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انعکاس
••سایت نماینده نوشت  :حسام الدین آشنا مشاور رئیس
جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار نماینده درباره این که
«آیاجهانگیری به جای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت
معرفی می شود یا خیر»  ،گفت  :عذرخواهی می کنم
موقعیت صحبت ندارم!
••رویـــداد  24نوشت  :ســن کــانــدیــداهــای انتخابات
ریاستجمهوری ،حداکثر  75و حداقل  40سال و مدرک
تحصیلی نیز دکترا و کارشناسیارشد تعیین شده است.
با این شرایط در سال  1400تعداد زیادی از چهرههای
سیاسی ایران نمیتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند.
به خصوص این که یک جریان سیاسی چنان چه برای
انتخابات برنامه جدی داشته باشد گزینه یک دور های
معرفی نخواهد کرد و افرادی نامزد انتخابات خواهند شد
که در صورت پیروزی ،شانس نامزدی در  1404هم داشته
باشند .لذا احتمال نامزدی این افراد در صورت تصویب
قانون «بسیار کم» پیشبینی میشود.
••اعتماد آنالین نوشت  :صــفـیا ...فغا نپور مسئول
حقوقی فدراسیون فوتبال دربــاره اینکه آیا قانون منع
حضور بازنشستگان که از سوی مجلس تصویب شد در این
مجموعه هم اجرا خواهد شد یا خیر؟ گفت :فدراسیون
نهادی است که مستقیم زیر نظر فیفا فعالیت دارد و بر
اساس اساسنامهاش یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب
میشود .افــرادی چون حیدر بهاروند  ،علی کفاشیان،
محمدرضا ساکت و  ...نامشان در این فهرست دیده میشد
که البته به نظر میرسد فدراسیون فوتبال برنامهای برای
قطع همکاری با آن ها ندارد.
••خبرگزاری دانشجو مدعی شد :مسئوالن برگزاری
امتحانات ورودی مدارس تیزهوشان ،به بهانه این که چادر
شرکت کنندگان در این امتحانات مانع از بازرسی بدنی
مسئوالنحراستآموزشوپرورشاست،بهصورتاجباری
چادر یکی از شرکت کنندگان در این امتحانات را از سر وی
کشیدهاند و مانع داشتن حجاب به صورت اختیاری توسط
اینشرکتکنندهشدهاند.اینمسئلهدرحالیاتفاقافتاده
که در این جلسه مردهای نامحرم نیز حضور داشته اند.
••تابناک نوشت  :وکیلمدافع حمید بقایی از بازگشت
موکلش بعد از پنج روز مرخصی درمانی به زندان اوین خبر
داد .وی در این باره اظهار کرد :حمید بقایی به منظور درمان
به مدت پنج روز به مرخصی آمده بود که صبح امروز (دیروز)
با همراهی محمود احمدی نژاد به زندان اوین بازگشت.
وی با اشاره به مرخصی پنج روزه حمید بقایی ،گفت :ظاهر ًا
به ایشان اعالم شده که با تمدید این مرخصی موافقت
میکنند که بتواند کارهای درمانیاش را انجام دهد اما
وی مجدد روز پنجم به زندان اوین بازگشته است .وکیل
مدافع معاون اجرایی دولت دهم درباره درخواست اعاده
دادرسی مجدد موکلش گفت :درخواست اعاده دادرسی
قبلی که ارائه کرده بودیم پذیرفته نشد و درخواست اعاده
دادرسی مجدد نیز ارائه نکردیم.
••فردا نیوز نوشت  :نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در
مجلس گفت « :من آمار و اطالعات دقیقی در زمینه حضور
خانواده مسئوالن در خارج از کشور ندارم ،اما اینکه برخی
از مسئوالن ،در سطح معاون وزیر یا وزیر خانواده هایشان
در آمریکا هستند و آن جا اشتغال یا امکاناتی دارنــد را
میدانم اما اینکه چه تعداد هستند و با چه ظرفیتی واقعا
اطالعات دقیقی ندارم».حسینی درخصوص توئیتی که
آقایرساییدربارهخانوادهسیفمنتشرکردهمگفت«:من
اطالعات دقیقی در این زمینه ندارم».
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سخنان ترامپ درباره مذاکره بدون پیش شرط با ایران فقط  ۲ساعت دوام داشت!

