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سیاسی

قالیباف :راه مقابله با آمریکا شعار نیست

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه راه مقابله با آمریکا شعار نیست،
گفت :به قدرتهایی که خوی استکباری دارند نمیتوان اعتماد کرد .به گزارش
ایلنا ،محمدباقر قالیباف راه مقابله با دشمن را قوی شدن دانست و گفت :باید به
تولیدکنندگان ،جوانان و علم و اندیشه و خالقیت مردم خودمان ایمان بیاوریم و به
آنها اعتماد کنیم و فرصت بدهیم.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -0711تغییر لحن وزیر خارجه عربستان
در مورد ایران و ادعای اینکه دس��ت خود
را ب��رای دوس��تی با ای��ران دراز میکنند
هرچند فریبکارانه و به خاطر تغییر دولت
آمریکاست اما باید از همین فرصتها برای
تنشزدایی استفاده کرد)11/4( .
 -1231ب��ه نظ��ر م��ن به هیچک��دام از
واکس��نهای خارجی اعتمادی نیس��ت.
هیچک��دام از آنها ج��واب مثبتی ندادند
برخی هم که یا عامل مرگ میش��وند یا
عوارض جانبی)11/3( .
 -1205آی��ا واقع��ا عدهای ت�لاش دارند
احمدینژاد را برای انتخابات آینده دوباره
مطرح کنند؟ ()11/3
 -1150م��ردم خیل��ی س��ختی را در
دوران تحریمه��ا تحم��ل کردند چگونه
رئیسجمه��ور میگوید کاری کردیم که
مردم متوجه نشوند؟ ما که خیلی سختی
کشیدیم)11/3( .
 -1141برخ��ی طرحه��ای مجلس حق
انتخاب م��ردم در انتخاب��ات را کمرنگ
میکند)11/3( .
 -1121چه طور میشود جلوی سفرهای
غیرض��روری گرفته ش��ود؟ خصوصا در
ایام تعطیل! به خاط��ر کرونا چارهای جز
روشهای سختتر نداریم)11/3( .
 -1104آیا خانههای زلزلهزدگان کرمانشاه
و برخی مناطق دیگر بازسازی شد به آنها
تحویل داده ش��د؟ آیا هنوز چادرنشین و
کانکس نشین داریم؟ ()11/3
 -1027کار برخی اصولگرایان و تندروها
ایجاد ناامیدی در کش��ور است .ما اگر از
غربیها لطمه خوردی��م از تندروی اینها
هم لطمه خوردیم)11/3( .
 -0914ب��ا این رفتارهای برخی تندروها
میترس��یم بیش از قبل به برجام لطمه
بخورد .اینها حاضر نیس��تند حتی مدتی
تأم��ل کنند ،صبر پیش��ه کنن��د و دائم
جنجالآفرینی میکنند)11/3( .
 -0811ب��ه خاط��ر گران��ی لبنی��ات،
بس��یاری از مردم قادر ب��ه تهیه لبنیات
نیس��تند و پوکی استخوان آنها را تهدید
میکن��د .تکلیف این م��ردم بیچاره چه
میشود؟ ()11/3
 -1912تحریریه پیرمردها! شاید باورتان
نش��ود اما حقیقت دارد .تحریریه یکی از
روزنامه ها عده ای از بازنشستگان دعوت
به کار ،س��ال هاس��ت مش��غول ب��ه کار
هستند .در حالی که جوانان تحصیلکرده
و بیکار کم نیس��تند و در به در به ُدنبال
کار می گردند .آن هایی که با بیست سال
س��ابقه به علت زیان آوری ش��غل شان،
س��ال های گذشته بازنشست شده اند ،از
دو ج��ا حقوق می گیرند هم از س��ازمان
تأمین اجتماعی و هم از محل کارش��ان!
بگذریم از این که تعداد قابل توجهی هم
در قسمت های دیگر بازنشستگان دعوت
به کار و مدیریت های اداری ،کارگزینی،
س��ازمان شهرس��تان ه��ا ،آگه��ی ه��ا،
حم��ل و نقل و ...جا خوش کرده و حاضر
نیس��تند جایش��ان را به جوانان بدهند.
این ها از ضعف های مدیریتی و مسئوالن
باالدس��تی است که از این موضوع اطالع
دارند اما به این گونه تخلف ها رسیدگی
نمی کنند .علی اکبر از تهران
آفتاب یزد :اس�تفاده از تجربیات در
بخ�ش تحریریه کاری مثبت اس�ت
بحثهای دیگر موسسه شاید جوانان
بهتر بتوانن�د کار کنن�د و بهرهوری
بهتری داشته باشند.
 -1118تخلف برخی از فروش��گاه های
زنجیره ای مبنی ب��ر درج قیمت کاال و
کاله گذاش��تن س��ر مش��تریان محرز و
شب های گذشته از تلویزیون پخش شده
اس��ت .چه دلیلی دارد ای��ن همه مجوز
بازگشایی فروشگاه ها را صادر می کنند
و باعث لطمه فراوان به کاسب های جزء
و س��وپرمارکت ها و بقال��ی های محلی
میشوند  .آن ها از سال های گذشته این
ش��غل را انتخاب و در خدمت مشتریان
بوده اند ،متأس��فانه تأسیس و راه اندازی
فروش��گاه های زنجی��ره ای یکی پس از
دیگری با نام های متفاوت ،کاسبی آن ها
را از رونق انداخته است .عرفان از تهران
 -1925قیم��ت یک کیلو گوش��ت قرمز
صدوپان��زده تا صدوبیس��ت ه��زار تومان
اس��ت .خان��واده ه��ای پُرجمعی��ت و
کمدرآمدچگونهمیتوانندازعهدهاینگونه
هزینه ها بر بیایند؟

