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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

هیات نظارت ارزیابی کند 
که برجام نقض شده است یا نه

8

دادگاه آیت اهلل عیسی قاسم به تعویق افتاد

عقب گرد آل خلیفه در برابر 
حمایت مردم از مرجعیت
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صفحه 2

کارشناسان در گفت وگو با سیاست روز مطرح کردند

استفاده از ظرفیت 
کشورهای منطقه 

برای مقابله با ایران هراسی

نیت نمایندگان طراح تحقیق و تفحص از شهردار؛

سیاسی کاری یا رسیدگی به داد مردم؟
مردم برایش��ان مهم نیست کدام جناح و چه 

درحـــاشیه
سوشیانت آسمانی

آق��ا و خانمی تخلف کرده اند، مردم دلش��ان 
می خواهد با همه تخلفات برخورد شود بدون 
ن��گاه به اینکه رن��گ هر یک از متخلفان چیس��ت. مردم دلش��ان 
می گی��رد از اینکه با نگاه به برچس��بها تصمیم می گیرند فرد متهم 
اس��ت یا محق؛ اگر این نگاه به برچسب ها توسط مسئوالن و از آن 

فاجعه بارتر توس��ط نمایندگان مردم صورت بگیرد که دیگر فاجعه 
اندر فاجعه می ش��ود. مردم دلشان می خواهد مجلس و نمایندگانی 
که برگزیده ش��ده اند به پالس��کو همان قدر اهمی��ت بدهند که به 
فاجعه به وقوع پیوس��تن تصادف دو قطار در ایستگاه هفت خوان و 
یا مش��کالت متعدد مردم در اس��تان های دارای ریزگرد که سرآمد 

همه آنها خوزستان است. 
صفحه 6

گفت وگویی به بهانه سالگرد 
بمباران شیمیایی حلبچه؛

جامانده ی
 روز تلخ بمبارانیم

هر چند پیروزی گسترده و آزاد سازی مناطق 

گفـت و گــو
مائده شیرپور

وس��یعی از شهرهایی که توس��ط رژیم بعث 
مورد تجاوز قرار گرفته بود در عملیات والفجر 
10 باعث ش��د که امام خمینی)ره( پیامی برای پیروزی این عملیات 
ص��ادر کرده و به رزمندگان خداقوت بگوید اما جنایاتی که در حلبچه 
توس��ط صدام صورت گرفت به قدری تلخ ب��ود که حتی می توان این 
اتفاق را وحش��تناک ترین فاجع��ه قرن نامید. امروز س��الگرد مردمان 
ش��هری اس��ت که به جرم حمای��ت از حق به خاک و خون کش��یده 
شدند، س��الگرد روزی که مادران مرگ فرزندانش��ان را در آغوششان 
حس کردند و بعد با دردی جانکاه پرکشیدند. به همین بهانه با صادق 
خس��رو، کس��ی که در آن س��ال ها در کالبد یک رزمنده  برای انجام 

عملیات والفجر 10 به منطقه اعزام شده بود و...

نگاهی به آرایش انتخاباتی اصولگرایان

تالش برای 
رفع موانع وحدت

جواب 
 کیلویی 
به منتقدان

رقابت روحانی 
با شعارهای روحانی92

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 

محمد صفري

ک��ه تنها دو ماه ب��ه برگزاری آن زمان 
باقی مانده است،  رقابتی میان روحانی 
و دس��تاوردهایی اس��ت که او از خود 
بجا گذاش��ته اس��ت. در واق��ع رقابت 

روحانی با روحانی است.
انتخابات سال 92 با پیروزی فردی به پایان رسید 
که س��ابقه اصولگرایی او بر کسی پوش��یده نیست، اما 
گرایش هایی به س��وی کارگزاران و اصالح طلبان هم از 

