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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار چند روز پیش با جمعی از کارگران 

و کارآفرینان کشور به نکته ای کلیدی اشاره کردند؛ »دشمنان ما فهمیده اند 
که در جنگ سخِت نظامی َطرفی نخواهند بست. بنده قبل از این هم در دوره 
رئیس جمهور دیگر آمریکا گفتم که دوران بزن و دررو گذشته است. بزنید، 
می خورید. می دانند این را که اگر ضربه بزنند، چند برابر ضربه خواهند خورد. 
امروز اتاق جنِگ علیه ما، وزارت خزانه داری آمریکاست.« فهم همه جانبه و 

عمیق این مسئله راهبردی، در تعیین نتیجه این جنگ بسیار موثر است. 
ســه ســال پیش )23 آبان 1394( نگارنده در یادداشــتی با عنوان 
»چریک هایی با کت و شلوار خاکستری« درباره این اتاق جنگ نوشت؛ »مرکز 
مهم ترین تصمیم گیری ها و اقدامات سیاسی- امنیتی آمریکا کجاست؟ دفتر 
مرکزی سازمان ســیا در النگلی ایالت ویرجینیا؟ پنتاگون در آرلینگتون؟ 
آژانس امنیت ملی آمریکا )NSA( در فورت مید ایالت فلوریدا؟ پاسخ منفی 
اســت. برای پاسخ به این سؤال باید سری به وزارت خزانه داری آمریکا زد؛ 
»دفتر تروریســم و   اطالعات مالی« )TFI( با حدود 700 کارمند که از آن 
می توان به »اتاق جنگ جدید آمریکا« یاد کرد. اســم این واحد که ریاست 
آن برعهده معاون وزیر خزانه داری است، در ظاهر گول زننده است. در این 
دفتر اطالعات مالی تروریست ها ردیابی و دنبال نمی شود. وظیفه آن طراحی 
و عملیاتی کردن سیاست ها و استراتژی های آمریکا علیه کشورهای متخاصم 

و به تعبیر آمریکایی ها »سرکش«، با ابزارهای اقتصادی است.
خوان زاراته دستیار رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی در دولت جورج 
بوش که ســال ها در این میدان کار کرده است، در کتاب خود تحت عنوان 
»جنگ خزانه داری« می گوید؛ زرادخانه آمریکا شــامل هواپیماهای بدون 
سرنشین، موشــک های تام هاوک و چریک هایی با کت و شلوار خاکستری 
اســت. وظیفه این چریک ها تبدیل ابزار مالی و اقتصادی به سالحی قوی، 

علیه دشمنان آمریکاست.«
امضای برجام و پایبندی کامل ایران به تعهدات خود و حتی عمل به فراتر 
از آنها نیز، تغییری در این رویارویی به وجود نیاورده است و شواهد و قرائن 
نشان می دهند این جنگ در دوره پسابرجام وارد مرحله استراتژیک دیگری 
شده که اهداف آن فراتر از موضوع فعالیت های هسته ای ایران است. آشنایی 
با اتاق جنگ آمریکا، ساز و کار تصمیم گیری و فرآیندهای آن، فرماندهان 
و افسران ارشد شــاغل در آن و اهداف آنان را می توان نخستین گام برای 
رویارویی با این نبرد تحمیلی عنوان کرد. اگر چه استفاده از تحریم و سالح 
مالی علیه کشورهای غیرهمسو با آمریکا سابقه ای بسیار طوالنی و قابل مطالعه 
دارد اما در قرن بیست و یکم این نبرد وارد فاز تازه ای شده و وزارت خزانه داری 
که تا پیش از این نقشی حاشیه ای و مکمل داشت، به مرکزیت جنگ تغییر 
موقعیت یافته است. به قول نیوزویک؛ این نسخه قرن بیست ویکم جنگ است.

 پس از ماجرای 11 سپتامبر، راه اندازی »دفتر تروریسم و   اطالعات مالی« 
در سال 2004 و گماشتن استوارت لوی به فرماندهی آن، نقطه عطفی در این 
قضیه بود. وزارت خزانه داری آمریکا تنها نهاد مالی در جهان است که واحد 
اطالعاتی داخلی خود را دارد. نیویورک تایمز در گزارشی این دفتر اطالعاتی 
)TFI( را چنین توصیف می کند؛ »وزارت خزانه داری یک میدان جنگ جدید 
برای ایاالت متحده ایجاد کرده است. آنها مسلح به اسناد کاغذی و کامپیوترها 
کار می کردند در حالی که ساعتی بر دیوار نصب بود که وقت تهران را نشان 
می داد.« آنها اولین دفتر یا به عبارت صحیح تر پایگاه های جنگی خود را در 

اطراف ایران تاسیس کردند؛ در اسالم آباد، کابل، ابوظبی و ریاض. 
سه اهرم اصلی خزانه داری در تحمیل جنگ اقتصادی علیه کشورهای 
دیگر عبارتند از؛ »دالر به عنوان ارز واسط بین المللی«، »نیویورک به عنوان 
هاب تراکنش های دالری دنیا« و »جهانی شــدن ارتباطات متقابل مالی«. 
هرچقدر کشور هدف وابســتگی و ارتباط بیشتری با این سه اهرم داشته 
باشد، ضربه زدن به آن برای چریک های کت و شلواری خزانه داری آسان تر 

خواهد بود.
اولین رئیس  این دفتر استوارت لوی بود. ریچارد نفیو –مشهور به معمار 
تحریم های ایران- و آدام زوبین –معروف به ســزار تحریم ها- را می توان 
بازوهای لوی در پیشــبرد این جنگ دانست. فرماندهان اصلی اتاق جنگ 
آمریکا علیه ایران، همگی جوان بودند. نکته جالب توجه دیگر آن اســت 
که مقامات ارشــد وزارت خزانه داری آمریکا، به خصوص در جنگ با ایران 
صهیونیســت بوده و هستند. جانشین لوی )دیوید کوهن که از خزانه داری 
به ســازمان سیا رفت( هم یک صهیونیســت بود و خانم سیگال ماندلکر، 
رئیس  فعلی این دفتر نیز که چند ماه پیش به این مقام منصوب شده، یک 
صهیونیست تمام عیار اســت. جک لو و استیون منوچین، وزرای قبلی و 
فعلی خزانه داری هم صهیونیســت هســتند. بررسی سیر و نحوه سیطره 
صهیونیست ها بر خزانه داری آمریکا موضوعی جالب و درخور تحقیق است.
لوی یک سال پس از پیوستن به خزانه داری آمریکا، عماًل از سال 2005 
جنگ علیه ایران را کلید زد. نحوه عملکرد او در این پســت و فرماندهی 
جنگ اقتصادی علیه ایران، جالب توجه اســت. او منتظر تصمیمات کاخ 
سفید و مصوبات کنگره نماند و جنگ را به صورت آتش به اختیار آغاز کرد. 
تحریم هایی بی سر و صدا بدون هیچگونه حکم دولتی یا الزام بین المللی که 

