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براي ثبت در تاريخ

روزنامه صبح نو در سرمقاله خود نوشت: اين چند خط 
را با آرامش بخوانيد. اينها حقيقت هس��تند. اوضاع 
كرونا و سويه دلتا كه حاال در تمام كشور چرخيده، 
هراسناك است اما اين هراس را نه مسئوالن و نه بخش زيادي از مردم هنوز 
درك نكرده اند. تلخي اين موج از كرونا را اين روزه��ا كادر درمان و مردم 
گرفتارشده در دام ويروس منحوس بهتر و بيشتر درك مي كنند. آنها كه اين 
روزها و شب ها بيمارستان ها را به دنبال يك تخت خالي سركشي مي كنند 
يا آنها كه ساعت ها در صف داروخانه ها مي ايستند تا با قيمت هاي ميليوني 
نسخه را بپيچند، تازه اگر داروهايي چون رمدسيوير گيرشان بيايد. اينها 
همه هشدارهايي جدي هستند كه اگر مسئوالن به آنها توجه نكرده و همين 
امروز و فردا براي تعطيلي حداقل دوهفته اي كشور تصميم قاطع و جدي 
نگيرند مي تواند از نيمه مرداد به بعد روزهاي تلخي را براي كشور رقم بزند. 
نشانه هاي اين روزهاي سياه را بايد در خس��تگي و درگيري هاي هرازگاه 
مردم در داروخانه ها، بيمارس��تان ها و حتي مطب ها با كادر درماني ديد. 

اميدواريم دولت روحاني اين بار درست تصميم بگيرد. 
........................................................................................................................

راه پرسنگالخ دولت سيزدهم
حسين راغفر، اقتصاددان طي يادداشتي در 
روزنام��ه اصالح طلب آرمان ملي نوش��ت: 
افزايش نقدينگي بر اقتص��اد و تورم تجربه 
نشده در كشور طي ماه هاي آينده هشداري 
از س��وي برخي فعاالن اقتصادي اس��ت؛ نقدينگي اي ك��ه مؤلفه هاي 
مختلفي دارد و بايد ديد در كجا متورم شده؟ بيشترين ميزان نقدينگي 
توس��ط خود بانك هاي خصوص��ي و بنياد ها و توس��ط خ��ود همين 
بازارسهامي كه درست كرده بودند و درآمد هاي بادآورده اي كه پيامدش 
بود، ايجاد شد و مهم تر از همه افزايش قيمت ارز بود كه موجب افزايش 
نقدينگي ط��ي دو س��ال گذش��ته ش��د... كاري كه به نظر مي رس��د 
دولت س��يزدهم بايد انجام دهد براي اينكه بتواند وضعيت را تا حدود 
زيادي كنترل كند، اين است كه در ابتداي كار اصالح بودجه سال۱۴۰۰ 

و كاستن از مخارج دولت را در دستور كار قرار دهد. 
دوم، كاهش شديد قيمت ارز و سوم، كنترل بانك ها و به خصوص بانك هاي 
بخش خصوصي است براي اينكه از خلق پول توسط اين بانك ها ممانعت 
به عمل آورد و يكي از اقداماتي كه قطعاً دولت بايد انجام دهد، همانا ادغام 
بس��ياري از بانك هاي خصوصي اس��ت؛ بانك هايي كه خودش��ان اغلب 
ورشكسته هستند و از طريق نرخ هاي بهره بسيار باال به سپرده گذاران و 
همين طور فعاليت در بازار هاي سفته بازي و سوداگري به وضعيت موجود 
دامن مي زنند؛ بنابراين دولت از جمل��ه اقداماتي كه مي كند بايد برخورد 
خيلي قاطع با متخلفان در اين حوزه باشد. اخباري مبني بر فزوني فقر و 
دزدي هايي كه حاال به آيفون ساختمان ها و كفش هاي پشت در خانه ها و 
حتي لباس هاي روي بند رسيده و طي يك سال گذشته با توجه به گراني 
و افزايش قيمت كاال هاي اساسي شاهد افزايش سرقت هاي خرد بوده ايم. 
درواقع تنها راه حل براي مواجهه با فقر، كنترل فساد، كاهش هزينه هاي 
دولت و اخذ ماليات از ثروتمندان و حذف معافيت هاي مالياتي است و همه 
اينها از جمله اقداماتي است كه دولت مي تواند خيلي سريع نسبت به آنها 
وارد عمل ش��ود و درآمد هايي براي كمك به مردم به ويژه به توليد فراهم 
كند. در حقيقت اقداماتي مثل پخش پول كه دولت دوازدهم به اين دسته 
از اقدامات متوسل شد، جواب نمي دهد و بايد اقدامات اساسي تري صورت 

بگيرد و طي دو، سه سال آينده يك وضعيت اضطراري اعالم شود. 
........................................................................................................................