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر ویژه
با حکم حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

نمایندهرهبری
در امور انجمن اسالمی
دانشجویانودانشجویان
ایرانی در اروپا منصوب شد

با حکم رهبر معظم انقالب حجتاالسالم احمد
واعظی نماینده رهبری در امور انجمن اسالمی
دانشجویان و دانشجویان ایرانی در اروپا شد .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری،
حضرت آی��ت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
در حکم��ی حجتاالس�لام احم��د واعظ��ی را
به عنوان نماینده رهبری در امور انجمن اسالمی
دانشجویان و دانشجویان ایرانی در اروپا منصوب
کردند.

واکنش

عذرخواهی رئیس صداوسیما
از مردم و رئیس جمهوری

در پی اهانت مهمان یکی از برنامههای ش��بکه
چهار سیما در یک برنامه زنده به رئیس جمهور
رئی��س صداوس��یما از م��ردم و رئیس جمهور
عذرخواهی کرد .عبدالعلی علی عسکری رئیس
س��ازمان صدا و س��یما گفت :به دلیل اظهارات
نس��نجیده مهمان ش��بکه چه��ار از مخاطبان
فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری
به نوبه خود عذرخواهی میکنم.
به گزارش ایرنا ،علی عس��کری که در نشس��ت
هفتگی با معاون و مدیران ش��بکههای س��یما
س��خن میگفت به اظهارات نس��نجیده و دور
از ش��أن میهمان یکی از برنامههای زنده شبکه
چهار اش��اره و تاکید کرد :ای��ن اظهارات باعث
تکدر خاطر بینندگان فهیم ش��بکه چهار سیما
و خدمتگ��زاران دلس��وز نظام ش��د و اینجانب
ب��ا ابراز تاس��ف ،از مخاطبان فرهیخته رس��انه
ملی و ریاس��ت محترم جمه��وری به نوبه خود
عذرخواهی میکنم.
رئیس س��ازمان صدا و س��یما رعای��ت اخالق
اس�لامی ،اصول حرفهای و پرهی��ز از اهانت در
عین نقد س��ازنده را رویک��رد محوری و همواره
مورد تاکید رس��انه ملی دانس��ت و اف��زود :هر
چند بارها تاکید ش��ده مسئولیت اظهار نظر در
برنامههای زنده بر عهده کارشناس مدعو است،
اما بیان چنین اظهاراتی از آنتن صدا و سیمای
جمهوری اس�لامی ب��ه هیچ وج��ه پذیرفتنی
نیست و با هرگونه قصور و تقصیر برخورد قاطع
میشود.
این خبر درحالی منتش��ر شده است که پیش
از این برخ��ی از وزرا گفته بودند که در صورت
عدم عذر خواهی صدا و سیما در جلسه هیئت
دولت که با حضور رئیس صدا و سیما روزگذشته
برگزار شد شرکت نخواهند کرد.
درهمین رابط��ه محمد مهاج��ری روزنامهنگار
اصولگ��را در کان��ال تلگرام��ی خ��ود از غیبت
تعدادی از وزرا در جلس��ه هیئت دولت پیش از
عذرخواهی رئیس صدا و س��یما برای اظهارات
توهینآمیز یک روحانی به رئیس جمهور خبر
داد .مهاجری نوشت« :امروز صبح شنیدم عدهای
از وزرا بدون قصد حضور در جلسه هیئت دولت
برنامههای کاری خ��ود را تنظیم میکردند که
خبر عذرخواهی رئیس صداوس��یما را دریافت
کردند .بعد از انتشار این خبر ،تصمیم این وزیران
تغییر کرد و در نشست دولت حاضر شدند .قبال
برخی اعضای هیئت دولت ،شرط حضور خود را
عدم شرکت رئیس صداوسیما در جلسه دولت و
یا عذرخواهی وی اعالم کرده بودند».
>شورای نظارت به صداوسیما تذکر داد