بعدها به آن لقب »تحریم های درگوشی« دادند. 
لوی فرماندهی پشــت میز نشــین نبود و خود در پیشانی این جنگ 
بود. او صدها ســفر به اقصی نقاط جهان انجام داد و اوایل با آنکه مسئولین 
کشورهای مقصد از این کار ناراضی به نظر می رسیدند اما او به شدت اصرار 
داشت که مستقیماً با روسای بانک ها جلسه بگذارد. به قول زاراته او از جلسه 
با این هیئت مدیره به جلســه با هیئت مدیره بعدی می رفت. برای کشورها 
و موسسات بسته ای اطالعاتی علیه ایران تهیه شده بود. اندکی بعد وقتی 
بانکداران اســم او را می شنیدند، مردی را تصور می کردند که با عصبانیت 
روی میز می کوبد و تهدید می کنــد که مراوده مالی و اقتصادی با ایران، با 

واکنش های وحشتناک مواجه خواهد شد. 
لوی چنان در کار خود پیگیر و مصمم بود که تغییر دولت نیز باعث کنار 
رفتن او نشد. تغییرات گسترده ای در دولت اوباما نسبت به دولت جرج بوش 
پسر رخ داد اما دو نفر در سطوح باال تغییر نکردند؛ رابرت گیتس وزیر دفاع 
و استوارت لوی. تحلیلگران سیاسی معتقدند ادامه کار لوی بیش از هر چیز 
پیامی آشکار بود به ایران از سوی دولت جدید آمریکا که با شعار »تغییر« 
بر ســر کار آمده بود؛ هر چیز تغییر کند، آرایش جنگی وزارت خزانه داری 

تغییر نخواهد کرد. 
طی سه سالی که از امضای توافق هسته ای می گذرد این آرایش جنگی 
همچنان به قوت خود باقی است. ساده لوحی بزرگی است اگر کسی گمان کند 
واشنگتن به واسطه بستن یک معاهده چندجانبه، نگرش امنیت ملی خود را 
تغییر می دهد. زاراته در تبیین این نگرش می نویسد؛ »ما به عصر جدیدی از 
نفوذ مالی وارد شده ایم که در آن ابزارهای اقتصادی و مالی تا آنجا قدرتمند 
شده اند که می توانند به عنوان ابزارهای امنیت ملی شناخته شوند. نیروهای 
جنگ عصر جدید بازار ها هستند نه نظامیان و نبرد در اتاق های هیئت مدیره 
اتفاق می افتد نه در میادین فیزیکی جنگی. حاال ژئوپلتیک یک زمین بازی 

است که بازیگرانش سالح های تجاری و مالی هستند.«
چرا ایران در میدان منازعه نظامی از قدرت بازدارندگی مناسب برخوردار 
است؟ آیا قدرت ســخت افزاری ما از آمریکایی ها بیشتر است؟ آیا بودجه 
بیشتری صرف امور نظامی می کنیم؟ نه! ما در این میدان به تقابلی نامتقارن 
روی آورده ایم. میدانی که تحت سیطره و  اشراف طرف مقابل نیست و قواعد 
خاص خود را دارد. در میدان جنگ اقتصادی نیز باید رویکردی نامتقارن را 
درپیش گرفت. یکی از مســئوالن ارشد دولت گفته بود باید آن قدر با اروپا 
و آمریکا وارد مناسبات اقتصادی شویم که دیگر نتوانند ما را تحریم کنند. 
این استراتژی به روشنی گویای عدم تشخیص نقاط ضعف و قوت خودی و 

حریف است. 
عده ای گمان می کنند عمل به توصیه و حرکت در چارچوب برخی نهادهای 
مالی به ظاهر بین المللی مانند کارگروه ویژه اقدامات مالی )FATF( می تواند 
راهگشای عبور از تنگناهای اقتصادی باشد. این عده حتی به خود زحمت 
نمی دهند بررســی کنند که چرا نقش این نهاد طی حدود یک دهه اخیر 
پررنگ شده و دنی گالسر و چیپ پونسی از سوی دولت اوباما چه ماموریتی 
در این رابطه داشتند و چگونه با دستکاری ماموریت آن، عماًل کارگروه ویژه 
اقدامــات مالی را به یکی از ابزارهای جنگی خود علیه ایران تبدیل کردند. 
یکی از ده ها و بلکه صدها عارضه عدم باور به این جنگ اقتصادی و نشناختن 
 )FIU( اتــاق جنگ آمریکا، راه اندازی مرکزی همچون واحد اطالعات مالی
در وزارت اقتصاد خودمان اســت تا اطالعات - با واسطه- به اتاق جنگ در 
خزانه داری آمریکا برسد و اهداف جدید برای بمباران های بعدی تعیین شود! 
فارغ از انگیزه و نیت، دو گروه در این جنگ عماًل به دشمن کمک کردند 
و می کنند. گروهی که برجام را آتش بس و حتی صلح جازدند و بخش قابل 
توجهی از کشور را به خواب غفلت فرو بردند. گروه دوم از این مرحله نیز فراتر 
رفته، مقاومت را بیهوده معرفی کرده و تسلیم را توصیه و ترویج می کنند. 
جماعت مورد  اشــاره به این سؤال ساده پاسخ نمی دهند که کدام ملتی در 
طول تاریخ با تسلیم شدن در برابر دشمنی خونخوار و بی رحم که با اصل و 

ماهیت حریف دشمنی داشته، نجات پیدا کرده است؟!

صدای سگ !چریک ها به مرخصی نمی روند!

