیدار سردار صفوی:
توجه به نیازهای جامعه از اولویت های 
مجمع تشخیص در دوره جدید است

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، توجه بــه نیازهای جامعه، برنامه ریزی 
برای حل مشكالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را در طراحی سیاست های 

کالن کشور از اولویت های مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید دانست.
به گزارش فارس، سرلشكر سید یحیی صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا صبح 
دوشنبه با آیت اهلل هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل 

دفتر آیت اهلل هاشمی شاهرودی دیدار و گفت وگو کرد.
آیت اهلل هاشمی شــاهرودی در این دیدار، ضمن تشكر از تبریك و دعای خیر 
سرلشكر صفوی، اتحاد مردم و مسؤوالن را در ایجاد امنیت و اجرای قوانین اسالمی 
ضروری دانســت و اظهار امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره 
هفتم، با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقالب و همراهی مسووالن، بر افتخارات 

جمهوری اسالمی بیفزاید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجه به نیازهای جامعه، برنامه ریزی برای 
حل مشكالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را در طراحی سیاست های کالن 
کشور از اولویت های مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید دانست که در پرتو 
شناخت دقیق از مسائل روز کشور و با نگاه به آینده منطقه و جهان میسر خواهد شد.
در این دیدار، سردار صفوی ضمن تبریك انتصاب آیت اهلل هاشمی شاهرودی به 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقالب، از خداوند متعال 

برای وی مزید توفیقات را مسألت کرد.
وی همچنین با اشــاره به وضعیت جهان اســالم به خصوص اخبــار مبارزه با 
تروریست های تكفیری و داعش در سوریه و عراق، گفت: استقرار مردمساالری دینی 
در ایران اسالمی و تجربه موفق حاکمیت دینی در ایران، الگویی است که دشمنان 
اسالم نمی خواهند در سطح منطقه تكرار شود و به همین دلیل دست به ایجاد چالش 

و تنش در منطقه و در میان کشورهای اسالمی می زنند.
دوربرگردان اصالح طلبان با هدف انتخابات 1400
حجاریان: چه کسی می گوید 

نباید روحانی را نقد کرد؟
تئوریسین جریان اصالحات گفت: نقد کردن چه اشکالی دارد؟ چه کسی 
می گوید طرفداران روحانی نمی توانند او و دولتش را نقد کنند؟ خود روحانی 

می گوید من را نقد کنید.
ســعید حجاریان در ارتباط با حاشــیه های مربوط به تشكیل کابینه دوازدهم 
اظهار کرد: این حاشــیه ها، رای نیاوردن بی  طرف و رای آوردن جهرمی با آن همه 
مخالف نشان می دهد که در کشور ما مشكالت جدی وجود دارد و مردم هم نسبت 

به مشكالت خیلی حساس هستند.
 وی گفت: خیلی حیف شد که شخصی مثل بی  طرف نتوانست  از مجلس برای 

تصدی مسئولیت وزارت نیرو رای کافی به دست آورد.
حجاریان در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به نقش جریان اصالحات در رای آوری 
دولــت دوازدهم تصریح کرد: نقد کردن چه اشــكالی دارد؟ چرا عده ای می گویند 
طرفداران دولت نمی توانند روحانی و دولتش را نقد کنند؟ خود آقای روحانی تاکید 

دارد که او را باید نقد کرد.
اظهارات حجاریان درباره مجلس و دولت روحانی در حالی اســت که تا چندی 
پیش اصالح طلبان مدعی بودند دولت و مجلس دســت پخت آنهاست و سرمست از 
ادعای پیروزی، رجزخوانی می کردنــد! برخی تحلیلگران معتقدند اصالح طلبان به 
شكلی هدفمند در حال جدا کردن حساب خود از دولت بوده و سعی دارند با متفاوت 
نشان دادن خود، هزینه ناکارآمدی های دولت را از خود دور کرده و انتخابات ریاست 

جمهوری 1۴00 را دنبال کنند.
دبیرکل حزب ندای ایران مطرح کرد
سیطره پدرخوانده ها
 بر جریان اصالحات 

