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اخبار

رئیس جمهور درگذشت پدر شهیدان محمدزاده
را تسلیت گفت

حس��ن روحانی در پیامی درگذش��ت مرحوم حاج
حس��ینجان محمدزاده پدر شهیدان واالمقام ابوالقاسم،
ابوالحسن و هادی محمدزاده را تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری،
رئی��س جمه��ور در پیام��ی درگذش��ت مرح��وم حاج
حس��ینجان محمدزاده پدر شهیدان واالمقام ابوالقاسم،
ابوالحسن و هادی محمدزاده را تسلیت گفت و از درگاه
خداوند متعال برای ایش��ان رحمت واسعه و همجواری
با فرزندان ش��هیدش و برای عم��وم بازماندگان صبر و
اجر مسألت کرد.

بیگانگان اجازه بازدید
از تاسیسات نظامی ما را ندارند

مش��اور امور بینالمل��ل رهبر انق�لاب گفت :هیچ
بیگان��ه دیگری حق ندارند که از مراکز نظامی ما بازدید
کنند زیرا این مراکز جزو مناطق ممنوعه اس��ت و کامال
حریم امنیتی به حساب می آید.
ب��ه گزارش مهر ،عل��ی اکبر والیتی پ��س از دیدار
با وزیر خارجه اس��بق فرانس��ه در جمع خبرنگاران در
خصوص اظه��ارات دیروز آمانو مبنی ب��ر اینکه آژانس
در صورت نیاز می تواند به س��ایت ه��ای نظامی ایران
دسترس��ی داشته باشد و هیچ تفاوتی میان سایت های
نظامی و غی��ر نظامی وجود ندارد ،گف��ت :در قرارهای
گذشته با آژانس به هیچ عنوان دسترسی به سایت های
نظامی نبود و اگر چنین بود ما توافق نمی کردیم.
وی تصریح کرد :ادع��ای چنین حقی اختراع آقای
آمانو است و گرنه ،اگر او مستقل بود و تصمیمی که می
گرفت کامال بر اس��اس اس��تقالل بود ،باید برای بازدید
از مراکز هس��ته ای رژیم صهیونیس��تی فشار می آورد
زیرا وجود س�لاح هسته ای در س��رزمین های اشغالی
بزرگترین خطر برای کل منطقه خاورمیانه است.

جلسه فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی
برای جنایات در میانمار

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس از تشکیل جلس��ه فوقالعاده فردای کمیسیون
متبوع��ش برای بررس��ی جنایات دول��ت میانمار علیه
مسلمانان روهینگیا خبر داد.
سیدحس��ین نق��وی از تش��کیل جلس��ه فوقالعاده
کمیس��یون متبوعش برای بررسی جنایات دولت میانمار
علیه مسلمانان روهینگیا با حضور معاون اقیانوسیه و جنوب
شرق آس��یای وزیر امور خارجه و سایر مسئوالن مربوطه
خبر داد و گفت :این جلس��ه از ساعت  10صبح امروز در
محل کمیس��یون امنیت ملی برگزار میش��ود .وی افزود:
از ابتدای وقوع فاجعه ضدبش��ری و ضدانسانی نسلکشی
مس��لمانان در میانمار ،کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس وارد عرصه شده و ابتدائاًطی بیانیهای این
جنایات را محکوم و از سکوت مجامع بینالمللی و سازمان
ملل در این زمینه به شدت اظهار تأسف کرد.

وزیر کشور طرح استقبال از مهر را
به استانداران ابالغ کرد

وزی��ر کش��ور طرح اس��تقبال از مهر را ب��رای اجرا
در سطح ش��هرداریها ،دهیاریها و دیگر دستگاههای
ذیربط در سراسر کشور به استانداران ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی وزارت کش��ور ،در
دستور وزیر کش��ور خطاب به اس��تانداران آمده است:
آغ��از فصل پایی��ز در میهن عزیزمان ایران اس�لامی با
فصل شکوفایی علم و دانش قرین گردیده است .تحرک
و پویای��ی رهروان علم و دانش برای بازگش��ایی س��ال
تحصیلی جدید ،چهره ش��هرها و روس��تاهای کشور را
در شور و نشاطی آمیخته با تغیی ِر فصل همراه میکند.
در این راستا ش��هروندان میهن اسالمی و آینده سازان
کش��ور عزیزمان ،شایس��ته خدمت رس��انی مطلوب و
مناس��ب توسط مدیران ش��هری و روس��تایی هستند.
نظ��ر به اهمیت این موضوع و به منظور افزایش س��طح
رضایتمندی مردم ،به پیوس��ت طرح اس��تقبال از مهر
جهت اجرا ابالغ میشود.
ضمن ابالغ طرح مذکور به شهرداریها ،دهیاریها
و دیگر دستگاههای ذیربط نسبت به تشکیل ستادهای
اس��تقبال از مهر براب��ر با طرح ابالغی ،اق��دام و ضمن
نظارت بر حسن اجرای آن ،گزارش اقدامات انجام شده
را پس از اجرا به س��ازمان ش��هرداریها و دهیاریهای
کشور منعکس کنند.

