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سرویس سیاسی-
نوشــت: و  پرداخــت  کرســنت  پرونــده  ماجــرای  بــه  مطلبــی  در  گذشــته  روز  اعتمــاد   روزنامــه 
»اين قرارداد در مجموع به نفع ايران تفسير شد ولي در همان زمان برخي هم مخالف اين قرارداد بودند. با روي کار آمدن احمدي نژاد 
و مطابق تصميمي که تحت نظر محمدرضا رحيمي گرفته شد، اجراي اين قرارداد به صورت يك جانبه لغو شد. از آن زمان تاکنون به 
انواع روش تبليغاتي سعي شده است که تصميم دولت اسبق توجيه و قابل دفاع شود اما هر روز که جلوتر مي رويم، معلوم مي شود 

که آن تصميم قطعا به زيان کشور تمام شده و باز هم خواهد شد.«
اين روزنامه در ادامه نوشت: »دوستان اصولگرا و حاميان دولت اسبق به اين نكته واقف بودند که اگر بتوانند وجود فساد در 
انعقاد قرارداد را مدعي شوند در آن صورت مي توانند کل قرارداد را بدون دادن خسارت و جريمه لغو کنند. براي رسيدن به اين 
هدف يك سناريو طراحي شد و کساني متهم به دريافت رشوه براي دادن امتياز به طرف خارجي شدند. البته برخي از مطلعين 
همين طيف اصرار داشتند که اول بايد فساد به اثبات برسد و بعد قرارداد لغو شود اما دولت احمدي نژاد ابتدا قرارداد را لغو کرد و 
بعد درصدد برآمد که وجود فساد را به اثبات برساند و البته چون دستش خالي بود، نتوانست اين اتهام را عليه مديران دولت قبل 
و بعد به اثبات برساند. نتيجه اين شد که يك فضاي تبليغاتي مسموم عليه برخي از خادمان به مردم و مديران باسابقه و سالم به 
راه افتاد و بدگماني عليه آنان دامن زده شد اما نه فساد در محاکم قضايي به اثبات رسيد و نه از اين طريق توانستند جلوي صدور 

راي عليه ايران را بگيرند. «
گفتنی است طی روزهای اخير و همزمان با مطرح شدن رای دادگاه الهه عليه کشورمان در پرونده فساد کرنست ، جريان رسانه ای 
خاص در کشور برای تطهير مديران فاسدی که در اين پرونده چنين خسارت بزرگی را به کشور تحميل کرده اند به تقال افتاده اند. 
قرارداد کرسنت، در دولت مدعی اصالحات و زمان وزارت بيژن زنگنه، بين شرکت ملی نفت ايران و شرکت کرسنت منعقد 
شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قيمت گاز توافق شده در حد رايگان است. در واقع ايران در صورت اجرای اين 
قرارداد معيوب، بالغ بر 20 ميليارد دالر زيان می کرد. زنگنه سال 92 پس از معرفی به عنوان وزير نفت، وعده داد که دو هفته ای 
پرونده کرســنت را مختومه می کند! او آن زمان مدعی شــده بود »اصال در هيچ جايی بحثی برای اينكه خسارتی پرداخت کنيم، 
وجود ندارد و کال اين بحث يك جنگ روانی مضحك است و هيچ پايه ای ندارد«! اما حاال که خبر محكوميت قطعی شده، پادوهای 

مديران نفتی متهم، به تقال برای تطهير آنها افتاده اند. 
يادآور می شــود در قرارداد هايی مانند کرســنت، توتال و استات اويل که در دوره اصالحات منعقد شده ، اغلب پای رشوه در 
ميان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصالحات، به تيمی که در راس مديريت آن 
مهدی هاشمی بوده، رشوه 30 ميليون دالری داده است. توتال به همين دليل در فرانسه به جريمه 500 هزار يورويی محكوم شد.
با وجود اين گذشته تاريك، مجددا در دولت روحانی قرارداد ديگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطالعات سّری مخزن 
پارس جنوبی به توتال و عهدشكنی بعدی توتال ختم شد و حال آنكه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری اين مخزن بزرگ 
در حال فعاليت گسترده است. همچنين از ديگر يادگاری های زنگنه يا به ادعای نگارنده يادداشت فوق خادم ملت! ، حذف کارت 
سوخت از سال 94 به مدت چهار سال بود که موجب تشديد مصرف )قاچاق( روزانه 20 ميليون ليتری بنزين شد و با احتساب 
روزانه 100 ميليارد تومان قاچاق، 144 هزار ميليارد تومان را از جيب مردم به حلقوم قاچاقچيان ريخت. پس از آن هم تصميم 

ناگهانی در سه برابر کردن قيمت بنزين اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقالب و حوادث تلخ آبان 98 ختم شد.
عصبانیت اصالح طلبان از محاکمه مسببان وضعیت اقتصادی

بارها پيش از اين نيز پيش آمده که با شروع زمزمه محاکمه افرادی مانند مفسدان اقتصادی و يا نفوذی ها ناگهان صدای فرياد 
اصالح طلبان به هوا برخاسته است. اين بار اما وضعيت کمی فرق می کند و کسانی که در اين فقره مورد حمايت اصالح طلبان قرار 

گرفته اند دولتمردان قبلی هستند.
در اين باره روزنامه شرق نوشت: »مجلس يازدهمی ها که چشمان خود را بر مشكالت عديده اقتصادی کشور بسته اند]!![، روز 

گذشته در صحن علنی مجلس بار ديگر بر طبل محاکمه روحانی کوبيدند.«
مشكالت عديده اقتصادی کشور ناشی از عملكرد چه کسانی است؟! در حقيقت مسببان وضعيت اقتصادی کشور قرار است 
مورد بازخواست قرار گيرند. ضمن آنكه چشم بستن بر مشكالت اقتصادی کشور با چشم پوشی از سوءمديريت در 8سال قبل به 
وقوع می پيوندد. اين موضوع بايد به روالی هميشگی تبديل شود که پس از پايان کار هر دولتی عملكرد آن زير ذره بين واکاوی 
شود تا مسئوالن اکنون و آينده بدانند که بازی با روح و روان مردم و اقتصاد و معيشت جامعه آن هم با سوءتدبيرها بدون بازخواست 

نخواهد ماند. 
به طور کلی اصالح طلبان نسبت به »نظارت« حساسيت دارند و هميشه از آن برآشفته می شوند. در ادامه نوشتار شرق آمده: 
»بهارستان نشينان از ابتدای شروع به کار خود جز تخريب و حمله]!![ به دولت دوازدهم برنامه و هدفی برای خود قائل نبوده اند و 
با گذشت هفته  ها از پايان کار دولت دوازدهم همچنان در نقش خود باقی مانده اند. مجلس يازدهمی ها با شروع به کار خود وقتی با 
در بسته استيضاح مواجه شدند، فرياد محاکمه سر دادند و حال با اتمام دوره رياست جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد حمايت 
مجلس، همچنان نمايندگان اصولگرا به دنبال تسويه حساب سياسی]!![ هستند و گويی تنها چاره حل مشكالت کشور در تخريب 

