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«عبدالحی میرزاعلی» ،امام جمعه اهل سنت آققال از جلسه رئیس جمهوری با نخبگان اهل سنت میگوید

روایت مطهری از رفتارهایی که «لج»
مردم را درمیآورد

روحانیون اهل سنت و شیعه از اشتراکات بگویند

انتصاب مدیران اهل سنت در دولت اعتدال افزایش یافته است
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت

فضــاینشســتعلمــایاهــلســنتبــا
رئیس جمهوری را چطــور ارزیابی کردید و
اینجلسهچطوربرگزارشد؟
فضای جلسه بســیار خوب بود ،بویژه
اینکه این نشســت تنها مختــص علمای
اهل ســنت بود .تاکنون سابقه نداشت که
به این صورت یک گروه  500-400نفره که
فقط هم از اهل سنت باشند ،در جلسهای
با حضــور رئیس جمهوری شــرکت کنند.
جلسات پیشین شــاید با حضور تعداد به
مراتــب کمتــری از علما شــاید  100تا 150
نفر برگزار میشد ،اما این بار جلسه بسیار
گســترده ،عالــی و خوب بــود و همه علما
رضایت کامل داشتند.
چهمطالبیهمازســویرئیسجمهوریو
همعلمایاهلسنتمطرحشد؟
اوالً حقیقتــاً مطالــب مطــرح شــده را
خــوب ارزیابــی میکنیم ،بــه جهت اینکه
اهــل ســنت جــزو پیکــره ایــران اســامی
هســتند و نظام خود را دوست دارند .کما
اینکه در جلســه گفتم که ما نیــز انقالب و
نظام خود را دوســت داریم ،رهبر معظم
انقالب را دوســت داریم ،امنیت کشــور را
دوســت داریم و در  8ســال دفاع مقدس
نیــز همــه اهــل ســنت ایــران ،بــه همــراه
بــرادران شــیعه ،در دفاع از کشــور حضور
داشتند .گفتیم که در جنگ تحمیلی هیچ
وقت شــیعه و ســنی مطرح و مالک نبود
و همچنــان هم در کشــور مــاک نخواهد
بــود ،در هیــچ جای ایــران اســامی نباید
باشــد کــه انشــاءاهلل هــم نیســت .گفتیم
هــزاران شــهید ،جانباز و آزاده اهل ســنت
در جهــت حفظ آرمانهای نظام ،اســام
و انقالب مجاهدت کردنــد و در ادامه هم
اشــاره کردیم که اهل سنت انتظاراتی هم
از مسئوالن کشور دارند.
اینانتظاراتچیست؟
اینکــه از نخبــگان و شایســتگان اهــل
ســنت در مناصــب مختلف دولتــی ،اعم
از اســتاندار ،وزیــر ،معــاون وزیــر ،ســفیر
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اینکــه در دهــه اول مــاه مبــارک رمضان،
یکــی از افطاریهــای رئیــس جمهــوری
بــه دیــدار بــا علمــا و نخبگان اهل ســنت
اختصاص پیدا کند ،اتفاقی مهم و نشــانه
یــک رویکــرد در دولــت اســت ،رویکردی
کــه تــاش دارد تــا کاســتیها و مشــکالت
ایــن بخــش از جمعیت ایران را شــنیده و
مطالبات آنان را برآورده سازد .انتخاب دو
سفیر از اهل سنت و انتخاب فرمانداران و
معاونان وزرا و اســتانداران از این بخش از
جمعیتایران،مؤیدهمینرویکرداست.
درباره این جلسه ،محتوا و پیامدهای آن،
با عبدالحی میرزاعلــی ،امام جمعه اهل
ســنت آققــا کــه خــود از ســخنرانان این
مراســم بوده اســت ،گفت و گــو کردیم که
میخوانید.