تازههای مطبوعات
••فرهیختگان -حجتاالسالمشیرمردی،معاونبازرسی
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در گفتوگو با این
روزنامه گفت :فعالیت اقتصادی برای ائمه جمعه ممنوع
است .وی همچنین درباره وجود نردههای جداکننده در
نمازجمعه افزود :بودن یا نبودن این نردهها در اختیار نهاد
نمازجمعه نیست ،بلکه شورای تامین این ضوابط را مصوب
کرده است .اگر رئیس ستاد نمازجمعه این ضوابط را تغییر
دهد یا نردهها را جمع کند ،بهعنوان مجرم با او برخورد
میکنند .یعنی اگر روزی در این جا حادثهای اتفاق بیفتد
و مشکل امنیتی ایجاد شود آن ها باید پاسخ گو باشند .ما
میخواهیم تمام این نردهها و محافظها برداشته شود .یک
امامجمعه بیاورید که از این اقدام دفاع کرده باشد یا گفته
باشد نرده بیاورید یا محافظ برای من بگذارید.
••سازندگی – این روزنامه ضمن انتشار تصویر بزرگی
از اسحاق جهانگیری ،در گزارشی با تیتر « 2ماموریت
جهانگیری» نوشت :معاون اول رئیس جمهور مامور شده
هم به ترمیم تیم اقتصادی کابینه کمک کند و هم رابطه
اصالح طلبان با حاکمیت را ترمیم کند.
••کیهان – این روزنامه در گزارشی با عنوان «دوصد گفته
چوننیماعدامنیست»نوشت:آشفتگیهایاخیردربرخی
حوزههای اقتصادی را میتوان به فرصتی برای ریشهکنی
تروریستهای اقتصادی تبدیل کرد .فرصتی که استفاده از
آن مشروط به همکاری نهادهای مختلف و قاطعیتی بدون
مالحظه است.
••فرهیختگان  -در سال  ،96بیش از  70هزار خودروی
خارجی به ارزش  1.8میلیارد دالر (دالر سههزار تومانی)
معادل  6هزار میلیاردتومان وارد کشور شده است .حال
اگر هزینه ایجاد هر شغل را  100میلیون تومان (میانگین
ایجاد هر شغل) در نظر بگیریم 6 ،هــزار میلیارد تومان
میتواند برای  ۵۵۰هزار ایرانی شغل ایجاد کند .بنابراین
در سال  97نیز اگر همان میزان خودرو وارد کشور شود،
یعنی هزینه ایجاد  ۵۵۰هزار شغل را به واردات خودرو
اختصاص دادهایم.
••ایران  -در پی افزایش نرخ ارز در ایران ،اتباع ترکیه از
طریق سه دروازه مرزی سروـ اسندره ،رازی -کاپی کوی
و گوربوالغ -بازرگان به ایران سفر کرده و اقدام به خرید
مایحتاج و کاالهای مورد نیاز خود میکنند .هم اکنون هر
لیرترکیه که خود شاهد افت  30درصدی ارزش در سال
جاری میالدی بود ،با دو برابر افزایش نرخ ،به قیمت 25
هزار ریال در شهرهای مرزی ایران خرید و فروش میشود.
به این طریق عم ً
ال قدرت خرید اتباع ترکیه در ایران به علت
گران شدن نرخ ارز ،طی چهار ماه اخیر دو برابر شده است.
••جهان صنعت  -بــدون تغییر رویکردهای اقتصادی،
جابهجایی افراد در تیم اقتصادی دولت ،نمیتواند نتیجه
و عایدی مهمی در پی داشته باشد.
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رکورد جدید بیاعتباریآمریکا

کورش شجاعی

▪ 3پیش شرط پمپئو برای مذاکره با ایران

در همین حال مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا تنها
حدود دو ساعت پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا،
در گفت و گو با سیانبیسی ،اولین پیش شرط ها درباره
مذاکره با ایران را مطرح کرد تا رکورد جدیدی در تزلزل
واشنگتن بر روی مواضع خود ثبت کند .وزیر امور خارجه
آمریکا با بیان این که از این ابــراز تمایل ترامپ حمایت
میکند ،گفت :در صورتی رئیسجمهور با ایرانیها پای
میز مذاکره خواهد نشست که ایرانیها تعهد به اعمال
تغییرات در نحوه رفتار با مردم این کشور را نشان دهند،
از رفتار بد خود بکاهند و بتوانند بپذیرند که وارد توافقی
هستهای شوند که در عمل مانع اشاعه [تسلیحاتی] شود.