محمد صرفی

* با این عقب نشینی های پی درپی تیم دولت در مقابل بیگانگان بعد از خدا امید و 
تکیه  ما به سپاه و ارتش و نیروهای بسیجی کشور است. بی جهت نیست که دشمنان 

این قدر علیه سپاه سمپاشی و توطئه می کنند.
0911---0049

* ایران برای نجات و مصون ماندن از پیامدهای شــوم برجام راهی جز مقاومت و 
افزایش توان دفاعی کشور ندارد در غیر این صورت باید زیر بار ذلت آمریکایی ها برویم 

و گام به گام عقب نشینی بکنیم.
0915---0210
* اگر جمهوری اسالمی به عنوان مستشاری نظامی در عراق و سوریه وارد نمی شد 
چه کســی توان آن را داشت کمر گروهک های تکفیری داعشی و... را بشکند؟! چرا 
برخی ها با جهالت می خواهند ایران را آن قدر کوچک کنند که مثل آل سعود شود؟ 
این راه رفع ایران هراسی است؟ اینها مسئول در نظام اسالمی هستند یا مسئول دولت 
ترامپ؟! ما تهدیدکننده امنیت منطقه هستیم یا کسانی که هزاران کیلومتر راه را 
طی کرده و به گفته خودشان آل سعود را با فروختن ابزارهای کشتار مردم منطقه، 

می دوشند. فاین تذهبون؟!
2599---0912 و 3949---0912 و 2842---0910
* از روزنامه انقالبی کیهان به خاطر تحلیل بجا، منطقی و مستدل درباره سخنرانی 

آقای ظریف در شورای روابط خارجی شیطان بزرگ سپاسگزارم.
0912---4284
* در ترجمه اشتباه، آن هم در قراردادهای بین المللی مشخص شد چه کسی بی سواد 

است اما هزینه این بی سوادی را چرا مردم باید بپردازند؟
0919---3767
* اشــتباهات دولت یازدهــم و دوازدهم در برجام به ضرر مردم ایران تمام شــد. 
امیدوارم این اشتباهات در موضوع کنوانسیون پالرمو تکرار نشود و مسئولین جلوی 

ضرر را بگیرند.
021---9019

* شــورای شهر تهران مسبب اصلی آشفتگی و بی عملی مدیریت شهری در تهران 
است. شورای شهر باید بابت معلق گذاشتن انتخاب شهردار و این بی نظمی از مردم 

پایتخت عذرخواهی کند.
021---2811

* چرا مســئوالن منتظر اقدام یا تصمیم ترامپ برای خروج از برجامند؟ چرا خود 
پیش دســتی نمی کنند؟ دولت گزارش وضعیت پول های بلوکه شده و هواپیماهای 

خریداری شده را به ملت ارائه دهد؟!
0911---2317

* دولتمردان ما با برجام کاری کرده اند که دانش آموزان ســر کالس هم برای آب 
خوردن در زنگ تفریح باید به تصمیم آمریکا در تمدید یا عدم تمدید برجام چشم 

داشته باشند! واقعا خجالت آور است. فلج کردن اقتصاد کشور بهتر از این نمی شود.
0913---7471
* از مدیر مســئول محترم کیهان به خاطر یادداشت »باید مشکی پوشید« تشکر 
فراوان دارم. به نماینده شــیراز عرض می کنم به قیامت هم اعتقاد دارید؟ چرا این 

گونه جسورانه پا روی خون مقدس شهدا می گذارید؟
سیدی- دامغان
* به آن نماینده ای که برای دختر فحاش و هنجارشــکن لباس مشــکی پوشیده 
پیشنهاد می کنیم در غم قلع و قمع شدن داعشی های تروریست در سوریه و عراق 

هم مشکی به تن بکند.
0935---3765
* اعالم تورم یک رقمی از سوی دولت برای مردمی که گرانی آزارشان می دهد حکم 
یک جوک بی مزه را دارد. از این ناراحت هستیم که آقای رئیس جمهور ما هوشمندی 

ما مردم را گویا باور ندارد.
0915---0114
* آقای روحانی! سال قبل مس کیلویی 21 هزار تومان بود اما در ابتدای امسال کیلویی 
45 هزار تومان فروخته می شود! کجای این رقم از تورم 10 درصدی حکایت می کند 

که دولت شما باز هم بر صحت این ادعا تاکید دارد؟!
0916---9373

* چرا عده ای از مسئوالن دهه شصت که همچنان در صدر امورند، امروز حاضر نیستند 
از پایین شهرها که روزگاری محل زندگیشان بود حتی عبور کنند؟!

0935---2131
* وقتی در این دولت جاسوس را به نخبه تعبیر می کنند باید هم تغییر ماهیت یک 

قرارداد را به اشتباه تایپی تعبیر بکنند.
0914---8902
* آمریکا، اروپا، اسرائیل و عربستان همه خواهان حفظ برجام با وضعیت فعلی یعنی 
بدون دست آورد برای ایران هستند. این برجام کشور را قیچی کرده است. بنابراین 

بهترین راه، خروج از برجام است.
0912---5591
* عدم انتشار نام مدیران دوتابعیتی که در دستگاه های اجرایی و تصمیم گیری کشور 
نفوذ کرده اند به نفع منافع ملی کشــورمان نیست. از نمایندگان مجلس درخواست 

رسیدگی فوری به این موضوع را دارم.
کشمیری
* آقای رئیس جمهور! پس وعده پنج برابر شدن یارانه ماهیانه قشر کم درآمد جامعه 

چه شد و به کجا انجامید؟
0918---2753
* آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی در کمترین زمان به چند شهر سفر می کرد 
و طرح های نیمه کاره را افتتاح می کرد بعضا جلسات دولت نیز در همان شهرها برگزار 
می شــد. اما چرا دیگر سراغی از مردم این شهرها نمی گیرند؟ چرا بسیاری از همان 

طرح های نیمه کاره همچنان نیمه کاره مانده اند و به کلی رها شده اند؟
قدرتی
* وقتی قیمت دالر و سکه حدود 50 درصد افزایش یافته و به تبع آن اکثر کاالها 
ده ها درصد رشــد قیمت داشــته چطور دولت نرخ تورم را تک رقمی اعالم و جناب 
رئیس جمهور مفهوم تورم را برای مردم بیان می کند؟! مگر ایشان در دولت قبل مالک 

را جیب مردم نمی دانستند؟!
0930---1922
* بیشتر موتورسواران در سر چهارراه ها توجهی به چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 
نمی کنند و متأسفانه جریمه هم نمی شوند. چرا باید فقط رانندگان خودروها ملزم به 

رعایت قوانین رانندگی و شهری باشند؟
0919---6937
* سال تحصیلی رو به پایان است با این حال از سهمیه شیر رایگان برای دانش آموزان 

خبری نشده است این خلف وعده های متعدد دولت نشانه چیست؟
0916---4958

* هر سال قول برداشتن ویزای اربعین به زائر داده می شود و پس از مدتی به علت 
عدم رضایت طرف عراقی به سال های بعد موکول می شود. گویا اهتمام جدی برای 
حل این موضوع وجود ندارد! اگر طرف عراقی داشــتن آن را نمی پذیرد حداقل به 

نصف کاهش یابد.
طاها - روشن- محمدی
* شــماره تلفن 6133-021 شماره تماس ارتباط مردمی با نهاد ریاست جمهوری 
اعالم شده است از مسئولین مربوطه تقاضا دارم یک بار این شماره را بگیرند تا متوجه 