عالوه بر عذرخواهی رئیس سازمان صدا و سیما
ش��ورای نظارت بر این س��ازمان نیز در نامهای
ضمن تاکید بر رعای��ت موازین قانونی و اخالق
حرفهای و دینی در رس��انه ملی و لزوم تفکیک
بین نقد و تحلیل با تخریب و توهین و تضعیف،
نس��بت به اظه��ار نظر یکی از مهمان��ان برنامه
«زاویه» ش��بکه چهار در به کار بردن اظهاراتی
س��خیف و وهنآلود واکنش نشان داد و ضمن
تذکر قاطع ،خواس��تار رعایت اصول حرفهای و
اخالقی در تولید و پخش برنامهها ش��د .شورای
نظارت با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری
پیشتر نیز در مورد رعایت حرمت مس��ئوالن و
آحاد مردم و اصول حرفهای برنامهسازی در نقد
و تحلیل در برنامههای مختلف رسانه ملی تاکید
و خواستار تدابیر جدیتر جهتعدم تکرار چنین
موضوعاتی در برنامهها ش��ده ب��ود .الزم به ذکر
است که توهین مهمان یکی از برنامههای شبکه
چهار س��یما در یک برنامه زنده ،با واکنشهای
فراوان��ی از س��وی هم��ه جناحه��ای کش��ور،
کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقدانان روبرو
ش��ده اس��ت .معاونت حقوقی ریاستجمهوری
در واکن��ش به پخش ای��ن برنامه اعالم کرد که
از س��ازمان صداوسیما و کل عوامل برنامه زاویه
شکایت خواهد کرد« .سیدعباس صالحی» وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در توییتی با انتقاد
از توهینها به رئیس جمهوری و دولت ،ادبیات
سخیف ،توهین و افترا را از همه بد دانست و در
کس��وت روحانیت ،آن هم از رسانه ملی ،بدتر.
عض��و کابینه دول��ت دوازدهم تصری��ح کرد :با
سخنان غرضآلوده زاویهها را بیشتر و دشمنان
ایران را شادمان نکنیم.

همکاریقوایمجریهومقننهبرایاجرایسندتحولقضائیالزماست

رئی��س قوه قضائیه در دومین جلس��ه س��تاد راهبری
اجرای سند تحول قضائی گفت :اجرای بخش عمدهای
از سند تحول قضائی ،نیازمند اصالح قوانین و مقررات
اس��ت و الزم اس��ت با همکاری قوای مقننه و مجریه،
زیرس��اختهای قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین
اصالح ش��ده ،س��ند قابلیت اجرایی پیدا کند .ب��ه گزارش میزان،
آیتاهلل رئیس��ی در جریان این جلس��ه با اش��اره به ابالغ عمومی
س��ند تحول قضائی گفت :هم اکنون مطالبه عمومی برای اجرای

این سند ش��کل گرفته است و همه بخشهای قوه
قضایه باید با همکاری نخبگان و صاحبنظران ،اجرای
سند را پیگیری کنند .رئیس قوه قضائیه افزود :برای
ایجاد تحول قضائی و کسب رضایت عمومی و اجرای
عدالت ،هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار قرار
گرفته است؛ لذا پشتیبانی الزم برای ایجاد زیرساختهای توسعه
فناوری و نوآوری باید از س��وی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
آیت اهلل رئیسی گفت :اجرای بخش عمدهای از سند تحول قضائی،

