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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
ِـر ُك ْم َأ ْبنـاؤ ُُك ْم.
ب ُِّـروا َ
آباء ُك ْم َيب ُّ
به پدران خود نیکی كنيد ،تا پسرانتان هم به شما نیکی كنند.
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تازه های مطبوعات
••کیهان -سعد ا ...زارعــی در سرمقاله این
روزنامه نوشت:ما نباید در مذاکرات پیش رو
سیاست تعجیلی را در پیش بگیریم .چــرا که
تعجیل اولین عالمت ما در آمادگی برای دادن
امــتــیــازات تــازه اســت کــه بــا منافع ملی کشور
ســازگــاری ن ــدارد .از ســوی دیگر تجربه دولت
روحانی ثابت کرد سیاست تعجیلی ایران جواب
نمیدهد؛ چرا که دلیل توقف در پرونده هستهای،
تأخیر ایران نیست؛ بلکه تمایل واقعی نداشتن
ِطرفهای دیگر به اجرای تعهدات خود است.
••اعتماد-عباس عبدی در این روزنامه نوشت:
در پرونده رئيسكل پيشين بانك مركزی؛حق
با هركدام از۲طــرف دادگــاه يا متهمان باشد
به زيان اعتماد اجتماعی و اعتماد به حكومت
است .آن چه در جريان پرونده رئيسكل پيشين
بانك مركزی مشهود اســت ،محاكمه سياست
گذاری است و نه يك اقدام مجرمانه متعارف كه با
انگيزههای مادی و قدرتطلبی انجام ميشود.
سیاست فروش ارز به بازار نه در دولتروحانی و
مديريتسيف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد
يافت.
••جوان -این روزنامه نوشت :باید به گروسی
تفهیم شود که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
به تاریخ پیوسته و آژانس و گروسی به جز تعهدات
خود برای کمک به برنامه هستهای مسالمتآمیز
ایران ،اختیار و مأموریتی باالتر از  NPTندارند و با
ورود به بحثهای سیاسی با ایران ،ماهیت خود و
آژانس را که جزو مباحث فنی و در چارچوب NPT
وظیفهای ندارد ،زیر سؤال نبرند.
••آرمان ملی -این روزنامه با اشاره به ماجرای
سیلی به استاندار جدید آذربایجان شرقی با تیتر
« سیلی تلخ؛ تصویر یک دولت نظامی» به انتقاد از
انتصاب های اخیر وزیر کشور پرداخت و نوشت:
وزیر کشور نظامی به سمت انتخاب استانداران
نظامی مــیرود که نشا ندهنده ایــن اســت که
وزارت کشور به استانها نگاه امنیتی دارد که این
نگاه نقش مردم را کمرنگ میکند.
••شــرق -ایــن روزنــامــه با انتقاد از تعلل دولت
رئیسی در بازگشت به برجام نوشت :درحالیکه
هــمــه طــرفهــا از روســیــه تــا آمــریــکــا از ای ــران
میخواهند زودتر به میز مذاکره برگردد ،ایران
همچنان کار را به روزی نامعلوم« ،بهزودی» ،در
آینده موکول میکند .هنوز کسی به طور قطعی
نمیداند دولــت رئیسی اساسا احیای برجام
را مطلوب میداند یا طبق تصویری که جریان
اصولگرا در سالهای پیش از انتخابات ارائه داده
بود ،مخالف این توافق است.

