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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 پسران تان هم به شما نیکی كنند.
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تازه های مطبوعات
••آرمانملی-اینروزنامهدرگزارشیآیندهسیاسی
علی الریجانی را بررسی کرد و با تیتر «الریجانی
«عارف» میشود یا «ناطق»؟»نوشت« :مسیری که
الریجانیپسازخداحافظیباکرسیریاستمجلس
پیمود ،فرازوفرودهایی داشــت ،چنان که ابتدا
در مسیر ناطق رفت و سکوت پیشه کرد ،اما زمان
انتخابات تغییر مسیر داد ،به جاده سیاست رفت که
ناکامماند.اکنونهم ازاحتمالتاسیسحزبسخن
گفته که نمایانگر حضورش میان دو مسیر مصلحت
و سیاست است .تصمیم نهایی الریجانی مشخص
میکندکهعارفخواهدشدیاناطق!»
••جمهوری اسالمی-مدیر مسئول این روزنامه
نوشت:نگاه حکمرانی به شبکههای اجتماعی اگر
مبتنیبرمسدودکردن،محدودکردن،فیلترکردن
وگزینشیبرخوردکردنباشد،هرگزجوابنخواهد
داد .این را درباره تلگرام امتحان کردید و به همین
واقعیت رسیدید .با این حال ،درصدد همان گونه
برخورد کردن با اینترنت بینالمللی برآمدن ،جای
سؤال فراوان دارد .شما اگر رفتارتان را تغییر دهید
و کاری کنید که بتوانید بر قلبها حکمرانی کنید،
خواهیددیدکههیچنیازیبهمسدودکردنیامحدود
کردن یافیلترکردنندارید.
••اعتماد-اینروزنامهدرتیتریکخوداز«دوبحران
خودساخته»یعنیوضعیتواکسیناسیونوحواشی
طرح صیانت از فضای مجازی گــزارش میدهد.
گروه سیاست این روزنامه در این پرونده به بازتاب
واکنشهابهطرحصیانتازفضایمجازیپرداخته
است؛ از پیام خاتمی تا درخواست شکوری راد برای
صدورمجوزتجمعاعتراضی.
••سازندگی  -این روزنامه جلد خود را به فرزانه
فصیحی اختصاص داد و با تیتر «زیر تیغ سانسور»
پرسیده اســت :چرا رسانه ملی درخشش برخی
دخترانورزشکاررانادیدهمیگیرد؟
••کیهان -این روزنامه در گزارشی با تیتر«سرپوش
مجازی روی هشت سال فاجعه حقیقی» نوشت:
اصالحطلبان میخواهند به بهانه طرح صیانت از
فضایمجازی،افکارعمومیراازمسئلهاصلیپاسخ
گویی و کارنامه دولت روحانی منحرف کنند و روی
هشتسالفاجعهحقیقیسرپوشبگذارند.