نیازمند اصالح قوانین و مقررات است و الزم است با همکاری قوای
مقننه و مجریه ،زیرس��اختهای قانونی فراهم ش��ود تا بر مبنای
قوانی��ن اصالح ش��ده ،س��ند قابلی��ت اجرایی پیدا کن��د .رئیس
س��تاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با اش��اره به زمانبندی
ذکر ش��ده در س��ند تحول قضائی گفت :برای اج��رای راهکارها
در موع��د زمان��ی مقرر ،باید بس��یج امکان��ات در ق��وه قضائیه،
مقنن��ه و مجریه و تمهید زیرس��اختهای حقوق��ی و مالی الزم
انجام شود.

تغییر محسوس ادبیات اقتصادی دولتی ها

روزها و هفتههای خوشی در راه است

این دو مقام دولتی البته به نکته خاصی که منجر به اتفاقات خوش شود اشاره نکردهاند اما ناظران میگویند روی کار آمدن بایدن
منجر به شل شدن پیچ تحریم و باز شدن برخی پنجرهها میشود.از سوی دیگر برخی رسانههای منطقه چند روزی است
مدعی شدهاند گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا شروع شده هرچند تهران به شدت این موضوع را تکذیب و رد میکند

آفت�اب یزد -گروه سیاس�ی :دیروز حس��ن روحانی و اس��حاق
جهانگیری س��خنانی را مطرح کردند که به شدت مثبت بود؛گویی
آنان از موضوعاتی اطالع دارند و قرار است به زودی اتفاقات خوشایند
اقتص��ادی در پ��ی آن رخ دهد.هر چند هر بار مقامه��ای دولتی از
خبرها و روزهای خوش س��خن گفتند اوضاع بدتر هم ش��ده است.
بهرح��ال دیروز رئیس جمهور پس از گزارش وزارت خانههای نفت،
اموراقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت از وضعیت اقتصادی
کش��ور با اشاره به اقدامات موثر دولت و نتایج و دستاوردهای مثبت
در ماههای اخیر گفت :کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات
در فضای کس��ب و کار و اقتصاد به ویژه بازار سرمایه است و نباید با
اظهارات نس��نجیده ،غیر منطقی ،شتابزده و بدون پشتوانه علمی و
صرفا با اهداف کوتاه مدت سیاسی موجبات صدمه و لطمه به اعتماد
و آرام��ش مردم و فعاالن اقتصادی را فراهم کرد.به گزارش ایس��نا،
حس��ن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،با تاکید
بر این نکته که همه باید تالش کنند به نحو موثر از ثمره مقاومت و
مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کش��ور و
جبران لطمات تحریمها بهره ببرند ،افزود :برای دولت مسجل و اثبات
ش��ده است که هدف کارگردانان شکس��ت خورده جنگ اقتصادی،
برهم زدن آرامش اقتصادی کش��ور اس��ت و ام��روز تالش میکنند
پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بیثمر و به کام مردم تلخ کنند.
روحان��ی افزود :من مطمئنم که فعاالن اقتصادی کش��ور و مردم با
روشن بینی ،به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمیکنند و

حساس نظیر ارز در چارچوب سیاستهایی که بانک مرکزی اعمال
میکند مدیریت و به تعادل برسد.

>جهانگیری چه گفت؟

با اطمینان ،آرامش و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیتهای
خود با قدرت ادامه میدهند .رئیس جمهور با بیان اینکه با فروکش
کردن انتظارات تورمی و روند رو به رش��د صادرات نفتی و غیر نفتی
ش��رایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت میکند ،اظهار
داش��ت :اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب میکن��د آرامش الزم در
این بازارها برقرار باش��د.روحانی تاکید کرد :دشمنان عصبانی تالش
میکنند روند مثبت را متوقف یا کند س��ازند و با تبلیغات وس��یع
رس��انههای معاند و جنگ روانی ،عمدتا بدنبال این هستند که روند
کاهش ن��رخ ارز و قیمت کاالها را ش��رطی نمایند.رئیس جمهور با
بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ ،نگاه طرفهای تجاری
ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله
جدیدی اس��ت ،تصریح ک��رد :همه باید کمک کنند ک��ه بازارهای

