
اظهارات سیف تداوم همان هدف برجام بود
سخنان ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ آمریکا در 
چند روز گذشته دستمایه موج جدید هجمه علیه دولت شده است. از رسانه های آنالین تا 
روزنامه های منتقد دولت با تیترهایی که از اعتراف یا افشاگری سیف می گفتند و از روحانی 
و وزارت امور خارجه می خواستند که اجرای برجام را متوقف کند. تیترهایی همچون 

صفحه ۲»مصاحبه نگران کننده سیف درباره برجام/ تقریبا هیچ« ...
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محسن رضایی:»فریز نفتی«، فریز شد!

باید سنگر اقتصاد را فتح کنیم
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از مجموع 18 سال گذشته که 

توسط رهبر معظم انقالب نامگذاری شده است؛ نهمین بار است که شعار سال مفهوم اقتصادی دارد 
تاکید کرد: نظام از ابتدای انقالب تاکنون سنگرهای سیاسی، دفاعی و امنیتی را فتح کرده است و 

امروز با سنگر اقتصاد مواجه است و انشاءاهلل فتح بزرگی را پیش رو خواهیم داشت که 
در این صورت اولین نظام انقالبی در جهان هستیم که موفق به فتح سنگر اقتصاد 
می شود. زیرا در گذشته شاهد شکست سنگین مارکسیسم در شوروی و همچنین 
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اجالس کشــورهای تولیدکننده نفت در دوحه، 
پایتخت قطر، که به منظور پیگیری طرح موسوم 
به »فریز نفتی« جهت جلوگیری از کاهش بیش 
از پیش قیمت نفت برگزار شده بود، بدون نتیجه 
به پایان رســید. این اجالس به دلیل اختالف بر 
ســر متن پیش نویس توافق برای تعیین سقف 
تولید، با مشکل و تأخیر روبه رو شده بود. برخی 
از رسانه های خبری، یکشنبه شب گزارش دادند 
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یک نماینــده اصولگرای مجلس 
با بیان اینکــه منتخبان اصولگرا و 

مستقل جلسات  ...
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بدهی هست، اما محدود است
سید عزت الله ضرغامی درباره ی مشکالت بودجه این سازمان و بدهی هایی که عنوان می شود به دوره ی ریاست وی 
در صداوســیما برمی گردد، توضیحاتی را ارائه کرد. رییس سابق ســازمان صداوسیما در این خصوص گفت: سازمان 
صداوسیما همیشه مشکل بودجه داشته است که بخشی از این مشکل با مشارکت های مختلف حل شده است؛ معموال 
در دوره های مختلف سازمان با پشتوانه و اعتباری که دارد، این مشکالت را حل می کند. او افزود: آخرین باری که من 
برای نیازهای مالی، اگر آن را بدهی بنامیم که بدهی نیست چرا که کارهای جاری است که انجام شده ، گزارشی را برای 
دولت ارائه دادم، دولت این گزارش را بررســی کامل و 108 میلیارد آن را تایید کرد و تشکر هم می کنم از دولت فعلی که 

این 108 میلیارد را افزون بر بودجه فعلی به صدا و ســیما داد. ضرغامی سپس در همین زمینه توضیح داد: البته ما )صداوسیما( در آن یک سال آنقدر 
اعتمادسازی از نظر مسائل مالی با دولت انجام داده بودیم - به ویژه در بحث یارانه ها و تبلیغات موثری که الزم بود - که تشیخص دادند این همکاری 
را با ما داشته باشند. حال ممکن بود ما از 100 میلیارد بیشتر گفته باشیم اما تشخیص قانونی دولت بر این بود که 100 میلیارد به ما بدهند. او با تاکید بر 
اینکه ادعا ندارد که ســازمان بدهی ندارد، در عین حال گفت: سازمان صداوسیما مثل هر دستگاه دیگر که فعالیت می کند همیشه یک مقدار بدهی 
دارد، اما این بدهی ها محدود و قابل حل است. گفتنی است پیش تر نایب رییس فدراسیون فوتبال بدهی های سازمان صداوسیما به سازمان لیگ را 
بیش از 230 میلیارد ریال اعالم کرده بود. همچنین مدیر شبکه سه سیما گفته بود: سازمان صداوسیما بیشتر از ۵0 میلیون دالر بدهی ارزی دارد که 

بابت حق پخش، اجاره ماهواره، خرید تجهیزات فنی و توسعه زیرساختار بوده است.

محکومیت زنجانی در پرونده تامین اجتماعی
شعبه 1۵ دادگاه انقالب اســالمی تهران حکم محکومیت متهمین پرونده در برابر سازمان تأمین اجتماعی، از جمله 
رد مال )پنج فقره چک به ارزش بیش از 444 میلیارد ین ژاپن معادل بیش از 17 هزار و هفتصد میلیارد تومان( را صادر 
و ابالغ کرد. این خبر را فرزاد ملکی، نماینده حقوقی ســازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد. این در حالیست که پیش تر 

وکیل زنجانی از حکم برائت او در این پرونده خبر داده بود. 
ملکی در خصوص اظهارات وکیل متهم ردیف اول پرونده مبنی بر صدور حکم برائت موکل ایشــان در پرونده شکایت 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: شاید بتوان گفت این اظهارات دقیق نبوده است. اگرچه در دادنامه اولیه، نفیًا یا اثباتًا در 

خصوص برخی موضوعات اظهارنظری نشــده بود، اما این امر به مفهوم اعالم برائت متهمین نیست. به گفته ملکی رأی دادگاه می بایست یا اتهامات 
انتســابی به متهمین را وارد نداند که در چنین فرضی صراحتًا رأی بر برائت صادر می گردد، یا در غیر این صورت، یعنی بر فرض ورود اتهامات، رأی بر 
محکومیت صادر می نماید. اما اینکه دادنامه اولیه، اساســًا در خصوص برخی موضوعات مورد شکایت شکات از جمله ۵ فقره چک این سازمان، نفیًا 

یا اثباتًا مطلبی عنوان نکرده را معادل برائت متهمین بدانیم، از اصول حقوقی به دور است.
نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی افزود: در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات و کالهبرداری های گسترده صورت گرفته متهمین از شکات 
پرونده از جمله سازمان تأمین اجتماعی، همانطور که صراحتًا در رأی آمده »مجموع اعمال ارتکابی متهمین« را با توجه به قانون مجازات اخالل گران 

در نظام اقتصادی از مصادیق افساد فی االرض تشخیص و از این منظر محکوم نموده است. 

از مقطعی رد صالحیت ها 
تشدید شد

آیت اللــه هاشــمی رفســنجانی در دیــدار جمعی از 
استانداران سابق کشور در پاسخ به ابراز نگرانی های 
جمــع اســتانداران از رّد صالحیت هــا و ضــرورت 
جلوگیری از نهادینه شدن این شیوه در جامعه، گفت: 
برگزاری انتخابات پرشــور و با حضــور همه گروه ها، 
یکی از امتیازات انقالب اســالمی در تاریخ ایران بود 
و متأسفانه از مقطعی، با دخالت سالیق سیاسی، رّد 

صالحیت ها تشدید شد.
گاهی مردم  هاشمی رفسنجانی، افزایش تدریجی آ
و اراده آنــان بــرای انتخــاب شــخصیت های مورد 
نیاز جامعه از همه ســالیق را از نتایج گســترش ابراز 
گاهی،  اطالع رســانی دانســت و گفت: نمونه این آ
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 92 بود که مردم 
نشان دادند، عالوه بر سوابق گذشته شخصیت ها، 

تفکرات آنها برای آینده کشور را می دانند.
وی انتخابات اســفند مــاه 94 را مکّمل همان راهی 
دانست که مردم شروع کرده بودند و با اشاره به فضای 
تخریبی قبــل از انتخابات، گفت: همــه تریبون ها 
و رســانه های متعلق به یک جنــاح و جریان خاص، 
جز تخریب رقبایشــان، کاری نمی کردند، اما اینکار 
غیراخالقی آنها نتیجه عکس داد و مردم در انتخابات 

کاری کردند که آنها را به بهت فرو برد.

