
درخواست علم الهدی از مردم:
به ائمه جمعه فحاشی نکنید

امام جمعه مشهد معتقد است نقش پدری برای 
امام جمعه یعنی فراجناحی بودن اما مردم نیز نباید 

به ائمه جمعه توهین و فحاشی کنند.
به گزارش تســنیم، ســیداحمد علم الهدی، در 
خطبه های نماز جمعه مشهد، با اشاره به بیانات اخیر 
رهبر انقالب در دیدار با امامان جمعه، گفت: فرمایش 
رهبری یعنی امام جمعه نباید جناح گرایی داشــته 
باشد و وابسته به جریان خاص سیاسی نباشد، پدر 
جامعه هست و باید پدرانه رفتار کند اما این فرمایش 
مقام معظم رهبری از دو سو ایجاد تکلیف می کند، 

هم تکلیف برای امام جمعه و هم برای مردم.
    

ایران محور گفت وگوهای مکرون 
و بن سلمان

ایران یکی از محورهای مهم دیدار امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه و محمد بن سلمان، ولیعهد 

سعودی در کاخ الیزه خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، از نظر مکرون 
عربستان سعودی می تواند به حصول توافق صلح با 

ایران در سطح منطقه ای کمکی حیاتی کند.
    

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد:
انتقال تسلیحات ایران 

به حزب اهلل لبنان
رئیس جمهوری آمریکا طــی بیانیه ای وضعیت 
اضطراری ملــی در قبال لبنان را تمدیــد کرد و به 
تکرار ادعاها در خصوص ارسال تسلیحات از ایران به 

حزب اهلل پرداخت.
»جو بایدن« در این بیانیه آورده اســت که ادامه 
برخی فعالیت ها از جمله تداوم روند انتقال تسلیحات 
ایران به حزب اهلل که شامل سیستم های تسلیحاتی 
فزاینــده پیچیده  می شــود، عامــل تضعیف حق 
حاکمیت ملی لبنان اســت، بی ثباتی سیاســی و 
اقتصادی در منطقه را تشــدید کــرده و همچنان 
تهدیدی فوق العاده و غیر معمولی برای امنیت ملی و 

سیاست خارجی ایاالت متحده است.
    

قالیباف:
فخری زاده از طریق فضای مجازی 

به شهادت رسید
محمدباقر قالیباف گفت: مجلس شورای اسالمی 
برای توســعه اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال قانون 
تصویب کرده اســت. البته ضرورت دارد که بدانیم 
در صورت بی قانونی در این فضا منافقین به اقتصاد 
و زندگی مردم ضربه خواهند زد. شهید فخری زاده از 
طریق همین فضای مجازی و سیستم های ارتباطی 

به شهادت رسید.
به گــزارش فارس، رئیس مجلس افــزود: امروز 
دشمن دنبال این است که مشروعیت این نظام را در 
افکار عمومی از بین ببرد. در شرایط کنونی انقالبی 
کسی اســت که بتواند در عرصه جنگ اقتصادی و 
جنگ شناختی به درستی با انقالب اقتصادی و با دفاع 
از جنگ روایت ها و باورهای انقالب و همچنین تکیه بر 

باورهای الهی و مردم عمل کند.
    

سفیر ایران در آذربایجان مطرح کرد:
تشدید توطئه ها 

با گرم شدن  روابط تهران و باکو
سفیر کشــورمان در آذربایجان در گفت وگویی 
درباره روابط و مناسبات دو کشور ایران و آذربایجان 
گفت:  هر بار که روابط ایران و جمهوری آذربایجان 
گرمتر می شــود، طرف هــای ثالث توطئــه ها و 
تحریکات را تشدید می کنند، اما هر بار هم با شکست 

مواجه می شوند. 
به گزارش ایلنا، سید عباس موسوی تصریح کرد 
: ایران و آذربایجان دو کشور دوست، برادر و مسلمان 
هســتند و همواره از یکدیگر رضایت داشته و به هم 
احترام گذاشــته اند. وی به توییت اخیر اسرائیل در 
آذربایجان اشــاره کرد و گفت : رژیم صهیونیستی 

به دنبال دخالت، فتنه و تفرقه در امور کشورهاست.
    