چهره دولتمردان دولت تدبير و اميد خالصه شده است.«
به طور کلی اصالح طلبان در مقابل انتقادهای اصولگرايان پاسخی مستدل و منطقی ندارند و لذا به حاشيه  سازی برای انتقادهای 

مطرح شده روی می آورند و آنها را تسويه حساب سياسی می خوانند. 
به جای اين جار و جنجال  سازی ها اصالح طلبان بيايند و بگويند کدام بخش از سه گزارش نظارتی که مجلس تهيه کرده نادرست 

است و لذا بر اساس آن ظن تسويه حساب سياسی به ذهن خطور می کند. 
مدعیان اصالحات: سازش و انفعال در برابر غرب هنر سیاست است!

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: اميد می رود که غرب پژوهی در ايران، پس از دو تجربه تلخ بر مبنای عقالنيت چنان شكل 
بگيرد که ما بفهميم غرب نه ليوانی اســت با نيمه پر، و نه ليوانی با نيمه خالی؛ بلكه بپذيريم غرب ليوانی اســت با مقداری آب. 
همان گونه که مخالفانش برای جراحی چشــم و کبد و چك آپ و خريد واکســن بدانجا مراجعه می کند، غرب هم برای منافعش 

ممكن است دست به هر کاری بزند. 
در ادامه اين مطلب آمده است: »اميد است: گوشمالی تجربه به ما بياموزد که غرب تنها جهت جغرافيايی نيست، بلكه بحث 

توسعه يافتگی و ابزار پيشرفته است که سلطه می آورد و قدرت می آفريند. هر کشوری می تواند غرب باشد يا غرب بشود.
همدلی نوشت: »اميد است: که... بياموزيم مناسبات جهان پيرامونی بر اساس قدرت است و نه حق. اميد است در غرب پژوهی 
بياموزيم که قدرت سازش با محيط- با حفظ منافع ملی- هنر سياست است، نه درافتادن و برانداختن محيط پيرامونی با شعار، 

البته بدون داشتن قدرت عملی کردن آن«
مدعيان اصالحات، سازش و تسليم شدن در برابر نظام سلطه را » هنر سياست« می دانند و از »گوشمالی تجربه« می گويند 
در حالی که اتفاقا بر اســاس همان تجربه، در دولت اصالحات که حرف از آشــتی با غرب و گفت وگوی تمدن ها بود ايران »محور 
شرارت« قرار گرفت و در 8 سال دولت روحانی که می گفت »بايد با کدخدا ببنديم« همان ايده غربگرايی باعث تشديد تهديدها و 

تحريم ها عليه نظام و ملت جمهوری اسالمی شد. 
اصالح طلبان در شهريور 99، در واکنش به تصويری که تحقير »الكساندر ووچيچ« رئيس جمهور صربستان مقابل ترامپ را 
نشان می داد نوشتند که او »سرافراز و متعهد به منافع ملی« است و اگر منافع ملی يك کشور اقتضا کند، زانو زدن رئيس جمهور 

در برابر آمريكايی ها را هم می توان »عقالنيتی سياسی« دانست!
سانسور سوءمدیریت دولت قبل و اصرار بر شرطی  سازی اقتصاد

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»هرگونه تحول و تغيير در وضعيت اقتصادی کشور منوط به تغيير در وضعيت پرونده هسته ای 
و برداشته شدن تحريم هاست. اقتصاد ايران مدت هاست که گروگان پرونده هسته ای و تحريم های بين المللی است و فشارهايی که 
به زندگی مردم وارد می شود به اين دليل است. به همين دليل اگر قرار است تغييری در وضعيت اقتصاد کشور و مردم ايجاد شود 
بايد با تغيير در سياست خارجی و برداشته شدن تحريم ها شكل بگيرد. شرايط به شكلی است که نمی توان وضعيت اقتصادی کشور 
را جدا از وضعيت سياست خارجی و موضوع پرونده هسته ای در نظر گرفت. در سال های اخير مسائل رخ داده در سياست خارجی 
تأثير مستقيمی بر وضعيت اقتصادی کشور گذاشته و بسياری از مشكالت اقتصادی جامعه از اتفاقات بين المللی نشأت می گيرد«.

مدعيان اصالحات با سانسور سوءمديريت دولت قبل و اصرار بر شرطی  سازی اقتصاد در پی پابرجا ماندن مشكالت اقتصادی 
هستند. 

به عقيده کارشناسان تحريم ها در حالی در دولت مدعی تدبير و اميد از 700 مورد به بيش از 1500 تحريم رسيد که با وعده 
لغو تحريم ها، 95 درصد برنامه هسته ای در همان دو ماه اول اجرای برجام واگذار شده بود.

اما مشكل اصلی، نه تحريم، بلكه شلختگی و بی کفايتی و سوء مديريت حاکم بر بخش هايی از دولت بود که از يك سو منابع را 
بر باد می دادند و از سوی ديگر، توليد رانت و فساد نموده و در واقع با خود تحريمی، حربه ُکند تحريم را تيز می کردند.

امام عسکری)ع( 
تمهیدگر عصر غیبت

1. روايتی در کتب اهل تسنن از جابر بن َسُمره نقل شده که به نام »روايت دوازده 
خليفه« مشهور است. وی می گويد: »َسِمعُت الّنبَی يَقوُل اثنا َعَشَر أميراً - َفقاَل کلمًة لَم 
أْسَمعها - َفقاَل أبی إنُّه قاَل ُکُلُهم ِمن ُقَريش ؛ از پيامبر)ص( شنيدم که فرمود دوازده امير 
خواهند بود. سپس سخنی گفت که من متوجه نشدم و پدرم گفت پيامبر)ص( فرمودند: 

همه آنان از قريش هستند.« اين روايت در صحيح بخاری آمده است.)1( 
اما در صحيح مسلم، کامل تر ذکر شده : »از پيامبر شنيدم که فرمود پيوسته اين 
دين، عزيز و ســربلند خواهد بود مادامی که دوازده خليفه بر مسلمانان حاکم باشند. 
آنگاه سخنی گفت که نفهميدم. از پدرم پرسيدم. گفت پيامبر فرمودند: همه آنان از 

قريش هستند.« )2(
حقيقت اين است که پيامبر مكرم اسالم صلی اهلل عليه وآله با امت خود اتمام حجت 

