
شهروند| حسن روحانی، رئیس جمهوری، دیروز 
درحالی در جلســه هیأت دولت ســخنرانی کرد که 
بار دیگر از برجــام و دســتاوردهای داخلی و جهانی 
آن دفاع کرد؛ اثبات تعهد ایــران به برجام، مقبولیت 
بین المللی کشور نسبت به این قرارداد، زمینگیر شدن 
و انــزوای آمریکا در صورت عــدم پایبندی به برجام، 
واکنش به موضعگیری های خصمانه آمریکا نسبت به 
ســپاه و آزمون دروغ گویی آمریکا در مواجهه با برجام 
ازجمله مواردی بود که رئیس جمهوری به تشریح آنها 

پرداخت.
رئیس جمهوری با بیان این که »برجام یک آزمون 
بســیار بزرگ برای همه دولت های شرکت کننده در 
مذاکرات و سایر دولت های جهان است«، خاطرنشان 
کرد: تعهد و وفای به عهد، اساس اطمینان جهان به یک 
دولت است؛ ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران، دقت 
کردیم و حواس مان جمع بوده است. وقتی تعهد دادیم، 
تا آخر پای آن ایستادگی کردیم و این افتخاری برای 

ماست.
 خارج شدن طرف مذاکره از برجام

 برای ما شکست نیست
رئیس جمهوری با اشاره به این که »اگر طرف دیگر 
مذاکره، بدخواه، رقیب یا دشمن ما از تعهد خارج شود، 
این برای ما شکست نیست بلکه شکست برای طرف 
مقابل است«، گفت: ما در زمان و مقطع الزم راه درست 
را انتخاب کردیم و به خوبی وارد مذاکره شــدیم و در 
مذاکره با همه توان و دقت پیش رفتیم و آنچه به دست 
آوردیم، بهتریِن ممکن بــود. وی تأکید کرد: اگر همه 
طرف های مذاکره پای این توافق بایســتند به معنای 
این است که حیثیت خودشان را حفظ کرده اند و اگر 
کسی پای توافق نایستد در حقیقت حیثیت خودش 
را خدشــه دار کرده است. وی با اشــاره به این که »در 
صف بندی جهانی نسبت به اقدامات آمریکا، تنها چند 
کشور و رژیم انگشت شمار هستند که از این اقدامات 
طرفداری می کنند«، اظهار کرد: امروز مســیری که 
جمهوری اسالمی ایران انتخاب کرده، مورد حمایت 
جهان اســت و حتی در میان متحدان آمریکا در اروپا 
هم کسی نیست که از بر هم زدن توافق حمایت کند 
چراکه این توافق، توافقی دوجانبه نیســت بلکه یک 

توافق جهانی است.

برجام مورد اجماع همه مقامات اصلی کشور 
بوده است

روحانی با بیان این که »ملــت ایران همواره متحد و 
همراه با نظام بوده و در این مواقع همیشه وحدت خود 
را بیشتر به نمایش می گذارد«، گفت: ممکن است عده ای 
به برجام هم انتقاد داشــتند و شــاید اگر رأی بگیرند، 
بگویند ما به برجام رأی نمی دهیم و این برای یک کشور 
دموکراتیک طبیعی است، اما برجام مورد اجماع همه 
مسئوالن و مقامات اصلی کشــور بوده است؛ شورای 
امنیت ملی آن را تصویب کرده و مجلس شورای اسالمی 
و شــورای نگهبان و از همه مهمتر مقام معظم رهبری 
راجع به آن نظر داده اند. وی با اشــاره بــه این که امروز 
رئیس جمهوری فعلی آمریکا شرایطی را ایجاد کرده که 
ایران از همیشه یکپارچه تر، یک صداتر و متحدتر است، 
خاطرنشــان کرد: امروز موافق و مخالف برجام در کنار 
هم هســتند و همه صدای واحد دارند؛ ما نقض عهد را 
نادرست، غلط و نسبت به مصالح کشور، منطقه و جهان 

خائنانه  می بینیم.
رئیس جمهــوری تصریح کرد: آمریــکا اگر بخواهد 
علیه یک معاهده و قــرارداد بین المللی که مورد تأیید 
شورای امنیت سازمان ملل و بخشی از قطعنامه 2231 

