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جدایی معترضان از آشوبگران
شهر اصفهان با داشتن باال   ترین تعداد شهید در سرانه جمعیتی در کشور، 
نقش مهمی در انقالب اسالمی و تثبیت نظام جمهوری اسالمی داشته است 
که از مبارزه با ضدانقالب تا دوران دفاع مقدس این نقش بسیار برجسته و 

تعیین کننده بوده است. 
کشاورزان  ش��رق اصفهان که در روزهای گذشته  نس��بت به کمبود آب 
اعتراض آرام و مسالمت آمیزی در کف خشکیده زایند ه رود برگزار  کردند و 
پس از 17روز با صدور بیانیه ای، بدون درگیری به آن پایان دادند نیز در زمره 

همان شهروندانی هستند که در انقالب و دفاع از نظام، کم نگذاشته اند. 
از این رو کشاورزان معترض سرانجام با صدور بیانیه ای و با امضای شورای 
میراب    ها و آب بران به تجمع مسالمت آمیز خود پایان و اعالم داشتند »اگر 
تنش    هایی بین کشاورزان پیش آمد، ناشی از اجرا نشدن مصوبات گذشته و 
بی اعتمادی بود ولی بیشتر آنها معتقدند باید به دولت جدید و استاندار فعلی 
فرصت داده شود و اعتماد کرد تا هرچه زودتر این مصوبات اجرایی شود«. 

همچنین در این بیانیه به رعایت خط قرمز آب شرب در رهاسازی آب نیز 
اشاره شده که توجه کشاورزان به کمبود آب و اولویت آب شرب میلیون    ها 

شهروند اصفهان را نزد کشاورزان معترض نشان می دهد. 
اما در آس��تانه توافق نمایندگان کشاورزان با مس��ئوالن دولتی، ناگهان 
آتش سوزی مش��کوک در چادرهای معترضان اتفاق می افتد و سر و کله 
برخی عناصر در حاشیه اجتماع کش��اورزان با شعارهای ساختارشکنانه 
و ظواهر  و رفتاری متفاوت از کشاورزان پیدا می شود. با پایان اعتراض 
کش��اورزان و ترک کف زاینده رود از س��وی کش��اورزان، ناگهان این 
جمعیت میدان دار شده و با سردادن شعارهای ساختارشکنانه، توهین به 
نیروی انتظامی و حمله به آنان، سعی در ایجاد درگیری، آشوب و بلوا داشته و 
درمقابل دعوت پلیس به خویشتنداری و اجتناب از خشونت و قانون شکنی، 
رفتاری تهاجمی و خشن اتخاذ و سعی در گسترش آشوب به مناطق دیگر 
می نمایند.  در حالی که نمایندگان کشاورزان با اعالم اینکه صرفاً دنبال 
مطالبات صنفی بوده و هیچ برنامه ای برای تداوم اعتراضات نداشته و منتظر 
اقدام مسئوالن برای اجرای توافقات هستند، ناگهان موج درگیری به نقاط 
دیگر نیز کشیده شده و عالوه بر وارد شدن خسارت به اموال عمومی و حتی 
خصوصی، چندین نفر از نیروهای پلیس با چماق و چاقو مورد حمله قرار 
گرفته و تأسیس��ات انتقال آب به یزد مورد تخریب چندباره قرار گرفته و 
مسیرهای تردد شهری مسدود و آتش سوزی    هایی در چند نقطه پراکنده 
صورت می گیرد.  جالب اینکه نه تنها ظواهر و رفتار اغتشاشگران همخوانی با 
کشاورزان ندارد از شعارهای مرتبط با مطالبات صنف کشاورز خبری نیست 
بلکه در جمع دستگیرشدگان ردپای عناصر شرور کینه ای و فرصت طلب 
بسیار پررنگ است و اقدامات خرابکارانه آنان به سرعت مورد توجه و اقبال 
رسانه های ضد انقالب قرار گرفته و فراخوان به آشوب از سوی این رسانه    ها 
تشدید می شود. نه تنها سرکرده منافقین و بازمانده دیکتاتوری پهلوی، 
بلکه وزیر خارجه ترامپ و نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز به حمایت 
از این آشوب طلبی    ها برآمدند که به خوبی ماهیت عناصر آشوبگر و انطباق 
پیامدهای آشوب با خواست بیگانگان را نشان می دهد. این وقایع که در 
آستانه مذاکرات وین و همزمان با خط آشوب های نقطه ای وپراکنده توسط 
عناصر معاند و دنباله روی بیگانه  اتفاق می افتد، نه تنها مغایر منافع ملی و 
مصالح نظام به حساب می آید، بلکه نوعی جفا و ظلم به کشاورزان معترض 
و سایر اقشاری است که می تواند صدای اعتراض خود را در چارچوب قانون 
و با شیوه عقالنی و مسالمت آمیز به گوش مس��ئوالن برسانند و الگویی 