انعکاس
••جهان نیوز مدعی شد  :تاکید آیت ا ...رئیسی
مبنی بر تشکیل دولت فراجناحی و سیاسی سبب
شده که حتی امکان حضور برخی وزیران متعلق به
دولت روحانی نیز در دولت جدید در میان فعاالن
سیاسی و رسانه ای زمزمه شود.برخی کارشناسان
ابقای شمخانی در شورای عالی امنیت ملی را دور
از ذهن نمی دانند.همچنین کارنامه موفق و بدون
حاشیهامیرحاتمیدروزارتدفاعامکانابقایویرا
دراینسمتتقویتکردهاست.ازسویدیگربرخی
زمزمههاحتیازابقایمحمداسالمیوزیرفعلیراه
و شهرسازی حکایت دارد  .نام سورنا ستاری نیز به
عنوانیکچهرهموفققابلتوجهاستوبرخیگمانه
زنیهاامکانابقایاورا تقویتمیکند.
••عصرایران نوشت  :ذوالنوری عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس دربــاره آینده مــذاکــرات وین
گفت :آقای رئیسی و دولت وی اگر بخواهند برجام
را اجرایی کنند از دولت روحانی نه تنها چیزی کم
ندارندبلکهدارایظرافتهاوباهوشیهایبیشتری
هستند و توانایی شناسایی بزنگاههایی را دارند که
ممکناستدراینتوافقاتمنافعملتآسیببخورد.
تفاوت دولت آقای رئیسی و روحانی این است که
دولتآقایروحانیبهدنبالتوافقبههرقیمتیبود
امادولتآقایرئیسیبهدنبالتوافقخوباستکه
منافعملتراتامینکند.
••نو اندیش مدعی شد :حاج منصور ارضی مداح
مشهور به شدت از تعطیلی هیئتها و برخی مراسم
مذهبی در دوران کرونا انتقاد کرد و گفت«:این
دولت بلیت سفر به ترکیه ،مغولستان و ...را ارزان
کردتاکربالتعطیلشود».منصورارضیضمنزدن
اتهام خائنبودن بهآنهاافزود «:مابایدبایستیموبا
حضورتمامنیروها،زندهجلسهبگیریموسینهبزنیم.
تایکسالغفلتدرسالقبلراجبرانکنیم ».ارضی
افزود :معاونوزیربهداشتمیگویدهیئتهابایدبه
دستورمراجعومقاممعظمرهبریعملکنند.جمع
کنیدبروید،دولتشمادیگرتمامشد.
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عذرخواهیتعارفی
درجلسهخداحافظی
گروه سیاسی-هشت سال پس از آغــاز بهکار
دولتتدبیروامید،حسنروحانیوکابینه33نفره
دولــت او دیروزضمن برگزاری آخرین جلسه ،
آخرینعکسیادگاریدولتدوازدهمرادرپاستور
قابگرفتند.رئیسجمهوردرآخرینجلسههیئت
وزیــران ،با بیان این که هر آن چه از سال های
گذشته تا امروز با مردم صحبت و اعالم کردیم
برخالف واقعیت نبود ،افزود :آن چه واقعیت بود
به مردم گفتیم البته بخشی از واقعیت را به مردم
نگفتیموازنظرمننمیشدآنهارابگوییمبهدلیل
این که آن ها را مفید نمیدانستم و می ترسیدم
یک هدف بسیار بلندی که همه باید دنبال کنیم
و آن وحدت ملی است ،صدمه ببیند.به گزارش
پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری،دکتر
روحانیبابیاناینکهنمیگوییمکارمابینقصو
بیعیببودهوحتم ًانقصوعیبداشتیم،معصوم
نبودیم و معصوم نیستیم ،اظهار کرد :تالشما
این بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد ،اما اگر
عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و از
آن ها طلب عفو و رحمت میکنیم.این بخش از
عذرخواهیروحانیکهبااگروبهصورتمشروط
بیان شد،بازتاب زیادی داشت و خیلی از کاربران
فــضــای مــجــازی ایــن عــذر خــواهــی در جلسه
خداحافظیراهمنوعیتعارفدانستندکهخیلی
جدینبود.دکترروحانیهمچنینبابیاناینکه
پیروزییاشکستبهگفتنوحرفنیست،تصریح
آخــریــن نشست خبری سعید خطیب زاده
سخنگوی وزارت خارجه با حاشیه و البته اخبار
متفاوتی همراه بــود؛ از مذاکرات وین و ابراز
بی اطالعی درباره اظهارات روحانی گرفته تا
درخواست بچگانه و ساده لوحانه سناتورهای
آمریکایی بــرای منع ورود رئیسی به سازمان
ملل و کم و کیف مهمانان خارجی مراسم
تحلیف رئیس جمهور منتخب .سخنگوی
دستگاهدیپلماسیکشورمانهمچنینازواهی
بودنادعاهایرژیمصهیونیستیدربارهحادثه
اخیرنفتکشاسرائیلیدردریایعمانگفتودر

واعظی:نیازبهبازنشستگیدارم
زمینسوختهیعنیچه؟

▪قفلیروقفلهازدورفت!