آقای دکتر و سکه 2ریالی
میرسد آقای ترامپ عاشق مالقات برای مالقات است
و به نتایج مالقا تهای خود و سخنان متناقض خویش
چندان نمیاندیشد .وی افزود :ما با توجه به تجربه تلخی
که از مذاکره با آمریکا و نقض مکرر تعهدات دولتمردان آن
داشتهایم طبیعی است که ارزشی برای پیشنهاد وی قائل
نباشیم.ترامپ باید قبل از هر چیز ،خروج آمریکا از برجام
را جبران کند و نشان دهد که برای تعهدات اسالف خود
و قوانین بینالمللی احترام قائل است.سید محمد صدر،
مشاور عالی وزیر خارجه نیز گفت :پیشنهاد ترامپ بدین
دلیل است که بگوید من آمادگی مذاکره داشتم ،اما طرف
ایرانی نپذیرفت .آقای ترامپ در ابتدا باید اشتباهات
گذشته اش را جبران کند ،بعد حرف از مذاکره بزند.
▪ناطق نوری :پیشنهاد ترامپ در شورای عالی امنیت
ملی بررسی شود

▪شــرط سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا برای
مذاکره :ایران باید تغییر کند

شرط های پمپئو پایان این شرط گذاری ها نبود و گرت
مارکوس سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا هم در
ادامه اظهارنظرهای متناقض مسئوالن کشورش درباره
مذاکره با ایران گفت :رئیسجمهور ترامپ آماده گفتوگو
با تهران است ،به شرط آن که این کشور به طور اساسی
تغییر کند .مارکوس تصریح کرد :آمریکا حاضر است برای
پایان تحریمها و برقراری مجدد و کامل روابط دیپلماتیک
و تجاری وارد عمل شود و به ایران اجازه دهد که فناوری
پیشرفته داشته باشد و از پیوستن دوباره اقتصاد ایران
به نظام اقتصادی بینالمللی حمایت کند .وی در ادامه
گفت :هر چند این مسئله تنها در صورتی ممکن است که
تغییرات آشکار ،قابل لمس و ماندگار در سیاستهای
ایران ایجاد شود .تا آن زمان اگر نظام این کشور تغییری
(در رفتار خود) ندهد ،درد تحریمها افزایش خواهد یافت.
▪البرادعی :نمیتوانی ایران را تهدید کنی و ناگهان
خواستار مذاکره شوی

پیشنهاد متناقض مسئوالن آمریکایی برای مذاکره با ایران
با واکنش برخی از چهره ها و تحلیل گران غربی روبه رو
شد .محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در واکنشی توئیتری خطاب به ترامپ تأکید
کرد :تو نمیتوانی توافقی که همه آن را یک دستاورد
میدانند کنار بگذاری  ،این کشور ( ایران) را تهدید کنی،
به رهبرانش توهین کنی و سپس به طور ناگهانی خواستار
مذاکره شوی .توافقات بر اساس اعتماد  ،سازش دوطرفه
و احترام بنا شدهاند نه بر اساس ارعاب و تهدیدات .رویکرد
در قبال کره شمالی یک مدل برای ایران نیست .
▪کنایه شرمن به پیشنهاد ترامپ

به گــزارش تسنیم ،ونــدی شرمن مسئول پیشین تیم
مــذاکــره کننده آمریکا هــم در توئیتر نــوشــت« :آقــای
رئیسجمهور! ایران ممکن است یک پیششرط داشته
باشد ،پیوستن [آمریکا] به جمع کشورهای حامی برجام

واکنش

که ضمانت میکند ایــران هیچگاه نمیتواند به سالح
هستهای دست پیدا کند ».شبکه خبری آلمانی ای.آر.
دی هم درباره این موضوع نوشت که ترامپ نخست شالق
(چماق) و بعد هویج را نشان داد .کارشناس بی.بی.سی
هم با اشاره به این که ترامپ گاهی بدون نظر مشاورانش
اظهارنظر می کند ،گفت :منظور ترامپ از توافق معنادار
با ایران ،همان شروط دوازده گانه علیه ایران است که
بسیاری از آن به براندازی نظام ایران تعبیر و تأکید کردند
که این شروط غیرممکن است .این کارشناس افزود:
رئیس جمهور آمریکا گاهی به دنبال اقدامات نمایشی
اســت و باید دیــد واکنش ایــران به ایــن درخــواســت چه
خواهد بود.
▪تحلیل اعضای شورای آتالنتیک از پیشنهاد مذاکره
ترامپ

