
موشک های ما قابل مذاکره نیستند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد: نه موشک های ایران قابل مذاکره 
هستند و نه آمریکایی ها صالحیت مذاکره را دارند، آنها امروز اقداماتی خالف برجام 

انجام می دهند. سرلشکر محسن رضایی در مراسم هفدهمین سالگرد شهادت 
سپهبد علی صیاد شیرازی که صبح امروز شنبه در مسجد جهاد ستاد کل 

صفحه ۳نیروهای مسلح برگزار شد تصریح کرد:  ...
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سروصدای یک واگذاری 
بی سروصدا

آیا حمله به برجام با هدف تک دوره ای کردن روحانی است؟

پشت پرده حمله به برجام

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳ صفحه ۳

از اواخر سال گذشته بود که خبرهایی درخصوص 
واگذاری موزه هنرهای معاصــر، این گنجینه 
ارزشمند هنری، به بنیاد رودکی دست به دست 
می شد. خبرهایی که از همان ابتدا با واکنش های 
مخالف اهالی هنر و نیز افکار عمومی در شبکه 
های اجتماعی همراه بود، که مگر می شود اموال 

عمومی با این ارزش را  ...
بهروز نعمتی نماینده مجلس نهم 
در پاسخ به این ســوال که چرا به 

تازگی تیم رسانه ای ...

رئیس دفتــر مقام معظم رهبری با 
بیان این که روحانیت باید بداند که 

همه هستی اش ...

الهــه کوالیــی عضو شــورای 
هماهنگی مجمــع زنان اصالح 

طلب، با تاکید بر ...

مردم رحیمی 
ها را فراموش 

نمی کنند

همه هستی 
روحانیت از 
انقالب است

لزوم مطالعه 
اندیشه امام 
درمورد زنان

تناقضات 
آقای کری!

صفحه 4

 مواضع وزیر خارجه آمریکا 
درباره ایران در سفر به بحرین

صفحه 2

منتقدان دولت روحانی این روزها شدیدترین انتقادها را متوجه بزرگ ترین پروژه به سرانجام رسیده 
دولت یازدهم کرده اند: برجام. اظهارات شخصیت ها و رسانه های مخالف دولت پر است از اینکه  برجام 
شکست بزرگی بوده است و روحانی دستاوردهای هسته ای سی ساله مان را تقدیم دشمنان کرده است. 

اینکه تحریم ها برداشته نشده است و سوییفت وصل نشده است و روحانی دروغ می گوید. و اینکه حتی اگر 
تحریم ها برداشته شود هم روحانی نمی تواند وضعیت اقتصادی بحرانی مان را درست کند.  در کنار این 

حمله ها به برجام موضوع دیگری که در این رسانه ها دیده می شود، بحث یک دوره ای شدن دولت 
روحانی است. آن ها گمانه زنی می کنند دولت یازدهم اولین دولت چهار ساله  ...
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تکلیف انتخابات حوزه اصفهان مشخص شد
قائم مقام وزیر کشور درمورد تكلیف انتخابات اصفهان گفت: با ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان از سوی شورای 
نگهبان، منتخب بعدی که 25 درصد  آرای صحیح ماخوذه را کسب کرده است از نظر وزارت کشور به مجلس شورای اسالمی 
راه می یابد. حسینعلی امیری افزود: با توجه به این که استنباط وزارت کشور از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی با 
استنباط حقوقی شورای نگهبان متفاوت است، پیگیری های الزم در نشستی با حضور آیت الله احمد جنتی و وزیر کشور 
انجام شد. اما شورای نگهبان چهارشنبه گذشته کماکان نظر قبلی خود را درباره منتخب اصفهان اعالم کرد. به گفته او با 
فرض مذکور منتخب بعدی در حوزه انتخابیه اصفهان با توجه به این که 25 درصد  آرای صحیح ماخوذه را کسب کرده است از 

نظر وزارت کشور منتخب محسوب می شود. گفتنی است علیرضا آجودانی نفر ششم در حوزه انتخابیه اصفهان حائز بیش از 25 درصد آرای ماخوذه شده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا چنین موردی پیش از این سابقه داشته است یا خیر، اظهار داشت: بله در گذشته چنین موردی 

اتفاق افتاد که با ابطال انتخابات در آن حوزه انتخابیه نفر بعدی به مجلس شورای اسالمی راه یافت. 
قائم مقام وزیر کشــور در مورد تایید صحت انتخابات در دیگر حوزه ها نیز خاطرنشان کرد: شورای نگهبان به صورت رسمی صحت انتخابات حوزه های 
پاکدشت، دهلران، آبدانان، بدره ، بویراحمد،دنا، کهنوج،منوجان و فاریاب را تایید کرد اما انتخابات در دو حوزه فرعی رودبارجنوب و قلعه گنج را ابطال و به 
وزارت کشور اعالم کرد. به گفته امیری البته ابطال انتخابات در دوحوزه فرعی مذکور تاثیری در نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه نداشته است بنابراین منتخب 

حوزه های مذکور همان افرادی هستند که قبال اعالم شده است. 

واکنش اینستاگرام علم الهدی به افکار عمومی
صفحه اینســتاگرام آیت الله احمد علم الهدی با ارائه توضیحی، پوستری که روز پیش درباره مقایسه حجاب و اختالس 
منتشر کرده بود، به علت عدم انتقال صحیح حرف علم الهدی حذف کرد. در متن این توضیح آمده است: ضمن عرض 
پوزش از مخاطبان گرامی و تشــكر از همراهی و توجه امت حزب الله در انتنشار محتوای مرتبط با آیت الله علم الهدی، 
پوســتر »کدام گناه بزرگ تر است، بدحجابی یا اختالس؟« در صفحه اینســتاگرام منتسب به وی، به دلیل عدم انتقال 
صحیح سخنان ایشان و عدم رعایت فرایند تایید محتوا حذف گردید. در ادامه این توضیح همچنین تصریح شده است که 
عالقه مندان برای دسترســی به صوت و متن کامل سخنان آیت الله علم الهدی به آدرس سایت او رجوع کنند. گفتنی 

است روز گذشته صفحه اینستاگرام منتسب به آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد با انتشار تصویری با عنوان »کدام گناه بزرگ تر است؟ بدحجابی یا 
اختالس« نوشته بود: آیت الله سید احمد علم الهدی در ادامه سلسله جلسات تفسیر قرآن هفتگی خود در مهدیه مشهد در مورد علت تأکیدات همیشگی 
خود روی آسیب های مسأله بدحجابی، گفت: انسانی که ماِل مردم را می خورد یا حرف حرامی می زند یا نگاه حرامی می کند، مرتكب گناهانی شده است 
که فقط خود او را منحرف می کند، در حالی که بدحجابی گناهی اســت که انسان را ابزار می کند تا شیطان دیگران را منحرف سازد. آن زن و دختری که 
خدا و قرآن و معاد را هم قبول دارد اما حجاب را از دست داده و آرایش کرده و با موی پریشان مقابل مرد نامحرم ظاهر شده، عالوه بر این که خودش گناه 
کرده، ابزاری برای وادار کردن حداقل 100 نفر دیگر به کار حرام می شود، از این رو این گناه از بدترین گناهان است. انتشار این پست از سوی اینستاگرام 
منتسب به علم الهدی واکنش های بسیاری را در شبكه های مجازی و افكار عمومی در پی داشت که در نهایت منجر به حذف آن از سوی این صفحه شد.