در این بین بسیاری ازفعاالن فضای مجازی
نیز به این جلسه و آخرین سخنرانی روحانی
واکــنــش نــشــان دادن ــد.ک ــارب ــری بــا هشتگ
#محاکمه مسئوالن ناکارامد نوشت« :یعنی
کسی پیدا می شه که روحانی رو حالل کنه؟!»
کاربر دیگری هم نوشت «:جمله روحانی را
ببینید میگه اگر نقصی داشتیم عذرخواهی
می کنم یعنی با این وضع جامعه هنوز معتقده
نقصی نداشته و عذرخواهیش رو هم مشروط
می کنه  ».پیرهادی سردبیر رسالت در توئیتی
به طعنه نوشت« :جوانی ام در تدبیر و امید پیر
شد .نیامدی و دیر شد».کاربر دیگری خطاب
به روحانی نوشت«:اون هشت سال که مردم
عذاب کشیدن جای خود،تاچندین سال آینده
هم عواقب رفتارت گریبانگیر مردم هست،چه
حاللیتی طلب می کنی ؟» دیگری نیز نوشت«:
از این که دولــت #روحانی امــروز کارشو تموم
کرد،خیلیخوشحالنیستم...آخهآثارتخریبی
ایــن دولــت تا ســال هــا ،همراه ماست».مالک
شریعتی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس
نیزخطاببهرئیسجمهورنوشت«:دنبالکلید

بیاطالعیسخنگویوزارتخارجه
از مواضع روحانی درباره مذاکرات هسته ای
بخشدیگریازسخنانخود تاکیدکردکهسفر
وزیر امور خارجه قطر به تهران ربطی به مسائل
ایــران و آمریکا نداشته اســت .سعید خطیب
زاده در نشست خبری روز گذشته خود که به
صورت مجازی برگزار شد  ،همچنین در پاسخ
به سوال خانهملت مبنی بر این که آقای ظریف

در گــزارش اخیر خود به مجلس اعالم کردند
مذاکرات ایران و 1+4از فروردین سال1400
آغازشداماآقایروحانیدرنشستهیئتدولت
اذعان کردند در مذاکراتی که از اسفند ماه با
 1+4آغاز کردیم میتوانستیم با اجرای برجام
تحریمهارارفعکنیمولیقانوناقدامراهبردی

ظریف:دعوتشدهایمکهبرایکابینهجدیددعاکنیم!
شهادت می دهم هیچ یک از مذاکره کنندگان به آمریکا اعتماد نکردند
هادی محمدی – آخرین نشست هیئت دولت
وآخرینحضوراعضایدولتدوازدهمدرجمع
خبرنگاران دولت فرصت خوبی بود تا محمد
جــواد ظریف وزیــر خارجه هشت ساله دولت
های روحانی از اقدامات و آرزوهایش و لحظات
سخت و شیرین اش بگوید  ،از جمله در پاسخ
به این سوال که از فــردای پایان کار در وزارت
خارجهچهخواهدکردبگویدبهدانشگاهمیروم
و برای دولت جدید دعا می کنم  .ظریف توصیه
هایی هم برای وزیرخارجه آینده رئیسی داشت
 .به گــزارش خراسان وزیــر امورخارجه دولت
های یازدهم و دوازدهم در جمع خبرنگاران با
بیاناینکهحتم ًارفعتحریمهایکیازمهمترین
نیازهای کشور بود ،اظهار کرد :ما تالش خود را
کردیماماعواملبیروندولتوکشورمانعازاین
شدند که به نتیجهای که میخواستیم برسیم.
وزیــر امــور خارجه افــزود :ما آمریکاییها را در
برجام شکست دادیم وقتی خواستند از برجام
خارج شوند ،برخالف این که قدرت اقتصادی
آمریکاتوانستشکستهاییرابرماواردکنداما
سهبار ظرف دو ماه در سازمان ملل متحد آمریکا
شکست خورد و این بیسابقه است.وی
در پاسخ به این پرسش که برای کابینه
جدید دعــوت شدهاید ،تصریح کــرد :ما
دعــوت شدهایم که بــرای کابینه جدید