«متئو کــروئــنــیــگ» مــدیــر مــرکــز اســتــراتــژی و امنیت
«اسکوکرافت» در شورای آتالنتیک هم تأکید کرد :تمایل
ترامپ برای دیدار با ایرانیها ،به کارگیری «استراتژی
فشار و تعاملی اســت که آمریکا سا لها در مواجهه با
کشورهای سرکش» دنبال کرده است .وی در ادامه تأکید
کرد ،ترامپ همزمان که وعدههای گفتوگو با ایران را
مطرح کرده ،فشار اقتصادی و نظامی بر ایران را افزایش
خواهد داد« .باربارا اسالوین» دیگر عضو شورای آتالنتیک
هم تأکید کرد :این سوال مطرح است که آیا رئیسجمهور
آمریکا واقعا مایل به انجام این کار است یا حتی میتواند
این کار را انجام دهد و با حسن نیت وارد مذاکره با ایران
شود آن هم پس از آن که یکجانبه از توافق هستهای ایران
خارج شد و منع صدور روادید برای ایرانیها را صادر کرد.
▪خرازی :ترامپ عاشق مالقات برای مالقات است

اظهارنظرهای متناقض مقامات آمریکایی برای گفت و
گو با ایران ،با واکنش منفی چهره های داخلی نیز روبه
رو شد .سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط
خارجی در واکنش به پیشنهاد ترامپ بــرای مالقات
با حسن روحانی رئیس جمهوری ایــران گفت :به نظر

با ایــن حــال حجت االســام ناطق نــوری عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام دربــاره پیشنهاد ترامپ گفت:
ابتدا به ساکن ما نباید مذاکره را رد کنیم و بگوییم بی خود
کرده است؛ باید تامل داشته باشیم و دستپاچه نشویم،
ذوق زده هم نشویم که ترامپ از همین ذوق زدگی ممکن
است سوء استفاده کند ،ممکن است ما را تست کند.
وی اضافه کرد :مسئوالن ذی ربط باید با تدبیر و درایت
موضوع را رصد کنند .در شورای عالی امنیت ملی مورد
بحث قرار بگیرد و در نهایت با توجه به موخراتی که شاید
داشته باشد ببینند چگونه عمل کنند.
▪ابوطالبی :بازگشت آمریکا به برجام هموار کننده مسیر
سنگالخ کنونی است

حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور کشورمان در صفحه
توئیتر خود با اشاره به درخواست آمریکا نوشت :احترام
به ملت بزرگ ایران ،کاهش خصومتها و بازگشت آمریکا
به برجام ،هموارکننده مسیر سنگالخ کنونی است .وی
افزود :سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل پس از
تهدید ملت بزرگ ایران ،موضوع مالقات دو رئیسجمهور
مطرح شد؛ اکنون هم پس از خروج از برجام ،مالقات
بدون پیششرط اعالم می شود! کسانی که به گفتوگو به
عنوان روش حل اختالفات در جوامع متمدن باور دارند،
باید به ابزار آن هم ملتزم باشند.
▪آصفی :ترامپ قبل از مذاکره با ایــران تکلیفش را با
خودش ،بولتون و پمپئو مشخص کند

حمید رضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه
کشورمان با اشــاره به پیشنهاد ترامپ بــرای مذاکره با
ایران گفت :الزم است که ترامپ ابتدا تکلیف خود را با
تندروهای کاخ سفید مشخص کند .بولتون و پمپئو دنبال
ماجراجویی هستند ،این در حالی است که آقای ترامپ
صحبت از مذاکره با ایران میکند .ما درواقع در درون
کاخ سفید یک سردرگمی مشاهده میکنیم و بهترین
راهنمایی برای آقای ترامپ اگر واقعا به دنبال مذاکره با
ایران است ،این است که افراد تندرو را از خود دور کند،
چرا که اولین مانع برای این موضوع افرادی چون پمپئو و
جان بولتون هستند.

