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حیدری:در تجمعات اخیر مناطق مرزی کولبران
نقشی نداشتند

...

ویژه های خراسان
پیشنهاد یکی از نزدیکان رئیس جمهور
درباره مقابله با آشوب ها
براساسطرحیکهیکیازنزدیکانرئیسجمهوربهمسئوالن
دولتی ارائه کرده ،مقرر شده است با طراحی ساز و کار ویژه ای
باعنوان«دوبارهمردم»تالششودضمنجلببیشترمشارکت
عمومی در فرایند سیاست گذاری از یک سو و افزایش توجه به
مطالبات عمومی ،بتوان از تبدیل اعتراضات مدنی به ناآرامی
های همراه با آشوب جلوگیری کرد و از مشارکت عمومی
مردمی و پاسخ به تمایل عمومی به مشارکت در فرایندهای
تصمیم گیری و سیاست گذاری بهره برد.

بی توجهی مسئوالن برخی دستگاه ها
به خدمات تعاونی ها

...

احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران
گفت :مدیران شجاع و قاطع و فعال کمتر حمایت می
شوند و امروز این گونه شده است که دیگر شجاعت در
تصمیمگیری بــرای مدیران
جایگاهی نــدارد و هر چه
یک مدیر کمتر این صفات
را داشــتــه باشد بیشتر
مـــــورد پــســنــد قـــرار
میگیرد / .ایسنا
عزت ا ...ضرغامی عضو شــورای عالی انقالب
فرهنگی در مطلبی با عنوان «کلید بزرگی که در
سال  ۹۲از زیر عبا بیرون آمد کجاست؟!» نوشت:
اگر آمار ۱۰برابری اشتغال در فضای مجازی ناشی از
خستگی است ،پس کنایه و زخم زبان به سپاه فداکار
جز خوابآلودگی چیز دیگری نیست! وی همچنین
افـــزود :کلید پیشکش! قفل
جدیدی به انسجام و اتحاد
کشور و آرامــش مردم نزنید!
 /جام نیوز
سعید جلیلی عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد :نباید
فقط زمــان انتخابات دغدغه
داشـــت بلکه هــر زمـــان که
توانش را داشتیم ،باید برای
حــل مــشــکــل مــــردم اقـــدام
کنیم / .فارس

...

ضمن تحسین کارآمدی و تجارب ارزشمند کارکنان قدیمی ارتش و ابراز امیدواری از آینده درخشان آن مطرح شد

دیپلماسی

تجلیل فرمانده کل قوا از مواضع انقالبی و وحدت آفرین فرمانده ارتش
حضرت آیت ا ...خامنهای فرمانده معظم کل قوا ظهر روز گذشته(یک شنبه)
در دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی ،با تحسین
کارآمدی و تجارب ارزشمند کارکنان قدیمی ارتش و ابراز امیدواری درباره
آینده درخشان جوانان آن ،بر استمرار پیشرفت و افزایش توان ارتش تأکید
ارتش فردا از
و خاطرنشان کردند :پیشرفتها باید همچنان ادامه یابد تا
ِ
ارتش امروز بهتر ،قویتر ،کارآمدتر و انقالبیتر باشد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنه ای ،در این دیدار که بهمناسبت
روز ارتش و نیروی زمینی برگزار شد ،رهبر انقالب اسالمی خطاب به جوانان

ظریف:توافق اروپا با آمریکا را نمی پذیریم
ماکرون:آمریکا در توافق بماند

موقع تصمیماتی را که در داخل و خارج از برجام برای
ما مهیاست ،خواهیم گرفت .همانطور که آمریکا
عادت دارد بگوید ،همه گزینهها (برای ایران) روی
میزاست.ظریفهمچنینتالشهایکاخسفیدبرای
براندازی نظام ایران را «توهم» خواند و گفت دولت
آمریکا ایران را با دیکتاتورهای همپیمانش در منطقه
اشتباه گرفته است.
▪روایت المانیتور از موضع سفت و سخت ظریف

رئیس جمهور فرانسه با بیان این که کشورش برنامه
جایگزینی برای برجام ندارد ،از آمریکا خواست که
در توافق هستهای با ایران باقی بماند .ماکرون در
مصاحبه با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که وی
«برنامه جایگزینی» برای توافق هستهای با ایران
ندارد و مادامی که گزینه بهتری وجود ندارد ،آمریکا
بایددراینتوافقباقیبماند.بهگزارشتسنیمرئیس
جمهور فرانسه امروز به آمریکا سفر کرده است و فردا
با همتای آمریکایی خود دیــدار می کند .به نوشته
روزنامه نیویورک تایمز در این دیدار احتماال ماکرون
پیشنهادهایی به منظور راضی نگه داشتن ترامپ
به ویژه در زمینه مقابله با ایران ارائه خواهد داد .به
گزارش تابناک آسوشیتدپرس نیز در این باره نوشت:

«مذاکرهکنندگان اروپایی برای چهارمین بار دیدار
کردندوبهپیشرفتهاییدستیافتند،امانتوانستند
برسرتماممسائلبهتوافقبرسند.اینوضعیتبهطور
بالقوه سرنوشت توافق هستهای با ایران را به ماکرون
و مرکل میسپارد».در عین حال ظریف وزیر خارجه
کشورمان در مصاحبه با شبکه خبری سیبیاس
تصریح کــرد کــه ای ــران آن چــه را «تــوافــق جانبی»
اروپاییهاباآمریکاخواندهمیشود،نخواهدپذیرفت.
او در مصاحبه با شبکه «سیبیاس» آمریکا افزود:
مهم است که اروپاییها ،ایاالت متحده را به توافق
هستهای پایبند کنند .این آمریکاست که به توافق
پایبند نبوده است .وی تأکید کرد :اگر رئیسجمهور
ترامپ تصمیم رسمی برای خروج از توافق بگیرد ،آن

دربــــاره مــوضــع ظــریــف در آمــریــکــا خــبــر وبــگــاه
«المانیتور» هم جالب بود که نوشت :محمد جواد
ظریف که به آمریکا سفر کــرده اســت ،گفت اگر
واشنگتن از توافق هستهای خارج شود ،تهران نیز
از آن خارج میشود« .باربارا اسالوین» خبرنگار
المانیتور بدون توضیح بیشتری نوشت« :ظریف
به جمعی از خبرنگاران گفت که در صورت خارج
شدن آمریکا از برجام حتی اگر دیگر شرکا باقی
بمانند ،بسیار غیرمحتمل است که ایران در آن باقی
بماند ».در همین حال روزنامه انگلیسی اکسپرس
با اشاره به مواضع روزهای اخیر روحانی و ظریف
در مطلبی نوشت :ایران تهدید ترسناکی را متوجه
دونالد ترامپ در صورت خروج از توافق هستهای
کرده است به طوری که خطر بروز جنگ جهانی
سوم بین دو کشور زیاد شده است.

آیت ا ...مکارم شیرازی :قم واتیکان نیست
یکی از مراجع تقلید با بیان این که پیشنهاد خطرناک
تبدیل قم به یک کشور نخستین بار در زمان شاه مطرح
شــد ،افــزود :قم باید به عنوان مرکز اسالمی و شیعی
همیشه آبرومند برای تمام جهان اسالم بماند ،چراکه

«آیونس»و ائتالف نظامی
دراقیانوس هند

ارتش تأکید کردند :از شما جوانان عزیز میخواهم همه ابتکارات ،تالش ها
و ظرفیتهای انسانی خود را برای پیشبرد و اعتالی ارتش به کار اندازید.
فرمانده کل قوا همچنین با تجلیل از مواضع انقالبی و وحدتآفرین امیر
سرلشکرموسویفرماندهکلارتش،افزودند:آقایسرلشکرموسویدرعین
دلبستگی سازمانی و پایبندی عاطفی به ارتش که حفظ و تأکید بر آن الزم
است ،سخنان بسیار خوبی در خصوص اتحاد نیروهای مسلح بیان کردند
که این سخنان نشاندهنده عقل مدیریتی و صفای باطنی است و ارتش را
در چشم مردم بیش از پیش ارزشمند میکند.

طبق گزارشی که یک مقام مسئول برای تعدادی از مدیران
ارشد اجرایی ارسال کرده است ،به رغم آن که مصوبات
مختلفی درباره همکاری با تعاونی های مصرف کارکنان
دستگاه ها و اعطای برخی تسهیالت به آن ها وجود دارد،
شماری از این تعاونی ها از سوی دستگاه های دولتی
متبوع خود تحت فشار بــوده یا مسئوالن شان درصدد
واگذاری یا اجاره مکان مربوط به بخش خصوصی برآمده
اند در حالی که این مراکز نقش مهمی در رفاه اقتصادی
اعضا و دیگر شهروندان در سطح کشور دارند.

گفته ها و چهره ها

باشگاه خبرنگاران  -مدیرکل امور مرزی وزارت کشور درباره مشکالت کولبران در مناطق مرزی کشور گفت:هیچ یک از تجمعاتی که به تازگی در مرزها شکل گرفت ،تحت عنوان
کولبر نبود و حتی یک کولبر هم در این اعتراضها حضور نداشت .شهریار حیدری افزود :معترضان یا تاجر بودند یا مغازه دار سودجو و فرصت طلب .به جز این ها فرد دیگری در جریان
اعتراض ها حضور نداشت .وی اظهار کرد :تاجران ،به نمایندگان مجلس ،دولت و ...فشار میآورند تا بتوانند به فعالیت هایی که در گذشته داشتند ،ادامه دهند.

