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اخبار
حجتاالسالم رئیسی:راهبرد آستان
قدس رقابت با بخش خصوصی نیست

حجتاالس�لام س��یدابراهیم رئیسی در
دیدار با مدیران آس��تان قدس رضوی با
بیان اینکه راهبرد آستان قدس رقابت با
بخش خصوصی نیست و آستان قدس در
سال گذشته  ۲۴درصد افزایش صادرات
داشته اس��ت ،اظهار داشت :حرکت یک
س��ازمان ب��دون راهب��رد و برنامه مثل
حرکت کشتی بدون قطبنما وناخداست
و تطبیق حرکت همه بخشهای آستان
ق��دس رض��وی ب��ا راهبرده��ای جدید
ضروری است .به گزارش فارس،رئیسی
تصریح کرد :راهبرد آستان قدس رقابت
با فعالین بخش خصوصی و تصدیگری
نیس��ت ،باید به گونهای اق��دام کنیم که
عامل تحرک و کارآمدی فعالین مردمی
در بخشهای مختلف باشیم .وی افزود:
عملک��رد دس��تگاههای نظارتی را ّ
مخل
ابتکار و جرات مدیران نمیدانم ،کار اگر
متقن و علمی باش��د و مدیر خود را مقید
ب��ه قانون بداند ،زمینههای ابتکار و اقدام
جهادی فراهم خواهد بود.
ترامپ خواهان قطع روابط
کشورهای عربی با ایران است

برخی منابع در دولت
ترامپ گفتند که وی
در پرونده بحران به
وجود آمده در شورای
همکاریخلیجفارس،
به دنبال اعمال فشار بر کشورهای عضو
این شورا برای قطع روابط با ایران است.
ب��ه گ��زارش فارس،به گفته ای��ن منابع،
ترامپ س��عی خواهد کرد اختالفات بین
این کشورها را از طریق حصول اجماع و
توافق درباره ضرورت ایجاد جبهه یکپارچه
برای مقابله با ایران ح��ل نماید .روزنامه
«الرأی» کویت با اع�لام این مطلب به
نقل از این منابع نوشت« :ترامپ که قرار
اس��ت بزودی با محمد بن زاید ولیعهد
ابوظبی دی��دار کند از کش��ورهای عضو
شورای همکاری خلی ج (فارس) میخواهد
ک��ه روابط خود با ای��ران را به طور کامل
قطع کنند» .این روزنامه در ادامه با اشاره
به اینکه تنها عربس��تان و بحرین روابط
دیپلماتیک با ایران را قطع کرده اما چهار
کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج
فارس (قطر ،ام��ارات ،کویت و عمان) با
ای��ران رواب��ط دیپلماتیک دارن��د ،افزود:
«طبق گفته ناظران ،کس��انی که از امور
منطقه آگاه هستند میدانند که درخواست
آمری��کا ب��رای قط��ع کامل رواب��ط این
کش��ورها با ایران در وضعیت فعلی ،شاید
[االن] شدنی نیست» .طبق این گزارش،
منابع آمریکای��ی همچنین میگویند که
ایجاد یک جبهه متحد متشکل از آمریکا
و کش��ورهای عض��و ش��ورای همکاری
خلیجفارس علیه ایران امری ممکن است
و واشنگتن در صورت خروج از توافقنامه
هس��تهای به متحدان عرب خ��ود برای
تحمیل تحریمه��ای اقتصادی بر تهران
اعمال فشار خواهد کرد.
شیخاالسالم :آل سعود و صهیونیستها
هر دو روی یک سکه هستند

یک کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح
ک��رد :جنس خاندان آلس��عود که مروج
تفکر وهابیت است از جنس صهیونیستها
اس��ت .حس��ین شیخاالس�لام در مورد
اظهارات اخیر محمد بن س��لمان ولیعهد
س��عودی در دفاع از رژیم صهیونیستی و
ارتباط کش��ورهای منطقه و اس�لامی با
این رژی��م ،تصریح کرد :باید توجه کنیم
که وهابی��ت و صهیونیس��م همزمان با
یکدیگر رش��د کردند و در زمان شکل
گیری ،حامی اصلی این دو تفکر انگلیس
بود ،گرچه اکنون ارباب آنها آمریکا است.
به گزارش ایس��نا،وی گفت :شاهنشینان
س��عودی و همچنین صهیونیستها هر
دو روی یک س��که هس��تند و اکنون به
ابزاری در دست آمریکا تبدیل شدهاند.
ل متهم پرونده حادثه
اعتراض وکی 
خیابان پاسداران به حکم