جمعی از مسئوالن و شخصیتهای نظام ،علما ،روحانیون
و اقش��ار مختلف مردم صبح دیروزآیتاهلل هاشمی شاهرودی
دیدار کردند.
ب��ه گزارش فارس ،ای��ن گروه با حض��ور در دفتر آیتاهلل

رهبر انقالب در ابتدای جلسه درس خارج فقه تاکید کردند:

روابط پارلمانی ایران و آفریقای جنوبی
در عالیترین سطح

آرچی وایت هد س��فیر آفریقای جنوبی در تهران با
حس��ین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در
امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خانه ملت ،امیرعبداللهیان در ابتدای این
دیدار با اش��اره به جایگاه و اهمیت آفریقای جنوبی در
جهان و مناس��بات خوب دو کش��ور گفت :خوشبختانه
روابط سیاسی و پارلمانی دو کشور در وضعیت مطلوبی
قرار دارد .س��فر اخیر رئیس پارلمان آفریقای جنوبی به
تهران نشانه روابط پارلمانی عالی دو کشور است.
وی همچنی��ن با تاکید بر مناس��بات رو به رش��د
پارلمانی افزود :مجالس دو کش��ور می توانند با استفاده
از ظرفی��ت ه��ا و توانمن��دی های خود ب��ه رفع موانع
موجود در مسیر گسترش ارتباطات دو کشور در عرصه
های سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی کم��ک کنند .وی
ظرفیت پارلمانی ج.ا.ایران ،اهمیت و نقش کمیس��یون
ها و گروههای دوستی را تبیین کرد.
آرچی وایت هد سفیر آفریقای جنوبی در تهران نیز
در این دیدار با اشاره به اتمام مأموریتش در ایران گفت:
توسعه مناسبات با ایران در عرصه های مختلف همواره
م��ورد توجه و پیگیری مجلس و دولت آفریقای جنوبی
ق��رار دارد .وی با تاکی��د بر اهمیت توس��عه ارتباطات
اقتصادی بین دو کشور افزود :استفاده از ظرفیت روابط
پارلمانی میان مجالس دو کش��ور نقش مهمی در رشد
و ش��کوفایی ارتباط��ات فیمابین بوی��ژه در عرصه های
اقتصادی و تجاری دارد .وی همچنین بر اهمیت توسعه
همکاری های بخش خصوصی تاکید کرد.

هاشمی شاهرودی برای تبریک عید غدیر خم با رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام دیدارکردند و فرارسیدن عید والیت را
به وی تبریک گفتند .در این دیدار همچنین میهمانان رئیس
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،بازگش��ت آیت اهلل هاشمی

شاهرودی از سفر زیارتی به عتبات عالیات را خیرمقدم گفتند
و سالمت و توفیق ایشان را در انجام مسؤولیت های محوله از
س��وی مقام معظم رهبری در جایگاه ریاست مجمع تشخیص
مصلحت نظام خواستار شدند.

دولتهای اسالمی علیه جنایات دولت میانمار اقدام عملی کنند
جمهوری اسالمی باید موضع صریح و شجاعانه خود علیه ظلم در هر نقطه از جهان را اعالم کند

حضرت آی��تاهلل خامن��های رهبر معظم
انقالب اس�لامی صبح دی��روز در ابتدای
بــ�ا والي�ت
جلس��هی درس خ��ارج فقه با اش��اره به
حوادث فاجعهآمیز میانمار ،از سکوت و بیعملی مجامع جهانی
و مدعیان حقوق بشر در قبال این فجایع بهشدت انتقاد کردند
و ب��ا تأکید بر اینکه راهحل این قضیه ،اقدام عملی کش��ورهای
مس��لمان و فشار سیاس��ی و اقتصادی به دولت بیرحم میانمار
است ،خاطرنش��ان کردند :جمهوری اسالمی باید علیه ظلم در
هر نقطه از جهان ،صریح و شجاعانه ،اعالم موضع کند.