شوند که کسی پاسخگوی سؤاالت مردم نیست!
دهقان- مشهد
* قرار شد فرزندان سرپرست خانوارها هم تحت پوشش بیمه سرپرست قرار بگیرند 
و بیمه آنانی که در خانواده بیمه جداگانه ای دارند با سرپرست خانواده یکی شود. اما 

این موضوع هنوز به طور کامل اجرایی نشده و تعلل در آن خسارت به مردم است.
0910---5548

پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه، پنج شنبه مورخ 1397/1/30 صفحه 2 با مضمون: 
اعتراض به حضور دستفروشان آقا به واگن ویژه بانوان ضمن تشکر از این مسافر گرامی 
به اطالع می رساند، در صورت مشاهده دستفروشان در داخل واگن های ویژه بانوان 
و یا گزارش مسافران گرامی، از فعالیت این افراد جلوگیری و به بیرون از ایستگاه ها 
هدایت و یا در صورت لزوم تحویل پلیس مترو خواهند شد. همچنین گاهی اوقات 
مشاهده شده است که آقایان دستفروش در کنار در جداگانه واگن بانوان از آقایان 
ایستاده و اقدام به دستفروشی می نمایند که به محض مشاهده، با همکاری انتظامات 

و پلیس مترو نسبت به خروج شان از قطار اقدام الزم انجام می شود.

دیروز بر شهرداری محسن هاشمی اصرار داشتند
امروز مخالفت می کنند

نظرسنجی یک سایت  حامی دولت نشان می دهد 70 درصد مخاطبان، هیچ یک 
از 7 نامزد تصدی شهرداری تهران را دارای صالحیت برای این سمت نمی دانند.

نتایج نظرســنجی »انتخاب« نشان می دهد 70 درصد از مخاطبان این پایگاه 
خبری در ســایت و تلگرام، هیچ یک از 7 گزینه نهایی برای شــهرداری تهران را 

مناسب این سمت نمی دانند.
براین اساس، از میان 29222 شرکت کننده در نظرسنجی مذکور در »سایت«، 
68/25 درصــد از مخاطبان بــه گزینه »هیچکدام« رای داده انــد. پس از گزینه 
هیچکــدام، پیروز حناچی با 9/85 و محمــود حجتی با 9/66 درصد در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
در نظرسنجی کانال تلگرامی »انتخاب« نیز، از میان 5687 شرکت کننده، 80 

درصد گزینه »هیچکدام« را انتخاب کرده اند.
براین اســاس در مجموع شرکت کنندگان نظرسنجی کانال و سایت، 70/16 

درصد شرکت کنندگان گزینه هیچکدام را انتخاب کرده اند.
در همین حال روزنامه آرمان از قول محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر 

چهارم تهران نوشت: مردم باید شفاف بدانند چرا محسن هاشمی انتخاب نشد؟
تندگویان گفت: اتفاقی که دوره قبل در انتخاب شــهردار افتاد این بود که ما 
در انتخاب شهردار با طرف مقابل مبارزه کردیم و حتی مردم به یاد دارند که برای 
رأی به آقای محسن هاشمی چه دردسری کشیدیم و اگر آن اتفاق نامیمون خانم 
راستگو رخ نمی داد حتما موفق می شدیم. ما با تمام دردسرهای موجود و مواجهه 
با حضور 14 ساله اصولگرایان در شورای چهارم عملکرد مثبتی داشتیم و اگر آن 
یک نفر به جریان اصالحات خیانت نمی کرد، نتیجه این عملکرد بیشــتر مشخص 
می شد. اکنون نیز انتظار مردم درست است، زمانی که یک جریان بدون هیچ رقیبی 
در موضوعی مشخص حاکم می شود انتظار می رود که قدرت و سرعت تصمیم گیری 
بهتر باشــد و روند حاضر این پرســش را پدید می آورد که  اگر اصالح طلبان این 
تعداد گزینه نداشتند و مشخص نبود که درباره چه گزینه هایی می خواهند تصمیم 

بگیرند، چرا برای رسیدن به این جایگاه بدین حد تالش کردند؟
وی درباره مخالفت شــورای شهر با شهرداری محسن هاشمی می گوید: بحث 
انتخاب شخص آقای هاشمی مسئله ای است که جای تامل دارد چون اعضای شورا 
بحثــی را مبنی بر میثاق نامه و تعهداتی کــه داده اند مطرح می کنند. به هر حال 
گزینه ما در دوره قبل آقای هاشــمی بود و خیلی تالش کردیم که این اتفاق رخ 
دهد. اکنون نیز نیز مقداری برای ما سخت است، در دورانی که جریان اصالحات 
بر شورای شهر حاکم است چرا آقای هاشمی از گزینه ها حذف می شود؟ میثاق نامه 
مســئله ای درون جریانی است که جریان اصالحات به راحتی می تواند در راستای 
مصالحی که دارد تصمیم بگیرد و اعالم نظر کند. از این جهت به نظر من استناد 
به میثاق نامه اتفاق درســتی نیست، مگر اینکه موضوعات دیگری مطرح باشد که 
باید برای مردم شفاف باشد تا بدانند چرا آقای  هاشمی انتخاب نشد. من به عنوان 
کســی که در شــورا بوده و سال ها کار شــهری کرده آقای هاشمی را برای حوزه 
شــهرداری و تعامالت خارج سازمانی گزینه مناسبی می بینم. شهرداری جایگاهی 
است که نیاز به جوانی کامال مسلط و فردی اهل جسارت، فکر و توانایی عملکرد 
دارد. شــهرداری شغلی کامال خدماتی اســت و نیاز به لیدر سیاسی و جمع بندی 
حزبی ندارد بلکه باید شخصی روی کار بیاید که در سر هوای رئیس جمهور شدن 

یا عملیات آینده نداشته باشد.
مقصر اصلی بن بست کابینه

خود روحانی است
»وزرا، چکیده مدیرانی هستند که آقای روحانی آورده؛ مجلس هم به وزرا کاری 
ندارد. آقای روحانی نقش بزرگی در بن بست کابینه دارد؛ نمونه اش همین بازار ارز.«
نعمت احمدی از عناصر اصالح طلب در گفت وگو با انتخاب، با انتقاد از بدگویی 
چندباره روحانی علیه وزرای خود گفت: آقای روحانی از نقش اپوزیســیون خارج 
شــود. من به آقای روحانی درهر دو دوره رای دادم و برای پیروزی ایشــان هم 
هرجا توانســته ام سخنرانی کرده ام و مطلب نوشــته ام. به عنوان همکالسی دوره 
لیســانس خودم به صورت تمام قد هرچه توانســته ام برای ایشان فعالیت کرده ام. 