غرب زدگان چه بر سر كشور آوردند؟
روزنامه وطن امروز در مطلبي نوشت: 
مصاديق زيادي درباره اش��تباه بودن 
اصرار غرب زده ها در ايران در اعتماد به 
امريكا و مذاكره با آنه��ا با وجود تجارب فراوان وجود دارد. متأس��فانه 
بخشي از اين موضوع به دليل نفوذي است كه در ساليان گذشته رخ داده 
است، اين در حالي است كه نفوذي هايي كه در بخش هاي مختلف كشور 
قرار دارند همچنان اصرار بر مذاك��ره با غرب و اعتماد به امريكا دارند و 
معلوم نيس��ت چه زمان��ي مي خواهند سرش��ان را از ب��رف درآورند و 
واقعيت ها را بفهمند. وقتي اعتماد به امريكا و غرب هيچ منافعي براي 
جمهوري اسالمي به دس��ت نياورده و تجارب نشان داده آنها به دنبال 
پسرفت ايران و تضعيف آن هستند، اصرار غرب زده ها بر مذاكره مجدد 
ناشي از بي منطقي و تضعيف قوه عقالني آنهاست، ضمن اينكه برخي از 
اين غرب زده ها در راستاي مأموريت خود و سفيد كردن پرونده امريكا 
اين كار را انجام مي دهند كه مي طلبد دس��تگاه هاي مختلف امنيتي و 
نظارتي هر چه سريع تر آنها را شناسايي و تكليف شان را مشخص كنند، 
همچنين اگر غرب زده ها و امريكادوستان همچنان به دنبال بزك كردن 

دنياي استكبار هستند بهتر است در آن كشورها زندگي كنند. 
نوكري ارباب بخشي از وظايف غرب زده ها و خودباختگان است، ضمن 
اينكه برخي روش��نفكران غرب��ي و نظريه پردازان دنياي اس��تكباري و 
امپرياليس��تي هم س��عي مي كنند نيت آنها را با ظاهري آراسته دنبال 
كنند. غرب زده ها همواره سر بزنگاه هاي مختلف و هنگامي كه جمهوري 
اسالمي در پيچ هاي تاريخي قرار دارد پيدا مي شوند و سعي مي كنند به 
افكار عمومي و اذهان مردم خط و ربط داده و جهت دهي كنند كه البته 
اين كار آنها برگرفته از نفاق شان است چراكه آنها منافع دنياي استكبار و 
غرب را بر منافع كشورشان ترجيح مي دهند. مأموران غربي در ايران كه در 
لباس هاي مختلف حضور دارند، سعي كرده اند علم، توان، ظرفيت و كاالي 

ايراني را زير سؤال برده و به تمام محصوالت غربي ارزش دهند. 
........................................................................................................................

خطر تيترهاي نان و آب دار!
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: 
الحق واالنص��اف »تدمير اميد« لقب 
برازن��ده اي ب��راي اين دولت اس��ت. 
نااميدي، گويي براي مدعيان تدبير و اميد معني نداشت و تا »نابودسازي 
اميد« طيف وسيعي از مردم بر مواضع و رويكردهاي نادرست خويش 
ايس��تادند. آن گونه عمل كردند كه پيش بيني بسياري از سياسيون و 
انديش��كده هاي بين المللي درباره مش��اركت در انتخاب��ات به 2۰ تا 
3۰درصد رس��يده بود اما حماس��ه حضور اين مردم نجي��ب، باز هم 
باطل الس��حري بود بر 3هزار روز تدمير اميد! حضوري از روي اميد به 

تغييرات مثبت و در شأن اين مردم صبور و شكور. 
تيترهاي اين روزها را مرور كنيد؛ »نان گران ش��د«، »خوزس��تان آب 
ندارد«، »برق رفت« و... منظومه اين خبره��ا و تيترها و توالي اتفاقات 
ناخوش��ايند براي قشر مستضعف جامعه، حكم فش��رده شدن هر چه 
بيش��تر فنري را دارد كه بايد با تدبير و حكمت، آرام آرام آن را به نقطه 
نخست برگرداند. نيت خواني نمي كنيم چراكه نه صحيح است نه دردي 
دوا مي كند اما خروج��ي ملموس و قابل اندازه گي��ري در كف جامعه، 

حكايت از عدم توفيق دولتمردان دارد. 
رهبر فرزان��ه انقالب امر به م��دارا و همكاري و همراه��ي با اين دولت 
كردند تا هواپيماي دو موتور سوخته، بال و پر شكسته و چرخ باز نكرده، 
مسافرانش را با كمترين هزينه و آسيب به فرودگاه برساند،اما قطعاً در 
اين مسير، هركس��ي رفتار مجرمانه اعم از فعل و ترك فعل داشته، با 
رعايت اوضاع و احوال ارتكاب جرم، عوامل مخففه و مش��دده، تعدد و 
تكرار و سوءنيت هاي عام و خاص، مي بايست مورد تعقيب و مجازات قرار 
گيرد. اين امر هم باعث تشفي خاطر مردم مظلوم و آسيب ديده خواهد 
شد و هم موجبات پيش��گيري از وقوع جرم و رعب و وحشت خاطيان 

احتمالي آتي را فراهم مي آورد.

