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تازههای مطبوعات
••کیهان – فیلم شهید بهشتی درحالی قرار است تولید
شود که در فیلمنامه اولیهای که برای این فیلم نگارش
یافته ،برخی از واقعیات تاریخی تحریف شده است.
••صبح نو -این روزنامه طرح تشکیل وزارت خانه «برنامه و
بودجه»» را مغایر با قانون اساسی خواند و نوشت :اطالعات
از این طرح اعالم نشده واکثر اعضای کمیسیون برنامه و
بودجه ابراز بی اطالعی کردند.
••جوان – این روزنامه درمطلبی با عنوان «بازی روحانی
واصالحطلبان با هم» با اشاره به عملکرد روحانی و اصالح
طلبان دربـــاره تعیین وزرای دولــت دوازدهـــم نوشت:
اصال حطلبان درصــدد هستند به گونهای حرکت کنند
که پاسخگوی عملکرد روحانی نباشند تا بتوانند با انتقاد
ازوضع موجود به انتخابات  1400وارد شوند وازسوی
دیگر به نظر میرسد روحانی بی میلی خود دربهکارگیری
اصالحطلبان را پشت نظام مخفی میکند.
••ابتکار-این روزنامه در مطلبی با عنوان « کمین خارجی
ها برای بازار  26هزارمیلیارد تومانی!» به این سوال که
چرا سرمایه گذاران خارجی حوزه فست فود و رستوران
عالقه مند به حضور در ایــران شــده انــد؟ پــرداخــت و به
نقل از اسفندیار باتمانقلیج ،موسس مجمع ایران و اروپا
نوشت:توسعه بخش فست فود موجب ایجاد فرصتهای
شغلی میشود ،چیزی که ایران خیلی به آن نیاز دارد.
••قانون – این روزنامه در گزارشی از راه انــدازی گشت
حجاب موتوری در قم خبرداده و آن را بدسلیقگی دانست و
نوشت :فکر مناسبی پشت این طرح نیست و تفکیک کردن
چادر و مانتو و گوشزد کردن آن نیز سوار بر موتور ،نتیجه
عکس خواهد داشت.
••آرمــان -ایــن روزنــامــه در مطلبی با عنوان "اشتباهات
«ظــریـ ِ
ـف » صــدا وسیما"با اش ــاره بــه اینکه صــدا و سیما
چهارشنبه گذشته در اخبار سراسری در ساعت  19در
حالیکهسخنانظریفراپخشمیکرددرزیرنویسخودبه
جای وزیر امور خارجه ایران از تعبیر وزیر امور خارجه آمریکا
استفاده کرد،نوشت :آنچه مشاهده شد ابتکار جدیدی بود
که هنوز مشخص نشده اشتباهی سهو بود یا عمد!
••آفتاب یزد  -ناطق نوری گفت :حزب موتلفه بیش از ۵۰
سال سابقه دارد انصاف ًا تشکیالت منسجم و موثری بود و در
متن انقالب نقش بسیاری داشت ،اما امروزه شاهدیم قادر
به جذب فرزندان خودشان در این تشکیالت نیستند.
••شرق -قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در گفت و گو با
اینروزنامهدرپاسخبهاینپرسشکه« دربارهشمامیگویند
وزیر پورشهسوار ،آیا شما پورشه دارید؟» گفت :من فکر کنم
 ٩ ،٨سال پیش ،نمیدانستم که وزیر میشوم .آن موقع
دنبال ماشین میگشتم .ماشین پرادو داشتم ،ولی پرادوها
زود چپ میکرد .دنبال همین ماشینهای شاسی بلند
بودم که گفتند این بهترین ماشین است (پورشه) که من
هم خریدم؛ آن موقع حدود  ٢٠٠میلیون تومان بود .وی در
عین حال افزود ...« :من از روزی که وزیر شدم تا االن ،یک
ثانیه هم پشت آن ماشین ننشستهام....از آن طرف باوجود
فشاری که همسرم داشــت ،برای اینکه آن را بفروشم؛ از
ابتدا هم راضی نبود و میگفت همین ماشینی که هست
خوب است .من میگفتم ما به جاده میرویم و باالخره باید
ماشین امن باشد .من که پول دارم ،دلم هم که میخواهد.
وقــتــی نــخــرم یعنی نــفــاق دارم ،آن هــم بــه خــاطــر حرف
دیگران .این چیزی که متأسفانه در کشور شایع است».

...