دموکراتیک از دیالوگ بین مردم و مسئوالن را به نتیجه برسانند. 
با وجود اینکه گروهک ه��ای معاند و برانداز و ارباب ه��ای آنان تمام توان 
رسانه ای و ظرفیت های جنگ روانی خود را برای تحریک و ترغیب به آشوب 
و آشوبگری به میدان آوردند، اما عدم همراهی مردم و اقدامات هوشمندانه 

نیروهای انتظامی و امنیتی موجب ناکامی خط آشوب بوده است. 
عامل اصلی این انزوای آشوب طلبان را باید در فهم و بصیرت مردم شریف و 
نجیب ایران دانست که نه تنها به موقعیت سیاسی و شرایط اقتصادی کشور 
توجه دارد، بلکه ضرورت دادن فرصت به دولت جدید و مشارکت و همکاری 
برای حل مش��کالت را نیز درک کرده و حاضر نیست برای یک دستمال 

آتش به قیصریه بیندازد. 
بخش مهمی از مش��کالت فعلی به تحریم های ظالمانه و فشار دشمنان 
برمی گردد که ام��روز خود را ناچار به ادامه مذاکره با جمهوری اس��المی 
می بیند و اینک هرگونه بی ثباتی و ناآرامی داخلی ایران را برای خود یک 
برگ امتیاز و چانه زنی سرمیز مذاکره به حساب می  آورند. البته درامتداد 
این خط ظالمانه ه��م گروهک های ضد انقالب و برخی سیاس��ت بازان 
فرصت طلبی قرار دارند که برای تسویه حس��اب سیاسی و نیل به اهداف 

کثیف و حقیرشان، آشوب و بلوا را شیوه ای مؤثر می دانند. 
پیداست در چنین شرایطی باید حساب معترضان را از آشوب گران جدا 
کرده و هر ایرانی وفادار به منافع و غیرت ملی نسبت به حفظ مرزبندی با 

آشوب و آشوبگری مراقبت و مواظبت نماید. 

رسولسنائیراد

در پی اس�تعفای آیت اهلل جنتی از ریاست ش�ورای هماهنگی 
تبلیغ�ات اس�امی، حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای در حکمی 
ب�ا تش�کر از خدمات ایش�ان، حجت االس�ام محمدحس�ین 
موس�ی پور را ب�ه مدیری�ت ای�ن ش�ورا منص�وب کردن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری ، در حکم 
رهبر انقالب اسالمی آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در شمار نهادهای قانونی فعال و اثرگذار در طول چند دهه و منشأ 
بصیرت افزایی و آرمانگرایی در بزرگداشت یادبود  ها و مناسبت های 

انقالب اسالمی بوده و در سایه  مدیریت موفق جناب آیت اهلل آقای 
جنتی دامت برکاته خدمات ارزشمندی به کشور کرده است. 

اکنون با عنایت به اس��تعفای جناب آقای جنتی و با تشکر و تقدیر 
از زحمات فراوان ایش��ان، جناب حجت االس��الم آقای حاج شیخ 
محّمدحسین موسی پور دام توفیقه را به مدیریت این شورا منصوب 
می کنم. انتظار می رود مشی این شورا به تبعیت از شیوه راهنمایان 
بزرگ دینی، بر اساس تبیین و عمق بخشی به شعار  ها و رساندن پیام 

صادقانه و صمیمی به دل های مخاطبان باشد. 

این ش��ورا از آغاز بر این اساس ش��کل گرفته و حرکت کرده و باید 
هر چه بیش��تر به آن اهتمام ورزد. توصی��ه اینجانب مردمی کردن 
بزرگداشت ها، و فعال کردن مساجد و نهادهای مردمی، و به کارگیری 
ابتکارات و خالقیت های جوانان انقالبی، و طراوت و تازگی بخشیدن 
به مراسم دینی و انقالبی اس��ت. توصیه دیگر چابک و سبک کردن 
تشکیالت و زدودن زائده   ها و فرس��ودگی های آن است. از خداوند 
متعال توفیقات ایشان را مسئلت می کنم و مجدداً از آیت اهلل آقای 

جنتی تشکر می نمایم. 