او دیده می شد و اکنون هم می شود.
آقای روحانی که اکنون در کسوت رئیس جمهوری 
ماه ه��ای پایانی دور اول ریاس��ت  جمهوری را س��پری 
می کن��د با ش��عارهای پرزرق و برقی وارد میدان ش��د 
و ش��عار اعتدال را پیشه خود س��اخت و بر فرق افراط 
کوبید، که البته این شعار در ذات خود بسیار مناسب و 
بجا اس��ت اگر به واقع اجرا شود و باعث افراط گری های 

بعدی نشود.
مهم تری��ن ش��عارهای آق��ای روحان��ی یعنی حل 
مش��کالت اقتصادی و پایان دادن به موضوع هسته ای 
که س��ال ها بر س��ر آن مذاکرات جدی انجام شده بود، 
 افکار عمومی را به سوی خود کشاند. هنگامی که گفت 
باید ه��م چرخ اقتص��اد بچرخد و هم س��انتریفیوژها،  
همگان گمان کردند که با حل موضوع هس��ته ای که از 
سوی آمریکا و اسرائیل و بر اساس یک دروغ علیه ایران 
پرونده سازی شده است، مش��کالت اقتصادی برطرف 
ش��ده و تحریم های اقتصادی هم برچیده خواهد ش��د. 
این موضوعی بود که آقای روحانی در زمان رقابت ها و 
تبلیغات انتخابات��ی بر روی آن تأکید می کرد و پس از 

روی کار آمدن اولویت دولت شد.
ام��ا علی رغ��م هم��ه آن وعده های��ی که از س��وی 
رئیس جمهور و دیگر دولتمردان داده ش��د،  که می توان 

به آرشیو سخنان ایشان مراجعه و همه آنها را استخراج 
کرد، توافق هس��ته ای نتوانست گره مشکالت اقتصادی 
ایران را باز کند،  آن آفتاب تابان،  پیروزی عظیم سیاسی، 
شکستن همه زنجیرها اکنون پس از گذشت 2 سال از 
امضای توافق نامه هسته ای، بی فروغ و کم فروغ گشته و 
نمی توان تمام قد از آن دفاع کرد چراکه از س��وی ایران 
تعهدات همچنان یکجانبه اجرا می ش��ود و طرف مقابل 
که محور آن آمریکا اس��ت، دس��ت روی دست گذاشته 
و نظاره گر آن است که ایران به تعهد خود پایبند است.

همه ای��ن مباحث به انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��ال 96 باز می گ��ردد و مرتبط اس��ت چراکه در این 
میان انتخاباتی قرار اس��ت برگزار شود که پس از توافق 
هس��ته ای بهتر و روشن تر درقبال برجام سخن گفت و 

تصمیم گرفت.
دولت ترامپ از همان ابتدای آغاز به کار خود سعی 
داشت برجام را به ضرر آمریکا معرفی کند در حالی که 
بهترین قرارداد ممکن بر سرفعالیت های هسته ای ایران 

به امضا رسیده است. 
آمریکا همچنان توافق را نقض می کند و ما همچنان 

پایبندی خود را به توافق هسته ای نشان می دهیم.
ام��ا دولت همچنان خود را امیدوار به نتایج برجام 
نش��ان می دهد،  آقای روحانی هم منتظر فرا رس��یدن 
انتخابات ریاست جمهوری س��ال آینده است،  تا اقبال 
عمومی را به خود بس��نجد و ببیند. این اقبال می تواند 
نقطه امیدی برای دولت تدبیر و امید باش��د اما با توجه 
به شرایط موجود توقع رأی آوری بیشتر از دور گذشته 

بجا به نظر نمی رسد!
حتی آمریکایی ها هم نوع رفتار خود در قبال ایران و 
توافق هسته ای را به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
سنجاق کرده اند، گرچه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
س��ال آینده تغییری در رفتار آمریکا ایجاد نخواهد کرد. 