88498443سرويس  سیاسي

برخي رسلانه هاي خارجي تلاش می کنند 
انتقال پرونده هسلته اي ايران از يك دولت 
به دولت ديگر را نشلانه تغييلر راهبرد نظام 
بدانند، در حالي کله نگاهي بله تجربه هاي 
قبللي تاريخلي چيلز ديگلري مي گويلد. 
در روزهاي گذشته عباس عراقچي، مذاكره كننده 
ارشد ايران در مذاكرات احياي برجام به صورت 
رسمي اعالم كرد ادامه اين فرآيند به دولت بعدي 
يعني دولت آيت اهلل رئيسي منتقل شده است. 

اين اظهار نظر با واكنش هاي مختلفي در سطح 
داخلي و خارجي روبه رو ش��ده است، از جمله 
اينكه مقام��ات امريكايي و اروپاي��ي نيز اعالم 
كرده اند آماده ادامه مذاكرات ب��ا طرف ايراني 
هس��تند، البته بماند كه طرف غربي از اجراي 
تفاهمنامه مربوط در خصوص تبادل زندانيان 
ايراني با جاسوسان غربي دستگير شده سر باز 
زد و آن را موك��ول به تفاهمنامه نهايي بر س��ر 
برجام كرد. رسانه هاي غربي نيز همزمان با اين 
تصميم تالش كردند اين اتفاق را به عنوان يك 
تصميم خارق العاده نمايش دهند و اين رويداد 
را به عنوان يك تغيير جهت اساس��ي در مسير 

مذاكرات ايران جا بزنند. 
  جريان تحريف در »بي .بي . سي«

به عنوان مثال بي .بي . س��ي فارسي در گزارشي 
اين گونه مي نويسد كه هدف از انتقال مذاكرات 
ايران و كش��ورهاي غربي به دولت بعدي خريد 

زمان براي برنامه هسته اي ايران است. 
گزارش��گر بي .بي . س��ي در اين باره مي نويسد: 
قصد ايران از طوالني كردن مذاكرات، خريدن 
وقت براي توس��عه برنامه هس��ته اي در ابعادي 
حس��اس اس��ت كه معناي آن نزديك شدن به 
توليد سالح هسته اي با هدف وادار كردن امريكا 
به عقب نشيني است. اين دقيقاً سياستي است 
كه در زم��ان آقاي اوبام��ا به كار گرفته ش��د و 
موفقيت آميز بود. ايران با توسعه برنامه هسته اي 
خود باالخره بعد از ۱۰سال امريكا را وادار كرد 
»غني سازي اورانيوم را در خاك ايران« بپذيرد. 
ظاهراً مقامات امريكايي دس��ت طرف ايراني را 
خوانده اند و اين امكان را مي دهند كه حكومت 
ايران به قدري برنامه هس��ته اي  خود را توسعه 

دهد كه اصل رس��يدن به يك توافق زير سؤال 
برود، البته گزارشگر در پايان به اين نكته اشاره 
مي كند كه عالوه بر طرف ايراني طرف امريكايي 
نيز تحت فشار سنگيني براي يك تفاهم دوجانبه 
با ايران است و بدون آن امكان تقابل خطرناك تر 

اوج مي گيرد. 
جدا از اينكه تحليلگر بي .بي . سي به واقعيت هاي 
راهبردي بين اي��ران و امريكا بي توجه اس��ت، 
نگاهي به تاريخ پرونده هسته اي ايران در داخل 
نظام جمهوري اسالمي نش��ان مي دهد چنين 
تغييراتي در جابه جايي دولت ها كاماًل طبيعي 
است و هيچ گاه راهبرد كالن جمهوري اسالمي 

تحت تأثير اين ماجرا قرار نگرفته است. 
  دوللت اصاحلات و فرجلام مذاکره با 

اروپايي ها
يكي از اي��ن مقاطع تاريخ��ي انتق��ال پرونده 
هسته اي ايران در سال 8۴ بود؛ زماني كه پرونده 
هسته اي ايران از دولت اصالحات به دولت بعدي 
انتقال ياف��ت. در آن زمان نيز اتفاق��اً مذاكرات 
هس��ته اي بين ايران و كش��ورهاي اروپايي در 
جريان بود. در آن زمان مذاك��رات بين ايران و 
كشورهاي اروپايي به نقطه شكست رسيده بود و 
در نهايت يك روزمانده به دولت اصالحات بحث 
تعليق تأسيسات يو.س��ي. اف اصفهان شكست 
خورده بود. بعدها اي��ن اقدام به عن��وان دليل 
ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت 
سازمان ملل عنوان ش��د اما نگاهي دقيق تر به 
اين تح��والت آن روزها نش��ان مي دهد دليل 
اصلي مشكالت بنيادي در روابط ايران، اروپا و 