یــا فرمانــدار اســتفاده شــود .یا دســتکم
در اســتانهای اهــل ســنت نشــین کــه
اکثریت یا قریب به اتفاق آنها اهل ســنت
هســتند ،میشــود از نخبــگان اهل ســنت
به عنــوان اســتاندار یــا فرماندار اســتفاده
کرد .البته من در جلســه گفتم که نســبت
بــه دولتهــای قبل ،عملکــرد این دولت
واقعــاً جــای تقدیــر و تشــکر دارد .نظــام
جمهوری اســامی همیشه مقتدر است و
مــا با اعتقاد آن را قبول داریم ،اما نســبت
به رؤســای جمهوری گذشــته ،حقیقتاً در
زمان ریاســت جمهــوری آقــای روحانی،
فرمانداران اهل سنت زیاد شدند ،یا اینکه
پیش از این ســفیر از اهل سنت نداشتیم،
امــا حــاال دو ســفیر از اهــل ســنت داریم،
قبــاً فرمانداران اهل ســنت بســیار اندک
بودند ،اما امروز تعداد آنان افزایش یافته
اســت ،مثالً در استان گلستان پیش از این
تنها  2فرماندار اهل ســنت بود ،اما حاال 4
فرماندار اهل ســنت داریــم .همچنان که
قبــاً در اســتان مدیرکل اهل ســنت نبود،
اما امروز  3مدیرکل اهل ســنت در استان
گلســتان داریم .این حرکتها بسیار قابل
ستایش است و جای تشکر دارد .اما ضمن
تشکر بابت این انتصابها ،گفتیم که اهل
ســنت انتظار دارد در جاهای دیگر هم ،از
ظرفیتهای نخبگان آنان اســتفاده شود،
نخبگانــی که مــورد قبــول نظام باشــند و
تخصص مسئولیت را داشته باشند.
اشــاره کردیــد کــه در جنگ هشــت ســاله
تفاوتــی میــان اهــل ســنت و اهــل تشــیع
نبود .آیــا در حادثه ســیل آققال هم چنین
وضعیتــیراتجربــهکردید؟ زیــرا برخیدر
شــبکههای اجتماعی ادعا میکردند که به
اهلسنت،توجهنمیشود.
مــن یــک شــهروند آققالیــی و امــام
جمعه این شهر هستم .در همین جلسه،
مــن از مقام معظم رهبری حتی با تعبیر
«تقدیــر و تشــکر جانانــه از مقــام معظم
رهبری» تشــکرکردم ،همچنیــن از رئیس
جمهــوری ،مســئوالن نظــام ،نیروهــای
نظامــی و انتظامــی ،ســپاهی ،ارتشــی و
بسیجی و حتی نیروهای جهادی که برای
کــم کــردن آالم مــردم ســیل زده آققال و
گمیشــان یــاری و همراهی کردند ،تشــکر
کردم .گفتم که سیل مصیبتی برای سیل
زدگان اســت ،امــا نعمــت بزرگــی در آن
وجود داشــت و آن اینکه اخــوت ،برادری،
همدلی ،همفکری ،همیــاری به وضوح و
آشکارا خود را نشان داد.
این نعمت قبالً هم بوده ،اما در ســیل
اخیر خود بســیار بیشــتر خود را نشان داد.
زیرا از جای جای ایران اسالمی برای کمک
به مردم آققال آمدند و اصالً بحث تشیع
و تســنن مطــرح نبــود .منطقه ســیلزده،
منطقه اهل تســنن بــود ،امــا کمکهایی
نقــدی و غیرنقــدی کــه بــه ایــن منطقــه
ارســال شــد ،فقط از مناطق ســنی نشــین
نبود ،بلکه از آذربایجان شرقی ،اصفهان،
البرز ،همدان ،زنجان ،فارس ،خراســان و

استانهای بسیاری برای کمک آمدند که
همه این استانها اهلسنت نیستند ،بلکه
اکثربرادراناهلتشیعهستند.همینحاال
هنــوز هم از ســوی مقام معظــم رهبری،
مســئوالن و مردم برای مردم این مناطق
کمک ارســال میشود که البته کمکهای
نقدی و مالی بیشتر است.
حاال وضعیت شهر آققال و نیازهای مردم
چیست؟
آب در شــهر آققــا فروکش کــرد ،اما
گل و الی و بــوی نامطبــوع آن ،هنــوز در
شهر اســت .بســیاری از خانهها همچنان
بوی رطوبت دارد ،به طوری که هنوز همه
مردم به خانههای خود نرفتند و بســیاری
در حیــاط خانــه چــادر برپا کــرده و داخل
چادر زندگی میکنند.
در این شرایط ،مردم آققال مشخصاًبه چه
چیزینیازدارند؟
حــاال آب از شــهر خــارج شــده اســت،
امــا انتظــار داریم مســئوالن نظــام مردم