پشت پرده حمله به برجام
آیا حمله به برجام با هدف تک دوره ای کردن روحانی است؟

منتقدان دولت روحانی این روزها شدیدترین انتقادها را متوجه بزرگ ترین 
پروژه به سرانجام رسیده دولت یازدهم کرده اند: برجام. اظهارات شخصیت 
ها و رسانه های مخالف دولت پر است از اینكه  برجام شكست بزرگی بوده 
است و روحانی دستاوردهای هســته ای سی ساله مان را تقدیم دشمنان 
کرده است. اینكه تحریم ها برداشته نشــده است و سوییفت وصل نشده 
است و روحانی دروغ می گوید. و اینكه حتی اگر تحریم ها برداشته شود هم 

روحانی نمی تواند وضعیت اقتصادی بحرانی مان را درست کند. 
در کنار این حمله ها بــه برجام موضوع دیگری که در این رســانه ها دیده 
می شــود، بحث یک دوره ای شــدن دولت روحانی اســت. آن ها گمانه 
زنی می کنند دولت یازدهم اولین دولت چهار ســاله پس از انقالب خواهد 
بود. استداللشــان هم این اســت که روحانی در همه برنامه هایش اعم از 
اقتصادی و سیاسی و خارجی و داخلی شكست خورده است و مردم ناراضی 

دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری به او رای نخواهند داد.

مانور رسانه ای بر تک دوره ای شدن دولت روحانی
موضوع چهارساله شدن ریاســت جمهوری روحانی تقریبا در همه رسانه 
های منتقد دولت به نحوی چه در قالب یادداشت یا گزارش و چه در قالب 
مصاحبه هایی دیده می شــود. مثال هفته نامه یالثارات در یاداداشــتی با 
عنوان »اولین رئیس جمهور چهارســاله ایران« می نویسد: روحانی اولین 
رئیس جمهور چهارساله ایران است و مقصر اصلی در این ماجرا خود اوست 
و حلقــه اطرافیانی که گرد خود جمع کرده اســت. روحانی و دولتش نه در 
جذب مومنین جامعه موفق بوده اند و نه در ارضای دنیاطلبان مملكت به 
جایی رســیده اند. نه اقتصاد را سامان بخشیده اند و نه غرور و آبروی کشور 
در محیط بین اللملی را حفظ کرده اند. این هفته نامه در انتهای یادداشت 
بلندباالی خود که استدالل های خود درخصوص یک دوره ای شدن دولت 
روحانی را آورده است می نویســد: خوب یا بد، دولت روحانی را باید دولت 

مستعجل نامید. دولتی که نه توان چرخاندن چرخ زندگی مردم را داشته و 
نه اجازه چرخیدن به گردونه هسته ای کشور را داده! 

باشگاه خبرنگاران جوان نیز در گزارش با عنوان »تدبیر و امیدی ها 8 ساله 
می شوند؟« می نویسد: رای مجدد مردم به حسن روحانی در انتخابات آینده 
ریاست جمهوری به برخی چالش ها و از جمله  به توانایی در حل تنش های 
بین المللی و پیشبرد مذاکرات هسته ای ، رفع و کاهش تحریم ها، توانایی 
در مدیریت  کشوری و استانداران کارآمد و پاسخگو، برخورد جدی با سوء 
مدیریت  و فســاد مالی، تقویت پول ملــی و کاهش نرخ ارز ، کاهش تورم و 
افزایش رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی الیه های میانی و پایینی 

جامعه، کاهش نرخ بیكاری و انجام وعده های انتخاباتی بستگی دارد.
خبرگزاری تسنیم در مصاحبه ای با صادق خلیلیان وزیر اسبق کشاورزی 
به ارزیابی عملكرد اقتصادی دولت می پردازد و می نویسد: دولت یازدهم 
که با شعارهای عمدتا اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار بر سر کار آمده 
تاکنون عملكرد قابل دفاعی در حوزه اقتصادی نداشــته است و با نهایی 
شــدن برجام نیز انتظارات برآورده نشــده اســت. خلیلیان در انتهای این 
مصاحبه و در پاســخ به این سوال که پیش بینی شما از چشم انداز دولت در 
دور بعدی انتخابات چیســت؟ می گوید: با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده 
و شــرایط اقتصادی موجود دولــت آقای روحانی، تنها دولت چهار ســاله 

کشور است.
روستاآزاد رئیس سابق دانشگاه شریف نیز در مصاحبه با فارس می گوید: 
دولت تمام قوایش را در برجام گذاشــت ولی مردم نتایج خاصی ندیدند و به 
همین دلیل حمایت آنچنانی از لیست دولت نداشتند، البته هنوز برخی امید 
دارند که برجام به نفع اقتصاد و رونق اقتصادی کشــور باشــد ولی اگر این 
اتفاق نیفتد حتی ریاست جمهوری آینده نیز ممكن است نخستین ریاست 
جمهوری در طول تاریخ انقالب باشــد که تنها یک دوره بر سر کار می ماند 
گاهانه به صندوق می اندازند و رکود را درک می کند. زیرا مردم رای خود را آ

حمله به برجام با هدف پیروزی در انتخابات 96
اما اصالح طلبان و حامیان دولت نیز به مانور مخالفان روحانی بر تک دوره 
ای شــدن دولت او واکنش نشــان داده اند و هر از گاهی در این خصوص 
هشــدار می دهند. این موضوع به یكی از نشست های خبری سخنگوی 
دولت نیز کشیده شد و نوبخت در واکنش گفت: در انتخابات هم دیدیم که 
چه حرف هایی زده شــد، آرزو بر منتقدان جوان عیب نیست، باید با لبخند،  

سكوت و سالم از این مسائل رد شد.
رســول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتمادملی نیز امروز در گفت و گویی به 
این موضوع پرداخته است. او با اشاره به شدت گرفتن فعالیت های مخالفان 
دولت به بهانــه ناکارآمد جلوه دادن برجام و زیر ســؤال بردن تالش های 
دولت برای توافق هســته ای، اظهار داشــت: واقعیت این است که اصل 
قضیه و تحرکات افراطیون بحث برجام یا دیگر موفقیت های دولت تدبیر 
و امید نیســت، بلكه اصل قضیه و هدف نهایی آنها بر سر کار نبودن آقای 
روحانی و دولت ایشان در دوره دوم ریاست جمهوری است؛ آنها نمی توانند 

دولت روحانی و مقبولیت او در میان مردم را تحمل کنند.
او با بیان این که متأســفانه برخی مخالفان دولت و افراطیون این مملكت 
نمی توانند دســتاوردها و موفقیت های دولت تدبیر و امید را ببینند، گفت: 
مخالفان دولت برای رسیدن به هدف خود در انتخابات سال ۹۶ و کنار زدن 
دولت آقای روحانی، به هر کاری دســت می زنند و می بینیم هر گامی که 
دولت بردارد حتی اگر خوب بودن آن اقدامات و رضایت مندی مردم از آن 
اقدامات واضح و آشكار باشــد، آن را زیر سؤال می برند و تالش می کنند 