است، موضعگیری خصمانه کند، تنها با ایران مخالفت 
نمی کند، بلکه با کشورهای جهان مخالفت کرده و در 
برابر سازمان ملل ایستاده اســت که البته این را گاهی 
به صراحت هم می گوید که این ســازمان ملل به درد 
ما نمی خورد. وی با تأکید بر این کــه اگر آمریکا دچار 
خطا و از برجام خارج شــود، ضرر ایــن کار صرفا برای 
آمریکایی هاست، افزود: ما راه های مختلفی را پیش رو 
داریم و هر راهی که مصلحت نظام و کشور ما در آن باشد 
را انتخاب می کنیم و هیچ مشکلی در پیشبرد اهداف و 

مسیرمان نخواهیم داشت.
 اگر آمریکا علیه سپاه اقدامی کند 

خطا اندر خطاست
وی با اشاره به این که امروز کامال روشن می شود که 
دولت یاغی کیست و کسی که مقررات بین المللی را زیر 
پا می گذارد، چه کسی است و به خوبی روشن می شود 
که کدام کشور مورد احترام کشــورها و افکار عمومی 
جهان است، ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد خطای بعدی 
را مرتکب شود و علیه سپاه پاسداران اقدامی کند، این 
دیگر خطا اندر خطاست؛ سپاه پاسداران تنها یک واحد 
نظامی نیست، بلکه  سپاه پاســداران در دل این مردم 
بوده و در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع کرده 

است. وی تصریح کرد: سپاه نه تنها محبوب ملت ایران 
بلکه محبوب مردم عراق هم است چون بغداد را نجات 
داده؛ محبوب کردهای عراق هم اســت چون اربیل را 
نجات داده؛ محبوب مردم دمشــق و سوریه هم است 
چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم است 
چون طرفدار حیثیت و استقالل لبنان بوده است؛ سپاه 
همیشــه کمک مظلومان بوده و در برابر تروریست ها 

ایستاده است.
 ناراحتی آمریکایی از برجام 

به دلیل افشای دروغگویی آنهاست
وی افزود: آمریکایی ها حق دارنــد از برجام ناراحت 
باشند چرا که جمهوری اســالمی ایران در یک شرایط 
حساسی که آنها می خواســتند اعالم کنند که ایران 
دروغگوست و پشت پرده بمب هسته ای درست می کند، 
با حضور در مذاکرات ثابت کرد که دروغگو آنها هستند. 
وی با بیان آن که آمریکا روزبــه روز در افکار ملت های 
جهان منفورتر شده و هیچ کس دل خوشی از سیاست ها 
و مداخالت آمریکا ندارد، تأکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران همواره به یاری کشورهایی که مظلوم بوده و تحت 
ستم قرار گرفته اند و از ایران کمک خواسته اند، شتافته 

است.
 خطای سیاسی عده ای 

 در اقلیم کردستان عراق را 
به پای هموطنان ُکرد نمی نویسیم

رئیس جمهوری خطاب به هم میهنان ُکرد ایران نیز 
گفت: ما به شما صددرصد اعتماد داریم و به هیچ وجه 
خطای سیاسی عده ای در اقلیم کردستان عراق را به 
پای شــما نمی نویسیم چرا که شــما بخشی از مردم 
بزرگ ایران و قومی وفادار و ریشه دارترین قوم ایرانی 
در این منطقه هستید و همیشه در کنار انقالب بودید؛ 
در جنگ تحمیلی، کنار ملت ایران بودید. وی با بیان 
این که به همه مردم ُکرد در ایران، عراق، سوریه و ترکیه 
عالقه مند هستیم و نمی خواهیم هیچ فشاری به ُکردها 
وارد شود، افزود: اگر مسئوالن آنها خطا و اشتباه کردند، 
باید بهای خطایی را که انجــام دادند، پرداخت کنند، 
ولی مردم ُکرد به عنــوان مردمی صلح جو در منطقه، 
دنبال پیشرفت و مورد احترام هستند. وی تأکید کرد: 
تمام اقوام ایرانی متحد، یکپارچه و در کنار هم هستند 

و امروز وحدت و اتحاد ما از هر روز دیگر بیشتر است.