انعکاس
••پارس نیوز مدعی شد  :بعد از مالقات یک عضو شورای
مشورتی اصالح طلبان از سوی رئیس دولت دوم خرداد با
حسن روحانی ،یک مقام ارشد این حلقه به درخواست های
این فرد ،واکنش نشان داده است.وی گفته است :آقای
روحانی همچنان تحلیل و تهدیدهای جریان اصالحات را
اص ً
ال قبول ندارد.اصالح طلبان در مورد کابینه یک مقدار
سهم خواهی می کنند ولی من اهل باج دهی و امتیازدهی
به کسی نیستم و هر کسی اندازه وزن خودش باید انتظار
داشته باشد .آقای روحانی بر این باور است که کل جریان
اصالحات اگر خودشان را برای انتخابات کشته باشند
 5-6میلیون بیشتر طرفدار ندارند و به صورت اتومات بین
روحانی و رئیسی قطع ًا به من(روحانی) رأی می دادند و
خیلی احتیاج نبود که آقایان کاری کنند.
••جمهوریت مدعی شد  :تحلیل و شنیدهها در آستانه
انتخاب وزرا برای کابینه دوازدهم خبر از تغییرات مهمی در
برخی از وزارتخانه ها نظیر وزارت ارشاد و علوم میدهد .بر
اساس شنیدهها صالحی امیری که در اواسط دولت یازدهم
جایگزین علی جنتی شده بود از جمله افرادی است که در
بدنه وزیران دولت آینده حضور ندارد ،تحلیلگران از عباس
صالحی معاونت فعلی فرهنگی وزارت ارشاد به عنوان وزیر
بعدی وزارت مهم ارشــاد نام میبرند.همچنین خبرها
حاکی از آن است رضا فرجیدانا وزیر سابق وزارت علوم که
در میانه راه دولت یازدهم با استیضاح مجلس وقت از اداره
وزارت علوم جا ماند همچنان مورد وثوق روحانی است و
احتماال جای فرهادی را در وزارتخانه خواهد گرفت.
••بولتن نیوز مدعی شد  :در حالی که بر اساس مصوبه
هیئت دولت ،هر گونه واردات برنج در فصل برداشت (اول
تیر ماه تا مهر ماه) ممنوع است ،اما معاون اجرایی رئیس
جمهور رئیس کارگروه تنظیم بازار ،در نامه ای از وزیر جهاد
کشاورزی خواست تا با نادیده گرفتن این مصوبه هیئت
وزیــران ،نسبت به واردات برنج اقــدام کند .این نامه در
حالی نوشته شده که از روزهای گذشته برداشت برنج در
مزارع استان های شمالی شروع شده ولی به علت واردات
بیش از حد صورت گرفته بخشی از محصول سال گذشته
کشاورزان هنوز به فروش نرفته است و برای فروش برنج
جدید کشاورزان ،خریدار آنچنانی وجود ندارد.
••جهان نیوز نوشت  :این روزها که شورای شهر پنجم در
اختیار اصالح طلبان قرار گرفته بازهم پیرترین گزینه ها
برای شهرداری معرفی می شوند.این در حالی است که
قبل از این نیز یکی از بزرگترین انتقادها به اصالح طلبان
بــرای لیست امید عدم حضور جوانان و در عوض حضور
پررنگاصالحطلبانبازنشستهدرفهرستپیشنهادیبرای
شورای تهران بود!مشاهده می شود که نفرات اول رای آور از
پیرترینچهرههایسیاسیاصالحطلبمحسوبمیشوند
که البته اولین نفر وضعیت جسمانی مناسبی برای مدیریت
کالن هم ندارد .نجفی پیش از این به علت مشکالت قلبی از
میراث فرهنگی کناره گیری کرده بود.
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فارین پالیسی با اشاره به دستور اخیر ترامپ افشا کرد

تشکیل کمیته « زمینه چینی» برای نقض برجام در کاخ سفید
والیتی :نقض عهد آمریکایی ها را بدون پاسخ نمی گذاریم

نمایندهکشورماندرنشستروزجمعه،پسازایننشست
در جمع خبرنگاران اعالم کرد توضیحات طرف آمریکایی
از نظر ما قابل قبول نیست و ما گزینههای مختلفی را در
دسترس داریــم که در زمــان مناسب و به شکل مناسب
واکنش نشان میدهیم .به گــزارش ایرنا وی افــزود:
تمام مواردی که در یک سال و نیم گذشته به نوعی زیر پا
گذاشتن تعهدات ،بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا نسبت
به برجام بوده ،یک به یک توضیح داده شد و بحث مفصلی
در این زمینه صورت گرفت.