برای رونق اقتصادی به دولت کمک کنیم
هاشــمی رفســنجانی، در بخش دیگری از سخنان 
خویش و در پاســخ به ابراز نگرانی یکــی از اعضا در 
خصوص رکود اقتصادی کشــور، گفت: این نگرانی 
دلســوزان انقالب و مردم، واقعی اســت و باید برای 
برگشت کشــور به روزگار رونق اقتصادی تالش و به 

دولت کمک کنیم.
وی با اشــاره به مشــکالتی که به خاطر تحریم های 
ظالمانه برای تولیدگران به وجود آمده بود، گفت: به 
جای یک راه حل مناســب و با استفاده از درآمدهای 
نفتی و به خاطر آمارســازی های اشــتغال، وام های 
بــدون کارشناســی و نظــارت دادند کــه حاصل آن 
افــزودن بدهکاری هــای میلیونی و میلیــاردی به 
مشــکالت تولیدگران و صاحبان واحدهای تولیدی 

بود.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان این 
مطلب که »باید با برنامه ریزی های ضربتی و حساب 
شده، تهدید نقدینگی کشور را به فرصت برای رونق 
تولید و خروج از رکود تبدیل کنیم«، گفت: اخیرًا دولت  
تصمیم های جّدی و خوبی بــرای رونق اقتصادی با 
فعال کردن واحدهای کوچک و متوســط تعطیل یا 

راکد شده گرفته و ابالغ کرده است.
هاشــمی رفســنجانی با بیان این جمله کــه »ایران 
ظرفیت و زمینه هر کاری را در جهت تقویت پایه های 
اقتصادی دارد«، به برنامه دانشــگاه آزاد اسالمی در 
جهت تأسیس شــرکت های دانش بنیان و حمایت از 
مخترعــان و مبتکران جوان پرداخــت و گفت: این 
دانشــگاه با معرفی صاحبان طرح هایی که از مرحله 
آزمایشــی گذشــته اند، به بانک هــا و حتی ضمانت 
آنها، زمینه را برای تجاری سازی و تولید انبوه فراهم 

می نماید.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با تأسف 
بار خواندن اوضاع واحدهای تولیدی در گذشــته، 
به شرایط شهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت: 
واحدهــای فراوانــی که می توانســتند بــه تولید و 
افزایــش اشــتغال کمــک کننــد، به خاطر ســوء 
مدیریــت  که وام های خود اشــتغالی و زودبازده از 
مصادیق آن بودند، بــر بیکارانی افزود که بدهکار 

هم شده بودند.

اظهارات سیف تداوم همان هدف برجام بود

سخنان ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ آمریکا 
در چند روز گذشته دستمایه موج جدید هجمه علیه دولت شده است. از رسانه های 
آنالین تا روزنامه های منتقد دولت با تیترهایی که از اعتراف یا افشاگری سیف می 
گفتند و از روحانی و وزارت امور خارجه می خواســتند که اجــرای برجام را متوقف 
کند. تیترهایی همچون »مصاحبه نگران کننده سیف درباره برجام/ تقریبا هیچ«، 
»اعتراف یا اعتراض سیف؟«، »چه شد که سیف در واشنگتن به همه چیز اعتراف 
کرد؟«، »اثبات خسارت محض بودن برجام با اظهارات اخیر سیف« بخش کوچکی 
از این هجمه اســت.  این رسانه ها همچنین پر بودند از گفت و گوهایی با منتقدان 
دولت بود که می گفتند ســیف قرار بود برکنار شود افشاگری کرد، اظهارات سیف 
به معنای ناامید شدن دولت از نتایج برجام است، اعترافات سیف در امریکا اثبات 
نگرانی های رهبری درخصوص برجام است، سیف نمی توانست دروغ بگوید، وزارت 
خارجه با استناد به اظهارات سیف نقض برجام را اعالم کند، اظهارات سیف خالف 

ادعای رئیس جمهور است و... .
اما امروز حمید بعیدی نژاد از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده به این فضاسازی رسانه 
ای پاسخ گفته است. بعیدی نژاد در یادداشتی تاکید کرده است: پیام صریح سیف 
در آمریکا تاکید بر باز شدن مسیر تعامل آزاد ایران با نظام مالی بین المللی و تضمین 
دسترسی ایران به این نظام مالی به عنوان یکی از مهمترین اصول برجام و لذا تداوم 

همان هدفی است که در برجام تاکید شده است.

تاکید فقط روی دسترسی به نظام مالی آمریکاست
حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی 
در کانال تلگرامی خود نوشت: اگر خواسته باشیم که یک جمله از صحبت های آقای 
دکتر سیف در آمریکا را از چارچوب اصلی بحث آن خارج کنیم و بعد حول و حوش آن 
یک کار تبلیغاتی علیه کلیت برجام و نفی دستاوردهای آن انجام دهیم، خب این بحث 
دیگری  است. اما برای درک کامل یک کالم، باید عالوه بر منطوق، به مفهوم ) به 
معنای دقیق زبان شناختی آن( و چارچوب آن کالم هم دقت کافی نمود.  بعیدی نژاد 
با بیان اینکه هر کسی تمامی مطالب بیش از یک ساعت گفتگو و پاسخ به سواالت 
در شورای روابط خارجی و بعد هم مصاحبه آقای دکتر سیف با یکی از شبکه ها در 
آمریکا را دنبال کند مطالب ایشان را خیلی روشن و واضح درک خواهد کرد، اظهار 
کرده است: مطالب ایشان همه ناظر بر نیاز به تضمین دسترسی ایران به نظام تجارت 
بین المللی، ضرورت امکان دسترسی ایران به دالر در تبادالت بین المللی و ضرورت 
اعطای تضمین های کافی آمریکا به بانکهای بزرگ اروپایی برای کار با ایران بوده 

اند که به خوبی توسط ایشان به عنوان عالیترین مقام بانکی کشور مطرح شده اند.
بعیدی نــژاد تاکید کرده اســت: اینکه تالش شــود مطلب محوری ایشــان که 
دستاوردهای برجام در این حوزه های دسترسی ایران به دالر و تضمین کار بانکهای 
بزرگ اروپایی با ایران خیلی کم بوده است، به کلیت برجام تسری یابد قطعا نادرست 

است و با صحبتهای ایشان اصال همخوانی ندارد.
به گفته این دیپلمات کشورمان تاکید سیف این بوده است که عواید ایران در این حوزه 
ها از اجرای برجام بســیار ناچیز بوده است. زیرا که بانکهای بزرگ اروپایی از تبدیل 

درآمدهای آزاد شده ایران به دالر وحتی یورو استنکاف می ورزند. تبدیل این ذخایر 
ارزی از مثال ین ژاپن و یا درهم امارات و یا ریال عمان به یورو و دالر نیاز به تایید نظام 