اما امروز نقد دارم.
آقــای روحانی کم کم مثل آقــای احمدی نژاد منتقد خودش می شــود. چرا 
آقای روحانی در نقش اپوزیســیون صحبت می کنــد؟ آقای روحانی رئیس دولت 

و مسئول کابینه است. 
احمدی ادامه داد: متاسفانه در این اواخر به گفتاردرمانی رسیده ایم. یعنی به 

جای اینکه عمل کنیم، مشغول گفتاردرمانی هستیم.
وی اضافه کرد: این مدیران چکیده مدیرانی هستند که آقای روحانی آورده بود. 
در مورد بســیاری از آنها حتی کسی متعرضشان نشده، مگر از چند وزیر روحانی 
سؤال کرده اند و چند نفر از آنها استیضاح شده اند؟ کسی کاری به بقیه وزرا ندارد. 

اینها کسانی هستند که مورد وثوق مجلس، روحانی هستند.
احمدی گفت: خود کابینه در کل، در گوشــه رینگ قرار گرفته؛ در واقع کل 
کابینه به حالت انفعالی رسیده که مسئولش آقای روحانی است و نقش بزرگی هم 
در این بن بست ها دارد. نمونه این بن بست ها مسائل اقتصادی و ارزی است. ببینید 

چه تصمیماتی درباره ارز گرفته اند؛  آقای روحانی گفت هرچه ارز بخواهیم داریم. 
مــن نمی دانم تیم اقتصادی آقای روحانی عدد 4200 تومان را از کجا آوردند که 

همه چیز را با آن قفل کردند.
او گفت:  متاسفم بگویم که در حال ورود به عرصه دوره دوم ریاست جمهوری 
خاتمی هستیم. آقای خاتمی در اواخر دوره خود به گونه ای بود که دوست داشت 
شــب بخوابد و صبح دوران ریاست جمهوری او تمام شو. اما در مورد روحانی سه 

سال دیگر باقی مانده است. اکنون برای او خیلی زود است.
پاسخ چند باره آمریکا و انگلیس

 به رویای »امضای کری تضمین است«
وزیر خارجه انگلیس گفت برجام بر اساس اعتماد به ایران بسته نشده است.

به گزارش ایندیپندنت، بوریس جانسون گفت: »توافق هسته ای ایران بر اساس 
اعتماد و باور به نیت ایران حاصل نشده بلکه این توافق بر اساس راستی آزمایی های 
شــدید شامل اقداماتی است که به بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه 

بازرسی از برنامه هسته ای ایران را می دهد.«
مشــابه این سخن را قبال اوباما و جان کری و وندی شرمن بارها مورد تاکید 
قرار داده بودند مبنی بر اینکه توافق منعقد شده بر اساس اعتماد به ایران نیست 

بلکه بر اساس راستی آزمایی و سخت گیری است.
متاسفانه در مقابل، کسانی چون آقای عراقچی معاون وزیر خارجه می گفتند 
»امضای کری تضمین اســت« یا امثال روحانی و هاشــمی و ظریف معتقد بودند 
آمریــکا تعهدات خــود را زیر پا نمی گذارد،  چون برای آبــرو و حیثیت آمریکا بد 

می شود که زیر تعهد خود بزند!
این خوش گمانی و سهل اندیشی در حالی بود که همین طیف بارها عهدشکنی 

و خلف وعده آمریکا را به چشم دیده بودند.
تفاوت این دو نگاه موجب شد طرف ایرانی همه تعهدات انبوه خود در زمینه 
برچیدن 15 هزار ســانتریفیوژ )از مجموع 19 هزار ســانتریفیوژ(، انتقال 9700 
کیلوگرم اورانیوم غنی شــده به خارج و بســنده کردن به سقف 300 کیلوگرمی، 
بتون ریزی در قلب رآکتور اراک و... را ظرف کمتر از 2 ماه به انجام برساند و پس 
از آن به مدت 27 ماه به امید پایین آمدن آمریکا از خر شیطان و عمل به تعهداتش 
بنشیند؛ حال آنکه آمریکا در این 27 ماه مشغول شیطنت، افزایش تحریم ها و فشار 

پنهان به کشورها برای عدم همکاری اقتصادی با ایران بود!
وزیران را روحانی گماشته
مخاطب گله ها، خود اوست

گالیه و بدگویی چند باره رئیس جمهور درباره کابینه خود، با تعجب و تأمل 
رسانه های حامی دولت مواجه شده است.

روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشــت: مخاطب نقدهای روحانی شخص خود 
اوســت. اگر قرار اســت رئیس جمهوری نقدی داشته باشــد باید به دستگاه ها و 
نهادهای دیگر انتقاد کند نه زیرمجموعه ای که مسئولیتش با خود او است را نقد 

کند و دایماً از بی انگیزگی وزرا صحبت کند.
رئیس جمهوری اگر وزیری را موفق نمی داند باید تغییراتی ایجاد کند. در واقع 
روحانی باید از خود سؤال کند که چرا وزرا بی انگیزه هستند. به باور من وزیری که 
سال ها در این سمت بوده و باالی 65 سال سن دارد قطعاً انگیزه وزیری جوان را 
نخواهد داشت. هر کس سال های متمادی در یک سمت قرار بگیرد ابتکار عمل و 
خالقیتش را از دست می دهد. این موضوع در مورد برخی وزرای کابینه به وضوح 
به چشــم می خورد تا جایی که تعدادی از ســوی نمایندگان به مجلس فراخوانده 
شــدند، مورد سؤال قرار گرفتند یا حتی استیضاح شــدند. شاید در دولت اول و 
بعد از ناهماهنگی ها و بی نظمی های دولت نهم و دهم الزم بود فرد با تجربه ای بر 
مسند یک وزارتخانه بنشیند و بی انضباطی ها را سامان داده و تجریباتش را انتقال 
دهد اما در دولت دوم چنین توجیهی قابل پذیرش نیست. روحانی حق را ادا نکرد.

در همین زمینه روزنامه آفتاب یزد خاطرنشان کرد: این چندمین باری است 
که روحانی در این چند ماهه از وزرایش انتقاد می کند. رئیس دولت دقیقاً پس از 
پیروزی در انتخابات سال گذشته این نوع انتقادات را آغاز کرد. او در آن زمان گفت 
که »برخی در انتخابات گیوه خود را ورنکشــیدند«. منظور شیخ دیپلمات برخی 
وزرای دولت یازدهم بود که سعی می کردند در ایام انتخابات کمتر آفتابی شوند!