گروه سياست

گــزارش دو

این روزها صدای اختالف در
اردوگاه اص�لاح طلب��ان و
اعتدالگرایان بلندتر از همیشه

شنیده می شود.
اختالفی که از پیش��تر وجود داشت و انتخاب
کابینه دوازدهم و کاهش وزن اصالح طلبان در آن
 ،این موضوع را تشدید کرد .
به هنگام��ه انتخابات دول��ت دوازدهم اصالح
طلب��ان خود را صاحب این دولت می دانس��تند و
انتظار داش��تند روحانی کابینه خود را از بین آنها
انتخاب کند ،انتظاری که برآورده نشد.
حت��ی به هنگامه گالیه اصالح طلبان نس��بت
به این امر ش��نیده شد که روحانی نه تنها خود را
به هیچ عن��وان وامداروبدهکاراصالحات نمی داند
و حت��ی طبق برخ��ی گزارش ها غیرمس��تقیم به
لیدراصالحات پیام داده که اصالح طلبان برای بقاء
درحاکمیت چاره دیگری جز حمایت از او نداشته
اند و از این باب ،حقی بر گردن دولت ندارند.
حاال فش��ارها و انتقادات اصالح طلبان بر روی
دولت تش��دید ش��ده و به نظر می رسد که هر روز
نیز به دوز آن افزوده می شود .غیبت اصالحطلبان
در وزارتخانهه��ای مهم��ی چ��ون کش��ور ،علوم و
فرهنگ و همچنین عدم معرفی زنان در کس��وت
وزیر موضوعاتی است که بیش ازهمیشه در کانون
انتقادات اصالح طلبان به چشم می خورد.
اخی��را ً محمد رض��ا خاتمی از فع��االن اصالح
طلب عنوان کرده اس��ت که کابینه روحانی کابینه
ایدالی نیست و با همین وضعیت می شد نیروهای
بهتری را به مجلس معرفی کرد.
موض��وع حضور زن��ان در کابینه نی��ز از جمله
موضوعاتی اس��ت که اصالح طلب��ان روی آن مانور

شکاف اصالح طلبان با دولت عمیق تر می شود

خیز بلند برای انتخابات 1400

می دهند بطوری که اخیرا ً محمد رضا عارف رئیس
فراکسیون امید گفته بود که انتظار ما حضور حداقل
یک خانم در جمع وزرای پیشنهادی بود .به هر حال
انتظار ما برای حضور وزیر زن در کابینه فعال تامین
نش��ده و بنده هم درباره علت این که هیچ وزیر زنی
به مجلس معرفی نشده ،را نمیدانم.
از س��وی دیگر مصطفی تاج زاده فعال اصالح
طلب در بیان انتظاره��ای اصالح طلبان از کابینه
دوازدهم ،گفت  :یکی از ش��عارهای آقای روحانی
«دوباره ایران ،دوباره اس�لام» بود .اگر قرار اس��ت
ایران ب��رای همه ایرانیان باش��د وآق��ای روحانی
بخواهد مش��ارکت همه ایرانیها را جلب کند ،باید
نگاه ویژهای به زنان داشته باشد.

برنامه اصالح طلبان برای انتخابات 1400
واقعیت این است که دولت دوازدهم هر اندازه
نی��ز تدبیر به خرج ده��د و هراندازه ه��م کارآمد
باش��د ،باتوجه به ش��رایط موجود جهانی ،منطقه
ای و داخلی ،نمی توان��د گامهای بزرگی درزمینه
معیش��ت مردم بردارد و این موضوعی است که از
دید اصالح طلبان پنهان نمانده است .
از ای��ن رو اصالح طلبان که ب��ه ایده آل های
خ��ود در دولت دوازدهم دس��ت نیافته اند از حاال
تالش دارند با ایجاد ش��کاف با دولت و ابراز آن در
افکار عمومی هویت ،عملکرد و راه خود را از دولت
جدا کرده ودر سال  1400پاسخگوی عملکرد آن

کدخدایی اعالم کرد

نباش��ند  .اصالح طلبان تالش می کنند تا هر چه
بیش��تر بتوانند خود را احیاء کنند ،احیای اصالح
طلبان ،خیز برداش��تن برای س��ال  1400اس��ت،
انتخابات��ی که با نفوذ هر چه بیش��تر در  4س��ال
آینده آنها را به قدرت خواهد رساند.
تجربه نیز نش��ان داده اس��ت که آنها سودای
قدرت دارند ،اص�لاح طلبان زمانی که هم مجلس
شش��م ش��ورای اس�لامی و هم دولت را در دست
داش��تند ،به جای کار و خدمت برای کشور ،مردم
و انقالب نش��ان دادند که به جدال های سیاس��ی
و دام��ن زدن به اختالفات و ایجاد آش��وب و فتنه
بیشتر عالقمند هستند.
آنها برای بدست آوردن این قدرت در انتخابات
 ۱۴۰۰مجبور هس��تند که از روحانی عبور کرده تا
ال اصالح
بتوانند کاندیدای مورد قبول خود که کام ً
طلب باش��د را معرفی نمایند و چنین وانمود کنند
که در ناکامیهای دولت روحانی بی تقصیرند.
آنها تالش میکنندبه شکلی محتاطانه نهایت
بهرهبرداری را از دولت و پایگاه سیاسی -اجتماعی
آن بکنن��د آرام آرام صف خ��ود را از روحانی جدا
و نام��زد اختصاص��ی خود ب��رای انتخابات 1400
رونمای��ی کنند .هم اکن��ون اصالحطلبان در حال
برنامهریزی برای انتخاباتهای مجلس یازدهم در
سال  ۹۸و ریاستجمهوری در سال  ۱۴۰۰هستند
و شواهد نشان می دهد که تدارکات گستردهای را
نیز در این زمینه فراهم آوردهاند.