انعکاس
••جهان نیوز نوشت  :تیم سیاست خارجه
دولت رئیسی نباید یادش برود که سه ماموریت
راهبردی سیاسی و گفتمانی دارد؛ الــف :تیم
مذاکره کننده هسته ای رئیسی باید نشان بدهد
که غرب گرایان ،مذاکره کنندگان خوبی نبوده
و نخواهند بود .ب :تیم مذاکره کننده هستهای
رئیسی باید نشان بدهد که این جریان انقالبی
است که در عرصه مذاکره سیاسی هم می تواند
مانند عرصه نظامی و اطالعاتی از آمریکا امتیاز
واقعی بگیرد .ج :تیم مذاکره کننده هسته ای
رئیسی باید با کارآمدی در مذاکرات ،باقی مانده
شبهات و غبارهای موجود بر اذهان افکار عمومی
درباره سیاست خارجه مطلوب را برطرف کند.
••انتخاب نوشت  :مجتبی یوسفی عضو هیئت
رئیسه مجلس گفت  :باید در مقابل بلوکه کردن
دارای ـیهــای ایــران توسط کــره جنوبی ما نیز
دست به اقــدام متقابل بزنیم و به بلوکه کردن
داراییهای این کشور اقدام کنیم .اگر ما پیش
از این چنین رفتاری را در دستورکار خود قرار
میدادیم ،یک سری کشورهای دم دستی به
خود اجازه نمیدادند داراییهای ما را بلوکه
کنند یا دست به اقدامات مشابه بزنند .یوسفی
خاطرنشان کرد :کره کشوری است که سعی
دارد با ساختن سریال جومونگ و امثال آن تاریخ
سازی کند و خود را کشوری بزرگ جلوه دهد.
••شفقنا نوشت :آیت ا...نوری همدانی از مراجع
عظام تقلید در دیــدار علیرضا قاسمی فــرزاد،
استاندارهمدان،تاکیدکرد:متاسفانهامروزمردم
از گرانی در رنج و فشار هستند و این موجبات
نگرانی و ناراحتی مراجع و علما را فراهم کرده
 ،بنابراین الزم است به این مردم فداکار که در ۸
سال دفاع مقدس فداکاری کردند ،توجه و اسباب
آسایش و رفاه نسبی آن ها را فراهم کنید.
••تابناک نوشت  :مسئول ســازمــان فضای
مجازی بسیج گفت :بازی رایانهای حاج قاسم
سلیمانی با نام فرمانده مقاومت منتشر خواهد
شد.وی تصریح کرد :بازی فرمانده مقاومت در
هفته بسیج با نسخه نبرد آمرلی رونمایی خواهد
شد و در آینده روایتگر جنگ های پیروزمندانه
۳۳روزه و  ۲۱روزه می شود.

روحانی و الریجانی
در مسیر اتحاد گفتمانی؟

فارس:قرائنسیاسیحاکیازایناستکهروحانیوالریجانیبهزودیبرایتعیینتکلیف
وضعیتسیاسیجریانخودبهطوررسمیدوریکمیزجمعمیشوندوماهیتیجدید
تعریفمیکنند
گــروه سیاسی -انتخابات ریاست جمهوری
ورای این که چه نتیجهای را پیش روی مردم
گــذاشــت ،آبستن اتفاقات جدید سیاسی و
جناحی در کشور شد .جریان انقالبی بحث
معلومی دارد چون این جریان با پیروزی در
انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر  ،این
امکان را یافت که با جبران ناکارآمدیهای 8
سال گذشته ،پایگاه و جایگاه خود را بین مردم
تقویت کند.جریان اصالح طلب هم محزون از
تضعیف پایگاه اجتماعی خود ،فعال کنش موثر
و چشمگیر سیاسی از خود نشان نمیدهد .در
این میان به نوشته خبرگزاری فارس اما جریان
اعتدال،تحرکاتیدارد.اعتدالالبتهنهبهمعنای
یک حزب بلکه به عنوان جریانی است که در
مجاور-تهران ،فــردا میزبان وزیــران خارجه
 ۶کشور همسایه افغانستان است و قرار است
در این نشست دربــاره راهکارهای حل بحران
در افغانستان و کمک به کاهش آالم مردم این
کشور رایزنی شود .این نشست ،ادامه نشست
وزیــران خارجه همسایه افغانستان اســت که
شهریور امسال در پاکستان به شکل مجازی
بــرگــزار شــد.عــاوه بــر شــش کــشــور همسایه
افغانستانوبراساسگزارشاسپوتنیک،ضمیر
کابلوف نمایندهدایمرئیسجمهورروسیهدرامور
افغانستانازمشارکتروسیهدرایننشستخبر
داده است بدون این که به مشارکت حضوری یا
مجازی این کشور در نشست اشاره کرده باشد.
این دیپلمات روس افــزود :احتمال میرود که
«سرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه در
این نشست که قرار است روز چهارشنبه (پنجم
آبان)درتهرانبرگزارشود،سخنرانیکند.ظاهرا
از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت
به عمل نیامده است .ذبیح ا ...مجاهد ،معاون
وزیراطالعاتوفرهنگکابینهموقتافغانستان
اعالمکردکههیچیکازنمایندگاندولتامارت
اسالمی افغانستان در نشست وزیــران خارجه
کشورهای همسایه این کشور شرکت نخواهد
کرد .در عین حال ،وی نشست وزیــران برنامه
ریزیشدهبرایتهرانراخوبتوصیفکرد.
▪تالشبرایشکلگیریدولتیفراگیر