توقع نرمش از آمریکا یک انتظار اشتباه است.
آیا می توان تصور کرد که اگر روحانی برای بار دوم 
رئیس جمهور ش��ود،  تغییری در سیاست های رفتاری 

آمریکا نسبت به ایران ایجاد خواهد شد؟
ی��ا اگر فردی غی��ر از آق��ای روحانی به ریاس��ت  

جمهوری برسد،  رفتارهای آمریکا در قبال ایران تندتر 
و خصمانه تر خواهد شد؟

تفاوتی را نمی توان قائل ش��د،  چراکه سیاستی که 
آمریکا علیه ایران در پیش دارد، غیرقابل تغییر اس��ت. 
دش��منی با ایران در ردیف اول فهرس��ت سیاست های 
آمریکا قرار دارد. اگر غیر از این بود، شفاف س��ازی های 
ای��ران در تواف��ق هس��ته ای و اثبات اینک��ه جمهوری 
اس��المی ایران در پی ساخت س��الح هسته ای نیست، 
می توانس��ت حداقل باع��ث لغو تحریم ه��ای اقتصادی 

شود، اما اینگونه نشد.
اما اصالح طلبان که از توافق هس��ته ای و نتایج آن 
قاطعانه دفاع می کردند،  در انتخابات ریاست  جمهوری 
سال 92 از آقای روحانی حمایت کردند و خود را عامل 
پی��روزی او می دانند،  امروز نیز حمایت خود را همراه با 
انتق��اد از روحانی اعالم کرده ان��د، حمایتی متزلزل که 
حت��ی احتمال رفی��ق نیمه راه بودن آنه��ا هم می رود. 
البت��ه قوت این حمایت به ن��وع تعامل و گفت و گوهای 

دوجانبه بستگی دارد.
به این نکته هم باید توجه داش��ت که مقابل آقای 
روحانی رقیب قدرتمندی وجود نخواهد داشت که تصور 
یک انتخابات ریاس��ت جمهوری رقابتی ش��کل بگیرد، 
اصولگرایان اگ��ر چه برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
برنامه ری��زی کرده اند ام��ا همانطور ک��ه دولت کنونی 
زمانی که ریاس��ت جمهوری را تحوی��ل گرفت، اعتقاد 
داش��ت ویرانه ای را به عاریت برده است! رئیس جمهور 
بعدی هم چنین اعتقادی خواهد داشت و برای تحویل 
گرفتن آن تنها پس از 4 س��ال دس��ت و پ��ا نمی زند. 
اگر دیده می شود که اصولگرایان از خود اشتیاق نشان 

می دهند برای رونق انتخابات ریاست جمهوری است.
دولت احتمالی آینده آقای روحانی در چهار س��ال 
بع��دی بای��د چابک ت��ر،  کارآمدتر و علمی ت��ر از دولت 
کنونی باش��د،  چراکه درصد قابل توجهی از انتظارات و 
مطالبات مردم در چهار س��ال بعدی باید برآورده شود،  
حداقل تحقق بخش��ی از ش��عارهای انتخاباتی توقع و 
انتظار بجا اما کوچکی اس��ت که م��ردم از دولت تدبیر 

و امید دارند. 

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در کربال:
امنیت خوبی در کربال و نجف برقرار است

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در کربال گفت: طبق آمار اعالمی 
س��ازمان حج و زیارت حدود 120 هزار نفر در فاصله 25 اس��فند تا 15 

فروردین از طریق شمسا عازم عتبات خواهند شد.
میرمسعود حسینیان در گفت و گو با میزان ادامه داد: با حضور تقریبی 
یک و نیم برابری زائران آزاد پیش بینی می شود که حداقل 250 تا 300 
ه��زار زائر نفر در آینده در عتبات حضور پیدا کنند. حس��ینیان عالوه بر 
این افزود: طبعا پیش بینی می ش��ود با کاهش مسافرت هموطنانمان به 

سوریه، ترکیه و عربستان سعودی، تعداد زوار عتبات افزایش یابد.
سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در کربال با بیان اینکه "بحمداهلل 
در کربال ونجف امنیت خوبی برقرار است و انشااهلل به کمک و امداد ائمه 
مشکلی پیش نخواهد آمد." بیان کرد: در مجموع الحمدهلل مراکز زیارتی 
کربال و نجف اش��رف امنیت دارند و مش��کل خاصی در این زمینه وجود 
ندارد، گرچه در مورد س��امرا باید رعایت احتیاط ش��ده و نظر مسئولین 

مربوطه رعایت شود.
وی در پای��ان گفت: طبعا هرچه میزان پیروزی رزمندگان در موصل 
و... در مقابل تکفیری ها بیش��تر می شود احتمال افزایش مشکالت وجود 
دارد ولی الحمدهلل با هوش��یاری مقامات امنیتی شهرهای زیارتی عراق از 

درصد باالیی از امنیت برخوردار هستند.