عارف:

به خاطر ناکارآمدی مدیریتی به عقب برگشته ایم

یک عضو مجمع تشخیص
مناسب و درخور داده شود،
مصلحت نظام با بیان اینکه
خاطرنشان کرد :با بررسی
مهمترین دلیل ناکارآمدی
عملکردها ب��ه ناکارآمدی
دولتها،ناکارآمدیمدیریت
نسبت به وضعیت مطلوب
است ،گفت :در کشورهایی
و ش��عارهای اصلی انقالب
که ثبات مدیری��ت وجود
اس�لامی مواجه میشویم.
دارد ،مدی��ر میدان��د ب��ه
این پرسش مطرح میشود
خاطر یک اختالف سلیقه
که چقدر موفق ش��دیم به
تغییر نمیکند و شجاعت روزنامه آفتاب یزد دو روز قبل در تیتر اهداف انقالب برسیم؟ بله
در تصمیمگی��ری پی��دا نخست خود اشاره کرده بود که مردم حرکت در مسیر شعارها و
میکند .به گزارش ایس��نا ،خواستار تشکیل دولت کارآمد هستند .اهداف انقالب انجام ش��ده
وی همچنی��ن اظهار کرد:
اس��ت اما آیا ما توانستهایم
متاسفانه در برخی موارد بخاطر ناکارآمدی مدیریتی
در این مس��یر به اهداف خود برس��یم؟ یا چقدر از
به عقب برگش��ته ایم .ما در کش��ور شاهد حرکات
اهداف مطرح ش��ده فاصله داریم؟ اینجا اس��ت که
سیکلی و گردش��ی هس��تیم .از یک نقطه شروع
بحث ناکارآمدی مطرح میشود .رئیس بنیاد امید
میکنیم به نقطهای دیگر میرسیم ولی مدیر بعد که
ایرانیان تصریح کرد :مهمترین دلیل ناکارآمدی در
لزوما مدیر دولت بعدی هم نیست و در همان دولت
کشور ،ناکارآمدی مدیریت است زیرا مدیران براساس
منصوبمیشود،مسیرراادامهنمیدهد.رئیسبنیاد
ش��اخصها و اس��تانداردها انتخاب نمیشوند و در
امید ایرانیان ادامه داد :مدیر دنبال تهیه کارنامه قابل
واقع بحث شایسته ساالری چندان مطرح نیست.
قبول خود اس��ت و نگاه بلند مدت ندارد و بنابراین
من نمیخواهم نقد فرد کنم بلکه نقد ش��خصیت
فقط رنگ و روغن کاری میکند .ساختمان در حال
میکنم .ممکن است فرد درستی را جای نامناسب
فروپاشی است اما ما ساختمان را رنگ میکنیم تا
گذاش��تهایم ی��ا هدفگ��ذاری غیرواقع��ی انجام
ظاهرحفظشود.اینعضومجمعتشخیصمصلحت
داده ایم .اگر عملکرد چهاردهه گذش��ته را بررسی
نظام با بیان اینکه مهمترین چالش ما در چهار دهه
کنیم ،متاس��فانه در برخی موارد بخاطر ناکارآمدی
گذشته مسئله کارآمدی است ،گفت :باید در محافل
مدیریتی به عقب برگش��تهایم .ما در کشور شاهد
علمی و دانشگاهی و با استفاده از نظر نخبگان بحث
حرکات سیکلی و گردش��ی هستیم .از یک نقطه
و بررسی کنیم که دولتها تا چه اندازهای کارآمدی
شروع میکنیم به نقطهای دیگر میرسیم ولی مدیر
داش��ته اس��ت .وی درباره تعریف کارآمدی دولت
بعد که لزوما مدیر دولت بعدی هم نیست و در همان
اظهار کرد :من معتقدم ک��ه کارآمدی در دولتها
دولت منصوب میشود ،مسیر را ادامه نمیدهد .وی
رابطه مستقیمی با مشروعیت دولتها دارد .دولتی
با مطرح کردن مثالی در این زمینه گفت :زمانی که
که کارآمد نباشد با بحران مشروعیت مواجه میشود
من رئیس دانشگاه تهران بودم ،در حال اجرای طرح
و بحران مشروعیت و بحران کارآمدی ،سیستم را با
ساماندهی این دانشگاه بودم که طرح بسیار موفقی
چالش موجودیت مواجه میکند .در سیستم و نظام
بود و همه نهادهای دست اندرکار با این طرح موافق
سیاسی ما دولت به قوه مجریه گفته میشود حال
بودن��د .در ادامه ،دولت اصالحات روی کار میآید و
آنکه مش��روعیت و کارآمدی مربوط به همه ارکان
م��ن به کابینه میروم و رئیس بعدی دانش��گاه که
حکومت اس��ت .از این رو در دهه پنجم انقالب که
با نظر و توصیه خود ما انتخاب شده بود ،این طرح
دهه پختگی یک نظام سیاسی است ما باید معطوف
را کنار گذاشت .دولت عوض نشده بود و من هم که
به ل��وازم علمی و تجارب گذش��ته بتوانیم چالش
بانی این طرح بودم حذف نشده بودم و به اصطالح
ناکارآمدی را پشت سر بگذاریم .عارف همچنین با
ارتقای وضعیت گرفته بودم اما طرح اجرا نمیشود تا
اشاره به اینکه مردم مهمترین سرمایه نظام و انقالب
سه سال بعد که رئیس بعدی اجرای طرح را پیگیری
هس��تند که پای انقالب و نظام ایستادهاند و انتظار
میکند ولی به شرایط بیپولی دولت میخورد البته
این است که به مطالبات این سرمایه الیزال پاسخی
طرح با جدیت جلو رفت.