نذیری اصل
 نماینده ایران در وین شد

به پیشنهاد حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشورمان و تصویب رئیس جمهور، محسن 
نذیری اصل، به عنوان ســفیر جدید و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در دفتر سازمان ملل متحد 
در وین و همچنین نماینده جمهوری اسالمی ایران 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین شد. نذیری 
اصل دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل است و 
عالوه بر عنوان سفیر و نماینده دائم اسبق جمهوری 
اســالمی ایران نزد مقر اروپایی سازمان ملل متحد 
در ژنو، ســابقه حضور در چندین ماموریت در حوزه 
سازمان های بین المللی را در پرونده کاری خود دارد.
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یکســال پــس از انــواع وعده های 
اقتصادی و ادعاهــای مدیریتی، رئیس 
دولت سیزدهم از مقاومت مردم حرف 
می زند و شــعار »ما می توانیم« محمود 
احمدی نژاد را که یــادآور ارجاع پرونده 
ایران به شــورای امنیت سازمان ملل و 
چندین قطعنامه ضدایرانی است؛ تکرار 

می کند.
در آستانه ســالگرد تشکیل دولت 
سیزدهم، تورم و گرانی  مردم را نسبت به 
توانمندی مدیران دولتی به تردید فراوان 
انداخته است. با این حال صحبت های 
ابراهیم رئیســی در همدان نشان داد به 
آینده و چشم انداز پیش رو نیز نمی توان 

خیلی امیدار بود.

پالس های ضدبرجامی
رئیس جمهور گفت که مردم ایران در 
برابر دشمن خطر می کنند و »این موضوع 
موجب یأس دشمن و امیدواری نیروهای 
انقالبی است.« رئیسی همچنین رجوعی 
نیز به شــعارهای محمود احمدی نژاد 
داشت و گفت که امور را می توان با شعار 

»ما می توانیم«، پیش برد.
رئیس دولت اما موضوع مقاومت در 
برابر تحریم ها را هم مطرح کرد و گفت: 

»مردم رسماً اعالم می کنند می توان با 
مقاومت تحریم را بی اثــر کرد. بنابراین 
وظیفه خود می دانیم به خواست مردم، 
ایستادگی مقابل زیاده خواهان و مقابل 
نظام سلطه را در دستور کار قرار دهیم و 
از مواضع جمهوری اسالمی عقب نشینی 
نکنیم.«  بســیاری از کارشناسان براین 
باورکه باید این گفته های ابراهیم رئیسی 
را به بی عالقگی ایران به پذیرش توافق 

احیای برجام تفسیر کرد.

تقویت روایت آمریکایی از برجام
پس از آنکه جوزپ بورل، مســئول 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا در 
مقالــه  ای در روزنامه فایننشــال تایمز 
نوشت که پس از ۱۵ ماه مذاکرات فشرده 
در وین با اعضای توافق هسته ای برجام و 
ایاالت متحده »فرصت برای مصالحه های 
بیشتر بر سر مسائل مهم، به پایان رسیده 
اســت.« و گفت که متنــی را به عنوان 
پیش نویس نهایی توافق آماده کرده که به 
گفته وی »شامل مصالحه بر سر مواردی 
است که همه طرف ها به سختی آن را به 
دست آورده اند«؛ آمریکا تالش کرد روایت 
خود که همان مقصر جلــوه  دادن ایران 

است را تثبیت کند.
مقامات آمریکایی و غربی در فقدان 
اطالع رســانی درســت از ســوی تیم 