همسایگانافغانستاندرایننشستقصددارند
تالش خود را بر چگونگی کمک به تشکیل یک
دولت فراگیر در این کشور با حضور همه اقوام
رســانــه هــای رژیـــم صهیونیستی بــه تازگی
از قــول مقامات اسرائیل اعــام کــرده انــد که
تل آویو به طوررسمی 1.5میلیارد دالر برای
حمله احتمالی به تاسیسات هستهای ایران
در صــورت شکست دیگر مسیرها بــرای وادار
کــردن ایــران به عقبنشینیهای سنگین در
حــوزه فناوری هستهای مصوب کــرده است.
به نوشته تسنیم؛اگرچه ناظران می دانند که
این نحو تبلیغات و ادعاها بیش از آن که واقعی
باشد مصداق الفی در غربت است اما از نگاه
دیگر ،این گونه ادعاها متفاوت از دیگر شرارت
های صهیونیست هاست که به صورت پنهان
انجام میشود.صهیونیست ها هــمــواره در
سال های گذشته به صورت پنهانی شرارت
هایی علیه تاسیسات هسته ای ایــران و
ضربه به ظرفیت هــای اتمی کشورمان
از جمله ترور دانشمندان ایران یا برخی
اقدامات دیگر انجام داده اما پاسخ هایی
هم دریافت کردهاند که شدت و درد آن
ها را خودشان بیش از دیگران
میدانند و میفهمند!
پاسخ هایی که گاهی
مجبورشدهاندچندین
واسطه بینالمللی را
با التماس به سراغ
ایران بفرستند تا از
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هشت سال گذشته به نحوی همکار دولت بوده
وهست.علیالریجانیوحسنروحانیراشاید
بتوانسردمداراناینجریاننامید.
▪تالشالریجانیبرایغیریتسازی

الریجانی در هشت سال گذشته یکی از حامیان
اصلی حسن روحانی بود  .یکی دو هفته مانده به
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ،الریجانی
به طور رسمی خودش به میدان آمد .تیم خوب
رسانهای برای خود به خدمت گرفته و معلوم بود
که برنامه حسابی برای انتخابات دارد .روز ثبت
نام هم با هیبتی خاص در وزارت کشور حاضر
شدوثبتنامکردولینتوانستاحرازصالحیت
بگیرد .ورای این که حضور الریجانی در میدان