ایــن شــهر را از یــاد نبرنــد ،انتظــار داریــم
همچنــان در منطقــه حضــور داشــته و
کمک حال مردم باشــند .به این دلیل که
زیرساختهای آققال به طور کامل از بین
رفته اســت ،بــه عنــوان مثال امــروز جاده
آسفالت شهر با جاده شوسه تفاوتی ندارد،
خود شــهر هــم  35روز داخــل آب بود که
باعث شد راهها و جادههای شهر تخریب
شــود ،استحکام بناهای شــهر از بین برود
و امــروز بــا کمتریــن زلزلــه امــکان ریزش
ساختمانها و خانههای مردم وجود دارد.
اشاره کردید که کمکهای نقدی همچنان
بــه منطقه ارســال میشــود ،اما بــه عنوان
کســی که از نزدیک درگیر مشــکالت مردم
هســتید،حاالآققالییهامشــخصاًبهچه
چیزینیازدارند؟
برخــی از مردم به اقالمی مانند فرش
نیــاز دارند ،برخی هم به یخچــال و اجاق
گاز ،امــا در کنــار همــه اینهــا ،بســیاری از
خانههایسیلزدهشهربایدتعمیرشوند.

برخــی از اهالــی کــه تمکــن مالــی دارند،
میتوانند خودشــان خانه خــود را تعمیر
کنند ،اما بسیاری اصالً توان تعمیر خانهها
را ندارند ،بســیاری از اینان کارگر بودند و با
پول ســالها کارگری توانســته بودند خانه
ای بــرای خود تهیه کنند ،حاال نمی توانند
 20 ،10یا  30میلیون تومان برای خانههای
خــود هزینــه کننــد .چنیــن پولــی ندارند.
ضمن اینکه مردم اهل ســنت ،نسبت به
وامهایی که گفته شد به آنان داده خواهد
شــد هــم دغدغه دارنــد .مســئوالن اعالم
کردنــد بــرای دوبــاره ســاختن خانههــای
تخریبــی 10 ،میلیــون تومــان بــه صــورت
بالعوض و  40میلیون تومان به عنوان وام
تعلق میگیرد .بســیاری از اهالی نســبت
بــه این  40میلیون تومــان دغدغه دارند و
میگویند ما این وام را نمی گیریم.
دلیلــش این اســت که نســبت به ســود یا
کارمزداینوامدغدغهدارند؟
همیــن طور اســت .ما در جلســهای با

مولوی اسحاق مدنی ،مشاور اهل سنت رؤسای جمهوری پیشین:

تعامل ادامه داشته باشد

ارزیابی شما از برگزاری چنین نشستهایی
چیســت و چــه نتایجــی میتوان بــرای آن
گپوگفت متصور بود؟
قطعــاً چنین نشســتهایی ثمرات بســیاری دارد ،بویژه
اینکــه دومیــن مقــام عالی کشــور یعنــی ریاســت جمهوری
آقایــان علمای اهل ســنت را مورد تفقد قــرار میدهد .این
امر مورد خوشــحالی آقایان میشــود و حتماً از این موضوع
راضــی خواهنــد شــد .البتــه قبــاً هــم چنیــن نشســتها و
جلســاتی بوده اســت که امیدواریم این تعامل ادامه داشته
باشد ،اما این ارتباط از سوی رئیس جمهوری را بسیار مفید
و خوب ارزیابی میکنم ،مضافاً اینکه این بار جلسه گسترده
بــود و بــا حضور تعــداد زیــادی از علمای اهل ســنت برگزار
شــد و بســیاری فرصــت یافتند مطالــب خود را نــزد رئیس
جمهوری مطرح کنند.
رئیس جمهوری اهل ســنت را مرزداران کشــور توصیف کرد،
نقش اهل سنت در صیانت از مرزهای کشور چیست؟
اهــل ســنت مــردم بســیار وفــاداری هســتند .اساســاً چه
عشــایر اهل ســنت و چه غیر اهل ســنت ،در آنــان مردانگی
و وفــای به عهدی را میتوان دید کــه این امر هم برگرفته از

طبیعت و فطرت ســالم آنان است .از این رو اینان هیچ گاه
راضی نمیشــوند تن به خیانت به کشــور بدهند یا از کشــور
خود رویگردان شــوند .در همه حوادث تاریخی ،ثابت شــده
اســت که اهل سنت همیشه از خاک کشــور خود دفاع کرده
اســت .معتقدم اهل ســنت در کنار براداران اهل تشیع خود
همیشه از کشور دفاع خواهند کرد و در هیچ شرایطی حاضر
نیستند که به مسئوالن و کشور خود خیانت بکنند.