خبر مرتبط

واکنش رسمی وزارت خارجه به پیشنهاد ترامپ

فرمانده سپاه :آقای ترامپ ،مردم و مسئوالن سناریوهای شما را می شناسند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت :منطق جمهوری اسالمی ایران ،منطق گفتوگو و تعامل است که
نیازمند احترام متقابل و پایبندی به تعهدات بینالمللی است .به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی ،در خصوص سخنان
جدید رئیسجمهور آمریکا مبنیبر اعالم آمادگی بدون پیششرط برای گفتوگو با ایران ،گفت :باید ببینیم آیا
رئیسجمهور آمریکا بعد از سرخوردگی از لفاظیهای بیحاصل ،با تغییر ادبیات خود تصمیم گرفته است دست از
زبان تهدید علیه مردم ایران بردارد؟ گرچه اظهارات بعدی وزیر خارجه آمریکا که بالفاصله بعد از صحبتهای آقای
ترامپ بیان شد ،نشان از سردرگمی و آشفتگی در سیاست خارجی آمریکاست .وی اظهار کرد :پیشنهاد گفتوگو
با ایران از سوی آقای ترامپ در شرایطی ارائه میشود که دولت ایاالت متحده آمریکا بدون هیچ توجیهی و برخالف
تمام موازین بینالمللی از برجام خارج شده و تحریمهای غیرعادالنه خود را مجدد بر مردم ایران تحمیل کرده است.
جمهوری اسالمی ایران در عمل ثابت کرده که اهل گفتوگو و منطق است و چنان چه تعهدی بپذیرد ،بدان پایبند
میماند .اما آیا آقای ترامپ هم میتواند چنین ادعایی بکند؟ مذاکره شرایط و الزاماتی دارد که تاکنون در گفتار
و رفتار آقای ترامپ و همکارانش نشانهای از آن دیده نشده است .ایشان چگونه میتواند به مردم ایران ثابت کند
که سخنانش از سر یک اراده واقعی بوده و برای عوامفریبی بیان نشده است در حالی که وزارت خزانهداری آمریکا
کشور به کشور حرکت میکند و به آنها برای ممانعت از همکاریهای اقتصادی و بازرگانی با ایران فشار میآورد؟
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد« :تحریم» و «فشار» نقطه مقابل «گفتوگو» است که نیازمند «احترام متقابل» و
«پایبندی به تعهدات بینالمللی» است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،با انتشار نامهای به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای
مالقات با مقامات ایرانی ،واکنش نشان داد و تأکید کرد که ملت ایران اجازه چنین کاری را به مسئوالن خود نمی
دهند .به گزارش فارس ،در ابتدای نامه سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری آمده است« :آقای ترامپ ایران
کره شمالی نیست که به درخواست مالقات شما پاسخ مثبت بدهد .بدانید مردم ایران ،دین و ایمانشان را با اسالم
احیا شده توسط حضرت امام خمینی (ره) تقویت کردهاند و با ملتهای سلطهپذیر تفاوتهای فراوانی دارند و هرگز
بهمسئوالنخوداجازهمذاکرهومالقاتباشیطانبزرگرانمیدهند».سرلشکرجعفریباتأکیدبراینکهمسئوالن
نظام هم سناریوهای عوامفریبانه شما را به خوبی میشناسند و آن را بارها تجربه کرده اند ،افزود« :شما یک رئیس
جمهور غیرحرفهای در عرصه سیاست هستید که با الفبای مبارزه و آزادی خواهی ملتها به کلی بیگانهاید .رؤسای
جمهور سابق آمریکا که یا نظامی بودند یا سیاسی ،خیلی بهتر از شما میدانستند یا آموختند که ایران و ایرانی قابل
تهدید نیست و در برابر هر نوع تهدید و فشار بیگانگان متحد و یکدل میشوند».این مقام نظامی کشورمان با اشاره
به این که کارشناسان و متفکران آمریکایی این بازیهای ناشیانه را قبول نداشته و به نتیجهای که ترامپ در انتظار
آن نشسته معتقد نیستند ،خطاب به رئیس جمهور آمریکا ادامه داد« :شما این آرزو را به گور خواهید برد که مقامات
جمهوری اسالمی ایران از شما درخواست مالقات کنند یا اجازه مالقات با شما را از ملتشان دریافت نمایند .هرگز
چنین روزی را نخواهید دید .همچنان در کاخ سیاهتان بنشینید و در توهم مالقات با مقامات ایرانی بمانید و بدانید
حتی رؤسای جمهوری بعدی آمریکا هم آن را نخواهند دید».

