
روحانی با زیرسؤال بردن شورای نگهبان، انتخاباتی و مجلس گرم کن بودن سخنان خود را لو داد

 گفت وگو با دکتر سيدرضا ميرطاهر
کارشناس مسائل نظامي و استراتژیک

 واکنش 2 پژوهشگر تاریخ اسالم 
به سخنان رئيس جمهور

دبير شورای نگهبان:

مردمي که از منظر رئيس جمهور در وضعيت 
گرفتن یارانه قرار دارند چگونه توانایي ایجاد 

شغل براي خود دارند؟!

 اسالم سازی 
برای توجيه برجام ممنوع!

روسيه در موشک هاي 
 هایپرسونيک 

از امریکا جلوتر است

فرار یک میلیون 
صهیونیست 
به پناهگاه 

دخالت دولت در انتخابات 
خالف »حق الناس « است

روحانی هر روز از اصول 
اقتصادی اش  فاصله می گيرد
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ایجاد ۴۰ هزار شغل از سوی ستاد اجرایی فرمان امام در سیستان و بلوچستان
افزایش شمار بی خانمان   ها در آلمان

دبير شورای نگهبان:

دخالت دولت در انتخابات خالف »حق الناس « است

ستاد اجرایی فرمان حضرت    ایران
امام طی دو سال اخير 40هزار 
شغل در استان سيستان و بلوچستان ایجاد کرده است. 
محمد مخبر، رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام در 
سفر به استان سیستان و بلوچس��تان و در جریان بازدید از 
چند طرح اقتصادی گفت: در سفر س��ال ۱۳۹۶ به استان 
وعده ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و ۱۰ هزار شغل 
را طی سه سال دادیم که با گذشت دو سال و نیم، عالوه بر 
۱5هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری، حدود 4۰هزار شغل 

ایجاد کرده ایم . 
وی افزود: امروز 2۰هزار ش��غل جدید ایجاد ش��ده توسط 

س��تاد اجرایی فرمان امام دراس��تان سیستان و بلوچستان 
مورد بهره برداری قرار می گیرد و این رقم به زودی به 4۰هزار 

شغل خواهد رسید. 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به سایر خدمات این 
ستاد افزود: تاکنون ۱4۰ مدرسه و ۹۰ مرکز بهداشت و درمان 
را در استان سیستان و بلوچستان احداث کرده ایم، همچنین با 
حمایت و سرمایه گذاری ستاد اجرایی، 4۷ مرکز بسته بندی، 
۱5 دامداری و ۱2 کشتارگاه که به حالت نیمه تعطیل درآمده 

بودند، دوباره به فعالیت مشغول شده اند. 
مخبر، کمک به ۶۰ هزار بازمانده از تحصیل را از دیگر اقدامات 
ستاد اجرایی فرمان امام در سیستان و بلوچستان برشمرد و 

خاطرنشان کرد: با اجرای طرح های اشتغالزایی ستاد اجرایی، 
۱۰ درصد کمبود گوشت قرمز کشور تأمین شده است. 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به ساخت 2هزار واحد 
مسکونی در سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به محرومیت 
استان، محدودیتی در زمینه ساخت مسکن برای محرومان 
نداریم. همچنین به ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش 

سازمان بهزیستی کمک ویژه خواهیم کرد. 
مخبر تصریح کرد: س��تاد اجرایی فرمان ام��ام با توجه به 
تأکیدات مقام معظم رهبری، به یاری دولت در اجرای طرح 
ملی احداث واحد مسکونی برای محرومان آمده است و در 

ساخت این واحد  ها مشارکت می کند. 

گزارش »انجمن فدرال کمک    بین الملل
به اف�راد بی خانمان « آلمان 
نشان می دهد، تعداد بی خانمان   ها در این کشور اروپایی طی 
سال های 201۷ و 201۸، بيش از 4 درصد افزایش یافته است. 
گزارش اخیر یک نهاد دولتی آلمان درباره موضوع بی خانمان   ها 
در این کشور نشان می دهد که در سال گذشته میالدی حدود 
۶۷۸ هزار نفر در آلمان جای ثابتی برای زندگی نداشتند. به 
نوشته شبکه راشا تودی، طبق گزارش »انجمن فدرال کمک 
به افراد بی خانمان « آلمان میزان بی خانمان   ها در این کشور 

اروپایی طی س��ال های 2۰۱۷ و 2۰۱۸، بی��ش از 4 درصد 
افزایش یافته است. بنابر این گزارش که روز دو  شنبه منتشر 
شد، ۶۷۸ هزار نفر در آلمان در سال 2۰۱۸ جای ثابتی برای 
اقامت و زندگی نداشتند. این رقم در سال 2۰۱۷ ، ۶5۰ هزار 
نفر بود و محل خواب 4۱ هزار نف��ر، خیابان های آلمان بوده 
اس��ت. راش��اتودی در گزارش خود می نویسد:»یک چهارم 
رشد اقتصادی اروپا از آن آلمان است و این کشور در تک تک 
رسانه   ها موتور محرکه اقتصاد اروپا توصیف شده است اما در 
پشت این عناوین، بی خانمانی در حال افزایش است«. طبق 