بدخواهي امريكايي ها بود. 
اروپايي ها مي دانستند كه بدون حمايت امريكا 
مذاكرات با ايران شكست خواهد خورد، بنابراين 
تمايل داشتند امريكا وارد مذاكرات با ايران شود 
اما امريكا تالش مي كرد تعامل كشورهاي اروپايي 
با ايران ادام��ه نيابد. دو روز بع��د از موافقتنامه 
پاريس، وزيرخارجه امريكا به خبرنگاران گفت 
امريكا اطالعاتي به دست آورده است كه نشان از 
برنامه ساخت سالح هسته اي توسط ايران دارد. 
همچنين سخنگوي معاون وزيرخارجه امريكا 
تأكيد كرد كه ايران داراي يك برنامه هسته اي 

مخفي است. پس از امضاي توافقنامه پاريس به 
تناوب ديدارها و مذاكرات متعددي بين ايران و 
نمايندگان اروپا انجام شد. در ۱3دسامبر 2۰۰۴ 
مذاكره با سه وزير اروپايي در بروكسل آغاز شد. 
همچنين ديدارهاي دوجانبه ايران با سه كشور 
صورت گرفت. تا پايان م��ارس 2۰۰5 به دليل 
مخالفت هاي امريكا پيوس��تن ايران به تجارت 

جهاني محقق نشد. 
موضوعي كه در بهار 2۰۰5 از طرف اروپايي ها 
مطرح ش��د اين بود كه با پاي��ان يافتن دولت 
هشتم در ايران و روي كار آمدن دولت جديد با 
مواضع نامشخص، اروپا روند پيگيري توافقنامه 
را به كندي پي��ش مي ب��رد و در انتظار نتيجه 
انتخابات ايران بود. موضوع دومي كه مذاكرات 
پاريس را با مشكل مواجه مي كرد عدم موافقت 
امريكا ب��ا كش��ورهاي اروپايي ب��ود. آنها بايد 
موافقت امريكا را جلب مي كردند، زيرا از اينكه 
تحت فشار امريكا قرار بگيرند، واهمه داشتند و 
نگران عكس العمل امريكا بودند، لذا از اجرايي 
ش��دن توافقنامه پاري��س امتن��اع مي كردند. 
يوش��كا فيش��ر در س��ال 2۰۰6 در برلين اين 
نكته را به دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران 
يادآوري كرده بود كه آنها به توافق رسيده اند 

ولي امريكايي ها نگذاشته اند. 
به اين ترتيب عماًل تغيي��ر دولت در ايران نبود 
كه موجب تحوالت گسترده در پرونده هسته اي 
ايران شد بلكه مشكالت ذاتي كه قبل از تغيير 
دولت در اين س��اختار وجود داش��ت، س��بب 
اتفاقات بعدي و ارجاع پرونده هس��ته ای ايران 

به غرب شد. 
  ميوه مذاکرات عملان چگونه به دولت 

روحاني رسيد
نمونه ديگ��ر اتفاقات مربوط ب��ه چنين توافقي 
مربوط به مذاكرات هس��ته ای اي��ران و امريكا 
بود كه در سال 9۱ به صورت مخفيانه در عمان 
دنبال مي ش��د، اين مذاكرات بخش��ي از تالش 
دوطرفه براي حل پرونده هسته ای ايران بود كه 

به ميزباني سلطان عمان برگزار مي شد. 
اين مذاكرات كه از س��ال 9۰ در حال برگزاري 
بود به دليل پيشرفت هاي وسيع ايران در حوزه 

هسته اي بود كه موجب وحشت امريكا از تقويت 
توانمندي هاي هس��ته اي كشور به خصوص در 

حوزه غني سازي مي شد. 
اين مذاكرات تا بهار سال 92 به نقطه حساسي 
رس��يده بود و امريكايي ها در آستانه پذيرش 
حق غني س��ازي ايران قرار داشتند. بسياري 
از نقاط مشترك كه در اين مذاكرات حاصل 
شد، بعدها در تدوين برجام بين ايران و امريكا 
نيز به كار گرفته شد و در حقيقت برجام نيز 
فرزند اين مذاكرات در دولت دهم محس��وب 
مي شود. به طور حتم اعالم نتايج اين مذاكرات 
و رس��يدن به يك توافق ج��دي در آن دوره 
مي توانست براي هر دولتي يك دستاورد مهم 
محسوب ش��ود اما در نهايت نظام جمهوري 
اس��المي ايران با توجه به توافق��ات بعدي به 