بانکی آمریکا دارد که این کار هنوز انجام نمی گیرد. 
وی تاکید می کند: این به منزله آن نیست که ذخایر مسدود شده ما در خارج آزاد نشده 
و در اختیار بانک مرکزی نباشند، چرا که این منابع که در کشورهای وارد کننده نفت 
ایران و به طور عمده در ژاپن، چین، کره جنوبی و هند می باشــند از روز اول اجرای 
برجام همگی آزاد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفته اند، بلکه منظورآن است 
که این ذخایر و دیگر منابع مالی کشورمان باید بتوانند به دالر یا دیگر ارزهای موردنظر 
ایران تبدیل و به راحتی با مشارکت بانکهای بزرگ اروپایی و نه الزاما نظام مالی آمریکا 
در تبادالت ما با نظام مالی بین المللی به چرخش مالی در آیند. این چرخش مالی در 

حال حاضر به علت عدم همکاری آمریکا دچار مشکل است.
بعیدی نژاد با تاکید بر اینکه متاسفانه طرح این موضوعات مهم که به صریح ترین 
بیان الزم توســط آقای دکتر ســیف در گفت وگوهایشــان با مقامات و موسسات 
آمریکایی تشــریح گردید با تالش خیلی شتابزده برخی رســانه ها در داخل کشور 
به نفی دستاوردهای برجام قلب واقعیت گردید، به دستاوردهای حاصله کشور از 
اجرای تفاهم ژنو و برجام در حوزه های مختلف اشاره کرده و تصریح کرد است: این 
دستاوردها چیزهایی نیستند که چندان نیازی به یادآوری داشته باشند و آقای دکتر 
سیف همواره در صحبتها و مصاحبه های قبلی خود مکرر به آنها اشاره نموده اند و 

تالش برای نفی آنها از سوی ایشان بسیار بیهوده می نماید.

سیف خود دست اندرکار برجام بوده است
بعیدی نژاد در ادامه با بیان اینکه دکتر سیف برای اولین بار نیست که دیدگاههای خود 
در خصوص اجرای برجام را مطرح می کند، می نویسد: ایشان نه ناظری بی طرف 
بلکه حداقل از همان زمان مذاکرات تفاهم ژنو که به عنوان تیم مذاکرات هسته ای 
خدمت ایشان می رسیدیم خود از مجریان و دست اندرکاران ارشد کشور در تدوین و 
اجرای سیاستهای بانکی کشور هم در مرحله مذاکرات ژنو و سپس اجرای تفاهم 

ژنو و بعد هم در دوره مذاکرات و اجرای برجام بوده اند.
به گفته بعیدی نژاد سیف به عنوان ریاست عالیترین نهاد برنامه ریزی ارزی کشور در 
طول زمان دولت جدید همواره با نگاهی عمیق و برنامه محور لغو تحریمهای بانکی و 
مالی از جمله لغو تحریم بانک مرکزی و آزاد سازی ذخایر ارزی کشور بر اساس تفاهم 
ژنو و برجام را مهمترین دستاورد مذاکرات هسته ای کشورمان می دانستند که بانک 
مرکزی را قادر خواهد نمود که با تثبیت نرخ ارز در سطح ملی، به تک نرخی شدن ارز 
در سال جدید به عنوان یک عامل مهم در ایجاد ثبات در بازار پولی کشور و متعاقب 
آن تثبیت شرایط اقتصادی کشور مبادرت نماید. در واقع هیچ کس همچون ایشان 
دســتاوردهای برجام را برای کشورمان عینی تر نمی دیدند و حمایتهای ایشان در 
مسیر مذاکرات و به ویژه در دوره بعد از اجرای برجام برای بهره گیری از توان کشور در 
استفاده از فرصتهای ایجاد شده برای نظام بانکی و مالی کشور همواره کلیدی بوده 
است.  بعیدی نژاد با بیان این مطلب تاکید می کند: پیام صریح ایشان در آمریکا چه 
در مالقاتهای خصوصی و چه در صحبتهای عمومی تاکید بر باز شدن مسیر تعامل 

آزاد ایران با نظام مالی بین المللی و تضمین دسترسی ایران به این نظام مالی به عنوان 
یکی از مهمترین اصول برجام است. اظهارات ایشان تداوم همان هدفی است که در 
برجام تاکید شده است و همه مقامات عالی کشور به دنبال اجرای سریع آن هستند. 
به گفته این دیپلمات کشورمان تاکیدات روز گذشته آقای دکتر ظریف بر این موضوع 
در اظهارات و مصاحبه مطبوعاتی ایشان با خانم موگرینی و سپس اشارات به همین 
موضوع در صحبتهای شخص خانم موگرینی همه نشان می دهند که ضرورت حل 
شدن این مشکل به عنوان یک مانع در مراودات اقتصادی ایران به ویژه با کشورهای 
اروپا و آسیا یک اولویت مهم برای ایران در جهت اجرای کامل برجام می باشد که در 

عالیترین سطح در دستور کار مذاکرات کشورمان با اروپا و آمریکا قرار دارد.

سخنان سیف مطالبه گری است
همچنین حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در این خصوص گفت:  
سخنرانی رئیس بانک مرکزی در راستای منویات رهبر انقالب است که همواره از 
مسئوالن ایرانی خواسته شده از طرف مقابل و به خصوص آمریکایی ها مطالبه گری 

کنند و آنها را مجبور به پایبندی به تعهداتشان کنند.
وی با اشــاره به هجمه های صورت گرفته به برجام به بهانه اظهارات رئیس بانک 
مرکزی گفت: اظهارات آقای ســیف در شــورای روابط خارجی آمریکا بیان شده 
است و یک مرکز مهم در دیپلماسی آمریکا و یک کانون تصمیم سازی است. حضور 
ایشان در این شورا ، سخنرانی و پاسخ دهی به سواالت حاضران کار بسیار خوبی است 
و امیدوارم هستم دیگر مسئوالن ایرانی نیز در این شورا حاضر شده و نقطه نظرات 
جمهوری اسالمی ایران را بیان کنند. این کار شناس مسائل سیاست خارجی با بیان 
اینکه توافق هسته ای با وجود برخی ضعف ها، دستاوردهای بزرگی را برای ایران به 
همراه داشته است، اظهار داشت: برجام توانست ایران را از شرایط بحرانی خود خارج 
کند که در این زمینه تاثیر باالیی داشته است و یکی از نمونه های آن را می توان رفع 
تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای دانست. بهشتی پور با اشاره به گزارش 
اخیر وزارت امور خارجه به مجلس در رابطه با برجام تصریح کرد: گزارش وزارت امور 
خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس سرفصلی در رابطه با تحریم ها دارد که در 
آن مشخص شده اســت که در چه بخش هایی تحریم ها رفع و در چه بخش هایی 
هنوز با چالش روبه رو هستیم. او افزود: وقتی ما به فهرست تحریم های لغو شده در 
عرصه های مالی ، بانکی، انرژی و... توجه کنیم اگر چه این رفع این تحریم ها کافی 
نیستند، ولی در برخی از بخش ها مانند انرژی، نفت و پتروشیمی قابل توجه است. با 

توجه به این مسائل چگونه می توان گفت برجام دستاوردی نداشته است.
این تحلیلگر مسائل بین الملل با بیان اینکه برجام بهانه ها را از دشمنان ایران گرفته 
است و موجب تغییر فضای بین المللی شده است، خاطرنشان کرد: کشورمان قبل 
از اجرای برجام، با ۶ قطعنامه فصل هفت شورای امنیت و 12 قطعنامه شورای حکام 
روبه رو بود. براساس این قطعنامه ها امکان تبادل سوخت نداشتیم ولی اکنون ایران 
این کار را انجام می دهد. ما براســاس تحریم ها و قطعنامه امکان فروش مازاد آب 
سنگین مان را نداشتیم، ولی امروزه این کار انجام می شود. با این شرایط چرا نباید 

این دستاورد ها توجه کرد.

