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برخی آقایان بهجای امامشناسی جوابگوی تخلفاتشان باشند
پروندهها هنوز در حال بررسی است .درخواست مردم این است
که به ش��کل روش��ن در این موارد توضیح داده شود و اگر آنها
واقعا پاکدس��ت بودهاند تبرئه ش��وند و اگ��ر هم تخلفی صورت
گرفته محاکمه ش��وند و ضمن اس��تهزا به قوه قضائیه دالیل و
اتهامهای آنها برای مردم بازگو شود .این چیزی است که باعث
افزایش اعتماد مردم به نظام میشود نه کتمان کردن تخلفات
مس��ئوالن.نحوه برخورد قوه قضائیه ب��ا تخلفات دولت قبل در
انتخابات مجلس موثر اس��ت .وی با اشاره به شکایتهای اخیر
برخی مس��ئوالن دولت احمدینژاد علیه دولت یازدهم عنوان
کرد :وقتی هنوز با تخلفات آقایان برخورد نش��ده و برای مردم
و افکار عمومیس��طح این تخلفات شفافس��ازی نش��ده است،
طبیعی اس��ت آنها امروز در مقام طلبکار چنان جسور میشوند
که برای مس��ئوالن دولت فعلی فضاس��ازی میکنند.این فعال
سیاسی اصالحطلب خاطرنش��ان کرد :آقای جهانگیری عنوان
کرده آنچه تاکنون بیان ش��ده تنها ۵درصد تخلفات دولت قبل
بوده است.
منتجبنیا با بیان اینکه قوه قضائیه و سایر دستگاههای نظارتی
باید پیش از داغ ش��دن تن��ور انتخابات ای��ن تخلفات را مورد
رس��یدگی سریع و قاطع قرار دهند ،گفت :این افراد با جسارت
تمام امروز مدعی امامشناس��ی ش��دهاند .در حالیکه شان امام
کج��ا و آنها کجا .بهتر اس��ت آنها س��راغ اموری که در ش��ان
خودش��ان اس��ت بروند و به جای ادعای امامشناسی جوابگوی
پرونده تخلفات خودشان باشند.

نمیانجامد
توافقهستهایبهبازشدنپنجرهاقتصادیبینایرانوجها 
رئی��س دفتر رئیس جمهوری گفت :توافق هس��ته ای فرصت تازه ای
برای تقویت و گسترش روابط همه جانبه بین جمهوری اسالمیایران
با کشورهای جهان بهویژه عمان خواهد بود .محمد نهاوندیان در دیدار
سعود بن احمد البروانی سفیر عمان در تهران ،عمان را کشور دوست
و ب��رادر ایران خواند و اظهار داش��ت :روابط دو کش��ور در زمینههای
مختلف بهویژه در دوسال گذشته از سطح بسیار باالیی برخوردار بوده
و امیدواری��م در آین��ده نیز این روابط بهتر ش��ود .وی کلید مبادالت
اقتصادی و بازرگانی دو کشور را روابط مناسب بانکی عنوان و اظهارامیدواری کرد :این روابط
با قوت بیشتری نسبت به گذشته ادامه یابد .رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت
گس��ترش س��طح همکاریهای اقتصادی بخشهای خصوصی ایران و عمان ،گفت :زمان آن
رس��یده که روابط دو کش��ور عالوه بر بخش انرژی در زمینههای حمل و نقل و دیگر بخشها
نیز تقویت شود.
ب��ه گزارش ایرنا ،نهاوندیان به کاهش بهای جهانی نفت اش��اره کرد و اظهار داش��ت :در حال
حاضر کس��انی که این وضعیت را بهوجود آورده اند ،خود از کاهش قیمت نفت رنج میبرند.
وی همچنی��ن با اظهار تاس��ف از وضعیت ناگوار مردم مس��لمان منطق��ه و فعالیت گروههای
تکفیری و تروریس��تی بر ض��رورت آرامش ،ثبات و امنیت در کل منطق��ه تاکید کرد .رئیس
دفتر رئیس جمهوری افزود :متاس��فانه در حال حاضر بسیاری از مسلمانان با نام اسالم کشته
میشوند .سعود بن احمد البروانی گفت :توافق هسته ای ایران و  5+1منجر به بازشدن پنجره
اقتصادی بین ایران و جهان خواهد شد.
وی با یادآوری روابط تاریخی و همچنین مش��ابهتهای فرهنگی و دین مش��ترک دو کش��ور
بر عزم و اراده عمان برای تقویت روابط با جمهوری اس�لامیایران تاکید کرد .سفیر عمان در
ایران در این دیدار پیام س��لطان قابوس خطاب به حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
رئیس جمهوری را تقدیم نهاوندیان کرد.