شهروند| جلسه هفتگی هیأت دولت دیروز در جمع 
خبرنگاران برگزار شد و هر یک از اعضا با سواالت متعدد 
و مختلفی از ســوی خبرنگاران مستقر در حیاط دولت 
روبه رو شدند؛ بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی که 
مدتی است واکنش چهره های سیاسی را برانگیخته، یکی 
از موضوعاتی بود که در حیاط دولت حسینعلی امیری، 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری به آن پرداخت و گفت 
که انتخاب رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم، ضامن 
دموکراسی اســت.  تغییر مدیران در شهرداری تهران، 
کاهش هزینه اینترنت در کشور، انتخاب چهار استاندار 
جدید و اقدام مناسب ایران در مورد خروج آمریکا از برجام 
از جمله سواالتی بودند که در جلسه هیأت دولت مطرح 

شد.
 انتخاب رئیس جمهوری 

با رأی مستقیم مردم ضامن دموکراسی است 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشــیه جلسه 
هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در رابطه با مطرح شدن 
بحث نظام پارلمانی در کشــور اظهار کرد: در دنیا از نظر 
اشکال حقوقی دولت ها یا حاکمیت، چهار مدل ریاستی، 
نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، هیأت مدیره ای و پارلمانی 

وجود دارد. حسینعلی امیری ضمن ارایه تعاریفی از این 
چهار مدل تصریح کرد: در کشور ما مدل پارلمانی حاکم 
نیســت؛ چرا که رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم 
انتخاب می شــود و اگر قرار باشد شــکل حقوقی دولت 
تغییر پیدا کند، باید در قانون اساســی تغییر ایجاد شود 
که ما معتقدیم در شرایط فعلی چون رئیس جمهوری با 
رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، دموکراسی و تضمین 
رأی مردم و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی کشورشان 
بیشتر تضمین شده است. وی درباره وضع معرفی دو وزیر 
باقیمانده به مجلس نیز گفت: نمایندگان مجلس از امروز به 
مدت یک هفته برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود 
می روند، بنابراین باید تا دو هفته آینده کمی صبر کنیم؛ 
البته بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری اختیار دارد 
که وزارتخانه هایی که وزیر ندارد را با سرپرست اداره کند 

که اکنون این دو وزارتخانه نیز با سرپرست اداره می شوند.

وحدت نظر درباره کاهش هزینه  اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز توضیحاتی درباره 
وضع بســته های اینترنتی ارایه کرد و گفت که وحدت 
نظری دربــاره کاهش هزینه ها و خارج شــدن از حالت 
حجمی وجود دارد. محمدجواد آذری جهرمی در رابطه 
با تغییر بسته های اینترنتی گفت: این موضوع و تعرفه های 
اینترنت یکی از موضوعات ثابتی است که ما از روز اولی که 
مشغول به کار شدیم، تأکید داشتیم به آن بپردازیم. وی 
ادامه داد: طبق وعده ای که دادیم قرار بود این بسته نهایی 
در صد روز اول اجرایی شــود که مباحث کارشناسی آن 
همچنان با اپراتورها و کمیسیون تنظیم و مقررات مرجع 
تصویب تعرفه ها است؛ مورد بررسی قرار می گیرد، فکر 
می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی 
وارد شور شویم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید 
کرد: با توجه به اختالف نظراتی که وجود دارد، جزییات 

آن پس از تصویب نهایی اعالم خواهد شد. اما اصل بحث 
این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینه ها و 

خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.
 انتخاب ۴ استاندار جدید

 در جلسه دیروز هیأت دولت 
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: با تعیین ۴ استاندار 
جدید در هیأت وزیران، تا کنون اســتانداران 1۷ استان 
تغییر کردند. سیدسلمان سامانی، ســخنگوی وزارت 
کشور گفت: گزینه های پیشــنهادی وزارت کشور برای 
تصدی مســئولیت اســتانداری های آذربایجان غربی، 
کردستان، گلستان و مرکزی معرفی و با تصویب هیأت 
وزیران برای این مســئولیت انتخاب شــدند. سامانی 
افزود: بر این اســاس، محمدمهدی شهریاری به  عنوان 
استاندار آذربایجان غربی، بهمن مرادنیا به  عنوان استاندار 
کردستان، سیدمناف  هاشمی به  عنوان استاندار گلستان 
و سید علی آقازاده به  عنوان استاندار مرکزی تعیین شدند. 
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان ها خاطرنشان 
کرد: با تعیین ۴ اســتاندار جدید در جلسه دیروز هیأت 
وزیران از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون اســتانداران 1۷ 

استان تغییر کرده اند.