گزارش راشاتودی، تبعیض و ناعدالتی اقتصادی در آلمان سر 
به فلک کشیده است. انجمن فدرال کمک به افراد بی خانمان 
آلمان به دولت این کشور توصیه کرده که خانه های ارزان قیمت 
بیشتری برای اقشار آسیب پذیر بسازد. بنابر  این گزارش، »در 
زمستان سال گذشته حداقل ۹ نفر از افراد بی خانمان در سرما 
جان دادند و با توجه به حضور تعداد بیشتری از بی خانمان   ها در 
خیابان   ها در سال جاری، امکان تکرار این تراژدی وجود دارد«. 
در روزهای اخیر برخی رسانه  ها از افزایش فقر در انگلیس به 

ویژه در بین کودکان و نوجوانان خبر داده بودند. 

دبير شورای نگهبان با بيان    سیاسی
اینک�ه 1۸ ميلي�ارد دالر 
مداخله ارزی در سال ۹6 با چه منطقی انجام شد، گفت: 
حاشيه سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن 
ح�ق انتخ�اب م�ردم و خ�الف حق الن�اس اس�ت. 
به گزارش تسنیم، آیت اهلل احمد جنتی عصر دیروز در همایش 
سراس��ری هیئت های نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی که در مشهد مقدس برگزار شد، طی 
سخنانی گفت: من بابت عدم اصالح قانون انتخابات بر مبنای 
سیاست های کلی انتخابات از مجلس گالیه دارم و نمایندگان 

مجلس آنچه را که باید انجام می دادند انجام ندادند. 
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه در بعضی جا   ها نقص قانون داریم 
که البته باید مرتفع شود، افزود: یکی از شرایط مهمی که در 
قانون انتخابات فعلی پیش بینی نشده شایستگی افراد برای 
نمایندگی مجلس است که باید در اصالح قانون انتخابات به 
صورت جدی به این مهم پرداخته شود تا افراد شایسته ای 

وارد مجلس شوند. 
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون فعلی انتخابات، شایستگی 
و شایسته ساالری افراد اصالً مطرح نیست، ما اگر گفتیم فالنی 
تأیید صالحیت ش��ده است، معنی آن این اس��ت که وی از 
شروط حداقلی مصرح در قانون انتخابات برخوردار است نه 
اینکه شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسالمی را دارد. 

آیت اهلل جنتی تأکید کرد: ش��ورای نگهبان خطوط قرمزی 
دارد که به پای آنها ایستاده اس��ت و از این خطوط قرمز نیز 

عبور نخواهد کرد.  
دبیر شورای نگهبان افزود: الزمه مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات، افزایش امید در جامعه اس��ت نه باز ش��دن راه 
کاندیداتوری عناصر فاسد و بی صالحیت؛ اگر دولت بتواند 
وضع نامناسب اقتصادی را سروسامان بدهد، مردم امیدوار 
می شوند که رأی آنها در انتخابات مؤثر بوده و بار دیگر هم پر 

شور پای صندوق   ها می آیند. 
وی افزود: حاشیه سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود 

کردن حق انتخاب مردم و خالف حق الناس است. 
وی یک��ی از عوامل ایجاد ی��أس در جامع��ه را بگومگو   ها و 
حاشیه سازی   ها دانس��ت و گفت: البته ملت هوشیار است و 
این تاکتیک که در آس��تانه انتخابات، عده ای با سروصدا و 
هیاهو بخواهند حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنند، 

جواب نمی دهد. 
دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: حضور در مناصب باال نیازمند 
سعه صدر و روحیه پاسخگویی است. مردم به حق از مسئوالن 
توقع شفاف س��ازی دارند؛ این توقع باید پاسخ منطقی داده 
شود، عصبانیت و درشت گویی پاسخ مناسبی به این مطالبه 
نیست. باالخره این س��ؤال وجود دارد که ۱۸ میلیارد دالر 
مداخله ارزی در س��ال ۹۶ با چه منطقی انجام ش��د و چه 

نتیجه ای داشت؟ 
آیت اهلل جنتی ادامه داد: امروز همه باید در کنار یکدیگر و با 
اتحاد کلمه، نقشه امریکا برای تضعیف توان داخلی ما را خنثی 
کنند؛ مردم نمی پذیرند که یک مقام ارشد بالفاصله پس از 

برخورد با فساد بخواهد هر روز با سخنان تحریک آمیز کشور 
را دچار تنش کند. 