وزیر خارجه سابق روسیه مطرح کرد
لزوم رویکرد سیستماتیک به مناسبات ایران و روسیه

وزیر امور خارجه سابق روسیه رویکرد سیستماتیک به روابط تهران 
و مسکو برای گسترش مناسبات و تحکیم دستاوردها را الزم دانست.

به گزارش تس��نیم، ایگو ایوانفرئیس شورای روابط بین الملل روسیه 
)ری��اک( در میزگرد مش��ترک )به ص��ورت ویدئو کنفرانس( با موسس��ه 
مطالعات ایران و اوراس��یا )ایراس(، با اشاره به لزوم رویکرد سیستماتیک 
به روابط ایران و روس��یه برای توس��عه تماس ها بین دو کشور و تحکیم 
دس��تاوردها، گفت: ش��رایط مس��اعدی که پس از انعقاد برجام در روابط 
ایران و روس��یه ایجاد ش��ده و برجام دستاورد ارزش��مندی برای جامعه 
جهانی اس��ت. از این رو، دعوت از جهان برای اجرای مفاد برجام ضروری 

و بازنگری در آن غیرضروری است. 
ایوان��ف همچنین موضع ایران و روس��یه درب��اره حل و فصل بحران 
س��وریه در راس��تای مقابله با بی ثباتی در منطقه را س��ازنده دانس��ت و 
زمینه ها را برای همکاری بلندمدت ایران و روسیه مناسب ارزیابی کرد.

کاشت 5 هزار اصله درخت در محوطه نمایشگاه شهر آفتاب
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از کاشت 5 هزار اصله درخت 
با اجرای سیس��تم آبیاری قطره ای در محوطه نمایش��گاه ش��هر آفتاب و 
کاش��ت یک هزار اصله درخت در رینگ بیرونی نمایش��گاه ش��هر آفتاب 

خبر داد.
مجتب��ی یزدانی با اعالم این مطلب گفت: با توجه به تجربه برگزاری 
نمایش��گاه کتاب تهران در ش��هر آفتاب؛ امس��ال نیز با برگزاری جلسات 
مس��تمر، تمهیدات الزم برای برگزاری ب��زرگ ترین و مهم ترین رویداد 
فرهنگی کشور اندیشیده شده است که در نهایت منتج به رضایت مندی 

حداکثری شهروندان گردد.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری تهران در ادامه ب��ا بیان اینکه 5 
هزار اصله درخت با اجرای سیستم آبیاری قطره ای در محوطه نمایشگاه 
شهر آفتاب کاشته شده اس��ت، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده یک 
هزار اصله درخت نیز در رینگ بیرونی نمایشگاه کاشته شده است. ضمنا 
500 مترمربع گلکاری و ترمیم گلکاری های س��ال گذش��ته نیز به انجام 

خواهد رسید.
وی تاکی��د کرد: تمامی تالش��مان را ب��ه کار خواهیم گرفت که این 
نمایشگاه را برای حضور ش��هروندان مهیا و خدمات رسانی مطلوبی را به 

آنان ارائه دهیم.

الریجانی اعالم کرد
شورای نگهبان الیحه بودجه را

 تایید کرد
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، از تایید بودجه س��ال 96 توسط شورای نگهبان 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد سال 96 برای ملت ایران سالی خوب و پر رونق باشد.

