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رئیس جمهور ترکمنستان به تهران میآید

پیشگویی شجونی ازانتخابات 96

 nاصالحطلب�ان در ته�ران ش�انس آوردند ،وگرنه
بازهم اصولگرایان پیروز میشدند
حجت االس�لام جعفر شجونی فعال سیاس��ی اصولگرا درباره
نتایج انتخابات گفت :کیه��ان در این مورد گفته اصولگرایان
پیروز ش��ده ان��د و به نظر بی��راه نگفته اس��ت .اصالحطلبان
فق��ط در ته��ران ش��انس آوردن��د و پی��روز ش��دند آن هم
بخاطر نجابتی بود که اصولگرایان خرج کردند وگرنه آن هم باز
اصولگرایان پیروز میشدند.وی ادامه داد :من هیچ عقیدهای به
اصالحطلبی و اصالح گرایی ندارم و این افراد را با مجلس دوره
شش��م تطبیق میکنم و چون این افراد ریشه و اساس اصولی
ندارند قطعا در این پیروزی شکست هم خواهند خورد؛ به دلیل
اینکه این افراد اصالت ندارند و برگرفته از جبهه ملی و نهضت
آزادی هستند و بین این افراد نه شهید دادند و نه ترور شدند.
تنها از اصولگرایان بودند که ش��هید و ترور شدند .به نظر من،
اصالحطلبان با جبهه ملی و نهضت آزادی هیچ فرقی ندارند و
ما با آنها هرگز سازش نخواهیم داشت.شجونی در پاسخ به این
س��وال که علت اصلی شکست اصولگرایان در تهران چیست؟
ل زیادی دارد
گفت :میگویند نباید گفت ولی به نظر من ،دالی 
و ترفندهای خاصی در انتخابات اخیر اس��تفاده کردند .بحث
اصالحطلبان و اصولگرایان مثل بحث عربس��تان و یمن است
که عربس��تان بمباران میکند و یمن پیروز میدان است .وی
افزود :اکثریت این مجلس در دست اصولگرایان است ،نه افراد
تازه به دوران رسیده که نمیدانند پارلمان و مجلس چیست.
ش��جونی در پاسخ به س��والی در مورد ریاست مجلس گفت:
به نظر من ،آن کس��ی که کارکشته تر
و تجربه آموختهتر است باید رییس
مجلس شود ،نه دیگران که صفر
کیلومتر هستند .الریجانی کار
کش��تهتر اس��ت .وی در پایان
خاطرنشان کرد :به ضرس قاطع
میگوی��م که در
انتخاباتسال96
ا صو لگر ا ی��ا ن
پی��روز می��دان
هستند.

اصالحطلبان
منتخب مردم تهران:

توافق اصالحطلبان
بر ریاست عارف است

ی��ک منتخب م��ردم تهران درمجل��س دهم گف��ت :توافق
اصالحطلبان بر ریاس��ت عارف اس��ت ،ولی از آنجاییکه این
موضوع نیاز به اجماع در صحن بهارستان دارد  ،اظهارنظر در
مورد ریاست آینده مجلس شورای اسالمی درحال حاضر زود
اس��ت .فاطمه ذوالقدر در گفتگو با ایسنا اظهار کرد :فلسفه و
عرصه انتخابات ارائه برنامه ها ،اهداف و همچنین معرفی افراد
همراه با رقابتی س��الم را در جوامع مردم ساالر دربرمیگیرد،
بحمداهلل مردم ایران اسالمی به برکت تعلیمات و تاکیدات امام
راحل ،رهبری معظم و سایر بزرگان و دلسوزان نظام همواره در
این عرصه برای تعیین سرنوشت خودحضور دارند .وی ادامه
داد :اصالحطلب��ان با ارائه برنامههای خود که حاصل تجربه و
شناخت آنان از مسائل و مشکالت پیش روی کشور ،همراه با
فهم و درک شرایط منطقه ،فرامنطقه و بینالملل برای تعالی
کشور و حل مش��کالت بود ،با انتخاب شعار "امید ،آرامش و
رونق اقتصادی" پا به صحنه انتخابات و رقابت گذاشتند ،مردم
نیز با توج��ه به برنامه محور بودن اصالحطلبان و تاکید آنان
بر امید و آرامش و مش��ی اعتدالگرایانه برای رونق اقتصادی
به فهرس��ت امید در تهران بزرگ و اکثر شهرهای کشور رای
دادند و فرزندان خود را در مرحله اول و همچنین دوم ،راهی
بهارستان ملت نمودند .این فعال سیاسی اصالحطلب گفت:
امیدوارم با پایان دوره رقابت با تمام فراز و نش��یب آن ،دست
در دس��ت هم دهیم تا برای ایجاد رون��ق اقتصادی به دولت
برآمده از رای ملت همراه با آرامش و امید به آیندهای بهتر و
ایرانی سرفراز و آباد کمک و یاری نمائیم .ذوالقدر در ارتباط با
تشکیل فراکسیونهای مجلس دهم تصریح کرد :فراکسیونها
درحال شکلگیری است و طبیعی است فراکسیونها براساس
نوع تفکر و نگاه افراد با توجه به ش��عار ها و برنامههای زمان
انتخابات نامگذاری و ش��کل خواهد گرفت ،لذا برهمین مبنا
اصالحطلب��ان و اعتدالگرایان حامی دول��ت واژه امید را برای
فراکسیون انتخاب خواهند کرد .وی ابراز عقیده کرد :باتوجه
به مشخص شدن منتخبین مردم در دور دوم و اکثریت یافتن
اصالحطلبان در مجلس ،توافق اصالحطلبان بر ریاست جناب
دکتر عارف است ،ولی از آنجاییکه این موضوع نیاز به اجماع
در صحن بهارس��تان دارد ،اظهار نظر در مورد ریاست آینده
مجلس ش��ورای اسالمی دوره دهم در حال حاضر زود است،
انشاء اهلل با توجه به ظرفیت باالی اصالحطلبان که در اندیشه
صالح ،خیر و س��عادت کشور و ملت اند در این موضوع مهم
نیز همچون س��ایر موضوعات دیگر با تفاهم و همدلی اقدام
خواهد شد.

«هر خانواده ايراني يك سهميه اشتغال در دولت» وعده جديد رئيس دولت قبل

احمدينژاد پوپوليسم را درنورديد

آفتاب یزد-رضا بردس�تانی :کار از پوپولیس��م و روی
صفحه نخس��ت و تیتر اول روزنامههای سراس��ری بودن
گذشته است! دیگر بحث بر سر حضور زودهنگام در عرصه
رقابتهای انتخاباتی نیز نیس��ت زی��را این بار احمدینژاد
و تیم مش��اورین وی ،در افتادن با قوانین موضوعه کشور
را در س��ر میپرورانند زیرا ط��رح ادعای«هر خانواده یک
اس��تخدام» ،یعنی ب��ی اعتنایی تام و تم��ام به بنیانهای
اساس��ی قوانی��ن موضوعه کش��ور که به نیک��ی میدانیم
اس��تخدام و افزودن به ب��ار مالی دول��ت از قواعد خاصی
پیروی میکند که به این سادگی دستخوش برانگیختگی
و احساساتی شدن نخواهد شد.
استخدام  500هزار نفری برخالف قانون
برخالف جوی که میکوش��د با لوث ک��ردن فضا ،پرده بر
بیکفایتیهای رئیس جمهوری سابق بیفکند ،قصد نداریم
معضلی را به وی نس��بت دهیم اما مرور این سخنان علی
الریجانی چندان خالی از لطف نیست«:ما حدود 400هزار
میلی��ارد تومان پروژه کلنگ زنی در کش��ور داریم که کار
اش��تباهی بود .ما در بودجه س��ال قبل اج��ازه دادیم که
دولت این پروژهها را واگذار کند ،ولی این کار انجام نش��د.
م��ا نمیتوانیم نقدینگی جامعه را به س��مت تولید ببریم.
در جامع��ه نقدینگ��ی وج��ود دارد و در همی��ن طرح وام
25میلیونی دیدیم که برنامهی چند ماهه ،چند روزه تمام
ش��د؛ بنابراین نقدینگی در جامعه وجود دارد ،ولی بس��تر
آن فراهم نشده که این نقدینگی به سمت تولید برود .وی
افزود :مشکل دیگر ما در تعهدات دولت به بخش خصوصی
اس��ت .یک وزیر به من گفت ،به بخش خصوصی  30هزار
میلیارد تومان بدهی دارد .وقتی دولت پول نمیدهد بخش
خصوصی ه��م انگیزه پیدا نمیکند .ما ب��ه مقررات ثابت
درازمدت در بخش اقتصادی نیازمندیم تا بخش خصوصی
از ثبات شرایط اطمینان حاصل کند .همچنین باید دولت
کوچک ش��ود تا هزینهها کاهش یابد .استخدام  500هزار
نفر در دولت قبل کار اشتباه و خالف قانون بود».
از هم��ه این گفت��ه ها آن چه بیش��تر به چش��م میآید
اس��تخدام اش��تباه  500هزار نفری در دولت احمدینژاد
است که رئیس مجلس آن را خالف قانون میداند.
10هزار بیسواد در آموزش و پرورش!
غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی نیز در همین زمینه ابعاد
دیگری را بر میش��مارد و میگوید« :همچنین استخدام
 400هزار نفر کارکنان از  650هزار نفر استخدام شده خالف
قانون بوده و  76هزار نفر در آموزش و پرورش برخالف تمام
مقررات استخدام ش��دهاند .وی گفت :اخطار من در مورد
ماده  3قانون اساسی و در مورد تبعیض نارواست .متاسفانه
باوج��ود صراحت قانون در جذب و اس��تخدام اکنون این
آمارها را مش��اهده میکنیم واز 76هزار اس��تخدام ش��ده
در آموزش و پرورش  10هزار و  640نفر بیسواد هستند،
این در حالی است كه اکنون بسیاری از تحصیلکنندگان

