
  يك هفته پس از سفر رهبر جماعت صدر به رياض 
و متعاقب آن س�فر وزير نفت عراق به عربس�تان، 
گذرگاه م�رزي عرعر بي�ن عراق و عربس�تان كه 

27 سال پيش بسته شده بود، بازگشايي شد

يورش ديپلماتيك 
عربستان به سمت 
تنش زدايي با عراق

15

  پس از هشدارهاي پيونگ يانگ براي حمله اتمي 
به جزيره امريكايي گوام، كيم جونگ اون، رهبر كره 
ش�مالي گزارش كامل ارتش را درباره طرح پرتاب 
موش�ك هايي به نزديك گ�وام در اقيان�وس آرام 
دريافت كرد و به ارتش دس�تور داد براي هرگونه 

حمله موشكي احتمالي آماده باشد

انگشت »كيم« 
روي ماشه شليک به گوام

15

يگان پهپادي سپاه مستقر در خليج فارس:

ادعاي امريكايي ها
ناشي از ضعف تشخيص

يا فرافكني است

5

سنگ بزرگ زنگنه براي صادرات گاز 
هيچ گاه به هدف نمي خورد

رؤياپردازي 
در تجارت گازي

4

بهره باالی تسهيالت دولتی  
توليد كنندگان را

 به زير كشيد

12

توليدكنندگاني كه به جاي كارخانه 
در زندان به سر مي برند

اربعين ۹۶ با شعار »دوستدار حسين محبوب خداست«

الريجاني سالروز پيروزي جبهه مقاومت را تبريك گفت

استناد به حديثي از حضرت رسول )ص( و محور قرار دادن عشق جهاني   جامعه مسئول كميته فرهنگي و آموزشي س�تاد مركزي اربعين اعالم كرد: با 
به ام�ام حس�ين)ع( »اح�ب اهلل من احب حس�ينا« ب�ه عنوان ش�عار اربعي�ن ۹۶ انتخاب ش�د. 
حجت االسالم والمسلمين حميد احمدي، مدير فرهنگي و آموزشي بعثه مقام معظم رهبري و مسئول 
كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين از مشخص شدن شعار محوري و رنگ اربعين ۹۶ خبر داد و اعالم 
كرد: در سال جاري با رايزني هايي كه با مسئوالن فرهنگي كشور ايران و عراق، برخي نخبگان فرهنگي در 
ساير كشورها، كميته هاي تخصصي و شخصيت هاي بزرگ انجام داديم، ۳۱ شعار براي اربعين سال جاري 
پيشنهاد شد.  وي ادامه داد: شعار محوري اربعين محور حركت، نوع حركت و جهت كلي حركت اربعين 
را نشان مي دهد و بايد از بين اين ۳۱ شعار، شعاري انتخاب مي شد كه نشان دهد اربعين محور همگرايي 
امت اس��المي اس��ت و اكنون به يك پديده و حركت عظيم فرهنگي فرامذهبي تبديل شده است. شعار 
اربعين بايد بيانگر همگرايي، فرامذهبي بودن و جهت ه��اي كلي حركت بزرگ اربعين مي بود، بر همين 
اساس شعار »احب اهلل من احب حسينا«) دوستدار حسين محبوب خداست( انتخاب شده كه اين شعار 
نشان مي دهد كه حب، محبت و عشق به حسين )ع( الهي است.  حجت االسالم احمدي خاطرنشان كرد: 
»حسين مني و انا من حسين، احب اهلل من احب حسينا، حسين سبط من االسباط؛ حسين از من و من 
از حسينم؛ دوستدار حسين محبوب خداست ؛ حسين امتي از امت ها است« حديثي از پيامبر)ص( است 
و فقط تعلق به مذهب شيعه ندارد. رنگ محوري اربعين نيز مانند سال گذشته رنگ قرمز انتخاب شده و 
همه حركت ها و تالش ها بر حول محور توسعه محبت اهل بيت)ع( و به ويژه محبت امام حسين)ع( خواهد 
بود. امام حسين)ع( خودشان مي فرمايند »هر كسي ما را دوست بدارد از خاندان ما خواهد بود« براي اين 
دوست داشتن قيدي مطرح نشده است و اين دوست داشتن دين، مذهب، قوميت، نژاد و ... نمي شناسد. 
عشق به حسين)ع( عشقي الهي، انساني و جهاني اس��ت.  وي در پايان سخنان خود خواستار توجه همه 
زائران اربعين حسيني به قوانين مربوط به سفر اربعين شد و عنوان كرد: درخواست مؤكد دولت عراق و 
مسئوالن ايراني رعايت امنيت كشور ايران و عراق است. يقيناً هيچ كس راضي نيست امنيت دو كشور دچار 
مشكل شود، به همين دليل بايد به دولت هاي ايران و عراق در تأمين امنيت كمك كنيم و از هم اكنون به 