دبیر شورای نگهبان در ادامه ضمن قدردانی و تشکر از وزیر 
کشور بابت همکاری و تعامل با شورای نگهبان خاطرنشان 
کرد: متأسفانه از مدت   ها پیش تغییر گسترده استانداران و 
فرمانداران را شاهد هستیم و این احتماالً برای این است که 
خط آنها را پیگیری کنند و خیلی از این افراد جناحی هستند. 
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب��ات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از آقای رئیسی می خواهیم 
که با دقت بیشتر به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کنند و اگر 
مسلم شد که مس��ئولی در انتخابات دخالت کرده و مرتکب 

جرمی شده، باید هرچه زودتر رسیدگی و محاکمه شود. 
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه من همین جا از آقای رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه و قضات صالح واقعاً تشکر می کنم، افزود: 
سال های س��ال بود که مردم آرزو داشتند که با مفسدان 
دانه درش��ت اقتصادی و با افرادی ک��ه زور و پول دارند و 
آنهایی که پست می خرند، برخورد شود که آقای رئیسی تا 

حد زیادی در این عرصه موفق عمل کرده است. 
دبیر شورای نگهبان درباره تالش عده ای در کشور برای 
مذاک��ره مجدد با امریکا پ��س از خ��روج از برجام گفت: 
اگر ایس��تادگی و مقاومت مقام معظم رهبری برای این 
بی تدبیری وجود نداشت، عده ای راه مذاکره با امریکا را باز 
کرده بودند اما با بیانات معظم له در خصوص عدم مذاکره 

با امریکا، ظاهراً مذاکراتی انجام نشد. 

وزیر خارجه آلمان: برجام نیم بند بهتر از بی برجامی است!
ظریف خطاب به اروپا: فقط یک تعهد عمل کرده خود را  در 1۸ ماه گذشته نشان دهيد

  بین الملل اروپا عليه گام چهارم برجامی 
ایران بيانيه صادر و تهدید 
کرده که آماده است  »تمامی سازوکارهای موجود در برجام « 
را مقابل ایران به جریان بيندازد. وزیر خارجه آلمان به عنوان 
یکی از طرف های برجام معتقد است که حتی داشتن یک 
توافق هسته ای نيم بند هم بهتر از بی توافقی است. سخنی 
که نش�ان می دهد اروپا دقيقاً چه در سر دارد؛ یک برجام 
نيم بند که نه اروپا تعهدی به آن داشته باشد و نه ایران از 
تعهدات آن رها شود! در مقابل، ظریف اروپایيان را خطاب 
قرار داده و به آنها گفته است: »فقط یک تعهد را نشان دهيد 
ک�ه در 1۸ م�اه گذش�ته ب�ه آن عم�ل کرده ای�د.«

چالش بین ایران و اروپا سریع تر از آن چیزی که پیش بینی    
می شد، بر سر برجام در حال شکل گرفتن است. ۱۸ ماه بعد 
از خروج امری��کا از برجام، اروپایی��ان می خواهند خود را به  
فراموشی بزنند که چه کسی بانی شروع گام های تعدیلی ایران 
در برجام بوده است. وزرای خارجه تروئیکای اروپا دو   شنبه 
شب یک نشست فوق العاده برگزار کردند و گفتند »به شدت 
نگران تصمیم ایران به ازسرگیری غنی س��ازی اورانیوم در 
سایت فردو هستند.«  بیانیه آنها لحنی کم سابقه بعد از توافق 
هسته ای تابستان ۱۳۹4 دارد و در آن گفته شده که گام های 
برجامی ایران »پیامدهای بالقوه ای برای گس��ترش سالح 
هسته ای « به همراه دارد. س��ه وزیر خارجه اروپایی پا از این 

هم فراتر گذاشته و بدون اشاره مستقیم، تهدید به استفاده 
از مکانیسم ماشه برجام برای بازگرداندن تحریم   ها کرده اند: » 
آمادگی خود را ب��رای منظور کردن تمامی س��ازوکارهای 
موجود در برجام، از جمله سازوکار حل اختالف با هدف حل 
مش��کالت مربوط به اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران 
اعالم می کنیم«. آنها گفته اند »این اقدام ]غنی سازی در فردو[ 
به منزله تسریع روند تأسف آور فاصله گرفتن ایران از تعهداتش 

ذیل برجام است.«
 برجام نيم بند

تأمل برانگیزتر از لحن بیانیه مشترک س��ه کشور اروپایی، 
سخنان هایکو، ماس وزیر خارجه آلمان است که هرچند از 
قصد اروپا برای حفظ برج��ام صحبت کرده ولی به صراحت 
گفته که یک برجام نیم بند را بهت��ر از مرگ برجام می داند. 
ماس گفته اس��ت: » اروپا قصد دارد همچنان برجام را حفظ 
کند چرا که بر این باور است داشتن یک توافق نیم بند بهتر از 