قم مانند واتیکان نیست .به گزارش فارس ،آیتا ...ناصر
مکارمشیرازی پیش از ظهر یک شنبه در درس خارج فقه
خود که در مسجد اعظم برگزار شد ،با اشاره به مسئلهای
با عنوان این که «قم واتیکان نیست» اظهار کرد :در دوران

ماجرای صوت «دختر خوشگال»
شفاف شد
اکبری -به دنبال تذکر مصطفی کواکبیان نماینده تهران به هیئت رئیسه
مجلس برای دفاع هیئت رئیسه از شأن و اقتدار مجلس و حواشی پیش آمده
بعدازانتشارفایلصوتیباصدای«دخترخوشگالرابهمننشانبده»  مسعود
پزشکیان نایب رئیس مجلس درباره فایل منتشر شده از مذاکرات مجلس
توضیحاتی ارائه کرد .پزشکیان  افزود :برادرمان آقای سلیمی برای بنده
شرح داد که چرا شورای نگهبان مصوبه مجلس دربــاره معاهده پالرمو را
قبول نمیکند و توضیح داد که اشتباه ترجمه در معاهده پالرمو همچون آن
است که «به ما گندم نمایی کنند و بعد از آن جو بفروشند» .یا این که وقتی به
خواستگاری دختری رفتی و در آن خواستگاری «دختر خوشگلی» را نشان
دهند اما «دختر زشت» را به صیغه تو درآورند.پزشکیان تصریح کرد :این
صحبتها را به گونه دیگر در فضای مجازی پخش کرده و تنها بخش«دختر
خوشگل»رادرآوردند.اینکارزشتیاستوماجراچیزدیگریبود.بهگزارش
خبرآنالین وی افزود :مثل این میماند که ما از کسی بپرسیم نماز نخواندی؟
و بعد در رسانهها این را پخش کنند که فالنی گفته که نماز نخوانید! این
بی اخالقی که گاهی در فضای مجازی پخش میشود و تمام مسائل را
نمیگویند،باعثازبینرفتنآبرویانسانهامیشود.بایدبهشخصیتافراد
احترام بگذاریم تا شاهد چنین زشت نماییهایی در جامعه نباشیم.در همین
حال به رغم توضیحات نایب رئیس مجلس درباره انتشار صوت جنجالی این
نماینده،روزگذشتهمحمدجوادجمالینوبندگانیسخنگویهیئتنظارت
بر رفتار مجلس در حاشیه جلسه مجلس با اشاره به این که نامه  80نماینده
به هیئت رئیسه درباره فایل صوتی منتشر شده است ،گفت :هنوز شکایتی به
هیئت نظارت دراین باره ارائه نشده است و تاکنون رویه به این صورت نبوده
است که هیئت نظارت راسا وارد بررسی موضوعی شود.

شاه زمانی که بحثهای انقالبی اوج گرفت از سوی دولت
به حوزه علمیه پیشنهاد شد که قم به عنوان کشور مستقل
مانند واتیکان در اختیار علما و مراجع گذاشته شود و آن
را به رسمیت بشناسند تا برای خود مجلس قانونگذاری
داشته باشند و با پول مستقل نماینده به تمام کشورهای
جهان بفرستند.
وی ادامه داد :هدف آن ها این بود که مرجعیت و حوزه

را به کلی منزوی کنند ،بنابراین این پیشنهاد به شدت از
سوی علما رد شد.
وی با بیان این که این موضوع پیشنهاد خطرناکی بود
افزود :متأسفانه زمزمه این سخن از سوی برخی افراد
شنیده شده است که هرگز حمل بر سوءنیت نمیکنیم
بلکه تنها آن را ناآگاهی میدانیم ولی در فضای مجازی
به آن دامن زدند.