فكر تدارك سفري قانونمند بر محور اخالق و محبت به همه انسان ها باشيم. 

مقاومت اسالمي در نبرد ۳۳ روزه را تبريك گفت.   سياسي رئيس مجلس شوراي اسالمي، در پيامي به نبيه بري سالروز پيروزي محور 
به گزارش مهر، در پيام علي الريجاني آمده است: مايلم با كمال مسرت و افتخار، به مناسبت فرارسيدن 
يازدهمين سالروز پيروزي لبنان عزيز در دفع تجاوزات رژيم اشغالگر صهيونيستي در مقاومت ۳۳ روزه، اين 
حماسه جاوداني و نصرت ستودني مقاومت اسالمي را از طرف خود و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به 
جنابعالي و ساير اعضاي محترم مجلس نمايندگان لبنان، صميمانه تبريك و تهنيت عرض نمايم. بي ترديد، 
اين پيروزي غرورآفرين كه در پرتو عنايت و امداد الهي و انسجام و همبستگي رهبران لبنان و رشادت ها و 
فداكاري هاي دالورمردان مقاومت اسالمي و يكپارچگي ملت لبنان به دست آمد، از يك سو موجب غرور 
و سربلندي ملل اسالمي گرديد و از سوي ديگر براي اين رژيم نامشروع و اشغالگر، يأس و نااميدي را رقم 
زد. فرصت را غنيمت شمرده، سالمتي كامل و توفيق روزافزون جنابعالي و عزت و سربلندي ملت شريف 

لبنان را از خداي قادر سبحان مسئلت مي نمايم. 

رئيس جمهور : مشکالت داريم، بودجه نداريم، توقع را کم کنيد
رئيس جمهور ديروز دو ساعتي در 

علي علوي
مجلس از وزراي كابينه دوازدهم   سياسي

دفاع كرد و اگرچه به اقتضاي حال 
و مقال از هر دري س�خن گفت اما در س�رجمع سخنان 
اقتصادي خود،  مشكالت بحران زاي كشور را � كه بيشتر 
آن را به گذشته نسبت داد � در كنار آنچه كه »درآمد كم 
نسبت به گذش�ته« ناميد، رديف كرد تا نتيجه بگيرد كه 
»بايد توقعات جامعه را متناس�ب ب�ا درآمدهاي كمتر از 
50ميليارد دالر نفت ب�از تنظيم كنيم«، زي�را »ديگر از 
درآمدهاي 100ميلي�ارددالري خبري نيس�ت« و »بايد 
تغييرات بنيادي در شيوه اداره منابع كشور داد.« به اين 
ترتيب رئيس جمهور از ايده آليسم افسونگرانه روزهاي 
تبليغات انتخاباتي به رئاليس�م جادوي�ي روزهاي كار و 
پاسخگويي گذر كرد تا به همه دنيا بگويد براي اداره دولت 

دوازدهم كار مشكلي پيش رو دارد. 
فهرس��تي از آنچه رئيس جمه��ور درباره اوض��اع اقتصادي 

بحران زا پيش چشم همه توصيف كرد، از اين قرار است:
»كش��ور ما امروز با مش��كالتي از قبيل بودجه دولت، نظام 
بانكي، صندوق هاي بازنشستگي، آب و محيط  زيست مواجه 
است. بي توجهي به اين مسائل مي تواند دستاوردهاي بزرگ 
نظام جمهوري اس��المي ايران را در عرصه هاي گوناگون با 

