
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: نمایندگان حق این 
مردم را ادا کنند و به فکر خودشــان و جریانات سیاسی و 
دوستانشان نباشــند و به مردمی خدمت کنند که آنها را 
انتخاب کرده اند. آیــت اهلل احمد جنتی در آیین افتتاحیه 
هشتمین اجالسیه رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری با تبریــک اعیاد رجبیه یاد و خاطره اعضای فقید 
مجلس خبــرگان رهبری، حضرات آیــات مصباح یزدی، 

محمد یزدی و ابراهیم امینی را گرامی داشت.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی 
با بیان اینکه داغ این شــهید عزیز هرگز کهنه نمی شود، 
ابراز امیدواری کرد خداوند هرچه زودتر امکان انتقام خون 
آن شــهید عزیز را بدهد و ما به چشــم خــود آن روز را 
ببینیــم. رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری 
از ســخنانش با تقدیر از خدمات کادر درمان برای صیانت 
از ســالمت مردم در برابر ویروس کرونا و گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهدای عرصه ســالمت اظهار داشت: کرونا از 
مسائل امروز ما و دنیا است که فکر همه را مشغول کرده و 
مشکالت فراوان اقتصادی و سیاسی به وجود آورده است.

وی افزود: برخی مردم بواسطه کرونا با وضعیت اقتصادی 
نامناســبی مواجه شدند وکســب و کارشان کساد شده و 
نمی تواننــد زندگی خود را بچرخانند. مــردم عزیز ما در 
ایام کرونــا کمک های مومنانه خوبی به همدیگر و به فقرا 
داشــتند و مثاًل شاهد بودیم برخی صاحب خانه ها مراعات 
حال مستاجران را کردند. ما مردم عزیزی داریم و از همه 
مسئوالن بدون اســثتناء می خواهم هر خدمتی می توانند 

به مردم بکنند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری از حضور پر شور مردم در 
مراسم بزرگداشت سالگرد انقالب و راهپیمایی ۲۲ بهمن 
تقدیــر کرد و افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن به کشــور آبرو 
داد و شــنیدم که برخی ۱۵ کلیومتر با وســیله نقلیه در 
راهپیمایی حضور یافتند. در برابر این مردم هر خدمتی از 

ما بر می آید نباید کوتاهی کنیم.
آیت اهلل جنتی به فشــار حداکثری امریکا به ملت ایران و 

برخی اقدامات در چارچوب راهبرد مقاومت فعال اشــاره 
کرده و افزود: در مدت اخیر حرکت های خوبی برای مقابله 
با اقدامات امریکا انجام شــد. امریکایی ها جرات نکردند به 
حمله ایران به عین االســد و انهدام پهپاد امریکایی جواب 
بدهنــد. وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: نمایندگان 
جدید مجلس که بســیاری از آنها نیروهــای انقالبی نیز 
هســتند، حق این مردم را ادا کنند و به فکر خودشــان و 
جریانات سیاسی و دوستانشان نباشند و به مردمی خدمت 
کنند که آنها را انتخاب کرده اند، در خدمتگزاری به مردم 
اولویت ها را در نظر بگیرند و به مسائل فرعی و دست دوم 
نپردازنــد و از قدرت خود به نفع نظــام و انقالب و مردم 
استفاده کنند. وی همچنین به انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو اشــاره کرد و اظهار داشت: قانون اساسی شرایط 
رئیس جمهور را مدیر، مدبر و با تقوا عنوان کرده که باید 

به این شرایط اهمیت داد. شورای نگهبان باید حواسش را 
جمــع کرده و در تایید صالحیت ها بیش از همه به تقوای 
کاندیداها توجه کند. تقوا در حد عدالت و یک درجه باالتر 
از عدالت است و طبیعی است مردم باتقواترین را انتخاب 
کنند. امیدوارم کســانی که از سوی شورای نگهبان تایید 
صالحیت می شــوند، از ابتدا تا پایان تقوای الزم را داشته 