توقف مذاكرات رأي داد. 
در همين باره علي اكبر صالحي با ذكر مشكالت 
و مسائلي كه حين مذاكرات با تدبير مقام معظم 
رهبري حل ش��د، به روزنامه ايران مي گويد: در 
اين ميانه با رهبر معظم انقالب نامه نگاري كردم 
و به استحضار معظم له رساندم كه چه مشكالتي 
وجود دارد، ايشان فرمودند سعي كنيد مسائل 
را حل كنيد. ايشان هميشه حمايت مي كردند، 
اما مي گفتند در چارچوب��ي حركت كنيد كه با 
هماهنگي هاي الزم باش��د. در چنين شرايطي 
آقاي خاجي را براي برگزاري جلسه دوم )اواخر 
سال 9۱( به عمان فرستاديم كه نشست خيلي 
خوبي شد. طرفين دو سه روز در عمان ماندند و 
نتيجه آن شد كه پادشاه عمان نامه اي براي آقاي 
دكتر احمدي نژاد نوشت مبني بر اينكه نماينده 
امريكا اعالم كرده اس��ت حق غني سازي ايران 
را به رسميت مي شناسند. سلطان قابوس متن 
همين نامه را ب��راي رئيس جمهوري امريكا هم 
ارسال كرد. هنگامي كه اين نامه در اختيار آقاي 
احمدي نژاد قرار گرفت، برخي دوس��تان اظهار 
نظر كردند كه اين اقدامات به سرانجامي نخواهد 
رس��يد، امريكايي ها پايبند به تعهدات نيستند. 
ما تا اين مرحله پيش رفتيم. نامه اي از س��لطان 
عمان دريافت كرده ايم ك��ه امريكايي ها متعهد 
ش��ده اند حق غني س��ازي ايران را به رسميت 
مي شناس��ند. ما خود را آماده مي كرديم تا براي 
اجراي نقشه راه و تعيين جزئيات تعهدات متقابل 
وارد جلسه سوم با امريكايي ها شويم. اين فعل و 
انفعاالت، مربوط به زماني بود كه كشورمان در 
آستانه انتخابات رياس��ت جمهوري قرار گرفته 
بود. در همين هنگام، از دفتر رهبر معظم انقالب 
به ما اطالع دادند كه حسب صالحديد معظم له، 
ديگر مذاك��ره را متوقف كني��د، بگذاريد بعد از 
تعيين تكليف انتخابات، دولت بعدي مذاكرات 

را پيگيري كند.
به اين ترتيب اين هم تجربه اي ديگر در خصوص 

انتقال مذاكرات از دوره اي به دوره ديگر است. 
  سياسلت های راهبردی نظام تغييري 

نخواهد کرد
با اين دو تجربه تاريخي مي توان گفت كه انتقال 
مذاك��رات از يك دولت به دول��ت ديگر به هيچ 
عنوان نشانه يك تحول جدي در مذاكرات نيست 
و چارچوب راهبردي ايران با تغيير دولت هيچ 
تغييري نمي كن��د. در حقيقت ايران همچنان 
يك هدف را دنبال مي كن��د و آن هم لغو تمام 
تحريم هاست به گونه اي كه قابل راستي آزمايي 
باشد. هر اقدام ديگري در اين باره منافع ايران 

را تأمين نخواهد كرد. 
سياست های راهبردی نظام در اين باره همين 

است و با تغيير دولت ها تغييري نخواهد كرد.

 عوام فريبي دولت
در افتتاح پيش از موعد يك خط لوله نفتي

نماينده خميني شلهر در مجلس با اشلاره بله برنامه ريزي دولت 
براي افتتاح پيلش از موعد خط لوله نفتي گوره به جاسلك، آن را 
عوام فريبي رئيس جمهور دانسلت و گفت: اين خلط لوله هنوز به 
صورت کامل به مرحله بهره برداري نرسيده است و نبايد افتتاح شود. 
به گزارش فارس، حجت االسالم محمدتقي نقدعلي، نماينده خميني شهر 
در مجلس شوراي اسالمي روز دوشنبه در تذكري به رئيس جمهور تصريح 
كرد: اين روزها مي شنويم كه رئيس جمهور مي خواهد خط لوله نفت گوره به 
جاسك را پيش از موعد افتتاح كند، ظاهرفريبي براي خط لوله اي كه هنوز 
تكميل نشده است چه معنايي دارد. نقدعلي اظهار داشت: رئيس مجلس بايد 
جلوي اين عوام فريبي را بگيرد، اين در حالي است كه درصد بااليي از خط لوله 
گوره به جاسك روي زمين مانده و آماده بهره برداري كامل نيست و افتتاح آن 
از سوي رئيس جمهور جز عوام فريبي و جز مصداق اين موضوع كه كار نكرده را 