دستاوردهای دولت را زشت جلوه دهند.
منتجب نیا با بیان این که قصاص قبل از جنایت کار عقالنی نیست و حتی 
زشت و غیرمنصفانه است، گفت: مشاهده می کنیم که به محض اعالم 
برنامه های دولت برای آینده کشــور و برای مثال اصالح اوضاع داخلی از 
جمله در زمینه اقتصادی افراطیونی که بــا روی کار  آمدن دولت روحانی 

دستشان از بســیاری منابع و منافع قبلی شان کوتاه شده، شروع به حمله 
به دولت کرده و این برنامه دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی را زیر سؤال 
می برند و هدفشان این است که دولت نتوانند مانند بحث توافق هسته ای 
و اصالح اوضاع سیاســت خارجی که با موفقیت آن را پشت سر گذاشت، 
حداقل در مسائل داخلی توفیق خاصی حاصل کرده و به منویاتشان برسند.
او با بیان این که افراطیون داخلی، پروژه تخریب دولت روحانی برای ناکام 
شــدن در انتخابات ۹۶ را از هم اکنون کلید زده انــد، گفت: آقایان از هم 
اکنون در پی ناکام جلوه دادن دولت برای بهره برداری در سال ۹۶ هستند 
و در برخی جلساتشان هم گفتند ما باید به هر ترتیبی که شده تالش کنیم 
آقای دکتر روحانی رئیس جمهور یک دوره ای باشد و فرد دیگری را جایگزین 
او کنیم؛ این افراطیون، چه بســا حاضر باشند از هر افرادی؛ حتی آنها که 

سابقه مدیریتی ندارند، استفاده کنند تا دولت روحانی زمین بخورد.
محمد غرضی وزیر پست سابق و رقیب روحانی در انتخابات ۹2 نیز امروز در 
اظهار نظری در این خصوص گفته است: افرادی که به بهانه برجام و توافق 
هسته ای با دولت روحانی به مخالفت می پردازند، اصل هدف شان نه برای 
خیرخواهی برای مردم و انتقاد از یک موضوع خاص، بلكه برای سیاه نمایی 
علیه دولت و بهره برداری از این پروژه در انتخابات ریاست جمهوری سال 

۹۶ است؛ یعنی طالب قدرت هستند.
منصوری آرانی نماینده مردم کاشــان در مجلس دیگر شخصیتی است 
که امروز در این خصوص ســخن گفته اســت. او با تاکید بر این که عموم 
انتقادها به دولت و برجام کارکرد سیاسی و انتخاباتی داشته است، تصریح 
کرده است: این اقدام ها در دور نخست انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و همچنین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، با شكســت روبرو شــد 
و فكــر می کنم این دیدگاه در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۶ نیز 
شكســت خواهد خورد و اساســًا هر گونه تقابل با نظر مــردم، محكوم به 

شكست است.

واکنش روزپیگیری روز

جان کری کمتر یاوه بگوید
ســردار حســین دهقان وزیر دفاع با اشاره به محدود کردن توان موشكی ایران از سوی دولتمردان آمریكایی بیان کرد: شما چه زمانی را سراغ دارید که آن ها چنین رفتاری را نداشته باشند که حاال بگوییم در 
رفتارشان تغییری ایجاد شده است. وی با اشاره به سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریكا ادامه داد: آنچه جان کری وزیر خارجه آمریكا عنوان کرده است از چند جنبه قابل بررسی است، نخست اینكه آنچه 
عنوان کرده ناشی از استیصال آمریكایی ها و ناتوانی آن ها در حفاظت و حمایت از متحدان منطقه ای بوده است، دیگر اینكه آمریكایی ها تالش کرده اند که ایران هراسی را تقویت کنند تا کشورهای منطقه به 
آن ها وابسته شوند تا فروش تسلیحات آمریكا بیشتر شود.همچنین آن ها این گونه القاء کرده اند که الزمه بقای آن ها در حوزه سیاسی همراهی شان با آمریكا است. به گفته وزیر دفاع اگر دولتمردان آمریكایی 
مدعی هســتند به دنبال برقراری ثبات و امنیت هستند باید به این سوال ها جواب بدهند، اینكه دلیل حضور آن ها در مناطق مختلف برای دفاع از منافع خودشان یا منافع ملت ها؟ و دیگر اینكه چه انتفاعی 
از راه اندازی گروه های تكفیری مانند داعش و طالبان می برند در حالی که این گروه ها همواره از عوامل ایجاد ناامنی، از بین بردن ثبات و تروریست جهانی بوده اند. وزیر دفاع با بیان اینكه آمریكایی ها اگر به 
دنبال امنیت و آسایش در منطقه ای هستند یک راه حل بیشتر ندارد، اینكه آنجا را تخلیه کنند، تصریح کرد: اگر کری قدری تأمل  کند اینقدر یاوه نخواهد گفت و کمتر دچار فراموشی و تحلیل غلط خواهد شد.

سیاسی
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نام ساختمانی که در بیابان ساخته شده، »مسکن« نیست

حجت االســالم و المســلمین حسن روحانی رئیس جمهور ضمن انتقاد از پروژه مســكن مهر، اظهار کرد: اینكه تنها یک ساختمان دیوار دار و سقف دار ســاخته شود بدون آن که نیازمندی هایی 
مثل امنیت، بهداشــت، آموزش، آب ، برق، گاز و غیره در نظر گرفته شــود درست نیســت و مردم چطور می توانند از ســاختمانی که در بیابان ساخته و رها شده اســتفاده کنند، بنابراین برای حل 

گیر جامعه است، یادآور شــد: در فرهنگ ایرانی نیز مسكن  مســاله مســكن باید راه صحیح را انتخاب کنیم. روحانی با تاکید بر اینكه  مســكن مثل امنیت، سالمت و آموزش جزو نیازهای عام و فرا
هم به عنوان محل زندگی و هم به عنوان پس انداز اصلی خانواده بوده اســت. البته مســكن تنها به معنای محل خواب شــبانه یا خوابگاه نیســت. وی با بیان اینكه در دولت یازدهم در زمینه مســكن 

برنامه هــای مختلفی در نظر گرفته شــده و دولت می داند که مســاله مســكن اهمیت خاصــی دارد، اظهار کرد: به هر حال مســكن مهر را هم با هر مشــكلی که دارد تكمیل می کنــد و تحویل مردم 
گذار کند که اجرای آن می تواند تحول خوبی در زمینه ی ســاخت و ســاز و خروج از رکود  می دهد.از طرفی تالش دولت بر این اســت که طرح های عمرانی نیمه تمام را ولو با قیمت صفر به مردم وا

مسكن به وجود بیاورد. 