پیگیری روزواکنش روز

باید سنگر اقتصاد را فتح کنیم
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از مجموع 18 سال گذشته که توسط رهبر معظم انقالب نامگذاری شده است؛ نهمین بار است که شعار سال مفهوم اقتصادی دارد تاکید کرد: نظام از ابتدای 
انقالب تاکنون سنگرهای سیاسی، دفاعی و امنیتی را فتح کرده است و امروز با سنگر اقتصاد مواجه است و انشاءالله فتح بزرگی را پیش رو خواهیم داشت که در این صورت اولین نظام انقالبی در جهان هستیم که موفق به 
فتح سنگر اقتصاد می شود. زیرا در گذشته شاهد شکست سنگین مارکسیسم در شوروی و همچنین ناکامی اقتصاد کوبا و کره شمالی بوده ایم. رضایی با اشاره به اینکه بندهای 22 و 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
که از جانب رهبر معظم انقالب ابالغ شده است اشاره به وارد کردن ارزش های جهادی به عرصه اقتصاد مقاومتی دارد، تاکید کرد: بنابراین اجرای اقتصاد مقاومتی با توسل به وعده های خارجی، اتصال به آمریکا، رانت و 
فساد امکان پذیر نیست و حتی عقب ماندگی اقتصادی نیز نمی تواند بهانه ای برای توسل به این عناصر ویرانگر باشد. وی تصریح کرد: الگوی اقتصادی ما باید یک الگوی کاماًل داخلی و مبتنی بر ارزش های 
جهادی باشد. این استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( افزود: رهبر معظم انقالب از لفظ اقدام و عمل استفاده کرده اند و این به معنای مطالبه جدی از قوای سه گانه است. معظم له فرمودند:"امروز ما در 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم." بنابراین تنها حفظ کردن تنگه احد کافی نیست. امروز می بایست با تزریق روحیه انقالبی و مدیریت جهادی، اقتصاد را از انحصار لیبرال ها و تکنوکرات ها خارج کرد.

سیاسی
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تالش آمریکا برای نزول منازعه از سطح ایدئولوژیک به استراتژیک 

سردار سیدمسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستادکل نیروهای مسلح گفت: آمریکا اصرار دارد جمهوری اسالمی را از سطح ایدئولوژیک به سطح استراتژیک سرگرم کند. اگر دیپلماسی انقالب دو 
سطح ایدئولوژیک و استراتژیک داشته باشد، باید مراقب ایدئولوژیک باشیم و کمترین اهمال و کوتاه آمدنی نباید داشته باشیم. سردار جزایری خاطرنشان کرد: انتهای سیاست های استکبار جهانی و صهیونیزم 
بین الملل و آمریکا وادارســازی ایران به همکاری با خود، تضعیف منابع قدرت ســخت و نرم، صرف نظر کردن از محتوای اسالمی و تجدید سلطه و برگرداندن سنگرهای تخریب شده وابسته و طاغوتی است. 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه دشمن کینه ای قاطع نسبت به نیروهای منتسب به انقالب دارد، افزود: اندکی شناخت دشمن کافی است تا ببینیم دشمن طرح و برنامه های کوتاه و دراز مدت 

دارد و دشمن روی خواسته های خود بسیار تاکید و اصرار دارد و کوتاه نمی آید و در عرصه های مختلف تالش می کند تا انقالب اسالمی و گرایش به اسالم ناب محمدی را از پیش رو بردارد. وی با اشاره 
به تهدیدهای دشمن در عرصه های مختلف و دغدغه های مقام معظم رهبری نسبت به موضوع فرهنگ بیان داشت: مقام معظم رهبری می فرمایند که در عالم سیاست هیچ دغدغه ای 

ندارم، در عرصه اقتصادی هیچ دل نگرانی ندارم اما در عرصه فرهنگی بنده به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی می کنم و حقیقتا دغدغه دارم.

17 میلیون واجد شرایط دور دوم انتخابات
قائم مقــام وزیر کشــور با بیــان این که 
مرحلــه دوم انتخابات برای ۶8 کرســی 
دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی 
برگزار می شــود، گفت کــه 17 میلیون 
نفر واجد شرایط رای دادن در این مرحله 
هســتند. حســینعلی امیری با اشــاره به 

تعــداد 19 میلیون تعرفه در حــال چاپ گفت: انتخابــات مرحله دوم 
در ۵۵ حوزه و 21 اســتان برگزار می شــود. امیری بــا تاکید بر این که 
احــکام قانونــی در مرحلــه دوم انتخابــات کماکان مثــل مرحله اول 
خواهد بــود، گفت: در مرحله دوم کســانی مــی تواننــد در انتخابات 
شــرکت کنند که درمرحله اول یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشــند و 
یــا در مرحله اول در همان حوزه ای که انتخابات بــه مرحله دوم رفته 

است رای داده باشند.

الریجانی موافق فراکسیون فراگیر
یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه 
منتخبان اصولگرا و مستقل جلسات منظمی 
با الریجانی برگزار می کنند گفت: جمع بندی 
دیدارهای انجام شــده منتخبان اصولگرا با 
رئیس مجلس و شخص آقای الریجانی این 
است که فراکسیون فراگیری با حضور همه 

سالیق اصولگرا و حتی مستقل در مجلس دهم تشکیل شود. فراکسیونی که 
در آن نمایندگی که تمایل ندارند در فراکسیون اصالح طلبان نیز حاضر شوند 
می توانند در این فراکسیون حضور پیدا کنند. تاکید کرد: در این جلسات بحث 
رئیس و هیأت رئیسه مجلس دهم مطرح نشده است و این بحث ها به مشخص 
شــدن نتیجه مرحله دوم انتخابات موکول شده است، بالفاصله بعد از اعالم 
نتایج و تعیین تکلیف کرسی های باقی مانده از منتخبان اصولگرا و مستقل ها 

دعوت می شود تا در مورد رئیس و هیأت رئیسه جمع بندی می شود .

صداوسیما همراه تندروهاست
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی بــا انتقاد از 
عملکرد صداوسیما در پوشــش اقدام های 
صورت گرفته از ســوی دولت، خاطرنشــان 
کرد: هنگامی که برجام تبدیل به ابزار سیاسی 
در انتخابات 7 اســفند می شود، دوستانی در 
صداوسیما به تحلیل می رسند که می توانند با 

حمله به برجام، بدون در نظر گرفتن منافع ملی در انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو بهره برداری کنند، تخریب آقای عراقچی و دیگران برایشــان موجه 
خواهد بود. او همچنین در واکنش به پخش گزارشــی علیه عراقچی گفت: 
سوال اینجاست که مگر صداوسیما پیش از این رفتاری غیر از این داشته و مگر 
به پیشــبرد برجام کمکی کرده که امروز انتظار داشته باشیم، در راستای یاری 
رساندن به دولت و برجام اقدام کند؟ نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: 

صداوسیما همراه با تندروها می خواهد برجام را زیر سوال ببرد.