درباره سیلی به گوش سرباز

ادامه از صفحه اول:
 ...هزاران ش��هید از مرزهای ش��رقی سیستان
وبلوچس��تان وخراس��ان و غرب وجنوب روی
زمی��ن ودری��ا و آس��مان تقدی��م م��ام میهن
کردهان��د و ب��ه جانفش��انی مش��غولند فریاد
دادخواهی برآورده وخواهان رس��یدگی سریع
وقاطعانه درمورد این عمل نماینده مجلس که
موج��ب آزردگی روحی و روانی جامعه ش��ده
و لع��ن و نفری��ن بدنب��ال آورده ،دارند ،چکار
خواهند کرد و چه آش��ی خواهد پخت؟چراکه

چرا صادق خرازی؟
ادامه از صفحه اول:
صادق خرازی یک دیپلمات اسبق است و اکنون
دبیر کل یک حزب بینام و نشان که نه در میان
اصالحطلبان جایگاه��ی دارد و نه طبعا در میان
اصولگرایان.این حزب تاسیس شد نه برای انجام

از س��وابق گذش��ته معلوم اس��ت ک��ه اتفاقی
نخواهد افتاد .زیرا اگر درست باشد توسط یک
نماینده مجلس که مصونیت قانونی دارد وباید
حامی قانون ،خدمتگزار ودوس��ت مردم باشد
باش��د،صورت گرفته است ونمی دانند شکایت
کجا برند.
اما ازآنجا که حقوق عامه که پس از رسیدگی
هم��ه جانبه معلوم خواهد ش��د ،نادیده گرفته
شده حق آن است که به عمل درآید .وپای به
میدان عمل بگذارد .انشاءاهلل
رسالت خاصی بلکه فقط بنا بود سکوی عدهای
باشد تا به مقام وپستی برسندکه چنین هم شد و
حاال جز یک ن��ام از این حزب دیگر نکته قابل
عرضی وجود ندارد.خود صادق خرازی نیز یک
سیاستمدارمحافظهکاراستکهسیستمفکریاش
یکی به نعل و یکی به میخ است و مواضع او غالبا
تناسبی با رویکردهای اصالحطلبی ندارد.