وکیلمدافع متهم پرون��ده حادثه خیابان
پاسداران از اعتراض به رای صادره توسط
دادگاه کیفری یک استان تهران در پرونده
موکلش خبر داد .سعید اشرفزاده ،با بیان
این مطلب گفت :رای دادگاه بدوی قبل
از سال جدید به بنده ابالغ شد و من نیز
همان زمان به رای صادره اعتراض کردم.
به گزارش ایسنا،وی افزود :هفته گذشته
سرپرست دادگاههای کیفری یک استان
تهران از ارس��ال پرونده ب��ه دیوان عالی
کش��ور خبر داد .براس��اس این گزارش،
محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور
جنایی تهران  15فروردین س��ال  97از
محکومیت عامل قتل سه نفر از ماموران
نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران
به سه بار قصاص و حبس خبر داد.

اخبار
آیتاهللمکارمشیرازی:برخی
میخواهند سند 2030را اجرا کنند

آغوش پاريس ب��راي گروهک منافقين
همواره باز بوده و در کنار آن دائما در حال
دخالت در امور داخلي کشورمان است .به
اين ترتيب تالش فرانس��ه و آلمان تنها
براي اعمال فشار بيشتر عليه کشورمان
اس��ت و البته نع بردن از وضعيت کنوني
چراکه ادامه اين روند اقتصاد کشورمان را
همچنان در کورد و بحران گرفتار خواهد
کرد و اين مسئلهاي است که اروپاييها
بخوبي ميدانند.

گ�روه سياس�ي_احمدرضا مس�عودي:

تنه��ا چند هفته ب��ه ضرباالجل دونالد
ترامپ رييسجمهور آمريکا درباره تعليق
تحريمهاي هس��تهاي عليه ايران( حفظ
برج��ام) باقي مانده و در همين اوضاع از
لندن گرفته تا برلين و پاريس طرفهاي
ديگ��ر توافق هس��تهاي قص��د دارند بر
اساس سازوکارهاي خود برجام را به زعم
خودشان حفظ کنند.
به گ��زارش «عصرايرانيان» ،نکته مهم
درباره برجام نيمبند اين است که اصوال
بع��د از اجرايي ش��دن تواف��ق در دوران
باراک اوبام��ا رييسجمه��ور دموکرات
آمري��کا تحريمهايي تازه عليه تهران به
تصويب رسيد که عمال نشان داد برجام
نقض ش��ده و ديگر خاصيتي ن��دارد اما
بع��د از روي کار آم��دن ترام��پ در کاخ
س��فيد اياالت متحده رسما با سلسلهاي
از اقدام��ات اندک فايدهه��اي برجام را
هم براي کش��ورمان به صفر رس��اند تا
اي��ن توافق برب��اد رفته باش��د .از اعمال
تحريمهايي مانند منع ورود اتباع ايراني
ب��ه اياالت متح��ده گرفته ت��ا منع ورود
افرادي که به ايران سفر داشتهاند در کنار
تحري م کاتس��ا تنها گوشهاي از اقداماتي
است که برجام نيمبند را رسما ملغي شده
نشان ميدهد.
مرکل و ماکرون؛ شريک دزد يا رفيق

قافله؟

اما روز گذش��ته خبري مخابره ش��د که
نش��ان ميدهد اروپاييه��ا همچنان با
نقش��ههاي خاصي س��عي دارند با حفظ
مناف��ع خود باصطالح پوس��ته برجام را
حفظ کنند.در شرايطي که اختالفهاي
اروپ��ا و آمريکا درب��اره برجام و موضوع
تعرفههاي تجاري همچنان موضوع مهم
جهاني اس��ت ،امانوئل مکرون و آنگال
مرکل در ماه آوريل به آمريکا ميروند تا
با دونالد ترامپ ،رئيس جمهوري آمريکا،
ديدار و گفتوگو کنند .به گزارش دويچه
وله ،دولت آلمان هنوز تاريخ دقيق سفر
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان به آمريکا
را مش��خص نکرده ،اما روزنامه آلماني
«بيلد» به نقل از «منابع بس��يارمطلع»
اعالم کرده است که تاريخ اين سفر ۲۷
آوريل (  7ارديبهش��ت ) خواهد بود .اگر
زمان اعالم شده از طرف روزنامه «بيلد»
دقيق باش��د ،اين س��فر چند روز پس از