آسيب مواجه كند.
به رغم همه اقدامات خوبي كه دولت هاي قبلي ايجاد كرده اند، 

حل مشكالت ساختاري كمتر مورد توجه بوده است.
شكاف بزرگ ميان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشكالت 
بزرگ ساختاري را همواره درآمدهاي ناپايدار نفت پر كرده 
است. همين باعث شده است كه ما نتوانيم ضعف هاي بزرگ 

سياستگذاري خود را مشاهده كنيم و از آنها درس بگيريم. 
اولين نكته اي كه بايد مدنظر قرار دهيم اين اس��ت كه بايد 
فضاي جامعه را و توقعات جامعه را متناس��ب با درآمدهاي 

كمتر از 50 ميليارد دالر نفت باز تنظيم كنيم.
ما دارايي هاي خود را به جاي آن كه حف��ظ كنيم و افزايش 
دهيم، مصرف كرده ايم. بخش بزرگ از اين دارايي ها در مرز 

هشدار قرار دارد. 
دولت دوازدهم به دو دليل چاره اي ندارد جز آن كه تغييرات 
بنيادي در ش��يوه اداره منابع كش��ور را به عنوان مهم ترين 

اولويت در دستور كار خود قرار دهد.

بايد توجه داشت كه اصالحات اقتصادي منوط به حمايت و 
پشتيباني مردم است. تجربه نظام جمهوري اسالمي ايران 
نش��ان داده اس��ت كه اگر مردم بدانند و ببينن��د كه دولت 
منتخب آنها صادقانه براي اصالحات ام��ور و بهبود زندگي 
خود آنها در پي انجام اصالح اقتصادي است، در كنار دولت 

خواهند بود. 
انجام اصالحات تنها با بودجه دولت نمي شود بلكه ترازنامه 

بانك هاي كشور نيازمند چنين اصالحاتي است. 
ثبت مؤسس��ات بانكي و گسترش مؤسس��ه هاي غيرمجاز، 
سياست هاي نادرس��ت تأمين دولت از بانك ها، رونق كاذب 
در بخش مسكن و انتقال بخشي از دارايي هاي شبكه بانكي 
به اين حوزه و بن��گاه داري بي ضابطه از س��وي بانك ها در 
دهه هاي گذشته سبب شده است كه امروز نظام بانكي كشور 

با مشكالتي عديده  روبه رو باشد. 
تجميع اين مش��كالت ام��روز خود را به ص��ورت نرخ باالي 
سودهاي وام هاي بانكي و كاهش توان تسهيالت دهي بانك ها 

بروز كرده است.« 
 پارادوكس وزير زن

شايد خيال راحت روحاني از رأي اعتماد مجلس به اكثريت 
وزراي پيشنهادي موجب ش��ده بود كه الزام چنداني در به 
كارگيري واژه ها نداشته باش��د، چنانكه يكي از نمايندگان 
بعداً به عنوان مخالف متذكر ش��د كه چطور رئيس جمهور 
در س��اعت ۹ و 20 دقيقه مي گويد: »ب��راي انتخاب كابينه 
تحت فش��ار هيچ كس نبوده« و در س��اعت ۹ و 40 دقيقه 
مي گويد:»مي خواستم حداقل سه وزير زن بگذارم اما نشد!« 
البته روحاني در همين سخنراني تأكيد كرد: »مردم شفافيت 
مي خواهند« ولي توضيح نداد كه چرا در نخستين سخنراني 
رس��مي خود به عنوان رئيس دولت دوازدهم موضوع خالي 
بودن كابينه اش از وزير زن را در هاله اي از سخنان متضاد و 
پنهانكاري مي برد و جواب شفافيت خواهي مردم را نمي دهد. 
ممكن است حاميان دولت مدعي ش��وند كه رئيس جمهور 
دقيقاً گفت: »تحت فش��ار هيچ حزب و جناحي نبوده« و نه 
»تحت فشار هيچ كس« و مثل بي بي سي نتيجه بگيرند كه 
رئيس جمهور براي انتخاب وزير زن تحت فش��ار علماي قم 
بوده اس��ت، دراين صورت نيز بايد به اين پارادوكس پاسخ 
دهند كه چگونه دولت نهم كه مورد حمايت علماي قم بود، با 