نموده و در احاديث بسياری، به معرفی جانشينان خود پرداخته اند.
در باب اول کتاب »منتخب االثر« تأليف آيت اهلل صافی گلپايگانی، 271 روايت ذکر 
شده که از طرق مختلف به تعداد جانشينان رسول خدا)ص( تصريح شده است. در اين 
کتاب همچنين روايت جابر بن سمره از نوزده طريق نقل شده و مؤلف محترم، اظهار 
می دارد عالمه مجلســی در بحاراالنوار همين حديث را از پنجاه طريق و بيشتر ذکر 
کرده است.)منتخب االثر، ص23( روايات مربوط به جانشينان پيامبر)ص( به شكل ها 

و تعبيرات مختلف در اين کتاب آمده از جمله:
- در برخی روايات، پيامبر فرموده اند تعداد امامان پس از من دوازده نفر هستند 

به عدد نقبای بنی اسرائيل. )ص 4۶(
- در تعدادی فرموده اند آنان به تعداد ماه های سال هستند. )ص 2۶(  

- در پاره ای، آنان را به عدد حواريون حضرت عيسی دانسته اند. )ص 48( 
- در برخی معادل اسباِط قوم موسی معرفی شده اند. )ص47( 

- در گروهی از اين روايات به شماره چشمه هايی تشبيه شده اند که برای موسی 
کليم اهلل از درون سنگ جوشيد. )ص 59(

- در تعداد ديگری از اين روايات، نام امامان يكی پس از ديگری ذکر شده است. 
در منتخب االثر پنجاه روايت از رســول اکرم)ص( آمده که به نام مقدس جانشــينان 
حضرتش تصريح فرموده است. يكی از مشهورترين اين روايات، حديث جابر می باشد: 

جابر بن عبداهلل انصاری از پيامبر)ص( درخواست کرد، اولی االمر را که در آيه 59 
سوره نساء اطاعتشان واجب شمرده شده، معرفی نمايد. آن حضرت فرمود آنان جانشينان 
من و امام مسلمين پس از من هستند. اولشان علی بن ابی طالب)ع( است سپس حسن 
و حسين، آنگاه علی بن حسين و پس از او محمد بن علی که در تورات به باقر مشهور 
است و تو ای جابر! او را خواهی ديد. و چنانچه مالقاتش کردی سالم مرا به او برسان. 
پس از او امام صادق جعفر بن محمد است و آنگاه موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی عليهم السالم. و سرانجام آن کس که 
همنام من و کنيه اش کنيه من اســت يعنی حجت خدا در زمين و بقيهًْ اهلل در ميان 

بندگان، فرزند حسن بن علی خواهد بود. )ص101(
- در پاره ای از اين روايات، آخرين امام به نام »مهدی« يا »قائم« ارواحنا فداه ذکر 

شده و وصفی از آن حضرت آمده است به عنوان مثال:
»ِمّنا َمهدُی هِذهِ االُمهًِْ لَُه َهيَبهًْ ُموسی و بَهاُء عيسی َو ُحكُم  داوَد و َصبُر اَيّوب ؛ 
مهدی اين امت از ما است که هيبت موسی، زيبايی عيسی، قضاوت داود)يعنی بدون 

شاهد حكم می کند( و صبر ايوب دارد.«)ص2۶(
»آِخُرُهُم القائُِم الذی يَفَتُح اهللُ علی يََديِه َمشارَِقها َو َمغاربَها ؛ آخرين جانشين من 
حضرت قائم است که خداوند به دست او شرق و غرب جهان را فتح می کند.« )ص58(

»مهدی )ارواحنا فداه( کســی است که زمين را پر از عدل و داد می کند، پس از 
آنكه از ظلم و جور آکنده شده باشد. قسم به آن که مرا برانگيخت اگر حتی يك روز از 
دنيا باقی مانده باشد، خداوند آن روز را چنان طوالنی می کند که فرزندم مهدی خروج 
نمايد )کنايه از اينكه ظهور امام حتمی است( و عيسی بن مريم روح اهلل)ع( حضور می يابد 
و پشت سر او نماز می خواند و زمين به نور او روشن می گردد و سلطنت و حكومتش 

شرق و غرب عالم را فرا می گيرد.« )ص۶1(
»ِمنُهــم َمهدُی هذهِ االَُمهًِْ الــذی يَُقوُم بالديِن فی آِخِرالَزمان ؛ مهدی اين امت از 
جانشينان من است و او کسی است که دين را در آخر الزمان برپا می دارد.« ) ص ۶9(

2. آنچه گذشــت نمونه اندکی از روايات نبوی، در باب تعداد امامان و نيز معرفی 
آخرين حجت خدا ارواحنا فداه بود که از شدت کثرت و تواتر جای هيچ انكار و مجادله ای 
باقی نگذاشته است. از اين رو خلفای جور اموی و عباسی، پيوسته نگران تحقق وعده 
رسول خدا بودند و هر چه زمان به عصر غيبت نزديك تر می شد، کار را بر امامان معصوم 
دشوارتر کرده و بر آن حضرات سختگيری بيشتری می نمودند. تا جايی که می توان دوره 

عسكريين يعنی امام هادی و عسكری عليهماالسالم را از ناگوارترين دوره ها دانست. 
اين دو امام مظلوم، پيوسته يا در زندان و يا در محاصره بودند. حتی می توان گفت 
همه عمر 28 ساله امام عسكری عليه السالم در زندان و تبعيد گذشت زيرا آن حضرت 
دو يا سه ساله بود که همراه پدر بزرگوارش به سامرا فرا خوانده شد و تا روز شهادت 

در پادگان نظامی تحت مراقبت يا در زندان به سر برد.
آن حضــرت که پيوندگر شــيعيان از دوره حضور بــه عصر غيبت بود به جهت 
حساسيت شرايط، هدايت يكی از دشوارترين فرازهای تاريخ شيعه را به اعجاز امامت 
برعهده داشت و در کنار سكانداری جامعه، مسئوليت  خطير پنهان کردن امام مهدی 
ارواحنا فداه از چشــم مأموران و جاسوســان را برعهده داشت و همزمان بر وجود آن 

حضرت با شيعيان، اتمام حجت می فرمود. 
به تعدادی از رواياتی که ناظر بر مساعی امام عسكری)ع( در اين موضوع است از 

کتاب »کمال الدين و تمام النعمه« اشاره می کنيم:
- موسی بغدادی گويد از امام عسكری)ع( نامه ای رسيد که در آن نوشته بود گمان 
کرده اند می توانند مرا بكشند تا اين نسل را منقطع سازند. سپاس خدای تعالی را که 

گفتارشان را دروغ ساخت. )کمال الدين ج2 ص117( 
- احمد بن اسحاق گويد می خواستم از امام عسكری)ع( در باره جانشين حضرتش 
بپرســم که آن حضرت خود سخن آغاز کرد و فرمود ای احمد بن اسحاق! خداوند از 
زمان حضرت آدم، زمين را خالی از حجت نگذاشته است و تا روز قيامت نيز خالی از 
حجت نخواهد گذاشــت. به واسطه اوست که بال از زمينيان دفع می شود و به خاطر 