دعا کنیم و همین کار را هم خواهیم کرد.وزیر
امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره این که
بعد از پایان دوره وزارت در چه جایگاهی ادامه
کار خواهد داد ،گفت :در دانشگاه .چه جایی
بهتر از دانشگاه؟ وی در پاسخ به این پرسش که
در دوران وزارت خود چه کاری بوده که دوست
داشته انجام شود اما نشده ،تصریح کرد :دلم
میخواست سرمایه بسیار بیشتری را به کشور
جــذب کنیم .میدانید که  ۸۵میلیارد دالر
پیشنهاد سرمایهگذاری در ابتدای برجام بود.
دلمانمیخواستمیتوانستیماینسرمایهها
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چهره

رئیس جمهور در آخرین جلسه هیئت دولت دوازدهم گفت :تالش
ما این بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد ،اما اگر عیب و نقصی
داشتیم از مردم عذرخواهی و از آن ها طلب عفو و رحمت می کنیم
کرد:پیروزیوشکستازرویعالیمونتایجیکه
دارد قابل تشخیص است .کاهش تورم ،افزایش
رشداقتصادی،اشتغال،سرمایهگذاریوکاهش
تورم پس از  23تیر سال  94گواه آن بود که در
مذاکراتباقدرتهایبزرگبهپیروزیرسیدیم.
رئیس جمهور با بیان این که اگر کسی تفاوت
زمان صلح و جنگ را تشخیص ندهد ،باید خیلی
غصه بخوریم ،اظهار کرد :از بهار سال  97یک
جنگ اقتصادی تمام عیار را به ما تحمیل کردند
که اگر این دوران جنگ تحمیلی نبود و همان
روند قبل را ادامه میدادیم وضعیت بسیار بهتر
از االن بود .این که مردم عزیز از لحاظ معیشت
ناراحتهستندوحقآنهاهماست،بایدببینیم
که در شرایط جنگ چه کار میتوانستیم بکنیم.
روحانی درخصوص مذاکرات برجام و تالش ها
برای رفع تحریم ها تصریح کرد :تحریمها را نیز
میتوانستیم در همان چارچوبی که مقام معظم
رهبریتعیینکردندبرطرفکنیم،اماجایدیگر
گرفتارشدیمکهاالنجایبحثآننیست.ویدر
پایانگفت:خداوندانشاءا...بههمهآنهاییکه
خدمتکردند،بهاینملتبزرگماکهکارعظیمو
بزرگیدراینهشتسالانجامدادند،اجرجزیل
عنایت کند ،خیر بزرگ و جزای وافی به آن ها
عنایتکندوماهمبتوانیمبازهمهرکجاهستیم
خادمکوچکیبرایملتعزیزوبراینظاموایران
عزیزمانباشیم.
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را برای خدمت به مردم ایران جذب کنیم که اگر
فرصت کرده بودیم تا جذب کنیم حتم ًا تحریم
ایران دشوارتر میشد.وزیر امور خارجه با بیان
این که من شهادت میدهم که هیچ کــدام از
مذاکره کنندگان ،هیچگاه به آمریکا اعتماد
نکردند،افزود:نبایدفکرکنیمآمریکاهرچهاراده
کند میشود ،آمریکا قدر قدرت نیست .ما اص ً
ال
اعتمادی به هیچ بیگانهای نداریم .وی گفت :نه
اینکهبهغرباعتمادنداریمبلکهمابهغیرازخدا
و مردم خودمان به هیچ کس اعتماد نداریم و راه
زندگی در دنیا این است ولی اعتماد نداشتن به