معاون اول رئیس جمهور هم س��خنان مثبت��ی را مطرح کرد.او روز
گذش��ته کفت :من روزها و هفتههای خوش��ی برای آینده کش��ور
پیشبینی میکنم .زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی
که ب��ه جای کمک به دولت س��عی کردن��د با زبان و اقداماتش��ان
چ��وب الی چرخ بگذارند .جهانگیری گف��ت :روزهای بهاری خوبی
پیش رو خواهیم داشت حتی در همین ماههای اخیر و دوره ریاست
جمه��وری ترامپ رکوردهای��ی در صادرات نف��ت و میعانات نفتی
به دس��ت آمد که قابل توجه اس��ت .در دورانی که کس��ی که آرزو
میک��رد ف��روش نفت ایران به صفر برس��د ،ما در دیماه امس��ال به
بزرگترین رکورد در صادرات نفت رسیدیم.
>چه خبر است؟

این دو مقام دولتی البته به نکته خاصی که منجر به اتفاقات خوش
شود اشاره نکردهاند اما ناظران میگویند روی کار آمدن بایدن منجر
به شل شدن پیچ تحریم و باز شدن برخی پنجرهها میشود.از سوی
دیگر برخی رس��انههای منطقه چند روزی اس��ت مدعی ش��دهاند
گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا ش��روع ش��ده هرچند تهران به
شدت این موضوع را تکذیب و رد میکند.

سخنگوی وزارت خارجه:

حاضریمدربارهنگرانیهایتوهمیریاضهممذاکرهکنیم
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان ،با بیان
این که ته��ران در عرصه منطقهای مس��ئوالنه
عمل کرده و حتی با تس��اهل و تسامح از برخی
از خطاهای کشورهای منطقه از جمله عربستان
عبور کرده است ،گفت :ممکن است سعودیها
یکسری نگرانیهایی داشته باشند و ما حاضریم
در مورد این نگرانیها که بعضا توهمی و خیالی
نیز هستند ،با آنها صحبت کنیم.به گزارش ایسنا،
سعید خطیب زاده ،همچنین در پاسخ به سوالی
در ارتباط با آخرین وضعیت نفتکش توقیف شده
کرهای در ایران و درخواست کره جنوبی از قطر
برای میانجی گری بین تهران و س��ئول جهت
حل این موضوع گفت :در جریان س��فر هیئت
ک��رهای به ته��ران که چندی پیش براس��اس
برنامه ریزی قبلی انجام شد ما از آنها پرسیدیم
که چرا مسئله توقیف نفتکش کرهای را که یک
مسئله فنی است ،میخواهند از طریق سیاسی
حل کنند؟
این دیپلمات ارش��د ایرانی با بی��ان اینکه علت
توقیف نفتکش کرهای هم��ان طور که پیش از
این اعالم شده ایجاد آلودگی محیط زیستی در
دریا بوده اس��ت و این موضوعی اس��ت که برای
همه کشورها مهم است ،گفت :حتی این موضوع
برای برخی از کش��تیهای ایران��ی نیز در جای
دیگر رخ داده و همه کش��ورها در ارتباط با این
موضوع حساس هستند.
خطیب زاده با بیان اینکه این کش��تی براساس
حکم قضائی توقیف و به بندر هدایت شده است،
افزود :در این مدت باالترین سطح دسترسیهای
کنس��ولی برای ملوانان و کارکنان این کش��تی
فراهم شده است .تعدادی از خدمه کشتی بیمار
بوده که دسترسیهای بهداشتی و درمانی برای
آنها فراهم ش��د و معاون وزی��ر خارجه کره در
جریان س��فری که به تهران داش��ت با کاپیتان
این نفتکش به صورت تلفنی گفتگو کرد و دیگر
خدمات کنسولی الزم نیز برای آنها فراهم شده
اس��ت .وی ادامه داد :میانجی گری سیاسی در
مورد مس��ائل فن��ی مورد قبول ما نیس��ت و ما
این موضوع را ب��ه کرهایها نیز اعالم کرده ایم.
خطیب زاده ب��ا رد این ادعا که ه��دف ایران از
توقی��ف این نفتکش ک��رهای مجبور کردن کره
برای بازپرداخت پولهای بلوکه ش��ده ایران در

سئول بوده اس��ت ،ادامه داد :ما تاکنون راههای
مختلفی را برای آزادس��ازی این پولها رفتهایم
و سفر قائم مقام وزیر خارجه کره نیز در همین
راستا صورت گرفت.

>کرهایها فقط قول میدهند!

