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تازههای مطبوعات
••شهروند  -مخابرات توضیح داده است که میسکالهای
بینالمللی از سمت مهاجمهاست! مهاجمهایی که
مناسبتهای خاص مانند سفرهای اربعین یا زمان ثبتنام
التاریو...رانشانهگیریکردهوباشمارههایاجارهایبرای
مردم میسکال میاندازند و زمانی که آن ها اقدام به تماس
میکنند ،هزینه تماس شان را به جیب میزنند .این امکان
وجودداردکهاینخانوادههابادیدنتماسازدسترفتهروی
گوشی موبایل خود که با شمارههای بینالمللی انجام شده،
تصورکنندشمار هناآشناییکهباآنهاتماسگرفته،ازکشور
عراق و توسط مسافر آن هاست ،اما توصیه میشود با توجه
به سوءاستفاده مهاجمان از این موضوع ،تا زمان اطمینان
از شمار ه شخص مد نظر خود ،با شمار ه ازدسترفته تماس
نگیرید ،تا متحمل هزینههای اضافه نشوید.
••ایران  -عباس عبدی در این روزنامه نوشت :آخرین تجربه
محدودکردنرسانههامربوطبهشبکههایاجتماعیاست
که مثل همه تجربههای قبلی ابتدا به آن تن داده شد ،ولی
خیلی زود پشیمان شدند و دستور ممنوعیت و فیلترینگ
صادر شد .هیچ کس هم نتوانست بپرسد که آیا این دستور
قانونی است یا خیر؟ ولی نتیجه چه شد؟
••آرمان – آیت ا ...موسوی بجنوردی عضو سابق شورای
عالی قضایی و چهره ماندگار فقه و حقوق در سال ۸۴گفت:
حضور زنان در ورزشگاهها اگر با حجاب و شئونات اسالمی
صورت بگیرد ،حالل و مباح است و هیچمشکلی ندارد.
اگر زنان در جایگاه مخصوص خود و در مقابل مردان نیز در
جایگاه خود قرار داشته باشند و هر دو مسابقه را تماشا کنند
هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد .پس اگر وضعیت به این شکل
باشد باید گفت که زنان به بازار هم نباید بروند .نباید فرض را
بر این بگیریم که هر فردی در حال گناه کردن است .ما باید
با دید مثبت و سازنده به ملت ایران نگاه کنیم.
••صبحنو– روزنامهصبحنودربارهسخنانجهانگیریباتیتر
درشتنوشت«:بفرماییدمنزل»وسپسآوردهاست:میگوید
اجازه برکناری منشیاش را هم نداشت ه و در دست اش قلم و
کاغذینیستکهکسیرابرکنارکنددرحالیکهمعاوناول
رئیسجمهوریاستوبرخیاوراپشتپردهتصمیمگیریها
مینامیدند،حالبااینافشاگریهایآقایجهانگیریبهنظر
می رسد که خبرها درباره اختالفات دولت دوازدهم صحت
داردوآقایمعاوناولدیگرسکوترابهصالحنمیداند!
••کیهان-  صبحیکشنبهشریعتمداریمدیرمسئولکیهان
برای تفهیم اتهام درباره ۱۴شکایت جدید دولت ،به دادگاه
رفت.بیشترینتعدادشکایتهاازسوینهادریاستجمهوری
علیه مدیر مسئول کیهان مطرح شده است و شورای عالی
امنیتملی،وزارتنفت،وزارتصنعتومعدن،وزارتکشور
ووزارتعلوم،دیگرشاکیانشریعتمداریهستند.

...