3
سیاسی

رسول منتجبنیا با اش��اره به ضرورت رسیدگی جدیتر به تخلفات
دولت گذشته عنوان کرد :متاسفانه برخی گمان میکنند نقاط ضعف
به خصوص سوءاس��تفادههای برخی مس��ئوالن نباید رسانهای شود؛
چراکه افش��ای آن موج��ب بیاعتمادی مردم به نظام خواهد ش��د،
لذا ش��اهد هس��تیم بس��یاری از تخلفات در دس��تگاههای مختلف
کتمان میشود.این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :چنین
مصلحتنگریهای��ی دو ای��راد دارد؛ اول اینکه اصال منطقی نیس��ت
بگوییم اگر مس��ئولی تخلف کرد به دلیل مسئولیتی که دارد خطای
او را نادی��ده بگیریم و حاضر ش��ویم بیتالم��ال و حقوق مردم تلف
ش��ودمنتجبنیا ادامه داد :از نظر شرعی هم این حرف درست نیست
که بگوییم نباید با کس��ی که تخلف کرده یا حداقل با س��وءمدیریت
خ��ود اجازه داده در دولتش اختالسهای گس��تردهای انجام ش��ود،
برخورد نکنیم .قائممقام حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد :حامیان
اصولگرای دولتهای نهم و دهم اگر فکر میکنند حمایتش��ان از این
دولتها دلسوزانه بوده است ،باید امروز هم در مبارزه با مفاسد دولت
قبل پیش��تاز باش��ند و داوطلبانه از قوهقضائیه بخواهند هرچه زودتر
به این تخلفات رسیدگی شود .به گزارش ایلنا وی افزود :تعجب من
از برخی سیاس��یون این است که گمان میکنند اگر موردی را افشا
نکنن��د ،از دید مردم پنهان میماند .در حالیکه در دنیای امروز هیچ
خب��ری قابل کتمان نیس��ت بلکه عدم پیگی��ری آن باعث بدبینی و
بیاعتمادی مردم خواهد شد.
منتجبنیا تاکید کرد :متاس��فانه م��ردم تنها چیزی که در طول این
م��دت در مورد تخلفات دولت قبل میش��نوند این اس��ت که «این
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حسن روحانی در نشست مشترک هیئت دولت :

