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چهره ها و گفته ها

ائتالف اصالحات و اعتدال
محمد هاشمی ،فعال سیاسی :جناح اصالح
طلب و اعتدالیون مشترکات بیشتری دارند و به
هم نزدیک ترند و در دو سه انتخابات گذشته که با
هم به میدان آمدند ،پیروزی چشمگیری نصیب
شان شد .این دوره هم
جز این نیست و اصالح
طلبان و اعتدالیون
بـــــا ائـــتـــاف
میآیند/.
شفقنا

جدیدترین وضعیت انتخاباتی
اصالح طلبان
عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای
ایرانیان :شورای عالی سیاست گذاری تاکنون
وارد هیچ یک از مصادیق انتخاباتی نشده است،
شــورای عالی اقداماتی مانند تشکیل ارکــان
خود را انجام داده است اما
هیچ کــدام جــزو مصادیق
انـــتـــخـــابـــات مــحــســوب
نمیشوند/ .باشگاه
خبرنگاران

خبر

پاسخ مدیرعامل سابق خبرگزاری
فارس به سخنان ظریف
سید نظام الدین مــوســوی ،مدیر عامل سابق
خــبــرگــزاری فـــارس ،بــه سخنان دو روز پیش
ظریف ،وزیر خارجه مبنی بر تحریف سخنانش
در خــبــرگــزاری فــارس،واکــنــش نــشــان داد و
توضیحاتی را ارائه کرد و نوشت :جناب عالی آن
حرف نادرست را در دانشکده فنی زده بودید و
تحریفی صورت نگرفته بود...بنده و همکارانم در
خبرگزاری فارس (در زمان تصدی مسئولیت این
رسانه) با جناب عالی و دولت ،خصومت شخصی
نداشتیم .وی افــزود« :قطع ًا آقــای جعفری در
خصوص این که چرا در شرایط استیصال شما
در آن جمع ،به کمکتان شتافتند و اجازه ندادند
محاجه بنده با شما ادامه یابد دالیل خودشان را
داشتند؛ همچنان که پس از رفتن شما از جلسه،
جمعبندی ایشان روشن ساخت که به چه دالیلی
تالش کردند تا نگاه مثبتی بر جلسه حاکم باشد.
دالیلی که در آن شرایط ،من حیثالمجموع از
منظر فرمانده کل سپاه ،موجه مینمود .اما آن
چه واضح است ،مطالبی که بنده به نقل از جناب
عالی در جلسه نقل کردم ،اص ً
ال خبر منتشر شده
از سوی خبرگزاری فارس نبود که بحثی بر سر
تحریف پیش بیاید و دربگیرد بلکه همانگونه که
بیان شد ،بنده مطلب را از روی خبر خبرگزاری
ایسنا نقل کردم .مضاف ًا این که فیلم اظهارات شما
در همه رسانهها موجود است و همگان میتوانند
در این باره قضاوت کنند ».ظریف دو روز پیش
درباره اظهاراتی که سال  92از وی درباره توان
نظامی ایران منتشر شده ،گفته بود :در جلسه ای
آقای عزیز جعفری (فرمانده سابق سپاه) و رئیس
خبرگزاری فارس آقای موسوی هم بود .گفتم
آقای جعفری من این مطلب را در دانشگاه گفتم
و آقای جعفری به موسوی گفت این که حرف ما را
می زند چرا شما یک تکه را پخش کردید؟
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روحانی :دعوا سر برجام نیست بلکه درباره موضوع بزرگ تری است