مذاکره کننده، تــالش کردند فضا را در 
دست گرفته و ایران را بی میل به احیای 

برجام معرفی کنند.
مهدی مطهرنیا، کارشــناس روابط 
بین الملل معتقد است »آنچه که گروسی 
تکرار می کند با مکمل سخنان جوزپ 
بورل و تحوالت تل آویو و تغییر دکترین 
بایدن در قبال خاورمیانه، همگی بصورت 
همگن پیش می روند و نماینده این ادعا 
هســتند که اکنون افکار عمومی آماده 
پذیرش بازگشت تحریم ها علیه ایران، 
بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت 
و حتی قرار گرفتن این پرونده ذیل فصل 

هفتم منشور است.« او بر این باور است که 
فضای رسانه ای ایجاد شده در روزهای 
گذشته »همگی نشــان از پایان مسیر 
برجام دارد، اما هیچ کدام از طرفین حاضر 
به قبول ننگ اعالم مرگ برجام نیستند 
چرا که این موضوع برای هرکدام هزینه 

دربردارد«
به نظر می رسد ضعف دولت ابراهیم 
رئیسی در ســاختن روایت از مذاکرات 
گریبان ایران را خواهد گرفت و اظهارات 
رئیس جمهور مانند آنچه در همدان گفت 
بازی در پازل ترســیم شده ای است که 

غرب هم به دنبال آن است.

مقاومت از جیب مردم
 اظهارات رئیسی مبنی بر اینکه مردم 
رسما مقاومت را برگزیده اند، در داخل نیز 

بازتاب منفی داشت.
عباس عبدی، تحلیل گر مســائل 
سیاســی و روزنامه نگار نوشت که »اگر 
مسئولین محترم حتی اندکی از دردها و 
سختی های ناشی از تحریم ها را متحمل 
شوند آنگاه حق دارند از جانب مردم شعار 
مقاومت دهند. متاســفانه آنان، نه تنها 
ذره ای از دردهای تحریم را نمی چشند 

شاید منتفع هم بشوند.«
احمدزیدآبــادی، روزنامه نــگار و 
تحلیل گر سیاسی نیز با زیر سوال بردن 

آن بخش از صحبت های رئیس جمهور 
که گفته مردم »رسما« مقاومت در برابر 
تحریــم را برگزیده اند نوشــت: »مردم 
حدود 84 میلیون نفرند. چه تعدادشان 
این موضوع را رسماً اعالم کرده اند؟از چه 
راهی »رسما« اعالم کرده اند؟ یک یک آنها 
نامۀ رسمی نوشته اند؟ یا اینکه از طریق 
برگزاری همه پرسی نظر »رسمی« خود 
را به دولت انتقال داده اند؟« وی ادامه داد: 
»اقتصاد آشفته ایران در یکسال گذشته 
عالوه بر اینکه توانمندی های دولت را زیر 
سوال برده موضوع بی اثر کردن تحریم ها را 
هم بی اثر کرده است. رفتارهای اقتصادی 
دولت همه نشان از آشفتگی و تاثیر تحریم 

بر سفره مردم دارد.«
محمــد مهاجری، فعال رســانه ای 
اصولگرا نیز با انتقاد از نتیجه یکســال 
فعالیت دولت ســیزدهم نوشت: »۲ماه 
بعد از اجرای طرح جدیــد یارانه، دولت 
از مجلس خواســته برگشت قیمت ها 
به شــهریور ۱4۰۰ را لغو کند.کاالبرگ 
هم فعال روی هواســت. ایــن بود همه 
توان دولت رئیســی؟با این همه اعجاز! 
حذف ارز 4۲۰۰  می گویید تورم ناشی از ِ
هم تخلیه شده؟ســقوط قدرت خرید 
مــردم را نمی بینید؟ملت را ســر کار 

گذاشته اید؟«
زیدآبادی هم موضــوع بی اثر کردن 
تحریم ها را نشــانه رفته و نوشته است: 
»اگر می توان با مقاومت تحریم را بی اثر 
کرد، چرا در یک سال گذشته تحریم ها 
بی اثر نشده اســت؟ اگر آنچه در طول 
یک سال گذشــته در حوزۀ اقتصاد رخ 
داده از نظر آقای رئیسی به معنای بی اثر 
کردن تحریم هاســت، لطفاً از این پس 
اجازه دهند، تحریم ها تا سرحدممکن 

