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بيانات روز دوشنبه رهبر معظم انقالب در جمع اقشار مختلف مردم از آن 
حيث كه دو موضوع بسيار مهم اقتصادي و مذاكره با امريكا را كالبدشكافي 
كرد و براي هركدام از اين دو موضوع داليل مستدل و منطقي ارائه شد، 
از اهميت زيادي برخوردار است. در كنار طرح مشكالت كشور در حوزه 
اقتصاد و بيان ريش��ه آنكه بخش زيادي را باي��د در بی تدبيری مجموعه 
تيم اقتصادي دولت و حتي بخش هاي خارج از دولت در ميان قواي ديگر 
دانست، هرچند موضوع بسيار مهمي است، اما ممنوعيت مذاكره با امريكا 
و نهي رهبر معظم انقالب اس��المي از اين امر يك��ي از محورهاي اصلي 
بيانات رهبري در روز دوشنبه بود. رهبري انقالب در اين سخنان با ذكر 
تجربه  برجام و عمل نكردن امريكا به تعهداتش و خيانت آشكار امريكا به 
برجام متذكر شدند كه ايران اسالمي هرگز با دولت كنوني امريكا مذاكره 
نخواهد كرد و در باب كليت مذاكره با امريكا نيز مذاكره را تا شرايط آن به 
كلي تغيير نكند و به تعبير امام خميني ) ره( تا امريكا آدم نشود، ممنوع 
دانستند. در ميان  همه  اين مباحث مسئله تجربه  برجام و خيانت امريكا به 
آن و رعايت نشدن شرايطي كه رهبري براي اجراي برجام در نظر گرفته 
بودند از اهميت خاصي برخوردار است. مي دانيم كه در مسئله برجام رهبري 
از ابتدا به طرف امريكايي بدبين بودند و از همان ابتدا نيز گفته بودند كه 
نبايد بر اساس خوش بيني با دشمن مذاكره كرد و حتي در طول مذاكرات 
بارها و بارها خط قرمزهايي را تعيين كردند كه از امتيازدهی بي مالحظه 
تيم مذاكره كننده جلوگيري به عمل آيد. در نهايت نيز رهبري مس��ئله 
مذاكرات و نتيجه آن را به صورت مشروط با 9 شرط تأييد كردند. اما آنچه 
در عمل رخ داد اين بود كه مذاكره كنندگان ايراني برخي از خطوط قرمز 
تصريح شده را رد كردند و با اصرار فراوان مدعي شدند كه عدم رعايت اين 
خطوط قرمز به نتيجه مذاكرات صدمه اي نخواهد زد. عدم رعايت همان 
خطوط قرمزي كه رهبري از ابتدا تعيين كرده بودند باعث شد كه دشمن 
خيانتكاري كه از ابتدا ب��ه دنبال خيانت بود از اي��ران امتياز نقد بگيرد و 
وعده هايی نسيه بدهد و در عمل به هيچ يک از وعده های خود عمل نكند. 
اينكه رهبري از اين مسئله تعبير به اشتباه كردند البته نشان دهنده كمال 
تقوا و مسئوليت پذيری ايشان است كه حتي در جايي كه مذاكره كنندگان 
براي كاري كه ايشان صالح نمي دانند اصرار مي كنند، بار اشتباه اين گروه را 
بر دوش مي كشند، اوج از خود گذشتگي و مسئوليت شناسي ايشان است 
و اين در حالي است كه هستند هنوز افرادي در آن جمع كه بر انجام همه 
اقدامات خود در برجام و مذاكرات آن صحه مي گذارند و حاضر نيستند 

ذره اي اشتباهات خود را بپذيرند. 
تصريحات رهبر معظم انقالب اسالمي در طول سال های اخير بر اينكه 
امريكا شايس��ته مذاكره نيس��ت و اعتمادي را كه در يک مذاكره و بده و 
بستان سياسي الزم است، نمي توان به دولتمردان امريكا داشت، به حدي 
زياد اس��ت كه افكار عمومي همچون نوار همه آنها را در ذهن خود مرور 
مي كنند. همگان به خاطر دارند كه از روز اول مذاكرات برجام و حتي قبل از 
آن رهبري بارها و بارها در جلسات علني و عمومي متذكر شدند كه امريكا 
خائن است و نبايد به آن خوش بين بود و مسئوالن امريكايي به تعهدات 
خود عمل نمي كنند. اخبار برخي جلسات غيررسانه اي حكايت از آن دارد 
كه رهبري دهها برابر اين تذكرات را در جلس��ات خصوصي به مسئوالن 
كشور گفته اند. در اينجا براي قرابت ذهني مخاطبان صرفاً به چند مورد از 

اين تذكرات اشاره مي شود: 
1-رهبري معظم انقالب در سخنراني علني خود در ابتداي مذاكرات تصريح 
كردند: »من به اين گفت وگوها خوش بين نيستم. چرا؟ چون تجربه هاي 
گذشته ما نشان می دهد كه گفت وگو در منطق حضرات امريكايي به اين 

