انتقاد علما و اساتيد حوزه از اظهارات شبه انگيز روحاني درباره نقد در دروان معصومين ادامه دارد
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اخبار
بودجهشوراینگهبانکمترازپول
توجیبیبرخیمسئوالناست

عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبــان دیروز شــنبه ( 30دی  )96در
نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ
به ســؤال خبرنگار این خبرگزاری که از
انتقادات مطرح شده نسبت به آنچه چند
برابر شــدن بودجه این شورا در الیحه
سال  97عنوان شده است ،پرسیده بود،
گفت :بودجه شورای نگهبان مانند سایر
دستگاهها پیشبینی و تصویب میشود .به
گزارش فارس ،کدخدایی در ادامه خطاب
به منتقدان بودجه شورای نگهبان گفت:
الزم بــود صرفا یک تماس با ســازمان
برنامــه و بودجه میگرفتیــد و حقیقت
مطلب را در این باره جویا میشدید .شما
که به آنها دسترسی دارید .وی ادامه داد:
یا شخص دیگری در انتقاد از بودجه سال
آینده شــورای نگهبان بودجه سال 67
شورا را با بودجه  97مقایسه کرده است؛
آیا حقوق ایشــان در سالهای  67تا 97
تغییر نکرده است؟ آیا قیمت منزل ایشان
در باالی شهر امســال با سال  67یکی
است؟ سخنگوی شورای نگهبان گفت:
یا دوست دیگری به خاطر نسبتی که با
برخی افراد معروف دارد در یک خبرگزاری
نشسته است و میگوید چرا در سال آینده
شورای نگهبان  50میلیارد تومان بودجه
میگیرد؟ وی خطاب به این منتقد اظهار
داشت :شورای نگهبان خبرگزاری ندارد
و البته مثل شــما هم نیستیم که سریع
کیــف خود را برداریم و به دادگســتری
شــکایت کنیم چراکه ما بودجه شکایت
از منتقــدان را نداریم .وی تصریح کرد:
یا فرد دیگری درباره بودجه ســال آتی
شــورای نگهبان گفته است که اعضای
این شورا  12نفرند و چرا این همه بودجه
دریافت میکنند؟ این ســؤال مثل این
است که کسی بگوید رئیسجمهور یک
نفر اســت و چرا دولت این همه بودجه
دارد؟ کدخدایــی با تاکید مجدد بر اینکه
بودجه سال اینده شورای نگهبان متعلق
به نظارت و پاالیش قوانین اســت و به
ناظرات ،مرکز تحقیقات و سایر نهادهای
این شورا اختصاص خواهد یافت ،گفت:
کل بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از
پول تو جیبی برخی مسئوالن است.
دادستان خطاب به شهرداری:
اگر مستندات دارید ارائه کنید

گروه سیاسی :عباس جعفری دولتآبادی
دادستان عمومی وانقالب تهران پیرامون
مســائل مطرح شده در رابطه با فساد در
شهرداری تهران گفت :اعالم موارد فساد
بدون دلیل واثبات محل اشکال است و
طی نامهای به شــهردار تهران از ایشان
خواســتهایم مســتندات ارائه دهند .به
گزارش فارس ،وی در پاســخ به سوالی
مبنی بر اینکه اخیراً مســاله فســاد در
شــهرداری تهران مطرح شده است در
رابطــه با جزئیــات آن بگویید ،تصریح
کرد :او ًال من در اینجا از مســئولین گله
دارم ،مسئولین اگر به فسادی میرسند
ابتــدا باید به مراجع رســمی کشــور
بگوینــد ،به اندازه کافــی روان و افکار
مــردم را با اخباری که بــدون اثبات در
اختیار دیگران قرار میدهیم پریشــان
میکنیــم ،بنده روز چهارشــنبه نامهای
به آقای نجفی (شــهردار تهران) نوشتم
و از ایشان مستندات خواستم .دادستان
تهران ،افــزود :از همین تریبون به همه
مسئولین اعالم میکنم که طرح و اعالم
موارد فســاد بدون دلیل و اثبات و بدون
تصویب در مرجع رســمی محل اشکال
اســت ،مردم رنجیده خاطر میشوند که
ما مواردی را بگوییم و ســپس به دنبال
دلیل برویم بنابر این آقایان مســئول از
جمله شــهردار تهران اگر دالیلی برای
فســاد در جایی دارند اول به دســتگاه
قضایی ،بازرســی کل کشور و دادستانی
اعالم کنند .برهمین اساس نیز همانطور
که گفتم طی نامــهای به قید فوریت از
ایشان خواستهایم که این کارا نجام شود.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد :از همین
جا به همه مسئولین اطالع میدهیم که
مبادا از تریبونهای رســمی فسادی را
اعالم کنند که ثابت نشده باشد.