انتخاب وزير زن مشكلي نداشت!؟ 

 آيا نظر روحاني درباره امريكا عوض شده است؟
رئيس دولت دوازدهم در س��خنراني خود يك سخن صريح 
داشت: »امريكا نه شريك خوبي است، نه يك طرف مذاكره 
قابل اعتماد.« اين س��خن دكتر روحاني اگر جدي باش��د، 
براي او نوعي تغيير از حالتي است كه در آغاز دولت يازدهم 
از ام��كان مذاكره با امري��كا در همه امور اعم از هس��ته اي و 
غيرهسته اي س��خن مي گفت و در طول دوره دولت يازدهم 
بر موضع »برد � برد« كه نوعي شراكت در نتايج يك مذاكره 

است، تأكيد مي كرد. 
هرچند منتقدان دكتر روحاني و دولت او، اين چيزها را زياد 
به رخ او نمي كش��ند و حاميان و موافقان او نيز به روي خود 

نمي آورند. 
  با زنان چرب زباني بهتر!

رئيس جمهور در همين س��خنراني آغازين يك سخن كاماًل 
احساس��اتي با خانم ها در ميان گذاشت و از جانب »دل «اش 
چنين گفت: »خيلي دلم مي خواس��ت حداقل سه وزير زن 
داشته باشيم و گزينه هاي آن نيز انتخاب شده بود، اما نشد.«!

س��خن از حداقل س��ه وزير زن � نه يكي و نه دو تا و نه حتي 
سه تا بلكه »حداقل س��ه تا« � در حالي اس��ت كه وعده دو 
روز پيش دولت ب��راي اينكه »هر وزيري باي��د حتماً معاون 
زن داشته باشد« در همين س��خنراني نقض و تبديل شد به 
اينكه: »به همه وزرا در دولت دوازدهم ابالغ خواهيم كرد كه 
از جوانان و زنان در سمت هاي مختلف معاون وزير و مديركل 
و دستيار و مشاور عالي استفاده كنند.« حاال اينكه دقيقاً در 
چه سمتي استفاده كنند حتماً به عهده خود وزيران گذاشته 

خواهد شد!
 روحاني ول كن احمدي نژاد نيست!

رئيس دول��ت دوازدهم ح��اال هم كه »دول��ت قبل« دولت 
خودش است، نتوانست بي خيال احمدي نژاد شود. او وقتي 
اقتصاد كشور را »بيمار« توصيف كرد و از جانب مردم شعار 
قش��نگي داد كه »مردم مصالح بلندمدت خ��ود را به منافع 
اقتص��ادي ناپايدار ترجي��ح مي دهند«، نتوانس��ت يادي از 
احمدي نژاد و دولت او نكند: »درآمدهاي ۱00ميليارددالري 
نفتي گذشته ديگر در دسترس نيست، بايد توقعات جامعه را 

با 50 ميليارد دالر بازتنظيم كنيم.«
آيا اين هشدار رئيس جمهور به معني افول قدرت خريد مردم 

در آينده نسبت به دهه 80 است؟!

 چماقي كه هميشه هست!
اگرچه صاحبنظران بس��ياري بارها به روحاني تذكر داده اند 
كه سايه جنگ را مردم، مقاومت و قدرت نظامي از سر كشور 
كنار زده است، با اين حال روحاني ديروز نيز دوباره حرف از 
چماقي زد كه باالي سر مردم بود: »حربه اي امريكا در دست 
داشت باالي سر ملت ايران و البته اين حربه را نمي توانستند 
استفاده كنند و مردم، سپر مدافع خود را داشتند اما هر وقت 
نگاه مي كردند به آسمان مي ديدند يك چماقي باالي سرشان 

به حركت در مي آيد.«
هرچند به گفته رئيس جمهور اين چماق كنار رفته است اما 
روحاني دوس��ت دارد هر بار يادي از اين چماق بكند تا براي 
مردم تداعي شود و سايه چماقي را كه كنار رفته است، دوباره 
بر سر مردم بيندازد! اگرچه ش��ايد به خاطر همين تذكرات 
صاحبنظران، روحاني اين بار برخالف دفعات قبل پذيرفت 
كه »مردم سپر مدافع خود را داشتند و امريكا نمي توانست از 

اين چماق استفاده كند.«
 يك وزير و ۳00 هزار شغل؟!