مردم رحیمی ها را فراموش نمی کنند
بهروز نعمتی نماینده مجلس نهم در پاســخ 
به این ســوال که چرا به تازگی تیم رسانه ای 
رئیس دولت هــای نهم و دهــم در فضای 
مجازی فعال شــده اند، گفت: من فكر می 
کنم تیم رسانه ای او بیشتر به دنبال این است 
که تفكر احمدی نژاد را احیا کنند و از او چهره 

ای مثبت ارائه کنند. او افزود: این درحالی اســت که خیلی از عملكردهای 
دولت های احمدی نژاد با گذشت زمان برای مردم مشخص و روشن شده 
است. نعمتی با بیان اینكه آقای احمدی نژاد وقتی رئیس جمهوری بود که 
هشــت میلیون دالر درآمد ارزی از نفت داشــتیم ، گفت: اتفاقاتی که در آن 
دوره افتاد برای خرج کردن خیلی شــیرین بود اما بعد اختالس ها، رحیمی 
هــا و بابک زنجانی ها پیش آمدند و مردم هیــچ گاه این تخلفات را فراموش 

نخواهند کرد.

همه هستی روحانیت از انقالب است
رئیس دفتر مقام معظم رهبــری با بیان این 
که روحانیت باید بداند که همه هســتی اش 
از انقالب اسالمی است، گفت: حوزه علمیه 
و روحانیت ســتون فقرات نظام اند. حجت 
االسالم والمســلمین محمدی گلپایگانی، 
بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان 

حوزه علمیه قم را بی سابقه خواند و ابراز داشت: ایشان فرمودند »حوزه علمیه 
باید انقالبی بماند« و این نكته بسیار مهمی است، چراکه دشمن متوجه نقش 
روحانیت شــده و با طراحی نقشه هایی، روحانی تربیت و نفوذ می کند. رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: حوزه علمیه و روحانیت ستون فقرات 
نظام اند و اگر این پشتوانه از بین برود، کشــور انقالبی باقی نخواهد ماند. او 
با تاکید بر این که روحانیت باید بداند که همه هســتی اش از انقالب اسالمی 

است، مهمترین وظیفه حوزه را ایستادن در برابر ضدانقالب ها دانست.

لزوم مطالعه اندیشه امام درمورد زنان
الهه کوالیی عضو شورای هماهنگی مجمع 
زنان اصالح طلب، با تاکید بر لزوم مطالعه 
دیدگاه های امــام خمینی )ره( در مورد زنان 
گفت: حضرت امام)ره(فرمودند که زنان باید 
در مقدرات اساسی کشــور مشارکت داشته 
و نقــش آفرینی کنند، پس باید در راســتای 

تحقق این فرمایش بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و اصول انسانی، استفاده 
از توانمنــدی های زنان بخصــوص در حوزه های مدیریتــی افزایش یابد. 
کوالیی با بیان اینكه یكی از وعده های روحانی، پرهیز از نگرش جنســیتی 
در ادارات و ســازمان ها بود ولی هنوز که هنوز است برخی در دستگاه های 
دولتی و سازمان ها فقط مردان را به خدمت می گیرند ابراز امیدواری کرد که 
مجلس آتی مجلسی باشد که نیازهای حوزه زنان نیز توسط نمایندگان اعم 

از زن و مرد درک شود.

مردم صادق ها و عوام 
فریب را تشخیص می دهند

محمدرضــا عــارف در دیدار اعضای هیات رئیســه 
اتاق اصنــاف ایران با بیــان اینكه ســرمایه نظام ما 
مردم هســتند بر ضرورت پاســخگویی به مطالبات 
به حق ملت ایران تاکید کرد و با اشــاره به نامگذاری 
سال ۹5 به نام »اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل« از 
سوی رهبر معظم انقالب،گفت: اقتصاد مقاومتی 
تنها یک شعار نیســت بلكه واقعیتی ملموس است 
که نظام به آن رســیده اســت و یكی از نهادهایی که 
می تواند پرچمــدار اقتصادی مقاومتی باشــد اتاق 

اصناف است.
او یكی از اصول اقتصــاد مقاومتی را مردمی کردن 
اقتصاد دانســت و اظهار کرد: باید اقتصاد  را نجات 
داد. نمی تــوان در دهــه چهارم انقــالب وضعیت 
معیشــتی به گونه ای باشــد کــه برخــی خانواده ها 
از حداقــل امكانات محــروم باشــند. االن فقر در 
کشــور بیداد می کند و هر جا فقر باشد زمینه فساد 
هم فراهم می شــود. به گفته عــارف البته دولت به 
تنهایی نمی تواند تمام مشــكالت کشور را حل کند 
و همانطور کــه اخیرا رهبــر معظم انقــالب تاکید 
کردنــد نباید ســطح مطالبات را از دولــت باال برد و 
همــه نهادهای دولتــی و غیر دولتی بایــد دولت را 
در اجرایــی کردن سیاســت های 2۴ گانــه اقتصاد 

مقاومتی کمک کنند.
محمدرضا عارف بــا بیان اینكه رونــق اقتصادی و 
عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی فضای آرام و بدون 
تنش را در کشــور می طلبد، تاکید کرد: جدل های 
بی حاصل سیاســی و رو در رو قرار دادن مسئوالن و 
ارکان نظام نه تنها کمكی به اقتصاد کشور نمی کند، 
بلكه در فرایند پیشــرفت و توســعه کشــور هم خلل 

ایجاد می کند.
منتخب اول مردم تهران، اولویــت مجلس آینده را 
اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی اعالم کرد 
و گفت:  مجلس آینده مطمئنا نسبت به مجلس فعلی 
همكاری و همراهی بیشتری با دولت برای رسیدن 
به اهــداف متعالی نظام و ســند چشــم انداز خواهد 
داشت و ســعی خواهیم کرد در پایان سال گزارشی 
از فعالیت های مجلس در زمینــه اقتصاد مقاومتی 
برای اطالع افكار عمومی منتشــر کنیم. او با بیان 
اینكه باید با مردم صادق بــود، گفت: مردم بزرگوار 
ما با استفاده از تجارب گذشــته به خوبی تشخیص 
می دهند چه کســانی با عوام فریبــی می خواهند به 
قدرت برســند و چه کســانی قصد خدمت صادقانه 

دارند.
عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام به ســهم 
و نقش بازار در اقتصاد کشــور اشــاره کــرد و گفت: 
در پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران بازاریــان و 
دانشگاهیان نقش چشمگیری داشتند و همواره بازار 
جایگاه ارزشــمندی در فرهنگ ایرانی داشته است. 
هر چنــد بازار تا حــدودی جایگاه گذشــته خود را از 
دست داده است، ولی هنوز اعتماد مردم به بازاریان 
پابرجاست و باید تالش کرد این اعتماد تقویت شود.
رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصالح 
طلبان در ادامه به انتخابات دور دوم مجلس اشــاره 
و بر ضرورت حضور حداکثری مردم در این مرحله از 
انتخابات تاکید کرد. عــارف همچنین با قدردانی از 
تالش های اتاق اصناف ایران گفت: انتظار اســت 
اتاق اصناف  بیش از گذشــته با نهادهای حاکمیتی 
از جملــه دولت همــكاری کنــد و در تقویــت حوزه 
فرهنگ در بازار ایران تالش بیشــتری انجام دهد.
در مجلس آینده هم هر کمكی که به تقویت اقتصاد 
کشور به خصوص در حوزه اصناف منجر شود انجام 

خواهیم داد.