معني نيست كه بنشينيم تا به يک راه حل منطقي دست پيدا كنيم. «
2- در 13 آبان همان س��ال ابتداي مذاكرات خاطرنش��ان كردند: »اين 
مذاكره ای كه امروز دارد انجام می گيرد با ش��ش كش��ور - كه امريكا هم 
جزو اين شش كشور است - فقط در مورد مسائل هسته ای است و الغير. 
بنده هم اّوِل امسال در مشهد مقدس در سخنرانی گفتم ]كه [ مذاكره در 
موضوعات خاص اشكالی ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوش بين 
نيستم به مذاكره، لكن می خواهند مذاكره كنند، بكنند؛ ما هم به اذن اهلل 

ضرری نمي كنيم. «
3- در آبان ماه سال 92 فرمودند: »همچنان كه گفتم خوش بين نيستم؛ 
من فكر نمي كنم از اين مذاكرات آن نتيجه اي را كه ملت ايران انتظار دارد، 
به دست بيايد، لكن تجربه اي است و پشتوانه تجربي ملت ايران را افزايش 
خواهد داد و تقويت خواهد كرد؛ ايرادي ندارد اّما الزم است ملت بيدار باشد، 
بداند چه اتفاقي دارد مي افتد تا بعضي از تبليغاتچی های مواجب بگير دشمن 
و بعضي از تبليغاتچی های بي مزد و مواجب از روي ساده لوحي نتوانند افكار 

عمومي را گمراه كنند. «
4- در ديدار مداحان نيز درباره مذاكرات هس��ته اي تصريح كردند: »من 
البته هيچ وقت نسبت به مذاكره با امريكا خوش بين نبودم. نه از باب يک 
توهم بلكه از باب تجربه؛ تجربه كرديم. نه از باب يک حاال اگر يک روزي �� 
ما كه در آن روز قاعدتاً نخواهيم بود �� شماها ان شاءاهلل در جريان حوادث 
و جزئيات و يادداشت ها و نوشته هاي اين روزها قرار بگيريد، خواهيد ديد 
كه اين تجربه ما از كجا حاصل شده؛ تجربه كرديم. لكن با وجود اينكه من 
خوش بين نبودم به مذاكره با امريكا، با اي��ن مذاكرات موردي، مخالفت 
نكردم، موافقت كردم؛ از مذاكره كنندگان هم با همه وجود حمايت كردم، 
االن هم حمايت می كنم. از رسيدن به يک توافقي كه منافع ملت ايران را 
تأمين كند و عزت ملت ايران را حفظ كند، صددرصد من حمايت می كنم 
و استقبال می كنم؛ اين را همه بدانند. اگر كسي بگويد كه ما مثالً با توافق 
يا با رسيدن به يک نقطه مخالفيم، نه، خالف حق و خالف واقع گفته است. 
اگر يک توافقي انجام بگيرد كه اين توافق توافقي باشد كه منافع ملت را، 
منافع كشور را تأمين بكند، بنده كامالً با آن موافقت خواهم كرد. البته اين 
را هم ما گفتيم كه توافق نكردن بهتر از توافق بد است �� كه اين حرف را 
امريكايي ها هم می زنند �� اين فرمول، فرمول درستي است؛ توافق نكردن 
از توافق كردني كه در آن، منافع ملت پايمال بشود، عزت ملت از بين برود، 
ملت ايران با اين عظمت، تحقير بشود ]بهتر است[، توافق نكردن شرف دارد 

بر يک چنين توافق كردني.«
از اين بيانات و صدها مورد ديگر مشخص مي شود كه رهبري نظام از ابتدا 
با مذاكراتي كه امروز نتايج آن را ديديم و امريكايی ها زير ميز توافق زدند، 

موافق نبودند. 
رهبري انقالب كه نسبت به مذاكره و رفتار امريكا در آن بدبين بودند، در 
نهايت به صورت مشروط حاضر ش��دند اجازه اين تجربه را به مسئوالن 
اجرايي كش��ور بدهند. از ابتداي مذاكرات تا انتهاي آن رهبري همواره با 
تعيين خط قرمزهايي تالش مي كردند كه از امتياز دادن بيشتر به دشمن 
جلوگيري كنند. رهبري نظام بارها متذكر شدند كه بايد عمل به تعهدات 
دو طرف مذاكرات به صورت گام به گام و همزمان باشد. يعني ايران تعهدي 
را با امريكا اجرا كند كه طرف امريكايي خود را ملزم به اجراي گام اول آن 
بداند. اما ديديم كساني كه خوش بين بودند كه در مذاكره با امريكا بيش 
از 130 ميليارد دالر پول آزاد شده و فقط مشكل اساسي اين است كه اين 
حجم پول آزاد شده را چگونه بايد در كشور هزينه كرد، امروز به يک جمله 
بس��نده مي كنند: »خب چكار بايد كرد وقتي طرف امريكايي بد عهدي 