میگوید در صورت بازگش��ت به قدرت از هر خانواده یک
نفر را اس��تخدام میکند قطعا همه اعتماد مردم به دولت
فعلی را زیر سؤال خواهد برد.

ب��ا مراجعه به نمایندگان مجلس تقاضای یافتن ش��غل را
دارند و این موضوع نیازمند بررسی است».
اینها گوش��ههایی از موارد اش��تباه و تخلف آشکار قانونی
است که در دولت قبل صورت گرفته است و قطعا ریاست
عالیه قوه مجریه به خوبی بر اش��تباه و خالف قانون بودن
آن واقف اس��ت اما به راس��تی داس��تان اص��رار بر چنین
مواردی چیست؟
گنجش��ک خیال احمدینژاد گویی از این ش��اخه به آن
شاخه پریدن خسته نشده است! یک روز در شمال سخن
از یارانه  250هزار تومانی میگوید و یک روز در جنوب از
پروژه تأمل برانگیز«هر خانواده یک اس��تخدام!» رو نمایی
میکند .اگر از مطرح کردن یارانه  250هزارتومانی که ما
آن را حرکتی عوامفریبانه و پوپولیستی میدانیم ،حرکتی
که محسن رضایی نیز با ورود به آن ـ با تخفیف ـ از یارانه
100هزارتومان��ی گفت! بگذریم؛ گذش��تن از این ادعا که
احمدینژاد میخواهد از هر خانواده یک نفر را اس��تخدام
کند چندان آس��ان و شدنی نیس��ت .به نظاره ایستادن از
هر زاویهای ما را آزار خواهد داد زیرا با این ادعای بیپایه و
اساس قوانین استخدامی ،کوچک شدن دولت ،برنامههای
توسعهای برنامههای پنج ساله و حتی شعار مبنایی امسال
که قطعا کاربردی همیش��گی خواهد داش��ت یعنی شعار
اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل؛ نیز زیرس��وال خواهد رفت
و این مسئله که به لحاظ ش��کلی و ماهوی دچار ایرادات
عدیدهای اس��ت ذهن را دچار ابهام��ات عجیب و غریبی
مینماید که آیا احمدینژاد این بار قصد دارد تا به یکباره
همه قوانین را از درجه اعتبار س��اقط کرده ،خود بر مسند
تصمیم گیری بنشیند؟
احمدینژاد اگرچه شخصیتی غیر قابل پیش بینی و استاد
تصمیمات خلق الس��اعه ش��ناخته میش��ود اما حرکت و
ادعای اخیر وی میتواند به منزله هش��داری جدی باش��د
زیرا این احساس در جامعه سیاسی – اجتماعی ایران زنده
خواهد شد که حلقه انحراف نه قصد روی کار آمدن مجدد
که درص��دد قدرتنمایی و بر ه��م زدن جو روانی جامعه
اس��ت که اگر ما در نظر بگیریم ادعای توان دولت مبنیبر
پرداخت یارانه  100هزار تومانی ایجاد تعهدات نانوش��ته
برای کابینه حس��ن روحانی اس��ت و جامعه را طلبکارانه
به مصاف دولت رهس��پار کنیم پس این ادعا که شخصی