خبر آنالین نوشت: مردم کدام استانها بیشترین مشارکت را در انتخابات مجلس داشتند؟ 
میزان مشارکت مردم در انتخابات ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی به دالیل گوناگون چه در در داخل و چه در خارج از کشور همواره 

یكی از مسائل مهم و البته چالش بر انگیز بوده است.

 عصر ایران نوشت: چرا احمدی نژاد؟
احمدی نژاد لباس ورزشی پوشید و به میان ورزشكاران رفت و به سمت دروازه ابراهیم میرزاپور شوت روانه کرد یا با لباس تكواندو عكس 

گرفت و نشان داد که متفاوت ترین رئیس جمهور ایران است.

 نامه نیوز نوشت: لزوم 8 ساله شدن ریاست جمهوری روحانی
مسئله هسته ای و برجام و نحوه اجرای آن تاثیر مستقیمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران دارد. برجام مسئله ای است که نه در سال 
آینده یا دو سال آینده به سرانجام نهایی خود می رسد بلكه مردم ایران می توانند نتیجه قطعی این توافق بزرگ را در 10 سال آینده مشاهده کند.

 رقیب تراشی برای روحانی در انتخابات 96
عارف می گوید انتخابات ۹۶ نباید تک قطبی شود. با عملكرد فعلی روحانی به ویژه در حوزه اقتصادی، ترس از شكست او در مقابل یک 

کاندیدای اصولگرا همچنان بر سر پاستورنشینان سنگینی می کند.

 رجا نیوز نوشت: تحریم هایی که 8 سال بعد صرفا پیگیری می شود
در پیوست 5 برجام به تحریم هایی که قرار است آمریكا در »روز اجرا« توقف موقت کند نیز اشاره شده . هر چند در متن برجام زمان 

مشخصی برای آغاز مرحله »روز اجرا« در نظر گرفته نشده اما به گفته مقامات دولتی این مرحله از دی ماه 13۹۴ آغاز می شود.

عكس روزسایت نگار

در حاشیه اولین جلسه 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در سال 
جدید.اولین جلسه 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در سال 
جدید، امروز به ریاست 
آیت الله هاشمی 
رفسنجانی تشكیل شد.

خبرنامه

سروصدای یک واگذاری بی سروصدا
واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی لغو شد

از اواخر سال گذشته بود که خبرهایی درخصوص واگذاری موزه هنرهای معاصر، 
این گنجینه ارزشــمند هنری، به بنیاد رودکی دست به دست می شد. خبرهایی 
که از همان ابتدا با واکنش های مخالف اهالی هنر و نیز افكار عمومی در شبكه 
های اجتماعی همراه بود، که مگر می شود اموال عمومی با این ارزش را به بخش 
خصوصی واگذار کرد؟ بعد از تعطیالت نوروز این اخبار بیشــتر قوت گرفت و این 
گونه بود تكذیب های مسئوالن در وزارت ارشاد و نیز بنیاد رودکی را در پی داشت. 
با این حال پس از آن اسنادی منتشر شد که باوجود تكذیب ها نشان از نامه نگاری 
برای انجام بی سرو صدای این واگذاری داشت. موضوعی که در نتیجه آن کمپین 
مخالفت با این واگذاری را از روز پنجشنبه به مقابل موزه هنرهای معاصر کشاند. 
پس از آن بود که وزیر ارشاد دستور بر لغو این واگذاری داد. با این حال تجمع امروز 
و با تعداد بسیار بیشتری از مخالفان واگذاری موزه هنرهای معاصر در مقابل محل 
این موزه ادامه یافت. در نهایت با انتشار اطالعیه ای از سوی وزارت ارشاد مبنی 

بر لغو این واگذاری به نظر می رسد ماجرا خاتمه یافته است.   

تکذیب های شایعه ای که واقعی بود
با انتشــار اخبــاری درخصوص واگذاری مــوزه هنرهای معاصر در اســفند ۹۴ 
اظهارت متناقضی از ســوی مسئوالن شنیده شــد. مجید مالنوروزی مدیرکل 
مرکز هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در همان روزهای آخر 
ســال گذشــته در واکنش به این اخبار گفته بود: به نظر من، به عنوان کسی که 
30 سال است در حوزه هنرهای تجسمی فعال هستم، این موزه با وجود داشتن 
یک وجاهت بین المللی، شایسته و منطقی نیست که زیر نظر بنیاد رودکی اداره 
شــود. مالنوروزی اما در مصاحبه اخیرش اظهار کرده است: بنیاد رودکی یكی 
از مؤسسات وابســته به وزارت ارشاد است و اصال بحث واگذاری موزه هنرهای 
معاصر به این بنیاد به معنای واگذاری آن به بخش خصوصی نیست، بلكه تا االن 
موزه زیر نظر معاونت هنری وزارت ارشاد بوده و از این پس قرار است توسط یكی 

از شــرکت های وابسته به وزارت ارشاد اداره شود... ممكن است این واگذاری به 
نفع موزه نیز باشد.

انتشار اخباری در هفته گذشته مبنی بر اجرای روند رسمی واگذاری موزه هنرهای 
معاصر از روز شــنبه 21 فروردین ماه اطالعیه معاونــت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را در پی داشت که از اساس واگذاری موزه را منكر شد. در متن این 
اطالعیه آمده بود: اصوال هر گونه تغییرات در بدنه وزارتخانه ها مستلزم تأیید دولت 
و در برخی موارد تصویب مجلس شورای اسالمی است. بنابراین شایعه مندرج در 
برخی شبكه های مجازی که در این خصوص منتشر شده صحت نداشته و تكذیب 
می شــود. علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز این 
موضوع را تكذیب کرد و گفت: تعجب می کنم که چیزی را ناگهان شایع می کنند 
و درباره آن بحث به راه می افتد. خود مــن دیروز در جریان چنین موضوعی قرار 
گرفتم. وقتی قرار باشد چنین اتفاقی در این زمینه ها بیفتد دولت باید تصویب کند 
و مجلس روی آن نظارت داشته باشد. همین  طوری که نمی شود چیزی را انتقال 
داد. همچنین خود بنیاد رودکی در اطالعیه ای اعالم کرد: بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی ضمن تكذیب خبر منتشر شده، به اطالع می رساند اصوال هرگونه تغییر در 
این زمینه نیازمند کارشناسی دقیق و مستلزم تأیید هیات محترم دولت می باشد.