ادامه هشدارهای روحانيت به روحاني

گروه سياسي :سيل واکنشها و نقدهاي
علما ،مراجع و فعاالن سياسي کشور به
اظهارات حســن روحاني کماکان ادامه
دارد.
به گزارش «عصر ايرانيان» ،روحاني ۱۸
دي ماه در جمع وزير و معاونان وزارت
امور اقتصاد و دارايي با اشاره به ضرورت
نقد در هر شــرايطي عنوان کرده بود :
همه بايد انتقاد بشــوند استثنا نداريم ،
تمام مسئولين در کشور قابل نقد هستند
 ،ما در کشور معصوم نداريم  ،اگر يک
وقتي امــام زمان ظهور کرد آنوقت هم
ميشــود نقد کرد.روحاني البته در ادامه
هم گفته بود :پيامبر (ص) هم اجازه نقد
ميداد .ديگه باالتــر از پيامبر (ص) در
تاريخ نداريم .وقتي پيامبر (ص) صحبت
ميکــرد ،طرف بلند ميشــد روبروي
پيامبــر (ص) و ميگفــت« :حرفي که
داري ميزنــي نظــر توســت يا وحي
است؟» اگر پيامبر (ص) ميگفت« :نظر
من اســت» انتقاد ميکرد و ميگفت:
«مــن قبول ندارم» .نکتــه قابل توجه
اينکه روحاني در ادامه نميگويد که اين
حرف از ســوي يک کافر مطرح شده و
بعدا که ميگويد اگر اين حرف خداست
عذابي بر من نازل شود همانجا عذابي
بر اون نازل ميشود .همان روزها بعد از
اينکه علما و مراجع همراه با مسئوالن
کشــور بــه ايــن اظهــارات واکنش
نشــان داده بودند دفتر رييس جمهور
اطالعيهاي هم صادر کــرد که در آن
امده بود :در پي برخي حاشيهســازيها
پيرامون ســخنراني رياســت محترم
جمهــوري ؛ مطالبي همچــون «قابل
نقد بودن معصومين عليهم الســام»
که با تقطيع و تحريف هدفمند جمالت

رئيسجمهور ،ابتدائ ًا از سوي يک چهره
سياســي بيان شد و متأسفانه زمينهساز
قضــاوت و موضعگيــري گروهــي از
رسانهها ،اشخاص و برخي تشکلهاي
حــوزوي گرديد؛ کام ً
ال کذب اســت و
از جمله ،به هيــچ عنوان عبارت «امام
زمان(عج) هم قابل نقد اســت» نه در
ســخنان ايشان وجود داشته و نه از آن
قابل استنباط ميباشد .بديهي است باور
و اعتقــاد به عصمت انبياء و معصومين
عليهم السالم از مسلمات قطعي مذهب
تشيع است.

آيتا ...موحدي کرمانــي :انتقاد با
سؤال تفاوت دارد

در هيمــن رابطــه ،آيــتا ...موحدي
کرمانــي دبيرکل جامعه روحانيت مبارز
نسبت به اظهارات حسن روحاني درباره
«نقد معصومين» واکنش نشــان داد و
پاسخهاي قرآني و داليل ديني به اين

اظهــارات داد.وي ميگويد :متعجبم از
شــخصي که هم نامش روحاني است
هم در کسوت روحانيت قرار دارد .متاثر
شــدم که شــخصي در جايگاه رياست
جمهــوري اين حرفهــا را بزند .آقاي
روحاني! دو مطلــب داريم ،يکي انتقاد
و ديگري ســؤال .هيچ کــس از امام
معصــوم انتقاد نکرده ،معناي انتقاد اين
اســت که به حرف امام اعتراض دارم .
مگر ميشود کسي را به عنوان جانشين
پيامبر بشناسيم و بعد انتقاد کنيم .آيتا...
موحدي کرماني در ادامه تاکيد ميکند:
پيامبر از خودش حرفي نزده است و هر
چيزي بوده وحــي بوده ،انتقاد از پيامبر
و جانشــين پيامبر در مکتب شيعه هيچ
جايي نداشــته است در واقع اگر سؤالي
داشــتند مطــرح ميکردنــد و جواب
ميشــنيدند .اگر کســي قانع نميشده
اصال شيعه نبوده است.