مي خواهند به عنوان كار انجام شده تلقي كنند، معناي ديگري ندارد. 
........................................................................................................................
رئيس جمهور در كار ساير قوا  دخالت مي كند

رئيس جمهلور کله اداره املور اجرايلي را برعهلده دارد، در 
خلال تبليغلات انتخاباتلي در کار نهادهلاي ناظلر دخاللت کرد. 
به گزارش تسنيم، عليرضا سليمي، نماينده محالت در مجلس در صحن 
علني مجلس گفت: امروز)ديروز( آقاي قاضي زاده هاشمي گزارشي از 
كميسيون بررسي تبليغات انتخاباتي ارائه داد كه جاي قدرداني دارد اما 
واقعيت اين است كه به نظر مي رسد برخي موارد در اين حوزه وجود دارد 
كه بايد پيگيري شود. وي با اشاره به مواردي كه نياز به پيگيري دارد، 
ادامه داد: مباحثي توأم با توهين و دروغ در خالل تبليغات انتخاباتي از 
سوي برخي نامزدهاي انتخاباتي مطرح شد، آيا پيگيري و به قوه قضائيه 
ارجاع شده است و اگر به اين قوه ارجاع شده چه تصميمي براي برخورد 
با آنها اتخاذ شده، آن هم در شرايطي كه اين مطالب از طريق رسانه ملي 

در سطح گسترده پخش شده است. 
نماينده محالت و دليجان در مجلس تصريح كرد: در ش��رايطي كه برخي 
نامزدها در رابطه با ديگر نامزدهاي انتخاباتي مطالب خالف واقع بيان كرده اند 
و در اين زمينه از خدا هم شرم نداشتند، آيا قرار نيست با آنها برخورد شود 
چراكه در غير اين صورت اين رويه س��نگ بنايي براي آينده مي شود. عضو 
هيئت رئيسه مجلس عنوان كرد: در مورد عدم دخالت دولت در انتخابات 
كه در گزارش قرائت شده، به آن اشاره شد، رئيس جمهور اين روزها به ياد 
اصل 6۰ قانون اساسي افتاده است كه ما پيرامون اين اصل در مجلس از وي 
مطالبه داريم چراكه رئيس جمهور كه اداره امور اجراي��ي را برعهده دارد، 
در خالل تبليغات انتخابات��ي در كار نهادهاي ناظر دخالت كرد. س��ليمي 
اضافه كرد: اگر اجراي اصل 6۰ قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است، 
بنابراين در مورد مشكالت ايجاد ش��ده در حوزه اشتغال، تورم و نقدينگي، 
بيمه تأمين اجتماعي، توليد و ركود و حوزه سالمت نيز بايد پاسخگو باشد. 
نماينده محالت و دليجان در مجلس اظهار داشت:  اي كاش رئيس جمهور 
به اصول 57 و 58 قانون اساسي نيز توجه كند كما اينكه در اصل 58 آمده 
كه قانونگذاري بر عهده مجلس است، بنابراين اگر وي حقوقدان بوده بايد 
بداند كه تنها وظيفه اجراي قانون را برعهده دارد. همچنين بر اساس اصل 57 

قانون اساسي رئيس جمهور چرا در كار ساير قوا دخالت مي كند. 
........................................................................................................................
3ملوان ايراني از زندان پاكستان آزاد شدند
بلا پيگيلري مسلتمر، سله نفلر از ملوانلان ايرانلي از زندان 
شلهر کراچلي پاکسلتان آزاد و از طريلق پلرواز شلرکت 
هواپيمايي ايلران اير به کشلور عزيزمان بازگردانده شلدند. 
به گزارش شبكه اطالع رساني راه دانا، حسن نوريان، سركنسول كشورمان 
در شهر كراچي پاكستان از آزادي س��ه نفر از زندانيان ايراني مقيم اين 
كشور خبر داد. وي در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: با پيگيري 
مستمر و شايسته همكاران سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در 
كراچي و در راستاي صيانت از حقوق ايرانيان خارج از كشور، تعداد سه 
نفر از ملوانان ايراني از زندان شهر كراچي پاكستان آزاد و از طريق پرواز 

شركت هواپيمايي ايران اير به كشور عزيزمان بازگردانده شدند.
........................................................................................................................