خوشبختیمیگشت،خودشمقفلیروقفالزد
ورفت».مهدی قاسم زاده یکی از فعاالن فضای
مجازی نیز با اشاره به سخنان روحانی نوشت«:
از یک سو پای حرف مگوها را پیش می کشد (تا
همژستمظلومنماییبگیرد،همخودرادلسوز
بخواند و هم احتماال زمینه را برای راه انداختن
«بگم بگم» های الکی در آینده فراهم کند) و از
سوی دیگر به نام جایزالخطا بودن ،بی تدبیری
هایشراتوجیهمیکندوبامقصرتراشیازپاسخ
گویی فرار می کند؛ آن هم در حالی که اوال رشد
 ۶۵۰درصدی مسکن ،افزایش ۷۰۰درصدی
نرختورم،کوچکشدن ۳۵درصدیسفرهمردم
و...چیزیفرایخطایسهوییایکبیتدبیری
سادهمیتواندباشدوثانیامیتوانستدردوردوم
کاندیدانشود یاهرلحظهاستعفاکند!»درمقابل
محمد علی ابطحی در صفحه اینستاگرام خود
نوشت«:آقای روحانی خسته نباشید.در طول
هشت سال گذشته بنا به وظیفه ،خیلی از ما
انتقادات زیاد وگاهی گزنده ای کرده ایم.هنوز
هم می گویم کاش بهتر رفتار می کردید...اما
مردمناسپاسیهمنیستیم.روزرفتن،روزتشکر
استونهگالیه».
مجلسمانعشد،دربارهاینتناقضواینکهآیادو
مذاکرهازطرفایرانانجامشدهیارئیسجمهور
اطالعیازگزارشوزیرامورخارجهندارد،گفت:
دکتر ظریف گزارشهای سه ماهه را به مجلس
فرستادندالبتهموضوعمورداشارهآقایروحانی
رانمیدانم.سخنگویوزارتامورخارجهتصریح
کــرد :گــزارش وزارت خارجه به مجلس که بر
اساستکلیفقانونیسهماههانجامشده،کامال
گویاوروشناستووزارتامورخارجهبراساس
تصمیماتنهادهایباالدستیومراجعذیربط
همهمسیرمذاکراتراپیشبردهاست.
معنیتعاملنداشتننیست.اینکهآمریکاواروپا
کشورهایبدعهدیهستندونتوانستندبهعهد
خودشان وفا کنند ،نشان دهنده این نیست که
مابهآنهااعتمادکردیم،نشانهایننیستکهما
بدمذاکرهکردیمبلکهنشاندهندهایناستکه
یکرشتهازکشورهادردنیاهستندکهبهمقررات
بینالمللی متعهد نیستند .به نزدیکترین
همسایه ،دوست و متحد هم نمیشود اعتماد
کرد .وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاهش
بهایناحتمالکهدولترئیسیاحیایبرجامرا
ادامهندهدچیست،تصریحکرد:بندهوظیفهام
همان است که خودم باید انجام دهم .صالح
مملکت خویش خسروان دانند .حضرت آقای
رئیسی هرچه تصمیم بگیرند منتخب مردم
هستندورویچشمماجادارند.
▪توصیهبهوزیرخارجهدولترئیسی

وزیرامورخارجهدرپاسخبهسوالخراساندرباره
توصیه اش به وزیر خارجه آینده نیز گفت :توصیه
منبهوزیرخارجهآیندهایناستکههمیشهدقیق
نگاهکند،دقیقگزارشدهد،دقیقدیدگاههای
خود را بیان کند ولی در مقام عمل از سیاست
کشور دفاع و آن را دنبال کند .وزیر خارجه یک
وظیفه مشاور و یک وظیفه مدافع دارد که وظیفه
مشاوره ودفاعرانبایدباهممخلوطکرد.