آيت ا ...مهدوي :نميتوان در گفتار
امام احتمال خطا داد و آنان را نقد کرد

همچنيــن آيت ا ...ســيد ابوالحســن
مهدوي نماينــده مــردم اصفهان در
مجلس خبــرگان رهبري هــم اظهار
داشــت :صحبتي را بعضي از مسئوالن
در مورد جواز نقد پيامبر و امام داشــتند
که بازتاب خاصــي در مجامع حوزوي
داشته است.
وي افــزود :موضوع اين اســت که آيا
ميشود امام و پيامبر را نقد کرد و به مردم
گفت که ميتوانيــد پيامبر و امام را نقد
کنيد؛ ممکن است گوينده بعداً تصحيح
کند و بگويد منظور چيزي ديگري بوده
اســت؛ البته آن شخص گوينده ،جايگاه
محترميدر نظام اسالميدارد؛ پس سؤال
اينجاســت که آيا يک طلبه ميتواند به
مردم بگويد ميتواننــد پيامبر و امام را
نقد کننــد يا خيــر؟ وي اضافه کرد :ما

از آيــه ميفهميم که قول رســول خدا
و اولي االمر ،منطبــق بر قول پروردگار
است؛ پس همانگونه که نميتوان خداي
متعــال را نقد کرد يعني احتمال خطا در
گفتار پــروردگار نميدهيم ،نميتوان در
گفتار پيامبر و امــام احتمال خطا داد و
آنان را نقــد کرد و از آنان اطاعت نکرد؛
خداونــد متعال ،اطاعت صد در صدي را
از پيامبر انتظــار دارد .وي با بيان اينکه
گاهي اوقات ســؤال و نقد درباره واليت
فقيه است ،تصريح کرد :اگر مردم نسبت
به ولي فقيــه انتقاد دارند ،نميتوانند آن
را مطرح کنند؛ چراکه بر اســاس دليل
عقلي ،مردم تخصصي در رشته فقاهت
و مديريــت در رأس جامعه اســاميرا
ندارند ،بيش از نيمياز مردم در امور ديني
متخصص نيستيد؛ پس نميتوانند مرجع
تقليد را نقد کنند.

آيت ا ...اراکي :اهــل بيت (ع) خود
ميزان قســط و شــاخص ســنجش
هستند

آيتا ...اراکي دبيــرکل مجمع جهاني
تقريب مذاهب اســامينيز ميگويد :
طبق آي ه «و نضع موازين القســط» و
تفســير آن ،اهل بيــت (ع) خود ميزان
قسط و شاخص ســنجش هستند .اين
که بگوييد همه چيز و همه کس قابل
نقد است مسدود کردن باب نقد صحيح
است .وي خطاب به رئيس جمهور گفت
 :ظاهراً دروسي که در جواني خواندهايد
را فراموش کردهايد لذا بهتر اســت به
سياســت خود بپردازيد وقتي سوادش
را نداريد اعتقادات مــردم را رها کنيد.
مشکالت معيشتي و دنيوي مردم بسيار
است  ،وقتي علمش را نداريد به مسائل
اخرويشان کار نداشته باشيد.

بیانیه بیسابقه دستگاه دیپلماسی با  عبارات تند  در پاسخ به اظهارات یک کارشناس سیاسی

گروه سیاسی :مناظره بین سیدیاسر جبرائیلی و
رحمانیان با واکنش وزارت امور خارجه مواجه شده
است؛ مناظرهای که طی شب های گذشته برگزار
شــد و در آن جبرائیلی در قامت یک کارشناس
سیاســی که در حوزه مذاکرات هستهای باتجربه
اســت با مطرح کردن این موضوع که یک مرکز
بینالمللی در امریکا ماه ها پیش از به ســرانجام
رسیدن توافق هستهای که بعدها موسوم به برجام
شــد به طور کامل متن برجام را پیشبینی کرده
بود عمال دســتگاه دیپلماسی را به چلش کشید
اما پاســخ وزارت امور خارجه که با عصبانیت هم
همراه بوده تعجبآور بود.
ژبیانی ه عجیب وزارت امورخارجه