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:خبر

ظریف:برجامقابلمذاکرهنیستبرجامآزمونیبزرگبرایهمهدولتهاست
ایسنا| علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: ظریف در 
جلسه غیرعلنی دیروز مجلس تأکید کرد که برجام 
غیرقابل مذاکره اســت و در هیأت عالی نظارت بر 
برجام خطوط قرمز و اقدامات متقابل تعیین شــده 
است. او گفت: بیشــتر وقت این جلسه به موضوع 
آخرین اتفاقات پیرامون برجام اختصاص داشت که 
آقای ظریف تأکید کرد برجام غیرقابل مذاکره است. 
این موضع جمهوری اسالمی است و بر آن اصرار دارد. 
وی افزود: همچنین آقای ظریف به موضوع تعیین 
خطوط قرمز درباره برجــام در هیأت عالی نظارت 
اشــاره کرد و این که در این جلسه اقدامات متقابل 

به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.
رحیمی توضیح داد: خطوط قرمز تعیین شــده 
مواردی همچون عقب نشینی نکردن ایران است و 
این که جمهوری اسالمی درباره برجام مجددا مذاکره 
نمی کند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس افزود: براساس توضیحات وزیر امور 
خارجه قرار دادن نیروی رســمی نظامی ایران جزو 
گروه های تروریستی باعث می شود که ما نیز اقدام 
متقابل انجام داده و نیروی رسمی نظامی کشور مقابل 
نیز با چنین اقدامی مواجه شود.رحیمی درباره طرح 
موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق در جلسه 
غیرعلنی نیز گفت: آقای ظریف تأکید داشــت که 
موضع جمهوری اسالمی ایران حفظ تمامیت ارضی 

و یکپارچگی عراق است.

152نمایندهخواستارتسریعپیگیری
سوالازرئیسجمهوریشدند

خانه ملت| دیروز نــادر قاضي پور نماینده مردم 
ارومیه در تذکــري در صحن مجلــس به موضوع 
مشکالت موسســات مالي اشــاره کرد و گفت: از 
135 نماینــده رأي جمع کردیم، چرا ســوال ما از 
رئیس جمهوری در مورد موسسه هاي مالي مطرح 
نمی شود؟  مردم چند شبانه روز در برابر قوه قضائیه 
و استانداري خراسان رضوي جمع شده اند. چرا سوال 
از رئیس جمهوری را مطرح نمی کنید تا ایشان پاسخ 

دهد؟
مطهري که در دقایق پایاني جلسه دیروز، ریاست 
مجلس را برعهده داشت، پاســخ داد: در مورد سوال 
از رئیس جمهوری اقدامات خوبي شــده است. قوه 
قضائیه، مجلس و دولت جلســاتي گذاشــته اند و 
درحــال پیگیري موضوع هســتند. اما براســاس 
آیین نامه مجلس، خود شخص رئیس مجلس باید 
این موضوع را تشخیص بدهند.پس از این تذکر، 152 
نماینده در بیانیه ای از رئیس مجلس خواستند که 
هرچه سریع تر این موضوع را به نتیجه برساند. در متن 
این بیانیه که از سوي محمدحسین فرهنگي عضو 
هیأت رئیسه خوانده شد، آمده است: با وجود این که 
قوه مقننه باید الگوي رعایت قوانین باشد با گذشت 
بیش از سه ماه از تحویل طرح سوال از رئیس جمهور 
و با وجود صراحت قانوني آیین نامه داخلي مجلس،  
که باید در ســریع ترین زمان به کمیسیون مربوطه 
ارجاع شود، این سوال ارجاع نشده است. و در حالي 
که مردم بیش از 10 ماه اســت کــه در خیابان ها 
سرگردان هستند. نمایندگان امضاکننده این بیانیه 
درخواست کردند که رئیس مجلس و هیأت رئیسه 
نسبت به ارجاع سوال از رئیس جمهور به کمیسیون 

مربوطه اقدام الزم را انجام دهند.