فارنپاليس�ي :تعلي�ق تحريمه�اي

برجام�يرا به بازرس�ي از مراک�ز ايران
مشروط کنيم

ديدار و گفتوگوي دونالد ترامپ ،رئيس
جمه��وري آمريکا ،ب��ا امانوئل مکرون،
رئيس جمهوري فرانس��ه خواهد بود .به
اي��ن ترتيب واضح اس��ت که ماکرون و
مرکل عالوه ب��ر اينکه عزميبراي اجرا
ش��دن همين برج��ام ندارند که س��عي
دارند منافع سرش��ار اقتص��ادي خود را
حفظ کنند .نکته بعدي هم يادآوري اين
موضوع است که اساسا تالش احتمالي
م��رکل و ماک��رون براي حف��ظ برجام
براي حف��ظ منافع ايران نبوده،نيس��ت
و نخواه��د ب��ود چرا که مواض��ع اتخاذ
شده توس��ط اين دو سياستمدار اروپايي
به قدري روش��ن اس��ت که الزم نيست
برخي دولتيها کم��اکان به تالشهاي
اروپا دلخوش باشند .شهريورماه گذشته
امانوئل ماکرون ،رئيسجمهور فرانسه در
گفتوگو با ش��بکه خبري «سيانان»
برنامه موشکي ايران را «تهديدي براي
کل منطقه» خواند و خواستار گفتوگو با
ايران درباره اين برنامه بعد از سال ۲۰۲۵
شد« .برخي از محدوديتهاي ايران در
توافق هس��تهاي ايران در س��ال ۲۰۲۵
منقضي ميش��وند .رژيم صهيونيستي و
برخي منتقدان توافق هستهاي در آمريکا
خواس��تار تمديد اين محدوديتها بعد از
اين بازه زماني يا حتي دائميکردن آنها
ش��دهاند » .رئيسجمهور فرانسه در اين
مصاحبه که اندکي پيش از سخنرانياش
در هفت��اد و دومي��ن نشس��ت مجم��ع
عموميس��ازمان ملل متحد انجام شده

گف��ت« :ما به اين چارچوب (برجام) نياز
داريم .اگر اين تواف��ق را کنار بگذاريم،
چه پيش��نهادي داريم؟ هي��چ چيز».به
گزارش «سيانان» ،ماکرون همچنين
بر ضرورت اقدام جامعه بينالمللي براي
تدوي��ن راهبردي جديد ب��راي مقابله با
برنامه موش��کي ايران تأکي��د کرد .وي
گفت« :من ميخواهم درباره اين راهبرد
بيش��تر بدانم .الزم اس��ت ما آن (برنامه
موش��کي اي��ران) را کنترل کني��م ،زيرا
تهدي��دي براي کل منطقه اس��ت .بايد
بعد از س��ال  2025باب گفتوگو را باز
کنيم« ».ماکرون» در بخش ديگري از
اين مصاحبه با اشاره به بحرانهاي ايجاد
شده بر سر برنامه هستهاي کره شمالي،
مدعي شد که خروج از برجام ،ايران را نيز
وارد مسيري خواهد کرد که پيونگيانگ
پيموده است .عالوه بر ماکرون لودريان
وزيرامور خارجه فرانسه هم بارها اعالم
کرد بدنبال مذاکره با ايران بر سر مسائل
موشکي و منطقهاي و همچنين حمايت
ايران از حزب ا ...است .همچنين مهرماه
گذش��ته هم سران کش��ورهاي آلمان و
انگليس در يک گفتوگوي تلفني ضمن
تأکيد ب��ر پايبندي به توافق هس��تهاي
اي��ران و گ��روه  ،۵+۱به تک��رار ادعاها
عليه تهران پرداختند .يک س��خنگوي
نخس��توزير انگلي��س آن زمان گفت
«آنگال م��رکل» ،صدراعظ��م آلمان و
«ترزا م��ي» ،نخس��توزير انگليس در
اي��ن گفتوگوي تلفن��ي توافق کردهاند

جامعه جهاني بايد ايران را براي متوقف
کردن فعاليتهايش در منطقه و برنامه
موشکياش تحت فشار قرار دهد.
دفتر نخستوزيري انگليس در بيانيهاي
اعالم کرده ب��ود« :آنها توافق کردند که
انگلي��س و آلم��ان به توافق هس��تهاي
متعهدند .آنها همچنين توافق کردند که
الزم اس��ت جامعه جهاني براي مقابله با
فعاليتهاي منطقهاي بيثباتکننده ايران
و بررسي روشهاي رفع نگرانيها درباره
برنامه موشکي ايران همراه شود».
فرانس�ه و آلمان به دنبال چه چيزي