نداشتن هیچ توافقی است.« 
 )WDR( وی در مصاحبه با شبکه رادیوتلویزیون غرب آلمان
افزود: »درباره اینکه مس��ائل ایران و توافق هس��ته ای این 
کش��ور چگونه ادامه خواه��د یافت، با نگاه��ی انتقادی به 
وضعیت کنونی و اینکه در برابر ایران چه موضعی باید اتخاذ 

کنیم، گفت وگو کردیم.« 
لحن تند بیانیه اروپاییان ، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 

ایران را مجبور به واکنش��ی متقابل کرد. ظری��ف دیروز در 
توئیتر خود خطاب به فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و سایر اعضای برجام نوشت: »خطاب 
به همتایانم در اتحادیه اروپایی و س��ه کشور آلمان، فرانسه 
و انگلس��تان:۱- به تعهدات خود ذیل برج��ام کاماًل پایبند 
بوده ایم.  شما؟! واقعاً؟!فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ 

ماه گذشته به آن عمل کرده اید. 
2- وقتی که شما مشغول دفع الوقت بودید، ایران مکانیسم رفع 
اختالف را به جریان انداخت و آن را به اتمام رساند.  ما اکنون در 
حال استفاده از اقدامات جبرانی مندرج در پاراگراف ۳۶ برجام 

هستیم. به نامه ششم نوامبر 2۰۱۸ من مراجعه کنید.«
همزمان علی نسیم فر، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در 
جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: »تهران در نظر دارد هر 
۶۰ روز برای کاهش تعهدات خود در قبال توافق هس��ته ای 
گام   هایی بردارد تا اینکه طرفین باقیمانده این پیمان اقدامات 

عملی برای حفظ آن انجام دهند.«
 نسیم فر تأکید کرده است: »ایران به تنهایی برنامه جامع اقدام 
مشترک برجام برای برنامه هسته ای ایران را نباید، نمی تواند 
و نخواهد تحمل کرد، اینها حداقل اقداماتی است که ایران 
می تواند یک سال پس از خروج امریکا از توافق انجام دهد.« 
بقيه در صفحه 15

يادداشت هاي امروز

فرار از شفاف سازی و کاسه زير نیم کاسه فوتبالي ها
سعيد احمديان

۱۳

نهادهاي انقالبي چگونه در اقتصاد ورود کنند ؟
مهران ابراهيميان

4

وحدت، باطل السحر تفرقه افكني دشمن
محمدجواد اخوان

2

 بررسي نظر رهبر انقالب 
درباره ترویج چند همسري

خدا یکي و محبت یکي و یار یکي 
صفحه3

خطابه های مجلسی رئیس جمهور
   سیاسی

روحانی سفر به یزد را با حمله به رقیب سابق انتخاباتی اش شروع کرد و سفر به کرمان را با نقد 
شورای نگهبان به پایان برد. با آنکه از امام به خاطر داشت که هرکس بگوید شورای نگهبان کذا، 
فالن! رئیس جمهور اینگو نه همه واکنش های اصالح طلبان و اصولگرایان و مس��تقل  ها را که 
به سخنان روحانی »عنوان انتخاباتی« داده بودند، تأیید کرد. اگر کسی بپرسد چرا برای یک 

رئیس جمهور سال آخری باید مسئله انتخابات مجلس مهم باشد و او را به سوی سخنان »مجلس 
گرم کن« در سفر استانی بکشاند، پاسخ منطقی آن اس��ت که چه چیزی بهتر از این می تواند 
پوششی باشد بر ناکارآمدی مدیریتی، بسته شدن باب مذاکره، محکومیت برادر رئیس جمهور و 

کاهش محبوبیت شخص رئیس جمهور و ایضاً دولتی که قرار بود امید بزاید |  صفحه 2

موشک باران صهیونیست ها توسط حماسهشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق بانک ملت - محمد رضا عباسي - مهر

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  22 آبان 13۹۸   -    15 ربيع االول 1441
سال بيست و یکم- شماره 5۷۹0 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

وزیر خارجه آلمان:  

برجام نیم بند
بهتر از بی برجامی است!

حرف وزیر خارجه آلمان که »یک برجام نيم بند بهتر از بی برجامی است«، نشان 
می دهد اروپا چه در س�ر دارد؛ برجامی که اروپا به آن متعهد نباش�د و ایران از 
تعهدات آن ر  ها نشود! به نظر می رسد اروپایيان سعی می کنند فراموش کنند که 

چه کسی با خروج از برجام، موجب رفتن ایران به سوی گام های تعدیلی شد. 

 ظریف خطاب به اروپا:  
 فقط یک تعهد

  عمل کرده خود را 
 در 18 ماه گذشته نشان دهید

همين صفحه