دریاصفهانیچطوربهتیمهستهای
معرفیشد؟

خبرآنالین| دستگیری دری اصفهانی که با تیم 
مذاکره کننده هسته ای همکاری می کرد، موضوعی 
بود که در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس مورد بررسی 
قرار گرفت. در همین راستا علیرضا سلیمي نماینده 
مردم محالت در مجلس، گفت: در مورد جاسوسي 
که در تیم مذاکره کننده بود ما با توجه به جلســه 
غیرعلني صبح متوجه نشدیم که این فرد چطور به 
تیم مذاکره کننده، راه پیدا کرد و این که اطالعاتي که 
به طرف مقابل دادند براي کشور مشکلي ایجاد کرد یا 
نه؟  علي مطهري که ریاست مجلس را برعهده داشت،  
پاسخ داد: درباره اینکه کسي متهم به جاسوسي شده 
و ایــن اتهام صحت دارد یا نــه،  مرجع قوه قضائیه و 
وزارت اطالعات است. اما این که چه کسي او را به تیم 
هسته اي معرفي کرده است، به نظرم سوال درستي 
نیست و دلیل نمی شود که به دنبال کساني برویم که 
این فرد را معرفي کرده اند. اگر کسی جاسوسی کرده 
باید مجازات شود؛ این که دنبال کسانی باشیم که این 

فرد را معرفی کرده اند، کار درستی نیست.

پیشنهادنمایندهاصالحطلبمجلس
برایحلاختالفاتبینسرانقوا

 ایسنا| یک عضــو هیأت رئیسه فراکسیون امید 
گفت که باید دبیرخانه برگزاری جلسات مشترک 
سران ســه قوا تشکیل شــود تا با برگزاری مرتب و 
با برنامه از پیش تعیین شــده این جلسات تنش ها 
و موضوعــات اختالفی بین قوا کمتر شــود. الیاس 
حضرتی اظهار داشت: علت این که چرا جلسه سران 
قوا به صورت مرتب تشــکیل نمی شود را نمی دانم، 
آن هم در شــرایطی که باید این جلســات در روز و 
ساعت معین به صورت هفتگی و ثابت برگزار شود. 
وی افزود: طبیعتا با برگزاری این جلسات به صورت 
منظم اختالف برداشــت، نظرات، دیدگاه ها و حتی 
اعتراضات نسبت به کارکرد و عملکرد یکدیگر رفع 
می شود چون قوای سه گانه دارای مسائل و ماموریت 
مختلف و درعین حال اشــتراکاتی هستند که الزم 
است با تشــکیل دبیرخانه ای تمامی این موارد در 

جلسات سران قوا مورد گفت وگو قرار گیرد.

قوچانی محمد
مشاوررسانهایرئیسجمهوریشد

ایرنا| حکم محمد قوچانی در ســمت مشــاور 
رئیس جمهوری تأیید شد. محمد قوچانی با حکم 
رئیس جمهوری به سمت دبیر شورای بررسی های 
ویــژه ریاســت جمهوری و مشــاور رســانه ای 

حجت االسالم حسن روحانی منصوب شد.
محمــد قوچانی متولد ســال  1355 اســت و  
روزنامه نگار اســت. او پیش از این سردبیر روزنامه 
اعتماد ملی، شــهروند امــروز، روزنامه هم میهن، 
هفته نامــه ایراندخت، روزنامه آســمان، هفته نامه 
آسمان، هفته نامه صدا و روزنامه مردم امروز بوده و 
هم اکنون سردبیر ماهنامه مهرنامه، هفته نامه صدا 
و مجله سیاست نامه است. وی همچنین از اعضای 
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و درحال 

حاضر سردبیر هفته نامه سازندگی است. 

 دادستان کل کشور 
خطاب به یک نماینده مجلس: 

اگرمدعیآزادیهستیچرابرای
همهاینسنگرابهسینهنمیزنی؟!