هستند؟

براي پي بردن به اصرار فرانس��ويها در
خصوص حف��ظ ظاهر و پوس��ته برجام
ميت��وان احتم��االت قريب ب��ه يقين و
متعددي را مطرح کرد اما نبايد فراموش
کرد که پاريس بعد از اجرايي شدن برجام
بيشترين قراردادهاي اقتصادي را با ايران
امضا کرد .کارخانه در آستانه ورشکستگي
پژو نج��ات پيدا ک��رد و ايرب��اس براي
ف��روش هواپيماي مس��افربري به ايران
قراردادهاي کالني امضا کرد .همچنين
ش��رکت توتال نيز با امضاي قراردادي با
ايران سود سرش��اري را براي خود کنار
گذاش��ته تا ثابت شود اقتصاد بحران زده
اروپ��ا تنها به دنبال نف��ع بردن از همين
برجام نيمبند است.
در عي��ن حال ب��راي اينکه ثابت ش��ود
فرانس��ويها حس��ن نيت در قبال ايران
ندارند بايد به اين موضوع اشاره کرد که

در عي��ن ح��ال روز گذشته،نش��ريه
آمريکايي «فارنپاليس��ي» در گزارشي
ب��ه «دونال��د ترام��پ» ،رئيسجمهور
آمري��کا توصيه کرده ب��ه جاي خروج از
برج��ام ،تعليق تحريمها علي��ه ايران را
به بازرس��ي از مراکز ايران مشروط کند.
فارنپاليس��ي با اين استدالل که خروج
آمري��کا از برج��ام ب��ه نفع اي��ران تمام
خواهد ش��د نوشته اس��ت« :راه بهتري
وج��ود دارد .کنگ��ره بايس��تي بندهاي
'قانون بررس��ي توافق هستهاي' (اينارا)
را اصالح کرده و الزام گزارشدهيهاي
دورهاي رئيسجمه��ور براي تأييد آن را
لغو کند ».کنگره آمريکا قانون موس��وم
به «اينارا» را س��ال  2015براي نظارت
نهاد قانونگذار آمريکا بر توافق هستهاي
دولت آمريکا با ايران به تصويب رساند.
برخي بندهاي اين قانون ،رئيسجمهور
آمريکا را ملزم به گزارشدهي به کنگره
درباره پايبندي ايران به برجام ميکنند.
فارنپاليسي نوشته اس��ت« :در عوض،
دولت بايد به عنوان يکي از ش��رطهاي
صدور معافيتهاي تحريميبراي ايران،
ب��ه طور منظ��م هر س��ايت مظنون به
انجام فعاليتهاي غيرمجاز هستهاي را
به کنگ��ره گ��زارش داده و با همکاري
متحدان بر بازرسي فوري از آنها توسط
آژان��س بينالمللي ان��رژي اتمياصرار
کند ».دول��ت آمريکا به موجب بندهاي
برجام ملزم است تحريمهاي وضعشده
عليه ايران به بهانه برنامه هس��تهاي را
تعليق کند .واشنگتن ،عليرغم پايبندي
ايران به تماميتعهداتش در برجام تالش
کرده با کارشکني ،مزاياي ايران از توافق
را به حداقل برساند.

یکی از مراجع تقلید گفت :اخیرا شنیده
شده که مسأله تعلیمات قرآنی در کتب
درس��ی کاهش پیدا کرده اس��ت ،اگر
دس��تهایی میخواهند سند  2030را
اعمال کنند باید هوشیار باشیم و مقابله
کنیم ،نباید اجازه داد مس��ائل قرآنی در
دروس م��دارس کاهش پی��دا کند .به
گزارش ف��ارس ،این مرج��ع تقلید در
دیدار نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان
اوقاف و وی ایشان با تقدیر از گسترش
فعالیتهای قرآنی در کشور اظهار کرد:
زمان��ی ب��ود ک��ه مخالف��ان میگفتند
شیعیان رابطه ای با قرآن ندارند و تنها
به ائمه طاهرین(ع) قناعت کرده اند که
این گسترش فعالیتها جوابی عملی به
مخالفان اس��ت .آیتاهلل مکارمشیرازی
افزود :گروهی از وهابیت هنوز هم این
شبهه دروغین را تکرار میکنند ،باید از
این فعالیتها خبررسانی کامل شود تا
همگان بدانند که بزرگترین مسابقات
قرآن��ی در ایران برگزار میش��ود ،ولی
بای��د آن را به اطالع همگان رس��انید
زی��را اط�لاع رس��انی ام��روز نق��ش
مهمی دارد.
امیر حیدری:اولویت امسال نوسازی
تجهیزات است