ادیب-دستورترامپبرایزمینهچینیجهتاعالمپایبند
نبودن ایران به برجام ،ادعای رویترز مبنی بر استفاده
نکردن ایران از سازوکار پیش بینی شده در برجام برای
اعتراض به آمریکا و همچنین هشدار تند ایران برای مقابله
با تحریم های اخیر آمریکا از مهمترین تحوالت اجرای
برجام در  24ساعت گذشته بــود .با توجه به مجموعه
تحوالت چند روز گذشته به خصوص اظهارنظر دکتر
روحانی مبنی بر پایبند نبودن آمریکا به متن و روح برجام،
به نظر می رسد ،برجام به نقطه جوش رسیده و در هفته
های آینده باید منتظر اخبار و احتما ًال تصمیمات جدید
ایران و آمریکا در رابطه با توافق هسته ای باشیم.

▪گزینه های مختلفی داریم

▪خبر مهم فارین پالیسی پیرامون تصمیم ترامپ
درباره برجام

روز گذشته نشریه آمریکایی فارین پالیسی به نقل از
منابع آگاه گزارش داده که ترامپ رئیسجمهور آمریکا
به گروهی از نزدیکان مورد اعتماد خود در کاخ سفید،
دستور داده زمینههای الزم را برای اعالم پایبند نبودن
ایران به «برجام» در گزارش سهماهه بعدی به کنگره فراهم
کنند .به گزارش فارس یک منبع نزدیک به کاخ سفید به
فارین پالیسی گفته« :رئیسجمهور به کاخ سفید گفته که
میخواهد ۹۰روز دیگر در موقعیتی باشد که پایبند نبودن
ایران به برجام را اعالم کند و وظیفه آنها این است که او را
به این نقطه هدف برسانند ».به گفته منابع مورد استناد
فارین پالیسی ،حداقل تا یک هفته دیگر که اولین جلسه
تیم جدید ترامپ برگزار شود ،جزئیات جدیدی دراین
باره آشکار نخواهد شد .این تصمیم ترامپ عمال به معنای
بی اعتمادی او به وزارت خارجه اش می باشد .در روزهای
اخیر گزارش های متعددی از اختالف وزیر خارجه آمریکا
با رئیس جمهور این کشور درباره برجام منتشر شده است.
تیلرسون معتقد است برجام باید حفظ شود و ترامپ به
شدت نگاه منفی نسبت به توافق هسته ای دارد .در همین
حال روزنامه «لس آنجلس تایمز» در سرمقاله روز گذشته
خود نوشت :آمریکا بازی با توافق هسته ای را تمام کند و
به تعهداتش پایبند باشد.
▪خرازی :برای حالتی که آمریکا از توافق خارج شود،
آماده هستیم

در صورتی که ترامپ پایبند نبودن ایــران از برجام را
اعالم کند ،عم ً
ال می توان گفت آمریکا از برجام خارج
شــده اســت .موضوعی کــه رئیس شـــورای راهــبــردی
روابــط خارجی کشورمان در مصاحبه روز جمعه خود
با فرانس 24به آن واکنش نشان داد؛ کمال خرازی
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایــران را ناقض توافق
هستهای توصیف کرد و گفت :ما برای حالتی که آمریکا
از توافق خــارج شــود ،آمــاده هستیم .وی با اشــاره به
درخواست مقا مهای آمریکایی از ســران شرکتهای
اروپایی برای عدم تجارت با ایران گفت« :این اقدامی
است که خالف متن توافق هستهای اســت ،زیــرا طبق
بندهای  26و  29امضاکنندگان برجام بایستی حسن



نیت در اجرای توافق را ضمانت کنند ».خرازی تأکید کرد
اقدام ایاالت متحده خالف متن برجام است.
▪رویترز :ایران برای دومین بار تصمیم گرفت که از
سازوکار پیش بینی شده در برجام استفاده نکند