ایسنا| حجت االســالم منتظری دادستان کل 
کشور در مراسم سی و ششــمین سالروز تأسیس 
سازمان بازرسی کل کشور گفت: آقای نماینده ای 
که داری از رانت وابستگی به بزرگان دیگر استفاده 
می کنی و دنبال این هستی که نکته ای را به دست 
آوری و علیه قوه قضائیه مقاله بنویسی و سخنرانی 
کنی و قوه را به چالش بکشی، اگر مشاهده می شد 
که در همه عرصه ها وارد می شــوی، انســان دلش 
نمی ســوخت؛ اوال این آقایان حق ورود به مســائل 
قضائی را ندارند.  وی افزود: چطور است که از هر چه 
حمایت می کنی، افراد مسأله دار و کسانی است که 
وابسته به ضد انقالب و اپوزیسیون هستند. یک بار 
شده که بیایی و از پرونده افراد عادی حمایت کنی. 
اگر شما مدعی آزادی هســتی چرا برای همه این 
سنگ را به ســینه نمی زنی؟ چرا دروغ می گویی؟ 
این نشان دهنده این است که به دنبال اجرای عدالت 
حقیقی نیستید.  دادستان کل گفت: من نمی گویم 
که از قوه قضائیه انتقاد نکنید؛ کما این که شاید منم 
از مجلس انتقاد داشته باشــم و انتقاد کنم، ولی اگر 
می خواهید قوه را نقد کنیــد، نقدتان باید علمی یا 
حقوقی باشــد.  منتظری گفت: این که نماینده ای 
هر روز تریبونی پیدا کند و قــوه قضائیه را بکوبد به 
نفع کیســت؟ همین نماینده اگر پرونده ای داشت 
به قوه قضائیه مراجعــه می کرد یا نمی کرد؟ دیدیم 
که مراجعه کرد؛ بنابراین اجازه بدهید قوه قضائیه با 
آرامش به پرونده ها رسیدگی کند. اقتدار قوه قضائیه 
باید حفظ شود و اگر ایرادی دارید، منطقی، عقلی و 
حقوقی مطرح کنید. آدم دلش از این جا می سوزد که 
اصال اطالعی از محتویات پرونده ندارد و اظهارنظر 
ماهوی می کند. وقتی از محتویــات پرونده اطالع 
نداری چــرا اظهارنظر می کنی و به خــودت اجازه 
می دهی یک تیری بیندازی و این ممکن اســت به 
سینه قوه قضائیه بخورد. فکر می کنید قوه قضائیه 
تضعیف شود به نفع مردم است؟ واهلل این طور نیست.  

 انتقاد سردار سنایی راد 
از مواضع ترامپ علیه ایران

نتیجهاشتباهاتترامپ
افزایشقدرتسپاهاست

میزان| معاون سیاســی کل ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با تأکید بر این که آمریکا باید هزینه 
اشتباهاتش را بپردازد، گفت: اشتباهات محاسباتی 
ترامپ موجــب افزایش قدرت ســپاه می شــود. 
ســردار رســول ســنایی راد درخصوص اظهارات 
رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه 
در لیست حامیان تروریســت ها، گفت: آنچه را که 
ترامپ بر زبان می آورد، می تــوان به نوعی واکنش 
عصبی نسبت به تحوالت منطقه دانست؛ به عبارت 
دیگر این اظهارات بازتاب دهنده شرایط سختی است 
که آمریکایی ها در آن قــرار گرفته اند؛ چون نه تنها 
به اهداف منطقه ای خود نرســیدند، بلکه متحمل 
شکست های پیاپی نیز شدند. وی افزود: ترامپ در 
دوره رقابت های انتخاباتی به صراحت اعالم کرد که 
رقیب انتخاباتی اش یعنی »کلینتون« در شکل گیری 
و ادامــه حیات داعش نقش داشــته اســت؛ البته 
»کلینتون« هم قبل از آن به تالش برای به رسمیت 

شناختن خالفت بر آمده از داعش اذعان کرده بود. 

سرلشکر صفوی: 

ناامنیهادرعراقهوشیاریبیشتر
دستگاههایامنیتیرامیطلبد

تسنیم| دستیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا 
گفت: بازتاب ناامنی ها در عراق و تأثیر آن بر امنیت 
منطقه، لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه ها ی اطالعاتی 
و امنیتی را می طلبد.  ســردار سیدیحیی صفوی، 
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در 
بازدید ازآمادگی های رزمــی و عملیاتی یگان های 
نظامی و انتظامی استان کرمانشاه گفت: امنیت را 
نیروهای مسلح در منطقه برقرار کرده اند و هم اکنون 
بیشتر وظایف متوجه دولت اســت که با وجود این 
بستر امن بستر توسعه، پیشــرفت و ایجاد اشتغال 
 در بخش های کشــاورزی و تولیــدی و صنعتی را 