روحاني در معرفي وزير ارتباطات گفت كه از او خواسته است 
ساالنه ۳00 هزار ش��غل ايجاد كند. اين درخواست عجيبي 
نيست اما روحاني و مكمل او جهانگيري در تبليغات انتخاباتي 
ابتدا وعده رقباي خود را كه س��الي يك ميليون شغل براي 
همه دولت و همه وزارتخانه ها بود، نشدني و كذب خواندند 
اما وقتي ديدند اقتصاددانان آن را شدني مي دانند و اصاًل اين 
وعده عيناً در برنامه ششم آمده است، حرف خود را عوض و 

وعده رقيب را شعار خود كردند. 
  قياس مع الفارق در اخالق اينترنتي رئيس جمهور 

رئيس جمهور بنا دارد در هر سخنراني يك حال اينترنتي به 
مخاطبان ش��بكه هاي اجتماعي كه حاال بيشتر مردم ايران 
هستند، بدهد. به همين خاطر در سخنراني ديروز نيز دوباره 
خود را طرف��دار فضاي مجازي و »برخي ه��ا« را مخالف آن 
دانست: »برخي نظرش��ان درباره اينترنت مثل اين است كه 
اگر كسي در اتوبان تصادف كرد، قاضي مي تواند اتوبان را براي 
هميشه ببندد. در فضاي مجازي را نمي  توان قفل زد. اين قفل 

را روحاني باز نكرده، مردم باز كرده اند.«
قياس فضاي مجازي با اتوبان البته كه مع الفارق است اما چون 
رئيس جمهور از اين قياس ها در فضاي عمومي، زياد به كار 

مي برد، بايد آن را تحمل كرد!
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مختصات روح برجام از نظر امريكايي ها 
دكتر يداهلل جواني
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 پروژه سعودي ايراني– عراقي سازي شيعه
هادي محمدي
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رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح به آنكارا رفت

3 محور ديدار سرلشكر باقري
 با مقامات ترك

ويژه هاي جوان  

 نگاه گزينشي اصالح طلبان به اعضاي جديد 
مجمع تشخيص

 ما رئيس جمهورش كرديم اما مسئوليت 
صفحه 2كارهايش با ما نيست!

مشكالت داريم     بودجه نداريم

توقع را كم كنيد

رئيس جمهور ديروز دو ساعتي در مجلس از وزراي كابينه 
دوازدهم دفاع كرد و اگرچه به اقتض�اي حال و مقال از هر 
دري سخن گفت اما در سرجمع سخنان اقتصادي خود،  مشكالت 
بحران زاي كشور را � كه بيش�تر آن را به گذشته نسبت داد � در 
كنار آنچه كه »درآمد كم نسبت به گذشته« ناميد، رديف كرد تا 
نتيجه بگيرد كه »بايد توقعات جامعه را متناس�ب با درآمدهاي 
كمتر از 50ميلي�ارد دالر نفت ب�از تنظيم كنيم«، زي�را »ديگر از 
درآمدهاي 100ميلي�ارددالري خبري نيس�ت« و »بايد تغييرات 
بنيادي در شيوه اداره منابع كشور داد.« به اين ترتيب رئيس جمهور 
از ايده آليسم افسونگرانه روزهاي تبليغات انتخاباتي به رئاليسم 
جادويي روزهاي كار و پاسخگويي گذر كرد تا به همه دنيا بگويد 
براي اداره دولت دوازدهم كار مشكلي پيش رو دارد | همين صفحه
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 سردار سرلشكر محمد باقري، محورهاي اصلي مذاكرات 
با مقامات تركيه را مسائل مربوط به روابط دو جانبه دفاعي، 

امنيت مرزها و مقابله با تروريسم دانست | صفحه 2