مرتضی مبلغ :

اظهارات حدادعادل
لبخند را برلبان ما نشاند

مرتض��ی مبل��غ  ،در م��ورد نتایج مرحل��ه دوم انتخابات
مجلس ش��ورای اس�لامی یادآور ش��د :قبال پیشبینی
ش��د اگر ۴۰کرسی از فهرس��ت امید رای بیاورد اکثریت
قابل قبولی در مجلس تش��کیل میش��ود که این اتفاق
افتاد االن اکثریت قابل قبول لیس��ت امید به مجلس راه
یافته اس��ت و به نظر میرسد افرادی که در هیچ لیستی
نبودند برای تشکیل فراکسیون امید به این لیست اضافه
ش��وند .وی افزود :در این میان ممکن اس��ت تعدادی از
اصولگرایان معتدل هم به راهبرد فراکسیون امید بپیوندند دلیل همه اینها این است
ک��ه از ابتدا بن��ای همه ما بر تعامل ،گفتگو و همدلی بود تا همگام با دولت و س��ایر
دس��تگاهها ،کش��ور هرچه زودتر از این ش��رایط بیرون بیاید و گشایش حاصل شود.
بهگزارش ایلنا ،مبلغ با انتقاد از بداخالقیهای صورتگرفته در جریان انتخابات علیه
اصالحطلبان و حامیان دولت یادآور شد :در انتخابات عملیات روانی گسترده صورت
گرفت ،بداخالقیهای وحش��تناکی بروز کرد .این بداخالقی توسط تندروها در قالب
دروغپردازیها و اتهامزنیها به فهرس��ت حامیان دولت و اصالحطلبان خود را نشان
داد اما کوچکترین اثری در افکار عمومی نگذاشت و مردم علیرغم همه اینها در دو
مرحله انتخابات حرکت سازنده خود را مبنی بر ایجاد تحول سازنده شکل دادند .عضو
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان در ادامه گفت :جامعه ما با این بداخالقیها
آشناست و همه شاهد بودند که چگونه در اوج تبلیغات انتخابات اتهامهای وحشتناکی
به لیس��ت امید زدند و مدعی ش��دند این افراد که از دهها فیلتر رد شدهاند نفوذی و
انگلیس��ی هس��تند و در رسانههای مختلف به شکل گس��ترده برنامهریزی عجیب و
غریبی را برای تخریب این لیست شاهد بودیم اما دیدیم مردم تحت تاثیر این هجمهها
قرار نگرفتند .این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر
حدادعادل مبنی بر شائبه دخالت دولت در انتخابات عنوان کرد :فردی مثل حدادعادل
برخالف س��وابق خود در این مدت رفتارهایی نش��ان داد که گویا جزئی از تندروها
و بلکه یکی از رهبران این جناح اس��ت .برخی رفتارهای این چند س��ال حدادعادل
تناس��بی با ش��خصیتی که قبال از او دیده بودیم ،نداشت و این جای تاسف دارد .وی
گف��ت :البته صحبتهای اخیر حداد ع��ادل جز اینکه لبخند روی لب همگان بیاورد
جایگاهی نداش��ت .چراکه انتخابات قاطعانه برگزار ش��د و میتوان گفت تمام افسار
و زمام انتخابات دس��ت جریانی بود که حداد عادل منتس��ب به آن است .تعداد قابل
توجهی از اصولگرایان امروز رفتار س��ازندهای پیش گرفتند و گویی از گذشته درس
گرفت��ه و فهمیدند افکار عمومی چه چیزی میخواهد .من احس��اس میکنم ما در
سالها و روزهای آینده شاهد نزدیکی بیشتر دو جریان اصولگرا و اصالحطلب باشیم
و وارد فرآیند آشتی میان دو جناح شویم.