انتخابات چه فضایی را میتوانست ایجاد کند،
او براساس قانون ،دیگر نامزد انتخابات نبود
ولــی از فرصت ایجاد شــده بــرای فضاسازی
تبلیغاتی استفاده کرد .همان موقع بود که مدام
به شورای نگهبان نامه مینوشت که دلیل عدم
احراز صالحیتم را اعالم کنید و با پاسخ شورای
نگهبان مواجه میشد .انتخابات برگزار و آیت
ا ...رئیسی پیروز شد ولی چندین بار الریجانی
بر اعالم دلیل تایید نشدن صالحیت خود تاکید
کرد و هر بار با پاسخ شورای نگهبان مواجه شد
که «ما براساس قانون ،حق افشای دلیل عدم
احراز صالحیتها را نداریم» .این که الریجانی
چرا تایید نشد ،محل این بحث نیست ولی آن
چه بدیهی است تا توانست در عرصه رسانه بر
این بوق دمید که «من به ناحق رد شدهام» .در
آخرین مورد هم در پاسخ به اظهارات سخنگوی
نشدن
شــورای نگهبان دربــاره اعالم عمومی
ِ
دلیل عدم احــراز صالحیت اش گفت که «به
کسی ظلم نکنید ؛ حتی به ایهام» .الریجانی اما
در ایجاد این فاصله بین نظام و خود ،تنها جایگاه
سیاسی خود یعنی مسئولیت قرارداد 25ساله
ایران و چین را هم کنار گذاشت .جایگاهی که
نه وجهه جناحی دارد و نه مختص دولت فعلی
بوده بلکه قراردادی است که کلیت نظام با آن
درگیر است و الریجانی نیز به عنوان شخصی
که سابقه مذاکرات بینالمللی دارد ،گزینه
مناسبی برای پیشبرد اهداف این قرارداد بود
ولی به یک باره خبر آمد که از این موقعیت هم
کنارهگیری کرده است.
▪خروجروحانیازپستو

بعد از تحویل پاستور به آیت ا ...رئیسی ،تقریبا
دیگر خبری از روحانی نبود تا این که دو روز پیش
اولینتصویرعمومیاودردیدارشرکتکنندگان

همگراییمنطقهای برای صلح درافغانستان
وزیرانخارجه ۶کشورهمسایهافغانستان،فردابرایبررسیراهکارهایتحققصلحو
ثباتدرافغانستاندرتهرانحضورمییابند.ایننشستبهدالیلمختلفمیتوانداز
دیگرسازوکارهابرایحلوفصلبحرانافغانستانموثرترونتیجهبخشترباشد
متمرکزکنند.درنخستیننشستوزیرانخارجه
 ۶کشور همسایه افغانستان شامل ایران ،چین،
پاکستان،ازبکستان،تاجیکستانوترکمنستان
که  ۱۷شهریور به صورت مجازی و به ریاست
پاکستانبود،توافقشدکهدوربعدیایننشست
در تهران برگزار شود.حسین امیرعبداللهیان
وزیــر امــور خارجه کشورمان طی سخنانی در
این نشست از آمادگی جمهوری اسالمی ایران
برای در اختیار گذاشتن تمامی امکانات خود
به منظور پیشبرد مذاکرات بین االفغانی خبر
داد .سفارت ایــران در کابل در توئیتی ضمن
اعالمرسمیبرگزاریایننشستاعالمکردکه
دستور کار این اجالس ادامه مذاکرات و گفت
وگوهادربارهآیندهافغانستانخواهدبود.سعید
خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز
در نشست هفتگی با خبرنگاران اعالم کرد که
این نشست یک روزه خواهد بــود .دستورکار
نشست تهران ،ادامــه گفتوگوهایی است که
در دور اول به صورت مجازی برگزار شد .این
کشورهامتمرکزخواهندبودکهبهتشکیلدولت
فراگیردرافغانستانوصلحوثباتدرافغانستان
کمک کنند .البته گفت و گوها و رایزنیهای
سیاسیودیپلماتیکدراشکالمختلفازسوی
قــدرتهــای مختلف در حــال پیگیری اســت با