با پذیرش استعفای آیت اهلل جنتی از سوی رهبر انقاب

موسی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شد

تقریظ فرمانده معظم کل قوا بر گزارش عملکرد ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش

آمادگی ها را افزایش دهید، به کشور عزت دادید

در مراس�می ب�ا حض�ور جمعی از مس�ئوالن 
آیی�ن  و کش�وری،  لش�کری  عالی رتب�ه 
رونمای�ی از تقری�ظ فرمان�ده معظ�م کل قوا 
)مدظله العال�ی( بر گزارش عملک�رد ناوگروه 
75 نی�روی دریایی ارتش جمهوری اس�امی 
ای�ران اعزامی ب�ه اقیان�وس اطل�س، دیروز 
با حضور مس�ئوالن لش�کری و کش�وری در 
سازمان عقیدتی سیاس�ی ارتش برگزار شد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی ارتش، مت��ن تقریظ 
فرمان��ده معظ��م کل قوا)مدظله العال��ی( به این 

شرح است:
»امی��ر فرماندهی کل ارتش جمهوری اس��المی 
ایران؛ اجرای مأموریت اقیانوس پیمای ناوگروه 75، 
همراه با موفقیت کامل، مایه افتخار است. این اقدام 
شایسته، به نداجا، به ارتش و به کشور عزت بخشید. 
از فرماندهان، کارکنان و همه دست اندرکاران این 
مأموریت به گونه شایس��ته تقدیر کنی��د. نداجا 
آمادگی های حرفه ای و فنی و علمی خود را باز هم 

افزایش دهد. موفق باشید«. 
   این افتخار را در تقویم ملی ثبت کنید

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در این مراسم با 
تشکر از ابراز لطف فرماندهی معظم کل قوا و تقریظ 
محبت  آمیز معظم له بر گ��زارش عملکرد ناوگروه 
75 در اقیانوس اطلس، گفت: تقریظ ارزش��مند 
مقام معظم رهبری حاوی نکات ارزشمندی است 
که فرمودند: »این اقدام شایس��ته، ب��ه نداجا، به 
ارتش و به کشور عزت بخشید«، البته در ادامه بر 
افزایش آمادگی های حرفه ای و فنی و علمی تأکید 
فرموده اند که مس��ئولیت ما در نیروهای مسلح، 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، صنایع دفاع و...  را 

سنگین تر از گذشته می کند. وی با تأکید بر اینکه 
ما همواره ارتقای توان و آمادگی رزمی را برای حفظ 
و ارتقای عزت کشور و ملت بزرگ ایران اسالمی در 
دستور کار داریم، افزود: محبت پدرانه فرماندهی 
معظم کل قوا، موجب دلگرمی بیش از پیش آحاد 
فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اس��المی 
ایران به ویژه دریادالن خدوم نیروی دریایی ارتش 
خواهد ش��د و آمادگی های ارتش والیتمدار برای 
انجام مأموریت  های محوله را بیش از پیش افزایش 
خواهد داد. فرمانده کل ارتش اضافه کرد: اجرای 
موفقیت  آمیز مأموریت تاریخی ناوگروه 75 نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در آب های 
آزاد و بین المللی، حاصل برنامه ریزی های دقیق 
چند ساله و عقبه ای درخشان و حساب شده بود 
که در نهایت منجر به حضور غرورآفرین و مقتدرانه 
این ناوگروه در اقیانوس اطلس آن هم در شرایط 
دشوار جوی شد که با وجود تهدید ها و تحریم  ها 
کارکنان غیور این ناوگروه پس از طی بیش از چهار 
ماه دریانوردی اطالعاتی، عملیاتی و آموزش��ی با 

افتخار به میهن بازگشتند. 
امیر موس��وی با تش��ریح زوایای مختلف و مهم 
مأموریت ناوگروه 75 ارت��ش تأکید کرد: اهمیت 
و بزرگی این مأموریت که ب��ذل عنایت و محبت 
فرماندهی معظم کل قوا نیز بیانگر آن است، ایجاب 
می کند که ب��ا اهتمام متولیان دلس��وز فرهنگی 
کشور، روز 1۲ خرداد به عنوان »روز ورود ناوگروه 
نی��روی دریایی ارتش ب��ه اقیان��وس اطلس « در 
تقویم ملی ثبت ش��ود و این اقدام موجب تثبیت 
و مان��دگاری حرکت و مأموری��ت عظیم ناوگروه 
75 ارتش در تاریخ کشور ش��ود. وی تأکید کرد: 
نس��ل های آینده با این روز خیل��ی کار خواهند 

داشت، چرا که یک مبدأ به شمار می رود و می تواند 
به عنوان الگویی برای آیندگان و نیروهای مسلح 

مدنظر قرار بگیرد. 
امیر سرلشکر موسوی در ادامه با تمجید از اقدام 
مؤثر رس��انه ای و تبلیغی ناوگروه 75 خاطرنشان 
کرد: اگر پیگیری و برنامه ریزی های دقیق و حساب 
شده ستاد تبلیغات ناوگروه 75 و همراهی اصحاب 
رسانه در صدا و س��یما، خبرگزاری ها، روزنامه  ها 
و شبکه های اجتماعی نبود بزرگی مأموریت این 
ناوگروه برای مخاطبان و ملت شریف ایران اسالمی 