در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از  2منبع آگاه
نوشت که ایــران باوجود انتقادات درخصوص پایبند
نبودن آمریکا به توافق هستهای ،روز جمعه برای دومین
بار تصمیم گرفت که این توافق را دستخوش اعتراض
قرار ندهد و از سازوکار پیش بینی شده در برجام استفاده
نکند .بنا بر این گزارش ،ایران میتوانست از نشست
موسوم به کمیسیون مشترک برجام که هر  3ماه یک بار
با حضور نمایندگان طرفهای این توافق در وین برگزار
میشود ،استفاده کند و یک سازوکار اعتراض رسمی را
به کار بیندازد .این در حالی است که ایران در نشست روز
جمعه این کمیسیون تنها به اعتراض و بحث اکتفا کرده
و شکایت رسمی را مطرح نکرده است .به گزارش فارس
به نقل از رویترز عباس عراقچی ،نماینده ایران از پاسخ
به این سوال که آیا ایران از این نشست برای اجرای این
سازوکار استفاده کرده یا خیر ،امتناع کرد .یک منبع
مطلع از این نشست به رویترز گفت« :ایرانیها شکایات
فراوانی کردند و روسها از آنها حمایت کردند اما آنها
مطابق خواست آمریکا بازی نخواهند کرد و سرشان
کاله نخواهد رفت».اتحادیه اروپا در بیانیه ای که پس
از این نشست صادر شد ،با تقدیر از پایبندی ایران به
برجام ،از همه کشورها خواست که با حسن نیت به
تعهدات خود ادامه دهند .در بخشی از این بیانیه که
به امضای هلگا اشمیت معاون موگرینی رسیده ،آمده
است« :در این جلسه گزارش هایی ارائه شد که نشان
می داد همچنانکه در اخبار مربوط به معامالت کالن
تجارت و سرمایه گذاری منعکس شده ،به رغم برخی
چالش ها ،یک روند مستمر در شراکت اقتصادی با ایران
وجود داشته است».
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انتخابات شوراها
ابطال انتخابات شوراها در  2شهر خوزستان
ایرنا  -رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
شوراها گفت :انتخابات حوزه منصوریه اهواز و شهر
مینوی خوزستان باطل شد .محمودی شاه نشین با
تاکید بر این که صحت انتخابات شوراها تایید شده
اســت ،در مــورد سرنوشت دو شهری که انتخابات

شوراها در آن باطل شده است ،گفت :بر اساس قانون
دیگر انتخاباتی در این شهرها نخواهیم داشت و قانون
دراینزمینهاعالممیکندکهدراینشهرها،استاندار
آن شهر قائم مقام شورای شهر است.پنجمین دوره
انتخابات شورا 29اردیبهشت برگزار شد.

انصاری :پرونده رقابت های انتخاباتی را بسته و به رئیس
جمهور منتخب کمک کنید
معاون حقوقی رییس جمهور گفت :فکر منتخب مردم در
آستانه تشکیل دولت دوازدهم معطوف به سازماندهی و
تشکیل کابینه ای قوی ،ادامه راه پیروزی های گذشته،
است ،همه به ایشان و دولت کمک کنند و پرونده رقابت
های انتخاباتی را ببندند.به گزارش ایسنا ،حجت االسالم
انصاری در دیدار فرمانداران استان تهران اظهار کرد:
اینکه وضع رای آقای دکتر روحانی در تهران نسبت به کل
کشورممتازبود،صرفابهخاطریکهفتهتبلیغاتانتخابات
نبود ،بلکه این نتیجه ،حاصل فرآیند مجموعه فعالیت
هایی بود که در طول  4سال ،دوستان در دولت یازدهم
انجام دادند و بنده به سهم خودم از این زحمات تشکر می
کنم.وی خاطرنشان کرد :رفتاری که این روزها بعضا از
سوی رییس جمهور یا اعضای کنگره آمریکا مشاهده می
شود ،مایه ننگ دولتی است که ادعای ابرقدرتی دارد و
مایه شرمساری مردم آمریکا در ذهنیت جامعه بین الملل
است .اینها از یکسو ادعای مبارزه با تروریسم را دارند و از
سوی دیگر صرفا به خاطر دوشیدن و چپاول منابع نفتی
و مالی ،دست در دست بزرگترین حامیان تروریسم داده
و چشمشان را بر روی حمایت های مالی و تسلیحاتی
این دسته کشورها از تروریسم بسته اند .امروز کیست که
نداند عربستان سعودی مادر تروریست ها در منطقه بوده
و هست و آمریکایی ها بهترین روابط را با این کشور برقرار
کرده اند  .انصاری افــزود :مقامات آمریکایی به خاطر

پول ،مهمان گروهی از تروریست ها شده اند که بسیاری
از شیوه های خشن و وحشیانه تروریستی معاصر را 38
سال پیش بنیان گذاشتند.معاون حقوقی رییس جمهور
در بخش دیگری از سخنانش تصریح کــرد :به دنبال
فراخوان بزرگان مورد وثوق مردم ،بزرگان اصالحات،
آقای خاتمی ،آیت ا ...سید حسن خمینی ،آقای ناطق
نوری ،آقای عارف و دیگر بزرگان و در راس همه فراخوان
مقاممعظمرهبریبرایحضورمردمدرصحنهانتخابات،
حماسه بزرگی آفریده شد.امیدوارم اکنون که در آستانه
تشکیل دولــت دوازدهـــم هستیم و منتخب محبوب
مردم دکتر روحانی همه مشغله ذهنی اش مصروف به
سازماندهی و تشکیل کابینه ای قوی و ادامه راه پیروزی
هــای گذشته ،ساماندهی اقتصاد مقاومتی و ایجاد
اشتغال و رونق تولید و کار در کشور است ،همه به ایشان
و دولت کمک کنند و پرونده رقابت های انتخاباتی را
ببندند.وی اضافه کرد :به نظر می رسد که بعضی ها از
نتیجه انتخابات خیلی عصبانی هستند و رفتاری می
کنند که گویا مایل نیستند منتخب مردم موفق ظاهر
شود و همان تیترها و مطالب تخریبی 4سال گذشته را در
رسانه ها و تریبون هایشان دارند تکرار می کنند .انصاری
گفت:امیدوارم کاندیداهای محترم ،طرفدارانشان و
ستادهایشان را به همکاری و همراهی و بستن پرونده
تبلیغات و رقابت های انتخاباتی فرابخوانند.