وزیرکشور 15 :استاندارتغییرمیکنند
نورایی  -وزیر کشور اعالم کرد که حدود  15استاندار
به دلیل مصوبه منع به کار گیری بازنشستگان تغییر
خواهند کــرد .به گــزارش ایلنا ،رحمانی فضلی،در
همایشمعاونانسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداری
های سراسر کشور با اشــاره به آغــاز موج تغییرات در
استاندار یها گفت:دولت و وزارت کشور همواره
از جــوان گرایی در عرصه هــای مدیریت استقبال و
حمایت کــرده و می کنند و ما با نفس تغییر مخالف
نیستیم ،بر همین اساس طبق این مصوبه حدود ۱۵
تن از استانداران تغییر خواهند کرد و به معاون سیاسی
وزارت کشور ماموریت داده شــده تا نیروها و افــراد
باتجربه از مجموعه وزارت کشور با اولویت معاونان
فعلی استانداران برای تصدی گری سمت استاندار
معرفی کنند.درهمین باره ،نجات ا...ابراهیمیان عضو
شورای نگهبان با تاکید بر این که اگرطرح اصالح قانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شود
برای ابالغ به مجلس ارسال خواهد شد ،گفت :درغیر
این صورت برای تامین نظرات شورای نگهبان مجدد
در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در صورت اصرار
مجلس بر مصوبه بــرای اخذ تصمیم نهایی به مجمع
تشخیص مصلحت خواهد رفت.ابراهیمیان همچنین
درباره انتخاب هیئت رئیسه این شورا گفت :هر سال
یک بار هیئت رئیسه شورای نگهبان انتخاب می شود
امروز(چهارشنبه) نیز طبق معمول هرسال به صورت
مخفی برگزار می شود.

▪کدخدایی :طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان در دستور کار امروز شورا قرار دارد

در همین حال سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو
با خراسان دربــاره دستور جلسه امــروز (چهارشنبه)
ایــن شــورا گفت :طــرح اصــاح قــانــون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان در دستور بررسی شورا قرار
دارد .عباسعلی کدخدایی همچنین گفت :الیحه
اصــاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در
دستور کــار اســت .به گــزارش ایسنا ،انتخاب هیئت
رئیسه شورای نگهبان نیز در دستور کار این شورا قرار
دارد.اصــاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در
مجلس و محدود شدن به کارگیری استثناها که سه
شنبه هفته گذشته گذشته در مجلس به تصویب رسید،
باعث شد تا منابع مختلف خبری آمارها و گمانه زنی
های مختلفی را درباره مدیران دولتی که بازنشسته
هستند و با اجرای این قانون باید کنار بروند ،منتشر
کنند از جمله استاندارانی که مشمول ایــن قانون
میشوند .پیشتر برخی رسانه ها مدعی شده بودند که
استانداران آذربایجان شرقی ،اصفهان ،ایالم ،بوشهر،
تــهــران ،فــارس ،مــرکــزی ،هرمزگان ،یــزد ،خراسان
رضوی ،خراسان شمالی ،زنجان ،سمنان ،قم ،همدان
سیستان و بلوچستان .با این حال تاکنون درباره این
که استانداران کدام استان ها براساس اصالحیه جدید
قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید کنار بروند،
خبر رسمی منتشر نشده است.

...