بهترین راه برای شکستن افراط گرایی و اصالح جامعه صندوق رأی است
رئیس جمهور با بیان این که این سوال که ریشه
همه دعــواهــای سیاسی در کشور چیست؟
اظهار کرد :ممکن است یک عده موضوعی را
خوب و عدهای آن را بد معرفی کنند یا عدهای
بــرجــام را موفق و عـــد های ناموفق توصیف
کنند ،اما دعوا سر برجام نیست بلکه درباره
موضوع بــزرگ تری اســت .به گــزارش ایرنا و
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز
گذشته در آیین آغــاز رسمی سال تحصیلی
دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور
که در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار
شد ،همچنین با طرح این سوال که پیشرفت و
آینده کشور در سایه تقابل با دنیاست یا تعامل؟
گفت :این مسئله راهبردی اساسی است۴۱ .
سال است به جواب این سوال نرسیده ایم.
یک عده می گویند تعامل سازنده یک عده
می گویند تقابل .یک عده می گویند دشمن
ما خبیث است و این جا دوئل است و باید آن را
بشکنیم .عده ای هم می گویند اکثر مشکالت
را با تعامل می شود حل کرد.وی اضافه کرد:
یک عده معتقدند که مشکالت موجود جز با
قدر تنمایی و شکستن دشمن میسر نیست
و یک عده نیز معتقدند میتوان بسیاری از
مشکالت را بــا گفت وگــو حــل و فصل کــرد.
بنابراین مسئله اصلی این است که راهبرد ما
باید تعامل سازنده یا تقابل مستمر باشد و حل و
فصل این موضوع با تنش و جر و بحث به نتیجه
مطلوب نمیرسد و راه آن این است که همه
همدیگر را بــرای رسیدن به راهبرد مناسب
قانع کنیم.
▪گاهی تعامل سازنده ما همان موشک
است

وی اظهار کــرد :ممکن است بنابر استثنا در
جایی جنگ هم الزم باشد که البته استثناست،
درجاییدشمنبهماحملهمیکندونمیتوانیم
بایستیم و بگوییم ما می خواهیم تعامل سازنده
انجام دهیم ،وقتی پهپاد آن ها وارد فضای
کشور می شود و به او اخطار می دهیم و توجه
نمی کند ،ناچاریم موشک خود را شلیک کنیم.

روایت رسانه پاکستانی از موفقیت
گام اول میانجیگری عمران خان

آمریکا را وادار کردند که از برجام خارج شود و
کسانی که در کارآمدی برجام تردید دارند،
میتوانند زمانی را که برجام منعقد شد با امروز
که صدمه دیده است ،مقایسه کنند.
▪بهترین راه برای شکستن افراطگرایی و
اصالح جامعه صندوق رأی است

راه حل ما و تعامل سازنده ما در این جا همان
موشک ماست .رئیس جمهور اضافه کرد :وقتی
با شش قــدرت بــزرگ جهانی بحث و مذاکره
میکردیم یک عده میگفتند این مذاکرات
خاصیت و فایدهای ندارد و باید ایستادگی کنیم
و یک عده هم بر مذاکره تأکید داشتند و دولت
مذاکره کرد و با سختی توانستیم به توافقی
برسیم و این توافق برای عدهای به مثابه کوهی
بود که بر سرشان ریخت.
▪اگــردرمــســائــل اســتــراتــژیــک بــه نتیجه
نرسیدیم ،باید به همهپرسی از مردم رجوع
کنیم

رئیسجمهور با بیان این که د هها مورد وجود
دارد که دانشگاهها باید به آن به عنوان مسائل
استراتژیک وارد شوند ،ابراز کرد :حتی اگر در
این مسائل استراتژیک ،سالها بحث کردیم اما
به نتیجه نرسیدیم ،باید به همهپرسی از مردم
رجوع کنیم .ما راه دیگری نداریم .نمیشود
فقط با یکدیگر دعوا کنیم .ما ۴۰سال است که با
یکدیگر بحث میکنیم .راه را باید انتخاب کنیم.
▪پس از برجام رشد اقتصادی ایران به رتبه
نخست جهان رسید