مهر علیزاده :ازسال ۹۲درخصوص شهرداری درحال مطالعه هستم
مهرعلیزاده معاون رئیس جمهور در دولت اصالحات ،که
از وی به عنوان یکی از گزینههای شهرداری نام میبرند
در گفت وگو با ایلنا در این باره که نامش به عنوان شهردار
احتمالی تهران و حتی تبریز ،مطرح است و اینکه ترجیح
اش چیست تاکید کرد :ترجیح من خیلی مهم نیست
ولی با توجه به اینکه از سال  ۹۲درخصوص شهرداری و
مدیریتشهریدرحالمطالعههستم،درآنزمینهبیشتر

متمرکز بوده و در حال پیش رفتن هستم .وی افزود :ولی
اگر به من بگویند برای انجام خدمت ،به یک قسمت برو و
نامهرسان بشو ،من میگویم چشم و درخدمت هستم.وی
هم چنین درباره کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست
جمهوری سال  ۱۴۰۰گفت:برنامهای برای انتخابات
ســال  ۱۴۰۰نــدارم و همه توانم را بــرای حل و فصل
مشکالت و معضالت تهران به کار خواهم بست.

▪انتقاد روسیه از تحریم های اخیر آمریکا

وزارت امور خارجه روسیه هم در بیانیه ای که به صراحت از
آمریکا انتقاد کرده ،تصریح کرده« :هر اقدامی که بر خالف
این اصل باشد ،باعث تضعیف تداوم برجام میشود و به
همکاریهای اقتصادی بین المللی آسیب میرساند ».به
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک وزارت امور خارجه روسیه
روز جمعه اعالم کرد مسکو از همه طرفین توافق هستهای
ایران درخواست میکند به این موافقتنامه پایبند بمانند؛
از جمله در خصوص لغو تحریمهای یکجانبه علیه تهران.
▪عراقچی :در زمان مناسب و به شکل مناسب واکنش
نشان میدهیم

عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجــرای برجام و

وی با اعالم اینکه ایران نسبت به بدعهدی های آمریکا
اعتراض دارد ،تصریح کرد :ایران حق خود را برای هر
واکنشی نسبت به این بدعهدیها محفوظ نگه میدارد.
ما گزینههای مختلفی را در دسترس داریــم برخی از
گزینهها در خود برجام پیش بینی شده و برخی گزینهها
هم در دستوراتی است که در مصوبه مجلس و شورای عالی
امنیت ملی و مقام معظم رهبری وجود دارد .همه اینها
مالکهای ما خواهد بود.
▪والیتی :باید بعد از بازگشت عراقچی و ظریف به
تصمیم مشترک برسیم

همچنین والیتی عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام روز
گذشته در پاسخ به سوالی درباره واکنش ایران به تحریم
های اخیر آمریکا با بیان اینکه من به عنوان یکی از اعضای
هیئت نظارت بر اجرای برجام به این نقض عهد آمریکا
معترضم و معتقدم باید بعد از بازگشت آقایان ظریف و
عراقچی به ایران نتیجه گفتوگوهای آنها را بشنویم و یک
تصمیم مشترکی بگیریم ،گفت :بدون تردید نقض عهد
آمریکاییها در خصوص برجام بدون پاسخ نخواهد ماند.