از هر کودک یک میلیون تومان تا هر خانواده
یک سهمیه استخدام!
طرح چنین ش��عارهای بررسی و کارشناسی نشده دارای
عقبه و سابقهای هشت ساله در دوران احمدینژاد است و
اصال تازگی ندارد! گذشته از طرح نامیمون«مسکن مهر»
که برخی را به جای خانه دار شدن دچار معضالت عجیب
و غریبی کرد ،وعده «هر کودک یک میلیون تومان» هم
هرگز اجرایی نشد که در کنار شروع عجوالنه و احساسی
«ط��رح پرداخ��ت یارانههای نق��دی» بای��د گفت اینک
احمدینژاد با اعتماد به نفس��ی فراتر از کاذب! میکوشد
تا با س��وء استفاده از معضل همیش��گی بیکاری ،جامعه
را آن چن��ان برانگیزاند که هیچ قدرت��ی را یارای مقابله
با آن نباشد!
طرح اخیر نشان میدهد قانونگریزی و چارچوب ناپذیری
محم��ود احمدینژاد نه به عن��وان یک اتفاق که به عنوان
یک اخالق و خصیصه نهادینه ش��ده باعث خواهد ش��د تا
جامعه هر از گاهی دچار چنین چالشهای آزار دهندهای
ش��ود چالشهای��ی که زدودن آث��ار و تبع��ات آن به این
سادگیها ممکن و میسر نخواهد بود.
ف��ارغ از همه این موارد آن چه بیش از همه میتواند مهم
و قابل بررس��ی باشد منابع حمایتی است که احمدینژاد
را در به راه انداختن چنین مراس��م و کارناوال هایی یاری
میکند! مهم آن اس��ت که در آمل و جیرفت ،چه عواملی
خ��ود را موظف میدانند از ش��خصیتی برای س��خنرانی
دعوت ب��ه عمل آورند که به گواه تاری��خ و حافظه ،بنا بر
عادتی خاص در هر تجمعی حرفی بر زبان رانده است که
یا جامعه را دچار چالش و التهاب کرده اس��ت یا مباحثی
گمراه کننده را به میان جامعه رهنمون ش��ده اس��ت و یا
با طرح چنی��ن ادعاهای مصیبت باری برای دولت و نظام
هزینه تراش��یده! ارگان دعوت کننده کدام اس��ت؟ هدف
چیست؟ نتیجه مورد نظر چیست؟
این که ما پاس��خ تمامی سؤاالت را فش��ار وارد آوردن بر
دولت بدانیم چندان منطقی نیس��ت زیرا بدنه سیاس��ی
دلواپ��س و افراطی به ان��دازه کافی برای دولت دردس��ر
ایج��اد کرده اند پس چون به عمق ای��ن ماجرا بنگریم و
ابعاد وسیع تری را بررس��ی نماییم خواهیم دید داستان
جدی ت��ر از یک حرکت تبلیغی اس��ت زی��را حرفهای
جدید احمدینژاد از گردونه پوپولیس��م پا را فراتر نهاده
چنین احساس میش��ود حلقه انحراف در حال بازیابی و
قدرتنمایی مجدد اس��ت .احساسی که امیدواریم اشتباه
باش��د که اگراین احس��اس مقرون به واقعیت باشد باید
با ه��وش و ح��واس جمعتری ب��ه ماجراه��ای پیرامون
احمدینژاد نگریس��ت ،احمدینژاد که نش��ان داده است
چندان به قانون و قانونمداری عالقمند نیست!

رئیس ارکان ستاد کل نیروهای مسلح:

پس از دفاع مقدس
 6بار مورد تهاجم نظامی قرار گرفتیم

س��ردار سرلش��کر محمد باقری رئیس ارکان س��تاد کل نیروهای مس��لح در مراسم
گرامیداشت روز معلم که در دانشگاه امام حسین (ع) برگزار شد ،اظهار داشت :همه دنیا
با تمام توان خود در صدد ضربه به انقالب اسالمی برآمدند نقش سپاه را در پیشگیری
و طراحی و اجرا و مقابله و تقابل با دشمن و برخورد با این حوادث میبینیم .حوادثی
از جمله حادثه طبس ،کودتا و تجاوز بزرگ در نوک پیکانی به نام ارتش بعث عراق و
توطئههایی که کشور را تا لبه جنگ به پیش برده است اما سپاه با فرماندهی مقام معظم
رهبری و تالش و ایثار توانسته رسالت پاسداری خود را به خوبی ایفا کند .رئیس ارکان
ستاد کل نیروهای مسلح گفت :چنین سپاه و انقالبی با تهدیدات بسیاری روبهرو است
و این تهدیدات ممکن اس��ت رنگ عوض کند .باقری تأکید کرد :پس از دفاع مقدس
6بار در معرض تهاجم نظامی قرار گرفتیم .از جمله در حوادث حمله به افغانستان ،قائله
عربستان ،مسئله هستهای و . ...باقری گفت :االن شاهدیم که اعضای کابینه جرج بوش
پسر اعالم میکنند طرح حمله را تهیه و با سازماندهی نظامی آماده اجرای آن بودند.
اما در سطح سیاسی مورد قبول واقع نشد .وی در بخش دیگری با اشاره به تهدیدات
داخلی و خارجی،گفت :برخی از تهدیدات از درون انسان و گرفتاریهای نفسانی است
که آن را در بخشهایی میبینیم .البته نبایستی سیاهنمایی کنیم اما باید مراقب باشیم.
معضالت و مفاسد اقتصادی و مسائل اخالقی و مسائلی که به دلیل قدرتطلبی باعث
ش��ود از یک حزب یا یک گروه دفاع کنیم مفسده سیاسی و نادرست است .ما مدافع
اصل نظام هستیم نه فالن گروه و فالن شخص .وی افزود :به ما میگویند روزگار عوض
شده و شما هنوز پنجاه و هفتی هستید .میگویند این مفاهیم ایثار و شهادت برای االن
نیست .میگویند این کفرستیزی که شما به آن تأکید دارید نگاهی هم به عده و عده
آنها کنید و مگر تحریم را نمیبینید؟ این استحاله و نفوذ است که ممکن است انقالب
را از درون مانند موریانه بخورد .باقری تأکید کرد :دش��من اس��م دیگری روی سازش،
کوت��اه آمدن،اباحهگری و بیخیالی دینی میگ��ذارد و آن را به خورد ما میدهد .آنها
نسبیگرایی افراطی را دنبال میکنند لذا سپاه باید مراقب این موضوعات باشد .رئیس
ارکان ستاد نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد :در دیداری که به همراه جمع خاصی
از فرماندهان با مقام معظم رهبری بعد از حوادث س��ال  78داش��تیم ایشان فرمودند
س��پاه مانند یک ستون است که ما در کش��ور هر بخش ،قسمت و مجموعهای را که
دچار انحراف میشود به آن میبندیم تا مدتی صاف بماند و بعد کارش را انجام دهد.
باقری خاطرنشان کرد :سپاه در پذیرش مأموریتهای سخت و نیمه سخت و اطالعاتی
امنیتی و توسعه انقالب در خارج پیشقدم است و کار خود را به خوبی انجام میدهد.
وی با تأکید بر اینکه باید واقعیت روز صحنه را به دانشجویان آموزش دهیم ،گفت :باید
برای دانش��جویان از تجربه امروز عراق و سوریه ،شمال غرب و جنوب شرق و برقراری
امنیت تهران در س��ال  88بگوییم زیرا ش��رایط االن با دفاع مقدس و قائله کردستان
فرق کرده است.

سیاسی

چهره روز

سیدعباس عراقچی در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی که به ریاست
عالءالدی��ن بروجردی و با حضور اعضای کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس و برخی دیگر از نمایندگان
برگزار شد ،به بررسی گزارش اجرای سه ماهه برجام پرداخت.
عراقچی گفت :وزارت امور خارجه موظف اس��ت هر س��ه ماه
گزارش اجرای برجام را به کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ارائه کند .به گزارش مهر،عراقچی پس از این جلسه افزود :با
توجه به اینکه برجام در روز  ۲۶دی  ۹۴اجرایی شد ،روز  ۲۶فروردین ۹۵
موعد سه ماهه میشد و ما رأس موعد مقرر گزارش کتبی را به کمیسیون