واگذاری که قرار بود بدون تشریفات باشد
اما ساعاتی از این تكذیب ها و تاکیدها بر لزوم تصویب نهادهای باالتر درخصوص 
این واگذاری نگذشــته بود که اسنادی منتشر شد که حاکی از نامه نگاری هایی 
درخصوص اجرای بدون تشریفات این واگذاری بود. در یكی از این سندها قاسم 
خسروی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری در 8/12/۹۴ خطاب به مرادخانی 
معاون هنری وزیر ارشاد به صراحت اعالم کند: در اجرای تصمیم کمیته ساختار 
و فن آوری های مدیریت ستاد مرکزی وزارت متبوع در جلسه مورخ ۶/10/۹۴ 
مبنی بر واگذاری مدیریت فرهنگسرای نیاوران، موزه صبا و موزه هنرهای معاصر 

با ترک تشــریفات به بنیاد رودکی، خواهشمند است دستور فرمایید هزینه های 
جاری )اعم از پرسنلی و غیره و همچنین نیزام کمک ها( مراکز فوق الذکر جهت 
اقدامات بعدی به این دفتر ارسال نمایند. همچنین در سندی دیگر مرتضی باقر 
نژاد، مشــاور اجرایی معــاون هنری وزارت ارشــاد در 11/12/۹۴ طی نامه ای 
به مالنوروزی سرپرســت موزه های معاصر، طالبی سرپرســت دفتر موسیقی و 
سجادی مشاور معاون وزیر و سرپرست فرهنگسرای نیاوران، اعالم می کند: به 
پیوست نامه شماره 1۶۴۴0۶/۹۴/72 مورخ 2/ 12/ ۹۴ مدیرکل دفتر نوسازی 
و تحول اداری مبنی بر واگذاری مدیریت فرهنگسرای نیاوران، موزه صبا و موزه 
هنرهای معاصر به بنیاد رودکی ایفاد می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید 
لیست هزینه های جاری )اعم از پرســنلی و غیره و همچنین میزان کمک ها( 
مراکز یاد شــده را حداکثر تا پایان مورخ ۹۴/12/22 در غالب فایل word برای 

بهره برداری الزم به این حوزه ارسال نمایند.
امروز و هم زمان با تجمع کمیپین مخالفان این واگذاری، مدیریت توسعه و منابع 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسمًا در اطالعیه ای برنامه این وزارتخانه را برای 
واگذاری موزه هنرهای معاصر مســتند به یک سری موارد قانونی تایید کرد، اما 
در عین حال در نهایت چنین اعالم کرد که با مخالفت علی جنتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، واگذاری موزه هنرهای معاصر منتفی شده است؛ مخالفتی که 
ظاهرًا پس از انتقادهای شــدید افكارعمومی و جامعه هنری، رقم خورده است. 
در بخش انتهایی این اطالعیه چنین آمده اســت: از آن جا که مصوبات کمیته 
باید به تأیید مقام عالی وزارت به عنوان رئیس شــورای راهبری و توســعه وزارت 
برسد، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی در تاریخ ١٣٩٤/١٢/٢١ با واگذاری 
مدیریت موزه هنرهای معاصر به بخش غیردولتی از جمله بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی، مخالفت و بر اســتمرار مدیریت آن توسط وزارت متبوع تأکید کردند و به 
همین دلیل واگذاری مدیریت موزه یاد شده بطور کامل از برنامه دستور جلسات 

کمیته خارج شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد: نه موشک های ایران قابل مذاکره 
هستند و نه آمریكایی ها صالحیت مذاکره را دارند، آنها امروز اقداماتی خالف برجام 
انجام می دهند. سرلشكر محسن رضایی در مراسم هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد 
علی صیاد شیرازی که صبح امروز شنبه در مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح برگزار 
شد تصریح کرد: ما نیروهای مسلح هرگز اجازه نخواهیم داد کسی و کشوری ایران را 
تهدید کند و تا آخرین قطره خون خود پای ارزش هایمان می ایستیم. رضایی با بیان اینكه 
ما هیچ گاه نمی توانیم تجارب جنگ را کنار بگذاریم، نیروهای مسلح همواره به دولت 
کمک کرده اند و هیچ دولتی پس از انقالب نبوده که از توان نیروهای مسلح برای کم و 
کسری های خود استفاده نكرده باشد تاکید کرد: ما هرگز به دنبال ماجراجویی نیستیم 
و البته محافظه کاری نیز نخواهیم کرد. ما انقالبی هستیم یعنی آغازگر نیستیم و نشان 
دادیم که هیچ تهدیدی را شروع نكرده ایم. رضایی در ادامه با اشاره به اینكه امروز پس 

از برجام مسئله ای بوجود آمده که می گویند قدرت موشكی ایران قابل مذاکره است، 
گفت: موشک های ایران دارای قدرت بازدارندگی دارد و کسانی که می گویند آمریكا 
قصد جنگ با ما را ندارد حتما خاطرات جرج بوش را مطالعه کنند. وی با بیان اینكه 
آمریكایی ها می گویند باید برد موشک های خود را محدود کنید مثال موشک های شما 
نباید 2 هزار کیلومتر برد داشته باشد و فقط 150 کیلومتر برد آن افزایش یابد، گفت: اما ما 
به آنها می گوییم که خوابش را ببینید. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمریكا را از 
بی صالحیت ترین قدرت های نظامی دنبال عنوان کرد و گفت: آمریكایی ها صالحیت 
مذاکره در رابطه با مسائل امنیت جهان را ندارند. آنها هر کجا که وارد شده اند کارنامه 
خوبی را از خود به جای نگذاشته اند شما وقتی اتفاقات عراق، سوریه، افغانستان، یمن 
و بحرین را مشاهده می کنید متوجه خواهید که آمریكایی ها هر جا وارد مذاکره شده اند 
در آنجا ناامنی ایجاد کرده اند. رضایی تاکید کرد: امریكایی ها کانون امنیت سازی ندارند 

با وجود این مسئله آیا ما باید بیاییم و بر روی موشک های خود با آنها مذاکره کنیم؟ نه 
موشک های ایران قابل مذاکره هستند و نه آمریكایی ها صالحیت مذاکره را دارند. 
وی در ادامه خطاب به کشورهای اسالمی گفت: بنده به کشورهای اسالمی توصیه 
می کنم که به آمریكایی ها اعتماد نكنند زیرا آنها شما را به راحتی به زیر تیغ می فرستند و به 
شما وفادار نخواهند بود بنابراین پول کشورهای اسالمی را هدر ندهید. وی تصریح کرد: 
ما نیروهای انقالب از مذاکرات هسته ای دفاع کردیم و امروز هم دنبال این هستیم که 
آمریكایی ها به تعهداتشان عمل کنند ولی هنوز توافقات ما تمام نشده اما امروز ظاهرا وزیر 
امور خارجه آمریكا خیلی خوشش آمده که در موضوعات دیگر با ایران مذاکره کند. دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینكه ادامه داد: ما نیروهای مسلح 
به قوای سه گانه کمک می کنیم، اظهار کرد: برخی ها نگویند که چرا رزمایش های 
موشكی  را اینطور نشان دادند ما برای کمک به دولت و پیشبرد امر مذاکرات نزدیک به 
دو سال است که رزمایش های موشكی خود را کم کرده ایم و یا رسانه ای نكرده ایم که 

به مذاکرات آسیب نرسد.