آيت اهلل جنتي:
با برادران و خواهران خود در خوزستان 

ابراز همدردي مي كنيم
بلا بلرادران و خواهلران ايمانلي خلود در اسلتان خوزسلتان 
ابلراز هملدردي مي کنيلم و از مسلئوالن مي خواهيلم بلا 
فوريلت مشلكات آنلان بله ويلژه مسلئله آب را حلل کننلد. 
به گزارش ايسنا، آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان صبح ديروز 
در جلسه اين شورا، با عرض تبريك به مناسبت ايام پر خير و بركت ماه 
ذي الحجه و روز عرفه و اعياد قربان و غدير گفت: در بهترين ايام سال 
بعد از ماه مبارك رمضان قرار داري��م و از خداوند منان مي خواهيم كه 

فرصت بهره برداري از فيوضات اين روزهاي عزيز را به ما عطا كند. 
وي روز عرفه را روز عيد و بندگي براي مؤمنان دانست و افزود: بهترين 
دعاهاي سال، در اين ايام به ويژه روز عرفه است كه بايد از آن بهره كافي 
و وافي را ببريم. جنتي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي منا، از خداوند 

خواست تا انتقام خون اين شهدا را از حكومت ظالم سعودي بگيرد. 
وي اعياد قربان و غدير را بهترين زمان براي كمك به فقرا عنوان كرد و 
گفت: از فرصت اين روزهاي عزيز همه اس��تفاده كنيم و به ايتام، فقرا و 
سادات كم بضاعت در حد توان به هر نحوي كمك كنيم تا ان شاءاهلل مورد 
مرضي خداوند قرار گيرد. دبير شوراي نگهبان در بخش پاياني از سخنان 
خود به معضل آب در خوزستان اشاره و تأكيد كرد: با برادران و خواهران 
ايماني خود در استان خوزستان ابراز همدردي مي كنيم و از مسئوالن 
مي خواهيم با فوريت مشكالت آنان به ويژه مس��ئله آب را حل كنند و 
نبايد از هيچ كمكي در حل اين مسئله دريغ شود، بنده و اعضاي شوراي 
نگهبان نيز در كنار مردم شريف و عزيز خوزستان هستيم و به اندازه توان 

و مسئوليت خود براي رفع مشكالت آنان تالش مي كنيم.
........................................................................................................................

 امريکا همواره رفتار متظاهر گونه ای
در قبال ايران داشته است

امريكايي ها هميشله به ما خيانت کرده  و رفتلار متظاهرگونه اي 
در قبال کشلورمان داشلته اند، اين بار هم فكر نمي کنم سياست 
خود را تغيير دهند، البته نه اينكه ملا نمي خواهيم مذاکره کنيم، 
منتها دولت بايد مدبرانه، عاقانه و داهيانه وارد مذاکرات شلود. 
س��يدمصطفي ميرس��ليم در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به اينكه 
دولت س��يزدهم بايد براي انجام مذاكرات مراقب خباثت هاي امريكا 
باشد، اظهار كرد: مجلس شوراي اسالمي مذاكرات هسته اي را با جديت 
دنبال و نظارت خواهد ك��رد. نماينده مردم ته��ران در مجلس افزود: 
راهبرد دولت سيزدهم بايد در خصوص مذاكرات مشخص باشد و پس 

از آن نيز راهكار مبرهني داشته باشد. 
وي با اشاره به پيشنهاد امريكايي ها براي مذاكره با دولت جديد ايران 
گفت: اكنون امريكا گفته مي خواهيم وارد مذاكره با دولت جديد ايران 
شويم، ضمن اينكه اياالت متحده هميشه خباثت خود را نسبت به ملت 
و كشور ايران به خرج داده و هيچ گاه نخواسته انقالب اسالمي و مردم 
ما را به رسميت بشناسد. امريكايي ها هميشه به ما خيانت كرده و رفتار 
متظاهر گونه اي در قبال كش��ورمان داش��ته اند، قطعاً اين بار هم فكر 
نمي كنم سياس��ت خود را تغيير دهند، البته صحبت هايم به اين معنا 
نبوده كه ما نمي خواهيم مذاكره كنيم، منتها دولت بايد مدبرانه، عاقالنه 

و داهيانه وارد مذاكرات شود.

 نگاهي به يك جريان سازي غلط که رسانه هاي خارجي 
در مورد مذاکرات هسته اي به دنبال آن هستند

 سياست های راهبردی نظام 
با تغيير دولت ها عوض نمی شود

خبر

طي ۳/5سال گذشته در 19۳ پايگاه  از 891 
پايگاه نمازجمعه، اسلتفاده از رويش ها را 
داشته ايم، يعني از طابي که حداقل 25سال 
و حداکثر 40سلال سلن دارنلد، به عنوان 
ورودي هاي شلبكه امامت جمعه استفاده 
شده که 21درصد تغيير را شامل مي شود. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، نشس��ت خب��ري 
حجت االسالم علي نوري، معاون سازماندهي 
و س��خنگوي ش��وراي سياس��تگذاري ائمه 
جمعه به مناسبت پنجم مرداد روز نمازجمعه 