ما را به آستانه جنگ برده بودند
رئیس جمهوری در نشس��ت مش��ترک هیئ��ت دولت و
استانداران سراسر کشور ،مذاکره را یک دانش ،فن و هنر
دانست.
حجت االس�لام والمس��لمین حس��ن روحانی با تاکید بر
اینکه دولت با رویکرد تعامل سازنده وارد عرصه مذاکرات
هستهای ش��د ،گفت :ایران اسالمیدر مذاکرات هستهای
به هیچ وجه از اصول و اهداف اصلی خود کوتاه نیامد.
وی با اش��اره به اینکه «معنای مذاکره واقعی تعامل و بده
بس��تان است» ،گفت :حفظ غنیس��ازی و حق تحقیق و
توسعه برای مراحل پیشرفتهتر این دانش و برخورداری از
مکانی برای این فعالیتها که برای ما دارای تضمین باشد،
اهداف اصلی بود که توانس��تیم آنه��ا را به خوبی تثبیت
کنیم.
روحان��ی در ادامه ب��ا بیان اینکه وضعی��ت فعلی موضوع
هستهای شرایط ویژه و جدیدی را برای کشورمان ،منطقه
و جهان پدید آورده ،گفت :آنچه بس��یار اهمیت دارد این
ب��ود که مجموعه رفتار دول��ت تدبیر و امید عالمتی را به
دنیا نش��ان داد مبنی بر اینکه ما مصمم به تعامل سازنده
هستیم و دنیا این عالمت را دریافت کرد .صدور این نشانه
و عالم��ت با زبان و بیانیه خوان��دن مقدور نبود بلکه این
اتفاق در مقام تصمیم ،عمل و اجرا روی داد.
رئیس جمهوری با بیان این که تا این چراغ س��بز به دنیا
نشان داده نمیش��د قدرتهای بزرگ حاضر به نشستن
پش��ت میز «مذاکره» نبودند ،اظهارداش��ت :آنچه گاهی
پیش از این انجام میشد صرفاً نشستن پشت میز و بیانیه
خواندن بود و مذاکرهای انجام نمیشد در حالی که ما نیاز
به مذاکره واقعی داشتیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر روحانی تصریح کرد :مذاکره واقعی
یعن��ی آنکه ما حرف طرف مذاک��ره را بفهمیم و حرف و
منظ��ور خودمان را نیز به او بفهمانی��م و در این بین راه
میانهای را برای رسیدن به توافق کشف کنیم.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه توان مذاکره از ملزومات
اولیه و بدیهی مذاکره است ،خاطرنشان ساخت :متأسفانه
برخی فکر میکنند با ش��عار و درشتگویی میشود عالم
بش��ریت را تس��لیم کرد اما مذاکره روال دیگری دارد .در
مذاک��ره باید هر یک از طرفین مذاکره ،طرف مقابل خود
را به نقطهای امیدوار کند و اساس��اً مذاکره باید بر ایجاد
نقطه امید بنا شود.
روحان��ی ادامه داد :مذاکره یعنی این که طرف مقابل اگر
احس��اس میکند که نمیتواند به صددرصد اهداف خود
برس��د  -که اساساً چنین چیزی در مذاکره معنا و مفهوم
ه��م ندارد  -اما دو ط��رف مذاکره اهداف حداقلی را برای
خود در نظر بگیرند تا فضایی برای گفتگو ایجاد ش��ود و
در این میان فرصتی برای چانهزنی وجود داشته باشد.
روحانی با بیان این که کشورهای بزرگ با صدور قطعنامه
 ۱۹۲۹کشور ما را به آستانه جنگ برده بودند ،اضافه کرد:
این قطعنامه به کش��ورهای دیگر اجازه میداد هر زمانی
که احس��اس نیاز کردند محمولههای ما را مورد بازرسی
قرار دهند و این به معنای جریان مستمر مواجهه و مقابله
بود که هر لحظه میتوانست  ،جنگ ایجاد کند.
رئیس جمهوری اظهار داش��ت :بر اس��اس قطعنامههایی
که ش��ورای امنیت س��ازمان ملل علیه ما صادر کرده بود
ایران ذیل فصل هفت منش��ور ملل متحد قرار گرفته بود
که کش��ورمان و فعالیتهای هس��تهای ایران را تهدیدی
برای صلح و امنیت بینالمللی معرفی میکرد و با استفاده
اصالحطلبان