اثر کند!«
شــعار دادن و از جیب مردم هزینه 
کــردن دقیقا همــان چیزی بــود که 
رئیس جمهور سابق در بحبوحه مذاکرات 
هسته ای به تندروها هشــدار می داد و 
شــاید امروز مفهوم آن حرف ها بیشتر 

معلوم می شود.
حسن روحانی که تنگنای مذاکرات 
را با فشارهای تندروهای داخلی تجربه 
کرده بود همان موقع خطاب به این گروه 
گفت که اگر می خواهید شــعار بدهید، 
لطفاً از جیب مردم شعار ندهید و از جیب 
خودتان شعار بدهید. روحانی معتقد بودد 
که »اســاس قانون اساسی این است که 
اداره کشور با مردم و رای آنان است و همه 
مقام ها نیز با رای مستقیم و غیرمستقیم 
مردم انتخاب می شــود. اگر این چنین 
اســت پس در اداره کشور باید رأی، نظر 

و خواست مردم مورد توجه ما باشد.«

شکست را به مردم نسبت ندهید 
دولت سیزدهم در آستانه یکسالگی 
خود دچار بحران دســتاورد شده است. 
مذاکرات برجام را که تصور می کردند به 
راحتی می توانند به سرانجام برسانند و 
دچار دست انداز شــده و اقتصادی را که 
فکر می کردند با دســتور می توان تورم 
آن را کاهش داد به پاشــنه آشیل خود 

تبدیل کرده اند. 
نســبت دادن ضعف در مذاکرات و 
انداختن مســئولیت شکست به گردن 
مردم از ابراهیم رئیسی پذیرفتنی نیست. 
احمد زیدآبادی معتقد است: »منظور 
آقای رئیسی از بیان این سخن چیست؟ 
زمینه سازی برای اعالم شکست احیای 
برجام؟ من البته بعیــد می دانم. اما اگر 
واقعاً منظور همین باشد، آقای رئیسی 
و دولتش موظفند مسئولیت شکسِت 
مذاکرات را به عهــده بگیرند و بی دلیل 
آن را به »اعالم رســمی« مردم نسبت 
ندهند. اگر مردم همان ها هستند که در 
کوچه و خیابان در رفت و آمدند، نه فقط 
هیچکدامشان چیزی در مورد راه های 
بی اثر کردن تحریم ها به طور رسمی یا 
غیررسمی به دولت اعالم نکرده اند؛ بلکه 
با اضطراب و نگرانی برای رفع تحریم ها 

لحظه شماری می کنند.«
اینکه آیا دولت موفق بــه بازکردن 
گره کــور مذاکرات هســته ای و راضی 
کردن مخالفان سرسخت داخلی برجام 
می شود یا خیر، را در آینده ای نه چندان 
دور مشــاهده خواهیم کرد. با این حال 
برای مردم سال هاست بیان مقاومت از 
سوی مسئوالن تنها تبدیل به یک شعار 
شده و حنای داستان هایی چون پیشنهاد 
لنگ بستن و اشــکنه خوردن و یخچال 
خالی داشتن نزد افکار عمومی با حوادثی 
چون سیســمونی گیت و شرکت های 
ساختمانی فالن آقازاده و تفاوت آشکار 
سبک زندگی مســئوالن با مردم، رنگ 

باخته است.