انعکاس
••جهان نیوز نوشت  :جهانگیری رسما به واعظی و نوبخت
و حتی نهاوندیان و البته روحانی این پیام را صادر کرد که می
تواند وارد مواجهه علنی با آن ها بشود و محدود کردن او بی
هزینهبرایاعتدالیونودولتنخواهدبود.دراینمیانبخشی
از ریشه اظهارات جهانگیری ادامه اختالفات اعتدال و توسعه
با کارگزاران است .اختالفاتی که کار را به پخش بیانیه های
تند و علنی علیه یکدیگر کشاند .اما ظاهرا نوبخت و واعظی با
کمک رئیس جمهور بر جهانگیری و کارگزاران پیروز شده اند
و جهانگیری را در مسیر جدایی از دولت قرار داده اند.
••ایران خبر مدعی شد :پس از آن که حمیدرضا عظیمیان
معاون سابق وزیــر راه و شهرسازی و مدیرعامل اسبق
سازمانملیزمینومسکندرنیمهمهرماهازاینسازمانبه
دلیل مشمول شدن ذیل قانون اخیر ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان از ادامــه کار در این سازمان استعفا کرد و
بالفاصله به مدیرعاملی اصلی ترین شرکت تولیدکننده
فوالد منصوب شد ،عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و
شهرسازی در حکمی سید محمد رضا سید حسینی را به
سمت سرپرستی این سازمان در تاریخ  ۱۶مهر ماه منصوب
کرد .با این حال آخوندی در عصر روز  ۲۸مهر در حالی
که در مراسم رونمایی از اپلیکیشن موبایلی فرودگاه امام
خمینی (ره) اعالم کرد امروز آخرین روز کاری من است،
پیش از ظهر آن روز در اقدامی عجیب و بدون اطالع رسانی
عمومی ،سید حسینی را برکنار و غالمرضا جابر انصاری
رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی (بازنشسته
ناجا) را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.
••ورزش سه نوشت  :ونزوئال در نامهای به فدراسیون
فوتبال خواستار برگزاری بازی ایران و ونزوئال در کشوری
غیر از ایران شده است .آن ها خطاب به فدراسیون فوتبال
گفتهاند نمیتوانیم برای این بازی به تهران بیاییم .اگر برای
شما امکان دارد این بازی را در یکی از کشورهای همجوار
برگزار کنید .فدراسیون فوتبال ونزوئال دلیل اصلی این
دوخواست را شش بازیکن تیم ملی این کشور دانسته که
به دلیل اقامت در کشور آمریکا ،امکان ورود به ایــران را
نخواهند داشت.
••خبرآنالین نوشت  :سید حسین موسویان گفت  :ایران
در موضوع مرگ قاشقچی واکنش پختهای داشــت .اگر
ایران به میدان میآمد ،تبلیغات غرب از ریاض به سمت
تهران هدایت شده بود .رسانههای غربی کلیه موارد از
دهههای گذشته را که به جمهوری اسالمی نسبت داده
بودند ،زنده میکردند .االن هم البی اسرائیل در آمریکا به
شدتفعالشدهتاترمزفشاربیشترواشنگتنبهعربستانرا
بکشند؛ آن هم با استفاده از بهانه ایران و این که تهران سود
فشار بیشتر به عربستان را خواهد برد .به نظرم سرنوشت
بنسلمان دست واشنگتن است و تهران و مسکو سهمی
نداشته و نخواهند داشت.
•• تابناک نوشت  :چندی پیش خبرگزاری رویترز و برخی
منابع اسرائیلی مدعی شدند ،تعدادی از موشک های
بالستیک کوتاه برد ایران به عراق منتقل شده است؛ خبری
که هم از سوی ایران تکذیب شد و هم مقامات عراقی .به
نظر می رسد ،اسرائیلی ها در حال گسترش فضای تقابلی
خود با ایران هستند و برخی از نشانه ها حاکی از آن است
که شاید تل آویو دست به اقدامات تهاجمی علیه نیروهای
هوادار ایران در عراق بزند.در این زمینه« ،اسرائیل هیوم»
گزارش داد« ،گلعاد آردان» وزیر امنیت داخلی اسرائیل
روز گذشته در نشستی به میزبانی «مؤسسه تحقیقات
استراتژیک اورشلیم» مدعی شد ،ایران در حال برنامه ریزی
برای حمله به اسرائیل از خاک عراق است!
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ارزیابی ها درباره آشکارشدن اختالفات درپاستور