اوست که باران می بارد و برکات زمين آشكار می گردد. 
عرض کردم ای فرزند رسول خدا! بنابر اين امام و جانشين پس از شما کيست؟ 
حضرت به ســرعت برخاســت و داخل خانه شد و با کودکی سه ساله در آغوش خود 
بازگشت که چهره اش همچون ماه شب چهارده می درخشيد. سپس فرمود ای احمد 
بن اســحاق! اگر نزد خدا و امامانش گرامی و صاحب منزلت نبودی، اين فرزندم را به 
تو نمی نمودم. او همنام و هم کنيه رســول خدا)ص( است و زمين را پر از عدل و داد 
می کند همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. ای احمد بن اسحاق! تمثيل او در اين 
امت همانند خضر و ذوالقرنين است. او آنچنان غيبتی خواهد داشت که تنها انسان های 
معتقد و ثابت قدم در امامتش و آنان که موفق به دعا در تعجيل فرج هستند از هالکت 

نجات می يابند. 
احمد بن اسحاق گويد پرسيدم موالی من! آيا نشانه ای وجود دارد که دلم به آن 
آرام گيرد؟ در اين هنگام کودک به سخن آمد و به زبان عربی فصيح فرمود: أنا بقيهًْ اهلل 
فی أرضه و المنتقُم من أعدائه ؛ من بقيهًْ اهلل در زمين و انتقام گيرنده از دشمنان خدا 
هستم. ای احمد بن اسحاق! پس از رسيدن به چشمه حيات ديگر آب طلب مكن! گويد 

من خوشحال و خرم بيرون آمدم)ص80(
- يعقوب بن منقوش گويد خدمت امام عسكری)ع( رسيدم که بر سكويی در کنار 
اتاقی نشســته بود که پرده  ای آويخته داشت. گفتم سرورم! امام پس از شما کيست؟ 
فرمود پرده را کنار بزن! آن را کنار زدم. کودکی در حدود پنج ساله و بلند باال بيرون آمد 
که پيشانی درخشان، چهره ای نورانی، چشمانی به سان مرواريد با کف دستانی درشت 
و زانوانی نزديك به هم داشت و بر گونه راستش خالی نقش بسته بود و گيسويی بافته 
داشت. کودک جلو آمد و بر زانوی امام عسكری)ع( نشست. سپس امام به من فرمود 
اين امام و صاحب اختيار شماســت. آنگاه کودک برخاست و امام به او فرمود فرزندم 
درون خانه برو تا زمان معلوم فرا رسد. کودک داخل خانه شد و من با نگاه او را دنبال 
می کردم امام فرمود ای يعقوب! ببين در خانه کيست؟ من داخل شدم ولی کسی را 

نديدم.)ص 117(
- در روايت ديگری از جانشين آن حضرت پرسيده شد. فرمود فرزندم محمد امام 
و حجت پس از من اســت. هر کس بدون شــناخت و معرفت او از دنيا رود، گويی در 
زمان جاهليِت پيش از اسالم مرده است. او غيبتی خواهد داشت که انسان های نادان 
در آن به ورطه حيرت و گمراهی می افتند و پويندگان باطل به هالکت می رســند و 

تعيين کنندگان زمان ظهورش دروغ می گويند.)ص 120(
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی
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درمکتب امام

وظیفه مسئوالن؛ مراوده با محرومان
همه مديران و کارگــزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت 
عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشر و نشر و 
جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين.
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لغو حق وکالت نمایندگان و قضات بعد از دوره خدمت

اقدام انقالبی مجلس
در حذف یک رانت مهم شغلی

سرويس سياسی- 
رسانه های بین المللی و منطقه ای روزانه اخبار و تحلیل های 
مختلفی را درباره ایران منتشر می کنند.  ترجمه گلچینی از 
این گزارشات و تحلیل ها به معنای تایید محتوای آنها نبوده 
و صرفاً برای آشنایی مخاطبان با فضای رسانه های خارجی 

درباره کشورمان است.
جروزالم پست: ایران دارای شبکه پیچیده ای 

از مجتمع های هسته ای است
روزنامه صهيونيستی »جروزالم پست« در مطلبی به قلم »سيث 
فرانتزمان«  نويســنده و کارشناس صهيونيست نوشته است: بنت و 
نتانياهو تنها کسانی نيستند که مكرراً ادعا می کنند که ايران نسبت 
به گذشته به سالح هسته ای نزديك تر شده است. در ماه ژوئيه، گادی 
آيزنكوت، رئيس ستاد سابق ارتش اسرائيل گفت که بر اساس گزارشات، 
ايران بيش از هر زمان ديگری به توليد سالح هسته ای نزديك شده 
اســت. واقعيتی که می توان از اين نظرات توسط چهره های کليدی 
اســرائيل برداشت کرد اين است که ايران به سالح هسته ای نزديك 
شده است، اما هنوز از ساختن سالح و آزمايش آن بسيار دور است؛ و 
اينكه تهديد واقعی ايران نيروهای نيابتی اين کشور است که به سراسر 

منطقه ارسال کرده است.
اين نشان می دهد که غنی سازی هسته ای ايران ممكن است دو 
هدف داشته باشد. از يك سو، ايران می تواند غنی سازی اورانيوم را ادامه 
دهد و به آرامی به سمت مواد کافی برای ساختن سالح حرکت کند، 
اما می تواند از آن به عنوان اهرم ديپلماتيك نيز اســتفاده کند. ايران 
در يك دهه گذشــته فهميده است که فعاليت هسته ای آن در واقع 
در جبهه ديپلماتيك سودمندتر است؛ امتيازگيری از غرب و استفاده 
از غنی ســازی به عنوان وجهه ای از باج خواهی. اگر ايران واقعاًً سالح 
بسازد يا آزمايش کند، مسابقه تسليحات هسته ای را در منطقه تسريع 
می کند، زيرا ساير کشورها، از  ترکيه تا عربستان سعودی، می توانند 

برای ساخت سالح های هسته ای تالش کنند. 
ايران دارای شبكه پيچيده ای از مجتمع های هسته ای است. تهران 

همچنين دارای تاسيسات موشكی مخفی است. 
با ارائه همه اين اطالعات، بايد نتيجه گرفت که تهديد ايران برای 
منطقه بيشتر با حمايت از نيروهای نيابتی در يمن، عراق، سوريه، لبنان 
و غزه تجسم يافته است. تهران برنامه هسته ای دارد و از غنی سازی 

برای گرفتن امتياز از غرب استفاده می کند.
الزم به ذکر است که در روزهای گذشته حسين اميرعبداللهيان 