رئی��س بنیاد امید ایرانیان با بیان اینک��ه اصالحطلبان خود را
جریان اصلی انقالب میدانند ،گف��ت :اتاق فکر جریان رقیب
اصالح��ات به دنبال ش��کاف در خان��واده اصالحات اس��ت و
اصالح طلبان مراقب باشند بهانه به دست رقیب ندهند.
محمدرض��ا عارف در همای��ش" اصالحات و اعت��دال" که در
ش��هریار برگزار شد ضمن گرامیداش��ت دهه کرامت و سالروز
ورود آزادگان به میهن با بیان اینکه تفکر اصالحطلبی ریش��ه
در انقالب و برخاس��ته از اسالم ناب و اندیشههای رهبر فقید
انقالب است اظهار کرد :روندی که در خرداد سال ۹۲پشت سر
گذاشته شد با درایت مقام معظم رهبری و حضور پرشور مردم
در انتخابات ریاست جمهوری تحقق یافت و باعث قرارگرفتن
ایران اسالمیدر مسیر پیشرفت و تعالی شد.
وی افزود :این مسیر باید استمرار پیدا کند و با توجه به شرایط
خاص کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد ،همبستگی
و یکپارچگی هستیم .گروهها و جریانهای سیاسی از هرگونه رو
در رویی و موضع گیری علیه یکدیگر پرهیز کنند و اصل را بر
وحدت و همدلی قرار دهند .به گزارش ایسنا ،عارف در ادامه با

از همی��ن اهرم بر اس��اس ماده  ۴۱این فصل از منش��ور
ملل متح��د ،تحریمهای ظالمانهای را علی��ه ایران وضع
ک��رده بودند که وضعیت بیس��ابقهای را پ��س از انقالب
اسالمیبرای کشور به وجود آورده بود.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در مذاکره تالش بر آن
است که اهداف و دستاوردهای اصلی حفظ شده و درباره
آنچه در کوت��اه مدت قابل جبران اس��ت مذاکره صورت
گیرد ،خاطرنشان ساخت :طبیعی است که طرف مذاکره
ما هم از ورود به مذاکره اهدافی دارد .برخی فکر میکنند
در مذاکره ما باید به صددرصد اهداف خود دس��ت یابیم
و طرف مقابل دس��تاوردش از مذاکرات صفر باشد و به ما
اعت��راض میکنند که مث ً
ال چ��را طرف مذاکرات ما نیز به
یکسری اهدافش دست یافته است.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه قدرتهای
جهانی طرف مذاکره با جمهوری اسالمیدر این مذاکرات
به خوب��ی دریافتند که فعالیتهای صلحآمیز هس��تهای
ایران به هیچ وجه و هیچوقت متوقف نخواهد ش��د ،ادامه
داد :به جز یک کش��ور که شرایط متفاوتی پیدا کرد ،هر
کش��ور دیگری در دنیا به دنبال غنیسازی رفت و بنا به
هر دلیلی دنیا با آن مخالفت کرد در نهایت مجبور شد به
طور کامل دست از فعالیتهای هستهای خود بکشد و این
تنها جمهوری اسالمیایران بود که توانست در این کارزار
مهم ،اهداف اصلی و بزرگ خود را محقق کند.
بی سابقه بود
رئیس جمهوری ،لغو قطعنامههای شورای امنیت سازمان
مل��ل متحد علیه کش��ورمان را به طور یکج��ا و در یک
نشس��ت رسمی ،دستاورد بس��یار مهم سیاسی مذاکرات
هستهای برشمرد و تصریح کرد :اینکه کشوری بتواند طی
یک قطعنامه شش قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان
مل��ل متحد علیه خود را لغو ک��رده و ضمن آن «برجام»
به عنوان توافقنامه هس��تهای را به تأیید این شورا برساند
که متضمن حفظ حق غنیسازی ،تحقیق و توسعه و رفع
همه تحریمها میباشد و در ادامه نیز از حق تجاری سازی