بدون موضوع

حضرتی:جهانگیری به احتمال زیاد ازدولت می رود
اختالفات در پاستور میان برخی چهره های اصلی دولت
که با اظهارات دو روز پیش معاون اول رئیس جمهور وارد
عرصه جدید و آشکاری شد ،با واکنش ها و تحلیل های
متفاوتی همراه شده است .اختالف هایی که تسنیم آن را
«اختالف بین اعتدال و توسعه» در «باالترین سطح کابینه»
توصیف کرد و نوشت« :جایی که جهانگیری «هیچکاره»
شده و واعظی و نوبخت «همهکاره»» .اسحاق جهانگیری
شنبه گذشته در مراسم روز ملی صادرات در انتقادهایی
صریح گفته بود« :دست من ،قلم و کاغذی نیست که کسی
را برکنار کنم ،این در حالی است که من تا این لحظه اجازه
برکناری منشی خودم را نداشتهام ،پس انتظار نداشته
باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم ».او حتی در اشاره ای
ظریف و تلویحی مسئولیت اوضاع اقتصادی را هم متوجه
شخص روحانی دانسته بود« :در دور اول رئیسجمهور
اولویت اش را موضوع برجام قرار داد و من بیشتر به مسائل
اقتصادی رسیدگی میکردم و امروز رئیسجمهور برای
مسائل اقتصادی بیشتر وقت میگذارد».
▪تسنیم :نخستین جرقههای جدی شدن کدورت
احزاب اعتدال و توسعه و اعتدالیون حامی دولت با
جهانگیری در مناظره اول زده شد

خبرگزاری تسنیم با اشاره به این اظهارات در گزارش
خــود آورده اســت« :اســحــاق جهانگیری عضو حزب
کــارگــزاران اســت ،او در انتخابات  92رئیس ستاد
انتخاباتی مرحوم هاشمی رفسنجانی بود  ،با پیروزی
حسن روحانی در این انتخابات معاون اول روحانی شد،
در انتخابات  96نامزد پوششی روحانی شد ،جایی که
نخستین جرقههای جدی شدن کدورت احزاب اعتدال
و توسعه و اعتدالیون حامی دولت با جهانگیری نیز در
مناظره اول زده شد؛ مناظر های که به قول رسانههای
اصال حطلب اسحاق آن قدر درخشان در آن ظاهر شد
که بسیاری از توجهات به جای حسن روحانی به سمت
او برگشت و این دلخوری اعتدالیون نزدیک به روحانی
را موجب شد...رفته رفته اختالفها در کابینه دوازدهم
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دارد که این مسئولیتها از قضا در درون دولت نیست.
به هرحال ایشان در شرایط اقتصادی و نبرد اقتصادی
که قرار داریم به عنوان فرمانده ستاد جنگ اقتصادی
مطرح هستند که فراقوهای است...وی اضافه کرد :من
فکر میکنم آقای جهانگیری این سخنان را در واکنش
به مراجعاتی که به ایشان میشود ،بیان کرد ه است.
مراجعات به ایشان بــرای مسائل مختلف زیــاد است
و آقــای جهانگیری خواسته بگوید با محدودیتهای
زیادی روبهروست ».وی تاکید کرد« :قطعا نبود آقای
جهانگیری ضربهای به نیروهای حامی دولت به ویژه
جریان اصالحات خواهد بود ولی ضربه بدتر آن است که
آقای جهانگیری نتواند به وظایف خود عمل کند و نتواند
حتی یک منشی را عوض کند هرچند که این سخن را
مبالغه میدانم».در این میان اسحاق جهانگیری روز
گذشته نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را
که از قضا چند وقتی بود برگزار نمی شد ،برگزار و آن
را اداره کرد.
شــدت گرفت ،سیبل ایــن اختالفات نیز دو جریان و
دو چهره بــود  ،جهانگیری با واعظی و نوبخت ،یعنی
کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه ».تسنیم مدعی شده
است« :بسیاری معتقدند ،اظهارات جهانگیری ،رفع
مسئولیت از دولت بود و عدهای دیگر بر این باورند که باید
این روزها منتظر استعفای معاون اول از دولت باشیم.»...
▪حضرتی :جهانگیری به احتمال زیاد از دولت میرود

در این باره الیاس حضرتی نماینده اصالح طلب مردم تهران
در مجلس به تسنیم گفت« :من مجموع اخبار و تحلیل ام این
است که اسحاق جهانگیری قصد رفتن از دولت روحانی را
دارد...به نظرم آهنگ ،آهنگ رفتن آقای جهانگیری است».
قائم مقام حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سوال که آیا قرار
است نوبخت جایگزین جهانگیری شود یا خیر ،گفت :من
چنین چیزی نشنیدهام ولی آقای روحانی احتماال تصمیم
گرفته دولت اش را هماهنگتر کند.
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وزارت خارجه