وزير امور خارجه کشورمان در مصاحبه با سی ان بی سی در پاسخ به اين 
سؤال که »مقامات آمريكايی می گويند که شما به پيشرفت های بسيار 
زيادی در غنی سازی و سانتريفيوژهای پرسرعت تر دست يافته ايد و 
در صورتی که بخواهيد چندماه بيشتر برای رسيدن به بمب هسته ای 
فاصله نداريد« گفته بود: »اين هم از آن ادعاهای بی اساســی است 
کــه برخی مقامات آمريكايی مطرح می کنند. ما فتوای دينی داريم 
که استفاده از سالح هسته ای را مطلقا حرام اعالم کرده است. ما به 
برنامه صلح آميز هسته ای خود ادامه می دهيم. اما ادعای حرکت ايران 

برای دستيابی به سالح اتمی کاماًل بی اساس است«.
دیلی صاباح: ایران در قفقاز جنوبی

 چه می خواهد؟
روزنامــه »ديلــی صاباح« چــاپ  ترکيه در يادداشــتی به قلم 
»محيی الدين آتامان«  استاد روابط بين الملل و مدير مطالعات سياست 
خارجی و سردبير مجله آکادميك اينسايت تورکی نوشته است: تهران 
با ذهنيت و استراتژی منطقه ای خود، اينك راهی برای بهره وری در 

قفقاز جنوبی دارد.
ايران هفته گذشــته يك رزمايش بزرگ نظامی در مرز خود با 
جمهوری آذربايجان برگزار کرد که در ظاهر نشان دهنده قدرت اين 
کشور در ميان تنش ها با همسايه خود بود. الهام علی اف رئيس جمهور 
آذربايجان خاطرنشــان کرد که اين اولين رزمايش نظامی ايرانی در 
نزديكی مرزهای کشــورش بود. وی از تهران به دليل زمان مشكوک 
اين رزمايش که همزمان با اولين سالگرد پيروزی باکو در جنگ دوم 

قره باغ بود، انتقاد کرد.
ايران از مدت ها پيش به منطقه قره باغ کمك ارسال کرده و به اين 
کار هم ادامه می دهد. تعرفه های جديد وضع شده توسط آذربايجان، 
تعداد کاميون های ايرانی حامل بار به ارمنستان را به صفر رسانده است.

به گفته مقامات ايرانی، دو دليل اساسی در برگزاری مانور نظامی 

در شــمال ايران در نزديكی مرز خود بــا آذربايجان وجود دارد: اول 
حضور اسرائيل در آذربايجان است. مقامات ايرانی بارها اعالم کردند 
که نگرانی های جدی در مورد حضور اسرائيل در منطقه دارند؛ و دوم 

حضور  تروريست ها در کشور همسايه است. 
در نگاه اول، روابط نزديك آذربايجان با اسرائيل يكی از نگرانی های 
اصلی ايران است. با اين حال، موضوع پيچيده تر از آن است که به نظر 
می رسد. اگرچه آذربايجان از اسرائيل اسلحه خريداری می کند و روابط 
نزديكی با اين رژيم دارد، اما نمايندگی ديپلماتيك در تل آويو ندارد. 

همكاری اسرائيل با آذربايجان مورد استقبال ايران قرار نمی گيرد.
مقامــات ايرانی اعالم کردند که شــرايط جديــد در منطقه را 
نمی پذيرند. به عنوان مثال، حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه جديد 
ايران خاطرنشان کرد که ايران »تغييرات ژئوپليتيك و تغيير نقشه در 

قفقاز را تحمل نخواهد کرد«.
مقامات ايرانی افتتاح کريدور زنگزور را که منطقه نخجوان را به 
سرزمين اصلی آذربايجان متصل می کند، پروژه ای مضر برای ايران 
می دانند. متقاباًل اين کريدور کمك بزرگی به آذربايجان خواهد کرد، 
زيرا  ترکيه اکنون با کشــورهای خويشاوند خود در آسيای مرکزی 
ارتباط مســتقيم دارد. به عبارت ديگر،  ترکيه ديگر برای دسترسی 
به جمهوری های آســيای مرکزی به خاک ايران وابسته نخواهد بود. 
بنابرايــن، ايران افتتاح اين کريدور را که مزيتی اســتراتژيك برای 

آذربايجان و  ترکيه خواهد داشت، به شدت رد می کند.
پس از پيروزی آشكار نظامی آذربايجان با کمك  ترکيه،  ترکيه 
به يكی از بازيگران اصلی منطقه تبديل شــده اســت. توازن قدرت 
منطقه ای به نفع آنكارا تغيير کرده است و شرايط جديد باعث تقويت 
حضور نظامی ترکيه در منطقه شــده است. ساير کشورهای منطقه 
مانند اوکراين و کشورهای آسيای مرکزی شروع به تشديد همكاری 
با  ترکيه کرده اند. علی رغم سياست همه جانبه  ترکيه در قبال منطقه، 
مقامــات ايرانی افزايش حضور  ترکيه در آنجا را برای منافع ايران در 

ميان مدت و بلندمدت مضر می دانند.
ترکيه نمی خواهد ايران را در منطقه منزوی کند. اردوغان بارها 
اعالم کرد که آماده ايجاد يك پلتفرم منطقه ای با حضور شش کشور 
شامل  ترکيه، روســيه، ايران، آذربايجان، ارمنستان و گرجستان در 

قفقاز جنوبی است.
ترکيه يك ابتكار برد- برد برای همه بازيگران منطقه پيشنهاد 
کرده و معتقد اســت که صلح دائمی  و ثبات سياســی را می توان با 
 همكاری امنيتی متقابل بين همه کشورهای منطقه به بهترين نحو

 به دست آورد.

ایران در رسانه های جهان

چراغ سبز گروسی به تروریست ها
برای خرابکاری در تأسیسات هسته ای ایران

مجلس در جلسه دیروز خود در اقدامی 
قابل ستایش و در روند بررسی جزییات طرح 
تسهیل مجوز کسب و کارها ضمن تصویب 
این طرح که در حوزه مجوزها انحصارزدایی 
می کند حتی امکان ویژه ای که پیش از این برای 
نمایندگان و قضات وجود داشت را نیز حذف 
کرد تا شرایط برای متقاضیان عادالنه تر شود.
جلسه علنی ديروز مجلس شورای اسالمی به 
رياســت محمدباقر قاليباف و با حضور 203 نفر از 