روحانی با اشاره به برجام گفت :پس از برجام
در سال  ، ۹۴رشد اقتصادی ایــران در سال

احتمالارجاعالیحهپالرموبههیئتعالیحلاختالفقوا
هادی محمدی -معاون حقوقی رئیس جمهور
دربــاره «نظر حقوقی دولــت» راجــع به الیحه
پالرمو ،گفت :رئیس قوه مجریه میتواند الیحه
پالرمو را بــرای بررسیهای بیشتر به هیئت
عالی حل اختالف قوا ارجاع دهد .به گزارش
خراسان ،لعیا جنیدی روز گذشته در حاشیه
نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت« :من
مبنای حقوقی این موضوع را به رئیسجمهوری
ارائه دادم نه االن ،بلکه یک ماه پیش این موضوع

اخبار

در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای
حقوقیاش را فرستادم .در یک چهارچوب دو
بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش به عنوان
نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم
ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع».
وی تصریح کــرد« :برخالف  CFTکه این طور
نبوده و دقیقا نظرات شــورای نگهبان تامین
نشده در این باره نظر شــورای نگهبان تامین
شــده و به صــورت جداگانه عین نامه مجمع

 ۹۵به رتبه نخست جهان رسید که هیچ زمانی
اتفاق نیفتاده بود .در ابتدای دولت یازدهم
تورم را کاهش دادیم برخی از اقتصاددانان
می گفتند این اقدام اشتباه است دولت باید
ابتدا کشور را از رکود خارج میکرد و از رکود
باید شــروع میکرد و آن را میشکست .وی
اظهارکرد :رژیــم صهیونیستی ،عربستان و
تندروهای آمریکا با فشارهای خود دولت جدید

رئیس جمهور همچنین با تأکید بر این که باید
خودمان را برای انتخابات آماده کنیم ،اظهار
کرد :سرنوشت آینده کشور را انتخابات تعیین
و تأیید میکند و با همه نقصها و اشکاالتی که
گفته میشود ،باز هم بهترین راه برای شکستن
افراطگرایی ،اصالح جامعه  ،شایستهساالری
و حاکم شــدن افکار به حق مــردم  ،صندوق
رأی است و هیچ راه دیگری نداریم .روحانی
تصریح ک ــرد :یکی از مسائل مهم امسال
مــوضــوع انــتــخــابــات اســت و اگــر انتخابات
باشکوه ،پررونق و با حضور اکثریت مردم را
در سراسر کشور شاهد باشیم ،ایــن حضور
قدرت سیاسی کشورمان را در دنیا باال می برد
و دشمنان میهراسند و متوجه میشوند که
فشار و تحریمهای آنان اثرگذار نیست و مردم
همچنان به آینده کشور خود امیدوار هستند.

حواشی حضور روحانی در دانشگاه تهران

درهمین حال برخی خبرگزاری ها از اعتراض برخی دانشجویان به روحانی و نیز ترک سالن
جلسه خبردادند .در این باره خبرگزاری «آنا» وابسته به دانشگاه آزاد نوشت که روحانی
درحالی به تاالر عالمه امینی رفت که «یکی از نکات مهم در این مراسم ،صندلیهای خالی
سالن بود که دانشجویی در آن حضور نداشت .برخی تشکلهای دانشجویی هم در چند روز
گذشته به برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در نزدیکی ایام اربعین اعتراض کرده بودند.
آن ها اعتقاد دارند که سخنرانی رئیسجمهور به این دلیل در نزدیکی روزهای اربعین برنامه
ریزی شده تا دانشجویان در آن حضور نداشته باشند .زیرا اکثر دانشجویان برای پیادهروی
اربعین به عتبات عالیات رفتهاند ».آنا همچنین نوشت:همزمان با حضور روحانی در دانشگاه
تهران هم جمعی از دانشجویان به یک طرفه و گزینشی بودن این جلسه اعتراض و جلسه را
ترک کردند .نسیم آنالین هم نوشت :جمعی از دانشجویان و اعضای تشکلهای دانشگاهی
دانشگاه تهران صبح دیروز همزمان با سخنرانی رئیسجمهور در این دانشگاه تجمع و با در
دست داشتن دست نوشتههایی به عملکرد روحانی در دوران ریاست جمهوری اش انتقاد
کردند .فارس هم گزارش داد :برخی از دانشجویان تجمع کننده اعتراض خود به انتقادپذیر
نبودن دولت و همچنین اختصاص ندادن تریبون به تشکلهای دانشجویی در مراسم را با
زدن چسب بر دهان خود نشان دادند.