▪کرباسچی :نبود آقای جهانگیری ضربهای به جریان
اصالحات خواهد بود

همچنین «غالمحسین کرباسچی» دبیرکل حزب
کــارگــزاران ســازنــدگــی کــه دو روز پیش در واکنش
به اظــهــارات جهانگیری گفته بــود« ،اگــر من بهجای
جهانگیری بودم که حتی نمیتوانستم منشی خودم
را تغییر دهــم ،یک روز هم در کابینه نمیماندم» روز
گذشته در گفت و گو با ایلنا ،با رد ایده استعفای اسحاق
جهانگیری از معاونت اولی ریاست جمهوری ،تاکید
کرد :قطعا نبود آقای جهانگیری ضربهای به نیروهای
حامی دولــت به ویــژه جریان اصــاحــات خواهد بود
ولی ضربه بدتر آن است که آقای جهانگیری نتواند به
وظایف خود عمل کند و نتواند حتی یک منشی را عوض
کند.کرباسچی با بیان این که «نوع کنش من و آقای
جهانگیری و جایگا ههای هر کدام از ما متفاوت است»
افــزود« :جهانگیری مسئولیتهای مهمی را برعهده



...
دولت

▪عطریانفر :جهانگیری در دولت،قدرت کافی دارد

درعین حال محمد عطریانفر ،عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران درباره انتقادهای اسحاق جهانگیری
از دولت و احتمال استعفای او از سمت معاون اولی
رئیس جمهور به اعتماد گفت« :بــه نظر من نقش
اسحاق جهانگیری به هیچ عنوان در دولت کمرنگ
نشده است و اتفاقا ایشان محکم در دولــت با حفظ
مواضع خود ایستاده اســت؛ بنابراین آن چه مطرح
میشود ،تنها گمانه است مضاف بر آن که جهانگیری
ماموریتهای مهمی را هــم از ســوی دولــت انجام
میدهد و این موضوع نمیتواند به معنای کم رنگ
شــدن نقش جهانگیری بــاشــد...بــنــابــرایــن بــه نظر
میرسد اگر مسئولیت اصلی مدیریت اقتصادی به
عهده جهانگیری گذاشته میشد با توجه به تجربه و
ظرفیت او در مدیریت اقتصادی میتوانست تصمیم
بهتری باشد و تقویت این حوزه را در پی داشته باشد».



...

وزارت کشور

ظریف و عراقچی امروز به نشست
غیرعلنی مجلس می روند

وزارت خارجه :خبرسازی دروغ
کناره گیری ظریف ارزش پاسخ ندارد

بررسی «الیحه جامع انتخابات» در
کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت

شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
در نوبت بررسی و استعالم

ایلنا  -یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی دربــاره جلسه غیرعلنی مجلس امروز
(سه شنبه) گفت :امروز آقای ظریف با نمایندگان
مجلس جلسه غیرعلنی درباره مذاکرات برجام با
اروپا و آخرین وضعیت « »FATFخواهد داشت .بر
اساس این گزارش  ،در این جلسه قرار است آخرین
وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین
مالی تروریسم CFTبررسی شود.علیرضا رحیمی
در پاسخ به این که آیا نمایندگان درباره وضعیت
سربازان ربــوده شده در مرز میرجاوه با ظریف
گفتوگو خواهند داشت گفت :بله.

تسنیم -روز دوشنبه گذشته پس از خبر استعفای
وزیــران راه وصمت ،برخی کانال های مجازی
معاند شایعه ای مبنی بر استعفای وزیر خارجه
منتشر کردند که ایــن وزارتخانه آن را تکذیب
کرد .بر اساس این گزارش ،روابط عمومی وزارت
خارجه ایــران در واکنش به خبرسازی و شایعه
پراکنی سخیف برخی بیماران متوهم که آرزوهای
خام و سبکسرانه خود را برای کناره گیری وزیر
خارجه به نام خبر منتشر می کنند اعالم کرد ،این
خبرسازی های سراسر دروغ حتی ارزش پاسخ
گویی یا تکذیب ندارد.