بنیاد مســکن ،بــرای این مســأله راه حلی
ارائــه دادیم ،به این معنــی که  10میلیون
تومــان بالعــوض ،بــه جــای مــردم ،بــه
بانکهــا داده شــود و در عــوض آن وام
 40میلیــون تومــان ،بــه صــورت قــرض
الحسنه و بدون درصد به مردم داده شود.
امــا مســئوالن میگوینــد وام بــا کارمزد 4
درصد قرض الحسنه اســت ،اما مردم در
گرفتن چنین وامهایی پرهیز دارند.
آقــای روحانی اشــاره کــرد که اهل ســنت،
مرزداران ما هســتند و واقعیت ســرزمینی
و تاریخــی هم مؤیــد این واقعیت اســت.
دیدگاه شــما درباره این نقش تاریخی اهل
سنتچیست؟
همان طور که رئیس جمهوری گفتند،
اهل سنت مرزداران ایران اسالمی هستند.
بــه عنــوان مثــال در اســتان گلســتان ،مــا
هیــچ گاه شــاهد کوچکتریــن اتفاقــی در
مرزها نبودیم .به این دلیل که اهل سنت،
نظام ،وطن و کشــور خود را دوســت دارند
و هیــچ گاه اجــازه نمیدهنــد ناامنــی در
مرزهــا ایجاد شــود .اگــر در برخی مناطق
مانند سیستان و بلوچستان مسائلی ایجاد
میشود ،حاصل برخی گروهکهاست که
ساخته و پرداخته استکبار جهانی هستند،
همــان طــور کــه داعــش و جبهــه النصره
استکبارجهانیهستند.
هــدف این گروههــا ایجــاد اختالف
میان اهل ســنت و تشیع است ،آن هم
درحالــی کــه مطابــق قــرآن ،احادیث
پیامبــر اســام و ائمــه اطهــار(ع) اهل
تســنن و اهــل تشــیع در  95درصــد
باورهــای دینــی با هم اشــتراک دارند،
امــا متاســفانه گروهکهــای انحرافــی
و دشــمنان اســام ،فقــط بــه آن نقاط
اندک اختــاف در فروع توجــه کرده و
آن را برجسته میکنند.
متاســفانه در ایــن میــان برخــی
افــراد غافــل از دیــن ،این برجســتهها
را فقــط میبیننــد .درحالــی که وظیفه
ما مســلمانان ،اعم از تشــیع و تســنن،
بــه ویژه قشــر روحانیت وظیفــه داریم
بــه مــردم دربــاره اشــتراکات بگوییــم
و وظیفــه بــرادر روحانــی شــیعه هــم
همچنین.
گفتید که انتخاب دو ســفیر یا معاونان وزرا
وفرمانــدارانازاهلســنتخوباســت،
اما انتظــار دارید که از نخبگان اهل ســنت
بیشتر استفاده شــود ،اشتغال و بیکاری هم
جزو مسائلی اســت که عموم کشور درگیر
آن اســت ،غیر از اینها چه مسائلی از اهل
سنتهستکهبایدگوشزدکرد؟
انتظــار داریــم کــه هــر از چندگاهــی
نشســتهای این چنینی در مرکز کشــور و
جاهای دیگر ،به اتفاق مســئوالن نظام با
علمــا و نخبگان اهل ســنت برگزار شــود.
زیــرا ایــن نشســتها باعــث میشــود که
نقشــههای شوم دشــمنان نظام نقش بر
آب شــود  ،زیرا ما دوســت داریم که بیشتر
در تعامل باشیم.