فعالیتهای هس��تهایاش برخوردار ش��ود و به همکاری
هس��تهای با کش��ورهای دیگر دنیا بپردازد ،دس��تاوردی
بزرگ و بیمثال است.
روحانی با طرح این س��ؤال که کجا در تاریخ سراغ دارید
ک��ه ایران در یک موض��وع بینالمللی مربوط به حقوقش
در برابر  ۶قدرت دنیا بنش��یند و به تمام اهداف اصلیاش
برس��د؟ ،خاطرنشان س��اخت :پیروزی هستهای در تاریخ
کشورمان بیسابقه بود و نمیدانم چرا عدهای این افتخار
را که متعلق به یک ملت بزرگ در برابر قدرتهای جهان
اس��ت ،زیر لب ذکر میکنند .ای��ن افتخار تنها متعلق به
دول��ت نیس��ت بلکه متعل��ق به همه مل��ت و حتی همه
کشورهای در حال توسعه و راهنمای آنها به سمت احقاق
حقوقشان است و باید آن را با صدای بلند بیان کرد.
رئیس جمهوری در ادامه س��خنان خود ب��ا بیان این که
برای حرکت موفق به س��مت آینده نیاز به امید ،اعتماد،
اتح��اد و اراده مل��ی داری��م گفت :وقتی ملت��ی به آینده
خودش ،نظامش و دولتش اعتماد داش��ته باش��د سرمایه
اجتماعی به وجود میآید و ملت با اراده محکم در صحنه
حاضر میشود و در سایه این اعتماد و امید ملی حاصل از
آن میتوان بر هر مشکلی فائق آمد.
روحانی با اش��اره ب��ه اینکه «با توجه ب��ه ادامه تحریمها
ت��ا پیش از آغ��از اجرای «برجام» و قیم��ت فعلی نفت و
مشکالت دیگری مثل خشکس��الی مستمر و ادامهدار ،با
محدودیت منابع مواجه هس��تیم» ،افزود :اینها بدان معنا
نیس��ت که نمیتوان بر مش��کالت غلبه کرد و اساساً هنر
دولت این اس��ت که در شرایط سخت منابع محدود را به
ش��کل صحیح مدیریت کند و البته در این مس��یر باید از
همراهی و حمایت مردم و همه قوا بهرهمند شود .چنانکه
توفیقات ما در عرصه هستهای نیز مرهون همین همدلی،
انسجام و همکاری همگانی بود.
هر طور که بخواهیم حرف میزنیم
رئیس جمهوری دس��تیابی به اجماع مل��ی را مهمترین
مقدمه در رس��یدن به توفیقات هستهای برشمرد و اظهار

محمدرضا عارف:

رقیب اصالحات درصدد ایجاد تفرقه است
بیان اینکه اصالح طلبان خود را جریان اصلی انقالب میدانند،
بر ضرورت اجرایی شدن همه اصول قانون اساسی تاکید کرد و
گفت :راهبرد عمومیدر چارچوب مشارکت حداکثری پیگیری
ش��ود و همانطور که در س��ال  ۹۲و در آن ش��رایط خاص به
پیروزی رس��یدیم در انتخابات پیش رو نیز میتوان به چنین
موفقیتی دست یافت .رئیس بنیاد امید ایرانیان با تاکید بر اینکه
جری��ان اصالحات هیچ راهی جز پیروزی در انتخابات مجلس
ندارد ،خاطرنش��ان کرد :راه اس��تمرار انقالب ،اعتقاد به رقابت
جدی و قانونی گروههای اصالحطلب و اصولگراست و از نظر ما
باید در فصل انتخابات با جدیت رقابت کرد و پس از انتخابات
رقابتها به رفاقت مبدل شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هیچ راهی
جز حرکت جبهه ای و انس��جام تشکیالتی نداریم تاکید کرد:

س��نگینترین ضربههایی که اصالحات متحمل شده ناشی از
تفرقه و اختالف بوده و باید در نظر داش��ت که ش��کاف میان
جریانها و گروههای اصالح طلبی به ضرر ما تمام خواهد شد.
عارف گفت :اولویت دادن به جوانان و زنان از مولفههایی است که
با اندیشه اصالح طلبی و انقالب سازگاری و قرابت بسیاری دارد.
وی ادامه داد :اصالت دادن به حوزههای انتخابیه ،اصلی ضروری
و حائز اهمیت است و باید با تشکیل و گسترش شورای واحد در
دیگر استانها ،مسائل در همان حوزهها و شوراهای استانی حل و
فصل شود و تنها در صورت عدم حل مسائل و موارد بحث برانگیز
به تهران بیاید .عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام یادآور شد:
باید در نظر داش��ت که همواره منافع ملی بر منافع جبهه ای،
حزب��ی و گروه��ی تقدم دارد و در این عرص��ه باید از هر گونه
س��هم خواهی و وزن کشی پرهیز کرد که در چنین صورتی