همین چند روز پیش هم او از مدیران دولتی و وزرایی که مهر سکوت بر لب 
زده اند گالیه داشت و می گفت که »از چه می ترسید، چرا از دولت دفاع نمی کنید؟ 
اگر کسی ناامید است کنار برود.« برخی معتقدند رئیس جمهور می خواهد خودش 

را از وزرا جدا کند.
صادق زیباکالم به آفتاب یزد می گوید: »ممکن اســت روحانی به جای ترمیم 
کابینه صرفاً به فکر دور کردن شــر از شــخص خود باشــد. به این معنا که بگوید 
انتقادهایی که امروز مردم به دولت دارند به وزرای او مربوط است نه خود او. اگر 
روحانی به فکر چنین هدفی اســت، یک روش غلط را در پیش گرفته، برای آنکه 

همه می دانند این مردم نیســتند که وزرا را انتخاب کرده اند بلکه خود روحانی و 
نزدیکان او دســت به چنین انتخابی زده اند. از سویی در حال حاضر باید مشخص 
شــود که مشکل وزرایی که اکنون حســن روحانی را به ستوه آورده اند چیست و 
مقصــود از این وزرایی که تیغ تیز حمالت روحانی را در مقابل خود می بینند چه 

کسانی هستند؛ آیا اکثر آن ها را شامل می شود یا تعداد کمی از آن ها را؟«
آفتاب یزد می افزاید: اما واقعاً اگر بنا به ترمیم کابینه اســت، آیا چنین روشی 
که روحانی در پیش گرفته، درســت اســت؟ در حالی که طی ســال های گذشته 
بسیاری به خاطر نوع رفتار احمدی نژاد با وزرایش، او را مورد انتقاد قرار می دادند 
و رفتــار وی را نماد بــارز موضع از باال به پایین و دیکتاتورمآبانه وی نســبت به 
اعضای کابینه می دانســتند آیا این عملکرد روحانی نیز تداعی کننده همان رفتار 

احمدی نژادی است؟
روحانی اگر نیت تغییر داشته باشد، در شرایطی می خواهد چنین اتفاقی را رقم 
بزند که هنوز یک سال از دولتش )دولت دوازدهم( نگذشته است. با این اوصاف آیا 
واقعاً این تغییرات در چنین زمانی زیر ســؤال بردن شخص خودش نیست و واقعاً 

ترمیم کابینه در چنین برهه هایی به صالح است؟
یادآور می شود اغلب روزنامه های حامی دولت دیروز ترجیح دادند به گله گذاری 
روحانی از وزرای خود اعتنا نکنند و حتی روزنامه دولتی ایران، هیچ تیتری از این 

سخنان در صفحه اول خود درج نکرد.
وزیر بهداشت

یکی از مخاطبان اعتراض روحانی
یک روزنامه حامی دولت می گوید وزیر بهداشــت به خاطر برخی دلخوری ها 

در جلسات کابینه شرکت نمی کند.
آفتاب یزد در گزارشــی نوشــت: طرح تحول سالمت با هزینه های باال مواجه 
شــده اســت. همزمان قیمت های دارو با افزایش مواجه شده است. ازسوی دیگر 
وزرای بهداشت و رفاه، از دولت یازدهم بر سر قانون تامین اجتماعی اختالف دارند.
این روزنامه می افزاید: قاضی زاده هاشمی، ازجمله اعضای جالب توجه کابینه 
محسوب می شــود، وضعیت مالی قابل توجه وی و عدم تالش برای پنهان کردن 
آن، او را از بسیاری دولتمردان جدا ساخته است. عرصه چشم پزشکی و همچنین 
بیمارســتان نور که متعلق به وی است ظاهرا دو پایه ثروت شخصی او را تشکیل 

می دهد.
او یــک بار درباره خودروی پورشــه اش گفت: »ما به جاده می رویم و باالخره 
باید ماشین امن باشد. من که پول دارم، دلم هم که می خواهد. وقتی نخرم یعنی 

نفاق دارم«.
آفتاب یزد با اشاره به غیرقابل کتمان بودن غیبت های وزیر بهداشت از جلسات 
دولت نوشت: شروع این غیبت ها از جلسه هشتم فروردین ماه بود که وزیر بهداشت 
در آن شــرکت نکرد، بسیاری گفته اند که وی به تعطیالت رفته است و دلیل این 
غیبت همین است،  اما عدم حضور وی در جلسه 15 فروردین کابینه و همچنین 
22 فروردین، توجه ها را به خود جلب کرد. زمانی که رئیس جمهور دیدار نوروزی 
ترتیب داد، وی حاضر نشد در آن شرکت کند و به همین دلیل »قهر« او مسجل 
شد. حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگوی 
کوتاهی با آفتاب یزد ضمن تایید قهر وزیر بهداشــت و برشــماری دالیل آن عدم 
پایبنــدی دولت و رئیس جمهور به وعده های خــود در زمینه طرح عظیم تحول 

سالمت را دلیل اصلی این مسئله دانست.
اختالف وزیر بهداشت با روحانی درحالی است که طرح سالمت اجرا شده توسط 
وی، یکی از معدود دســتاوردهای دولت روحانی به شــمار می رود. البته منتقدان 
می گویند هزینه هایی که می توانســت در زیرساخت های پزشکی و درمانی مصرف 

شود، در هزینه های روزمره این طرح از دست رفت.
فرازی از نظارت بین المللی

مدعی علیه برنامه هسته ای قانونی ایران!
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در حالی مدعی دستیابی به اسنادی درباره 
فعالیت ایران برای تولید ســالح اتمی شــده که این رژیم بــه کمترین نظارت و 

بازرسی بر برنامه اتمی مخفیانه اش تن نداده است.
نتانیاهو سه شــنبه در نمایش بی مایه تعدادی سی دی و زونکن را نشان داد و 
مدعی شــد اینها اســناد و اطالعاتی مربوط به برنامه هسته ای ایران است. این در 
حالی اســت که اوال پر یا خالی بودن این سی دی ها و زونکن ها معلوم نیست. ثانیا 
هر سی دی و زونکنی را می توان با جعل و ساختن سند پر کرد. ثالثا برنامه هسته ای 
ایران تحت نظارت بازرســان آژانس قرار دارد. رابعا رژیم نامشروع صهیونیستی به 
اعتبار اینکه به NPT نپیوسته و اجازه بازرسی به آژانس نمی دهد، اصال در جایگاهی 

نیست که درباره برنامه هسته ای دیگران قضاوت کند.
یادآور می شود آژانس در بیانیه ای تصریح کرد هیچ مدرک و شواهد معتبری 
مبنی بر تالش ایران برای تولید سالح اتمی پس از سال 2009 در اختیار ندارد.

در بیانیه آژانس تاکید شــده که رویه معمول این نهاد بررســی تمام اسناد و 
اطالعات معتبری اســت که در اختیارش قرار می گیرد اما بحث رســانه ای درباره 

پرسش های مرتبط با این اطالعات روال کار آژانس نیست.
آژانس کمترین اشــاره ای به ســر باز زدن رژیم صهیونیستی از بازرسی های 

بین المللی نکرد.