رسانهها مدعی شدند پمپئو از طریق عراق پیام مهمی به ایران ارسال کرده است

عبدالمهدی :بحران کنونی در روابط ایران و آمریکا پایان خوشی دارد

ایرنا

گروه سیاسی  /رصد تحوالت دیپلماتیک
در چنــد روز گذشــته حکایــت از آن دارد
که پشــت پرده اقدامات رسانهای و روانی
امریکاییها علیه ایــران ،اتفاقات دیگری
در مســیر کاهــش تنشهــا در جریــان
اســت .ایــن روزهــا کارزار دیپلماتیــک
تهران – واشــنگتن شدت بیشــتری یافته
اســت .محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور
خارجه ایــران بعد از رایزنیها با مقامات
ترکمنســتان از همیــن کشــور عــازم هنــد
شــد تا درباره توسعه روابط گفتوگو کند.
دهلی نو از مشــتریان نفت ایران است که
البته اخیــراً امریکا معافیــت خرید نفت
از ایــران را تعلیــق کرده اســت .ظریف در
ادامــه ایــن تــور دیپلماتیــک خــود دیروز
دهلی نو را نیز به مقصد توکیو مرکز ژاپن،
یکی دیگــر از خریداران نفــت ایران ترک
کرد .تســهیل امکان فــروش نفت در کنار
تبــادالت بانکی یکی از دو خواســته مهم
ایران از کشــورهای اروپایی طــرف برجام
در مهلــت  60روزه اســت .در ســوی دیگر
اما مایک پمپئو ،همتای امریکایی ظریف
هــم بیــکار ننشســته .او هفتــه گذشــته در
ســفری از پیش اعالم نشــده عازم بغداد
شــد و با نخســت وزیر این کشور گفتوگو
کرد .او در ادامه ،ســفر خود به مسکو را به
تعویــق انداخت و به بروکســل رفت تا با
وزرای خارجــه انگلیس ،آلمان و فرانســه
دربــاره ایــران گفتوگو کنــد .وزیر خارجه
امریــکا روز سهشــنبه هــم در ســوچی بــا

همتای روســی خود دیدار و گفتوگو کرد
و سپس با رئیس جمهوری این کشور هم
درباره مســائل مختلف محل اختالف دو
کشور و از جمله برجام گفتوگو کرد.
حاالامادرکناربرخیبرجستهنماییها
درباره اعزام ناو امریکایی آبراهام لینکلن
بــه منطقــه خلیــج فــارس و انتشــار خبر
کــذب اعــزام  120هــزار نیــروی جدیــد
امریکایــی به منطقــه ،جزئیاتــی از دیدار
مایــک پمپئــو بــا عــادل عبدالمهــدی
نخست وزیر عراق منتشر شده که نشان از
روی دیگر تحرکات کاخ سفید علیه ایران
دارد .روی دیگری که آنچه در آن برجسته
است ،عدم تمایل واشنگتن برای درگیری
نظامی با تهران است .ظاهراً امریکاییها
خیلی هم مصــر بودهاند که این پیام را از
طریق دوســتان ایران به گوش مســئوالن
ایرانــی برســانند .پایــگاه خبــری «میدل
ایســت آی» به نقل از یک منبع مطلع از
نشســت اخیر وزرای امــور خارجه عراق و
امریــکا ادعا کرده اســت که پمپئــو در این
دیدار از عبدالمهدی خواســته تا این پیام
را بــه تهران برســاند کــه امریکا بــه دنبال
جنگ نیســت و فقط یک توافق هستهای
جدید میخواهد.
ëëپیامامریکابهایران
به گزارش ایسنا ،پمپئو از عبدالمهدی
خواســته اســت تا پیامی مبتنی بــر اینکه
امریــکا به دنبــال جنــگ با ایران نیســت
و در واقــع دونالــد ترامــپ خواهــان یــک

توافق هســتهای جدید به نام خود اســت
را بــه تهــران برســاند .ایــن منبــع مطلــع
همچنین به میدل ایست آی گفت :پمپئو
گفــت کــه امریکا مشــتاق توافقــی جدید
اســت .عبدالمهدی در پاســخ او گفت که
ایرانیها ملتی سرافراز هستند و آن توافق
را (توافق جدید) از سر نخواهند گرفت اما
در عین حال پیشنهاد کرد که ایران ممکن
اســت مشــکلی با یک «پروتکل الحاقی»
نداشــته باشــد .پمپئو نیز در جواب گفت
که پروتــکل الحاقی میتوانــد ایده خوبی
باشد .این منبع مطلع در ادامه ادعا کرد:
«لحــن پمپئو مثبت بــود و ایران را تهدید
نکرد ».روز بعــد عبدالمهدی یک مأمور
سیاســی به ایران فرســتاد تا آنهــا را از این
موضوع باخبر کند .عراقیها پیش از این
هم بارها تمایل خود را برای میانجیگری
بین ایران و امریکا اعالم کرده بودند.