nمتأس�فانه برخ�ی فک�ر میکنن�د ب�ا ش�عار و
درشتگویی میشود عالم بشریت را تسلیم کرد اما
مذاک�ره روال دیگ�ری دارد .در مذاک�ره باید هر یک
از طرفی�ن مذاک�ره ،طرف مقابل خ�ود را به نقطهای
امی�دوار کن�د و اساس�اً مذاکره باید ب�ر ایجاد نقطه
امید بنا شود
nبرخی فکر میکنند در مذاکره ما باید به صددرصد
اهداف خود دس�ت یابیم و طرف مقابل دستاوردش
از مذاکرات صفر باشد
nنمیدان�م چرا عده ای افتخ�ار توافق را که متعلق
به یک مل�ت بزرگ در برابر قدرتهای جهان اس�ت،
زیر لب ذکر میکنند

داش��ت :این کار بزرگ و هنر عظیمیبود که به س��متی
حرک��ت کردیم که دولت در کنار قوای دیگر ،مقام معظم
رهبری و برخورداری از پش��تیبانی عمومیملت  ،حرکت
صحیحی را بنیان گذاش��ته و به پیش��برد تا این پیروزی
بزرگ نصیب ملت شد.
روحان��ی اضافه کرد :امروز و در نتیجه حصول توافق یک
فضای آرام و مناس��ب در داخل کش��ور ،منطقه و عرصه
بینالملل��ی پیش روی ما ایجاد ش��ده که برای اس��تفاده
صحیح از آن نیازمند حفظ همان اجماع ملی هستیم که
منجر به توافق هس��تهای شد .رویکرد ما همچنان تعامل
س��ازنده و تالش برای گس��ترش صلح و پرهیز از ظلم و
تجاوز به دیگران اس��ت و البته کشوری هستیم که ثابت
کردهایم ظلم و زور و تجاوز را هرگز نمیپذیریم.
رئی��س جمهوری با تأکی��د بر اینکه رویک��رد جمهوری
اسالمیایران پافشاری بر حل و فصل همه معضالت جهان
از طریق مذاکره و گفتگوس��ت ،اظهار داش��ت :نباید فکر
کنیم پس از حصول توافق میتوانیم هر طور که بخواهیم
ح��رف بزنیم و عمل کنیم و دیگ��ران در برابر این تغییر
رفتار ما واکنشی نخواهند داشت .باید همان مسیر سازنده
را به درس��تی به پیش ببریم ،همان راهی را که مردم در
خ��رداد  ۹۲به آن اقبال کردند و عامل این توفیق بود که
اگر آن راه را ادامه ندهیم چه بسا توافق نیز پایدار نباشد.
روحانی در ادامه سخنان خود با بیان این که باید همه توان
و استعدادهای خود را در شرایط جدیدی که پیش روی ما
قرار گرفته به کار بگیریم ،تصریح کرد :وزرا ،اس��تانداران و
همه مسئوالن دولتی امروز باید احساس کنند که سنگینی
بار مسئولیتش��ان دو چندان شده است به خصوص آنکه
اگر کس��ی تا دی��روز دنبال بهانه بود ک��ه بگوید تحریمها
نمیگذارند کار کنیم ،امروز در برابر مطالبات و خواستهای
مردم این بهانه نیز از اعتبار ساقط شده است.
معضل سیاسی
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه البته مردم ما به خوبی
توجه دارند که با رفع تحریمها همه مش��کالت یکروزه
سامان نمییابد ،خاطرنشان ساخت :این نکته مهمیاست
اما از آن مهمتر امیدی اس��ت که در جامعه ایجاد ش��ده
و م��ردم میبینند که نظام مقت��دری دارند که بزرگترین
معضل سیاس��ی بینالمللی را با انگش��ت تدبیر خود حل
و فصل میکند و ب��رای موفقیت در آینده باید این امید،
تدبی��ر ،اعتم��اد و تالش متقاب��ل بین م��ردم و دولت و
حاکمیت ،تداوم یابد.
روحانی با اش��اره به بهانهجوییهای برخی بدخواهان که
همواره میگفتند توافق در مسئله هستهای ممکن نیست،
گفت :همین افراد امروز که توافق حاصل شده میگویند
کسی حاضر نیس��ت به ایران آمده و سرمایه و تکنولوژی
با خود بیاورد اما مطمئنم که س��رمایه و تکنولوژی خیلی
زودتر از آنچه در مخیله این بدخواهان اس��ت ،مسیر خود
را برای ورود به این کشور پیدا میکند و البته ما باید اراده
خودمان را برای تعامل با جهان همچون گذشته به خوبی
حفظ کرده و به دنیا نشان دهیم.