در بیانیه وزارت امور خارجه خطاب به یک منتقد
الفاظ و عباراتی به کار برده شده که سراسر تحقیر
و توهین است؛ در واقع بیانیه اخیر وزارت خارجه
آن هم بدون پاســخ مســتدل به نقد جبرائیلی،
تکمیل کنندهراه و روش حســن روحانی رییس
جمهوری اســت که از ابتدای عمر دولت یازدهم
بارها به منتقدان دلسوز توافق هستهای تاخت و
کار به جایی هم رســید که آنها را مشتی بزدل
و ترســو خطاب کرد! شاید با مرور بخشهایی از
بیانیه وزارت امور خارجه عمــق فاجعه در مورد
پاسخگویی به منتقدان بیشتر هویدا شود:
روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطالعیهای با
اشاره به سخنان مهمان یکی از برنامههای شبکه
یک صدا و سیمای جمهوری اسالمی در دومین
سالگرد توافق هستهای ،با این ادعا که متن برجام
دقیقا همان چیزی است که  14ماه قبل از امضاء
شــدن توسط یک موسسه آمریکایی نوشته شده
بوده و آمریکاییها فقــط دیکته گفتهاند ،اعالم
کرد :زمان این تردستیهای ژورنالیستی مدتها
اســت که گذشــته و مردم ما فریب این صحنه
سازیهای سیاسی توســط تازه از راه رسیدگان
ناشــی و کم اطالع را نخواهند خورد .اما جالب
اســت که دو ســال پس از اجرایی شدن برجام
هنوز عدهای دســت از عقده گشــایی برنداشته
و با اســتفاده از فرصتی که متاسفانه رسانه ملی
سخاوتمندانه در اختیارشان قرار میدهد ،بی محابا
به ملت شــریف ایران و همه ارکان نظام ،که از
جزء به جزء مذاکرات و دشــواریهای آن آگاهی
داشته و دارند توهین کرده ،و از آن مهمتر عزت و

وقتیوزارتخارجهدشمنرااشتباهمیگیرد

استقالل کشور را ملعبه اغراض سیاسی و جناحی
خود قرار میدهند.
در بخش دیگری از این بیانیه امده اســت :روابط
عمومی وزارت امور خارجه در پایان با ابراز تاسف
از تداوم چنین رویکردی در برخی از رســانهها،
تاکید کرده اســت که قصد پیگیری حقوقی این
قبیل دروغهــا و تهمت ها را ندارد اما مرتکبین
را به ج ّد بــه ترجیح منافع ملی بر منافع کوچک
جناحی توصیه میکند .البته مســئولیت نهاهای
ذیربط نسبت به تشویش اذهان عمومی ارتباطی
به پیگیری حقوقی وزارت امور خارجه ندارد.
نکته تاسفبار در خصوص این بیانیه به کار بردن
عباراتی نظیر :تردســتیهای ژورنالیستی ،عقده
گشایی ،ادعای مضحک ،دیدگاههای متوهمانه،
دروغها و تهمتها و تازه از راه رسیدههای ناشی
و کم اطالع! خطاب به جبرائیلی است.

پاســخ جبرائیلی به اعتراض وزارت خارجه
درباره مناظره تلویزیونی

بعد از انتشــار این بیانیه وزارت امور خارجه ،سید
یاسر جبرائیلی نیز متعاقب ًا جوابیهای به آن منتشر
کرد .متن جوابیه جبرائیلی به وزارت امور خارجه
بهشرح ذیل است:
پیــرو مناظــره روز چهارشــنبه  27دیماه 96
اینجانب با آقای مهدی رحمانیان مدیرمســئول
روزنامه شــرق در برنامه ثریا ،وزارت امور خارجه
دولت آقای روحانی بیانیهای صادر کرده و ضمن
ایراد ناســزاهایی چــون «تازه از راه رســیده»،
«کماطالع»« ،عقدهگشــا»« ،مغرض سیاســی
و جناحــی»« ،مصاحبه ســخیف ســاختگی»،
«همنوایی با دشــمنان» و ،...مســائلی را مطرح