این حال گفت و گوها و تبادل نظر همسایگان
در صورت دستیابی به توافق میتواند به دالیل
مختلفنتیجهبخشترومفیدترواقعشود .امروزه
مقوله امنیت مفهومی به هم پیوسته است ،هر
ناامنی و بی ثباتی خواه ناخواه قبل از هر منطقه
دیگربهکشورهاومناطقهمسایهسرریزمیکند.
از سوی دیگر توسعه و ثبات و امنیت زمینه ساز
توسعهوآرامشدرکشورهایهمسایهمیشود.از
اینجهتهمسایگاننسبتبههرکشوردیگری
محق تر هستند که دربــاره افغانستان گفت و
گو و برای حل و فصل چالشها و مشکالت آن
چارهاندیشیکنند.نکتهمهماینکهکشورهای
منطقه و همسایه رویکرد مسئوالنه تری در قبال
مسائل افغانستان در مقایسه با کشورهایی
مانند آمریکا دارند که بعد از دو دهه اشغال  ،این
کشور را در وضعیتی اسفبار ،ترک و وارد دور
تازه ای از بیثباتی کرد که چشم انــداز آن هم
بــرای مــردم افغانستان و هم بــرای کل منطقه
بسیار خطرناک است .از همان آغاز بحران در
افغانستان ،همسایگان این کشور در معرض
مهاجرت اتباع افغانستانی به کشورهای خود
بودهاند .گفته میشود هم اینک ایران میزبان
دستکمسهمیلیونافغانستانیاستکه بههر
حال باید نیازهای مختلف آن ها اعم از نیازهای

رمزگشایی از تهدید شمخانی
پاسخدبیرشورایعالیامنیتملیکشورمانبهادعایصهیونیستهادربارهاختصاص
 1/5میلیارددالربرایحملهبهتاسیساتهستهایایرانباپوششبرجستهرسانهایدر
منطقهمواجهشدهاست
ایران بخواهد که روند تنبیه را متوقف کند!اما
این بار صهیونیست ها مدعی شدهاند که این
بودجه یک و نیم میلیارد دالری را برای حمله
مستقیم به مراکز هستهای تصویب کردهاند!
اما پاسخ دریابان علی شمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی ایران به این ادعاها را باید به
نوعی رمز گشایی از دکترین جمهوری
اسالمی ایــران در قبال تهدیدات
رژیم صهیونیستی قلمداد کرد.
مقامعالیامنیتیایرانبهتازگی
در صفحه شخصی خود به زبان
های فارسی ،انگلیسی ،عربی و
عبرینوشت":رژیمصهیونیستی
بهجای اختصاصبودجه
یک ونیم میلیارد
دالری بــــرای
شـــــرارت علیه
ایــــران بــه فکر
تــامــیــن ده ها
هــزار میلیارد