كرده است. «
امروز كسي به دنبال تسويه حساب با دولت نيست و قصد سرزنش دولت 
را هم ندارد. فقط ملت انتظار دارند وقتي رهبري انقالب كه همه هشدارها 
را در حين مذاكرات به تي��م مذاكره كنن��ده داده و بارها بدبينی خود به 
امريكايی ها را گوشزد كرده اند، امروز بدون اينكه ذره اي تقصير به گردنشان 
باشد، مي گويند ما اشتباه كرديم، انتظار دارند دولت بابت اين اشتباهات و 
اعتمادهاي بي جايي كه داشته، پيشگام عذرخواهی از ملت باشد و از سوي 
ديگر، با كساني كه در مجموعه دولت با وجود مشاهده بد عهدي امريكا در 
برجام، به محض درخواست مذاكره مستقيم ترامپ با مقامات ايراني، آب 

دهانشان سرازير شده و بر طبل مذاكره مي كوبند، برخورد قاطع كند . 

حسن رشوند

اجالس خزر دستاورد امنيتي بسيار بزرگي داشت

روحاني:گفتمارزراارزانتربهمردمبفروشند

 رئيس جمهور ضمن پاس�خ به برخي شايعات 
درباره سهم ايران از درياي خزر، با هم بودن و در 
کنار هم بودن قواي سه گانه و مردم را مهم ترين 
عامل غلبه بر تحريم هاي دشمنان عنوان کرد 
و با تأکيد بر اينكه قيمت ارز حتماً از قيمتي که 
امروز در سامانه نيما هس�ت، پايين تر خواهد 
آمد، درباره پيش�نهاد مذاکره رئيس جمهور 
امريكا تصريح کرد: امريكا خ�ود کاري کرده 
که ش�رايط مذاکره را از بين برده؛ خودش آن 
را تخريب کرده و پل را خراب کرده و آن طرف 
ايس�تاده و مي گويد بايد چگون�ه عبور کنم!؟

به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمهور، روحاني روز گذش��ته در جلس��ه هيئت 
دولت با ابراز خرس��ندي از اينكه ام��روز در كل 
منطقه شاهد امنيت بيشتري نسبت به سال هاي 
گذشته هس��تيم، اظهار داشت: امس��ال به ويژه 
در عراق، س��وريه، لبنان و حتي در شمال آفريقا 
امنيت بيشتر از سال هاي گذشته است. اميدواريم 
يمن هم به زودي ش��اهد برقراري امنيت و ثبات 
باش��د و متجاوزان به م��ردم مظلوم اين كش��ور 
فقير، اين درس را آموخته باش��ند كه راه، جنگ 
و تجاوز نيست بلكه راه، مصالحه، مذاكره، توافق 
و راه حل سياسي اس��ت. رئيس جمهور با تبريک 
فرا رسيدن س��الروز بازگش��ت آزادگان عزيز به 
كشورمان تصريح كرد: مرداد سال هاي 67 و 69 
براي كش��ورمان از ويژگي هاي خاصي برخوردار 
بود. در سال 67 در آغاز مرداد عمليات بسيار مهم 
و سرنوشت ساز مرصاد را داشتيم كه اين عمليات 
باعث ش��د ايران، جنگ تحميلي را با موفقيت و 

پيروزي بزرگ نظامي پايان ببخشد. 
   اجالس خزر دس�تاورد امنيتي بس�يار 

بزرگي داشت
روحاني در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار 
داشت: بيش از 20 س��ال است كه مذاكره درباره 
مسائل درياي خزر بين پنج كش��ور ساحلي آن 
جريان دارد. بخش��ي از مس��ائل را حل كرديم و 
بخش��ي از مس��ائل هم باقي مانده اس��ت. بر سر 
بخشي از مسائل، كشورهاي شمالي دريا توانستند 
با هم توافق كنند. روس��يه كه روزي بخش اعظم 
درياي خزر را متعلق به خود مي دانست، امروز به 

س��هم 17 درصدي از اين دريا اكتفا كرده است. 
بر سر تقسيم قسمت ش��مالي دريا و زيربستر آن 
كشورهاي روسيه، قزاقس��تان و آذربايجان با هم 
توافق كردند و سهم روسيه 17 درصد از مجموع 
دريا ش��د. رئيس جمهور تصريح كرد: در قسمت 
جنوب دريا، بين تركمنستان، ايران و آذربايجان 
هنوز مس��ائلي وجود دارد. با آذربايجان توافقات 
خوبي داش��تيم كه در حال اجرا ش��دن هستند، 
اما هنوز بخشي از اين مسائل حل نشده است. در 
اجالس اخير خزر، يكي دو مس��ئله بسيار مهمي 
كه مايه نگراني ايران و خيلي از كشورهاي ديگر 
بود نيز حل و فصل شد كه مهم ترين آنها مسئله 
امنيت در درياي خزر ب��ود. روحاني با بيان اينكه 
در اين مذاكرات و تواف��ق حاصل از آن، در بخش 
امنيت ملي دس��تاورد بس��يار بزرگي داش��تيم، 
خاطرنش��ان كرد: توطئه امريكايي ها و حتي ناتو 
اين بود كه در ساحل آب های خزر حضور يابند و 
سربازانشان آنجا پياده شوند و پوتين سربازانشان 
و ناوچه، بالگرد و پايگاه هايشان به ساحل درياي 
خزر برسد. در اين توافق اما ايجاد پايگاه نظامي و 
حضور شناورهاي خارجي در درياي خزر ممنوع 
و توافق شد كه هر كشتي كه بخواهد در اين دريا 
سير كند، حتماً بايد تحت پرچم يكي از پنج كشور 