ریاست مجلس یک بحث 
داخلی مجلس است 

منتخــب اول مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اسالمی با تأکید بر »داخلی بودن« موضوع انتخاب 
رییس در مجلس دهــم، آن را زودهنگام و منوط به 
تشــکیل فراکســیون اکثریت پس از انتخابات دور 

دوم دانست.
محمدرضا عارف در پاسخ به سوالی در مورد اهمیت 
انتخابات دور دوم مجلس دهم شــورای اســالمی 
اظهار کرد: خوشبختانه مردم در دور اول انتخابات 
مجلس شورای اسالمی حضور خیلی خوبی داشتند 
و ما امیدوار هستیم که با ادامه همان حضور پرشور 
بتوانیم مجلســی را کــه برنامه ریزی کــرده بودیم با 
کارایــی حداکثری و اولویت بخشــی بــه مطالبات 
مردم شــکل دهیم که طبعا در رأس مطالبات مردم 
مسائل اقتصادی، معیشتی، اشتغال و آسیب های 

اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در این مجلس باید شــعار »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« را در دســتور کار خود قرار 
دهیم، افزود: برای شــکل گیری چنین مجلســی 
انتظار مــا از مردم حضــو حداکثــری در انتخابات 
دور دوم اســت که ان شــاء الله در ایــن مجلس به 
پشــتوانه آنها برنامه هــا و راهبردهایی کــه مدنظر 
 اســت و برنامه 12۶ بنــدی در این زمینــه را بتوانیم 

اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: خواهش مــا از همه مردم حضور در 
میدان اســت و خصوصــا از جوانان مــی خواهیم با 
همان شادابی و نشاط دور اول، در دور دوم هم حاضر 
شده و مردم را به حضور تشویق کنند، زیرا تجربه دوره 
های گذشته این است که در دورم دوم مردم حضور 
پررنگ تری دارند و بنابراین باید بتوانند کار خوبی که 
در مرحلــه اول آغاز کردند را ادامه دهند و برای تمام 
کردن این کار ارزشمند از آنها می خواهیم در این دور 

حضور پیدا کنند.

تالش برای اختالف افکنی در لیست امید
عارف در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص گمانه 
زنــی ها در خصــوص رقابــت وی و الریجانی برای 
کرسی ریاست مجلس دهم، با تأکید بر اینکه بحث 
ریاســت مجلس یک بحث داخلی مجلس اســت، 
تصریح کرد: این بحث مهم است، اما باید در داخل 
مجلس و توسط خود نمایندگان مردم صورت گیرد، 
در عیــن حال زمانی مــی توان آن را دنبــال کرد که 
فراکســیون های داخلی مجلس شکل گرفته باشد 
و وضعیت فراکســیون اکثریت تقریبا روشــن باشد 
که تشــکیل این فراکســیون منوط به انتخابات دور 

دوم است.
وی اضافه کــرد: فکر می کنم طــرح این موضوع 
یعنی ریاســت مجلس در شــرایط فعلی زودهنگام 
اســت و قاعدتا پس از انتخابــات دور دوم می توان 
 به ایــن بحــث در فضای رســانه ای و میــان مردم 

پرداخت.
منتخب مــردم تهران در انتخابــات مجلس دهم با 
اشاره به تالش رقبا برای ایجاد اختالف میان ائتالف 
اصالح طلبان و اصولگرایان معتــدل، تأکید کرد: 
مــا ائتالف امیــد را حتما حفظ می کنیــم و این یک 
تعهد اخالقی بوده و میثاقی اســت کــه با کاندیداها 
داشــتیم که حضور جدی در این فراکســیون داشه 
باشــند و طبیعتا مبانی فراکسیون اکثریت هم رأی 

گیری است.
عارف خاطر نشان کرد: امیدواریم با همان همدلی 
و همبستگی که افراد در لیست امید قرار گرفتند در 
مجلس هم بتوانیم تأثیرگذار باشــیم و ان شــاء الله 

بتوانیم در خدمت مردم باشیم.

خبر آنالین نوشت: اصالح طلبان درباره ریاست مجلس دهم چه می گویند؟
اصالح طلبان که پس از سه دوره دوری از پارلمان، اکنون سهم قابل توجهی در مجلس دهم دارند، هنوز درباره کاندیدای خود برای 

ریاست مجلس، اظهار نظر رسمی تشکیالتی نکرده اند. در اظهار نظرهای شخصی آنها نیز تفاوت هایی دیده می شود.

 عصر ایران نوشت: ز بامی که برخاست مشکل نشیند
این گزارش بالفاصله پس از فضاسازی رسانه ای مخالفان برجام درباره سخنان رییس کل بانک مرکزی منتشر شده و نگاه ها را از ولی الله 

سیف به این سو چرخانده است.

 تدبیر ۲4 نوشت: وحدت رمز پیروزی اصالحات
توصیه های رئیس دولت اصالحات در فضای مجازی بسیار کارکرد داشته است. بهره بردن ازفضای مجازی توسط جریان اصالحات 

نشان می دهد که این جریان با حداقل امکانات می تواند بهترین بهره ونتیجه را از این فضا ببرد.

 فارس نوشت: پشت  پرده اعتراف دولتمردان به »هیچ« بودن عواید برجام چیست؟
این روزها سیف عواید برجام برای ایران را »تقریبًا هیچ« می خواند و ظریف هم تصریح می کند که می داند آمریکایی ها در راه معامله 

بانک های خارجی با ایران سنگ اندازی می کنند، اما افکار عمومی درباره دلیل این اعترافات صریح سواالتی دارند.

 فردا نیوز نوشت: بد عهدی آمریکا چالش بزرگ اجرای برجام
اگرچه توافق هسته ای اخیر ایران با ۵+1 به سرکردگی آمریکا نزدیک به دو سال طول کشید، سیر موضوع و اتفاقات آن به غایت ناباورانه 

پیش رفت.

عکس روزسایت نگار

 »اوبر ودرین« 
وزیر امور خارجه اسبق 
فرانسه با کمال خرازی 
رئیس شورای راهبردی 
 روابط خارجی دیدار و 
گفت و گو کرد.

خبرنامه

ارشاد نامحسوس
استقرار 7000 پلیس نامحسوس امنیت اخالقی در تهران

طرح امنیت اخالقی در قالب گشــت های ارشاد ســال هاست که در حال 
اجراست. موضوعی که نقدهایی جدی همیشه بر آن و میزان تاثیرگذاری آن 
از سوی تحلیلگران اجتماعی وارد بوده است. با این حال نیروی انتظامی در 
زمان های مختلف در این سال ها متناســب با تغییر شرایط، مصداق های 
جدیدی را وارد طرح کرده اســت. نوع برخوردها نیز از زمستان تا تابستان و 

از مدل پوشــش تا جنس و رنگ آن متفاوت می شود. 
از صبح روز گذشته نیز مرحله جدید فعالیت گشت های طرح امنیت اخالقی 
در پایتخت کلید خورد و ماموران پلیس با مصادیق بدپوششی، کشف حجاب 
در خــودرو، مزاحمت بــرای نوامیــس، آلودگی صوتی، ســگ گردانی و... 
برخورد می کنند.  بر این اســاس تیم های مختلف گشــت  امنیت اخالقی با 
استقرار در مقابل پاساژها، مراکز خرید، میادین اصلی و همچنین گشت زنی 

در بزرگراه ها و خیابان های پرتردد با هنجارشــکنان برخورد می کنند. 
موضوع بدپوششــی در خودروها از مواردی بود که ســال گذشته به عنوان 
مصادیق برخورد اعالم شد. سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
ســال گذشــته در جمع فرماندهان پلیــس راهنمایی و رانندگی بــا انتقاد از 
وضعیت حجاب برخی رانندگان و سرنشــینان خودروهــا از ماموران پلیس 
خواسته بود که در صورت دیدن این موارد با آن برخورد کنند، موضوعی که 

مورد تقدیر و حمایت رئیــس قوه قضاییه نیز قرار گرفت.