صادق خرازی معتقد اســت که اصالح طلبان برنامه مشخصی ندارند و 
نان ظرفیت های فردی شخصیت های خود را می خورند و باید این جریان از 

دست پدرخوانده ها خالص شود.
سید محمدصادق خرازی، دبیرکل حزب اصالح طلب ندای ایران در گفت وگویی 
با خبرگزاری ایسنا درخصوص اینكه »آیا اصالح طلبان می توانند در 1۴00 و در ادامه 
راه موفقیت های بیشتری در عرصه حاکمیتی داشته باشند«، گفت: »این موضوع به 
عملكرد ما بستگی دارد. ما اصالح طلبان عملكرد خوبی نداشتیم. اصالح طلبان نه در 
آن صبح دوم خرداد و نه در غروب ۸۴ و نه در طلیعه سال ٩2 و نه اکنون از استراتژی 
منظمی برخوردار نبودند. ما تاکنون از ظرفیت های فردی شخصیت ها نان خوردیم.«
وی تصریح کرد: »فردی دارای ظرفیت و موقعیت اجتماعی اســت، جمله ای را 
مطرح می کند، در عمیق ترین الیه های عاطفی مردم می نشــیند و آنها در انتخابات 
مشارکت می کنند. این موضوع نشان دهنده بی برنامگی ما است. اصالحات برنامه ندارد 
و فاقد اســتراتژی و مبانی خاص است و ما هنوز در بیان گفتمان و مبانی اعتقادی 

خود دچار شبهه و مشكل هستیم.«
دبیرکل حزب ندای ایرانیان ادامه داد: »رهبران اصالحات هنوز نتوانسته اند مبانی 
خاص اصالح طلبی را تبیین کنند. احزاب اصالح طلب فاقد فرهنگ تعامل و گفت وگو 
هســتند، یك حزبی که کل افرادش در یــك مینی بوس جا می گیرد، با حزبی که 
بیش از چند هزار کنشگر در آن فعال هستند، یك رنگ و یك جور دیده می شوند. 
اینها نكات بسیار تلخ و خطرناکی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، عزت، شرف 
و موقعیت ما را دچار تعدیل کرده اســت. نمونه این موضوع شهرداری تهران است 
که بعد از گفت وگوهای فراوان و مذاکرات مختلف، به آقای نجفی رســیدند. اینكه 
فرصت را برای ایشان فراهم می کنند تا بتواند حتی یك میخ به دیوار این شهر بكوبد 
یا نه، جای بحث دارد. مشــكل خود ما هســتیم.« وی درباره راه حل سامان دادن 
به شــرایطی که توصیف می کند، گفت: »جریان اصالحات به آسیب شناسی جدی 
نیاز دارد. اصالحات باید خود را از یكســری پدرخوانده ها رها کند. تا زمانی که این 

پدرخوانده ها هستند نمی توان خیلی دل بست و خوش بین بود...«
در ادامه خرازی از بعضی از این پدرخوانده های اصالح طلب نام برده اما خواسته 
تا نام آنها منتشر نشود و سپس افزوده است: »گفتمان اصالحات باید فراگیر شود. 

نمی شود که با رفتار کامال استبدادی، شعار جامعه مدنی داده شود.«
وی با انتقاد از نحوه بسته شدن لیست اصالحات در شورای شهر تهران و روند 
انتخاب شــهردار، گفت: »کاری که در چیدمان لیست شورای شهر تهران شد، کار 
پسندیده ای نبود و به گونه ای شكل گرفت که برخی جریان ها و افراد آن را تصرف 
کردند و برای خود حق دانستند. در مقطع انتخابات به ما می گفتند که هیس، اینها 
را نگویید تا صدای ما را نشنوند چون اگر بشنوند معلوم نیست انتخابات چه می شود. 
اما اکنون انتخابات تمام و شهردار هم انتخاب شده، حاال بیاییم و حرف بزنیم که چرا  
اشــتباه کردیم. این نوع چیدمان شورای شهر منطقی بوده؟ این نقد هم به فرآیند 