پیروزی و موفقیت مردم و کشور میسر خواهد شد.
حرکت بر مبنای مش��ترکات و در چارچوب راهبردهای توافق
شده و گفتمان مشترک،مسئولیت پذیری و تالش حداکثری و
توقع و مطالبات حداقلی در داخل جبهه،پرهیز از هر گونه اقدام
که باعث کاهش آرامش و نش��اط در جامعه میشود ،تشویق
تشکلهای غیر سیاسی مردمی( )NGOها به نقش آفرینی در
زمینههای مختلف از جمله حضور مردم در انتخابات از جمله
الزامات حرکت جبهه ای است که عارف به اصالح طلبان توصیه
ک��رد آن را مورد توجه قرار دهند .رئیس بنیاد امید ایرانیان در
پایان به اصالح طلبان به خصوص به جوانان اصالحطلب گفت:
جوانان عزیز اصالحطلب! توجه داشته باشند که باید از هرگونه
حاشیهسازی و پرداختن به حاشیهها پرهیز کنند .اگر فردی در
طیف گسترده اصالحات خطایی کرد نباید در فضای مجازی به
آن پرداخت و به آن پاسخ داد .رقیب اصالحات در اتاق فکر خود
مترصد ایجاد چنین فضاهایی برای تفرقه و انش��قاق در درون
خانواده اصالحات اس��ت باید مراقبت کرد جبران یک خطا و
اشتباه با خطای دیگر همراه نشود.

بدون شلیک گلوله سیاستهای دشمن را بهم ریختیم

ایس�نا  :جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه گفت :دش��منان
میخواهن��د دامنه آگاهی جوانان م��ا را با داروهای مجازی
و مصنوعی خود مدیریت کنند .س��ردار حس��ین سالمیدر
اختتامیه همایش "الزامات تبدیل جمهوری اسالمیبه قدرت
بین المللی" اظهار کرد :کس��انی که در این همایش هستند
در نوس��ازی و توس��عه س��اختار هویت دینی نقش ممتاز و
تعیین کنندهای دارند ،بدون تردید ش��ما خنثی کنندگان
نقش��ه دش��منان ب��رای تخریب هوی��ت دین��ی و ملی ما
هس��تید .وی خاطرنشان کرد :امروز در حال شکست دادن
سیاس��تهای منطقهای آمریکا و تمام متحدان منطقهای و
غیر منطقه ای او هس��تیم.ما آنان را شکست دادیم و بدون
شلیک یک گلوله تمام سیاستهایشان را به هم ریختیم.
سالمیخاطرنشان کرد :همان طور که ما میتوانیم جوانانمان
را ج��ذب کنیم دیگران هم میتوانند این کار را انجام دهند
در واقع دشمنان به این باور رسیده اند اکنون جنگ بر سر
قلمرو سرزمینها به تسخیر ذهنها تغییر کرده و دشمنان
درک کردند که ساده ترین راه برای تسخیر ما تسخیر ذهن
مردمان ماست.
انتقال اس  300به ایران ممنوع نیست