ساحلي باشد. 
   تنها 30درصد مس�ائل خزر حل و فصل 

شده است
رئيس جمهور با اشاره به اينكه توافق كرديم كه 
س��رزمين هيچ كش��وري نمي تواند عليه كشور 
ساحلي ديگر مورد بهره برداري قرار بگيرد، گفت: 
همچنين توافق كرديم كه اي��ران بايد امتيازات 
خاصي براي خط مبدأ ساحلي خودش بگيرد و تا 
15 مايل از خط مبدأ، درياي سرزميني ايران و تا 
10 مايل بعد، منطقه ماهي گيري اختصاصي است. 
بر اس��اس اين توافق همچنين كشتي هاي ايران 
مي توانند، در سراس��ر اين دريا رفت و آمد كنند 
و مي توانيم از ظرفيت هاي بندري، گردش��گري 
و اقتصادي اين دريا استفاده و بهره برداري كنيم. 
روحاني با اشاره به اينكه پس از بيست و چند سال 
مذاكره، شايد 30 درصد مس��ئله را تا امروز حل 
و فصل كرديم و حل و فصل بقيه مس��ائل، باقي 

مانده اس��ت، افزود: بايد مذاكرات را ادامه دهيم، 
چرا كه راهي جز اين وجود ندارد؛ بايد با گفت وگو 
و مذاكره مس��ائل را حل و فصل كنيم. روحاني با 
بيان اينكه با عراق هم بايد مذاكره كنيم تا مسائل 
باقيمانده حل و فصل شوند، اظهار داشت: مسائل 
بين دو كش��ور هنوز تمام ش��ده نيست. روحاني 
تصريح كرد: قدرت نظامي و دفاعي به خصوص در 
جنگ نظامي و دفاع از كش��ور بسيار مهم است و 
نقش اساسي دارد، اما مسئله دفاع از كشور بدون 
سياست خارجي، حضور مردم و مسائل فرهنگي 
و مسائل اقتصادي حل و فصل نمي شود؛ قدرت ها 
و توانايي هاي كش��ور بايد هم افزايي كنند و كنار 

هم قرار بگيرند. 
   دشمن آرزوي شكس�ت ايران را به گور 

مي برد
رئيس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود 
تصريح كرد: امروز نيازمند آرامش در بازار هستيم. 
در شرايطي هستيم كه دش��منان مي خواهند به 
كش��ور فش��ار وارد كرده و زندگي مردم را دچار 
مشكل كنند و در اين وضعيت دولت وظيفه بسيار 
سنگيني بر عهده دارد. همه وزرا، معاونان و تمام 
مسئوالن دستگاه ها در سراسر كشور، بار مسئوليت 
سنگيني را بر عهده دارند. روحاني با تأكيد بر اينكه 
دولت بايد به مردم كمک كند و مردم هم بايد به 
دولت كمک كنند، خاطرنشان كرد: بايد دست به 
دست هم دهيم و از اين مقطع عبور كنيم و به حول 
و قوه الهي عبور هم خواهيم كرد. اجازه نخواهيم 
داد دش��من ما را به زانو درآورد. دش��من آرزوي 
شكست دادن ايران را به گور خواهد برد. دشمن 
نمي تواند ملت عظيم و بزرگ ايران را با فشارهاي 
غلط و غيرقانوني و بي رحمانه دچار شكست كند. 

   بايد با مفسدان اقتصادي برخورد کرد
رئيس جمه��ور ادامه داد: البته باي��د در كنار هم 
باشيم؛ قواي سه گانه، نيروهاي مسلح، مردم عزيز، 
همه بايد در كنار هم باشيم. در اين شرايط ممكن 
است عده اي هم سوء استفاده و تخلف كنند. بايد 
با افرادي كه متأسفانه منافع ملي و آينده كشور و 
هم نوعان خودشان را در نظر نمي گيرند، برخورد 
كرد. با كسي كه فساد مي كند، بايد برخورد كرد. 
خواهش اول من اين است كه اول برخورد كنيم، 

عادالنه قض��اوت كنيم، اگر به نتيجه رس��يديم، 
مجازات او را اعم��ال و بعد خبر آن را اعالم كنيم. 
روحاني افزود: بايد بدانيم امروز مش��كل اول در 
كشور، مشكل اقتصادي است. مشكل اقتصادي 
با بگير و ببند حل نمي ش��ود. ممكن است بگير و 
ببند در گوشه اي الزم باشد اما اساس آن است كه 
بايد فضا آرام شود و مردم نسبت به آينده اعتماد 
پيدا كنند. بايد مردم بدانند آينده بدي در انتظار 
آنها نيست. اگر چيزي موجب نگراني آنهاست، آن 