انتخاب شورای شهر است و هم به مصادیق.«

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینكه سرلشگر 
باقری طی یك دعوت رسمی از سوی همتای ترک 
به این سفر رفت تأکید کرد: استقبال خوبی از ایشان 
صورت گرفت و مذاکرات بسیار خوب و مهمی بین 
دو کشور صورت پذیرفت، دیدار بسیار سازنده ای با 

مقامات ترکیه داشتند.
قاسمی افزود: درباره این سفر فعاًل باید کمتر 
صحبت کرد و صبر می کنیم و در آینده می توانیم 
شــاهد آثار مثبت این ســفر در روابط دوجانبه و 
حوزه منطقه ای و تأثیری که این ســفر در مسائل 

منطقه ای باشیم.
سه معاونت منطقه ای در وزارت خارجه 
حذف و »معاونت سیاسی« ایجاد می شود

قاســمی با بیان اینكه سه معاونت منطقه ای 

در وزارت امور خارجه حذف می شــوند و معاونت 
سیاسی جایگزین آنها می شود، تصریح کرد: در کنار 
این تغییر، معاونت دیپلماسی اقتصادی را خواهیم 
داشــت که زیرمجموعه این دو معاونت، مجموعه 
ادارات کلــی خواهند بود کــه در حوزه دوجانبه 
فعالیت می کنند و آن ادارات کل به نحوی زیر نظر 
مســتقیم وزیر هستند، ولی در عمل باید با آن دو 

معاونت کار کنند.
وی خاطرنشان کرد: معاونت بین المللی وزارت 
خارجه سر جای خود خواهد بود و معاونت کنسولی 
با همان شرح  وظایف گذشته باقی خواهد ماند؛ به 
اضافه اینكه تغییراتــی در میان آن اتفاق خواهد 
افتــاد. دو مرکز هم در کنار این معاونت همچنان 
باقی خواهد ماند که مراکز آموزش و پژوهش وزارت 

خارجه و دیپلماسی عمومی و رسانه ای با تغییراتی 
جزئی به فعالیت کار خود ادامه خواهند داد.
لزوم آشنایی بیشتر ریاض

 با واقعیت های منطقه 
قاسمی، پیرامون روابط میان ایران و عربستان 
در دولــت دوازدهم اظهار داشــت: روابط میان 
کشورها همیشــه دوطرفه است و ما درخصوص 
بهبود شرایط و روابط میان تهران و ریاض، اقدامات 
الزم را انجام داده ایم و امیدواریم که عربســتان 
با یك واقع بینی بیشــتر بتواند شرایط منطقه را 
مــورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و به حفظ ثبات 
و امنیت و افزایش همكاری های منطقه ای کمك 
کند، چرا که ایران ثبات امنیت منطقه را نه تنها 
برای خود بلكه برای تمام کشورهای منطقه، مهم 

و حیاتی می داند.
وی درخصــوص مســئله میانجیگری عراق 
میان ایران و عربستان تصریح کرد: من نمی توانم 
در مورد درستی یا نادرستی آنچه که وزیر کشور 
عراق مطرح کرده است، حرفی بزنم؛ چرا که این 
مسئله مرتبط با روابط میان عربستان و عراق است 
و به آن دو کشور بازمی گردد و البته ایران عالقه مند 
است که روابط مطلوب و حسنه ای را با همسایگان 

از جمله عربستان داشته باشد.
توضیحاتی درباره اجالس آستانه

به گزارش مهر؛ سخنگوی وزارت امور خارجه 
درخصوص برگزاری دور بعدی مذاکرات آســتانه 
با موضوع ســوریه هم گفت: برگزاری نشســت 
»آســتانه ۶« در شهریورماه و یا در تاریخی زودتر 
برگزار خواهد شــد. ما همچنان در محور نشست 
»آستانه«، تالش های خود را پیرامون حل سیاسی 
بحران سوریه با کمك دو بازیگر مؤثر در این حوزه 
خواهیم داشــت و البته من ارتباطی میان ســفر 
اخیر سرلشــگر باقری به ترکیه و نشست بعدی 
»آســتانه« نمی بینم؛ چرا که نشست »آستانه«، 
دستور کار مشــخص خود را دارد و »آستانه« را 
به عنوان یك ابزار مؤثر و کمك کننده به ســوریه 
می دانیــم و امیدواریم که گام های بلندتری را در 

این رابطه برداریم.