خبر مرتبط

سران مجلس نمایندگان با طرح تحریمی علیه ایران موافقت کردند
بعد از هفته ها بحث و بررسی ،باالخره سران مجلس نمایندگان آمریکا بر سر متن اولیه طرح تحریمهای ایران ،روسیه
و کره شمالی به توافق رسیده اند و قرار است این طرح در روز سه شنبه به رأی گذاشته شود .به گزارش فارس در این
طرح که نسخه اصالح و تکمیلشده مصوبه سنای آمریکا برای تحریم ایران و روسیه است ،به فعالیتهای موشکی،
حمایت از گروههای مقاومت و مسائل حقوق بشری به عنوان بهانههایی برای اعمال تحریمهای تازه علیه ایران
استناد شده است.
▪مهمترین بخش های طرح تحریمی کنگره

این طرح در صورت تصویب ،رئیسجمهور آمریکا را موظف میکند برای مقابله با برنامه موشکی ایران ،افراد و
شرکتهای متعددی را در فهرست تحریم قرار دهد؛ از جمله هر فردی که عامدانه در هر فعالیتی که عمال به توسعه
برنامه موشکی ایران کمک میکند ،مشارکت داشته باشد یا به ایران در دریافت ،انتقال و توسعه این توانمندیها
کمک کند .همچنین افراد و شرکت های تحت مالکیت این افراد و شرکت هایی که عامدانه به افراد مورد تحریم،
کمک مالی ،فنی ،خدماتی یا حمایتهای دیگر ارائه کند ،تحت تحریم قرار خواهند گرفت .تحریم «مقامات ،عوامل
و وابستگان به سپاه پاسداران انقالب اسالمی» و تحریم افرادی که به «نقض حقوق بشر» در ایران دست می زنند ،از
جمله بخش های دیگر این طرح است.
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خلیج فارس
توقیف شناور عربستان در آبهای استان بوشهر
مهر -مدیر روابــط عمومی اداره کل شیالت استان
بوشهر گفت :نیروهای منطقه دوم دریــایــی شناور
عربستانی را در آب های استان بوشهر توقیف کردند.
اردشیر یاراحمدی افــزود :تجاوز شناور عربستان به
آب های استان بوشهر روز جمعه گذشته اتفاق افتاد

که توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شده است.وی
افزود:افرادحاضردراینشناورپنجتبعههندیبودهاند
که برای صید به آب های ایران تجاوز کرده اند.بنابراین
گزارش طی دو هفته اخیر این دومین شناور عربستانی
استکهدرآبهایاستانبوشهرتوقیفمیشود.
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بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

ابرو گشاده باشید  ،حضرات مسئوالن!
بــرخــی ویــژگــی هــا هستند کــه ایــن جــنــاح و آن جناح
نمیشناسند بلکه میزان سنجش شخصیت همه افراد
قرار می گیرند و در این ترازوست که وزن هر فرد مشخص
می شود و با این معیار است که عیارها به دست می آید .نام
این ویژگی و ترازو و معیار و هرچه نامش را بگذاریم اخالق
است .گوهری که هرکس درست به اندازه برخورداری از آن
 ،توانگر می شود و هرچه بهره اش از این کمتر باشد ،به فقر
نزدیک تر می شود .البته فقر مادی را می شود با دست دراز
کردن پیش مردمان کریم  ،چاره کرد اما این « فقر» را هیچ
صاحب خلق فریدونی ،نمی تواند به داد و دهش ،برطرف
کند مگر در خود فرد انقالبی ایجاد شود و متخلق به اخالق
شود .این مقدمه رااز این رو قلمی کردم که در آستانه یک
تغییر و تحول ملی و محلی هستیم .هم قرار است در همین
روز های پیش رو ،دولت ،نو شود و رخت وزارت برتن برخی
بنشیند و پیش از آن از تن برخی به در آید .با جابه جایی وزرا
خیلی از مدیران کل و مسئوالن ارشد هم می روند و می آیند
و ماهی یک ماه و چند روز دیگر هم شورائیان چهارم ،کرسی
را وامی نهند و برمی خیزند تا منتخبان شورای پنجم بر آن
تکیه زنند و این تغییر و تحول محلی را به دنبال دارد که هم
آرزو می کنیم و هم پی تحقق این آرزو ،دست دعا در آسمان
کرامت بی منتهای حضرت کریم می بریم تا روزگــاران
خوش تر را برای ایران بزرگ و همه شهر ها و روستا ها ،
رقم زند و این مردم نجیب را به حق خویش که زندگی بهتر
است برساند اما قبل از این آغاز ،دعا می کنیم هم مردان و
زنان رفته ،شرط اخالق را رعایت کنند و هم زنان و مردان
آمده ،یادشان بماند باید بر مدار اخالق و انصاف  ،رفتار
کنند تا آیندگان ،با هر دو گروه ،مروت روا دارند .مدیران
گذشته اگر  ،دربه روی مردم باز نداشته اند ،زبان به پوزش
باز کنند و هرجای دیگر که رفتند ،هم روی باز داشته باشند
و هم در باز و هم دست باز و گره گشا .آنانی هم که در عرصه
مسئولیت« نوسفرند» هم مراقبت ،افزون کنند و از همین
اول با خلق خدا نه به مدارا که به مروت برخیزند و خود را
از دسترس مردم دور نکنند و همین حاال که کار به دست
شان است و سرپنجه ها شان را قوت گره گشایی است،
گره از کار خلق بگشایند و اال شاید فردایی که مثل برق و
باد می رسد ،دیگر این پنجه ها را تابی و دست ها را توانی
و اندیشه هارا نوبتی نماند که بمانند و رفع مشکل کنند.
همین آغاز ،بنشینند باخویش و خلوت کنند با خدای خود و
مرور کنند رویه مرضیه کسانی که با کار نیک ،به نیک نامی
و جاودان نامی رسیده اند را بخوانند و عهد بندند و چون
آنان رفتار کنند تا فردای پس از مسئولیت هم به شایستگی
در میان مردم و خدای مردم ،صاحب جایگاه باشند .بنده
خدایی می گفت و به گالیه کلمات را کنار هم می نشاند تا
برای رساندن مقصودش برخیزند که؛ برخی از مسئوالن تا
کاری از دست شان ساخته است ،از دسترس مردم دورند،
وقتی در دسترس قرار می گیرند دیگر از آن ها کاری ساخته
نیست! درست هم می گفت ،این روزگار را ناخوشایند تر می
کند .فکر می کنم در همین آغاز که بهار خدمت هم هست
از مسئوالن بخواهیم اخالق مدارانه رفتار کنند .مردم هم
قطعا توقعات خود را با ظرفیت ها ،سازگار خواهند کرد و
فزون از قوه ،نخواهند طلبید .اگر متولیان امر ،در فصل
بسته بودن دست ،ابرو گشاده باشند  ،مطمئن باشند که
مردم همان دست بسته را هم خواهند فشرد و آبرو خواهند
خرید برای ابروی گشاده .این را برخی تجربه کرده اند و به
بزرگی و نیکنامی رسیده اند و بسیاری در آغاز این فصل
قرار دارنــد .ان شــاءا ، ...همه کارگزاران موفق شوند که
توفیق آنان ،موفقیت ملک و ملت را در پی دارد و سعادت
نیز ،فضیلتی است که اگر همه هم بدان متصف شوند نه
تنها از سهم دیگران نمی کاهد که سهم آنان را هم در ضریب
چند برابری ،افزون می کند.از خدا سعادت هم را به دعا و به
برکت آمین شما طلب می کنیم ،آمین!