گفت: معرکه نتانیاهو٬ نخســت وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه 
هسته ای ایران حتی در میان کشورها و مقامات غربی هم با تمسخر وی 
روبه رو شــده تا آنجا که روزنامه صهیونیستی ها آرتص هم آن را خنده دار 

نامیده است.
گفتــم: خب٬ این مردک صدها ســی دی را به یک تکه تخته 
چسبانده و ادعا کرده است اینها اسنادی است که از تالش ایران 

برای تولید بمب اتمی حکایت می کند!
گفت: نتانیاهو می گوید این اســناد را از یک ســوراخ ) HOLE( در 

سیستم هسته ای ایران به دست آورده است!
گفتم: احتماال سرش را اشتباهی وارد یک سوراخ دیگر کرده! 

و کارش یادآور این بیت معروف مالی رومی است که:
 گفت شیخا خوب ورد آورده ای  لیک سوراخ دعا گم کرده ای!

گفت: یک روزنامه فرانسوی نوشته است تصویری که نتانیاهو به نمایش 
گذاشته از ادعای خودش مضحک تر است.

گفتم: یارو که برای دزدی وارد خانه ای شــده بود٬ پایش به 
صندلی خورد و صدایی بلند شد٬ صاحبخانه که بیدار بود داد زد 
کیه؟ و یارو گفت؛ چیزی نیست٬ گربه بود و برای اینکه صاحبخانه 

مطمئن شود٬ صدای سگ درآورد!

به مناسبت اعیاد فرخنده  شعبانیه 
و در آستانه  فرارسیدن سالروز والدت 
باسعادت منجی عالم بشریت حضرت 
حجت ابن الحسن العسکری)عج(، رهبر 
معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو 
یا تخفیف و تبدیــل مجازات 715 
نفر از محکومــاِن محاکم عمومی و 
حکومتی  تعزیرات  سازمان  انقالب، 
و ســازمان قضایی نیروهای مسلح 

موافقت کردند.
آیت اهلل آملــی الریجانی رئیس 

قــوه  قضائیه طی نامــه ای به رهبر 
معظم انقالب اســالمی به مناسبت 
پیشنهاد  شــعبانیه،  فرخنده  اعیاد 
عفــو یا تخفیــف و تبدیل مجازات 
715 نفــر از محکومانــی را که در 
کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی 
قــوه قضائیــه واجد شــرایط الزم 
تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که 
این پیشنهاد مورد موافقت حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی قرار گرفت.

به مناسبت اعیاد شعبانیه صورت گرفت
موافقت رهبر معظم انقالب 

با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

با رأی یک دادگاه در نیویورک

خیز آمریکا برای سرقت 6 میلیارد دالری از ایران
این بار به بهانه 11 سپتامبر!

بیداری  جهانی  مجمع  دبیرکل 
اســالمی تاکید کرد: شهید صالح 
صمــاد، در مقابل مثلــث آمریکا، 
صهیونیسم و عربستان سعودی، به 
عنوان کانون شوم زورگویی ها و یک 
نمونه  او  کرد،  مقاومت  جانبه گرایی 
بارز یک رهبر شجاع، مسئولیت پذیر 

و مبارز بود.
به گزارش مهر، علــی اکبر والیتی 
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی، 
در پی شــهادت »صالــح صماد« رئیس  
شورای عالی سیاسی انصاراهلل یمن، پیامی 

صادر کرد.
در بخشــی از این پیام آمده است: 
شــهید صالح صماد، رئیس  شورای عالی 
سیاســی جنبش انصاراهلل یمن، یکی از 

افــراد مؤثر در جنبش بیداری اســالمی 
آن کشور بود که در مقابل مثلث آمریکا، 
صهیونیسم و عربستان سعودی، به عنوان 
کانون شوم زورگویی ها و یکجانبه گرایی 
و برخورد ظالمانه ایســتادگی و مقاومت 
کــرد؛ او نمونــه بارز یک رهبر شــجاع، 

مسئولیت پذیر و مبارز بود.
در بخش دیگــری از این پیام آمده 
اســت: مجمع جهانی بیداری اسالمی، 
ضمن حمایت همه جانبه از نهضت بیداری 
اســالمی یمن و تجلیل از رهبر شجاع، 
حکیــم، دوراندیش و مقــاوم آن، جناب 
سید عبدالملک بدرالدین، مراتب تبریک و 
تسلیت شهادت مجاهد نستوه، صالح صماد 
را به مردم شجاع و رهبران گرانقدر نهضت 

بیداری اسالمی آن کشور اعالم می دارد.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی:
شهید صالح صماد نمونه بارز یک رهبر شجاع 

و مسئولیت پذیر بود

در  آمریکا  در  دادگاهــی 
حکمی غیابــی و بدون ارائه 
مستندات، ایران را به پرداخت 
به  دالر  میلیــارد   6 از  بیش 
خانواده های قربانیان کشــته 
شــده در حمالت تروریستی 
11 سپتامبر 2001 محکوم کرد.
یــک قاضــی آمریکایــی که 
ســال های گذشــته نیز احکامی 
غیابی را علیه ایران صادر کرده بود، 
این بار نیز درحالی که هیچ مدارک 
مســتندی درباره ادعای دخالت 
ایــران در ماجرای 11ســپتامبر 
وجود ندارد، مقرر کرد تا ایران به 
بازماندگان و خانواده های قربانیان 
 2001 ســپتامبر  یازده  ماجرای 
و حمله بــه مرکز تجارت جهانی 
درشهر نیویورک و پنتاگون، بیش 

از 6 میلیارد دالر پرداخت کند.