موشک های ما قابل مذاکره نیستند
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رصدخانه

تناقضات آقای کری!
مواضع وزیر خارجه آمریکا درباره ایران در سفر به بحرین

جان کری، وزیر امور خارجه آمریكا، در دور جدید سفرهای خود به منطقه 
خاورمیانــه، از بحرین و عراق دیدار کرد. هرچند ســفر کــری به بغداد از 
پیش اعالم نشده بود و به شكلی غیرمنتظره انجام گرفت، اما همان گونه 
که از دســتورکار کلی ســفرهای وی به منطقه انتظــار می رفت، موضوع 
برقــراری ثبات در منطقه، مبارزه با داعش و دیگر مســائل از این دســت، 
مــورد گفت و گوی وی با مقامات عراقی قرار گرفــت. اما طی دو روز اخیر، 
آنچه بیش از بقیه موارد، به ویژه در ایران، در رابطه با ســفر کری به منطقه 
مورد توجه قــرار گرفت، اظهارات وی درباره ایــران و همچنین مجموعه 
موضع گیری های وی در این زمینه بود. وزیر خارجه آمریكا از یک سو ایران 
را به همكاری برای حل و فصل بحران های ســوریه و یمن فراخوانده و به 
نوعی از ایران درخواست کمک کرد و از سوی دیگر، ضمن تكرار ادعاهای 
همیشــگی مقامات آمریكایــی، فعالیت های ایــران را موجب »نگرانی« 
توصیف کــرد. همزمان، بحث هایی نیــز درباره همكاری ناتو و شــورای 
همكاری خلیج فارس علیه ایران در جریان گفت و گوهای وی مطرح شد.
خبرگزاری فرانســه در گزارشــی از ســفر کری به منامه، پایتخت بحرین 
می نویســد وزیر خارجه آمریكا روز پنجشــنبه از ایران خواست برای پایان 
دادن به جنگ در یمن و ســوریه کمک کند. کری در ســفر به بحرین که 
نخستین سفر یک رئیس دســتگاه دیپلماسی آمریكا به این کشور از سال 
2010 تاکنون به شمار می رود، همچنین به مقامات بحرینی که متهم به 
تبعیض علیه اکثریت شــیعه در این کشور هستند، گفت که باید به حقوق 
بشــر احترام بگذارند. جان کری گفت: »ما )با وزیر خارجه بحرین( درباره 
انتخابات پارلمانی در ســال 2018 و دورنمــای آن و برخی از کارهایی که 
می تواند در هفته ها و ماه های آینده صــورت گیرد، گفت و گو کردیم. وزیر 
خارجه بحریــن به من اطمینــان داد آن ها چیزی جــز انتخاباتی جامع و 
عادالنه نمی خواهند؛ به طوری که همه در آن شــرکت کنند. البته روشن 
اســت انتخاباتی بدون خشــونت، تهدیــد، افراط گرایــی تفرقه افكنانه و 

اقداماتی که آن را پیچیده کند«. 
در موضوع ایران، کری اظهار داشت: »تهران باید به پایان دادن به جنگ 

در یمن کمک کند. تهران باید به ما کمک کند تا به جنگ در ســوریه پایان 
دهیم و تحرکات در منطقه را تغییر دهیم«. در عین حال، وی مدعی شــد 
فعالیت های ایران در منطقه، موجب نگرانی اســت. کری با تأکید بر اینكه 
چالش هــا در روابط با ایــران همچنان باقی اســت، هدف بــاراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریكا از دیدار با ســران کشــورهای عرب خلیج فارس را در 
نشست کمپ دیوید، بررسی چگونگی حرکت پس از توافق هسته ای و دنبال 
کردن تغییر رفتارهای ایران در رابطه با فعالیت های دیگر تهران اعالم کرد. 
جان کری در کنفرانس خبری با همتــای بحرینی خود در منامه، پایتخت 
بحرین، افزود: »هیچ کســی ادعا و وانمود نكرده که دیگر چالش هایی که 
می دانســتیم وجود دارد به یكباره برطرف خواهد شد. وی گفت: »از جمله 
مســائلی که من و وزیر خارجه بحرین درباره آنها گفت و گو کردیم، تحوالت 
اخیر مرتبط با سوریه و دورنمای حل مسئله یمن بود. ما همچنین درباره نبرد 

علیه گروه های تروریستی و به طور خاص درباره داعش گفت و گو کردیم«. 
نشریه »نشنال اینترست« با انتشار مطلبی در سایت خود، بر همین بخش 
از اظهارات کری، یعنی، موضوع ایران و کمپ دیوید پرداخته و می نویسد 
ســفر کری اساســًا با هدف فراهم کردن زمینه های گفت وگــوی اوباما با 
سران کشــورهای خلیج فارس در روز 21 آوریل انجام شد. گفت وگوهای 
ریاض، حدودًا یک سال بعد از نشســت اوباما با سران کشورهای حاشیه 
خلیج فارس در مجموعه کمپ دیوید برگزار خواهد شد. اوباما در آن نشست، 
وعده داد در پرتو توافق هســته ای ایران، همكاری هــای امنیتی را با این 
کشــورها تقویت خواهد کرد. بعد از این نشست، آمریكا و کشورهای عضو 
شورای همكاری ، کارگروه هایی تشكیل دادند. این تیم ها طی سال گذشته 
دیدارهایی با موضوعات افزایش همكاری برای توسعه پدافندهای یكپارچه 
موشک های بالیســتیک، امنیت ســایبری و دریایی، مقابله با تروریسم، 

آمادگی دریایی و فروش ادوات نظامی برگزار کردند. کری روز پنجشــنبه، 
در منامه گفت: »امروز ما درباره پیشرفت های حاصل شده به واسطه این 
کارگروه ها تبادل نظر و درباره روش های کســب دســتاوردهای بیشتر در 

ماه های آینده رایزنی کردیم«. 
قبل از برگزاری نشست کمپ دیوید در سال گذشته، سران کشورهای عرب 
خواســتار الگوگیری از ناتو برای تشكیل یک ســازمان نظامی با مشارکت 
آمریكا برای محافظت از آن ها در برابر »تهدیدهای خارجی«، از جمله ایران 
شده بودند. توافقی در این باب حاصل نشد؛ اما به گفته جان کری، آمریكا 
مایل به رایزنی درباره افزایش همكاری بین ناتو و شورای همكاری خلیج 
فارس اســت. وزیر خارجه آمریكا بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که با 
وزیران خارجه کشورهای شــورای همكاری خلیج فارس درباره شراکت 
ناتو با اعضای این شورا توافق شده است. وی گفت: »نشست کمپ دیوید، 
نقطه آغاز بسیار مهمی برای توسعه این روابط بود و امروز ما درباره نشستی 
که رئیس جمهور اوباما با سران تمامی کشورهای شورای همكاری خواهند 
داشــت صحبت کردیم و توافق شد بررسی فرایند اینكه آیا مفهوم شراکت 
ناتو - شورای همكاری می تواند تأثیر مهمی بر امنیت و ثبات منطقه بگذارد 
را آغاز کنیم. این تحلیل و بررسی، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت«. 
گفتنی اســت که پس از دیدار از بحرین، وزیر خارجه آمریكا در ســفری از 
پیش اعالم نشــده، دیروز، جمع، وارد بغداد، پایتخت عراق شــد. هدف از 
این سفر، گفت و گو با حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، درباره نبرد با گروه 
تروریستی داعش اعالم شد. همزمان با اعالم انجام این سفر، جان کربی، 
از ســخنگویان وزارت خارجه آمریكا، گفت کری با این سفر می خواهد بر 
حمایت آمریكا از دولت عراق تأکید کند. وی همچنین اشاره کرد که کری 
در این ســفر با ابراهیم جعفری، وزیــر خارجه عراق و نچیــروان بارزانی، 
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. این اولین 
ســفر آقای کری از سپتامبر سال 201۴ به عراق بود. گفتنی است کری با 
سفر به بحرین، رکورد مسافت سفرهای خود را به یک میلیون و ششصد و 

نه هزار کیلومتر رساند، که در تاریخ آمریكا بی سابقه است.