ایجاد کند .
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میز سیاست

غالمحسین کرباسچی: 
احمدی نژاد نه تأیید صالحیت می شود نه 

مردم به او اقبال دارند 
نامه نیوز نوشــت: غالمحســین کرباســچی، 
دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی گفت: فکر 
نمی کنم فرصتی دیگر برای احمدی نژاد در حوزه 
ریاست جمهوری باشد. خودشــان هم این مسأله 
را می دانند. نه ایشان توسط مراجع ذیصالح تأیید 
خواهند شد و نه مردم اقبال نسبت به ایشان دارند. به 
نظرم این نوع صحبت ها صرفا جنجال های سیاسی 

است که قصد دارند توسط آن خود را مطرح کنند.
وی در ادامه افزود: باالخره مراجعی هســتند که 
قانونا )صالحیت نامزدهــا را( رد یا تأیید می کنند؛ 
ولی من خودم به شخصه با توجه به عملکردی که 
از ایشان شــاهد بودم و ضربه ای که به مردم زده اند 
]ایشــان را[ تأیید نمی کنم؛ اما علی القاعده تأیید 

شورایی را می خواهد که این وظیفه را بر عهده دارد.
ایــن سیاســتمدار اصالح طلــب در خصوص 
تصمیــم این طیف سیاســی و حمایــت از آقای 
الریجانــی در انتخابات ریاســت جمهوری آینده 
گفــت: اصالح طلبان یــک جمعی هســتند و بر 
مبنــای حقیقت ها و واقعیت هایی کــه در جامعه 
هســت، تصمیم می گیرند. فعال تا این لحظه برای  
ســال 1۴00 نه اظهار نظری کرده اند و نه در جمع 
خودشان بحثی مطرح شــده و اساسا هنوز ورود به 

بحث انتخابات نداشته اند.

انتقاد عضو جبهه پایداری از انحصارطلبی ها
مردم را مصادره نکنیم

خبرآنالین نوشــت: نصــراهلل پژمانفــر، عضو 
جبهه پایداری درباره تقویت احــزاب و طرح های 
پیشنهادی برای بازگشــت جامعتین به محوریت 
اصولگرایان به خبرنگار خبرآنالین گفت: باالخره ما 
نمی توانیم موضوعاتی که مطرح می شود را به عنوان 

یک پیشنهاد نهایی تلقی کنیم چرا که مدل های 
مختلفی ممکن است مطرح شود تا تفکرات نزدیک 

به هم هستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
او ادامه داد: مهمترین مسأله برای درکنار هم قرار 
گرفتن جریان های همفکر بحث تحزب اســت که 
متاســفانه در جامعه ما هنوز زمینه های الزم برای 
این موضوع به طور کامل فراهم نیســت؛ یعنی با 
وجود این که بسیاری از تشکل ها برای ایجاد حزب 
مجوزهایی دریافــت کرده اند اما آمادگی جامعه به 
گونه ای است که احزاب خیلی ظهور و بروزی ندارند.

پژمانفر راه چــاره را پرداختن به مدل های دیگر 
دانســت و گفت: به نظر می رســد ما باید به دنبال 
مدل هایی باشیم که با واقعیت های جامعه همخوانی 
داشته باشد تا بتوانیم توسعه سیاسی را محقق کنیم؛ 
به عبارت دیگر باید به دنبال پیاده کردن مدل هایی 
باشیم که بتواند جمعیت های همفکر را به دور هم 

جمع کند؛
نماینده مردم مشهد با انتقاد از شرایط امروز فضای 
سیاسی کشور گفت: درحال حاضر گروه ها براساس 
منافع و امتیازات به دور هم جمع می شــوند. این 
موضوع انحصار طلبی هایــی را ایجاد می کند و آن 

چیزی نیست که بتواند رضایت مردم را جلب کند.
رئیس جبهه پایداری استان خراسان گفت: برخی 
فکر می کنند اگر لیست شان رأی آورد یعنی مردم 
آنها را قبول کرده اند درحالی که باید در آرای مردم 
دقت کرد چراکه آنها بــرای رأی دادن انگیزه های 
بســیار متفاوتی دارند و مصادره کردن نظر مردم 
به نفع یک جریان اشتباه اســت و آن جریان بعدا 

آسیبش را خواهد خورد.