کرده اســت که الزم میدانم نکاتی را درباره آنها
متذکر شوم.
او ًال از خوانــدن متــن این بیانیه حقیقت ًا بســیار
خوشحال شدم .وقتی شنیدم وزارت خارجه علیه
ایــن حقیر بیانیه داده ،با خــود گفتم البد چونان
همه بیانیههایی که از آن دستگاه صادر میشود،
مرا نیز به «خویشتنداری» توصیه کردهاند .اما با
مطالعه بیانیه دیدم که خیر ،وزارت خارجه ما هم
میتواند مواضع آتشــین اتخاذ کند؛ اما ظاهراً آن
کلیگوییهای دیپلماتیک ،مصرف خارجی و این
ناسزاگوییها ،مصرف داخلی دارد.
در بخش دیگری آمده اســت :این پرســش از
جناب آقای دکتر ظریف بســیار جدی است که؛
آمریکاییها ،چه امیدی به حضور طیف سیاسی
جنابعالی در قدرت داشــتند و پیروزی شــما در
انتخابات چهنفعی برایشــان داشت که به شورای
روابط خارجی آمریکا رفتید و آنها را تهدید کردید
که اگر توافق نشــود ،مردم به افراد دیگری رأی
خواهند داد« .همنوایی با دشــمنان قسمخورده
ملت» ،این رفتارهای حیرتانگیز شــما سیاسی
است یا نقدهای مستند ما بر برجام؟
جبرائیلی در عین حــال تاکید کرده :وزارت امور
خارجه در پایان بیانیه خود ،این حقیر را به پیگیری
حقوقی تهدید کرده است .من حتم ًا از شکایت این
دستگاه استقبال میکنم تا در یک دادگاه علنی،
ناگفتههای دیگری را نیز بازگویم.

با موضــوع برجام گفت :از واکنش وزارت خارجه
به یک گفتوگوی دو طرفه در برنامه ثریا تعجب
می کنــم .به هر حال بعد از دو ســال از اجرای
برجام این فرصتی که مسووالن صدا و سیما برای
گفتوگــوی دو طرفه در خصوص نقاط ضعف و
قوت برجام فراهم کردهاند ،فرصت مغتنمی است
و وزارت محترم خارجه باید از بررسی عملکردش
خوشحال باشــد .حضور در برنامههای دو طرفه
بهترین کمک را برای رشــد فکری مردم و بیان
نقــاط قوت برجام فراهم میکنــد و طبیعتا باید
استقبال شود.
وی افــزود :همانطور که در برنامه هم ذکر کردم
تاکنون چندین بــار از اعضای تیم مذاکره کننده
برای حضور در ثریا و گفتوگو با منتقدان دعوت
کردهایم ،که متاسفانه صالح ندانستهاند در برنامه
حضــور یابند و البته در این چهار ســال در هیچ
برنامــه دو طرفهای هیچ کــدام از اعضای تیم
مذاکره کننده حضور نیافتهاند.

سرکشــی در مقابل دلسوزان داخلی؛ انفعال
مقابل دشمنان

با بررســی متقن بیانیه وزارت امور خارجه علیه
یک منتقد و در عین حال مرور مواضع مسئوالن
دســتگاه دیپلماســی در قبال اقدامات عملی و
مداخله جویانه مسئوالن امریکایی و اروپایی تنها
یک واقعیت تاســفاور آشکار میشود که همان
جبهه گیری و بیادبی نســبت به دلسوزان داخل
کشور و البته همزمان اظهارات منفعالنه و از روی
عجز در مقابل زورگویان خارجی است.
تنها در یکی از موارد باید به شــهریور ماه امسال
برگشــت که نیکــی هیلی نماینــده امریکا در
ســازمان ملل ادعایی مبنی بر وجود مراکز اعالم
نشده نظامی در خصوص ایران کرد اما سیدعباس
عراقچی معاون ظریــف درباره اظهارات هیلی و
مالقاتش با یوکیا آمانو ،تنها گفته بود :شــنیدن
صحبتهای اینچنینــی از نماینــده آمریکا در
سازمان ملل واقعا عجیب است!
بدون تردید اگر بجای جبههگیری علیه منتقدان
دلسوز کشور ،مسئوالن دستگاه دیپلماسی ذرهای
در برابر دشمنان کشور اراده داشتند حاال وضعیت
دعوتهایی که بیپاسخ ماندهاند
همچنین محسن مقصودی مجری و تهیه کننده برجام نیمبند و رو به احتضار به این شــکل نبود؛
برنامه تلویزیونی «ثریا» هم در رابطه با واکنش برجامی که در ته دره ســقوط کرده اما دولتیها
وزارت امور خارجه نسبت به برنامه این هفته ثریا همچنان بر ادامه راه تاکید می کنند!