«عــادل عبدالمهــدی» نخســت وزیر
عــراق دیــروز در نشســت هفتگــی خــود
در بغــداد از تماسهــای بغداد بــا هر دو
متحــد خــود یعنــی ایــران و آمریــکا خبر
داد و احتمــال وقــوع جنــگ بین ایــران و
امریکا را رد کرد و تاکید کرد که جنگی روی
نخواهد داد.او گفــت :نه ایران و نه امریکا
خواهــان جنگ نیســتند .بغداد بــا هر دو
کشور در تماس است.عبدالمهدی افزود
در تماسهایــش با تهران و واشــنگتن به
نشانههایی دست یافته که نشان میدهد
بحــران کنونی در روابط ایــران و آمریکا با
پایان خوشی تمام خواهد شد.
ëëادعایسفرمقامقطریبهتهران
همزمــان روزنامــه القــدس العربــی
چــاپ لندن مدعی شــد که ســه روز پیش
محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــی ،وزیر
خارجه قطر در ســفر غیرعلنــی به تهران

آمــده و بــا مســئوالن جمهوری اســامی
ایــران از جمله محمدجــواد ظریف ،وزیر
خارجه ایران دیدار و گفتوگو کرده است.
یــک منبع که خواســتار عدم فاش شــدن
نامش شده است ،مدعی شد« :واشنگتن
از سفر محمد بن عبدالرحمن که معلوم
نیســت در چارچوب روابــط دو جانبه و یا
کاهــش تنش میــان ایــران و امریــکا بوده
است ،آگاهی داشت».
پیــش از ایــن کشــورهای دیگــری
همچــون ژاپــن ،عمــان و ترکیــه و برخی
دولتهــای اروپایــی هــم آمادگــی خــود
برای میانجیگری بین تهران -واشــنگتن
را اعالم کردهاند اما به نظر میرســد عزم
عراقیها با توجه به روابطی که با دو کشور
دارند ،از بقیه کشورها در این مسیر جزمتر
است.
ëëپمپئو :خواهان جنگ نیسیتم
در کنــار ایــن تحــوالت ســفر پمپئــو به
روســیه هــم واجــد اهمیت اســت .برجام
یکــی از محورهــای اصلــی گفتوگوهــای
وزیــر خارجــه امریــکا و رئیــس جمهوری
روسیه بوده اســت .اگر چه از جزئیات این
دیدار درباره ایران خبری منتشر نشده اما
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملین
پیــش از این دیــدار گفته بود« :هــم اروپا و
هم روســیه معتقدند پایبنــدی مداوم به
اصــول برجــام و تــاش بــرای حفــظ این
توافــق ضروری اســت ».ســرگئی الوروف،
وزیــر خارجــه روســیه در نشســت خبــری

مشترک با همتای امریکایی خود مواضع
مســکو در حمایــت از برجــام و ایــران را
یــادآور شــد .وزیر امــور خارجه روســیه در
دیــدار با وزیر امــور خارجــه امریکا ضمن
انتقــاد از خــروج امریکا ازتوافق هســتهای
ایران در سال گذشــته ،ابراز امیدواری کرد
که روســیه با دیگر اعضای توافق هستهای
برای جریان داشتن گفتمان با ایران تالش
خواهد کرد .او با اشــاره به درخواستهای
مکــرر مقامــات امریکایی بــرای مذاکره با
ایــران افزود :من عــزم مقامات امریکایی
بــرای گفتوگــو بــا «ایــران» را میبینــم.
مایــک پمپئــو هــم مدعــی شــد :دربــاره
جمهوری اســامی ایران با روسیه مذاکره
کردم .ما به فشــار حداکثری خود بر ایران
ادامــه خواهیــم داد .مــا امیدواریــم کــه
جمهوری اســامی رفتارش را تغییر داده
و بــه یک کشــور عادی تبدیل شــود .وی با
تکــرار اینکــه «ما خواهــان جنگ بــا ایران
نیســتیم» ،گفت :امــا بــه اروپاییها گفتم
کــه اگر ایران اقدامــی علیه امریکا و منافع
ما انجام دهد ،واکنش نشان خواهیم داد.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن دونالــد
ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریــکا هــم
در اظهــار نظــری کــه در آن نشــانی از
پیششــرطهای دوازده گانــه ســابق کاخ
ســفید بــرای گفتوگــو با ایــران نبــود ،در
تشریح پیشنهاد تکراری خود برای مذاکره
بــا تهــران تنها بــه این بســنده کــرد که ما
میخواهیم ایران هستهای نباشد.