جلوه نمی یافت. 
 تمرکز استکبار را به هم ریختیم 

امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران نیز طی سخنانی 
در این مراسم ، ضمن تبریک هفتم آذر روز نیروی 
دریایی ارتش، گفت: ناوگ��روه 75 نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور در اقیانوس 
اطلس پیام صلح و دوستی را به جهانیان مخابره 

کرد. 
دریادار ایرانی ادامه داد: ناوگروه 75 نیروی دریایی 
ارتش در این مأموریت 133 روزه، 45 هزار کیلومتر 
از بندرعباس تا بندر س��ن پترزبورگ دریانوردی 
کرد و توانس��ت اقیانوس اطلس جنوبی و شمالی 
را با موفقیت بپیماید. این در حالی بود که ناوگروه 
ما، 45 روز را در ش��رایط نامس��اعد جوی سپری 
کرد. وی با اشاره به رهاورد مأموریت ناوگروه 75 
بیان داش��ت: یکی از مهم  ترین پیامدهای اجرای 
مأموری��ت این ناوگروه رس��یدن به دس��تاوردی 
انقالبی و ارزشمند اس��ت؛ فرمانده معظم کل قوا 
فرموده  اند: »دو اقیانوس اطراف ما اس��ت؛ اطلس 
و هند. ما اگر بتوانیم دریانوردی را تقویت کنیم و 

تسلط مان را بر دریا افزایش دهیم این خودش یک 
قدرت قابل توجه و تعیین کننده است«. 

فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارتش تصری��ح کرد: 
اصلی  ترین پیام ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش 
تحقق اهداف و تدابیر فرمانده معظم کل قوا بوده 
اس��ت. با این اتفاق هیمنه اس��تکبار جهانی که 
همواره س��عی در برهم زدن تمرکز ما داشت، فرو 
ریخت. یکی دیگر از دستاوردهای ناوگروه 75 در 
حوزه فناورانه بود. امروز کشور ما در قله افتخار و 
اقتدار قرار دارد، به طوری که هر روز ش��اهد رشد 
علمی و فناورانه در ایران اس��المی هس��تیم. وی 
با اش��اره به توانمندی کارکنان نیروی دریایی در 
س��اخت تجهیزات مورد نیاز و عملیاتی این نیرو 
گفت: نیروی دریایی امروز به سطحی از توانمندی 
دست یافته است که در داخل ناو می سازد و نمونه 
آن هم همین ناوشکن سهند است که توانست با 
اقتدار مأموریت طوالنی و دش��وار خود را به نحو 
مطلوبی س��پری کند. یکی دیگر از دستاوردهای 
ناوگروه 75، شناس��ایی برخی نق��اط ضعف بود. 
مطمئناً م��ا در آینده با برطرف ک��ردن این نقاط 
شاهد پیشرفت های بیشتری در حوزه دریانوردی 
خواهیم بود. وی ادامه داد: یک دستاورد دیگر به 
حوزه امنیتی و دفاعی مربوط می شود. اینکه نیروی 
دریایی در اقیانوس اطلس پا می گذارد بدون تردید 
پیام های زیادی را برای دشمنان درپی دارد. تحلیل 
دشمنان این بود که ایران توانایی پیمودن 9500 
کیلومتر در دریا را ندارد، در صورتی که این تحلیل 
از اس��اس با شکست مواجه ش��د. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش یک��ی دیگر از پیامده��ای اجرای 
موفقیت  آمیز این ناوگ��روه را ایجاد اعتماد و غرور 
ملی عنوان کرد و افزود: انگیزه های ملی نسبت به 
خودکفایی با این موفقیت افزایش پیدا کرد. من از 
تمام کسانی که در این راه تالش و از نیروی دریایی 
ارتش و ناوگروه 75 حمایت کردند، تشکر می کنم. 
موفقیت ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش در انجام 
این مأموریت نشان داد که حرکت در خط والیت، 
موفقیت و سربلندی را در پی دارد، حتی اگر پنجه 

در پنجه دشمن استکبار جهانی باشیم. 
    آمادگی برای روایت افتخارآفرینی های 

ارتش
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی در آیین رونمایی 
از تقریظ فرمانده معظم کل ق��وا )مدظله العالی( 
بر گزارش عملک��رد ناوگروه 75 نی��روی دریایی 
ارتش اعزامی به اقیانوس اطل��س، گفت: حضور 
من در این مراسم به نمایندگی از دولت و شخص 
رئیس جمهوری برای عرض تش��کر و قدردانی از 
افتخار آفرینی ناوگروه 75 نی��روی دریایی ارتش 

است. 
محمدمهدی اسماعیلی، خاطرنشان کرد: در این 
موقعیت که دشمن سعی دارد به ما القا کند که شما 
نمی توانید، دلیرمردان نیروی دریایی ارتش این 
افتخار بزرگ را خلق کردند و ما باید این افتخار را به 
خوبی به مردم خودمان و دنیا معرفی کنیم. من از 
همین جا اعالم می کنم که دستگاه های فرهنگی و 
هنری کشور در خدمت روایت افتخارآفرینی های 

ارتش جمهوری اسالمی ایران هستند. 