اســتقرار 7000 پلیس نامحسوس امنیت اخالقی
امــا رییــس پلیــس پایتخــت امــروز از ســاماندهی بیــش از 7000 مامور 
نامحســوس پلیــس امنیت در راســتای اجــرای طرح امنیــت اخالقی در 
پایتخــت خبر داد. موضوعــی که تاکنون مطرح نبــوده و در نوع خود جدید 

است. 

سردار حسین ساجدی نیا صبح امروز در مراسم آغاز به کار گشت نامحسوس 
پلیــس امنیت اخالقی که با حضور معاون دادســتان تهران برگزار شــد، با 
بیان اینکه از ابتدای این هفته طرح امنیت اخالقی به شــکل محســوس و 
در سطح گسترده ای در ســطح میادین، مجتمع های تجاری و بزرگراه های 
پایتخت به اجرا در آمده اســت، گفت: عالوه بر این طرح، از امروز گشــت 
نامحســوس پلیس امینت اخالقی نیز در ســطح معابــر فعالیت خود را آغاز 
خواهد کرد. براین اســاس بیش از 7000 نیروی زن و مرد با حضور در معابر 

نســبت به رصد این موارد و اطالع آن به پلیس امنیت اقدام خواهند کرد.
ســاجدی نیا در عین حــال گفت: این افراد بــه طور مســتقیم حق برخورد 
بــا شــهروندان را نداشــته و تنهــا اطالعــات را به پلیــس امنیــت منتقل 
خواهند کــرد، چراکــه تنها پلیس به شــکل محســوس و با لبــاس نیروی 
انتظامی حــق برخورد با شــهروندان خاطی را دارد. ســاجدی نیا همچنین 
تاکیــد کرد: شــهروندان در صــورت مواجهه بــا افرادی که خــود را پلیس 
 نامحســوس نامیده هوشــیار بوده و بدانند پلیس نامحســوس حق برخورد 

با شهروندان را ندارد.

پلیس امنیت اخالقی، ضابط قضایی اســت
رئیــس پلیس تهــران در توضیح بیشــتر درخصوص طــرح امنیت اخالقی 
پایتخت اظهار کــرد: یکی از مطالبــات مردم در ســال های اخیر موضوع 
مزاحمت برای نوامیس در ســطح شــهر بود. از این رو پلیس در ســال های 
گذشته طرح های مختلفی را در دستور کار قرار داد. از حدود دو سال پیش 
نیز پلیس اقدام به رصد ناهنجاری ها کرده که چهار موضوع آلودگی صوتی، 
رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه ها و انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت 
برای نوامیس و کشــف حجاب در خودروها جزو چهار محــور اصلی بودند 

که با آنها برخورد شد.
رییس پلیــس پایتخت با بیــان اینکه فعالیــت این ماموران بــه چه صورت 
خواهد بود، گفت: این افراد در صورت مشــاهده موارد ناهنجاری همچون 
مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشــف حجاب در خودرو و انجام 
حرکات نمایشــی در خیابان، شــماره پــالک خودرو را برداشــته و از طریق 
ســامانه پیامکی به مرکز پلیــس امنیت اخالقی اطالع می دهند ســپس از 
ســوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواســته می شود که 

در موعد تعیین شــده به پلیس مراجعه کنند.
به گفته ســاجدی نیا اگر این افراد از دســتور پلیس ســرپیچی کرده و به آن 
تمکیــن نکنند با توجه بــه اینکه پلیــس آدرس این افــراد را در اختیار دارد 
گــر آدرس این افراد مخــدوش یا به هر  به منــازل آنها مراجعــه می کند و ا
دلیل تغییر کرده باشــد، با آنان تماس گرفته شــده، تخلف خودروی مذکور 
در فهرســت افراد خاطی ثبت شــده و هنگام نقل و انتقــال پالک خودرو و 
یــا فروش خودرو یا هنــگام دریافت خدمــات برای خودرویشــان این افراد 
شناســایی شــده و با آنان برخورد خواهد شــد ضمن آنکه تا اطالع بعدی به 
این افراد خدماتی نیز ارائه نخواهد شــد. وی تاکید کرد: آموزش های الزم 
به این افراد داده شــده و آنها به عنوان پلیس و ضابط قضایی شــناخته شده 
و در این زمینه عمــل خواهند کرد و احکام قضایی الزم نیز در این خصوص 

اخذ شده است. 
رییس پلیس پایتخت همچنین با تاکید بر اینکه طرح امنیت اخالقی نیز در 
سطح پایتخت ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: طرح های دیگری نیز 
از ســوی پلیس در روزهای آتی اجرا خواهد شــد که برخورد با خرده فروشان 
موادمخدر، برخورد و جمع آوری معتادان متجاهر و برخورد با اراذل و اوباش 

و... از جمله آنهاست.

آیت الله صادق آملی الریجانی در جلســه امروز )دوشــنبه( مســئوالن عالی 
قضایی، به هجمه های اخیر حقوق بشری آمریکا و گزارش وزارت امور خارجه 
آن کشور که »حاوی ادعاهای دروغ علیه جمهوری اسالمی ایران است« اشاره 
کرد و با محکوم کردن چنین گزارش هایی که همواره تکرار می شــود، گفت: 
آمریکایی ها بار دیگر نشــان دادند که در همه ساحت ها ظالم و بد عهداند و از 

طرح و نشر سخنان دروغ و سخیف هیچ ابایی ندارند.
آملــی الریجانی با تاکید بر اینکه در این گــزارش توهین های ناروا و ادعاهای 
رکیک و نادرســتی علیــه جمهوری اســالمی ایران و قوه قضاییه کشــورمان 
مطرح شده است، افزود: انسان متعجب می شود که دستگاه رسمی کشوری 
که مدعی حقوق بشــر و اقتدار جهانی است چنین حرف های نادرستی مطرح 
می کند و در البه الی آن می گوید چون در ایران سفارت نداریم به گزارش های 
مردمی و ان جی او ها اعتماد کرده ایم؛ چنین استداللی عذر بد تر از گناه است 

که شما هر دروغی را از سوی نیروهای مخالف یک کشور بپذیرید و آن را رسمًا 
منتشر کنید.

آملی الریجانی ادعای مطرح شــده درباره اعدام به اتهــام اهانت به مقامات 
عالیرتبه کشور و توطئه علیه امنیت ملی را دروغ اعالم کرد و افزود: همچنین 
در این گزارش ادعا شــده که دشــمنی با خدا نیز حکم اعــدام در پی دارد، در 
حالیکه اشــاره آن ها به بحث فقهی و حقوقی محاربه اســت که شرایط خاص 

خود را دارد.
آملی الریجانی یکی دیگــر از ادعاهای دروغین در گزارش وزارت امور خارجه 
آمریکا را »اعدام به دلیل توهین به یاد و خاطره امام )ره( و رهبری« اعالم کرد 
و با تاکید براینکه »دروغی باال تر از این وجــود ندارد« افزود: ماده۵14 قانون 
مجازات اســالمی تصریح می کند که هرکس به حضرت امــام )ره( بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران و رهبر معظم انقالب به نحوی از انحاء اهانت کند به 

حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شــود؛ ماده دیگری در همین قانون 
تصریح دارد که سوءقصد به جان رهبر نظام اسالمی ایران حکم اعدام دارد که 
البته این ماده ربطی به موضوع توهین ندارد و در اینجا بحث ترور مطرح است.