نمايندگان آغاز شد.
روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی نظر خود را درباره طرح تشكيل استان کرمان 
جنوبی اعالم و آن را مغاير قانون و سياست های کلی 
عنوان کرد. در اين گزارش با بيان اين نكته که طبق 
ماده واحده طرح حاضر، »استان کرمان جنوبی از 
شهرستان های جيرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، 
قلعه  گنج، منوجان و فارياب تشكيل می شود«، آمده: 
به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغايرت طرح 
حاضر با اصل هفتاد و پنجم )75( قانون اساسی و 
بند »10« اصل ســوم )3( قانون اساسی، محدوده 
پيشنهادی برای تشكيل اســتان کرمان جنوبی، 
براساس تبصره »1« ماده )9( قانون تعاريف و ضوابط 
تقسيمات کشــوری )مصوب 15/ 04/ 13۶2(، از 
حداقل شرايط قانونی )يك ميليون نفر جمعيت برای 
هر استان( برخوردار نيست. همچنين طرح حاضر 
مغاير بند »الف« ماده )28( قانون برنامه ششم توسعه 
اســت که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع 
دســتگاه های اجرايی در طول اجرای قانون برنامه، 
بايــد حداقل به ميزان 15 درصد نســبت به وضع 

موجود کاهش يابد.
در ادامه اين گزارش بيان شده: از آنجا که ايجاد 
استان جديد ضرورتاً سبب گسترش تشكيالت دولت 
و اندازه آن خواهد شد، از منظر سياست های کلی 
نظام، طرح حاضر مغاير بند »1۶« سياست های کلی 
اقتصاد مقاومتی که بر »صرفه جويی در هزينه های 
عمومی کشور با تأکيد بر تحول اساسی در ساختارها، 
منطقی ســازی اندازه دولت و حذف دستگاه های 
موازی و غيرضروری و هزينه های زائد« تأکيد دارد و 
نيز بند »10« سياست های کلی نظام اداری است که 
بر »چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن 

تشكيالت نظام اداری« تأکيد دارد.
انحصارزُدایی از مجوزهای کسب  وکار

نماينــدگان مجلس در جريان بررســی طرح 
تسهيل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ساز و 
کار جديد برای جذب کارشناسان رسمی دادگستری 
را تعيين کردند. از مجموع 228 نماينده حاضر در 
جلســه 181 نماينده به ماده 5 طرح مذکور رای 
موافق داده، 12 نماينده رای مخالف و 10 نماينده 

هم رأی ممتنع دادند. 
در اين ماده آمده اســت:  عبارت »براســاس 
نياز مناطق کشــور« از بند )الــف( ماده )7( قانون 
کانون کارشناســی رسمی دادگســتری مصوب 
1381/1/18حذف شــده و دو تبصــره به عنوان 
تبصره هــای )1(و )2( به اين بند اضافه می شــود: 
براساس تبصره 1 ماده 5؛ کانون کارشناسان رسمی 
دادگســتری و مرکز وکال، کارشناســان رسمی و 
مشــاوران خانواده موظف اســت هرساله از طريق 
سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری 
آزمون کارشناسان رسمی اقدام نمايد. داوطلبانی که 
حداقل هفتاد درصد )70٪( امتياز ميانگين نمرات 
يك درصد )1٪( حائزان باالترين امتياز در هر رشته را 
کسب کنند، به عنوان پذيرفته شده، برای طی مراحل 
مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و 
مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
معرفی می شوند. توزيع اســتانی پذيرفته شدگان 

بر اساس تقاضا يا امتياز پذيرفته شدگان می باشد.
نظــارت بر اجرای اين تبصــره برعهده وزارت 
دادگســتری اســت و وزارت مزبور مكلف اســت 
درصورت استنكاف کارشناسان رسمی دادگستری 
و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 

از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
در تبصره 2 ماده 5 آمده است:  برای مشمولين 
بند »چ« ماده )88( قانون برنامه پنجســاله ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ايران، نصاب مذکور در تبصره )1( حداقل 

شصت درصد )۶0٪( می باشد.
اقدام ستودنی مجلس

نمايندگان مجلس در جريان بررسی طرح ضد 
انحصار تسهيل صدور مجوز برخی از کسب و کارها 
مصوب کردند که سابقه قضاوت يا نمايندگی مجلس 

جايگزين آزمون وکالت نخواهد شد.
اين مصوبه به اين صورت است که نمايندگان 
و قضات اگر می خواهند در حوزه وکالت مشغول به 
فعاليت شوند، بايد در آزمون وکالت شرکت کنند 
و ديگر سابقه نمايندگی و قضاوت جايگزين آزمون 

وکالت نيست.
بر اساس اين گزارش اين مصوبه طی پيشنهادی 
در جريان طرح مجلس برای تسهيل صدور مجوز 
برخی کسب و کارها بود. اين طرح عالوه بر آنكه روند 
پر پيچ و خم، غير شفاف و بوروکراسی دست و پاگير 
را از سر راه کسب و کارها بر می دارد به دنبال رفع 

انحصار و رانت از برخی مشاغل است.
پيش از اين افرادی با مدارک تحصيلی مرتبط 
که ســابقه نمايندگی مجلس يا قضاوت را داشتند 
بــدون طی مرحله آزمون موفق به کســب مجوز 
می شدند اما ديروز مجلس در اقدامی ستودنی اين 
امكان ويژه را حذف و نمايندگان يا قضات متقاضی 
دريافت مجوز کســب و کار را در شرايط مساوی با 

ديگر متقاضيان قرار دادند.
تعیین شرایط پذیرش

 در آزمون وکالت
نماينــدگان مجلس در جريان بررســی طرح 
تسهيل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تعيين 
شرايط پذيرش در آزمون وکالت را تعيين کردند. در 
حالی نمايندگان با ماده ۶ اين طرح موافقت کردند 
که اين مصوبه 172 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 
4 رأی ممتنــع از مجموع 222 نماينده حاضر در 

صحن داشت. 
براساس ماده ۶ اصالح شده اين طرح؛  تبصره 
مــاده )1( قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 
137۶/1/17به شــرح زير اصالح و يك تبصره به 

عنوان تبصره )2( به آن اضافه می شود:
در تبصره 1 اين ماده آمده است؛  کانون وکالی 
دادگســتری و مرکز وکال، کارشناســان رسمی و 
مشاوران خانواده مكلفند هر سال از طريق سازمان 

ســنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون 
پروانه وکالت اقــدام نمايند. داوطلبانی که حداقل 
هفتاد درصد )70٪( امتياز ميانگين نمرات يك درصد 
)1٪( حائزان باالترين امتياز را کسب کرده اند قبول 
اعالم شــده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع 
صدور مجــوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر 
اجرای اين تبصره برعهده وزير دادگســتری است 
و وزارت مزبور مكلف اســت درصورت اســتنكاف 
کانون وکالی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان 
رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً 
به برگزاری آن اقدام کند. ســابقه قضاوت و وکالت 

مجلس جايگزين آزمون نخواهد بود.
براســاس تبصره 2 اين ماده؛  برای مشمولين 
بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ايــران )1400 -139۶( مصــوب 1395/12/14 با 
اصالحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره 