برگزار شد. 
نوري با بي��ان اينكه نه��اد نمازجمعه فصل 
نويني را در ارتباطات خود با اقش��ار مختلف 
آغاز خواهد ك��رد، گفت: روز پنج��م مرداد 
از ش��بكه هاي اجتماعي اين نه��اد در قالب 
شبكه امامت جمعه رونمايي خواهد شد كه 
در ش��بكه هاي ايراني فعاليت خود را به طور 
رسمي اعالم مي كنيم. وي با بيان اينكه سايت 
نهاد امام��ت جمعه به روزرس��اني و طراحي 
مجدد شده اس��ت، گفت: اين سايت امكان 

ارتباطي خوبي را براي اقش��ار مختلف مردم 
فراهم كرده اس��ت. مردم مي توانند عالوه بر 
دريافت اخبار و اطالعات نهاد امامت جمعه، 
مس��تقيماً با ام��ام جمعه شهرش��ان ارتباط 
داشته باشند و پيش��نهادات و انتقادات خود 

را مطرح كنند. 
سخنگوي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 
با بيان اينكه هم اكنون در 89۱ نقطه كش��ور 
نمازجمع��ه برگزار مي ش��ود از انج��ام چند 
فراخوان خب��ر داد و گفت: اولي��ن فراخوان 
مربوط به آثار گرافيكي با حضور گرافيست هاي 
حرفه اي كشور بود كه در كارگاهي سه روزه 
آثار خوبي در موضوع نمازجمعه خلق شده كه 
با داوري صورت گرفته آثار نهايي در س��ايت 
امامت جمعه در دس��ترس اس��ت. اين اقدام 
براي محيط آرايي در ش��هرهاي كشور انجام 

شده است. 
  19۳ امام جمعه تا سقف سني 40سال

نوري با اش��اره به رويكرد جدي��د مديريتي 
در 3/5س��ال گذشته در اين ش��ورا گفت: در 

اين 3/5س��ال در ۱93 پايگاه  از 89۱ پايگاه 
نمازجمعه، استفاده از رويش ها را داشته ايم، 
يعني از طالب فاضل و انقالبي و دانش آموخته 
كه حداقل 25 س��ال و حداكثر ۴۰ سال سن 
دارند به عن��وان ورودي هاي ش��بكه امامت 
جمعه استفاده شده است كه 2۱درصد تغيير 

را شامل مي شود. 
وي ادامه داد: در 3/5س��ال گذشته 29۱ نفر 
از ائمه جمعه به جهت اتم��ام دوره مأموريت 
جابه جا ش��ده اند كه 33درصد جابه جايي را 
شامل مي شود. در نهايت با احتساب مجموع 
گزينش ها و نيز جابه جايي هايي كه در سراسر 
كش��ور انجام داده ايم 3/5۴ درصد تغيير در 
سه سال گذش��ته در نهاد نمازجمعه صورت 
گرفته و اين درصد تغيير در مقايس��ه با ديگر 

سازمان ها و نهادها بسيار قابل توجه است. 
   رحيم پور ازغدي از مفاخر ماست

سخنگوي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 
در پاس��خ به س��ؤالي درباره رس��وخ روحيه 
محافظه كاري در تريبون نمازجمعه و گرفتن 

تريبون از افرادي چون حسن رحيم پورازغدی 
گف��ت: حس��ن رحيم پورازغ��دی از مفاخر و 
انديشمندان دانش��گاهي و حوزوي است كه 
نهاد نمازجمع��ه از حضور ايش��ان به صورت 
سلسله وار استفاده كرده  است. اكنون هم در 
حال بازآرايي ستاد نمازجمعه تهران هستيم 
و با تغييري كه صورت گرفته اس��ت در تمام 
حوزه هاي نمازجمعه شهر تهران با رويكردهاي 
جديد وارد عمل خواهيم ش��د و قطعاً از همه 
نخبگان و انديمشندان استفاده خواهد شد و 

از ايشان هم استفاده خواهيم كرد. 
سخنگوي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 
اف��زود: در اظه��ارات حجت االس��الم ح��اج 
علي اكبري نيز يك سوءبرداشت صورت گرفته 
بود، به خاطر استفاده از اصطالح ساختارشكني 
كه بي اخالقي رس��انه اي شد. ايش��ان به فرد 
خاصي نظر نداش��ته و ناظر بر اين بوده اند كه 
سخنان پيش از خطبه قاعده خودش را دارد. 
آق��اي رحيم پورازغدی از مفاخر ماس��ت و به 

ايشان كاماًل احترام مي گذاريم.

انتصاب 193 امام جمعه زير 40سال

مهدی   پورصفا
   گزارش  