هــادی محمدی  -امــروز ششمین اجــاس فرماندهان
نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند(آیونس)
با حضور  35هیئت در تهران آغاز به کار می کند و قرار شده
به مدت دو سال  ،جمهوری اسالمی ایران ریاست این گروه
را بر عهده داشته باشد  .از سوی دیگر روز شنبه امیر خانزادی
فرماندهنیرویدریاییکشورماندرنشستخبریمربوطبه
ایناجالسازپیشنهادایرانبرایتشکیلیکگروهرزمیدر
اقیانوسهندخبردادوگفت:همچنینبهدنبالاینهستیم
تا در دوســال ریاست بر اجــاس  ،یک رزمایش نظامی و
تاکتیکینیزبامشارکتکشورهایعضوبرگزارکنیم.بهنظر
می رسد با توجه به استقبال کشورمان در سال های اخیر از
موضوع دیپلماسی دریایی و حضور ناوگان نیروی دریایی
ایران در آب های بین المللی ،با برگزاری آیونس در تهران
و ریاست ایران بر این اجالس فصل مهمی از این رویکرد با
تقویت نهادسازی که یکی از پایه های اصلی هر دیپلماسی
موفقی به شمار می رود  ،ورق بخورد.
آیونس که امروز  23کشور عضو اصلی و چند عضو ناظر از
جمله کشورهایی از اروپا و ناتو را در خود جای داده است
و می رود تا قوی ترین گروه دریایی  -نظامی در دنیا لقب
بگیرد ،این ظرفیت را در منشور و اهداف خود دارد تا در
راستای آن هدفی که باعث تشکیل پیمان آتالنتیک شمالی
( ناتو) در غرب شد و عبارت بود از مقوله امنیت دسته جمعی،
حرکت و با ایجاد پروتکل های دفاعی دریایی مشترک دو
جانبه یا چند جانبه و حتی در قالب آیونس ،نهادی دفاعی
در اقیانوس هند ایجاد کند .این نهاد می تواند بر مبنای اصل
دفاع دسته جمعی،در تامین امنیت این آبراهه راهبردی که
مهم ترین در جهان بوده و میزان زیادی از تجارت و انتقال
انــرژی را برعهده دارد ،فعالیت داشته باشد.کشورهای
عضو آیونس که توانسته اند در سال های اخیر تا حد زیادی
بر مشکل امنیتی دزدی دریایی فایق آیند ،این توانایی را
دارند تا از این بستر برای رسیدن به آن افق روشن در دفاع
دسته جمعی استفاده کنند .در این راه جمهوری اسالمی
ایران نیز می تواند در دوره ریاست خود و با توجه به سیاست
های اصولی اش در این حوزه ها تاثیر مهمی داشته باشد .
اگرچه ممکن است برخی کشورهای غربی و به ویژه قدرت
های فرامنطقه ای در این راه کارشکنی هایی داشته باشند
تا بتوانند به حضور نظامی خود در منطقه ادامه دهند ،اما
تشکیل یک نهاد نظامی پرقدرت در اقیانوس هند خواهد
توانست ضمن کاهش هزینه های تک تک کشورها برای
تامین امنیت ،پوشش گسترده ای نیز به لحاظ اطالعاتی ،
عملیاتی،گشتزنیوحتیمسائلزیستمحیلیواستفاده
درست از منابع آبزی و در مجموع برای حفظ این حریم آبی
بزرگ ایجاد کند و نیاز کشورهای کوچک و ضعیف به حضور
نیروهای فرامنطقه ای را کاهش دهد .

...

گفت و گوی روز

نماینده نجف آباد :میزان اشتباهات ترجمه معاهده پالرمو مشخص نیست

انوار -نماینده نجفآباد از ارسال نامه کمیسیون حقوقی
به دولت برای تعیین تکلیف ترجمه اشتباه معاهده پالرمو
خبر داد و گفت :هنوز میزان اشتباهات ترجمه مشخص
نیست ،پس از مقایسه ترجمه جدید میزان اشتباهات
مشخص خواهد شد .ابوالفضل ابوترابی درگفتوگو با
خراساندربارهاشتباهاتمطرحشدهدرکنوانسیونپالرمو
اظهار کرد :کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نامه رفع

ایرادات ترجمه متن معاهده پالرمو را به معاون پارلمانی
رئیسجمهور ارائه کرده است .عضوکمیسیون شوراهای
مجلس در این باره که اشتباهات ترجمه معاهده پالرمو
چقدر است ،گفت :هنوز مشخص نیست .ترجمه جدید این
معاهده باید از سوی دولت مجدد به مجلس برسد تا پس از
تطبیق و مقایسه دو متن میزان اشتباهات مشخص شود.
ابوترابی تاکید کرد این موضوع زمان بر خواهد بود .وی در

این باره که چه مرجعی متوجه مشکل ترجمه معاهد پالرمو
شده است ،گفت :این اشکال از سوی شورای نگهبان به
مجلس اعالم شد .مقرر شده است مجدد ترجمه صحیح
ارائه و در مجلس بررسی و پس از آن دوباره برای بررسی به
شورای نگهبان ارسال شود .این نماینده مجلس همچنین
درگفتوگوبافارساظهارامیدواریکردکه ترجمهاشتباه
وزارت امور خارجه در کنوانسیون پالرمو عامدانه نباشد .
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