دالر بودجه برای بازسازی خسارت های ناشی
از پاسخ کوبنده ایران باشد".پیام مهم شمخانی
با پوشش گسترده رسانه هــای منطقه ای و
بینالمللیروبهروشدکهواکنشهایمتفاوتی
را به دنبال داشت.برخی در این باره گفتند ،اگر
ایران بخواهد در پاسخ به حمل ه صهیونیست ها
اقدام متناسبی را انجام دهد قاعدت ًا هزینه ای
برابرباچندهزارمیلیاردبهدنبالنخواهدداشت!
چرا که این رقم بسیار باالیی است.اگرچه این
نگاه در ابتدا می تواند منطقی جلوه کند لیکن
واقعیت نهفته در پیام کوتاه شمخانی ناظر به
تبیین راهبرد جمهوری اسالمی در قبال اقدام
مستقیم رژیــم صهیونیستی علیه ایــران است
که محاسبات متفاوتی را می طلبد.بعضی
کارشناساندررمزگشاییازاینتهدیدشمخانی
می گویند :اگرچه وقتی صهیونیست ها به نحو
پنهان شــرارت می کنند پاسخ های متقارن و
متناسبی دریافت می کنند اما اگر تهدید آشکار
آنهاعملیاتیشودقاعدت ًاپاسخایران،تناسبیبا
شرارتصهیونیستهانخواهدداشتوماشهای
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کنفرانسوحدت منتشرشد.خیلیهااینحضور
رابازگشتدوبارهویبهعرصهکنشگریسیاسی
قلمداد کرده اند .درواقع پس از بحثهای ضد و
نقیض درباره این که از او برای عضویت در مجمع
تشخیص مصلحت نظام دعوت نشده یا خودش
حاضر به عضویت در مجمع نشده ،این اولین
ی بود که در دوران ریاست
نمود رسانهای روحان 
جمهوری و بهویژه ماههای آخر تقریبا هر روز
یکی دوساعت پخش زنده داشت .یک شباهت
بزرگ در کنار همه مواضع نزدیک سیاسی بین
الریجانی و روحانی هست و آن این که هر دوی
این ها اکنون مسئولیت قابل توجهی در نظام
جمهوری اسالمی ندارند و این بیش از پیش
میتواند انگیزه را برای ائتالف گفتمانی این دو
شخصیت سیاسی فراهم کند .در همین زمینه
علی مطهری که در طیف سیاسی اعتدالیون
تعریف می شود ،به تازگی گفته است که «اگر
روحانی صراحت و شجاعت بیشتری داشته
باشد ،میتواند در عالم سیاست همان نقشی
را ایفا کند که اکبر هاشمیرفسنجانی بازی
میکرد» .فعال اتحاد سیاسی این دو شخصیت
(روحانی و الریجانی) نمود عینی و بیرونی به
خود نگرفته ولی همه قرائن سیاسی حاکی از
این است که این دو شخصیت به زودی برای
تعیین تکلیف وضعیت سیاسی جریان خود به
طوررسمی دور یک میز جمع می شوند و اکنون
درپیآنهستندکهباتقویتیکدوقطبی،برای
خودماهیتیجدیدتعریفکنند،ازاینرومترصد
آن هستند که دولت سیزدهم ماههای ابتدایی
خود را سپری کند تا بتوانند با غیریتسازی با
وضعموجود ،خودرایکآلترناتیومعرفیوپایگاه
اجتماعی خود و حتی اصالح طلبان را به سمت
خود جلب کنند .اتفاقاتی که در آینده بیشتر
میتوان درباره آن صحبت کرد.
حیاتی و اولیه و در ادامه نیازهایی مانند آموزش
آن ها تامین شــود .این موضوع البته مبتال به
همه همسایگان افغانستان هست و هرکدام به
نحوی درگیر این مسئله هستند .موضوع دوم
سرریز ناامنی و بیثباتی به کشورهای همسایه
است.در سایه بی ثباتیهای امروز افغانستان
امروز خطر گسترش تروریسم و افراطیگری
در قــالــب داع ــش بیش از هــر زم ــان دیگری
افزایش یافته اســت .با عنایت به تجربه چند
سال اخیر کشورهای عراق و سوریه هرگونه
اهمال و سستی از ســوی کشورهای منطقه
خسارتهای جبران ناپذیری برای منطقه به
همراه خواهد داشت .کما این که در همین
ماههای اخیر شاهد انفجارهایی در افغانستان
بــوده ایم که نشان دهنده افزایش تحرکات
گروه تروریستی تکفیری داعش در افغانستان
بوده و این انفجارها زنگ خطر را برای منطقه
به صــدا درآورده اســت .طبیعی اســت که هر
کدام از همسایگان دیدگاههای متنوع و گاه
متضادی درباره مسائل مختلف دارند در عین
حال دستاوردهای صلح و ثبات درافغانستان
هم بــرای مــردم ایــن کشور و هم همسایگان
برکسی پوشیده نیست .از ایــن رو برگزاری
چنین نشستی در این مقطع می تواند نقش
غیرقابل انکاری در کاستن از اختالف نظرها و
دستیابیبهتوافقبرایمسائلامروزافغانستان
داشته باشد.عالوه بر این هر کدام از کشورهای
همسایه از ظرفیت هایی برخوردار هستند که
در صورت استفاده درست و هم افزا می تواند در
عبور از افغانستان از وضعیت کنونی موثر باشد.
فعال می شــود که حاصل آن ،خسارت های
غیر قابل تصور به موجودیت رژیم صهیونیستی
خواهد بــود.در صورت حمله اسرائیل طبیعت ًا
ایران،موجودیترژیمصهیونیستیراباحمالت
واقداماتمستقیموسنگینوبدونوقفه،هدف
قرارخواهددادوایناقدامبهدلیلآنکهمساوی
با از میان رفتن موجودیت رژیم صهیونیستی
استهزینهایکمترازچنددههزارمیلیاردبرای
آنهابهدنبالنخواهدداشت.
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چهره ها
روایت قاضی القضات از گزارش یک نهاد
نظارتی درباره تخلفات یک قاضی