از ابتدا حمایتی در کار نبود
پس از آنکه رویدادهای س��ال  88و همراهی
برخ��ی از اصالح طلبان با جریان فتن��ه آنها را به
ش��کل قابل مالحظه ای از جری��ان قدرت و توجه
افکار عمومی جدا کرد اصالح طلبان تالش کردند
با بازتعری��ف از جریان اصالح طلب��ی و همچنین
گس��ترش معنای��ی از این جریان س��اختار به هم
ریخته خود پس از را جبران نمایند که حمایت از
روحانی در انتخابات  92و پس از انتخابات  96در
هم راستایی با این رویکرد بود.
درعین حال باید در نظر داش��ت همانگونه که
از ابتدای امر و در اظهارات تئوریسین های اصالح
طلب بیان می ش��د ،ش��راکت و همزیستی اصالح
طلبان و اعتدالگرایان یک امر مصلحتی بود و حاال
آنها تالش می کنند که به افکار عمومی بقبوالنند
که این دو را یکی ندانند.
آنها از ابتدای امر با تعبیر وقیحانه و توهینآمیز
«رحم اجارهای» ،دولت یازدهم را بدهکار خود می
دانس��تند و نگاهشان به دولت دوازدهم هم به این
گونه بود که عبداهلل ناصری از اعضای حزب منحله
مش��ارکت درمصاحبه ای گفت :اگر رحم اجارهای
دول��ت ،جنی��ن را خ��وب محافظت کن��د ،حتماً
اصالحطلبان آن را دوباره اجاره خواهند کرد.
این تشدید اختالف میان اصالحطلبان و دولت
درب��اره عملکرد روحانی در پایان دولت یازدهم به
وضوح به چش��م می خورد و کنایههای سیاس��ی
چون اظهارات محمدرضا تاجیک که دولت روحانی
را دولت "گرفتار" و "پوپولیست" و صادق زیباکالم
آن را دولت��ی "یکمیلیونی" و "تصادفی" خواند و
حت��ی اظهار نظر حجاریان که این دولت را "دولت
حس��ینقلیخانی" می دانست از جمله مطالبی بود

شمخانی:

آخرین وضعیت بررسی «رجل سیاسی»
سخنگوی ش��ورای نگهبان ،با اشاره به
آخرین نتایج وضعیت بررس��ی «رجل
شوراینگهبان
سیاس��ی مذهبی» دراین ش��ورا گفت:
حضرت آیت اهلل یزدی اخیرا درخواس��ت تفسیر این موضوع
را در شورا مطرح کرده اند.
به گزارش مهر ،عباس��علی کدخدایی درباره نتایج آخرین
جلسات ش��ورای نگهبان برای بررسی و تفس��یر عنوان «رجل
سیاس��ی ،مذهبی و مدیر و مدبر» به عن��وان یکی از مالک ها
و ویژگی های رئیس جمهور اظهار داش��ت :عالوه بر جلس��ات
پژوهشکده شورای نگهبان ،تاکنون سه جلسه مفصل در صحن
شورا برگزار شده و مباحث به صورت ابتدایی بررسی شده است.
وی اف��زود :در آخرین جلس��ه ،حض��رت آیت اهلل یزدی
رس��ماً درخواست تفس��یر اصل  ۱۱۵قانون اساسی را مطرح
کردند که نسبت به این درخواست یکسری نظرات تفسیری
ارائه و جمع بندی شد و از طرفی ،با توجه به تکلیف شورای
نگهبان در جزء  ۵بند  ۱۰سیاس��ت های کلی انتخابات برای
تفسیر رجل سیاس��ی مذهبی ،در نهایت شاخص های رجل
سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدبر احراز خواهد شد.
کدخدایی با اش��اره به استقبال خوب صاحبنظران حقوق
و علوم سیاس��ی و برخ��ی مجامع علمی از فراخون ش��ورای
نگهبان برای تفس��یر این بخش از اصل  ۱۱۵قانون اساسی و
سیاستهای کلی انتخابات گفت :پژوهشکده شورای نگهبان تا
هفته گذشته در دو یا سه نوبت این نظرات بررسی کرده که در
تفسیر نهایی شورای نگهبان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد :نظر شورای نگهبان درباره مفهوم «رجل
سیاس��ی ،مذهبی و مدیر و مدبر» ،در نهایت در قالب «نظریه
تفسیری» این شورا اعالم خواهد شد ،اما با توجه به گستردگی
مباحث ،فعال زمان نهایی ارائه این نظریه مشخص نیست.
س��خنگوی دول��ت ب��ا بیان
اینکه نباید وضعیت اس��تانها
سخنــــگو
را معلق نگه داریم  ،در مورد
تغییرات در سطح مدیران عالی استانها گفت :این
تغییرات در حال انجام است.
به گ��زارش مهر ،محمدباقر نوبخت درنشس��ت
هفتگی خود با خبرنگاران افزود :از زحمات تعدادی
از اس��تانداران و مدی��ران قدردان��ی خواهیم کرد و
برخی از استانداران نیز جابه جا می شوند و به استان
ه��ای دیگر م��ی روند و برخی دیگر نیز که حُ س��ن
عملکردشان ثابت شده ،در استان های دیگر مشغول
می شود و تعدادی استاندار جدید نیز مشغول به کار
خواهند شد .وی اظهار داشت  :وزیر کشور با تأمل و
سرعت الزم این موضوع را در دستور کار دارد.
س��خنگوی دولت با بیان اینکه دولت به دنبال
آن ب��ود که کاهش تورم را همراه با خروج از رکود
داش��ته باشد ،گفت :ما به دنبال آن بودیم که رشد
اقتصادی مس��تمر باش��د؛ ازاین رو ط��ی ماههای
گذشته اقداماتی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه مسیر دولت ،خروج غیرتورمی
بود ،گفت :برای خ��روج غیرتورمی ،دو اقدام را در
نظر گرفتیم؛ یکی اعطای تس��هیالت به بنگاههای
کوچک و متوس��ط و دیگری اعط��ای اعتبار برای
طرحه��ای عمرانی دولتی از طریق اعتباراتی که از
خزانه تزریق میش��ود .وی ب��ا بیان اینکه در مورد

حضرت آیتاهلل خامن��های ،تقلیل فاجعهی میانمار به یک
درگیری مذهبی بین مسلمانان و بوداییها را نادرست خواندند
و افزودند :البته ممکن است در این حادثه تعصب مذهبی تأثیر
داش��ته باش��د اما این قضیه ،یک قضیهی سیاس��ی است ،زیرا
مج��ری آن ،دولت میانمار اس��ت و در رأس آن دولت نیز زنی
بیرحم ق��رار دارد که برندهی جایزهی صلح نوبل بوده و با این
مرگ جایزهی صلح نوبل رقم خورد.
اتفاقات ،در واقعِ ،
ایش��ان افزودن��د :ای��ن فجایع در مقابل چش��م کش��ورها
و دولته��ای اس�لامی و مجامع جهانی و دولته��ای ریاکار و

دروغگوی مدعی حقوق بشر از سوی دولت بیرحم میانمار ،در
حال رخ دادن است.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از اکتفا کردن دبیرکل سازمان
ملل به محکوم کردن جنایات در میانمار افزودند :مدعیان حقوق
بشر که گاهی برای مجازات یک مجرم در یک کشور ،جنجال و
هیاهو میکنند ،در مقابل کش��تار و آواره شدن دهها هزار نفر از
مردم میانمار ،هیچ عکسالعملی نشان نمیدهند.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای با تأکید بر ل��زوم ورود و اقدام
عملی دولتهای اس�لامی ،گفتند :البته منظور از اقدام عملی،

برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان اعتبار قانونی ندارد
نماین��ده مق��ام معظ��م رهب��ری و دبیر
ش��ورای عالی امنیت ملی در گفتوگو با
ديـــــدگاه
روزنامه الوفاق ،با تاکید بر تاثیر راهبردی
موفقی��ت در این عملیات ها و به وی��ژه موقعیت ویژه دیرالزور
ب��ه لح��اظ ژئوپلتیکی و اقتص��ادی که موج��ب تقویت محور
مقاومت و جبهه واقعی مقابله با تروریس��م ش��ده است خاطر
نشان کرد :با پاکسازی تدریجی مرزهای عراق و سوریه عرصه
بر گروه های تروریستی تنگ تر خواهد شد.
به گزارش ایس��نا ،علی ش��مخانی در پاس��خ به س��والی در
خصوص پیام آزادس��ازی ش��هرهای مهم موصل و تلعفر توسط
ارت��ش و نیروهای مردمی(الحش��د الش��عبی) ع��راق گفت :این
دستاوردهانشان داد عراق نیازی به دخالت نیروهای فرامنطقه ای
و خارجی برای پیشبرد راهبردهای دفاعی و امنیتی خود ندارد و
با اتکا به نیروهای بومی قادر است از تهدیدها عبور کند.
ش��مخانی افزود :مردم عراق با وحدت خود و پاسخ به ندای
مرجعیت و بس��یج ارتش و نیروهای مردمی توانستند تروریسم
تفکیری را در هم بش��کنند و امروز پس از آزادس��ازی موصل و
س��اقط کردن خالفت خرافی آنان در این شهر ،با پیروزی نهایی
و پاکس��ازی تمام عراق فاصله کم��ی دارند ،که به زودی محقق
خواهد شد.
نماینده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی امنیت ملی
اضافه کرد :نبرد با داعش در عرصه امنیتی ،فرهنگی و اعتقادی
همچنان ادامه دارد و باید برای نابودی ریشه های تفکر داعش
س��از که مورد حمایت برخی کشورهای منطقه است مقابله ی
مس��تمری را دنبال نمود .وی در پاسخ به سوالی درباره مواضع
اخیر مس��ئوالن اقلیم کردس��تان عراق در خص��وص برگزاری
رفران��دوم گفت :در ش��رایطی که عراق به مرحل��ه پایانی رها

لشکرکشی نیس��ت بلکه باید فشار سیاسی ،اقتصادی و تجاری
خ��ود را بر دولت میانم��ار افزایش دهند و علیه این جنایات در
مجامع جهانی فریاد بکشند.
ایشان تشکیل کنفرانس سازمان همکاری اسالمی با موضوع
فجای��ع میانمار را ضروری خواندند و خاطرنش��ان کردند :دنیای
امروز ،دنیای ظلم اس��ت و جمهوری اس�لامی باید این افتخار را
برای خود حفظ کند که علیه ظلم در هر نقطه از جهان ،چه در
مناطق اشغالی توسط صهیونیستها ،چه در یمن و بحرین و چه
در میانمار ،موضع صریح و شجاعانهی خود را اعالم کند.

س��ازی خاک خود از دس��ت تروریس��ت های تکفیری نزدیک
می ش��ود ،این اقدامات که وجاه��ت و اعتبار قانونی نیز ندارند
به طور قطع اثرات غیر امنیتی بر منطقه ،عراق و به ویژه اقلیم
کردستان خواهد داشت.
شمخانی خاطرنش��ان کرد :مش��کل مردم عراق با تجزیه
مبتن��ی بر گرایش��ات قومی و مذهبی حل نش��ده و این گونه
اقدام��ات به واس��طه تضعیف ژئوپلتیک و انس��جام داخلی می
تواند معظالت جدیدی را نیز به دنبال داش��ته باش��د و موجب
س��وء اس��تفاده قدرت های فرامنطقه ای و سیطره اقتصادی و
سیاسی آنان در منطقه گردد.
شمخانی در پاس��خ به سوالی در خصوص انتقال نیروهای
داعش و خانواده های آنها به منطقه البادیه سوریه گفت :اجازه
دادن حزب اهلل به جابه جایی تعدادی از عناصر تحت محاصره
از ی��ک محور عملیاتی در خاک س��وریه به محور دیگر در آن
کشور یک تاکتیک عملیاتی است و تغییری در راهبرد جنگ با
تروریست ها ندارد .وی افزود :جمهوری اسالمی ایران و سوریه
از اق��دام حزب اهلل لبنان در پاکس��ازی لبن��ان از وجود عناصر
تروریس��تی داعش حمایت می کند و اگر این قدرت و توانایی
در حزب اهلل وجود نداش��ت ،لبنان نیز امروز میزبان تروریست
های داعشی از سراسر جهان بود.
ش��مخانی تاکید ک��رد :امروز دولت ،ارت��ش و ملت لبنان
مدیون این جانفشانی حزب اهلل هستند.
ش��مخانی گفت :این اتفاق در منطقه قلمون در مرز لبنان
و س��وریه ،قبال در منطقه حلب هم صورت گرفت و اجازه داده
شد تا عناصر مسلح پس از خلع سالح سنگین به ادلب منتقل
ش��وند و این مسئله تغییری در عزم و اراده مبارزه با تروریست
ها ایجاد نمی کند.