رئیس دستگاه قضا گفت: رئیس جمهور 
و  می کند  ترویج  را  اسالم هراسی  آمریکا 
ترور را به پای اســالم می نویسد که این 
امر غیرمنطقی بودن و بلکه حماقت او را 

نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی 
قضایی با اشاره به در پیش بودن ایام حج، گفت: 
حج بزرگترین ظرفیت انسانی و اسالمی برای 
حل مشكالت مسلمانان بلكه مشكالت جهان 
اســت اما متأسفانه سالیان طوالنی است که از 
این ظرفیت استفاده ای نمی شود زیرا حكامی در 
آنجــا حضور دارند که مانع از تحقق این هدف 
هستند. این حســرت بزرگی است که در این 
زمینه فاقد برنامه هستیم زیرا حرمین شریفین 
در اختیار کســانی است که نه باوری نسبت به 
اســتفاده از این ظرفیت عظیــم دارند و نه از 

استقالل برخوردارند.
آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به وقوع برخی ترورها در اروپا و 
روســیه طی ایام اخیر، تأکید کرد: جمهوری 
اســالمی ترور را در همه اشــكال آن محكوم 

می کند و این در حالی اســت که اروپا و آمریكا 
در قول و عمل خود، ترور را به ترور خوب و بد 

تقسیم می کنند.
وی بــا بیان اینكه دنیای غرب هیچ عزمی 
بــرای از بین بردن تروریســم نــدارد و از این 
پدیده شــوم به عنوان ابــزاری برای برخورد با 
سایر کشــورها استفاده می کند، افزود: یكی از 
تئوریســین های آمریكایی در روزهای گذشته 
به صراحت گفته است که ما نباید داعش را از 
بین ببریم زیرا بهترین ابزار برای تحقق اهداف 
ما هســتند، وقتی چنین اعتقادی وجود دارد 
باید همین وضعی که شاهد آن هستیم در دنیا 

حاکم باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات 
ترامــپ مبنی بر ربط دادن ترورها به اســالم، 
اظهار داشــت: یك رئیس جمهور غیرمنطقی و 
نامعقول مثل ترامپ که روش نژادپرســتانه او 
حتی در کشور خودش موجب دودستگی شده 
است، اسالم هراسی را ترویج می کند و ترور را 
به پای اسالم می نویسد. این امر غیرمنطقی بودن 
و بلكه حماقت او را نشــان می دهد. دینی که 
منادی آزادی حقوق انسان هاست و به صراحت 

و مكرر در قرآن با کشتن نفوس بی گناه مخالفت 
کرده اســت، امروز از سوی چنین فردی متهم 
به حمایت از تروریسم می شود. همین رویكرد 
است که باعث می شود تروریسم ریشه کن نشود.
آملــی الریجانی با بیــان اینكه جمهوری 
اســالمی ایران در شــعار و عمل با تروریسم 
مبــارزه کرده و در صــف اول مقابله با آن قرار 
دارد گفت: ایران در طول ســال های گذشــته 
قربانی تروریســم بوده و امروز نیز در صف اول 
مبارزه با آن در سوریه، لبنان، عراق و هرجایی 
که به سوی ایران دست یاری دراز کرده باشند، 

حضور خواهد داشت.
وی با اشاره به شروع کار دولت دوازدهم بر 
لزوم عمل دولت بــه وعده های انتخاباتی خود 
بویــژه در بخش اقتصاد و معیشــت مردم به 
عنوان نیاز حقیقــی امروز، تأکید کرد و افزود: 
خوشبختانه رئیس جمهور نیز بر لزوم توجه به 
تولید و  اشتغال تأکید کردند و امروز بین همه 
قوا اجماع بســیار خوبــی در این زمینه وجود 
دارد. قوه قضاییه نیز همواره اعالم کرده اســت 
که از هیچ کمكی در این زمینه بویژه در جهت 
تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری دریغ 

نخواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: مقابله با قاچاق کاال 
و ارز از جمله اقداماتی است که در قوه قضاییه 
نســبت به آن اهتمام وجود دارد اما برخورد با 

آن یك بحث فراقوه ای است.
آملــی الریجانی با بیان اینكــه باید همه 
مولفه هــای الزم در حوزه اقتصاد به کار گرفته 
شــود تا عوامل تولید به حرکت درآیند، ادامه 
داد: دولت عمده مســئولیت اجرایی کشور را 
برعهــده دارد و باید در ایــن زمینه تدبیرهای 
الزم را بیندیشــد. نباید همه امور را به برجام 
و روابــط خارجی موکول کنیم بلكه باید با اتكا 
به ظرفیت های داخلی تالش کنیم تا چرخ های 
تولیــد و اقتصاد بچرخد و جوان هــا وارد بازار 

کسب و کار شوند.
وی همچنیــن از خدمات حجت االســالم 
پورمحمدی وزیر سابق دادگستری تشكر کرد 
و ضمن آرزوی موفقیت برای سیدعلیرضا آوایی 
وزیر جدید دادگستری که در این جلسه حضور 
داشت، ابراز امیدواری کرد در دوره فعالیت وی 
نزدیكی قوا به یكدیگر بیشتر شود و مشكالت 

بودجه ای دستگاه قضایی مرتفع شود.

رئیس قوه قضاییه:

ترویج اسالم هراسی توسط »ترامپ« 
حماقت او را نشان می دهد

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری 
با اشاره به آمار باالی بیکاری در استان خواستار توجه 
بیشتر دولت شد و از زحمات سپاه این منطقه در آبادانی 

مناطق محروم تشکر کرد. 
ماموســتا فایق رســتمی پیش از ظهر دیروز در دومین 
جشنواره برترین های مســاجد که در مسجد جامع سنندج 
برگزار شــد، اظهار داشت: مساجد سنگر »عبودیت، وحدت، 

اتحاد، عشق و عالقه« مسلمانان به ذات خداوند است.
وی گفت: در نزد خداوند متعال اگر آســمان ها و زمین 

از بین بروند بهتر از ریختن خون انسان های مسلمان است.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح 
کرد: شهیدان نماد شرف و کرامت هستند و در میدان جنگ 
جهاد کردند و حماســه آفریدند تا آسایش و آرامش کنونی 

ایران اسالمی برقرار و پایدار باشد.
قدردانی از تالش های سپاه بیت المقدس 

وی در بخشــی دیگر از سخنان خود با آرزوی طول عمر 
باعــزت برای رهبر معظم انقالب گفت: ســپاه بیت المقدس 
کردستان باعث »آبادانی مســاجد و مناطق محروم« استان 

شده و از تالش و زحمات شبانه روزی »سردار رجبی« و تمامی 
فرماندهان این مجموعه تشكر می کنم.

ماموســتا رستمی با تاکید بر خدمت کردن در مساجد و 
حفظ جایگاه این مكان مقدس افزود: مســاجد مرکز وحدت، 

محبت، اتحاد، الفت، عالقه و تعلیم و تربیت است.
وی با اشاره به اهمیت برپایی نماز جمعه و جایگاه ویژه 
مساجد اظهار کرد: نشستن در مساجد برای رضایت مندی 
خداوند و نشســتن در بهشت برای رضایت مندی نفس 

است.

نماینده مردم کردســتان در مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینكه رسالت پیامبر عام بوده و محدود به مكان، زمان و 
قشر خاصی نیست،گفت: مساجد دانشگاه عام پیامبر است و 
باید مكانی باشد که مشكالت مردم در آن حل شود؛ مسجد 
بیت المقدس که زیر جنایات استكبار و اسرائیل آدم کش بوده 

مرکز انبیا، اولیا، عرفان و معنویت است.
وی با اشــاره به آمار باالی بیكاری در استان گفت: اقتدار 
و عظمت جمهوری اسالمی ایران در دنیا بی نظیر است و باید 

دولت مشكل بیكاری جوانان را حل کند.

نماینده مردم کردستان در خبرگان:

سپاه کردستان سبب آبادانی مناطق محروم استان شده است 
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