ایسنا :سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت :انتقال سامانه
اس ۳۰۰-به ایران بر اس��اس قطعنامههای ش��ورای امنیت
سازمان ملل ممنوع نیست ،اما با ارسال این سامانه موشکی
ب��ه تهران نگران اس��ت .آمریکا بار دیگر از تحویل س��امانه
دفاع موش��کی اس 300-روس��یه به ایران ابراز نگرانی کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه آمری��کا در عین حال اذعان کرد:
"انتقال این س��امانه دفاعی به ایران بر اساس قطعنامههای
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ممنوع نیست ".جان کربی با
تکرار ادعاها و اتهامات کاخ سفید درباره آنچه حمایت ایران
از تروریس��م خواند اف��زود" :با این وجود ،آمریکا با ارس��ال
سامانه موشکی زمین به هوا به تهران مخالف است ".مقامات
ایرانی اعالم کردند :روسیه احتماال توافق تحویل سامانه دفاع
موشکی اس 300-را در چند روز آینده نهایی خواهد کرد.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روس��یه ،در ماه آوریل گذشته
و مدت کوتاهی بعد از توافق هس��تهای بین ایران و گروه 5+1
ممنوعیت فروش سامانه موشکی اس 300-به ایران را لغو کرد.
کمیته تحریمهای ایران در سازمان ملل
با اجرای برجام منحل میشود
فارس :یک منبع آگاه روس میگوید با اجرایی ش��دن توافق
هستهای ایران و گروه  ،5+1کمیته تحریمهای ایران در سازمان
ملل به صورت خودکار منحل میشود .این کمیته که پس از
صدور قطعنامههای تحریمیشورای امنیت سازمان ملل علیه
ایران شکل گرفت ،وظیفه نظارت بر حسن اجرای تحریمهای
ایران و گزارش موارد نقض تحریمها را بر عهده دارد .این «منبع
بلندپایه در وزارت خارجه روس��یه» به خبرگزاری نووس��تی
روسیه گفته است« :زمانی که قطعنامه  90روز پس از تصویب
اجرایی شود ،کمیته به صورت خودکار منحل میشود».
«بوکوحرام» در نیجریه فاجعه آفرید
مهر  :تروریستهای تکفیری «بوکوحرام» ديروز با کشتن
 ۱۵۰ش��هروند نیجری��ه ای بار دیگر در این کش��ور فاجعه
آفریدند.بر اس��اس این گزارش ،در جری��ان یکی از آخرین
جنایتهای بوکوحرام در نیجریه ۱۵۰ ،نفر از شهروندان این
کشور به قتل رسیدند.منابع عربی اعالم کردند که برخی از
این افراد به ضرب گلوله کش��ته شدند و برخی دیگر نیز در
هنگام فرار در رودخانه غرق ش��دند.گروه بوکوحرام که طی
ماههای گذشته و پس از بیعت با گروه تروریستی ـ تکفیری
داعش به دنبال ایجاد عمارتی در ش��مال ش��رقی نیجریه،
نفت خیزترین کش��ور قاره آفریقاست.بوکوحرام در ماههای
گذش��ته حمالت فراوانی را علیه کشورهای اطراف دریاچه
چاد از جمله نیجریه ،کامرون ،چاد و نیجر انجام داده است.
ضرغامیدر مراسم تقدیرش حاضر نشد
انتخاب  :در حالی که در خبرهای رسمیهشتمین اجالس
اتحادی��ه رادیو و تلویزیونهای اس�لامی ،از رئیس س��ابق
س��ازمان صداوس��یما به عنوان فردی که مورد تجلیل قرار
میگیرد نام برده ش��ده بود ،س��ید عزتاهلل ضرغامیدر این
مراسم حاضر نشد.