خبر اول اینکه،محمد مطهری ،فرزند شــهید مطهری
دیـــگه در یادداشــتی نوشته که بخشی از جامعه را به لجبازی
چه خبر انداختهایم .به گزارش خبرآنالین ،وی نوشــته اســت:
حقیقت این اســت که بخشــی از جامعه را از راههای مختلف به لجبازی
کشــاندهایم .ایــن عده اگر در گذشــته برای بــروز دادن نارضایتــی خود تا
انتخابــات بعــدی منتظر میماندنــد ،امروز آنقدر عصبی شــدهاند که به
هــر آنچه گمــان کنند خالف خواســته حاکمیت اســت ،تــن میدهند ولو
مســتلزم مخالفت با مســلمات دینی ،آلوده ســاختن روح دانش آموزان
یــا ارتــکاب گناه در مأل عام باشــد .مطهری افزوده :دههــا مورد درافتادن
بــا مــردم و بــه لجاجت کشــاندن آنــان اتفاق افتــاده و میافتــد .تعطیل
کــردن یک برنامــه محبوب جوانــان پس از دســتکاری ناموفــق آرا بدون
هیچگونه اقناع ،ختم بســیار ســؤالبرانگیز پرونده قاری معروف ،افشای
ناجوانمردانــه محتوای شــخصی موبایل یک متهم فــوت کرده در زندان
در تلویزیــون ،تعییــن وثیقه پنج میلیونی برای شــروران خطرناک و ۶۰۰
میلیونــی بــرای متهمان سیاســی ،گرانیهــای از همگســیخته و اقدامات
ناکافــی در برخــورد با مفاســد اقتصادی تنهــا نمونههای اندکی هســتند.
وقتی این نوع کدورتها تلنبار میشــود ،بــه صورتهای مختلف خود را
بروز میدهد.

حکم پرونده یاسین رامین صادر شد

خبر دیگر اینکه،رئیس ســازمان تدارکات پزشــکی جمعیت هالل احمر از
صــدور حکم بــدوی دادگاه کارکنــان دولت در پرونده یاســین رامین خبر
داد.بــه گــزارش ایرنــا ،علی فرجی با اعــام این خبر گفت :پــس از اعالم
شــکایت سازمان تدارکات پزشــکی جمعیت هالل احمر از یاسین رامین
در ســال  1393به دلیل تصاحب اموال جمعیت هالل احمر و متعاقب
صدور کیفرخواســت و جلســات متعــدد دادگاه ،دیروز (چهارشــنبه) 25
اردیبهشــت  ،98رأی بدوی توسط شعبه  1058دادگاه کیفریدو مجتمع
رســیدگی به جرایــم کارکنان دولت تهران صادر شــد .این مقام مســئول
در جمعیــت هــال احمر ،ضمن ابراز خرســندی از فحــوای رأی صادره،
از رســیدگی دقیق و قاطعانه دســتگاه قضایی تقدیر و تشــکر کرد و افزود:
بــا توجــه به اینکــه رأی صادره بدوی اســت ،طبق قانــون از بیان جزئیات
معذور هستم.

بازداشت تعداد دیگری از کارگران نیشکر هفت تپه

دســت آخر اینکــه ،شــمار دیگــری از کارگــران معتــرض نیشــکر هفت تپه
بازداشــت شــدند .به گزارش ایلنا ،گفته میشــود شــماری دیگــر از کارگران
معترض شــرکت نیشــکر هفت تپه که اســامی چهار نفر از آنها نیز منتشــر
شــده اســت ،پس از اجتماع در روز  ۱۹اردیبهشــت ماه به دلیل نارضایتی از
عملکرد شــورای کارخانه ،سه شنبه ( ۲۴اردیبهشــت ماه) بازداشت شدند.
بــه گفتــه کارگران ،در جریان این اعتراض بیش از  10نفر از کارگران احضار و
بازداشت شدهاند .پیش از این  ۴نفر از کارگران در روز تجمع بازداشت شده
بودند که در نهایت عصر روز  ۲۳اردیبهشــت ماه با موافقت دادســتانی ،با
قرار وثیقه آزاد شدند.از قرار معلوم کارگرانی که سه شنبه بازداشت شدهاند
برای تشکیل پرونده قضایی به زندان دزفول منتقل شدهاند.