و خادم ملت باشند.
رئیــس مجلس خبرگان رهبری بــا تقدیر از اقدامات ضد 
فساد دستگاه قضائی گفت: از آیت اهلل رئیسی بابت اقدامات 
در مبارزه با فســاد تشــکر می کنیم. مبارزه با فســاد از 
خواسته های مردم است. مردم گرفتار فساد گردن کلفت ها 
و زوردارها هستند و این مرد الهی و دوست داشتنی کمر 
بســته و به جنگ فســاد می رود و قطعاً مردم قدردان و 

حامی اقدامات ایشان و قوه قضائیه هستند.  مهر

یاردرخانهوماگردجهانمیگردیم!

 ایــن لیوان نیمه خالی ندارد بلکه عیب از انکســار نور در 
چشمانی اســت که عالقه مند به دیدن واقعیات نیستند. 
حاال علم و صنعت ITT که اتفاقاً ســاخته همین هاســت 
جهانی را بدون سانسور با حقایق آشنا می سازد. بارقه های 
امیــد و آرزوهای شــیرین که در دل میلیون ها عاشــق 
فرهنگ و هنر ناب سراسر دنیا تجلی پیدا می کند نشان از 
آن دارد که خواستار دیدار مشتاقانه از ایران زمین هستند 
تا تمدن هفت هزارســاله را با دیدگان بصیرت مشــاهده 
نمایند و عمق تمدن را دریابند. هفتادوپنج ســال پیش و 
درست زمانی که ایران در میان آتش نخوت و حسادت سه 
ابرقدرت زمان یعنی، آمریکا، شوروی و بریتانیا می سوخت 
تا آن ها بتوانند کنفرانس تهران را برای گشودن راه استیال 
بر خاورمیانه برگزار کنند و بدین وســیله به تأیید پهلوی 
دوم به عنوان عامل خود در منطقه که بعدها ژاندارم خلیج 
و دیده بان جزیره ثبات لقــب گرفت، بپردازند کتابی در 
آن تحت عنوان »دیدنی ها و شــنیدنی های ایران« منتشر 
و بالفاصله جمع آوری گردید زیرا در این نشــر مســتند، 
نویسنده حاصل دو سال گشت وگذار در اقصی نقاط کشور 
آن را بــه تحریر درآورده بود تا بــه هم میهنان خود ثابت 
کند ســرزمینی یگانه وبی همتا بــا توانایی های باال ازنظر 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی را دارند که یکی از دالیل 

جمــع آوری آن همین بود. تا قبــل از کودتای میرپنج در 
تهران که به قدرت رســیدن رضاخان ختم شد و پس ازآن 
فرزندش محمدرضا ســکان این کشتی به گل نشسته را در 
دست گرفت. میزان سفر به دیگر کشورهای جهان بسیار 
محدود بود درحالی که تعداد ســیاحان خارجی به منظور 
مشاهده آثار و بقایای یک تمدن دیرینه روزبه روز افزایش 
می یافت که دوران حکومــت صفویه رکورددار این تحول 
بزرگ در تاریخ کشــور اســت تا گروه قابل اعتنایی از این 
گردشــگران پس از ورود به ایران دیگر حاضر به خروج از 
آن نشــده و وصیت کننــد در هرکجای جهان دار فانی را 
وداع گفتند جســد آن ها در خاک پاک سرزمین ایران و 
بخصوص اصفهان دفن شود. امروز جای جای ایران شاهد 
اینگونه قبرستان هایی اســت که عکس آن اتفاق نادر در 
دیگر کشــورها صدق نمی کند. اگر مدفن پرفسور پوپ را 
در کنار زاینده رود و زیر ســایه پل خواجو مشت به حساب 
آوریم آنوقت می شود قبرســتان های بزرگ و اختصاصی 
در سرتاســر کشور که مدفن خارجیان است ازجمله آن ها 
گورســتان ارامنه اصفهان در دامنه صفــه را نمونه خروار 
نامید که صدها چهره شناخته شــده جهانی بنا به وصیت 
خودشــان و یا به دلیل فوت در این شــهر، به خاک پاک 
اصفهان سپرده شده اند، اگرچه آوازه داشته های فرهنگ و 
تمدن ایران جهانی را مشتاق به دیدار کرده است اما هنوز 
نتوانســته گروه معدودی از هویت های این ســرزمین که 
خود زاده این آب وخاک هســتند را متقاعد نماید »یار در 
خانه ما گرد جهان می گردیم« که توانایی، دانش و سرمایه 
شخصی را از پراکندگی دنیا برداشته و به آن انتقال دهند 
تــا دین خــود را ادا نموده و نگرانــی از جالی وطن را از 
روح بزدایند و کســانی که تحت تأثیر القائات و تبلیغات 
توخالی رســانه های بیگانه قرار گرفته اند تا بگریزند از این 