میزان -معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره
به «الیحه جامع انتخابات» گفت :این الیحه هم
اکنون در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت به
اتمام رسیده است و در نوبت طرح در جلسه هیئت
دولــت است.کار کارشناسی مفصلی روی این
الیحه صورت گرفته است.حسینعلی امیری ،با
اشاره به سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری
دربــاره انتخابات افــزود :ارائــه این سیاستها با
اتمام تدوین الیحه مصادف شد ،بنابراین الیحه
به کمیسیونهای دولت بازگشت تا سیاستهای
ابالغی در آن لحاظ شود .

فارس -دبیر کمیسیون ماده  ١٠احزاب با اشاره
به دوازدهمین جلسه این کمیسیون گفت :در این
جلسه گزارش کنگره حزب کارگزاران سازندگی
و تطبیق اساسنامه آن با قانون تصویب شد.بهرام
سرمست افزود :گزارش انتخابات شورای مرکزی
و بازرسین حزب اعتماد ملی نیز در نوبت بررسی و
استعالم قرار دارد .وی ادامه داد :تاکنون اسامی
 51تشکل سیاسی برای دریافت یارانه به خانه
احزاب ارائه شده و بقیه احزاب پس از پایان مهلت
قانونی تطبیق با قانون جدید احزاب معرفی می
شوند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی فرانسه و ایران خبرداد:

تالش اروپا برای اتصال یک بانک ایرانی به سوئیفت
فائقی  -همزمان با اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا
مبنی بر تالش های این کشور برای قطع دسترسی ایران
به سوئیفت ،رئیس گروه دوستی پارلمانی سنای فرانسه و
ایرانکهدرتهرانبهسرمیبرد،ازتالشاتحادیهاروپابرای
اتصالحداقلیکبانکایرانیبهاینسیستمنقلوانتقال
مالی جهانی خبر داد .به گزارش ایسنا فیلیپ بونکارر،
اعالم کرد :تالش می کنیم تا حداقل یک بانک ایرانی
به سوئیفت وصل شود .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
فیلیپ بونکارر در پاسخ به این سؤال که آیا اروپاییها
امکاناتالزمبرایمقابلهباتحریمهایآمریکاعلیهایرانرا
دارند ،گفت که این کار «دشوار اما ممکن است ».او درباره
راههای حفظ برجام گفت :یک راه این است که دست کم
یک بانک ایرانی به سیستم بینالمللی نقل و انتقال مالی
بانکها و مؤسسات بزرگ مالی جهان (سوئیفت) متصل
باشد تا روابط تجاری برای کاالها یا خدماتی که تحریم
نشده اند حفظ شود .به گفته او ،اروپا در تالش است تا
این کار را  4نوامبر عملی کند.به گــزارش خبرگزاری
صداوسیما ،بونکارر اف ــزود :راه دیگر ،احیای قانون
انسداد  ۱۹۹۶است که پاسخ سیاسی فوری اروپاییها
به خروج آمریکا از برجام بود ،گرچه اقدام عملی درستی
دیده نشد اما به هر حال یک جواب سیاسی بود .او درباره
راه سوم نیز گفت« :سیستم  SPVیا همان اقدام با اهداف
ویژه ،راهکاری استثنایی با ایجاد ساز و کاری بدون وجود
بانک و مراودات پولی است ».بونکارر توضیح داد« :یعنی
مبادالت تجاری ایران با کشورهای آسیایی همچون چین
و هند در این سیستم ثبت میشود و طرف چینی یا هندی
ما بهازای خرید خود از ایران را به صورت پول یا خرید کاال
از اروپا دریافت میکند .رئیس گروه دوستی پارلمانی
ایــران و فرانسه دربــاره زمان اجــرای این سیستم گفت:
«دو زمان وجود دارد .اولین زمان  13آبان اجرای مرحله
دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران است که کانال انسانی
برای انتقال اقالم دارویی و کشاورزی به ایران را شامل
میشود».او ادامه داد« :زمان دوم چالشی برای ماست
که البته فکر نمی کنیم تا چهارم نوامبر اجرایی شود و
احتماال طی شش ماه اول  ۲۰۱۹عملی خواهد شد».
همچنین «دلفین او» ،نماینده مجلس ملی فرانسه که در
ایننشستحضورداشت،ایندیداررانشانه«عزمفرانسه»
براینگهداشتنبرجامخواندوگفت«:فرانسهبهحفظاین
توافق بینالمللی عالقه مند است».این درحالی است که
استیومنوچینوزیرخزانهداریآمریکااعالمکردکهآمریکا
میخواهدازقطعهمکاریسوئیفتباایرانمطمئنشود.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین مدعی شد :آمریکا به