به نوشته وبگاه شبکه خبری 
»الجزیره«، »جــورج. بی. دنلیز« 
جنــوب  در  دادگاهــی  قاضــی 
نیویورک روز دوشنبه دولت ایران، 
سپاه پاسداران و بانک مرکزی را 
مسئول کشته شدن بیش از هزار 
نفــر در حمله تروریســتی یازده 

سپتامبر دانست.
چندین حکم   دنلیــز   قاضی 
غیابی را نیز در سال های 2011 و 
2016  علیه ایران صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش، در حکم 
غیابی دادگاه آمریکا آمده است که 
ایران بایــد دوازده و نیم میلیون 
دالر به ازای هر همســر بازمانده 
از این ماجرا، هشت و نیم میلیون 
دالر به هر اولیای قربانی، هشت و 
نیم میلیون دالر به ازای هر فرزند 
و نیــز چهار میلیون و دویســت 

و پنجــاه هزار دالر بــه ازای هر 
برادر یا خواهر قربانیان این ماجرا 

پرداخت کند.
ایران هنوز هیچ واکنش رسمی 
به این حکم غیابی دادگاه آمریکا 

نشان نداده است.
مذاکره مجدد

به گــزارش فــارس، »دونالد 
آمریکا  رئیس جمهــور  ترامــپ« 
در کنفرانس خبری مشــترک با 
»محمد بوهاری«همتای نیجریایی 
مختلف  مسائل  درخصوص  خود، 
و از جمله تصمیمش درخصوص 

برجام، سخن گفت.
رئیس جمهور آمریکا گفت: آنها 
)ایرانی ها( بیکار ننشسته اند. دارند 
موشک آزمایش می کنند. بعضی ها 
می گویند هدف آنها از این کارها 
نمایش تلویزیونی است. من اینطور 

فکر نمی کنم.
ترامپ در ادامه گفت که قصد 
راه انداختــن مذاکراتی جدید با 

ایران را در سر دارد.
اصالح برجام

رئیس پیشــین  یاتوم«  »دنی 
رژیــم  جاسوســی  ســازمان 
صهیونیســتی »موســاد« با بیان 
توافق  از  آمریــکا  اینکه خــروج 
هسته ای اشتباه است، از واشنگتن 
خواست که در برجام باقی بماند 

اما آن را اصالح کند.
یاتوم افــزود: موضوع برنامه 
باید  ایران  بالســتیک  موشکی 
به مــواد برجام اضافه شــود تا 
بازرسان سازمان های بین المللی 
بتوانند به کورترین نقاط غیرقابل 
دسترسی نظامی رفته و آنها را 

بررسی کند.

بیان  با  دولت  ســخنگوی 
اینکه ترامپ به احتمال زیاد از 
برجام  خارج می شود، گفت: باید 
خودمان را بــرای بعد از برهم 

خوردن برجام حاضر کنیم.
محمدباقــر نوبخت صبح دیروز 
در همایش تجلیل از معلمان استان 
گیالن در بندرانزلی اظهار داشــت: 
شهادت استاد مطهری نمادی از تفکر 
و جهت گیری انقالب اسالمی و نوع 

تقابل دشمنان انقالب با آن است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور با بیان اینکه در طول تاریخ 
مطالب بســیاری در حوزه تفســیر 

مفهوم انتظار ارائه شــده است ابراز 
داشت: مســئله امامت، خاتمیت و 
مهدویــت برگرفته از اندیشــه های 
علمایی مانند استاد شهید مطهری 

است.
نوبخت با بیان اینکه معلمان و 
فرهنگیان اســتان گیالن تحقیق و 
پژوهشی 15 صفحه ای درخصوص 
تفکرات شــهید مطهری ارائه دهند 
تصریــح کرد: ایــن آمادگی را دارم 
تعــدادی از این مقاالت را به کتاب 
تبدیــل کــرده و در راســتای آن 

کارگاه های پژوهشی برگزار کنیم.
به  معاون رئیس جمهور خطاب 

معلمان گیالنی ابراز داشت: از شما 
می خواهم در ارتباط با اتفاقات پنج 
سال گذشته دولت قلم بزنید و این 
قلم زدن می تواند هم انتقادی باشد 

و هم نباشد.
وی با بیان اینکه طی پنج سال 
حرکتی متفاوت را برای شکســت 
محاصره اقتصادی تحت عنوان برجام 
انجام دادیم ابراز داشت: ممکن است 
بگویند که  افراد دولتی االن  برخی 
مــا نظرمان چیزی دیگر بود اما من 
همواره اعالم می کنم که نظرم موافق 

برجام بود .
ســخنگوی دولت با اشــاره به 

جعلی  رژیم  نخســت وزیر  سخنان 
کرد:  خاطرنشــان  صهیونیســتی 
رئیس جمهور کم فهم آمریکا حاضر 
است که از 22 اردیبهشت از برجام 
خارج شــود و به احتمال زیاد هم 

خارج می شود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور با تاکید بر اینکــه ما باید 
خودمان را برای بعد از برهم خوردن 
برجام حاضر کنیــم، تصریح کرد: 
از شــما می خواهــم مطالبتــان را 
درخصوص عملکرد پنج ساله دولت 

نوشته و به ما ارائه کنید.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه 
و بودجــه در حال حاضر در اختیار 
گیالنیان اســت خاطرنشان کرد: از 
اســتان گیالن  نمایندگان مجلس 
می خواهم تــا به من کمک کنند و 
انتظاراتی را کــه از من دارند بیان 
کرده و بــرای حمایت از فرهنگیان 
طرحی مناســب و قابــل اجرا ارائه 

کنند.
در  رئیس جمهور حضور  معاون 
مناصب مدیریتی را فرصتی موقت 
برای خدمت کردن دانست و تصریح 
کــرد: امیدوارم بتوانم از این فرصت 
موقت برای خدمــت به فرهنگیان 

استفاده کنم.

نوبخت: باید آماده شرایط بعد از برهم خوردن برجام باشیم 

فرمانده حشدالشعبی: 

رهبر معظم انقالب عراق را از خطر سقوط نجات دادند
فرمانده حشد الشعبی عراق با 
 اشاره به نقش محوری رهبرانقالب، 
مواضع و تدابیر ایشــان را مانع 
داعش  دست  به  عراق  ســقوط 

عنوان کرد.
ابومهدی المهندس در آئین تجلیل 
از مهدی یاور ســال مســجد مقدس 
جمکران با اشــاره بــه اینکه آیت اهلل 
ســید علی خامنــه ای، رهبر معظم 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران 
از زمان ســقوط صــدام و زمانی که 

داعش عــراق را تهدید کرد، در کنار 
مردم عراق ایستادند و این کشور را از 
خطر سقوط نجات دادند، اظهار داشت: 
مــردم و جوانان عراق نیز با تبعیت از 
حکم مرجعیت و تشکیل حشدالشعبی 
در برابر داعش و گروه های تروریستی 
به پا خاستند و عتبات عالیات را از خطر 

رها کردند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: در 
این پیروزی ها، تالش های سردار حاج 
قاسم سلیمانی، به همراه والیتمداری 

 جوانان مدافع حرم بسیار راهگشا بود.
حجت االسالم والمسلمین محمدحســن 
رحیمیــان تولیــت مســجد مقدس 
جمکــران نیز در این مراســم گفت: 
امروز میلیون ها تن آماده اند جان خود 
را در راه اســالم فدا کنند و این از آثار 

انقالب اسالمی است.
در این مراســم پرچــم متبرک 
حرم سامرا توسط ابومهدی المهندس 
به تولیت مســجد مقــدس جمکران 

اهدا شد.