چگونه عربستان، مصر را خرید؟!
در پی امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی مصر و عربستان توسط عبدالفتاح السیسی و ملک سلمان بن عبدالعزیز، سؤاالت زیادی ذهن مصری ها را به خود مشغول کرد. بسیاری آن را سند چشم پوشی قاهره از جزایری دانستند که از چند 
دهه پیش تحت کنترل مصر بوده اند. به نوشته روزنامه االخبار لبنان، در جریان سفر ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به قاهره، شریف اسماعیل، نخست وزیر مصر و محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان توافقنامه ای را برای 
ترسیم مرزهای دریایی میان دو کشور امضا کردند. بندهای این توافقنامه در ابهام قرار دارد و هنوز جزئیات آن فاش نشده است. منابع مصری و عربستانی می گویند این توافقنامه شامل تقسیم اکتشاف نفت و گاز در دریای سرخ بجز منطقه نزدیک 
به »حالیب« و »شالتین« است. مستثنی کردن این مناطق برای ممانعت از اعتراضات سودان صورت می گیرد؛ زیرا ریاست جمهوری سودان، حالیب را شهری متعلق به خود می داند. هیچ گونه اطالعات نهایی درباره جزئیات این توافق نامه 
که در نشســت های شورای هماهنگی مصر و عربستان امضا شد،وجود ندارد. عربستان اخیرًا دستور اختصاص 30 میلیارد ریال دالر به مصر را داد و مجموع کل حمایت مالی عربستان از 2013 تاکنون به حدود 1۴ میلیارد دالر می رسد. به 
نظر می رسد این توافقنامه نتیجه دیدارهای رئیس هیئت ثبت و ممیزی امالک عربستان است که آخرین سفر وی در ماه گذشته میالدی صورت گرفت و در آن، با جزئیات توافقی که شریف اسماعیل روز گذشته امضا کرد، توافق شد؛ اما پیش 
از آنكه رئیس جمهور دستور اجرایی شدن آن را بدهد، باید براساس قانون اساسی، پارلمان با آن موافقت می کرد. به گفته منابع مصری، این توافقنامه شامل جزیره های »تیران« و »صنافیر« است که از دهه  پنجاه تحت کنترل مصر قرار دارد.

APبرگزاری جشنواره رنگ توسط مرکز فرهنگی هند در قاهره پایتخت مصر

تالش هلیكوپتر برای مهار آتش سوزی
)AP(  در کالیفرنیا 

APدانش آموزان آمریكایی با تمثال »برنی ساندرز« نامزد انتخابات ریاست جمهوری عكس یادگاری می گیرند

خشكسالی در سومالی
Reuters

بان کی مون: بیشترین قربانیان 
تروریسم، مسلمانان هستند

دبیرکل ســازمان ملل گفنه بیشتر قربانیان اقدامات تروریستی 
را مســلمانان تشــكیل می دهند. بان کی مون در کنفرانســی 
در مورد تروریســم در ژنو گفته: »بیایید قبــول کنیم که امروزه 
بیشــتر قربانیــان تروریســم و افراط گرایــی خشــونت آمیز در 
سراســر جهان، مســلمانان هســتند«. وی همچنین تصریح 
کــرده کــه پدیــده افراط گرایی خشــونت آمیز که به تروریســم 
ختــم می شــود، ریشــه در هیــچ دیــن، منطقــه یــا قومیت 
 خاصــی نــدارد و بــه هیــچ یــک از ایــن عوامل هــم محدود 

نمی شود.

روسیه و آمریکا، در حال تدوین 
قانون اساسی جدید سوریه

سه دیپلمات غربی و روس، روز جمعه مدعی شدند واشنگتن و مسكو 
در حال همكاری برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه 
هستند. یک دیپلمات غربی اظهار داشته این تالش های مشترک، 
در مراحل ابتدایی است و پیشنهادهای فعلی روسیه، بیشتر به مواضع 
دولت سوریه نزدیک است. یک دیپلمات روس هم گفته دو طرف در 
حال تبادل دیدگاه هایشان هستند. جان کری، وزیر خارجه آمریكا، 
روز 2۴ مارس، بعد از رایزنی هایی در کرملین گفته بود، کشــورش 
با روسیه بر سر ایجاد چارچوبی برای انتقال سیاسی و پیش نویس 

قانون اساسی سوریه تا ماه اوت سال جاری به توافق رسیده است.

 مفاد توافق عربستان
 و انصارالله یمن

بر اساس توافق آتش بس ریاض و جنبش انصارالله، این جنبش 
و کنگره مردمی متعهد می شوند از دهم آوریل دست از اقدامات 
نظامی بكشند. این توقف درگیری ها تا زمان تكمیل مذاکرات 
و عقب نشــینی و تحویل ســالح ادامه خواهد داشــت. توقف 
درگیری ها شامل توقف همه حمالت زمینی، هوایی و دریایی و 
تحرکات نظامی در مرز و داخل یمن می شود. طرف ها اجازه دارند 
فقط برای دفاع از خود از سالح استفاده کنند؛ اما به شرط آنكه 
از کمترین میزان نیرو بهره ببرند. همزمان با توقف درگیری ها، 

انصارالله و کنگره مردمی باید آرامش رسانه ای را رعایت کنند.

 پنج چالش پیش روی آمریکا 
از دید »اشتون کارتر«

اشــتون کارتر، وزیر خارجه آمریكا، این کشور را در حال حاضر در 
مواجهه با پنج چالش مهم دانسته و گفته: »مقابله با تجاوزگری های 
روسیه و فشارهای این کشور بر اروپا؛ مدیریت تغییرات تاریخی در 
منطقه آسیا و اقیانوس آرام، از جمله ظهور چین؛ تقویت نیروهای 
دفاعی در مقابله با کره شــمالی که همچنان به دنبال تسلیحات 
هسته ای و اقدامات تحریک آمیز در منطقه است؛ زیر نظر داشتن 
مداخله های ایران و بررسی میزان نفوذ ما در منطقه خلیج فارس و 
دفاع از دوستان و هم پیمانانمان، به ویژه اسرائیل و تسریع تالش ها 
جهت شكست و نابودی داعش... از جمله این چالش ها هستند«.

بین الملل