رئیس دانشگاه آزاد:
شهید فخری زاده

 بین دانش های بنیادین و دفاع پل می زد
رئی�س دانش�گاه آزاد ب�ا بی�ان اینک�ه دانش�مندان م�ا را جل�وی 
همسرانش�ان به ش�هادت رس�اندند و زهی خیال باطل ک�ه جامعه 
علمی م�ا از ای�ن قس�اوت آن�ان پا پ�س بکش�د، گفت: دانش�مند 
از نگاه قرآن ه�م دل و هم عق�ل دارد و فخ�ری زاده ه�م چنین بود. 
به گزارش فارس، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی 
در مراسم گرامیداش��ت سالروز شهادت ش��هید فخری زاده اظهار داشت: 
سخن گفتن از شهیدی که خود را وقف این کش��ور و علم و امنیت و دفاع 
کشور کرده، سخت است.  وی افزود: بعد  ها در تاریخ خواهند گفت در ایران 
اسالمی دانشگاهی مزین به نام شهید بهشتی بود که در آن کتبی بود که 
فارغ التحصیالن و اس��تادان این دانش��گاه علم را برای اقتدار کشور به کار 
می گرفتند و شهید فخری زاده دانش آموخته همین مکتب بود. وی افزود: 
افتخار ما این است این دانشگاه را دشمن تحریم کرد و لکه ننگی برای دشمن 
شد.  طهرانچی با اشاره به اینکه همه دانشمندان ما را جلوی همسرانشان 
به شهادت رس��اندند و زهی خیال باطل که جامعه علمی ما از این قساوت 
آنان پای پس بکشد، گفت: دانشمند از نگاه قرآن هم دل و هم عقل دارد و 
فخری زاده هم چنین بود. شهید فخری زاده فقط شهید صحنه دفاع نیست 
و یکی از ویژگی های ممتازش این بود که بین دانش های بنیادین و دفاع پل 
می زد و شهید فخری زاده را شهید جامعه دانشگاهی می دانیم که توانایی 

تبیین دستاوردهای علمی را نزد فرماندهان نظامی داشت. 

با حکم رئیس قوه قضائیه
علی القاصی مهر 

رئیس کل دادگستری تهران شد
طی احکامی از سوی رئیس قوه قضائیه »علی القاصی مهر « رئیس کل 
دادگس�تری تهران و »علی صالحی « دادس�تان جدید تهران شدند. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی ق��وه قضائیه، طی احکامی از س��وی 
حجت االسالم محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، علی القاصی مهر به عنوان 
رئیس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران منصوب 
شدند. بنابراین گزارش، علی القاصی مهر پیش از این دادستان تهران بود و 

علی صالحی نیز ریاست دادگستری استان هرمزگان را بر عهده داشت. 
گفتنی است مهر ماه سال جاری اعالم شد دادگستری استان هرمزگان رتبه 
اول کشوری را از نظر شاخصه های مختلف ارزیابی مانند کاهش پرونده های 
ورودی و معوق، صدور ابالغ الکترونیک اوراق قضایی  و رضایتمندی ارباب 

رجوع کسب کرده است. 

ژه
روزنامه شرق در یک گزارش رس��می و جدی در مورد رئیس وی

جدید تیم مذاکرات هسته ای ایران، گفته که علی باقری مثل 
جوانان دهه 50 و 60 است و به خانم   ها مستقیم نگاه نمی کند و 

همین می تواند در طرف مقابل فضای بسته ای ایجاد کند!
همزمان با آغاز مذاکرات هسته ای میان تیم جدید ایرانی و 4+1 
در وین، جنجالی مجازی و رسانه ای را از سوی حامیان افراطی 
تیم سابق مذاکرات )به ریاست محمدجواد ظریف( شاهد هستیم 
که نشان می دهد اصالح طلبان برای به هم ریختن فضای ذهنی 
مذاکرات، آماده بیان هر موضع مبتذلی هستند. ابتدا اشکاالتی 
در مورد انگلیسی بلد نبودن اعضای تیم طرح شد. گفتند زبان 
دنیا را بلد نیستند. بعد گفتند علی باقری مخالف برجام است و 
حاال چطور می خواهد برای احیای برجام برود. تیم مذاکره کننده 
که راهی وین شد، گفتند چرا تیم کارشناسی همراه خودش برده 
است و جالب این میان خبرنگاری است که جزو نزدیک   ترین افراد 
به تیم مذاکره هسته ای دولت روحانی بود که اغلب در سفرهای 
مرتبط با مذاکرات همراه تیم بود، اما حاال معترض به حضور تیم 