سردار سناییراد:

معاون سیاسی س��پاه پاسداران گفت:
خانم س��وچی که در گذش��ته به عنوان
نظــــر گا ه
ی��ک چه��ره مداف��ع حق��وق بش��ر و
صلحدوس��ت در س��طح جهانی معرفی ش��ده ب��ود ،امروز در
میانم��ار جنایتهای��ی از جن��س جنایته��ای تکفیریهای
داعشی را علیه مسلمانان انجام میدهد.
به گزارش میزان ،سردار رسول سناییراد با اشاره به بیانیه
رسمی سپاه با مضمون اعالم آمادگی این نهاد جهت کمکرسانی
به مردم مظلوم میانمار ،اظهار کرد :این موضوع که عدهای ورود
مستش��اری سپاه به سوریه و عراق و مقابله با تکفیریها در آن
مناطق را دستمایهای قرار میدهند تا این پرسش را مطرح کنند
که «چرا سپاه تاکنون برای کمک به مسلمانان میانمار وارد عمل
نشده است؟»  ،قیاسی معالفارق را مرتکب شدهاند.
وی در همی��ن رابطه گفت :عالوه بر این موضوع که ورود
مستشاری ایران به سوریه و عراق ،پس از درخواست دولتهای
رسمی این دو کشور صورت گرفت ،نباید از نظر دور نگه داریم
که شرایط جغرافیایی ایران و میانمار بسیار متفاوتتر از شرایط
مجاورت جغرافیایی ایران با سوریه و عراق است.
سناییراد افزود :در اینکه اقلیت مسلمان میانماری مورد
ظلم و س��تم قرار میگیرند و از سوی حاکمیت میانمار نوعی
آپارتاید علیه آنها اعمال میشود ،شک و تردیدی وجود ندارد
اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در برهه کنونی
میان مذاهب اسالم و بوداییت تنش ایجاد نشود.
وی گفت :به نظر میرس��د که در س��طح خُ رد و محلی،
پای یک مافیای اقتصادی و زمینخوار و در سطح بینالملل
نیز بحث کش��اندن منازعات قومی و مذهبی از غرب آسیا به
ش��رق این قاره در زمان پس��اداعش برای سفت کردن جای
پای استعمار مطرح باشد.

تغییرات در سطح مدیران عالی استانها

بودج��ه  ۹۷یک اقدام مطل��وب و نوآورانه در حال
انجام است ،گفت :مجددا می خواهیم بودجه همه
دستگاه ها را حسابرسی کنیم.
از س��وی دیگر نوبخت در مورد احتمال خروج
آمریکا از برجام نیز گفت :برجام یک قراردادی بین
ایران و  ۶کش��ور دیگر است که البته آمریکا یکی
از کش��ورهای تعیین کننده است .وی تاکید کرد:
کشوری که از یک قرارداد بین المللی خارج شود،
خودش ایزوله خواهد شد.
س��خنگوی دولت افزود :اگر آمری��کا از برجام
خارج ش��ود ،اینک��ه چگونگی اج��رای برجام قابل

رویکرد روحانی
باید در نظر داش��ت که حسن روحانی اگر چه
از جریان اصالح طلبی حمایت می کرد اما هیچگاه
حتی در س��خت ترین روزهای کارزار انتخاباتی اش
خود را اصالح طلب ندانست بنابراین انتظار اصالح
طلب��ان برای این که وی دولت دوازدهم را در طبق
اخالص گذاشته و به آنها تقدیم  ،انتظار بیهودی بود
و پیش بینی می شد که این امر نه شدنی نیست .
در هنگام��ه تعیی��ن کابین��ه مصحل��ت های
بزرگتری وجود داش��ت که روحانی باید درچینش
و گرفت��ن رأی اعتماد از مجلس آن را در نظر می
گرفت  .یادمان باش��د که دیگر ویرانهنمایی و سیاه
نمای��ی از احمدی ن��ژادی کارایی ن��دارد و مردم
وضعی��ت موج��ود را نتیجه عملک��رد این دولت و
دولت یازدهم می دانند.
از این رو روحانی در  4س��ال آینده باید تمام
وق��ت کار کن��د و از وزرای خود هم کار بکش��د تا
وعده های داده ش��ده که بیش��تر اقتصادی است،
محقق ش��ود .در این صورت دولت می تواند وجهه
الزم را علیرغم انتق��ادات و تبلیغات منفی اصالح
طلبان در بین افکار عمومی کسب کند
از س��وی دیگر الزم اس��ت که دول��ت با کاهش
گرایش خود به برنامه های قدرت طلبانه اصالح طلبان
 ،از آنها فاصله گرفته تا آنها نتوانند از دولت به عنوان
پلی برای تحقق خواسته های خود بهره جویند .