عضو مجمع روحانیون: 
 از سخنان برخی هم لباسی هایم در 

صداوسیما درباره دین، خجالت می  کشم
 ایلنا نوشــت: عضو مجمع روحانیون مبارز در 

هیأت عزاداری بنیاد امید ایرانیان با بیان این که 
امروز دیــن و دینداری از ناحیــه افراط گرایان و 
تندروان در خطر اســت، گفت: حتی با نگاهی به 
دنیای غرب می بینیم که جوانــان آن جامعه در 
جست وجوی دینی هســتند که خأل موجود در 
جامعه غربــی را پر کند. حجت االســالم محمد 
مقدم با بیان این که تحول در اندیشه دینی الزم 
اســت، تأکید کرد: امروز دفاع از اصل دین بر ما 
فرض اســت. جامعه ما به گونه ای دچار تنش ها 
و مشکالت اســت و بیرون از این جامعه به نوعی 
دیگر درگیر چالش اســت. ما امروز وظیفه داریم 
از اندیشــه و عقیده دینی حمایت کنیم. اندیشه 
دینی گرفتار اندیشه جریان افراطی و تندرو است 
که برای هویت سازی دست به هر کاری می زند. 
آنچنان تندی و افراط شــکل گرفتــه که غیراز 

خودش را مسلمان نمی داند.
وی افزود: عده ای هم تندرو نیستند و متحجر 
هســتند و با هر چیز نویی برخورد می کنند. این 
نــگاه ایجاب می کند کــه ما تغییــر و تحول در 
اندیشه دینی داشته باشــیم. اگر نگاه ما به دین 
اصالح شده و عمیق نباشد، خود آن فاجعه است.

عضو مجمــع روحانیون مبارز بــا بیان این که 
وقتی ســخنان برخی هــم لباســی هایم را در 
صداوســیما دربــاره دین می بینم و می شــنوم 
خجالت می کشــم، اظهار کرد: اگر دین انسانی 
تفسیر شد حتی برخی از قواعد و ضوابط آن قابل 
چینش جدید است. اصول و عقاید در اسالم ثابت 
است و برخی از احکام فقهی اسالمی جنبه ثابتات 

ندارد یعنی براساس شاخص ها تفسیر می شود.

حدادعادل: 
وضع دادستان کل کشور درقبال فضای 

مجازی واقع بینانه است
میــزان نوشــت: غالمعلــی حدادعــادل، 

مشــاور عالی مقام معظم رهبــری در واکنش 
به حاشــیه های اخیــر درباره فضــای مجازی 
و اظهــارات دادســتان کل کشــور، گفت: من 
موضع گیری جناب آقای منتظری دادســتان 
محترم کل کشــور را در قضیه فضای مجازی، 

واقع بینانه می دانم.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
افزود: مواضع دادســتان کل کشــور دلسوزانه 
و شجاعانه بود، وضمن تشــکر از ایشان تأکید 
می کنم که این راه را ادامه بدهند و از هیاهویی 
که ممکن اســت یــک عده ایجــاد کنند هیچ 

نگران نباشند.
وی تصریح کرد: مســلم اســت کــه آنهایی 
که یک فکرهایی در ســر دارند ایشان را متهم 
خواهند کرد کــه می خواهند فضــای آزادی 
را محدود بکنند. این هیاهو ســبب نشــود که 
ایشان از ســخنان درســتی که اظهارکردند، 

عقب نشینی کنند.
حدادعــادل همچنیــن خطــاب بــه وزیر 
ارتباطــات گفــت: از ایــن وزیر محتــرم هم 
درخواست می کنم که به وظیفه خودشان برای 
دفع آفت ها و آســیب های فضای مجازی عمل 
کنند و بدانند که بیشــترین مسئولیت و انتظار 
روی دوش ایشان اســت تا اقدام الزم را انجام 

دهند.
مشــاور عالی رهبر انقالب خاطرنشان کرد: 
به جناب آقــای مهنــدس آذری جهرمی که 
البته وزیری جوان اســت عــرض می کنم که 
همیشــه فرصت در اختیار انسان نیست. امروز 
که ایشــان فرصت ادارۀ وزارتخانه را به دســت 
آورده اند، بهترین اســتفاده از این فرصت است 
کــه در مدیریت فضــای مجــازی همان طور 
 کــه دادســتان محتــرم کل کشــور گفته اند 

اقدام کنند.

در حاشیه جلسه  هیات دولت مطرح شد

تغییرشکل دولت مستلزم تغییر قانون اساسی است