کارشناسی در وین است. 
در این میان، روزنامه ش��رق روز گذشته گزارش��ی را در مورد 
شخصیت علی باقری، مسئول تیم مذاکرات هسته ای ایران در 
دولت جدید منتشر کرد که حاوی نکاتی تعجب برانگیز بود و 
البته نوع نگاه مبتذل یکی از اصلی   ترین رسانه های اصالح طلب 
به موضوع مهمی همچون مذاکرات هسته ای را نشان می دهد. 

عالوه بر این چندان جالب هم به نظر نمی رسد که در روز آغاز 
دور جدید مذاکرات هسته ای، رسانه ای در داخل کشور، گزارشی 
علیه شخصیت – و نه حتی عملکرد و مواضع- مسئول اصلی تیم 

مذاکره ایران منتشر کند. 
شرق در بخش��ی از گزارش خود، علی باقری را »دیپلماتی نه 
چندان رسانه ای « می نامد و بعد می نویسد: »علی باقری میانه 
خوبی با رسانه   ها نداشته و به نظر می رسد ویژگی های شخصی 
او موجب این رفتار می شود. خصوصیات اخالقی و رفتاری اش 
شبیه جوانان مذهبی دهه 50 و 60 است؛ مردانی که خانم   ها را 
مستقیم نگاه نمی کنند و حتی در جلسه کاری آنها را خواهر صدا 
می کنند. اگرچه برای شناخت شخصیت یک فرد این مصادیق 
اصال کافی نیست، اما می توان تا حدودی متوجه نوع برخورد افراد 
شد و احتمال داد که این جنس رفتار در طرف مقابل می تواند 

فضای بسته ای ایجاد کند. «
این نگاه مبتذل جنسی می تواند نشان دهد که حداقل بخشی از 
جریان اصالحات چگونه نگاهی به روابط در سیاست خارجی دارند 
و حتی می تواند یادآور چند گزاره از زمانی که مجلس و دولت را 
در دست داشتند، بشود. مثالً ماجرای عجیب و تحقیرآمیز سلفی 
گرفتن با فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا   در مجلس. یا مثاًل 
بخشی از خاطرات وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد امریکایی از 
احساس نامطلوبش که چون زن اس��ت، نمی تواند با تیم ایرانی 
دس��ت بدهد و اینکه »در زمان مذاکرات، عباس عراقچی و من 

پدربزرگ و مادربزرگ شدیم و عکس نوه های خود را به یکدیگر 
نشان دادیم که باعث شد مثل آدم های معمولی به هم نزدیک تر 
بشویم. « یا وقتی وندی شرمن از تسلیم عراقچی مقابل گریه اش 
می گوید: »من از به تأخیر افتادن و کش دادن مذاکرات که برنامه 
من برای بازنشستگی و بازگشت به هاروارد را به تأخیر انداخته 
بود، خشمگین شدم. من شروع به فریاد کشیدن کردم و گفتم 
ش��ما همه چیز را به خطر می اندازید و من نتوانستم جلو اشک 
ریختنم را بگیرم. همه ساکت شده بودند چون این وندی شرمنی 
بود که تا آن روز ندیده بودند. بعد از آن عباس گفت بسیار خب. 

ما قبول می کنیم. «
در ادامه همین بخش از گزارش شرق آمده که »اگرچه بسیاری 
از طیف اصولگرای��ان در دوره بعد از برج��ام از کتاب خاطرات 
مذاکره کنن��دگان امریکایی فقط م��واردی را ک��ه علیه تیم 
مذاکره کننده ایرانی بود، پررنگ کردند، اما کم نبود مواردی که 
آنها از اینکه توانستند یخ رابطه با ایرانی   ها را بشکنند و به زبان 

رابطه نزدیک شوند، چقدر احساس نزدیکی می کردند. «
مذاکره با کشور خارجی بر سر حقوق ملت، آن هم کشور  هایی که 
از هیچ نوع دشمنی در قبال مردم ایران دریغ نکرده اند، چیزی 
شبیه جنگ است. آنچنان که بارها، حسن روحانی و اعضای تیم 
هسته ای در دفاع از خود و تیم، از عبارت »سربازان خط مقدم 
دیپلماسی« استفاده کردند. در چنین جنگی این مدل ارتباط 