امیرس��رتیپ کیومرث حیدری فرمانده
نی��روی زمینی ارتش با بی��ان اینکه در
سال جاری چند کار مهم باید در اولویت
قرار گی��رد ،اظهار داش��ت :از مهمترین
برنامهها و فعالیت ه��ای نیروی زمینی
تجهیز تیپهای واکنش سریع و زدودن
کهنگی از اماک��ن و تجهیزات یگانها
اس��ت ،این برنام��ه ها در س��ال جاری
جزء اولویت فعالیت های نیروی زمینی
ارتش است .به گزارش فارس،وی ادامه
داد :ب��رای ارتقاء آمادگی رزمی باید تیپ
های واکنش س��ریع را با تجهیزات روز
مجه��ز کرد ت��ا بتوانی��م ماموریت ها را
یکی پس از دیگری با موفقیت پش��ت
سر بگذاریم همچنین در سال جاری باید
نس��بت به زدودن غبار کهنگی از اماکن
و تجهیزات یگان ها اهتمام ویژه داشته
باشیم تا روحیه و نشاط را در سطح یگان
ها جاری و ساری کنیم.
سلیمی :نفت امالمصائب کشور
شده است

سرلشکر رشید:

گروه سیاس�ی :سرلشکر غالمعلی رشید
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا (ص)
در ارزیابی میدانی از س��واحل مکران و
س��واحل و جزایر خلیجفارس و دیدار با
فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه
ضمن اش��اره به ش��رایط منطقه گفت:
منطق��ه خلیجف��ارس و دری��ای عمان
جایگاه ویژهای در سیاس��تهای دفاعی

با رصد تحرکات آماده هرگونه واکنش دفاعی و تهاجمی هستیم
 امنیتی جمهوری اسالمی ایران دارد.بنابراین ضمن اینکه رخدادها و تحوالت
را هوش��یارانه رص��د و مدیری��ت کرد،
همچنین باید در برابر حوادث پیشبینی
نشده و تأثیر آن بر گسترش رویاروییها
آماده بود .به گزارش تس��نیم،وی تاکید
کرد :سیاس��ت ای��ران در خلیجفارس و
دری��ای عمان «دفاع��ی  -بازدارنده» از

طریق «حضور همهجانبه و فعال» است.
جمهوری اس�لامی ای��ران ضمن رصد
کلیه تح��رکات و آمادگی برای هرگونه
واکنش دفاعی و تهاجمی در عین حال
به دنبال مدیریت حوادث و جلوگیری از
افزایش تشنج و درگیری در منطقه است.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا (ص)
تصریح کرد :سیاست جمهوری اسالمی

ای��ران در منطقه خلیجفارس تابع س��ه
اصلی اساسی اس��ت :تعامل و همکاری
فعال با همس��ایگان ،دف��اع از امنیت و
ثبات در منطقه و مقابله قاطعانه با اقدام
مداخلهآمی��ز قدرتهای فرامنطقهای در
منطقه.
سرلشکر رشید ادامه داد :نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران با قدرت و اقتدار

از مناف��ع خ��ود در منطقه دف��اع خواهد
ک��رد و با هرگون��ه رفت��ار تحریکآمیز
و بیثباتکنن��ده در منطق��ه ،قاطعانه و
هوش��یارانه برخ��ورد خواهد ک��رد .هیچ
کشوری نباید قدرت و صبر استراتژیک
ای��ران را در دف��اع از منافع خود و ایجاد
ثب��ات در منطقه به آزمون گرفته و دچار
اشتباه در محاسبه شود.