نگراني را برطرف كنيم. 
   قيمت ارز حتماً پايين خواهد آمد

رئيس جمه��ور تصريح كرد: ام��روز هدف ارتقا و 
افزايش توليد و صادرات اس��ت. هدف امروز اين 
اس��ت كه مواد اوليه توليد را تأمين كنيم. بانک 
مركزي طبق دستور دولت، تمام درآمد صادرات 
غيرنفتي را براي عرضه به سامانه نيما اختصاص 
داده اس��ت، تا همه توليدكنندگان و آنهايي كه 
م��واد الزم و يا ضروري��ات زندگي م��ردم را وارد 
مي كنند، بتوانند از اين ارز استفاده كنند. روحاني 
خاطرنشان كرد: اين ارز بايد با قيمت متعادل در 
اختيار توليدكنندگان و واردكنندگان قرار بگيرد. 
قيمت ارز حتم��اً از قيمتي كه امروز در س��امانه 
نيما هس��ت، پايين تر خواهد آمد. همه عوامل و 
مؤلفه هاي اقتصادي اي��ن را مي گويد. مردم بايد 
بدانند براي تمام ارز مورد نياز واردات و توليد آنها 
يک قيمت تقريبي متعادل، با نوس��ان قيمت در 
حد 100 تا 200 تومان وجود دارد كه بر آن مبنا 

بتوانند زندگي و كار خود را تنظيم كنند. 
   امريكا پل ها را خراب کرد 

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه ب��ا همه دنيا در 
حال تعامل و مذاكره هس��تيم، اظهار داش��ت: 
امريكا نيز خود كاري كرده كه ش��رايط مذاكره 
را از بين برده؛ ب��ا روند خوبي داش��تيم مذاكره 
مي كرديم اما خودش آن را تخريب كرده و پل را 
خراب كرده و آن طرف ايس��تاده و مي گويد بايد 

چگونه عبور كنم!؟ 
رئيس جمهور خطاب ب��ه امريكايي ها افزود: اگر 
مي خواستيد عبور كنيد، چرا خراب كرديد؟ اگر 
مي خواستيد همديگر را ببينيم چرا پل را خراب 
كرديد؟ خودش��ان پل را خراب كرده و آن طرف 
ايس��تاده و داد مي زنند. اينكه نش��د. اگر راست 
مي گوييد بياييد پل را دو مرتبه درست كنيد. پل 
را كه درست كرديد خود به خود و به طور طبيعي 
رفت و آمد درست مي شود؛ خودت مؤثر و مخرب 

و عامل اين كار هستي. 
روحاني با اش��اره ب��ه اينكه امروز اس��اس برنامه 
بر مبناي صادرات غيرنفتي اس��ت ك��ه رقم آن 
قابل مالحظه اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: رئيس 
بانک مركزي گله دارد كه مردم در س��امانه نيما 
نمي خرن��د در حالي كه ما ارز زي��اد داريم. گفتم 
قيمت را بياوريد پايين تا مردم بخرند و اين خوب 
است و خبر خوبي بود كه هم از وزير نفت شنيدم 
و هم از رئيس كميته مركزي ش��نيدم؛ مي گويد 
وارد كنن��ده و توليدكننده ارزي كه در س��امانه 
نيما عرضه مي كنيم، نمي خرند و مي گويند اين 
ارز گران است؛ در اين سامانه نيما خيلي مداخله 
نمي كنيم ما مي توانيم كم��ک كنيم ولي در اين 
زمينه معموالً دو طرف تقاضا و عرضه اس��ت كه 
همديگر را پيدا مي كنن��د. رئيس جمهور، تالش 
براي افزايش توليد، صادرات و اش��تغال در كنار 
تنظيم بازار و شفاف سازي امور را باالترين عبادت 
و انقالبي بودن دانست و به بانک مركزي، گمرك 
و وزراي كابينه دستور داد تمام فعاليت های خود 
را به مردم گزارش و اطالعات دهند تا بدانند ارز به 
چه كساني داده مي شود و چگونه هزينه مي شود. 

موضوعبیانرهبريدربارهمذاكره
مستقیمباامریکابودنهاصلبرجام

درپی برداشت های متفاوت از فرازی از سخنان رهبر معظم انقالب در 
ديدار اخير معظم له با اقش��ار مختلف مردم،كه ابهاماتی را ايجاد كرده 
بود،  دفتر حفظ و نشرآثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای با انتشار 

متنی به اين ابهامات پايان داد.
در اين مت��ن آمده اس��ت: پيرو س��خنان حضرت آي��ت اهلل خامنه ای 
)مدظله العالی( رهبر معظم انقالب اسالمی كه در تاريخ 22 مردادماه 
در جمع هزاران تن از اقشار مختلف مردم بيان شد، از آنجايی كه برخی 
از حاض��ران درباره   فرازی از س��خنان معظم له دچار ابهام ش��دند و به 
دنبال آن، اين فراز انعكاس تحريف شده ای در رسانه ها يافت، به اطالع 
می رساند: فرمايشات معظم له ناظر به صدور اجازه برای مذاكرات وزير 