صمیمانه و از نزدیک، آیا جایی خواهد داشت؟

قدردانی  اژه ای  از  بردباری مردم 
 4 استان درگیر بحران آب 

   اجازه نمی دهیم  دشمن آرامش مردم را مختل کند
رئیس قوه قضائیه با قدردانی از مردم متدین استان های اصفهان، 
چهارمح�ال و بختی�اری، ی�زد و خوزس�تان- که هوش�مندانه و 
خردمندانه مطالب�ات خود را پیگیری می کنند- از آنها خواس�ت 
که مراقب تح�رکات افراد غافل یا بدخواه و اش�خاص وابس�ته به 
خارج که س�عی می کنند آرام�ش و امنیت مردم را ب�ه هم بزنند، 
باش�ند و اجازه ندهند از مطالبات به حق آنها سوءاستفاده کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت االسالم محسنی 
اژه ای در جلسه دیروز ش��ورای عالی قوه قضائیه با اش��اره به برگزاری 
نشست اعضای شورای عالی قضایی با نمایندگان مجلس اظهار داشت: 
امروز بسیاری از مسئوالن عالی نظام در رده های مختلف، دلسوزانه و 
خیرخواهانه برای اعتال و پیشرفت کش��ور و نظام و رفع گرفتاری های 
مردم تالش می کنند. وی با تأکید بر لزوم هم افزایی و همگرایی هر چه 
بیشتر قوای سه گانه متذکر شد: همه قوا در اهداف و راهبرد   ها در جهت 
خدمت به مردم و نظام یکی هس��تیم و باید برای پیشبرد هر چه بهتر 
کارها، هرچقدر می توانیم اشتراک نظر و همگرایی در عمل داشته باشیم 
و از اختالف سالیق و نظرات کم کنیم که برگزاری نشست های مشترک 

در این زمینه بسیار مؤثر است. 
  مردم اجازه ندهند بدخواهان در صفوف آنها رخنه کنند

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به معضل 
خشکسالی در کشور گفت: کشور ما هم مانند برخی کشور های دیگر 
دنیا با خشکسالی مواجه شده که به طور طبیعی به مردم و دولت فشار 
وارد کرده و البته برخی ضعف   ها نیز این فشار   ها را مضاعف کرده است. 
اژه ای با بیان اینکه باید در گذشته پیش بینی های الزم برای مدیریت 
آب صورت می گرفت، ادامه داد: باید در حوزه مدیریت آب های سطحی 
و ژرف، اصالح الگوی مصرف، مدیریت مصرف آب شهری و تخصیص 
آب برای صنعت، کشاورزی و شرب اولویت بندی و برنامه ریزی شود تا 
مصرف آب سامان یابد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به مطالبات مردمی در 
این زمینه، این مطالبات را به حق و درست دانست، اما در عین حال گفت 
که مردم متدین و موقعیت شناس باید مراقب تحرکات دشمن باشند 
و در پیگیری مطالبات صنفی و به حق خود اجازه ندهند بدخواهان در 

صفوف آنها رخنه کنند. 
 رئیس قوه قضائیه ب��ا قدردانی از مردم متدین اس��تان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزس��تان که هوشمندانه و خردمندانه 
مطالبات خود را پیگیری می کنند از آنها خواست که مراقب تحرکات 
افراد غافل یا بدخواه و اشخاص وابسته به خارج که سعی می کنند آرامش 
و امنیت مردم را به هم بزنند باش��ند و اجازه ندهند از مطالبات به حق 
آنها سوءاستفاده کنند. اژه ای افزود: طبیعی و بدیهی است در شرایطی 
که دشمن و افراد غافل و نادان می خواهند فشار مضاعف به مردم وارد 
کنند، نیرو های انتظامی و امنیتی و دادستان   ها به کسانی که مخل نظم 

و امنیت و آرامش مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی دهند. 
   تأکید رئیس عدلیه بر مستدل بودن اقدامات قضایی

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از س��خنانش با بیان اینکه قوه 
قضائیه باید بیش از همه ملتزم به قانون باشد، اظهار داشت: در همه 
بخش   ها از جمله دادگستری، دادس��را و حوزه ضابطین اقداماتی که 
صورت می گیرد باید مستدل و مستند بوده و از اتقان کامل برخوردار 
باشد. وی خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که کسی را دستگیر و 
بازداشت کنیم و بعد به دنبال دلیل برویم و اگر فردی شاکی خصوصی 
دارد باید دلیل آن را هم اقامه کند تا ادعایش ثابت شود و به صرف و 
ظن نباید کسی را بازداشت کنند.  حجت االسالم اژه ای به دادستان   ها 
به عنوان مدعی العموم هم متذکر ش��د که هم باید خودش��ان و هم 
ضابطان و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کمک کنند 
که در مواردی که نیاز به اقدام قضایی اس��ت که منجر به بازداش��ت 
می ش��ود، پیش از آن مسائل کاماًل روشن و مس��تدل باشد که وقتی 
متهم محاکمه شد رأی دادگاه تا حدممکن تفاوتی با اقدامات دادسرا 