اختالف اصالحطلبان و کارگزاران بر سر دوران پسانجفی

گروه سیاس�ی :اواخر س��ال گذش��ته بود که خبر
اس��تعفای محمدعلی نجفی ش��هردار تهران که
هن��وز  6م��اه از عمر ریاس��تش بر کرس��ی اداره
پایتخت نگذش��ته بود ،منتشر ش��د .آنچه بیشتر
بهعنوان دلیل اس��تعفا پخش ش��ده بود بیماری
نجفی و عدم توانایی او برای اداره شهر است.
به گزارش تس��نیم،قبل از تعطیالت نوروز ،نجفی
استعفای خود را به شورای شهر تهران برد .تعداد
زیادی از اعضای شورا با استعفای او مخالف بودند
اما معلوم نیست سرنوشت شهرداری پایتخت چه
میش��ود؛ اینکه آیا اصرار برخ��ی اعضا بر ابقای
نجفی نتیجه میدهد یا اینکه باید با او خداحافظی
کنند و بهفکر انتخاب ش��خصیت دیگری باشند.
قرائن چنین برمیآید که احزاب و شخصیتهای
جناج اصالحات بر س��ر آینده کرس��ی شهرداری
اختالف دارن��د .روزنام ه آرمان در ش��ماره دیروز
خود (ش��نبه  18فروردین) در گفتوگو با عبداهلل
ناص��ری عل��ت اخت�لاف اصالحطلبان بر س��ر
انتخاب ش��هردار ته��ران را اینگونه نقل میکند
«بخش��ی از اصالحطلبان که وابستگان به حزب
و جریانی خاص بودند از ابتدا اصرار داشتند بهجز
محسن هاشمی ش��خص دیگری شهردار نشود،

پدرخواندههایاصالحاتبهدنبالسهمخواهیاز«بهشت»

به همین خاط��ر از ابتدا با حضور نجفی مخالفت
کردند» .ناصری در ادامه این گفتوگو با هش��دار
ب��ه مخالف��ان انتخاب نجفی بی��ن اصالحطلبان
میگوید «جریانی که از ابتدا مخالف حضور آقای
نجفی بوده نیز باید بداند این مسئله فقط مربوط به
شهردار نیست بلکه رقمزننده آینده اصالحطلبان
در انتخابات شوراهاس��ت ...اعضای شورای شهر
باید از این پیچ تاریخی مدیریت ش��هری بهنحو
احس��ن عبور کنند تا هزینهای ب��ر مردم و جبهه
اصالح��ات وارد نش��ود» .مهدی آیت��ی نماینده
مجلس شش��م شورای اس�لامی و فعال سیاسی
اصالحطل��ب نی��ز در همین روزنامه با اش��اره به
اینکه دو طیف اصالحطلبان و کارگزاران هرکدام
قصد داشتند گزینه خود را بهرأی اکثریت بگذارند
و کارگزارانیها هم دنبال محسن هاشمی بودند،
میگوید «نجفی چه بهلحاظ سنی و چه بهلحاظ
بدنی و از نظر شخصیت مناسب نبود» .وی درباره
گزینههای احتمالی جانش��ینی نجف��ی دوباره از
اخت�لاف اصالحطلبان میگوی��د «کارگزارانیها
دوباره محسن هاشمی را مطرح میکنند و جبهه
اصالحات و اعتدال ه��م دنبال آقای جهانگیری
هستند ،این خط درست نیست و هر دو گزینه به

اعتراف وندی شرمن:

با خروج از برجام به پیونگیانگ نشان میدهیم قابل اعتماد نیستیم

گروه سیاسی:وندی شرمن ،قائم مقام سابق وزارت
خارجه آمریکا و سرپرست هیئت مذاکرهکننده این
کشور در گفتوگوهای هس��تهای با ایران درباره
برنامههای دولت فعلی کش��ورش برای خروج از
برجام اظهارنظر کرده است.
به گزارش فارس،شرمن در مصاحبه با «یاهونیوز»
درب��اره تصمی��م احتمال��ی «دونال��د ترام��پ»،
رئیسجمهور آمریکا ب��رای خروج از برجام گفت:
«ب��ا فرض اینکه دولت ترام��پ بخواهد از برجام
خارج ش��ود ،س��ئوال اصلی که از آنه��ا دارم این
اس��ت که چه برنام��های برای روز بع��د از خروج
دارند؟» دیپلمات سابق آمریکایی تأکید کرد« :در
صورتی ک��ه رئیسجمهور تحریمها را برگرداند و
اروپ��ا نتواند به نحوی توافق را نگاه دارد ایرانیها
بازرسان بینالمللی را بیرون میاندازند و نظامهای