)1( حداقل شصت درصد )۶0٪( می باشد.
همچنين بر اساس اصالحيه تبصره 2 ماده ۶؛ 
 برای مشــمولين بند »چ« ماده )88( قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ايران، نصاب مذکور در تبصره )1( 

حداقل شصت درصد )۶0 ٪( می باشد.
سامان یافتن طرح تسهیل کسب  وکارها

در 6جلسه
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شورای اسالمی 
در جلســه علنی ديروز در پايان بررسی و تصويب 
طرح تسهيل صدور برخی مجوزهای کسب و کار 
اظهار داشت: از کميسيون ويژه جهش و رونق توليد 
و نظارت بر اصل 44 قانون اساســی تشكر می کنم 
کــه طرح مذکور را به صحن آورد، در صحن علنی 
مجلس، نزديك به ۶ جلســه روی اين طرح کار و 

بررسی شد.
وی ادامــه داد: طــرح مذکــور در ارتباط با 
تسهيل گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی ها 
بود که امروز در صحن علنی به تصويب رسيد و بايد 

مسير قانونی خود را طی کند.
رئيس مجلس شورای اسالمی بيان کرد: طرح 
برای بررسی به شــورای نگهبان ارسال می شود و 
اگر مشــكلی داشته باشد مجدد به صحن مجلس 
برمی گردد، با اين حال به سهم خود از کميسيون 

و همكاران برای تصويب اين طرح تشكر می کنم.
تعارض منافع

یک اصل مهم و کارآمد
محسن زنگنه سخنگوی کميسيون جهش 
و رونق توليد و نظــارت بر اجرای اصل 44 در 
جلسه علنی مجلس اظهار داشت: مجلس يازدهم 
در برابــر هرگونه رانت و امتياز در حوزه وکالت 
ايستادگی کرد؛ مجلس با رانت و ويژه خواری در 
اين حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه 

وکالت ندارد. اين پيشنهاد تماماً در جهت رفع 
تبعيض هاست.

همچنين علی خضريان نماينده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی گفت: اگر اجازه دهيم يك 
قاضی که ســال ها در يك شعبه قضاوت کرده، کار 
وکالت را نيز برعهده بگيرد، قطعاً با ارتباطاتی که دارد 
کار را برای ساير وکال سخت می کند وبايد با منافع 
و رانت در حوزه وکالت مقابله کرد؛ قضات مجلس 
هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالف هستند.

قدردانی از حمایت رهبرانقالب
 از صنعت لوازم خانگی

نمايندگان مجلس با صدور بيانيه ای در راستای 
قدردانــی از مقام معظم رهبــری جهت حمايت 
از صنعــت لوازم خانگی اعــالم کردند اين فرمان 
مصــداق بارز حمايت از توليد ملــی و ريل گذاری 
برای ســاير بخش های صنعتی و توليدی کشــور 

محسوب می شود.
در بخشی از اين متن آمده است: فرمان حكيمانه 
مقام معظم رهبری )دامه برکاته( درخصوص لزوم 
ممنوعيت واردات لوازم خانگی ســاخته شــده ، 
مصــداق بارز حمايت از توليد ملــی و ريل گذاری 
برای ســاير بخش های صنعتی و توليدی کشــور 

محسوب می شود.
اين متن افزوده: خانه ملت از اين تريبون نهايت 
تشكر و قدردانی خود را از اين تدبير هوشمندانه اعالم 
کــرده و صراحتا اعالم می دارد با اين فرمان حجت 
برای ما نمايندگان مجلس شورای اسالمی، دولت 
انقالبی و همچنين توليدکننــدگان صنعت لوازم 
خانگی تمام شده اســت. ديگر هيچ عذر و بهانه ای 
پذيرفته نيست، مسير مشخص است و وظائف روشن.
سپس بيانيه نمايندگان به چند نكته درخصوص 
چرايی و داليل صدور اين حكم حمايتی آن هم در 
اين مقطع زمان پرداخته و تشريح شده است: نخست 
آنكه رهبر انقالب با درک عميق از فتنه گری دشمنان 
در تحميل تحريم های هوشمند و کمرشكن اقتصادی 
از يك ســو و با اشراف کامل بر پديده نفوذ و شبكه 
مافيای واردات کاالی ســاخته شده از سوی ديگر، 
مقاومت و رونق توليد را موثرترين روش مقابله با اين 
توطئه شوم تبيين کرده  و لزوم مقابله با اين پديده را 

الزامی اجتناب ناپذير تلقی کرده اند.
در ادامه افزوده شــده است: دوم آنكه حمايت 
از توليــد و لزوم تحقق فرمان جهش توليد همواره 
از محورهای اصلی منويات مقام معظم رهبری طی 
چند سال گذشته بوده است اما متاسفانه به هر دليلی 
ســهوا يا عمدا اقدام اساســی و جريان ساز صورت 
نمی گرفته است، بنابراين ايشان مجبور شدند راسا 

به مسئله ورود پيدا کنند.
اين متن می افزايد: ســوم آنكه روند توســعه 
صنعت لوازم خانگی کشــور طی سه سال گذشته 
در اوج تحريم های فلج کننده اقتصادی و همه گيری 
ويروس منحوس کرونــا ثابت کرد، هر کجا ارکان 
مختلف حاکميت پشت سر بخش خصوصی کارآمد 
و توليد مولد ايســتاد، بی ترديد شكوفايی و توليد 

محقق خواهد شد.
نمايندگان تاکيد کرده اند: شــكی نيست اين 
فرمان نقطــه عطفی برای صنعت لــوزام خانگی 
به طور خاص و اقتصاد به شــكل کالن محســوب 
می شــود. نتيجه اين حكم در ميان مدت بی شك 
رونق بخش مولد اقتصاد کشــور و تبديل شــدن 
صنعــت لوازم خانگــی به عنوان نمــاد مقاومت و 
کارآمدی صنعت کشــور اســت. آنچــه ادامه اين 
 مســير با توجه به ريل گذاری مقام معظم رهبری

)مدظله العالی( برای کشور به همراه خواهد داشت، 
تضمين آينده ای روشن برای صنعت و مجالی برای 

بروز غرور ملی خواهد بود.