مهاجــرت معکوس درس عبرت بگیرنــد که هیچ مکانی 
برای یــک ایرانی بهتر از وطن نمی شــود. در کجای دنیا 
و چه کســی می تواند باور کند و بپذیرد که سرزمینی بعد 
از تحمل ۴۲ سال فشــارهای مضاعف سیاسی، تحریمی، 
اقتصادی و حتی علمی امروز توانسته است میزان ابتال به 
یک ویروس خطرناک ناشناخته را نسبت به جمعیت خود 
به شدت تقلیل دهد و علی رغم همه مشکالت ۱۴ واکسن 
را برای آن در نوبت تســت داشته باشد که سه تای آن ها 
به مرحله تأیید انســانی برسد و انتخاب اول نیز سه دوره 
را با موفقیت طی نماید درحالی که هیچ یک از ســاخته ها 
در غرب و شرق قادر به جلب اعتماد اهالی همان کشورها 
نبوده اســت تا جایی که معاون ویر عامل شرکت دارویی 
عرضه کننده انسانی یکی از آن ها حاضر نیست این واکسن 
را شــخصاً اســتفاده نماید! اما در ایران عزیزترین موجود 
یعنی فرزند متولی ساخت »ایران برکت« اولین متقاضی و 
دریافت کننده آن بوده است! فراموش نکنیم اگرچه کووید 
۱۹ یک فاجعه اســت اما میزان خسارات آن برای کسانی 
که نان ظلم را خورده اند شدیدتر بوده تا نتوانند دراین باره 
حرفی برای گفتن داشته باشند و تست های انسانی آن ها 
شکســت بخورد! و از این ســو تعجب ندارد اگر در چنین 
بحران بی سابقه جهانی صادرات کشور بخصوص درزمینه 
نفــت بتواند رکوردشــکنی کند و کشــورهای مختلف را 
متقاعد نماید تا با روشــن کردن چراغ های سبز متقاضی 
تجدید ارتباط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی باشند و وزیر 
دارایی ارمنســتان به بهانه شــرکت در نشست اقتصادی 
تهــران به صراحت ادعا کند: مگر می توانم به ایران ســفر 
کنــم و اصفهان را نبینم تا به این بهانه با متولیان اقتصاد 

این استان وارد مذاکره و معامله شود؟

رئیسجمهور:
بازسازی مناطق 

زلزله زده تا پایان تیر 
۱۴۰۰ پایان یابد

رئیس جمهور در پی گزارش رئیس بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی از اقدامات به عمــل آمده درباره 
زلزله شامگاه ۲۹ بهمن ۹۹ استان های کهگیلویه و 
بویر احمد و اصفهان، تاکید کرد که بازسازی کلیه 
مناطق زلزله زده کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان، 

تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در پاسخ 
گزارش علیرضا تابش ضمن تشــکر از تالش های 
انجام شده، نوشت برنامه ریزی برای بازسازی کلیه 
مناطق آســیب دیده به گونه ای باشد که تا پایان 
تیرماه ســال ۱۴۰۰ عملیات به اتمام برسد و مردم 
عزیز آســیب دیده بتوانند در منازل خود استقرار 
یابند رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گزارش 
خود به رئیس جمهور خاطرنشــان کرده است که 
این بنیاد به پشــتوانه تجارب و عملکرد گذشته در 
بازسازی های مختلف، بالفاصله بعد از وقوع سانحه 
در مناطق هدف حاضر شده است تا پس از ارزیابی 
خســارت و تشــکیل پرونه برای خسارت  دیدگان، 
مراحل و اقدامات بازســازی را با سرعت و کیفیت 
مطلوب آغاز نموده و ان شاءاهلل تا قبل از پایان نیمه 
اول سال ۱۴۰۰، بازسازی کلیه مناطق آسیب دیده 
را به نحو شایســته ای با وحــدت رویه در مدیریت 
باســازی و ضمن جلب مشــارکت مردم به اتمام 
رســاند. روحانی همزمان در جلســه یکشنبه شب 
هیات دولت ضمن تشکر و تقدیر از حضور به موقع 
و خدمت رسانی فشــرده وزارت راه و شهرسازی، 
جمعیت هالل احمر، ستاد مدیریت بحران کشور و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و همدلی و هماهنگی 
مسئوالن اســتان ها، نیروهای مردمی و نهادهای 
انقالبی، به ســازمان برنامه و بودجه کشور دستور 
داد منابع مالــی الزم در این خصوص را تخصیص 

و تأمین کند.
در همین جلســه، هیات دولت با پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه کشــور برای اختصاص مبلغ ۱۷۲ 
میلیارد تومان به عنوان کمک بالعوض و نیز مبلغ 
۳۰۷ میلیــارد تومان تســهیالت بانکی به خانواده 
های آسیب دیده از زلزله در استان های کهگیلویه 
و بویراحمد )سی سخت و دنا( و اصفهان )سمیرم( 
موافقت کرد.| پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

گزارشدیوانمحاسباتازاعتبارات
مقابلهباکرونا

۷۷۰ میلیون یورو از صندوق 
توسعه ملی پرداخت شد

عملکرد مبالغ پرداختی از محل صندوق توسعه ملی جهت 
مقابله با بیماری کووید ۱۹ مورد بررسی قرار گرفت. یافته های 
این گزارش تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ نشان می دهد بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران از کل مبلغ اختصاص یافته 
یک میلیارد یورویی، مبلغ ۷۷۰ میلیون یورو معادل ۱۷ هزار 
و ۲۹8 میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی برداشت 
و معادل ریالی آن را به حســاب خزانه داری کل کشور واریز 
نموده است. وضعیت پرداخت های انجام شده از محل وجوه 
مذکور حاکی اســت مبلغ ۱۴ هزار میلیــارد تومان )معادل 
8۵.۹ درصد وجوه پرداختی( به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته 
که مبلغ ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان آن در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی استان ها قرار گرفته است. شایان ذکر است مبلغ 
۱۳8۰ میلیــارد تومان جهت خرید لــوازم حفاظت فردی، 

کیت آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی سرمایه ای به هیات 
امنای صرفه جویــی ارزی در معالجه ی بیماران پرداخت 
شده که تجهیزات خریداری شده میان دانشگاه های علوم 
پزشکی اســتان ها توزیع شده است. همچنین مبلغی بالغ 
بر ۱۷۰۰ میلیــارد تومان بابت بیمه بیکاری مشــمولین 
سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اختصــاص یافته و بالغ بــر 6۰۰ میلیارد تومان نیز جهت 
پوشــش هزینه های درمانی سایر دستگاه ها پرداخت شده 
است. الزم به ذکر است 86۷ میلیارد تومان از وجوه فوق 
تا تاریــخ مذکور نزد خزانه داری کل کشــور باقی مانده و 