رئیسی از »درخواست رسمی مردم« برای »مقاومت در برابر تحریم« خبر داد

برداشتی منتزع از واقعیت های جامعه!
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

در آستانه سالگرد تشکیل 
دولت سیزدهم، تورم و گرانی  

مردم را نسبت به توانمندی 
مدیران دولتی به تردید 

فراوان انداخته است. با این 
حال صحبت های ابراهیم 
رئیسی در همدان درباره 

مقاومت مردم در برابر 
تحریم ها نشان داد به آینده 

نیز نمی توان خیلی امیدار بود

نسبت دادن ضعف در 
مذاکرات و انداختن 

مسئولیت شکست به گردن 
مردم از ابراهیم رئیسی 

پذیرفتنی نیست. برای مردم 
سال هاست شعار مقاومت از 

سوی مسئوالن با حوادثی 
چون سیسمونی گیت و 
شرکت های ساختمانی 

فالن آقازاده و تفاوت آشکار 
سبک زندگی مسئوالن با 

مردم، رنگ باخته است

چندین مقام آمریکایی به طور هماهنگ اعالم کردند که کاخ سفید در حال بررسی 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است و ایران را مسئول تاخیر در احیای برجام و به سرانجام 

نرسیدن مذاکرات معرفی کردند. 
به گزارش ایسنا، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشــاره به بررسی سریع متن 
پیشنهادی اتحادیه اروپا گفت: وقفه ای  ایجاد شده، مدت زمانی طول کشیده و نتوانسته ایم 
در این فاصله به بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام دست پیدا کنیم، ما دلیل ایجاد آن 
نبوده ایم . یک کشور بوده که از بازگشت به پایبندی به برجام خودداری کرده است. این 

کشور ایران است. ما با صراحت گفته ایم که آماده بازگشت به پایبندی به برجام هستیم، 
با فرض این که ایران هم همین کار را بکند. ما این پیام را به طور غیرعلنی و غیرمستقیم 

به ایران هم داده ایم.
ندپرایس افزود: از ماه مارس یا بعد از آن نشانه ای از سوی ایران ندیده ایم که آماده اتخاذ 
تصمیم سیاسی الزم برای بازگشت به پایبندی به برجام باشند. به همین دلیل است که 
ما به طور یکسان برای سناریوهایی که در آن ها برجام داریم و سناریوهایی که برجامی در 

کار نیست، آماده می شویم.
از سویی جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در شورای امنیت ملی کاخ 
سفید، در یک نشست خبری در خصوص مذاکرات احیای برجام، توپ را به زمین ایران 
انداخت و گفت تهران مسئول به نتیجه نرسیدن توافق هسته ای است. هماهنگ کننده 
ارتباطات استراتژیک در شورای امنیت ملی کاخ ســفید افزود: مذاکرات برای حصول 
یک توافق جدید با ایران تقریبا کامل شده است اما این، مسئولیت ایران است که توافق 

را بپذیرد یا نه.
همچنین رسانه ها گزارش کردند که رابرت مک گورک، هماهنگ کننده خاورمیانه کاخ 
سفید، هفته گذشته به گروهی از کارشناسان اندیشکده ها گفته که »بسیار بعید« است که 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ با ایران در آینده نزدیک احیا شود. مک گورک گفت که دلیل عدم 

احیای توافق هسته ای این است که ایرانی ها قادر به تصمیم گیری نیستند.
مک گورک گفت نظریه او این است که ایران از آمریکا می خواهد »چیزی به توافق 

اضافه کند« تا در تحوالت داخلی به آنها کمک کند، اما »ما این کار را انجام نمی دهیم«.
مک گورک گفت که دولت بایدن قصد دارد از تحریم ها و انزوای دیپلماتیک علیه ایران 
استفاده کند، »اما قصد ندارد به بیهوده اوضاع را تشدید کند« و از زور تنها به عنوان آخرین 
چاره اســتفاده می کند. او گفت که اختالف دیدگاه ها با اسرائیل در مورد حمله نظامی 
نیست، بلکه به این موضوع مربوط می شود که آیا ایاالت متحده همچنان باید برای احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ تالش کند یا به فشار برای یک توافق طوالنی تر و قوی تر روی آورد.