در شرایطی که وزیر خارجه آمریکا با اروپاگردی در پی اجماع بر سر تغییر متن برجام است روسیه میگوید توافق هستهای بدون آمریکا مفهومی ندارد

سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه،
در پاسخ به سوالي حول برجام گفت :اگر
يکي از طرفها از توافق هستهاي ايران
خارج شود ،ديگر نميتوان آن را اجرا کند و
سپس اين توافق از هم ميپاشد .آمريکا در
تالش است کشورهاي اروپايي را مجاب
کند که موضعي مانند آنها در قبال برجام
بگيرند .به گزارش فارســف وزير خارجه
روســيه با بيان اينکه برجام هنوز نمرده
است ،تاکيد کرد اگر برجام شکست بخورد،
کرهشمالي به اتفاقي که براي توافق ايران
و آمريکا افتاده مينگرد و ديگر نميتوان
با آنها نيز توافق کرد .الوروف توضيح داد:
همانطور کــه رئيسجمهور آمريکا گفت
تا زمان بررســي مجدد توافق هستهاي
که تصميم نهايي درباره مذاکره مجدد و
اصــاح يا خــروج از آن را بگيرد 2 ،تا 3
ماه زمان است .وي همچنين افزود :ما در
تالش هستيم که توافق هستهاي نه مورد
مذاکره مجدد و نه تغيير قرار بگيرد .اين
مسئله از نظر ايرانيان غيرقابل قبول است

الوروف :برجام بدون آمریکا یعنی هیچ

و کشورهاي اروپايي نيز اين خطر را درک
کردهاند.
اما در عين حال ،يک مقام ارشــد وزارت
خارجه آمريکا گفتــه رايزني درباره ايران
و توافق هســتهاي برجام ،محور اصلي

بسياري از رايزنيهاي «رکس تيلرسون»،
وزير خارجــه آمريکا در ســفر به لندن،
پاريس ،ورشو و داووس خواهد بود.
به گزارش تســنيم به نقل از رويترز ،اين
مقام وزارت خارجه آمريکا که نخواست نام

او فاش شود گفت« :ناگزير ،ايران محور
اصلي بســياري از گفتوگوهايي خواهد
بود که وزير خارجه با متحدان ما در ناتو و
شريکانمان در اروپا خواهد داشت».
وي اضافــه کــرد« :مــا ،در راســتاي

تالشهايمان بــراي رفع معايب (توافق
هستهاي ايران) و در مرحله بعدي ،نحوه
مهار نفوذ مخــرب ايران در منطقه روي
هماهنگيهاي نزديک با انگليس و فرانسه
تأکيد داريم».
مقام وزارت خارجه آمريکا پيشبيني کرد:
«بنابراين من فکر ميکنم اين موضوعات،
اولويت بااليي در رايزنيهاي او (تيلرسون)
خواهند داشت.
ســفر تيلرســون به اروپا در حالي انجام
ميشود که «دونالد ترامپ» ،رئيسجمهور
آمريکا به کشورهاي اروپايي و نمايندگان
کنگــره آمريکا براي «اصــاح نقائص
وحشتناک برجام» ضرباالجل داده است.
ترامپ جمعه شب هفته گذشته ( 22ديماه)
طبق تعهدات آمريکا در برجام تحريمهاي
هستهاي عليه ايران را تمديد کرد ،اما بار
ديگر از قانونگذاران کنگره خواست طرحي
را براي اصالح معايب برجام تهيه کنند.
وي سپس تصريح کرد که چنين طرحي
بايستي حاوي چهار شرط باشد.