...

ایران در اندیشکده ها
بیانیه تند آمریکا درباره جاسوسان آمریکایی بازداشت شده درایران

عراقچی :ایرانیانی که به درخواست آمریکا بازداشت
شده اند ،آزاد شوند

معاون وزیر خارجه کشورمان از مذاکره با آمریکایی
ها دربــاره ایرانیان بازداشت شده در کل دنیا که به
درخواست آمریکا دستگیر شده اند خبر داد؛ همزمان
آمریکا در بیانیه ای تند از ای ــران خــواســت سریع ًا
جاسوسان آمریکایی بازداشت شده در ایران را آزاد
کند وگرنه باید با تبعات جدی و جدیدی روبه رو شود.
به گزارش ایسنا سید عباس عراقچی با اشاره به دیدار
دو جانبه اش با هیئت آمریکایی که جمعه در حاشیه
برگزاری هشتمین نشست کمیسیون برجام در وین
انجام شده ،گفت« :همچون روال گذشته از فرصت دیدار با آمریکاییها استفاده کردیم و از بعد مسائل انسانی
به موضوع ایرانیانی که توسط آمریکا در این کشور یا در کشورهای دیگر به جرم واهی همچون دور زدن تحریمها
دستگیر شدهاند ،پرداختیم .اخیرا افرادی جدید از ایرانیان در کشورهای مختلف به درخواست آمریکاییها
دستگیر شدهاند .این موارد را منتقل کردیم .اعتراض کردیم و خواهان آزادی آنها شدیم».
▪ایران ،شهروندان آمریکایی بازداشتشده را آزاد نکند با «تبعات جدی و جدید» مواجه خواهد شد