خارجه دولت يازدهم با همتای آمريكايی اش بوده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در اين ديدار فرمودند:» در قضيه ی برجام، 
بنده اشتباه كردم اجازه دادم كه وزير خارجه    ما با آن ها صحبت كند، 

ضرر كرديم.«

 سردار غيب پرور :
فرزندانباغیرتایراني

افقروشنآیندهراترسیمميكنند
رئيس سازمان بسيج مس�تضعفين در 
پيامي به مناس�بت س�الروز بازگش�ت 
آزادگان س�رافراز ب�ه ميهن اس�المي 
تاکيد ک�رد: ام�روز فرزندان ب�ا غيرت 
اي�ران ني�ز ب�ا تأس�ي از ايس�تادگي 
آزادگان عزي�ز در  و رش�ادت هاي 
ح�ال رق�م زدن ب�رگ زري�ن ديگري 

در دفت�ر مقاوم�ت نظ�ام مق�دس جمهوري اس�المي هس�تند 
مي کنن�د.  ترس�يم  را  آين�ده  روش�ن  و  مطمئ�ن  اف�ق  و 
به گزارش خبرگزاري بسيج، در بخشي از پيام سردار غيب پرور آمده 
است:  26 مرداد ماه سالروز بازگشت غيور مرداني است كه با تمسک به 
ريسمان الهي و صبر انقالبي در برابر توطئه و شكنجه هاي رژيم بعثي، 
ايران اسالمي را در جهان س��ربلند كرده و با آبرو به آغوش گرم ميهن 
عزيز بازگشتند. غيرت، ايستادگي، صبر، ايمان و تقواي شما فرزندان 
رشيد اسالم در طول سال هاي سخت اسارت همواره اردوگاه اسارت را 
به محلي براي تربيت اسالمي و انقالبي تبديل كرد. در اين پيام تصريح 
شده است:  در كنار مشقت هاي فراواني كه آزادگان عزيز متحمل شدند 
صبر و بردباري بي نظير مادران، پدران، همسران و خانواده آنها ستودني 
بود، چرا كه اگر ايس��تادگي خانواده ها نبود شايد تحمل رنج اسارت بر 

آزادگان عزيز سخت تر مي شد. 
سردار غيب پرور اضافه كرده اس��ت: امروز فرزندان با غيرت جمهوري 
اس��المي ايران نيز با تأسي و الگو برداري از ايس��تادگي و رشادت هاي 
آزادگان عزيز در حال رقم زدن برگ زرين ديگ��ري در دفتر مقاومت 
نظام مقدس جمهوري اسالمي هستند و افق مطمئن و روشن آينده را 
ترسيم مي كنند. وي در پايان آورده است:  اينجانب با تبريک اين روز 
به يادماندنی به همه آزادگان س��رافراز وطن، از خداوند متعال توفيق 
در جهت خدمت بيشتر به نظام اسالمي و نيكويي و خير را براي آنها و 

خانواده های گران قدرشان خواستارم. 
  

 کدخدايي خبر داد
تأییدقانونمنعبهكارگیریبازنشستگان

درشوراينگهبان
س�خنگوي ش�وراي نگهبان از تصويب 
کليات قانون منع به کارگيری بازنشستگان 
در دس�تگاه هاي اجراي�ي در خب�ر داد. 
عباس��علي كدخدايي درباره جلسه ديروز 
ش��وراي نگهبان گفت: كليات قانون منع 
به كارگيری بازنشستگان در دستگاه هاي 
اجرايي كش��ور مورد بررس��ي قرار گرفت. 

قانون منع به كارگيری بازنشستگان در دو جلسه امروز و هفته گذشته در 
دستور كار ما قرار داشت و بحث هاي مفصلي روي آن صورت گرفت. وي 
با بيان اينكه با كليات قانون منع به كارگيری بازنشستگان موافقت شده 
است، بيان كرد: خوشبختانه با كليات اين طرح موافقت شد و ان شاءاهلل 
به زودي در ساختارهاي اداري كشور اجرا مي شود. اعضاي شورا به اين 

طرح نظر موافق داشتند و كليات آن را تأييد كردند. 
در بررسي اين طرح فقط دو س��ؤال جزئي باقي ماند كه براي بررسي 
به مجلس ارسال خواهد شد. سخنگوي ش��وراي نگهبان خاطرنشان 
كرد: دو مورد ابهام وجود دارد كه ان ش��اءاهلل هرچ��ه زودتر در مجلس 
مورد بررسي قرار گيرد تا شاهد اجرايي شدن اين قانون باشيم. وي در 
خصوص اين ابهامات گفت: يک مورد رفع ايراد عبارتي است و ديگري 
در حوزه هاي نيروهاي مسلح است كه آقايان ترديد داشتند و اميدوارم 

به زودي اصالح كنند. 