رئیس دستگاه قضا طرح چنین ادعاهای دروغی علیه جمهوری اسالمی ایران 
و به ویژه قوه قضاییه را نشانگر نفوذناپذیری دستگاه قضایی و عمل به وظایف 
قانونی در مقابله با فشــار ها و هجمه های دشــمنان دانست و تاکید کرد: قوه 
قضاییه جمهوری اســالمی ایران با اقتدار کار خــود را به پیش می برد و جلوی 
نفوذ دشمنان و فتنه گران را گرفته است و مصداق آن سخن حضرت امام )ره( 
است که فرمودند هرگاه دیدید دیگران علیه شما سخن می گویند بدانید که کار 

خود را درست انجام داده اید.
آملی الریجانی در پایان از ســتاد حقوق بشــر و مســئوالن وزارت امور خارجه 
خواســت با اقتدار و صالبت و به صورت کاماًل مستدل و منطقی سطر به سطر 
ادعاهای دروغین گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا را پاسخ دهند تا مردم 

دنیا به دروغ های مستمر دولت آمریکا واقف شوند.

وزارت خارجه به ادعاهای دروغین آمریکا درمورد حقوق بشر پاسخ دهد
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رصدخانه

»فریز نفتی«، فریز شد!
پایان اجالس دوحه بدون توافق بر سر میزان تولید جهانی نفت

اجالس کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه، پایتخت قطر، که به منظور 
پیگیری طرح موســوم به »فریز نفتی« جهت جلوگیری از کاهش بیش از 
پیش قیمت نفت برگزار شده بود، بدون نتیجه به پایان رسید. این اجالس 
به دلیل اختالف بر ســر متن پیش نویس توافق برای تعیین ســقف تولید، 
با مشــکل و تأخیر روبه رو شده بود. برخی از رســانه های خبری، یکشنبه 
شب گزارش دادند ایران در این اجالس که با هدف تثبیت قیمت تشکیل 
شده بود، شرکت نکرد و گزارش ها حاکی از آن است که دلیل اصلی عدم 
توافق در این نشست، اختالفات عربستان با ایران بوده است. ایران تأکید 
کرده است که تا زمان بازگشــت کامل به بازار نفت و رساندن سهم خود از 
بازار به ســطح پیش از اعمــال تحریم ها، به هیچ گونه ســقف تولیدی تن 
نخواهد داد و هیچ توافقی را در مورد تثبیت میزان تولید امضا نخواهد کرد. 
شکست اجالس دوحه، به ســرعت تأثیرات خود را بر قیمت های جهانی 

نفت نشان داد.
پس از اینکه نشســت دوحه روز گذشــته بدون نتیجه پایان یافت، روزنامه 
»فایننشــال تایمز« طی گزارشی درباره این نشســت و دالیل شکست آن 
نوشــت پس از اینکه تالش های برخی از بزرگ تریــن تولیدکنندگان نفت 
جهان برای فریز تولید، یکشنبه شب بدون رسیدن به توافق و به علت اصرار 
عربستان برای مشارکت ایران در هرگونه توافقی پایان یافت، قیمت نفت 
با کاهش روبرو شد. این روزنامه انگلیســی افزود که گفت و گو ها در دوحه 
با هدف دســتیابی به نخســتین قرارداد نفتی جهانی در 1۵ سال گذشته، 
روز یکشنبه آغاز شد و با شکســت وزرا برای غلبه بر مخالفت ریاض که در 
روزهای اخیر، مواضع سختی اتخاذ کرده بود، شکست خورد. شکست در 
رســیدن به توافق، یک کاهش دیگر در قیمت نفت رقم زد. قیمت نفت در 
ســاعات اولیه معامالت امروز، پیش از اینکه اندکــی بهبود یابد، 7 درصد 
کاهش یافت. محمدبن صالح السدا، وزیر انرژی قطر در این زمینه گفت: 

»ما همگی به زمان بیشتری برای هم فکری نیاز داریم«.
نماینــدگان حاضــر در این نشســت گفتند عربســتان تــالش می کرد تا 
پیش نویس اولیه توافق را پاره کند، زیرا تصمیم گرفته بود تا بخشی از توافقی 

نباشد که به ایران راه گریز بدهد. تهران از پیوستن به فریز نفتی خودداری 
کرد چراکه این کشور پس از سال ها تحریم، صادرات نفت خود را بازسازی 
می کند. فالح االمری، نماینده عراق در این زمینه گفت: »ما بسیار بسیار 
ناامید شــدیم... این کار بر قیمت نفت و درآمدهای ما اثر خواهد گذاشت. 
ما خواستار یک توافق بودیم«. ایران به این نشست که تولیدکنندگان بزرگ 
غیر اوپکی نظیر روســیه و مکزیک و همچنین کشورهایی از اوپک در آن 
حضور داشتند، نماینده ای نفرستاد. در مجموع، این کشور ها تقریبًا نیمی 

از نفت جهان را تولید می کنند. 
به نوشــته فایننشــال تایمز، امید بــرای انعقاد توافقی میان کشــورهای 
تولیدکننــده افزایش یافته بود، زیرا آن ها تــالش می کردند تا به کاهش 2 
ســاله قیمت نفت پایان دهند. یکی از نمایندگان روز گذشته پیش از پایان 
این نشست گفت: »تمام جهان منتظرند که این اتفاق بیفتد. تمامی ما امروز 

صبح خوش بین بودیم... اگر این اتفاق نیفتد، خوب نیست«. قیمت نفت 
از کمتر از 30 دالر در نیمه ژانویه به 42 دالر در پایان هفته گذشته افزایش 
یافته بود که این افزایش، بیشتر ناشــی از طرح فریز تولید نفت به رهبری 
قطر، روســیه و عربســتان بود. این روزنامه تخصصی اقتصادی در ادامه 
گزارش خود افزود، دومین پیش نویس که روز یکشنبه منتشر شد، فریزی 
را پیشــنهاد می کرد که تنها در صورت اجماع »تمام کشــورهای اوپک و 
کشورهای صادرکننده بزرگ« بر ســر توافق اتفاق می افتاد. عربستان در 
اواخر ســال 2014 اعالم کرده بود که ســقوط قیمت ها به 20 دالر در هر 
بشکه برایش مهم نیست؛ اما اخیرًا در میان فشار بر منابع مالی این کشور، 

روش این کشور تغییر کرده است. 
یک نماینده ارشــد اوپک گفت ماه گذشته عربســتان با فریز تولید، حتی 
بدون مشارکت ایران موافقت کرد؛ اما محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد 

عربستان گفت عربستان سعودی هیچ توافقی را بدون ایران امضا نخواهد 
کرد. نمایندگان کشور ها، از جمله برخی از هم پیمانان عربستان، در پاسخ 
به اینکه چرا عربستان به دوحه آمد زمانیکه موضع ایران را به خوبی از پیش 
می دانست، گفتند فکر می کردند که عربستان این توافق را تصدیق کند. 
گاه به موضع عربســتان در این زمینه گفت آن ها )عربستان(  یک منبع آ
منتظر بودند ایران موضعش را تلطیف کند و شــاید یــک کاهش تولید را 
در زمان دیرتری پیشــنهاد کنــد. آن ها گفتند انتظار می رفت که روســیه 
و ونزوئال از ایــران امتیاز بگیرند. دیگران، نشــانه هایی از اختالف میان 
محمد بن سلمان که پس از به قدرت رسیدن پدرش، به یکی از نیروهای 
اقتصادی قدرتمند در عربستان تبدیل شــده است با علی النعیمی، وزیر 
نفت باسابقه عربستان مشاهده می کنند. در ماه های اخیر جایگاه نعیمی 
به عنوان یک صدای بلند در سیاســت نفتی عربســتان توسط محمد بن 
سلمان با چالش مواجه شده است. محمد بن سلمان در نظر دارد تا سهام 
شــرکت ملی نفت عربســتان را خصوصی کند و وابستگی این کشور را به 