در نخستین همکاری نظامی و امنیتی اسالم آباد با
تهران ،با هدف پیگیری آزادسازی مرزبانان ربودهشده
ایرانی ،روز گذشته فرمانده نیروی زمینی سپاه راهی
پاکستان شد.
آن طــور که تسنیم به نقل از ســردار رمضان شریف
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه آورده است،
سفر پاکپور با دستور فرمانده کل سپاه انجام شد و
«سرلشکر جعفری ،سردار پاکپور را در رأس هیئتی
برای پیگیری موضوع به پاکستان اعزام کرد».
وی افــزود :در این سفر فرمانده نیروی زمینی سپاه
موضوع اقدام گروهکهای تروریستی در ربودن 12
تن از مرزبانان بومی مستقر در پاسگاه مرزی منطقه
میرجاوه از داخل خاک پاکستان و تالش برای آزادی
آنان و نیز رایزنی برای دست یابی به اقدامات مشترک
و قاطع ضد پدیده تروریسم و تضمین امنیت پایدار
مرزی را با مقامات نظامی و امنیتی این کشور دنبال
خواهد کرد.
سه شنبه هفته گذشته عناصر گروهک تروریستی
جیش الظلم با هماهنگی عوامل نفوذی ،در حمله ای
غافلگیرکننده به یک پایگاه مراقبت مرزی در نقطه صفر
مرزی میرجاوه 12 ،تن از بسیجیان بومی و نیروهای
هنگ مرزی را به گروگان گرفتند.
در پی ایــن حــادثــه ،فرمانده نیروی زمینی سپاه بر
آمادگی ایــران بــرای حضور در «عملیات مشترک با
ارتش پاکستان» علیه اشرار و آزادســازی گروگان ها
تاکید کرد .روز بعد از آن نیز وزارت خارجه پاکستان
از آمادگی این کشور برای همکاری نظامی با ایران در
این زمینه خبرداد.
تیر ماه گذشته و در جریان سفر سرلشکر محمد باقری
رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان به اسالم
آباد ،بیانیه مشترک ایران و پاکستان در حوزه همکاری

▪عراقچی :برجام از بین برود ،تجربه موفق دیپلماسی
با شکست روبه رو خواهد شد

در همین حال معاون سیاسی وزیــر خارجه در دیدار
با «دلفین او» و «فیلیپ بونکارر» روســای گــروه های
دوستی در مجالس ملی و سنای فرانسه اقدامات فرانسه
و اروپا در حفظ و اجرای برجام و همچنین اراده فرانسه
برای مقابله با یک جانبه گرایی و قوانین فراسرزمینی
آمریکا را مورد استقبال قرار داد و ابراز امیدواری کرد
که تالش های اروپا و فرانسه به راهکارهای اجرایی و
عملیاتی منجر شود.به گزارش مهر ،عراقچی تاکید کرد:
چنان چه برجام از بین برود ،عالوه بر این که به پیچیدگی
های سیاسی در منطقه خاورمیانه افزوده می شود ،از
آن مهم تر ،یک تجربه موفق دیپلماسی با شکست روبه
رو خواهد شد.