بدون موضوع

shojaee@khorasannews.com

کمال خرازی:ترامپ باید قبل از هر چیز ،خروج آمریکا از برجام را جبران کند

طاهری -رئیس جمهور آمریکا بعدازظهر روز دوشنبه
به وقت محلی با بیان این که «من به توافق با ایران
پایان دادم آن توافق (برجام) مسخره بود» بر دیدار با
رئیس جمهور ایران بدون هیچ پیش شرطی تاکید کرد
 .موضع گیری که حتی دو ساعت هم دوام نیاورد و
وزیر امورخارجه آمریکا و سخنگوی شورای امنیت ملی
آمریکا شروط کشورشان برای مذاکره با ایران را مطرح
کردند .به گزارش ایسنا و فارس ،دونالد ترامپ ،شامگاه
دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی با نخستوزیر ایتالیا
درباره مذاکره با ایران و دیدار با مقامات کشورمان ادعا
کرد که تمایل دارد با مقامهای ایرانی مالقات داشته
باشد .وی مدعی شد« :من به مالقات کــردن اعتقاد
دارم .اگر آنها بخواهند ،من قطع ًا با [مقامهای] ایران
مالقات خواهم کرد ».ترامپ که سعی می کرد با کنایه
از موضوع تحریم ها و کمک گرفتن از آن برای مذاکره
استفاده کند گفت« :نمیدانم که آیا آنها آماده این کار
هستند .آنها اکنون در حال پشت سر گذاشتن دوره
سختی هستند ».ترامپ یادآور شد« :من به توافق با ایران
پایان دادم .این توافق مسخرهای بود ».رئیسجمهور
آمریکا گفت« :معتقدم آنها احتما ً
ال در پایان به این نقطه
خواهند رسید که خواستار مالقات شوند و من آمادهام تا
هر زمان که بخواهند ،با آنها مالقات کنم .من این کار
را از روی قوت یا ضعف انجام نخواهم داد .فکر میکنم
این کار اقدام مناسبی است .اگر بتوانیم به نتیج ه معنادار
دست یابیم -نه اتالف کاغذی که در توافق قبلی اتفاق
افتاد -قطعا مایل به انجام مالقات خواهم بود ».در ادامه
خبرنگاری پرسید که آیا وی پیششرطی برای چنین
مالقاتی دارد که رئیسجمهوری آمریکا ادعا کرد« :هیچ
پیششرطی ،نه .اگر آنها بخواهند مالقات کنند ،من
هم مالقات خواهم کرد .هر زمان که آ نها بخواهند.
این کار برای این کشور خوب است ،برای آن ها خوب
است ،برای ما خوب است و برای جهان خوب است».
این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی است که وی
هفته گذشته در پیامی توئیتری به هشدارهای حسن
روحانی رئیس جمهور ایــران که به او گفته بود ،با دم
شیر بازی نکن واکنش نشان داده و ادعا کرده بود در
صورت ادامه تهدید از سوی مقامات ایران ،این کشور با
پیامدهایی مواجه خواهد شد که تاکنون کمتر کسی در
تاریخ تجربه کرده است.
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بسیاری از ما از کنار مسائل و اتفاقات متعددی که در
گوشه و کنار شهر و دیارمان می افتد خیلی راحت می
گذریم .اتفاقاتی به ظاهر ساده که کمی دقت و توجه به
آن ها گاه برای برخی منشأ اثر بلکه تحوالتی در نوع نگاه
به زندگی ،منش و رفتار و حتی سرنوشت آنان شده است.
آن چه در این نوشته به آن اشاره می شود برگرفته از گفتار
کوتاهی از طلبه ای اهل دل در مجلس ختم پدربزرگ
یکی از همکاران عزیزم است که به رشته تحریر در آوردن
آن را بی ثمر و خالی از لطف نمی دانم .ماجرایی که در آن
جلسه به اختصار بیان شد ،گزیده واقعه ای بود که شرح آن
را گوینده ،سال ها قبل در مجله مکتب اسالم خوانده بود.
اما آن قصه چه بود؟! قصه ،قصه پیش فرستادن «کاشت»
در مزرعه دنیا و «برداشت» در سرای آخرت بود .روزی
فرزانه مردی برای معالجه به پزشک مراجعه می کند،
دقت نظرش باعث می شود که متوجه «دست به خیری»
و نیکوکاری آقای دکتر شود .آن پزشک نه تنها از برخی از
بیماران هزینه ویزیت دریافت نمی کرد ،بلکه یادداشت و
عالمتی برای نگرفتن پول دارو توسط داروخانه و به حساب
دکتر گذاشتن آن ،همراه نسخه می کرد .تا این جای قصه
همان طور که می دانم و می دانید خیلی از نیکوکاران و
اهل خیر پاک اندیش در حرفه های گوناگون اهل این
گونه کارها هستند و با روش های متفاوت به همنوعان
خود یاری می رسانند و دست خیر دارند اما نکته ظریف
ماجرا ،چگونگی آغاز این نیکوکاری و دقت و درس آموزی
دکتر از یک اتفاق ظاهرا ساده بود.آن روزها از تلفن همراه
خبری نبود ،تلفن ثابت هم چندان در دسترس همه مردم
قرار نداشت اما دکه های زردرنگ تلفن های همگانی سر
برخی چهارراه ها و خیابان ها و بعضی کوچه ها خودنمایی
و البته کارگشایی می کرد ،مشکل اما تهیه 2ریالی برای
استفاده از این تلفن های همگانی بود .یکی از این روزها
این آقای دکتر نیاز به یک تماس فوری پیدا کرد و خالصه
دست به دامان یکی از این تلفن های همگانی شد ،مانع
اصلی اما نداشتن 2ریالی بود .از قضا کنار آن دکه تلفن
مردی مشغول تعمیر و واکس زدن کفش بود .آقای دکتر
از او پرسید شما 2ریالی دارید ،مرد کفاش بی درنگ از
کاسه ای که پر از سکه 2ریالی بود یک سکه به او داد.
دکتر که عجله داشت تماس را گرفت و بعد سراغ مرد آمد و
خواست یک سکه 10ریالی به مرد کفاش بدهد اما هرچه
اصرار کرد آن مرد قبول نکرد .آقای دکتر علت را جویا شد.
مرد کفاش گفت من که سرمایه آن چنانی ندارم که برای
آخرتم بفرستم و با «پیش فرست» آن ذخیره ای برای آن جا
داشته باشم ،پس همین 2ریالی ها را در اختیار مردم می
گذارم تا شاید گره ای کوچک از کارشان باز کنم و به لطف
خداوند چیزی در «نامه عملم» نوشته شود.
پزشک قصه ما اما پس از اصرار آن بیمار فرزانه ای که دلیل
و انگیزه دست به خیری او را پرسید ،گفته بود من از آن مرد
کفاش درس گرفتم و آموختم که . ...