نفت کاهش دهد. 
بر اساس این گزارش، شکست مذاکرات ممکن است اثری عکس داشته 
باشد. صندوق های سرمایه گذاری حتی با اینکه تحلیلگران تردید داشتند 
که یک توافق تأثیر چشــمگیری بر توازن بازار نفت داشته باشد، به شدت 
روی بهبود قیمت ها حساب کرده و به آن امید بسته اند. بسیاری معتقدند 
کــه توافق برای فریز تولیــد نفت به عنوان راهی برای خرید زمان توســط 
تولیدکنندگان بود؛ زیرا قیمت های پایین، تقاضا را تحریک کرد و تولیدهای 
پرهزینه را کند ساخت. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، پس از نشست 
گفــت از اینکه برخی از اعضــای اوپک در صبح روز یکشــنبه تقاضاهای 
جدیدی درخواســت کردند، »شگفت زده« شده اســت. وی درحالی که در 
لفافه از عربستان انتقاد می کرد، گفت ایران دلیل شکست مذاکرات فریز 
نبود. برخی کشور ها هنوز امید دارند تا اواخر امسال، توافقی منعقد کنند؛ 
اما اوپک در ابتدا باید نشست رسمی بعدی خود در ماه ژوئن را هدایت کرده 

و به نتیجه برساند.

اردن، سفیر خود را از تهران فراخواند
شــبکه خبری »اســکای نیوز« عربی، ظهر امروز )دوشنبه( اعالم کرد که اردن، ســفیر خود در تهران را فراخوانده و دلیل این امر را »مداخله ایران در امور کشورهای عربی« بیان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اردن، دلیل این اقدام 
را حمله به ســفارت عربســتان در تهران دانسته است. »العربیه« نیز این خبر را منتشر کرده، اما نوشته دلیل این امر، انجام »مشورت« توسط سفیر اردن با مقامات وزارت خارجه این کشور درباره آنچه دخالت ایران در امور کشورهای عربی 
خوانده شــده، بوده اســت. هنوز رسمًا جزئیات بیشتری درباره این موضوع از سوی اردن اعالم نشده است.   »رویترز« در خبری که درباره این موضوع منتشــر کرده، اشاره می کند که با این اقدام، اردن در واقع از عربستان سعودی و کویت 
دنباله روی کرده که به فاصله اندکی پس از واقعه حمله به ســفارت عربســتان در تهران – در جریان اعتراضات به اعدام شــیخ نمر، روحانی شیعه عربستانی– ســفرای خود را از ایران فراخواندند. با این وجود، اینکه اردن اکنون و پس از چند 
ماه از واقعه مذکور به فکر انجام چنین اقدامی افتاده، جای بحث دارد. پیش از هر چیز، می بایست این امر را نیز در راستای دنباله روی این کشور و دیگر متحدان عربستان سعودی از ریاض در تقابل با ایران در سطح منطقه ارزیابی کرد. 

به نظر می رســد عربســتان سعی دارد با این اقدام و از طریق کشاندن اردن به عرصه تقابل مســتقیم با ایران، به اصطالح »تنور ماجرا را گرم نگه دارد« و چنین وانمود کند که آنچه با عنوان »دخالت ایران« در امور کشورهای عربی از آن یاد 
می کند، امری مستمر و دائمی است که هر روز، سبب مخالفت یکی از کشورهای عربی با ایران می شود.

عکاسی با سرعت نوردهی باال از جاده و قله آتشفشان »ویللر« در شیلی

گشت نیروهای امنیتی پس از تظاهرات 
ماهیگیران در جاکارتا، اندونزی

خوابیدن د رمحوطه باز پس از زلزله در اکوادور

جستجوی گروه امداد در محل وقوع 
زلزله؛ استان کوماموتو، ژاپن

واکنش آمریکا به احتمال آزمایش 
هسته ای کره شمالی

در حالی که رســانه های وابســته به کره جنوبــی از تدارک کره 
شمالی برای یک آزمایش هسته ای تازه خبر می دهند، آمریکا 
به این خبر واکنش نشــان داد. در ادامه تنش ها در شبه جزیره 
کره، رسانه های وابسته به کره جنوبی از تدارک کره شمالی برای 
انجام آزمایش هسته ای جدید خبر داده اند. به گفته این رسانه ها 
تحرکات تازه ای در یکی از تاسیسات هسته ای کره شمالی دیده 
شده است. اکنون خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی 
از هشــدار واشــنگتن درباره هرگونه تالش کره شــمالی برای 

آزمایش هسته ای تازه خبر داده است. 

ادامه اعتراضات در مصر به توافق 
سرزمینی با عربستان

شــماری از احزاب مصری در ادامه اعتراضات به اقدام دولت این 
کشور در واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی، 
جمع آوری امضا از مردم این کشور را آغاز می کنند. احزاب مصری با 
تشکیل کمیته مردمی در محله ها و روستاهای مصر کار جمع آوری 
امضا از مردم به منظور اعتراض قانونی به تصمیم شریف اسماعیل 
نخســت وزیر مصر درباره واگذاری دو جزیره تیران به عربســتان 
سعودی را آغاز می کنند. هفته گذشته در جریان سفر ملک سلمان 
به قاهره، توافقی میان دو طرف امضا شد که به موجب آن دو جزیره 
موجود در دریای سرخ داخل آبهای منطقه ای عربستان قرار گرفت.

دیدار هیئت مذاکره کننده دمشق با 
دی میستورا در ژنو

هیئت رسمی دولت سوریه در مذاکرات ژنو به ریاست بشار جعفری 
با استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار 
کرد. این در حالی است که گروه های مسلح که در هیئت ریاض 
حضور دارند، در نشست ژنو تهدید کرده اند که از این هیئت کناره 
گیری خواهد کــرد. این گروه ها با اعمال فشــار بر هئیت ریاض 
آن ها را متهم به کم کاری کرده اند. دور جدید گفت و گوهای صلح 
ژنو برای حل بحران سوریه، با مشارکت معارضین و دولت سوریه 
در ژنو از 14 ماه جاری آغاز شــده است و هدف از آن، دستیابی به 

توافقی برای آغاز دوره انتقالی در این کشور است. 

موافقت نمایندگان برزیل با 
استیضاح رئیس جمهور

طرح استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل، در مجلس 
نمایندگان این کشــور به تصویب رســید. دو ســوم نمایندگان 
مجلس برزیل به این طرح رأی مثبت دادند. طرح اســتیضاح 
روسف یک ماه دیگر در مجلس ســنا مطرح خواهد شد. جناح 
طرفدار استیضاح روسف با کسب 342 رأی از مجموع ۵13 رأی 
توانست حد نصاب دو سوم آرا را به دست آورد. حزب کارگر برزیل 
در   همان حین رأی گیری به شکست روسف اذعان داشت. یکی 
از نمایندگان طرفدار رئیس جمهور برزیل گفت که »توطئه گران 

کودتا در اینجا پیروز شده اند«.

بین الملل