راس��تیآزمایی تعبیه شده در توافق را رد میکنند.
بدی��ن ترتیب ،ایاالت متحده و متحدانش نظارتی
بر فعالیتهای ایران در زمینه هس��تهای نخواهند
داشت ».او همچنین گفت« :با آنکه رئیسجمهور
ترامپ ممکن اس��ت تصور کند خ��روج از برجام
قاطعیت او را به کره ش��مالی نش��ان خواهد داد،
در ع��وض این کار به پیونگیانگ نش��ان خواهد
داد ک��ه نمیتوان ب��ه ایاالت متحده ب��ه عنوان
یک ش��ریک مذاکره اعتم��اد ک��رد ».ترامپ در
بیانیهای دیماه سال گذشته به نمایندگان کنگره
آمری��کا و دولتهای اروپای��ی ضرباالجل داد تا
فرارس��یدن موعد بعدی تعلی��ق تحریمها در روز
 22اردیبهشتماه برای «اصالح معایب فاجعهبار»
برج��ام اق��دام کنند و گرن��ه آمری��کا را از توافق
هستهای خارج خواهد کرد.

بدنه جبهه اصالحات و اعتدال آسیب میرساند».
روزنام��ه اعتماد هم مانند آرم��ان تیتر یک امروز
خود را به بحث استعفای نجفی اختصاص داد .این
روزنام��ه در گزارش مفصل��ی درباره برنامه حزب
کارگزاران بر س��ر رفتن نجفی چنین مینویس��د
«همان زمان که ارگان رسانهای حزب کارگزاران
کنارهگیری نجفی از این حزب را برجس��ته کرد،
مش��خص بود ک��ه احتم��ا ًال کارگزارانیها برای
کرس��ی او در ش��هرداری هم برنام��های خواهند
داشت .بر کسی پوش��یده نبود که گزینه مطلوب
آنها از همان ابتدا محس��ن هاش��می بود ...اخبار
غیررسمی حاکی از آن است که محسن هاشمی
ب��ا همراهی احم��د مس��جدجامعی از جدیترین
موافقان استعفا هستند» .علی شکوریراد دبیرکل
حزب اتحاد ملت در گفتوگو با این روزنامه توپ
اس��تعفا را در زمین مخالفان اصالحات میاندازد
و مدعی میش��ود «بهنظر من پ��روژهای در حال
اجراس��ت ...مخالفان اصالحات برای توقف این
رون��د روبهجلو پروژه خود را از ش��هرداری تهران
آغاز کردند ،».با این حال آنها بر سر علت استعفا
ه��م اختالف دارن��د چراکه کرباس��چی دبیرکل
کارگزاران چنین نقل میکند «اینکه آقای نجفی

اعالم کرده کس��الت دارد ،عین واقعیت است .در
این شرایط فش��ار کاری برایش مناسب نیست...
اگر قرار باش��د ک��ه مردم نگاه مثبتی نس��بت به
عملکردمان داش��ته باشند این اس��ت که تهران
بهخوبی اداره شود» .الیاس حضرتی نماینده مردم
تهران در مجلس هم در گفتوگو با اعتماد درباره
نظر شورا بر استعفای نجفی میگوید «هیچکدام
از اعضای ش��ورا مایل به پذیرش استعفای نجفی
نیستند اما از سوی دیگر خبردارم که آقای نجفی
مصر به استعفا است ...پیشبینی من این است که
ّ
در نهایت نجفی نماند اما این بهمعنی اختالفنظر
در ش��ورا نیس��ت» .اینکه آینده شهرداری تهران
چه میش��ود ،در روزهای آینده مشخص خواهد
ش��د اما بهنظر میرسد چالش اصلی بر سر دوران
«پسانجفی» است؛ اینکه آیا کارگزاران بار دیگر از
گزینه مطلوبش یعنی محسن هاشمی چشمپوشی
میکن��د و یا بهعکس ،بهرغم میثاقنامهای که او
قبل از انتخابات در ش��ورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلب��ان امض��ا ک��رده ب��ود خ��ود را برای
شهرداری تهران آماده میکند؛ امری که هرچند
کارگزارانیها با آن موافقاند اما مخالفانی هم در
شورا و هم در جناح اصالحات دارد.

آخرین عقدهگشایی «مکمستر»

علیه ایران موضع محکمی گرفتیم!