سوچی «جنایتهای داعشی» انجام میدهد

نوبخت خبر داد

قب��ول خواهد بود یا نه ،مطمئن باش��ید ما بهترین
تصمیم را می گیریم و این تصمیم از سوی نهادهای
مختل��ف در نظام اتخاذ خواهد ش��د .وی همچنین
در مورداظهارنظر آمان��و مبنی بر پایبندی ایران به
برجام گفت :این موضوع آنقدر صریح و واضح است
که جای هیچ تردیدی نیست.
نوبخت ادامه داد :طبق آمارهای رسمی کشور در
بهار امسال از  ۹۲۰هزار نیروی جدیدی که وارد بازار
کار شده اند ۷۰۳ ،هزار نفر مشغول به کار شده اند .
نوبخت در ادامه س��خنان خ��ود در واکنش به
بازداشت چند تن از اس��تانداران به دلیل تخلفات
انتخاباتی گفت :اینکه استانداری در دوره انتخابات
از عملکرد دولت دفاع کند ،تخلف نیست ،البته ما
برای قوه قضائیه استقالل قائل هستیم و می دانیم
اگر هم شکایتی شده ،قوه قضائیه همه استدالل ها
را گوش می کند و سپس اظهارنظر خواهد کرد.
نوبخ��ت در ادام��ه درب��اره اظهارنظ��ر رئیس
س��ازمان محی��ط زیس��ت و انتقاده��ای ص��ورت
گرفته نس��بت به اظه��ارات وی و اینکه گفته می
ش��ود اظهاراتش موجب تذکر رئیس جمهور شده
است ،گفت :آقای کالنتری فرد باهوش و محترمی

ک��ه از همان ابتدا نش��ان می داد ک��ه این جریان
قراری برای مدار با دولت دوازدهم ندارد مگر اینکه
این دولت به خواسته و شرایط آنها تن دهد .
حاال نیز اصالح طلبان با فشار بر دولت به دنبال
احیای قدرت خود و برنامه هایشان هستند.

هستند ،صراحت لهجه دارد ،انتظار نداشته باشیم
همه پاس��خ های اس��تاندارد به کار ببرند ،با او به
خاطر دانش و تجربه وافرش مدارا کنید.
س��خنگوی دولت ادامه داد :اینکه گفته شده
رئیس جمهور از ایش��ان مُکدر است ،چنین چیزی
نیست و من این موضوع را نشنیده ام.
وی درب��اره احتمال معرفی کالنتری به عنوان
وزیر نیرو گفت :چنین موضوعی مطرح نیست.
س��خنگوی دولت درباره انتق��اد رئیس کمیته
امداد ام��ام خمینی(ره) مبنی بر اینکه مس��تمری
خانواده های نیازمند باید از طریق این س��ازمان به
آنها داده ش��ود ،گفت :قرار شد با هماهنگی وزارت
رف��اه آنچه مربوط به مددجویان اس��ت به خود این
نهادها بدهیم و این نهادها توزیعش را انجام دهند.
نوبخت در مورد جلس��ه اخیر س��تاد اقتصادی
مقاومتی و گالیه جهانگیری نسبت به اختیارات کم
این ستادگفت :فلس��فه وجودی ستاد برای انسجام
بیشتر بوده است و محدوده فعالیت اقتصاد مقاومتی
فقط به قوه مجریه نیست و سایر قوا را هم شامل می
شود .وی همچنین در پاسخ به این سوال که کسری
بودجه دولت چه میزان است ،گفت :به کار بردن این

واژه از لحاظ حقوقی درست نیست چرا که ما با عدم
تحقق منابع مواجه هستیم ،نه کسری بودجه.
نوبخ��ت با اش��اره به س��فر رئی��س جمهور به
نیویورک گفت :برنامه ریزی ها در حال انجام است
اما م��ا باید احتیاط را هم در نظ��ر بگیریم چرا که
ممکن است تا آخرین لحظه در این سفرها تغییراتی
ایجاد ش��ود .سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال
که دولت برای پیگیری س��رقت دو میلیارد دالری
آمری��کا از اموال ایران چه اقدامی انجام داده اس��ت
گف��ت :کمیته وی��ژه حقوقدانان ب��رای اعالم جرم
تشکیل شد؛ البته می دانید که بعضی از این پرونده
های حقوقی سال هال سال طول می کشد.
وی همچنین درباره اینکه اظهارات صالحی در
مورد برجام موضع دولت است یا خیر ،گفت :رئیس
س��ازمان انرژی اتمی یکی از انسان های باتجربه و
مس��ئول در این زمینه هس��تند ،قطعا مطالبی که
بی��ان می کنند مطالب قابل اعتنا و دقیقی اس��ت
چرا که ایش��ان هم صاحبنظر ،صاحب اطالع و هم
صاحب نقش و مسئولیت است.
نوبخت در پایان درباره حذف قیمت در برخی
اقالم و کاالها و این اق��دام مغایر با حقوق مصرف
کننده اس��ت گفت :این موضوع شامل همه کاالها
نیس��ت و عمدتا اقالم بهداشتی را شامل می شود
اما از آقای ش��ریعتمداری م��ی خواهم توضیحات
کافی را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