توزیع نشده است.  روابط عمومی دیوان محاسبات

آنچهداوطلبانانتخاباتشوراهای
شهروروستابایدبدانند

 مراجعه حضوری برای 
ثبت نام الزامی است

ســخنگوی ســتاد انتخابات گفت: بر اساس قانون، 
همه داوطلبان انتخابات شــوراهای شــهر و روستا 
باید به فرمانداری ها مراجعه حضوری داشته باشند 
و آنجا دقایقی فرم پرسشنامه آن ها پرینت می شود 

و پس از امضاء ثبت نام آنان تکمیل می شود.
سید اسماعیل موســوی دبیر ستاد انتخابات کشور 
در مورد روند اجرایی ســتاد انتخابات کشور گفت: 
فعالیت رسمی ستاد انتخابات کشور از هفته گذشته 
با صدور احکام رئیس و اعضای ســتاد توسط وزیر 
کشور شروع شده است. دبیر ستاد انتخابات کشور 
ادامه داد: ســتادهای استانی نیز به همین نسبت و 

به موازات ستاد انتخابات کشور تشکیل شده اند.
وی در مورد روند ثبت نام انتخابات شــوراهای شهر 
و روســتا بیان داشــت: داوطلبان ثبت نام انتخابات 
شــوراهای شهر و روســتا به اپلیکیشــن موبایلی 
وزارت کشــور برای ثبت نام مراجعه می کنند و فرم 
پرسشنامه را تکمیل می نمایند و مدارک مورد نیاز 
خــود را هم بارگذاری می کنند بعداً از طرف وزارت 
کشــور یک پیامــک حاوی کد رهگیــری دریافت 
می کنند. سخنگوی ســتاد انتخابات اضافه کرد: بر 
اســاس قانون، همه داوطلبان باید به فرمانداری ها 
مراجعه حضوری داشــته باشند و آنجا دقایقی فرم 
پرسشــنامه آن ها پرینت می شــود و پس از امضاء 
ثبت نام آنان تکمیل می شود.  دبیر ستاد انتخابات 
کشــور اظهار داشت: ســتاد انتخابات وزارت کشور 
مسئول ثبت نام ریاست جمهوری است، فرمانداری ها 
مســئول ثبت نــام انتخابات شــوراهای شــهر و 
بخشــداری ها مســئول ثبت نام انتخابات روستاها 
هســتند. ثبت نام داوطلبان انتخابــات میاندوره ای 
مجلس شــورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری  
نیز در فرمانداریهای مراکز حوزه انتخابیه و ســتاد 

انتخابات کشور امکان پذیر است.| فارس

گزارش

یادداشت

قانون مجلس درباره پروتکل الحاقی از ۵ اسفند اجرا می شود
رئیــس دفتر رئیس جمهور گفت: ما به صــورت صریح اعالم کردیم قانون 
مجلس درباره پروتکل الحاقی باید اجرا شود و از پنج اسفند این کار انجام 

خواهد شد.
محمود واعظی در مراسم بهره برداری از 6 طرح فناورانه و زیرساختی بانک 
صنعــت و معدن درباره اجرای قانون مجلــس در خصوص پروتکل الحاقی 
گفــت: ما به آژانس اعــالم کردیم که در ایران، دولت و همه مســووالن متفق 
القول هســتند که این قانون باید اجرا شود. واعظی با اشاره به سفر مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به تهران گفت: مذاکرات بســیار موفقی داشتیم و با توافقی 
که انجام شد به فرمول رسیدیم که هم قانون مجلس محترم شمرده و اجرا شود و 
از طرف دیگر نظارت های آژانس نه بر اساس پروتکل الحاقی بلکه بر اساس پادمان 