برای مجلس فرستاده شده است ».وی در ادامه
پاسخ به این پرسش پانا که آیا رئیسجمهوری
قصد دارد موضوع مذکور را به هیئت عالی حل
اختالف میان قوا ارجــاع کند یا خیر؟ گفت:
«رئیسجمهوری باید کل فرایند و روند را ببیند
و تصمیم بگیرد اما همان طور که گفتم مبنای
حقوقی وجود دارد».

نخست وزیر پاکستان که به منظور میانجیگری در
روابط تهران و ریاض در هفته جاری به کشورمان
آمدهبود،سهشنبهبهریاضرفتوآنگونهکهرسانه
های منطقه ای گزارش دادنــد ،توانست موافقت
مقامات سعودی را برای طرح برقراری صلح در
منطقه جلب کند .براساس گــزارش ایرنا ،رادیو
پاکستان اعالم کرد ،اسالم آباد و ریاض با تعامل
و رایزنی تنگاتنگ به منظور پیشبرد طرح عمران
نبرای تضمین برقراری صلح و امنیت در منطقه
خا 
موافقت کردند .طبق اعالم رادیو پاکستان ،این
توافقدرنشستهایجداگانهعمرانخانونخست
وزیر پاکستان با پادشاه و ولیعهد عربستان حاصل
شد .رادیو پاکستان افزود :خان در دیدار با سران
سعودی از تمایل پاکستان برای کمک به تالش
های مربوط به تنش زدایی بین عربستان و ایران
سخن گفت و بر اهمیت پرهیز از درگیری نظامی و
ضرورت تعامل سازنده با همه طرف ها تاکید کرد.
هنوز جزئیاتی از طرح عمران خان برای کاهش
تنش در منطقه اعالم نشده اما مقامات کشورمان
در دیدارهای اخیر عمران خان تأکید کرده بودند
کهبرقراریآتشبسدریمنوتوقفتجاوزنیروهای
سعودی به مردم این کشور می تواند نقطه آغازی
برای گفت و گوهای منطقه ای باشد .از سوی دیگر
«آنتونیوگوترش»،دبیرکلسازمانمللمتحدنیزاز
ابتکار عمران خان برای از بین بردن تنش ها میان
ایران و عربستان سعودی استقبال کرده است.

ظریف :صبر راهبردی ایران
در قبال اروپا به پایان رسید

وزیرخارجه در چهاردهمین نشست کمیسیون
مشترکایرانوآفریقایجنوبیباتشریح پایبندی
ایرانبهتعهداتخودوفقبرجامتایکسالپساز
خروج آمریکا از برجام و فرصت دادن ایران به اروپا
برایعملبهتعهداتخودبرایجبراناینخروج،
تاکید کرد :متاسفانه شاهد اقدام موثری نبودیم و
اروپا نشان داد در اجرای تعهداتش ناتوان است.
ظریفافزود:ازاینروصبرراهبردیایرانبهپایان
رسید و دقیقا بر اساس مفاد برجام و با استناد به
بند  26و  36آن ،اجرای بخشی از تعهدات خود
را در سه گام به صورت کامال قانونی متوقف کرد و
در صورت عدم بازگشت توازن به اجرای تعهدات
از سوی طرف ها ،دیگر اقدامات الزم در گام های
بعدی نیزمحقق خواهد شد.