گروه سیاس�ی :هربرت ریموند مکمستر ،مشاور
امنیت مل��ی فعل��ی کاخ س��فید در بیانیهای که
ب��ه مناس��بت آخری��ن روز کاریاش صادر کرده
اتهامات علیه ایران را تکرار کرده است.
«دونال��د ترام��پ» ،رئیسجمه��ور آمری��کا چند
هفته پیش «مکمس��تر» را از س��متش عزل و
«جان بولتون» ،سفیر اس��بق آمریکا در سازمان
ملل متح��د را به جای او منص��وب کرد .ترامپ
گفت بولتون از  ۹آوریل ( ۲۰فروردین) جانش��ین
مکمستر خواهد شد.
«مکمستر» در بیانیهای که روز جمعه ( ۶آوریل/
 ۱۷فروردی��ن) صادر کرده به ذکر دس��تاوردهای
دول��ت ترامپ در مدت حضورش در این س��مت
پرداخته است.
به گزارش فارس،او درباره ایران نوش��ته اس��ت:

«در براب��ر جن��گ نیابتی  ۴۰س��اله ای��ران علیه
آمری��کا ،حمای��ت آن از گروههای تروریس��تی و
دامن زدن این کش��ور به خش��ونتها در سراسر
خاورمیانه مواضع محکمی گرفتهایم».
ترام��پ در هفتهه��ای گذش��ته ابت��دا «رکس
تیلرسون» را از س��مت وزیر خارجه آمریکا عزل
و «مای��ک پامپئو» را به ج��ای او منصوب کرد.
او چند روز بعد «مکمس��تر» را «جان بولتون»
جایگزی��ن کرد« .تیلرس��ون»« ،مکمس��تر» و
«جیمز متیس» ،وزیر دفاع آمریکا همراه با «جان
کلی» ،رئیس دفتر کارکنان کاخ س��فید اعضای
حلقه مش��هور شده به «آدم بالغهای» کاخ سفید
بودند که علیرغم داشتن مواضع تُند ضدایرانی،
مان��دن در برجام را به تبعات خروج از آن ترجیح
میدادند.

حجت االس�لام علیرضا س��لیمی عضو
هیئ��ت رئیس��ه کمیس��یون آم��وزش و
تحقیقات مجلس ش��ورای اس�لامی ،با
اشاره به شعار امس��ال که از سوی رهبر
انقالب ،حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری
شده است ،گفت :مجلس شورای اسالمی
در سالهای گذش��ته قوانین خوبی را در
راس��تای حمایت از کاالی ایرانی تدوین
کرده است که متاسفانه این قوانین روی
زمین مانده و به درس��تی از سوی دولت
اجرا نمیشود .به گزارش تسنیم،نماینده
مردم محالت در مجل��س با بیان اینکه
بر اساس آمارهای رسمی متاسفانه میزان
واردات کاال به کشور در سال گذشته24 ،
درصد افزایش پیدا کرد که عمده واردات،
ت،
ورود کاالهای با ضرورت ناچیز بوده اس 
گفت :فرهنگس��ازی در بحث استفاده از
کاالی داخلی ،یکی از اصلیترین وظایف
دستگاههای ذیریط است که باید به آن
توجه ویژه شود .عضو کمیسیون آموزش
مجلس همچنین یادآور شد :البته ترغیب
مردم به اس��تفاده از کاالی داخلی به این
معنا نیست که تولیدکنندگان ما توجهی به
محصوالت خود نداشته باشند .در همین
راستا نیز موسسات نظارتی کشور به ویژه
موسس��ه اس��تاندارد باید تولیدکنندگان
داخل��ی را ترغی��ب ب��ه افزایش کیفیت
تولیدات خود کنند .سلیمی با بیان اینکه
اگر بخواهیم تولید داخلی را جدی بگیریم،
باید سیاس��ت اقتصادی متکی به نفت را
با جدیت اصالح کنیم .امروز نفت تبدیل
به ام المصائب کش��ور شده که وابستگی
اقتصاد کش��ور به این سرمایه ملی انکار
ناپذیر اس��ت لذا باید این وابستگی را کم
کنیم.
دومینسالگرداولینشهیدمدافعحرم
ارتش ۲۳فروردین برگزار میشود

مراس��م دومین سالگرد ش��هادت اولین
ش��هید مدافع ح��رم ارت��ش جمهوری
اسالمی «محس��ن قوطاس��لو» برگزار
میش��ود .این مراس��م با حضور اقش��ار
مختلف مردم و با سخنرانی امیر سرتیپ
کیومرث حیدری ،فرمانده نیروی زمینی
ارتش جمهوری اس�لامی ایران و سید
عزت اهلل ضرغامی ،رئیس سابق سازمان
صدا و س��یما برگزار خواهد شد .مراسم
دومین سالگرد شهادت محسن قوطاسلو
روز پنجشنبه  ۲۳فروردین ماه از ساعت
 ۱۷بر سر مزار این شهید واقع در قطعه
 ۵۰گلزار ش��هدای بهش��ت زهرا (س)
برگزار میشود.