دیوار را از باال به پایین نچینید ،لطفا!
یک حرف هست که چندی است هم در گلوی من مانده و
هم در گلوی قلم ام .حرف که می گویم نه بر سیاق الفبا ،یک
سخن کامل و تمام و تمام است .یک سخن
حرف ،بلکه یک
ِ
سخن به
با هزار حرف و هزار درد .همین اول بگویم که این
ِ
ضرب المثل تبدیل شده را از پیرمردی سرد و گرم چشیده
شنیدم که می گفت " :کسی دیــوار را از باال به پایین نمی
چیند" .او گفت و رفت اما من هنوز مانده ام در معنای بلندی
که در این کلمات هست و –با هزار تاسف -در مصداق های
عینی که در جامعه دارد و دیوارهایی که از باال می چینند.
راحــت عــرض کنم؛ من وضعیت اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی خودمان را نتیجه چینش از باال به پایین در برخی
جاها می دانم .روشن است که با این رویه ،بنایی شکل نمی
گیرد اما خشت هایی که برعکس می خواهند بچینند فرو
می افتند و بر سر و روی ما فرود می آیند .این دردهایی که در
فروافتادن
وجودمان حس می کنیم در بازار و زندگی ،نتیجه
ِ
همان خشت هاست .خشت هایی که اگر دقیق برجای می
نشست امروز به بنایی رفیع تبدیل شده بود که همه ما در
پناه آن به آرامش و رفاه و آسایش می رسیدیم .این که هنوز
نرسیده ایم ،ترجمه عملی آن ضرب المثل پیرمرد است.
مثلی که با انتخاب ،بر اساس روابط به جای ضوابط ،شکل
گرفته است .ببینید انتخاب مدیران را! چند درصد براساس
پلکان مدیریت را
روش از پایین به باالست و چند درصدشان
ِ
پله ،پله و با افزودن تجربه به دانش پیموده اند و چند درصد
یک دفعه بر پله های باال  -به مدد حمایت و سفارش و رابطه-
گام نهاده اند؟ روشن است که وقتی کسی را با " باالبر" و آسان
بر" ببرند و به باال و بر صدر بنشانند ،توقع موفقیت ،چندان
به جا نخواهد بود که اگر به جا بود ،جوابش این نبود که در
کام جانی تان را به خبرهای
جامعه می بینیم .نمی خواهمِ ،
ِ
فرصت تازه توجه دهم که
تلخ برآشوبم بلکه می خواهم به یک
با قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی،
دارد ایجاد می شود و اگر دقت کنیم ،می توانیم قدم به
فضایی تازه بگذاریم .پس مراقب باشیم که دوباره گرفتا ِر
این آزموده پرخطا نشویم که باز کسانی بخواهند با توصیه
و حمایت ،دیوار را از باال به پایین بچینند بلکه در دهه چهارم
حیات نظام ،قطعا آن قدر مدیر توانا و عالم و عامل داریم که پله
به پله باال آمده اند و می توانند دست ملک و ملت را هم برای
باال آمدن بگیرند .می توانند با کمترین خطا ،آزمون ها را به
موفقیت برسانند .این البته در شرایطی میسر خواهد بود که
در جایگزینی مدیران ،فقط کارآمدی و توانایی مالک باشد
و باز متر و معیارهای جناحی و روابط جریانی ،به میان نیاید.
همه می دانیم که ایران ،امروز بیش از همیشه به توان هم افزا
شده همه فرزندان خود نیاز دارد .این طرح را فرصتی ناب
بدانیم برای انقالب در انگیزه و توان و اراده برای رسیدن به
موفقیت فراگیر ملی .ان شاءا. ...