وی ب��ا بیان اینک��ه در مالقاتهایی که مقامات
ایران��ی با هیئ��ت وزارت خارجه ک��ره جنوبی،
داش��تند تأکید شد که دولت کره همکاریهای
الزم را در سه سال اخیر با ایران برای بازگرداندن
این پولها انجام نداده است ،افزود :آنها نیز در
ای��ن دیدار مثل همیش��ه قولهایی ب��رای پیدا
کردن راه حلهایی برای حل این موضوع دادهاند
و امیدواری��م این بار به این قول هایش��ان عمل
کنن��د و به ص��ورت واقعی و ب��ه دور از هرگونه
بهانهگیری تالش کنند که پول ایران آزاد ش��ود
چرا که آزاد ش��دن این پ��ول میتواند تأثیرات
خوبی در فضای اقتصادی ایران ایجاد کند.
>عربستان،پیشنهاداتایرانرابیپاسخگذاشت

وی با بی��ان اینکه علیرغم س��نگ اندازیهای
برخی از کش��ورهای منطقه از جمله عربستان
علی��ه ایران ،م��ا هم��واره تأکی��د کردهایم که
کش��ورهای منطقه باید به یک فهم مش��ترک
در ارتباط با مس��ائل منطقه دست پیدا کنند تا
یک س��ازوکار امنیتی الزم در این زمینه حاصل
ش��ود ،گفت :متأس��فانه آنچه که تاکنون شاهد
آن بودهایم بیپاسخ گذاشتن پیشنهادات ایران
از سوی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس
از جملهعربستاندراینزمینهبودهاست.خطیبزاده
با بیان اینکه به نظر میرسد که مقامات سعودی
با فه��م اینکه جنگ و خونری��زی دیگر کمکی
ب��ه آنها نمیکند و همچنین ناامید از متحدان
س��ابق خود ،اصالح برخی از سیاس��ت هایشان
را در تعام��ل ب��ا برخی از کش��ورهای حاش��یه
خلی��ج فارس در پی��ش گرفته اند ،اف��زود :اگر
ای��ن اص�لاح سیاس��تها به صورت ج��دی در
دستور کار آنها باشد و سعودیها به این نتیجه
برسند که راهکار برای حل مشکالت ،همکاری
منطقهای است اولین کشوری که از این موضوع
اس��تقبال میکند و به آنها خوش��امد میگوید،
ایران است.

توقیف نفتکش ایرانی توسط اندونزی

رس��انههای اندون��زی از توقی��ف دو نفتکش
در آبه��ای اندون��زی خب��ر دادهان��د و
ظاه��را یک��ی از ای��ن نفتکشه��ا ایران��ی
است.
ب��ه گ��زارش ف��ارس به نق��ل از س��ی ان ان،
آژان��س امنی��ت دریان��وردی اندون��زی دو
نفتکش را در س��احل منطق��ه پونتیانک این
کشور توقیف کرده اس��ت .اخبار منتشر شده
حاکی از آن اس��ت که یک��ی از این نفتکشها
ایران��ی اس��ت و دیگر ب��ا پرچم پانام��ا تردد
اما بهرح��ال در مناظره مذکور صادق خرازی به
عنوانیکاصالحطلبمقابلحسینشریعتمداری
اصولگرا نشس��ت تا القاء ش��ود چقدر استدالل
اصالحطلبی سست است و چقدر اصولگرایان
با ادله و محکم س��خن میگویند.ما نه میتوانیم
مقابل تلویزیون بایستیم و نه میتوانیم برای صادق
خ��رازی تعیین تکلیف کنیم.ه��ر دو راه خود را

میک��رده اس��ت.مقامات اندون��زی گفتهاند
که دلی��ل توقی��ف ای��ن دو نفتک��ش انتقال
غی��ر قانونی نفت بین آنها بوده اس��ت .آژانس
مذک��ور طی بیانی��های گفته که ن��ام نفتکش
ایران��ی هورس و ن��ام نفتک��ش پانامایی فری
است.
گشت آژانس امنیت دریانوردی اندونزی اعالم
کرده اس��ت که س��امانههای ناوبری و راداری
این دو نفتکش خاموش بوده و به طور اتفاقی
آنها را ردیابی کرده است.

میروند لیکن وظیفه رسانه است تا گوشزد کند
و ش��فاف نماید این برنام��های که تحت عنوان
میزگردیامناظرهبرگزارشدهمنعکسکنندهدیدگاه
جریاناصالحطلبینیست.بندهدرجایگاهینیستم
عرض کنم چه کسی باید باشد ولی علی ایحال
چنین برنامههایی برگزار میش��ود تا حرفهای
سیاسیتلویزیونبهکرسیبنشیند.