اژهای:ازلغزشیکقاضیدلمبهدردآمد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فزونی وسوسههای
شیطانی و هواهای نفسانی و فشارهای دشمنان
بیرونی در شرایط دشوار فعلی گفت :روز گذشته
گزارشیکنهادنظارتیدربارهعملکردیکقاضی
به دستم رسید که حقیقت ًا دلم به درد آمد که این
شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه
به دلیل تمایالت نفسانی دچار لغزشهایی شده
است.حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای
ادامه داد :شیاطین و دشمنان سعی میکنند از
نقطهضعفانساناستفادهکنندوماکهمیخواهیم
پرچمدار انقالب و الگوی حسنه در جهان باشیم
باید بیش از همه به سنگینی مسئولیت توجه کنیم
و نباید در مقابل نامالیمات ،کمبودها و فشارها
صبرمان لبریز شود و از پای درآییم .اژهای افزود:
خیلی اوقات انسان به راحتی زبان باز میکند و
حرفهای نادرست میزند و مطالبی که راجع به
آنها علم و یقین ندارد ،بیان و توجیه هم میکند
که دیگران چنین گفتهاند یا چنین شایعه شده
است.وی تصریح کرد :در شرایط دشوار امروز باید
از سرنوشت کسانی که در چهار دهه گذشته به
دلیل غفلت دچار خطا و انحراف شده اند ،عبرت
گرفت و از خدا ،قرآن و نماز و پیامبر اعظم (ص)و
خاندان او که وسیله تقرب
الهی هستند استمداد
بجوییم تا خدا لحظهای ما
را در برابر لغزشها
رها نکند/.میزان

باقری فردا با مورا در بروکسل دیدار میکند
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ،چهارشنبه این
هفتهبرایگفتوگوباهماهنگکنندهکمیسیون
مشترک برجام به بروکسل میرود.علی باقری
در حساب توئیتری خود نوشت :روز چهارشنبه،
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در
بروکسل مالقات خواهم کرد تا گفت و گوهایمان
را درباره مذاکرات نتیجه_محور ادامه دهیم .وی
اضافه کرد :ایران مصمم به انجام مذاکراتی است
که تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی را به صورت
کامل و موثر لغو کند ،عادیسازی روابط تجاری و
اقتصادیباایرانراتضمینوضمانتهایمعتبری
برای بدعهدی نکردن بیشتر فراهم کند .معاون
سیاسی وزیر امور خارجه اضافه کرد :مسئله این
است که آیا طرفهای مقابل از آمادگی واقعی
بــرای انجام تعهدات خــود ،از جمله فراخواندن
یــک نــاقــض غــیــرعــضــو بــه تـــرک خــط مشیها
و میراث مخرب گذشته برخوردارند؟ باقری
کنی تصریح کرد :ادامه سیاست شکستخورده
فشار حداکثری قطعا نمیتواند موانع پیشروی
«مــذاکــرات بــرای لغو تحریمهای غیرقانونی و
ظالمانه» را بردارد ،بلکه بر پیچیدگیهای فراوان
مذاکرات خواهد افــزود .این در حالی است که
رابرت مالی ،نماینده آمریکا در امور ایران گفت
 :آمریکا و شرکایش در اروپا و خاورمیانه خود را
برای زندگی بدون توافق هستهای با ایران آماده
میکنند .نشست روز چهارشنبه باقری کنی با
انریکه مورا ،جایگزینی برای گفتوگوها در وین
نیست .همزمان،به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی
صبح دیروز پس از دریافت استوارنامه «کریستین
دوســی» سفیر جدید سوئیس در تهران با بیان
ایــن که روابــط دو کشور همواره دوستانه بوده
اســت ،افــزود :سوئیس همواره نقش مثبتی در
حفظ و گسترش صلح داشته
و انــتــظــار مـــیرود در دوران
جدید نیز بتواند نقش مستقل
خود را در برابر سیاستهای
یــک جانبهگرایانه آمریکا
حفظکند.