اخبار
مسئوالن برای حل مشکالت
اقتصادی اقدام عاجل کنند

آیتاهلل ســیدمحمود هاشمیشاهرودی
با اشــاره به جنگ اقتصــادی که امروز
آمریکا علیه نظام جمهوری اســامی در
پیش گرفته اســت ،اظهار داشت :امروز
دشمنان مشکالت اقتصادی کشورمان
را به عنوان زمینهای برای اعمال فشار و
جلوگیری از پیشرفتهای ملت ایران مورد
سوءاستفاده قرار میدهند و ضرورت دارد
همه مسئوالن کشور برای حل معضالت
اقتصــادی و گرفتاریهای معیشــتی
مردم اقدام عاجــل نمایند .وی توجه به
سیاستهای کلی نظام را در قانونگذاری
و اجرا بسیار مهم دانست و گفت :باید در
تدوین آییننامه نظارت مجمع ،موضوع
ضمانت اجرایی به جد مدنظر قرار گیرد.
سردار شریف :دشمن در ایجاد فاصله
بین مردم و سپاه شکست خورد

ســردار رمضان شریف سخنگوی سپاه،
هوش رســانهای ،اشــراف اطالعاتی و
مدیریــت حرفــهای را ضامن موفقیت
روابط عمومی دانست و گفت :شکست
جبهه رســانهای دشمن در ایجاد فاصله
بین مردم و ســپاه مرهون هوشمندی
ملت و همــت اصحاب رســانه ایران
اسالمی است .به گزارش سپاهنیوز ،وی
با اشاره به مأموریت های ذاتی و رسالت
خطیر روابط عمومی سپاه گفت :انعکاس
و معرفــی شایســتگیها ،کارکردهــا،
توانمندی ها و نقش آفرینیهای سپاه در
دفاع از انقالب اسالمی و پیش برندگی
نظام و ملت ایران با شــیوه های مؤثر و
موفق با بهره گیری از ابزارها و فرصت
های رسانه ای به جامعه و افکار عمومی
شالوده رســالت روابط عمومی سپاه به
شمار می رود.
«نیچروان بارزانی» امروز
به ایران سفر میکند

منابع رسانهای به نقل از کنسولگری ایران
در اربیل ،از سفر فردای «نیچروان بارزانی»
نخســتوزیر منطقه کردســتان و «قباد
طالبانی» معاونش به تهــران خبر دادند.
به گزارش فــارس به نقل از پایگاه خبری
«عراق الخیر» ،کنسولگری ایران در اربیل
طی بیانیهای اعالم کرد که نیچروان بارزانی
ومعاونشقبادطالبانیامروزیکشنبهدرراس
یک هیأت از منطقه کردستان عازم ایران
خواهند شد .بر اساس این بیانیه ،این سفر
با هدف تبادل آراء درباره قضایای سیاسی،
اقتصادی،امنیتیوفرهنگیصورتمیگیرد
و انتظار میرود نتایج آن مثبت باشد.
مقام سابق آمریکایی :آمریکا چهار
ماه دیگر از برجام خارج میشود

«ریچارد نفیو» ،مقام پیشین وزارت خارجه
آمریکا گفته توافق هستهای ایران و گروه
 ،5+1احتما ًال بعد از مــاه مه  2018دوام
نخواهد آورد .به گزارش سیانبیســی
بســیاری از کارشناسان مسائل تحریمی
معتقدند که توافق هستهای برجام در مسیر
فروپاشی قرار گرفته است« .نفیو» با اشاره
به موعد بعدی که ترامپ باید تحریمهای
هستهای علیه ایران را تعلیق کند گفت:
«من بســیار نگرانم که این توافق بعد از
مــه  2018دوام نخواهــد آورد ».دونالد
ترامپ جمعه هفته پیش تعلیق تحریمهای
هستهای علیه ایران را تمدید کرد اما گفت
ممکن است آخرین بار باشد که این کار
را میکنــد .او به متحدان اروپایی امریکا
ضرباالجل داد قبل از فرا رسیدن موعد
بعدی تعلیق تحریمهای ایران (چهار ماه
بعــد) «نقائص برجــام» را اصالح کنند.
شــرایطی که ترامپ برای نگاه داشــتن
آمریکا در برجام تعیین کرده از نگاه بسیاری
از کارشناسان غیرعملی است .نفیو گفت:
«ترامپ فهرستی از مطالبات غیرمعقول
تعیین کرده که من فکر نمیکنم برآورده
کــردن آنها در هیچ توافق معقوالنهای با
اروپا یا کنگره آمریکا ممکن باشد ».وی
تصریح کرد« :واقعیت ساده این است که
ترامپ از برجام بیزار است ،حتی اگر درکی
از آن نداشته باشد».