...
واکنش

واکنش کالنتری به اتهام جدید فعاالن
بازداشتی محیط زیستی

نخستین نشانه ها از سطح جدید همکاری های اسالم آباد با تهران برای آزادی مرزبانان

فرمانده نیروی زمینی سپاه به پاکستان رفت

زودی بانکهایی را که مجاز به همکاری با ایران برای امور
بشردوستانه هستند ،مشخص خواهد کرد .به گزارش
ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،وزیر خزانهداری آمریکا با بیان
اینکه وزارت خزانه داری در حال مذاکره با سوئیفت برای
قطع دسترسی ایران به این سامانه است ،افزود :میتوانم
این اطمینان را به شما بدهم که تراکنشهای مرتبط با
مبادالت تحریم شده ،از طریق سوئیفت یا هر مکانیزم
پرداخت دیگری انجام نخواهد شد .تمرکز ما بر این مسئله
است که تحریم ها اعمال شوند.این درحالی است که
برخیکارشناسانوفعاالنسیاسیواقتصادیمعتقدند،
اتفاق شوک آوری بعد از تحریم های آمریکا در کشور رخ
نمیدهد.دراینبارهیحییآلاسحاقعضواتاقبازرگانی
تهرانبهنامهنیوزگفت:عمدهتحریمهاعلیهمااعمالشده
واقداماتدیگرتأثیریتعیینکنندهوشوکآورندارد.مثال
شاید چند شرکت حمل و نقل هوایی یا چند بانک دیگر را
نیزذیلتحریمهاتعریفکنندکهآثارجزئیخواهدداشت.
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اطالعاتی و امنیتی میان وی و مقامات عالی رتبه
نظامی و امنیتی پاکستان تدوین شد.
▪انتشار نخستین تصویر از  ۱۲مرزبان ایرانی

این درحالی است که نخستین تصویر از  ۱۲مرزبان
ایرانی ربــوده شده توسط گروهک تروریستی جیش
الظلم در مرز میرجاوه استان سیستان و بلوچستان
منتشر شده است.
▪وزارت کشور :مرزبانان ربودهشده در سالمت کامل
هستند

همچنین به گزارش ایسنا ،حیدری مدیرکل امور مرزی
وزارت کشور با بیان ایــن که «مــرزبــانــان ربــوده شده
کشورمان سالم و اکنون در اختیار گروهکتروریستی
هستند» افــزود :پیگیریها برای آزادی این عزیزان به
صورت مستمر ادامه دارد.
وی ادامه داد :دولت پاکستان عزم جدی برای همکاری
با جمهوری اسالمی در این زمینه دارد.فرمانده کل سپاه
هفته گذشته تاکید کرده بود که عامالن این حادثه «با
پاسخ سخت و دندان شکن ما روبه رو خواهند شد»  .

رئیس ســازمــان حفاظت محیط زیست درب ــاره گــزارش
ها از اتهام جدید فعاالن محیط زیست بازداشتی مبنی
بــر درخــواســت افــســاد فــی االرض از ســوی دادســتــان در
کیفرخواست ارسالی به دادگاه برای این متهمان  گفت:
اتهام جدید فعاالن محیط زیست بازداشتشده ،هنوز به طور
رسمی اعالم نشده است.عیسی کالنتری که با ایسنا سخن
می گفت ،افزود  :این اتهام قطعی نیست و امکان درخواست
تجدیدنظر وجود دارد و بهتر است قدری صبر کنیم تا به
شکل رسمی این موضوع اعالم شود ،اینها هنوز شایعه
است.رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که وزارت
اطالعات و دولت نظر خود را درباره فعاالن محیط زیست
اعالم کردهاند ،ادامه داد :وزارت اطالعات دیگر نمیتواند
دخالتی در این کار بکند و با رها اعالم شده که ربطی به
آنها ندارد.معاون رئیس جمهور ،گفت :بدیهی است که
باید در دادگــاه نظرات فعاالن محیط زیست مطرح شود.
در همین حال محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط
زیست مجلس با بیان این که از تغییر عنوان اتهامی فعاالن
بازداشتی محیط زیست شگفت زده شده است ،خواستار
ارائــه توضیحاتی از سوی مسئوالن دربــاره تغییر عنوان
اتهامی این افراد شد و گفت که نمایندگان موضوع را پیگیری
میکنند .در همین ارتباط آقاسی وکیل مدافع تعدادی از
متهمان این پرونده در گفت وگو با ایرنا ضمن بیان شرحی
از این پرونده گفت :بازپرس پرونده با نظر دادستان تهران
مبنی بر تغییر اتهام از جاسوسی به افساد فی االرض مخالفت
نمیکندوروزشنبهدوهفتهپیشدرجلسهایباحضوروکیل
متهمان که از وکالی مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه هستند
(موضوع تبصره ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری) ،اتهام
افساد فی االرض را به متهمان تفهیم کردند و بر اساس اتهام
مزبور برای این پنج متهم کیفرخواست صادر می شود.وی
تصریح کرد :اکنون پرونده مراحل قانونی را طی می کند تا
کل هشت پرونده به دادگاه انقالب ارسال شود.
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