حجاریان:تنهاپروژهروحانيبرجامبود
تئوريس�ين جري�ان اصالح�ات معتق�د اس�ت  ک�ه روحان�ي 
تنها يك پ�روژه داش�ت  و زماني ک�ه آن پ�روژه يعن�ي برجام با 
دس�ت انداز مواج�ه ش�د، گوي�ي کابين�ه از درون فروريخ�ت. 
به گزارش تسنيم، سعيد حجاريان تئوريسين جريان اصالحات اخيراً در 
گفت وگوهايش نقدهاي جدي را به دولت دوازدهم و رئيس جمهور مطرح 
مي كند. وي در گفت وگويي با شرق دولت روحاني را »گيج« و »كرخت« 
ناميد و كابينه را در يک فضاي تعليق توصيف كرد: ترجيح مي دهم از واژه 
»تعليق« استفاده كنم و بگويم وضعيت دولت روحاني »تعليق در تعليق« 
اس��ت... براي مثال در حوزه پرتالطم اقتصاد، از يک  طرف با متغيرهاي 
بيروني نظير تحريم و... درگير است و از طرف ديگر با سنگ اندازي هاي 
داخلي مواجه است به نحوي كه امكان تصميم گيري و كنشگري از دولت 
سلب شده است و هرازگاهي موضعي رقيق اتخاذ مي كند، آن هم به صورت 
دستوري. وضعيت در سياست خارجي نيز به همين ترتيب است. با گذشت 
يک هفته، گويا تحليلگر اصالح طلبان از دولت روحاني نااميدتر شده است 
و معتقد است كابينه از درون فرو ريخته است. حجاريان در گفت وگوي با 
نشريه »ايران فردا« گفته است: واقعيت اين است كه روحاني تنها يک پروژه 
داشت؛ و زماني كه آن پروژه يعني برجام با دست انداز مواجه شد، گويي 
كابينه از درون فروريخت. به نحوي كه بعضي وزرا س��وداي رفتن دارند، 

بعضي مشاوران جدا شدند. 
حجاريان پيش��نهادي را هم به دولت روحاني داده كه تاكنون از زبان 
كسي مطرح نشده است. پيشنهادي كه شايد منتقدان جدي در بين 
اصالح طلبان داشته باش��د و آن هم ورود نظاميان به كابينه است كه 
تاكنون از سوي اصالح طلبان نهي مي شد. وي در اين مصاحبه چنين 
مي گويد »روحاني مي تواند چهره هاي شاخص نظامي، باالخص آنهايي 
را كه داعيه دار اداره امور هستند، در كابينه بحران به كار گيرد. مثاًل در 
حوزه آب و اشتغال كه مطالبه مردم عيان است، مي توان از مدعيان اداره 
امور كمک گرفت. چنانچه اين كابينه نيمه نظامي ش��كل بگيرد، اوالً، 
روحاني نيروهاي مخالف را ذيل دولت تعريف و به تبع آن تخريب ها را 
كاهش مي دهد. ثانياً، در كوتاه مدت وزن نيروهاي نظامي را در اداره امور 
كشور مشخص مي كند. يعني گفته ها و نصايح از حالت انتزاعي خارج و 

جنبه عملي به خود مي گيرند. 

ژه
وی

فتاحچگونهمعناميشود؟  
يک روزنامه اصالح طلب زير تيتر خبر عدم پذيرش مسئوليت 
وزارت كار و رفاه اجتماعي از سوي فتاح نوشته است: »رئيس 

كميته امداد از اصولگرايان معتدل است. «
اكنون بايد پرسيد معتدل نسبت به كي و چي؟ حال اگر فرض 
كنيد فتاح يک موضع انتقادي درباره عملكرد دولت بگيرد، آنگاه 
مي شود: »وزير دولت احمدي نژاد«. و اگر موضع تندتري بگيرد 
مي شود: »فتاح نزديک به جبهه پايداري. « بنابراين نسبت آن 
فرد با ما )اصالح طلبان( شاخص معنا دهي به رويكرد اعتدال، 

تندرو، كندرو باشد، به خودي خود فاقد معناست. 
اما فتاح سرباز انقالب اسالمي است و در گروه ها نمي گنجد و با 

معتدل و غيرمعتدل معنا نمي شود. 


کرباسچیبهزندانميرود
 ميزان، خبرگزاري قوه قضائيه خبر داده كه حكم يک س��ال 
حبس غالمحسين كرباس��چي در دادگاه تجديدنظر تأييد 
شده و روز 22 مرداد ماه صادر و براي اجرا ابالغ شده است. اين 
حكم به دليل توهين سال گذشته دبير كل حزب كارگزاران 
سازندگي به مدافعان حرم صادر شده است. ارديبهشت 96، 
غالمحسين كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، در 
سخنراني خود در همايش تبليغاتي حسن روحاني در اصفهان 
ضمن زير سؤال بردن سياست هاي ايران در سوريه، تلويحاً كار 
مدافعان حرم را اسلحه خريدن و كشتن و زدن ناميد: »ما هم 
دلمان مي خواهد كه در سوريه و لبنان و يمن و ... صلح برقرار 
بشود، دفاع از مظلوم بشود، شيعيان آنجا تقويت بشوند، ولي آيا 
اين كار فقط با پول دادن و اسلحه خريدن و كشتن و زدن و اينها 
درست مي شود؟« اين سخنان با موجي از اعتراضات مردمي 
روبه رو شد و احمد خسروي وفا رئيس كل دادگستري استان 