امنیت و سیاس��ت خارجی مجلس ارائه کردیم .رئیس ستاد
پیگیری برجام گفت :در مورد پیش��رفتهای صورت گرفته،
موانع موجود و چگونگی برطرف کردن موانع توضیحاتی ارائه
کردم .عراقچی افزود :در مجموع روند رو به پیش��رفتی داریم؛
البته موانعی وجود دارد که در حال برطرف کردن آن هستیم.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا در مورد سرقت  ۲میلیارد
دالری اموال ایران به دست آمریکا هم بحث شد ،گفت :درباره
همه چیز بحث و توضیحات بسیار خوبی هم ارائه شد .بر اساس این گزارش،
پیش از این گزارش وزارت امور خارجه در مورد روند اجرای سه ماهه برجام
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده بود.
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حسین جابر انصاری سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست
خبری ،درباره درگیریهای اخیر حلب در کشور سوریه و موضع
جمهوری اسالمی ایران در حمایت از بشار اسد و دولت سوریه،
اظهار داش��ت :در خصوص بحران س��وریه باره��ا اعالم کردیم
که اس��تمرار این روند ،باعث تداوم یک فاجعه انس��انی است و
این ش��رایط ،اقدام همه طرفهای مؤث��ر در این بحران را برای
کنترل هر چه س��ریعتر آن ضروری میکن��د .بهگزارش ایلنا،
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از سفر رئیس جمهور ترکمنستان به تهران طی
روزهای آتی خبر داد و تصریح کرد :قرار اس��ت رئیس جمهور ترکمنستان
هجدهم اردیبهشت ماه برای فعالسازی بیشتر دو کشور به تهران سفر کند.

این دیپلمات عالیرتبه وزارت امور خارجه با اشاره به نامه ظریف
به بانکیمون خاطرنشان کرد :وزارت امور خارجه نیز اقداماتی را
در دس��تور کار خود دارد که یکی از آنها نامه وزیر امورخارجه
به دبیرکل سازمان ملل متحد مبتنی بر استدالالت حقوقی و
سیاس��ی است و س��خنگوی دبیرکل هم در پاسخ به این نامه
از آمادگ��ی خود برای بکارگیری مس��اعیجمیله خبر داد .وی
در پاس��خ به سوالی در رابطه با تالش عربستان برای ایجاد یک
ائتالف امنیتی – نظامی نیز بیان کرد :از نظر ما بین آنچه که عربستان اعالم
میکند و آنچه که اعمال میشود فاصله وجود دارد .تا به امروز آنچه که توسط
اقدامات عربستان میبینیم حمایتهای مالی از جریانهای تروریستی است.