آغاز توقف برخی تعهدات برجامی بر
اساس دستور شورای عالی امنیت ملی

توقف برخی تعهدات برجامی بر اســاس دســتور شورای عالی
امنیت ملی آغاز شــده است .به گزارش ایسنا ،یک مقام مطلع
اخبــــار در سازمان انرژی اتمی اعالم کرد :اجرای برنامههای مربوط به
توقف برخی تعهدات کشــور در برجام که در بیانیه شــورای عالی امنیت ملی بر آن
تأکید شده آغاز شده است .وی خاطرنشان کرد :توقف برنامههای مربوط به رعایت
ســقف تولیــد اورانیوم غنی شــده و همچنین تولیــد بدون محدودیت آب ســنگین
در تأسیســات اراک کــه در دوره  ۶۰روزه مربــوط به گام اول بر انجام آن تأکید شــده،
برنامههایی است که با جدیت دنبال میشود .این مقام مسئول که نخواست نام وی
اعالم شــود ،افزود :طی روزهای جاری برای آگاهی افکار عمومی از اقدامات انجام
شــده ،برنامههایی برای بازدید نمایندگان رسانههای گروهی از تأسیسات فعال در
نطنز و اراک پیشبینی شده که بزودی اعالم خواهد شد.

ائتالف ضد داعش ،ادعای امریکا را رد کرد

برخالف ادعای امریکاییها مبنی بر وجود تهدید از ســوی ایران علیه منافع امریکا
در منطقه ،فرمانده ارشــد انگلیســی در ائتالف ضد داعش تأکید کرد :تاکنون شاهد
افزایش گروههای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نبودهایم .به گزارش ایسنا به
نوشته روزنامه گاردین ،کریستوفر گیکا ،ژنرال ارشد انگلیسی در ائتالف ضد داعش
ادامه داد که این کامالً بر خالف آن چیزی اســت که واشــنگتن برای توجیه تصمیم
اخیــرش برای اســتقرار ناو هواپیمابر آبراهــام لینکلن در منطقه مطــرح کرده بود.
ژنرال گیکا در روزهای اخیر بارها درباره این ادعاهای امریکا مورد پرسش قرار گرفته
اســت که آیا تهدیدی از سوی گروههای شیعی در ســوریه و عراق وجود دارد یا خیر.
این وضعیت پس از آن به وجود آمده که امریکا به تازگی اعالم کرده است یک ناو
هواپیمابر را به همراه چند بمب افکن به خاورمیانه اعزام کرده و مدعی شده که این
کار را به منظور آمادگی برای هر گونه حمله از سوی ایران یا نیروهای مورد حمایتش
علیه منافع امریکا در منطقه انجام داده اســت .این ژنرال انگلیســی در گفتوگوی
ویدئویی با خبرنگاران از بغداد تصریح کرد :خیر ،شاهد هیچ گونه افزایش تهدید از
سوی نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نبودهایم .ما از این حضور آنها
مطلعیــم به طور قطع آنها و بســیاری دیگر را زیر نظــر داریم چراکه این منطقهای
اســت که در آن مستقریم .اگر سطح تهدید افزایش یابد اقدامات محافظتیمان را
باال میبریم .ژنرال گیکا همچنین به خبرنگاران گفت که تمرکز ائتالف ضد داعش
کماکان روی مقابله با نیروهای باقیمانده از داعش قرار دارد ،نه مقابله با ایران.

ارتباطات؛ زیربنای توسعه
سیاست خارجی

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی
اجــرای امر سیاســت خارجــی ،از همــه ابزارها و ســازوکارها
ادامـــــه از
و فناوریهــای ارتباطــی روز دنیــا بــرای انتقال پیــام انقالب
صفحه اول
اســامی که چیزی جز استقالل ،آزادی و حقطلبی نیست،
اســتفاده میکند و از این ارتباطات برای ارائه تصویری واقعی از ایران اســامی
بهــره میگیــرد .در میــدان نبــرد گفتمانها ،جمهوری اســامی ایــران منادی
گفتمان عدالت ،آزادگی ،ظلم ستیزی و کمال انسانی در مسیر تکامل اخالقی
بشــر است .وزارت امور خارجه ضمن گرامیداشت روز جهانی ارتباطات ،برای
همه دســت انــدرکاران امر ارتباطات و همه رســانههای دیداری و شــنیداری و
رســانههای تعاملی که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران
در انتقــال پیــام وحدت و توحید و صلح طلبی به جهانیان و ترســیم تصویری
انســانی و اخالقــی از ملــت بزرگ و کشــور تمدن ســاز ایــران و تقویت گفتمان
عدالــت طلبی و ظلم ســتیزی مشــارکت و فعالیت مینماینــد ،آرزوی توفیق
دارد و بــه خود میبالد که جامعه جوان امــروز ایران ،دارای چنان ظرفیتها و
توانمندیهایی در عرصه ارتباطات شده است که میتواند در این حوزه ،نقش
مؤثری در تأمین نیازمندیهای داخلی و بی نیازی از منابع خارجی ایفا نمایند.