ادعای مشترک مقامات آمریکایی درباره برجام:

توپ در زمین ایران است

گزارش

رئیس قوه قضائیه گفت که باور دارم که همیشه و به 
خصوص در شرایط فعلی باید به افراد و مدیران کارآمد 
میدان داد اما مدیران هــم دائما نگویید قبلی ها چه کار 

کردند، بگویید ما چه کردیم.
به گزارش جماران، غالمحســین محســنی اژه ای 
افزود: وقتی می خواهیم یــک مدیر را مورد ارزیابی قرار 
دهیم باید به شــاخصه ها و مؤلفه های مختلفی توجه 
داشته باشیم و بدانیم که یک مدیر در چه شرایط زمانی 
و با چه محدودیت ها و مشکالتی، مبادرت به اتخاذ یک 
تصمیم یا انجام یک عمل می کند؛ چنانچه این شاخصه ها 
و مؤلفه ها را مدنظر قرار ندهیــم، ارزیابی ما غلط از کار 
درخواهد آمد و از مدار عدالت خارج می شویم؛ بخش های 
نظارتی ما نیز باید به این مهم توجه کنند و شرایط زمانی 
و محدودیت های موجــود را در ارزیابی مدیران مدنظر 

قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه افزود: باید نگاه ما رو به جلو باشد و 

نباید مدام به گذشته استناد کنیم و بگوییم دولت قبل 
یا مسئول قبل، فالن تصمیم را گرفته لذا ما نمی توانیم 
اقدام دیگری کنیم؛ دائما نگویید قبلی ها چه کار کردند، 

بگویید ما چه کردیم.
اژه ای با اشــاره به اهمیت میــدان دادن به مدیران 
کارآمد، اظهار داشــت: باید برای مدیرانی که با تزریق 
انگیزه، بهره وری و کیفیت تولیــد را افزایش می دهند؛ 

امتیازات بیشتری در مقایسه با سایر مدیران قائل شد.

وزیر اطالعات با بیان اینکه اطالعات مردم پایه و امنیت مردم 
محور، راهبرد وزارت اطالعات است، تاکید کرد: نگاه به کردستان 
امنیتی نیست و تالش دولت افزایش رضایتمندی مردم وحل 
مشکالت معیشتی آنان اســت. به گزارش ایلنا، سید اسماعیل 
خطیب در جلسه شورای تامین استان کردستان، با بیان اینکه 
ایجاد امنیت مردم محور و اطالعات مردم پایه از راهبرد های سند 
تحول وزارت اطالعات به شمار می رود، گفت: همه تالش های 
دولت رئیسی بر رفع مشکالت و ارتقای معیشت مردم متمرکز 

شده است. 
وی جنگ کنونی علیه نظام اسالمی ایران را جنگ ترکیبی 
خواند و اظهار داشت: آمریکا با استفاده از جنگ نرم و تحریم های 
ظالمانه به دنبال احیای سلطه تضعیف شده خود در منطقه است 
که با شکست مواجه شده است.  وزیر اطالعات با اشاره به تحرکات 
گروهک های ضدانقالب، به کشور هایی که زمینه و بستر اقدام علیه 
جمهوری اسالمی ایران را فراهم می کنند، هشدار داد و تصریح 
کرد: کشور هایی که به دشمنان ملت ایران کمک کنند، منتظر 

تالفی باشند.  خطیب با اشاره به مزدوری گروهک ها برای رژیم 
صهیونیستی هم خاطرنشان کرد: گروهک کومله به عنوان مزدور 
رژیم صهیونیستی عمل می کند.  وی استفاده از ظرفیت رسانه ملی 
و شخصیت های فرهنگی و فضای مجازی را برای افشای جنایات 
گروهک های ضد انقالب و تشریح خدمات و موفقیت های کشور در 
قالب جهاد تبیین را ضروری دانست و ابراز داشت: نیرو های امنیتی 
و اطالعاتی از هر گونه تحرکات دشمن به خوبی آگاهند و اقدامات 

تهاجمی و آفندی در دستورکار جامعه اطالعاتی است. 

رئیس قوه قضائیه: 

دائما نگویید قبلی ها چه کار کردند، بگویید ما چه کردیم
وزیر اطالعات در سنندج: 

نگاه به کردستان امنیتی نیست