روند اجرای برجام رو به جلو است

پيام كوتاه 3000141427

aloaftab@gmail.com

 -1155سرآشپز سابق رهبر كرهشمالي ميگويد هر وقت
وي عصباني ميشود دستور آزمايشات موشكي هستهاي
ميدهد .متاس��فانه سرنوشت يك ملت دربند و گرسنه
بستگي به رفتار اين جوانك ديكتاتور دارد)2/11( .
 -1214ب��ا وج��ود نصب دهها دوربي��ن خودكار ثبت
تخلف��ات رانندگ��ي به فواص��ل اندك��ي در هر چند
كيلومتر در آزادراه تهران -قم نظارت بر تردد خودروها
س��امان خوبي يافته و تخلفات كاهش يافته اما هنوز
نيروهاي ناجا از سامانه قديمي كه به صورت حضوري
ب��ا رانندگان مواجه ش��ده و آنه��ا را در محل جريمه
ميكنند ،دل نكندهاند)2/11( .
 -1537در روزنامهت��ان خوان��دم آقايي درخواس��ت
كردهبود خياباني به نام دكتر مصدق نامگذاري ش��ود.
ب��ه آن آق��ا عرض ميكن��م دكتر مصدق ش��خصيت
مستقلي داشت .ايشان وزيري دانا بود)2/11( .
 -1600يك��ي از اميده��اي مردم براي تغيير ش��رايط
صندوقه��اي راي ميباش��د .ل��ذا بهتر اس��ت برخي
آدمه��اي تماميتخواه به س��ليقه و نظر مردم احترام
بگذارند و بپذيرند جايگاهي بين مردم ندارند)2/11( .
 -1615م��ردم با اصالحطلبان عهد اخوت نبس��تند با
اصولگرايان هم دشمن نيستند .اما رفتار بد اصولگرايان
و بيتوجهي به مشكالت مردم و سياسيبازي آنها باعث
رويگرداني مردم از آنها ش��د .اصولگرايان فرصتهاي
زيادي داش��تند كه چه در دوران رياست جمهوري و
چه دوراني كه مجلس را در اختيار داش��تند از دست
دادند)2/11( .
 -1643بضاع��ت كش��اورزي ما و تولي��د برنج ايراني
فق��ط در س��طح مناطق ش��مال نيس��ت در مناطق
مرك��زي و جنوب هم برنج ايران��ي باكيفيت باالتوليد
ميش��ود كه در صورت حمايته��اي دولتي ميتوان
ع�لاوه بر خودكفايي صادرات قاب��ل توجهي درعرصه
برنج داشته باشيم نه اينكه برنج وارداتي داشته باشيم
كه عوارض خاصي هم دارد .مس��ئوالن برنج ايراني را
دريابيد .تايلند با آن برنج درجه چندم خود بزرگترين
صادركننده برنج در دنيا شده است)2/11( .
 -2144پيگيري وزارت كشور در مورد ابطال آراي نفر
سوم شهر اصفهان كه از قرار مشخص شده 25درصد
از آراي محفوظه را جايگزين خانم خالقي نمايند ،چون
طب��ق قانون وزارت كش��ور ميتواند اين كار را بكند و
نيازي به مياندورهاي نيس��ت .اما چرا مسئوالن استان
اصفهان نسبت به اين موضوع سكوت كردند؟ ()2/11
 -2146در اظهاراتي فعاالن سياسي در كارنامه دولت
يازدهم در سياس��ت خارج��ي آن را يك فرصت ملي
دانستهاند)2/11( .
 -2150صحبتهاي آقاي غرضي كام ً
ال بجا و درست
ب��ود كه گفتند مخالفت با برج��ام كام ً
ال داراي اهداف
انتخاباتي است .بيشتر اين مخالفان نادان داراي غرض
و دشمني هستند)2/11( .
 -2154متاسفانه راي دادگاه آمريكا را نميتوان به اين
سادگيها تغيير داد .بانكيها در مصادره سپردههاي ما
در چند دهه اخير يد طواليي دارند .اگر درس��ت فكر
كنيم آيا در موارد فوق كمي هم سياس��تهاي دولت
گذشته مقصر نيست؟ ()2/11
 -2114از سفر اخير آقاي عارف به گرگان براي حمايت
از كانديداي اصالحطلبان واقعا تشكر ميكنم)2/11( .
 -2141در اظه��ارات س��يدرضا اكرمي عضو ش��وراي
مركزي جامعه روحانيت مب��ارز آمده كه احمدينژاد
به علتهايي واجد ش��ركت در انتخابات آينده رياست
جمه��وري نميباش��د .اين حرف درس��تي اس��ت اما
ميدانن��د برخي جناحه��ا هنوز حامي او هس��تند و
مش��كالت را از چشم دولت يازدهم ميدانند و دوست
دارند زمينه حضور مجدد وي را فراهم كنند و طوري
القا ميكنند كه روحاني تنها رئيسجمهور يك دورهاي
خواهد بود)2/11(.
ي و نح��وه
 -1829در م��ورد تعوي��ض كارتمل�� 
عكسگرفتنها گاليه دارم .نميدانم ش��ما عكسهاي
روي كارت مليها را ديدهايد يا خير .نميدانم مشكل از
دس��تگاه عكسبرداري است يا ناش��ي بودن عكاسها.
عكس پس��رم را كه ن��گاه میكنم رن��گ و رو رفته و
زردرنگ اس��ت درحال��ي كه صورتش گرد اس��ت در
عكس دراز و كش��يده نشان داده و به خود او شباهتي
ندارد .من كه مادرش هستم نميدانم چگونه ميتوانم
او را از عكسش تشخيص دهم .لطفا سوال كنيد علت
اينگونه عكس گرفتنها چيست؟ ()2/11
آفتاب يزد :بله ،متاسفانه بسياري از مردم همين
گالي�ه را دارند و عن�وان ميكنند عكسها براي
كارت ملي بس�يار وحش�تناك ميباش�د! البته
ظاهرا ً ميتوان عكس هم از بيرون تهيه كرد.
 -1756آقاي علمالهدي! لطفا به جاي انتقاد از برجام
راهحل عملي نشان بدهيد .راهحل مشكالت ايران بايد
بهترين راهها و روشها باشد)2/12( .
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