به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی نوبت عصر سه شنبه مجلس شورای اسالمی، 
علی الریجانی اعالم کرد که بودجه س��ال آینده به تایید ش��ورای نگهبان رس��یده و 

مسئله دیگری از سوی شورا به آن وارد نشده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کار بودجه سال آینده به سالمت به پایان 
رسید، از شورای نگهبان برای تشکیل جلسات در فاصله های کوتاه و فشرده تقدیر کرد.

الریجانی گفت: امیدواریم س��ال آینده س��الی پرنش��اط برای شما عزیزان و همه 
ملت ایران باشد.

وی افزود: درسال گذشته کار بسیار پرشتابی برای تصویب قانون دائمی برنامه های 
توس��عه و برنامه ششم توسعه انجام ش��د؛ حجم اصلی بررسی این دو الیحه بر دوش 

کمیسیون برنامه بود و در این مسیر، نمایندگان زحمات زیادی کشیدند.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین ابراز امیدواری کرد سال آینده سال خوب 

و پررونقی برای ملت ایران باشد.

سردار غیب پرور:
بعضی برای کارهای به اصطالح فرهنگی هزینه هنگفت می کنند

 اما برای اقدامات مؤثر فرهنگی حاضر نیستند هزینه کنند
رئیس سازمان بسیج مستضعفان در همایش خادمان شهدای استان خوزستان 
اظهار کرد: بعضی برای یک اقدام به اصطالح فرهنگی هزینه هنگفتی می کنند اما 

برای اقدامات موثر فرهنگی حاضر نیستند هزینه های کم را انجام دهند.
به گزارش پویا، س��ردار غالمحس��ین غیب پرور در دومین همایش خادمان 
راهیان نور اس��تان خوزس��تان که در مجتمع فجر س��پاه خوزستان ولیعصر)عج( 
برگزار شد، با بیان اینکه خوزستان دین خود را به انقالب و اسالم ادا کرد، گفت: 
مردم خوزس��تان در آن روزهای پرمخاطره هجوم دش��من بعثی که با تمام توان 
آمده بود تا انقالب اسالمی را نابود کند مردم خوزستان با مجاهدت و ایستادگی 

بهترین عزیزان خود را در راه اسالم فدا کردند.
وی خطاب به خادمان شهدا با اشاره به اینکه شما مدال پر افتخار خادم الشهدا 
را همراه دارید، گفت: خادم ش��هید اگر خودس��اخته و اهل نماز اول وقت نباشد 
مدی��ون خون شهداس��ت و زائران باید زائرانی که از راه ه��ای دور و نزدیک برای 

زیارت محل رشادت های شهدا آمده اند را تکریم و احترام کنند. 
سردار غیب پرور افزود: بدانید که شما امانتدار مناطقی که قطعه ای از بهشت 
و خادمین بهش��ت خداوند در روی زمین هس��تید و همه ما موظف هستیم که از 

این حرکت عظیم حمایت و پشتیبانی کنیم.
وی با بیان اینکه بعضی ها به جوانان آدرس غلط می دهند، گفت: بعضی برای 
یک اق��دام به اصطالح فرهنگی هزینه هنگفتی می کنن��د اما برای اقدامات موثر 
فرهنگی که منطبق بر آرمان ها و فطرت های پاک جوانان اس��ت حاضر نیس��تند 
هزینه های کم را انجام دهند. اگر در این کار تعمدی در کار باشد این کار خیانت 

است و این را باید.
رئیس سازمان بسیج با اشاره به بیانات امام خامنه ای مبنی بر اینکه باید گنج 
دفاع مقدس را اس��تخراج کنیم، بیان کرد: استخراج این گنج عظیم برنامه، دقت، 

فهم و از همه باالتر باور می خواهد.
س��ردار غیب پرور در ادامه تصریح کرد: بسیج باید در متن جامعه جریان ساز 
باش��د و در عرصه فرهنگ غنی اس��المی و دوران معاصر راهیان نور و پاسداشت 

آنچه در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد یکی از جریان سازی ها است.

پاسخ آقای سخنگو به انتقادات:

 کیلویی حرف زدن 
جواب علمی 
و کارشناسی نیست