...

خبر آخر
بقایی پس از مرخصی با بدرقه
احمدی نژاد به زندان بازگشت
ایسنا -یک منبع آگاه اعالم کرد که حمید بقایی ،معاون
اجرایی دولت دهم پس از پنج روز مرخصی ،روزگذشته به
زندان بازگشت.انصاف نیوز نیز در این باره نوشت :احمدی
نژاد با مراجعه به منزل بقایی ،او را با خودروی ویژه خود تا
اوین همراهی کرد و بنا بر فیلم و عکسی که سایت «دولت
بهار» ،رسانه این جریان با عنوان «درددل مردم با دکتر
احمدی نژاد مقابل زندان اوین پس از بدرقه حمید بقایی»
منتشر کرده ،با چند نفری هم گفت و گو کرده است.

بازدید ظریف و معاونانش از
توانمندی های صنعت دفاعی
محمدجوادظریفوزیرامورخارجهکشورمان،معاونان،
مــدیــران ،سفرا و روســای نمایندگی هــای جمهوری
اسالمی ایــران در خارج از کشور با حضور در وزارت
دفاع ،در جریان توانمندی ها ،دستاوردها و محصوالت
راهبردی صنعت دفاعی قرار گرفتند.
به گــزارش فــارس ،در ایــن نشست که وزیــر دفــاع،
معاونان و مدیران عامل سازمان ها و صنایع نیز حضور
داشتند؛ گزارشی از توانمندی های صنعت دفاعی
در حوزه های موشکی ،زرهی ،دریایی ،تسلیحاتی،
هوایی ،الکترونیک ،هوافضا ،تحقیق و پژوهش و
...ارائه شد.
▪آمادگی وزارت دفاع برای تقویت قدرت بازدارندگی

معاونان و مدیران عامل سازمان های وزارت دفاع در این
نشستضمنتبیینهرچهبیشترجایگاهصنعتدفاعی
با تشریح این که وزارت دفــاع توانسته است با وجود
تحریم های همه جانبه در حوزه های دفاعی و نظامی به
دستاوردهای گرانقدری دست یابد ،بیان کردند :این
وزارتخانه برای تقویت قدرت بازدارندگی و ارتقای توان
دفاعی جمهوری اسالمی ایران از هیچ تالشی فروگذار
نکرده که حاصل آن همراه با سایر تمهیدات دفاعی،
دستیابی به شرایط دفاع اطمینان بخش در چارچوب
بازدارندگی فعال است.
CMYK