اصفهان، از تشكيل پرونده براي كرباسچي خبر داد و گفت كه 
»نسبت به اظهارات اين فرد كه جنبه جزايي داشته اعالم جرم و 
پرونده تشكيل شده است. « كرباسچي پيش تر هم سابقه حبس 
دارد و سال 77 به دليل پرونده فساد مالي در شهرداري تهران 
به سه سال حبس محكوم شد و در حالي كه دو سال از حبس 
خود را گذرانده بود، محمد خاتمي رئيس جمهور وقت براي او از 

رهبري درخواست عفو كرد و او آزاد شد. 

کنایههايناتماماصالحطلبانبهعارف
برخي رسانه ها و چهره هاي اصالح طلب، كنايه هاي ناتمامي را 
خطاب به محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد مجلس و 
رئيس شورای عالی سياستگذاري اصالح طلبان مطرح مي كنند. 
آنها انتقاداتي به نحوه عملكرد او و اداره فراكسيون اميد   دارند. اين 
كنايه ها با ماجراي ژن خوب و طرح آن توسط پسر محمدرضا 

عارف شدت بيشتري يافت و همين طور ادامه دارد . 
جهان نيوز مي نويس��د: پيش از اين، اظهارات عارف مبني بر 
اينكه »در انتخابات مجلس يازدهم )در س��ال 9۸( با روحاني 
ائتالف نمي كنيم« ني��ز واكنش هاي گس��ترده اي را در ميان 
اصالح طلبان برانگيخت و خواص جريان اصالحات از اين گفتند 
كه حرف هاي عارف نظر شخصي است، در موقعيت فعلي زمان 

طرح اين حرف ها فرا نرسيده و ... 
روز گذش��ته، روزنامه آرمان در يک گزارش پيرامون چينش 
اعضاي شوراي سياستگذاري اصالح طلبان، كنايه هايي را خطاب 
به محمدرضا عارف مطرح كرد. آرمان مي نويسد: »اين روزها 
تركيب شوراي سياستگذاري جريان اصالحات پربحث ترين 
موضوع در اين اردوگاه است؛ شورايي كه از مهم ترين نهادهاي 
تصميم گير براي جريان اصالحات است و اعضاي آن قرار بود از 
افراد خبره و كارش��ناس حقوقي و حقيقي اين طيف سياسي 
تشكيل شود، اما اكنون زمزمه هايي مبني بر اعطاي سهميه به 

احزاب و اشخاص براي عضويت در اين شورا به گوش مي رسد كه 
سبب گاليه هاي زيادي شده است به عنوان نمونه چنين عنوان 
مي كنند كه فرشيد گلزاده، بابک بهادري و فائزه دولتي از سوي 
محمدرضا عارف )رئيس شورا( به اين شورا پيشنهاد شده است؛ 
گرچه ادعاي اصالح طلب بودن اين افراد وجود دارد، اما همگان 
معترفند اصالح طلبان شناخته شده و با تجربه اي حضور دارند 
كه هم سن و سال اين افراد هستند و مي توانند كارايي بيشتري 
در شوراي سياستگذاري جريان اصالحات داشته باشند. معرفي 
افراد نزديک به خود براي حضور در شوراي سياستگذاري معنايي 
جز سهميه بندي ندارد كه به طور قطع مورد پسند و پذيرش 
حاميان جريان اصالحات نيست، چراكه آنها خواهان حضور افراد 
كارآمد و نه نزديک به افراد نامدار جريان اصالحات در شوراهاي 

تصميم سازي هستند. «

فسادزماناصالحاترا
فراموشکردید؟!

غالمعلي رجايي، فعال اصالح طلب و مش��اور ش��هردار تهران 
اخيراً در بخشي از يک مصاحبه گفته كه »در دولت اصالحات 
فساد اقتصادي وجود نداشت و مسئوالن با چنين چالش هايي 
مواجه نبودند. « س��خنان او در حالي است كه زمان اصالحات 
پرونده های معروفي به جهت فساد اقتصادي دارد. پرونده شهرام 
جزايري كه از سوژه های معروف فساد اقتصادي است، در دولت 
اصالحات به وقوع پيوست. پرونده های پتروپارس، استات اويل، 
پرونده فساد كرباسچي و پرونده كرسنت در دولت اصالحات به 
وقوع پيوست و مرتكبان آن هم اصالح طلب بودند. با اين حال 
چطور اصالح طلبان به همين راحتي تاريخ همين دهه پيش را 
قلب و طور ديگر روايت مي كنند؟! مهدي هاش��مي چرا االن 
زندان است؟ شهرام جزايری چرا 13 سال زندان بود؟ كرباسچي 

چرا محكوم شد؟