نداشته باشد. 
  تریبون  ها اجازه دهند

 اجرای عدالت در فضای آرام اجرا شود
محس��نی اژه ای در ادامه از رس��انه   ها و جریانات سیاسی خواست که 
اجازه دهند اجرای عدالت و احکام عادالنه در فضایی آرام صورت گیرد 
و تأکید کرد: شاهد هستیم بس��یاری حتی با انگیزه درست و صحیح 
اقدام به فضا سازی می کنند، ولی وقتی فضا ناآرام و مسموم باشد، حق و 
باطل مخلوط می شود و امکان دارد تصمیم گیری و حکم عادالنه برای 
همکاران قضایی س��خت ش��ود. وی با بیان اینکه در فضای نامتعارف 
نمی توان درست تصمیم گیری کرد، به صاحبان تریبون و قلم توصیه 
کرد اجازه دهند دستگاه قضایی در فضایی آرام و مناسب عدالت را اجرا 
کند و اگر چه فشار   ها تأثیری در آرا و تصمیمات قضات نخواهد داشت، 

اما ممکن است موجب کندی و اخالل در کار   ها شود. 
در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا بر 
کاهش فرصت چهار ماهه دادستان کل کشور به زیر مجموعه خود برای 
تعیین تکلیف خودرو های توقیف یا ضبط شده مربوط به پرونده های 
مواد مخدر تأکید ک��رد و گفت: در بازدیدی که از ی��ک انبار در تهران 
داشتم همه اذعان کردند که وضعیت آن نامطلوب و غیرقابل دفاع است. 
محسنی اژه ای با تأکید بر تسریع در تعیین تکلیف خودرو های توقیف 
یا ضبط شده در خصوص پرونده های مواد مخدر در دادگاه ها، همچنین 
دستور داد در تصمیم گیری محاکم توجه الزم نسبت به خودرو   هایی که 

وسیله امرار معاش افراد است صورت بگیرد. 

کارشناس مسائل بین الملل:
ایران جدی   ترین طرف مذاکرات وین است

کارش�ناس مس�ائل بین الملل با بیان اینکه اع�ام و تأکید بر لغو 
تحریم   ها به عنوان هدف اصلی مذاکرات یک گام روبه جلو است، 
تصریح کرد: این دور از مذاکرات جدی   ترین دوره گفت وگوهاست 
و ایران با حسن نیت و اراده جدی قدم به مذاکرات گذاشته است. 
فؤاد ایزدی در گفت وگو با ایرنا، تأکید تیم مذاکره کننده بر لغو تحریم   ها 
به عنوان هدف اصلی مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مهم  ترین 
اصل هر کار و برنامه ای، هدف آن اس��ت و انتخاب لغ��و تحریم   ها در 

گفت وگوهای هسته ای نشان از جدیت تیم مذاکره کننده دارد. 
این اس��تاد دانش��گاه در ادامه این دور از مذاکرات را جدی   ترین دوره 
مذاکرات ارزیابی کرد و گفت: ایران با حس��ن نیت ق��دم به مذاکرات 
گذاش��ته اس��ت. کش��ور هم در حوزه اقتصادی به لغو تحریم   ها نیاز 
دارد و از این جهت به نتیجه رس��یدن مذاکرات یکی از اهداف اصلی 
ایران است و بر همین اساس سناریو نوش��ته شده و برنامه   ها طراحی 
و تیم مذاکره کننده تعیین می ش��ود تا مذاکرات به نتیجه برسد. این 
کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه آیت اهلل رئیسی دالیل خوبی 
برای رس��یدن به نتیجه هم در حوزه سیاست خارجی و هم اقتصادی 
دارد، تصریح کرد: این ادعا که ایران در مذاکرات آینده جدی نیس��ت 
نوعی ش��بهه افکنی و فرافکنی اس��ت. با توجه به اینک��ه امریکایی   ها 
درصدد به شکست کشاندن مذاکرات هستند، در صورت بروز بن بست 
در مذاکرات، ط��رف امریکایی می خواهد اعالم کن��د که مقصر ایران 
اس��ت و این تهران بود که تمایلی به مذاکره نداش��ته و از موضع تند 
برخورد می کند. این استاد دانش��گاه با بیان اینکه بین مواضع اروپا و 
امریکا درباره برجام، اختالف وجود دارد، گف��ت: به نظر من امریکا از 
برجام عبور کرده اس��ت و نمی خواهد به متن قبل��ی بازگردد و در پی 

توافق طوالنی تر است. 
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نگاه نکردن به خانم   ها باعث فضای بسته در مذاکرات می شود!

محسن رنگین کمان |دفاع پرس