و روابط ایران و آژانس برقرار باشد. تسنیم

در حال بررسی شرایط حضور در انتخابات ۱۴۰۰ هستم
رئیس بنیاد امید ایرانیان در مورد کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ گفت: در حال بررسی شرایط توسط کمیته ها هستیم 
و روی موضوعات کار می کنیم. عارف فعالیت شــورای مشورتی خود را 
پابرجا دانســت و گفت: از ســال 86 که بنیاد امید ایرانیان را راه اندازی 
کردیــم، این بنیاد به عنوان یک نهاد تشــکیالت راهبردی مشــغول به 
کار اســت که البته فعالیت حزبی ندارد. وی بــر حضور جدی در انتخابات 
ریاســت جمهوری و شــورای شــهر ۱۴۰۰ تاکید کرد و افزود: من به همه جریان ها، 
به ویژه اصالح طلبان توصیه جدی بر حضور فعال در انتخابات را دارم. شــورای شهر 
دســتاورد جریان اصالحات است و دموکراسی از شوراها شروع می شود. همچنین در 
مورد انتخابات ریاســت جمهوری هم مثل همه جریان ها تمام توان خود را می گذاریم 

تا یک انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری برگزار شود.  مهر

آمادگی شورای ائتالف برای همکاری با شورای وحدت 
نایب رئیس شــورای مرکزی ائتالف نیرو های انقــالب گفت: عزیزان در 
شورای وحدت تازه می خواهند در برخی استان ها یک نفر را مسئول کنند 
و باقــی کار ها را انجام دهند، در صورتی کــه تا برگزاری انتخابات زمان 
زیادی باقی نمانده اســت؛ ما آماده همکاری و در خدمت شــان هستیم 
و فعالیت شــدیدی هم برای انتخابات آغاز کرده ایم. مهدی چمران درباره 
نوع همکاری شورای ائتالف و شورای وحدت نیروهای انقالب برای حضور در 
انتخابات  ۱۴۰۰اظهار داشــت: شورای ائتالف کار خود را مدت زمان زیادی است که آغاز 
کرده و برنامه هایش برای انتخابات آتی را هم ساماندهی کرده است. وی با اشاره به اینکه 
شــورای ائتالف نیرو های انقالب در انتخابات مجلس یازدهم موفق بود، ادامه داد: اخیراً و 
ناگهانی شاهد بودیم گروهی از اعضای جامعه روحانیت مبارز، تشکیالت موازی و جدیدی 

را شکل داده و اعالم کرده اند می خواهند در انتخابات ۱۴۰۰ محور باشند.  میزان

آیت هللا جنتی در اجالس رسمی خبرگان: 

نمایندگان مجلس به فکر مردم باشند
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

 سوم آنکه رفتار مغایر دولت با مصوبه مجلس با هر 
مالحظه ای که صورت گرفته باشد، می تواند ابزاری 
برای ســناریوی غرب جهت القاء دوگانگی و چند 
صدایی در ایران در قبال حقوق هســته ای گردد 
که می تواند بر قدرت چانه زنی هسته ای ایران تاثیر 
منفی داشــته باشد. بازی رسانه ای غرب برای القاء 
اختالفات و دامن زدن بــه آن در کنار هزینه های 
هســته ای در حوزه های اقتصادی و سیاســی نیز 
هزینه هایــی را بــه کشــور تحمیل می ســازد در 
حالی که همزمان غرب با برجســته سازی ادعای 
اختالفات توپ برجــام را در زمین ایران انداخته و 
تهران را مقصر عدم اجرای برجام معرفی می سازد. 
غرب از هر  ابزاری برای پنهان سازی بدعهدی های 
هســته ای بهره می گیرد و لذا هم صدا بودن تمام 
ارکان نظــام از مقننه و مجریه تا ســایر نهادها و 
ارگانها در باب مصوبه مجلس، راهکاری برای مقابله 
با این امر خواهد بود که شــاید در بیانیه مشترک 