بقیه از صفحه 2
اقدامات  تروريستی عليه تاسيسات هسته ای و دانشمندان 
ايران تاکنون با سكوت مجامع بين المللی به ويژه آژانس بين المللی 
انرژی اتمی  رو به رو شده، رويكردی که مقامات ايران بارها به آن 

اعتراض کرده اند.
اذعان مقام آمریکایی به پایبندی ایران به تعهدات

رابرت مالی، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران اذعان کرد که 
جمهوری اسالمی ايران تا زمانی که آمريكا از برجام خارج شد به 

مفاد اين توافق پايبند بود.
مالی که در انديشكده کارنگی صحبت می کرد درباره وضعيت 
مذاکرات احيای برجام گفت: نبايد به اينجا می رسيديم... تمام 
مواردی که ايران اکنون ناقض آن است همانهايی هستند که تا 

زمان خروج آمريكا از توافق آنها را رعايت می کرد.
پايبندی ايران به تعهدات هسته ای در حالی است که آمريكا 
از اولين روز اجرای برجام در دولت اوباما به هيچ عنوان به تعهدات 
خود عمل نكرد. اين بی عملی و عهدشكنی در دولت های  ترامپ و 

بايدن نيز ادامه پيدا کرد. 
سفر انریکه مورا به تهران

سعيد خطيب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ 
به ســؤال خبرنگاران درخصوص ســفر »انريكــه مورا« معاون 
مسئول سياســت خارجی اتحاديه اروپا به تهران اظهار داشت: 
مطابق هماهنگی های صورت پذيرفته قبلی اين ســفر در روز 

پنجشنبه)امروز( انجام خواهد شد.
خطيب زاده افزود: اين ســفر در ادامه رايزنی های دو طرف 
درخصوص موضوعات مورد عالقه فيمابين از جمله روابط ايران 

و اتحاديه، افغانستان و برجام صورت می پذيرد. 
سخنگوی وزارت امورخارجه همچنين اظهار داشت: رايزنی ها 
و تماس های دو طرف هيچگاه قطع نبوده و به صورت مســتمر 
حول موضوعات مختلف در جريان است و اين سفر نيز در همين 

چارچوب صورت می پذيرد.
همچنين علی باقری، معاون سياسی وزير امور خارجه اعالم 
کرد با  اشاره به ســفر معاون مسئول سياست خارجی اتحاديه 
اروپا گفت: تبادل نظر درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای از جمله 

افغانستان و نيز مذاکرات برای برداشتن تحريم های ظالمانه در 
دستورکار اين سفر است.

در هفته های اخير، مقام های دولت »جو بايدن« رئيس جمهور 
آمريكا بارها در مناســبات مختلف، دولت جديد ايران را متهم 
کرده اند که در حال اتالف وقت اســت و تمايلی برای بازگشت 

به مذاکرات وين ندارد.
در همين رابطه جن ساکی، سخنگوی کاخ سفيد مدعی شد 

که همچنان به ديپلماسی برای تعامل با ايران پايبنديم.
وی که در کنفرانس خبری کاخ سفيد صحبت می کرد، افزود: 
پنجره ديپلماسی برای تعامل با ايران برای هميشه باز نخواهد ماند.
حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه در روزهای گذشته 
گفته بود: »فكر می کنم دولت بايدن تقريبا ســه ماه اول شروع 
کار دولت خود توجهی به برجام نكرد. من به همكاران اروپايی ام 
گفتم که حاال آن زمان از آقای بايدن پرسيديد که چرا سه ماه 
اســت به مذاکره و برجام فكر نمی کنيد؟ ما سال ها است که از 
منافع اقتصادی برجام هيچ استفاده ای نكرده ايم. اما با جديت در 
حال بررســی و جمع بندی سياست های خود در قبال مذاکرات 
وين هستيم. می توانم بگويم که جلسات فشرده ای داريم. پنجره 
ديپلماســی و مذاکره را باز نگه می داريم و به زودی به مذاکره 

بازمی گرديم.«
ناتوانی و بی عملی اروپا 

مهدی صفری، معاون ديپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ايران که به نمايندگی از ايران در نشســت 
عالی رتبه بزرگداشت شصتمين سالگرد اولين کنفرانس جنبش 
عدم تعهد در بلگراد شرکت کرده بود، با بيان اين که تعهد جدی 
خود نسبت به گفت وگو و ديپلماسی را به نمايش گذاشته ايم، به 
ناتوانی اروپا در تحقق امتيازات اقتصادی ناچيز وعده داده شده 
به مردم ايران و ترديد دولت بايدن در کنار گذاشــتن سياست 

فشار حداکثری  اشاره کرد.
به گزارش فارس، وزير خارجه رژيم صهيونيستی در ديدار 
با مشاور امنيت ملی آمريكا در واشنگتن گفت که با وی درباره 
جايگزين توافق هسته ای ايران )موسوم به برجام( رايزنی کرده 

است.

به انگیزه هشتم ربیع االول سالروز شهادت امام عسکری علیه السالم

فرمانده نیــروی انتظامی با حضور در 
شــهر مقدس قم با مراجع تقلید و علما 

دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش رســا، آيت اهلل علوی گرگانی در 
ديدار سردار  اشــتری، فرمانده نيروی انتظامی 
اظهار داشت: برخورد با مجرمين بايد به گونه ای 
باشــد که حضور خدمتگزاران نيروی انتظامی 
سبب ترس و دوری آنها از جرم شود و به مردم 

آزار و اذيت نرسانند.

آيت اهلل نوری همدانی نيز در ديدار فرمانده 
نيروی انتظامی با تقدير از اقدامات موثر نيروی 
انتظامی در حفظ امنيت جامعه، خاطرنشان کرد: 
کار شما بسيار بسيار مهم است، خدمت امنيت 
و حفظ ارزش های اسالمی بسيار مهم است که 

شما انجام می دهيد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، آيت اهلل سبحانی 
نيز در ديدار ســردار  اشــتری با  اشاره به نقش 
نيروی انتظامی در تامين امنيت در کشور، بيان 

داشــت: امنيت و آرامش امروز کشــور مرهون 
تالش  های شــبانه روزی کارکنان و عوامل اين 
نيرو اســت و اقدامات نيــروی انتظامی در اين 

رابطه بايد توسعه پيدا کند.
وی همچنيــن امنيــت پايــدار را يكی از 
مهم ترين مباحث زيرساختی برای توسعه کشور 

ارزيابی کرد.
سردار  اشتری همچنين با آيت اهلل جوادی 

آملی نيز ديدار و گفت و گو کرد.

آيت اهلل سيد محمد سعيدی، توليت آستان 
حضرت معصومه)س( در ديدار فرمانده نيروی 
انتظامی اظهار داشت: پليس جمهوری اسالمی 
عالوه بر دنيای مردم به آخرت مردم هم کار دارد 
و اين در هيچ نظام ديگری مشــاهده نمی شود 
و بايد الگويی برای ديگر پليس ها باشد و بستر 
قيام امام زمان )عج( را فراهم کند و اين انقالب 
را بــه نظام جهانی حضرت صاحب الزمان)عج( 

متصل کند.

در دیدار سردار  اشتری 

آیت اهلل علوی گرگانی: حضور نیروی انتظامی به گونه ای باشد که سبب ترس مجرمین شود
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