زاهدی–محمودواعظیرئیسدفتررئیسجمهور
در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت دوازدهم
در جمع خبرنگاران با بیان این که ما همه تالش
مان را بــرای توسعه و رفــاه وامنیت کشور انجام
دادیم،افزود:دولتتدبیروامیدکمفروشینکرد.
ما نمیخواهیم از خودمان تعریف کنیم بلکه ما
همه تالش خود را برای توسعه و رفاه کشور و این
که بتوانیم خدمت بیشتری به مردم کنیم ،انجام
دادیــم و میدهیم.وی در پاسخ به این سوال که
بعد از دولت دوازدهــم کجا میروید؟ گفت :نیاز
به استراحت و بازنشستگی دارم و به دانشگاه هم
نمیروم.واعظیدرواکنشبهادعایبرخیدرباره
این که روحانی زمین سوخته به رئیسی تحویل
میدهد  ،اظهار کرد :این که آدم همین طوری
حرف بزند اص ً
ال معنا ندارد ،زمین سوخته یعنی
چه؟ این همه طرحهایی که آقای رئیسجمهور
االن دارد افتتاح میکند و محصول این طرحها از
جمله پتروشیمی ،راهها و راهآهنها که ارزآوری
دارد ،زمین سوخته است؟ ما که نمیتوانیم اینها
راهمراهخودمانببریم!اینهامیماندبرایدولت
بعد .ما با وجود خشکسالی محصوالت کشاورزی
را از  ۹۵میلیون تن در سال  ۹۲به بیش از ۱۲۵
میلیونتنرساندیم،اینزمینسوختهاست؟زمین
سوختهمعنایشایناستکهتمامامکاناتکشوراز
بینرفتهباشدوکسینتوانداستفادهکندامااینجا
برعکساستوتمامامکاناتکشوردرخدمتآینده
قرارگرفتهاست.رئیسدفتررئیسجمهورگفت:
ماخودماننمیتوانیمبهخودماننمرهبدهیمبلکه
نمره دادن را به مردم واگذار میکنیم .مردم هم
در ارتباط با نمرهای که میدهند باید شرایط را در
نظربگیرند.شرایطکشورجنگاقتصادیاستو
امیدوارماینوضعتغییرکند.ویادامهداد:اگراین
وضعادامهیافت ،مردمبایدعملکرددولتفعلیرا
با عملکرد دولت بعدی مقایسه
کنندوببیننددرشرایط
تحریمایندولتبهتر
کشورراادارهکردهیا
دولتبعدی.

خبر

فردا؛موعد برگزاری مراسم
تنفیذ رئیسی
مراسم تنفیذ سیزدهمین دور ه ریاست جمهوری
اسالمی ایــران سهشنبه  ۱۲مــرداد  ۱۴۰۰با
حضور رهبر انقالب اسالمی و جمعی از مسئوالن
و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی (ره)
برگزار و منتخب ملت ایران توسط ولی فقیه به
ِسمت «ریاست جمهوری» منصوب میشود.این
مراسم با رعایت دستورالعملها و شیوهنامههای
بهداشتی بــرگــزار و از ساعت  ۱۰:۳۰صبح
به صــورت زنــده و مستقیم از شبکههای صدا و
سیما ،سایت و صفحات  KHAMENEI.IRدر
شبکههای اجتماعی پخش م ـیشــود.در این
برنامه وزیــر کشور گزارشی از رونــد برگزاری
انتخابات  ۱۴۰۰ارائه میکند و پس از قرائت
متن حکم تنفیذ رئیس جمهور منتخب و ایراد
سخن توسط آیــت ا ...رئیسی ،رهبر انقالب
سخنرانی خــواهــنــد کــرد.هــمــزمــان،حــاجــی
دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت:
اگر معرفی کابینه به مجلس در روز تحلیف(پنج
شنبه) انجام شود ،مجلس دو هفته پس از آن را
به بررسی و رأی اعتماد اختصاص خواهد داد
و تا قبل فرا رسیدن تاسوعا و عاشورا کار انجام
خواهد شد/.ایلنا