چنانکه باید به این  اصل توجه نشده است.
چهارم آنکــه اگر بیانیه مشــترک با این ســبک 
نگارش اقدامی در چارچوب دیپلماســی برای رفع 
تحریم ها در نظر گرفته شــده باشــد نیــز راهکار 
چندان مناســبی به نظر نمی رســد چرا که شرط 
ایران برای طرف های ۱+۵ کامال مشــخص است و 
آن لغو تحریم و راســتی آزمایی صحت آن از سوی 
ایران اســت. در این صورت فرصت سه ماهه برای 
باز بودن پنجره دیپلماســی کارکردی جز فرصت 
خریدن غرب نمی تواند داشته باشد چرا که اجرای 
شــروط ایران نیاز به زمان نداشته و اروپا و آمریکا 
با صــدور بیانه ای یک روزه می تواننــد آن را اجرا 
سازند. براین اســاس فرصت سه ماهه به آژانس و 
دیپلماسی، از سوی غرب می تواند به عنوان تزلزل 
در شروط ایران تلقی گردد که پیامد آن بی تفاوتی 
احتمالی غرب به شروط ایران و عدم لغو تحریم ها 

باشد. 
در جمع بنــدی نهایی از آنچه ذکر شــد می توان 
گفت که هر چند حضور گروســی و توافق با آن در 
چارچوب صداقت هســته ای ایران قابل توجه است 
اما بندهایی از متن بیانیه از جمله فرصت سه ماهه 
به آژانس چندان در چارچوب حقوق هســته ای و 
مصوبه مجلس برای احقاق هر چه ســریعتر حقوق 
هســته ای و لغو تحریم ها نبوده و می تواند محفلی 
باشد برای سوء استفاده غرب جهت خرید زمان که 
نتیجه آن استمرار تحریم ها، در کنار بیان جمالت 
زیبا و فریبنده از ســوی آنها که قطعا تحقق بخش 
لغــو تحریم ها نخواهد بود. در این میان شــفافیت 
امضاءکننــدگان این بیانیه مشــترک بــرای افکار 
عمومی کشور می تواند ضمن تقویت همگرایی ملی 
در لغو تحریم ها از تکرار تجربه تلخ برجام که عدم 
شفایت هایش هزینه های بسیاری به کشور تحمیل 

کرد، جلوگیری نماید.

شهاب حسینی هم از آن 
دوست های خوب داشت

یا  بیاید  است  محتمل  رئیسی  عادل:  حداد  برادر 
نیاید.

در  ایشان  شما  نظر  به  اظهارنظر  این  به  توجه  با 
دولت بعدی چه سمتی خواهد داشت؟

الف( معلم ادبیات کالس ششم دبستان فرهنگ
ب( همکار عموپورنگ در برنامه رنگین کمان

ج( نماینده دائمی ایران در امور ادبیات تاجیکستان
د( همان رئیس فرهنگستان ادب فارسی

به  جمهور  رییس  اول  معاون  تلفن  به  توجه  با 
برای حل مشکالت  بختیاری  استاندار چهارمحال 
شهر »سی سخت« که در استان »کهگیلویه و بویر 
احمد« واقع شده در صورت جاری شدن سیل در 
استان گلستان ایشان با کدام یک از مسئوالن زیر 

تماس خواهد گرفت؟
الف( عمه رهبر کره شمالی

ب( سفیر استرالیا در گینه بیسائو
ج( معاون آبخیزداری نیوزیلند

د( وزیر راه و ترابری مصر
شهاب حسینی: من دوستی دارم  ...

نقطه چین باال را با گزینه صحیح پر کنید.
من  نام  به  را  لواسان  تمام  است  حاضر  که  الف( 

سند بزند.
ب( که از هزار تا دشمن هم بدتر است.

تو  بشه  دوست  تو  دوست  با  داره  دوست  که  ج( 
با  داره  دوست  که  من  دوست  با  داری  دوست 

دوست تو دوست بشه دوست بشی؟
د( که مرا به زور وادار کرد واکسن فایزر بزنم. خدا 

از سر تقصیراتش بگذرد من که راضی نیستم.

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