عراقچی توضیحات بیشتری درباره محتوای مذاکره ارائه نکرد اما ساعتی بعد کاخ سفید در بیانیهای نسبت ًا
شدیداللحن تهدید کرد که در صورتی که ایران ،شهروندان آمریکایی بازداشتشده را آزاد نکند این کشور را با
«تبعات جدی و جدید» مواجه خواهد کرد .به گزارش تسنیم و فارس در این بیانیه با اشاره به اینکه رئیسجمهور
آمریکا و دولتش تالشها برای بازگرداندن تمامی آمریکاییهای بازداشتشده در خارج از کشور را مضاعف
کردهاند،آمدهاست«:مسئولیتمراقبتوسالمتیازتمامیشهروندانآمریکاییکهدربازداشتایرانهستند،
به عهده ایران است».در این بیانیه از رابرت لوینسون ،جاسوس سیا که به ادعای مقامات آمریکایی  10سال
پیش در جزیره کیش ناپدید شده ،نام برده شده است .سیا سازمان جاسوسی آمریکا اعالم کرده او در جزیره
کیش در حال مأموریت بوده ،اما ایران همواره بازداشت لوینسون را رد کرده است .ادعای کاخ سفید درباره
بازداشت او توسط دولت ایران در حالی است که صدای آمریکا در گزارشی نوشت :بسیاری از مقامات آمریکایی
معتقدند لوینسون دیگر در ایران نیست .خانواده لوینسون هفته گذشته با مقامات وزارت خارجه آمریکا دیدار
کردند .در همین حال مارکو روبیو ،سناتور تندروی جمهوریخواه که در کمیته روابط خارجی سنا هم حضور
دارد ،مدعی شد آینده روابط ایران و آمریکا به تعیین سرنوشت لوینسون بستگی دارد .در بیانیه کاخ سفید به
بازداشت سیامک و باقر نمازی اشاره شده است؛ کسانی که به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شده و هر کدام
به  10سال حبس محکوم شده اند .در این بیانیه همچنین از محکومیت «زیو وانگ» تبعه آمریکایی دیگری که
اخیر ًا به عنوان جاسوس دستگیر شده ،انتقاد شده است .اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی هفته گذشته از
بازداشت این فرد که به عنوان پژوهشگر وارد ایران شده بود ،به اتهام جاسوسی خبر داده بود.

هشدار  2نشریه آمریکایی به ترامپ
درباره تالش برای «تغییر نظام ایران»
با اعــام عمومی نامه رئیس بنیاد دفــاع از دموکراسی به
ترامپ که در آن خواسته بود «تغییر رژیم به عنوان سیاست
دولت آمریکا انتخاب شود» 2،نشریه آمریکایی نسبت به این
موضوع هشدار داده و آن را «غیرممکن» دانستند .به گزارش
فارس نشریه فارنافرز در گزارشی با اشاره به  2راه آمریکا
برای تغییر نظام ،نوشت :پیشینه طوالنی آمریکا در براندازی
کشورها نشان میدهد که دو مسیر وجود دارد که واشنگتن
از طریق آنها میتواند به این هدف در ایران دست پیدا کند:
حمایت از گروهی با گرایشهای دوستانهتر نسبت به آمریکا
یا با حمله به این کشور و جایگزین کردن نهادهای آن .این
نشریه آمریکایی تأکید کرده که «در شرایط فعلی هیچ کدام
از این  2راه عملیاتی نیست؛ چرا که گروههایی که واشنگتن
میتواندباآنهابرایبراندازینظامایرانهمکاریکندیافاقد
سرمایه سیاسی و حمایت عمومی هستند و یا اینکه تمایلی
به همکاری با آمریکا برای رسیدن به این هدف ندارند».
نشریه پالیتیکو اخیر ًا افشا کرده که مدت کوتاهی بعد از
تحلیف ترامپ به عنوان رئیسجمهور آمریکا ،مدیر «بنیاد
دفاع از دموکراسی» ،با ارائه گزارشی از سازمانهای جنگ
نرم آمریکا خواسته براندازی نظام حاکم در ایران به عنوان
سیاست این دولت انتخاب شود .یک ماه پیش وزیر خارجه
آمریکا این سیاست را رسما اعالم و تأکید کرد که حمایت
از برخی عناصر داخلی در ایــران که می توانند «به تغییر
صلح آمیز رژیم در ایــران» کمک کنند ،هدف آمریکاست.
روزنامه نیویورک تایمز نیز  2روز پیش در گزارشی با اشاره
به تجربههای ناموفق آمریکا در عراق ،افغانستان و لیبی از
سیاست تغییر رژیم در ایران انتقاد کرد .به نوشته این روزنامه
اظهاراتتحریکآمیزترامپ،برخیازدستیارانارشداوونیز
برخی از رهبران کشورهای عربی در حال افزایش تنشها با
ایران هستند که ممکن است به تقابل نظامی با ایران منجر
شود.اینروزنامههمدرپایانتأکیدمیکندکههرگونهتالش
برای تغییر رژیم در ایران میتواند باعث بر هم خوردن ثبات
خاورمیانه از طریق غیر قابل پیش بینی شود.
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