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نامه قدردانی بشار اسد به رهبر معظم انقالب:

مردم ایران را در پیروزی خود شریک میدانیم

2

نشان صلح برسینه ستارگان فرهنگ وهنر ایران

در مراسمی از محمدرضا شجریان ،محمود دولتآبادی ،کوروش شیشهگران و ناصرتقوایی قدردانی شد
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مقامات اقتصادی کشورمان در پکن قرارداد امضا کردند

خط اعتباری  10میلیارد دالری چین به ایران
یادداشت تفاهم  15میلیارد یورویی ایران و بانک توسعه چین هم منعقد شد

تمدید تعلیق تحریم های امریکا علیه ایران امضا شد

دومین تسلیم ترامپ
مقابل برجام

معاون اول رئیس جمهوری در نخستین همایش جوانان ،توسعه و تعالی:

روحانی ،قطع ًا وعدههای انتخاباتی را
پیگیری میکند
4

رئیس جمهوری امریکا :این توافق هیچگاه نباید امضا می شد

2
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کبوترباز ،نوجوان را فریب داد  /اعتراف روباه به قتل پسر همسای ه
توگو با غزاله سلطانی ،کارگردان  /سرنوشت زنان ،سایهنشینی نیست
گف 
جوانان ،شتاب دهنده روند توسعه

رانندگان اتوبوس:
مشکالت ما را هم ببینید

«ابتکار»ازمصوبهجدیدخبرداد

بازنشستگیزنان
با 25سال سابقهکار

برجام ،در پیچ و خم سیاست بازی

4

یادداشت
دونالد ترامپ میغــرد و رجز میخواند تا بلکه یکی از
شعارهای پر سرو صدایی که در دوران انتخاباتی داده،
بــه منصــه ظهور برســد و مردم جهــان او را بــاور کنند.
یکــی از این شــعارهای پرطمطراق ،شــعار پــاره کردن
توافق هســتهای با ایران است که با وجود گذشت  9ماه
از دوران ریاســت جمهوریــش نتوانســته کوچکتریــن
خدشهای برآن وارد سازد.
سید علی خرم
بدین ترتیب برای دومین بار دونالد ترامپ گزارش
استاد دانشگاه
حقوق بینالملل
پایبندی ایران به توافق هســتهای را تأیید و برای کنگره
میفرســتد تا لغو تحریمهای ایران کماکان ادامه یابد.
امــا چرا ترامپ قادر نیســت متعرض توافق هســتهای شــود؟ حــال آنکه ظرف
دو ســال گذشــته بســیاری از منتقدان باور داشــتند که بهمحض برســرکار آمدن
او ،توافــق هســتهای به دیــار عدم مــیرود و آرزوی آنــان برآورده میشــود .ولی
مشــاهده میکنیم که چنین نشد؛ زیرا اوالً توافق هستهای یک توافق چندجانبه
و بینالمللی است .ثانیاً این توافق در این مرحله فقط یک پایه مستحکم دارد
که اگر سســت شــود ،توافق هســتهای فرو میریــزد و آن پایه جمهوری اســامی
ایران اســت کــه تا زمانیکه به تعهداتــش در برجام عمل کند ،توافق هســتهای
فــرو نمیریــزد حتی اگر امریکا قصد آن را داشــته باشــد .ثالثاً ایــن توافق با یک
قطعنامه شورای امنیت ( )2231مورد حمایت قرار گرفته است؛ مگر پنج عضو
دائم شــورای امنیت مشترکاً بخواهند آن را نقض کنند که اکنون چنین نیست و
چهار عضو دیگر مخالف امریکا هستند.
ناگفته نماند روزی نقش امریکا همچون نقش ایران بسیار تعیینکننده بود و
آن موقعی بود که قرار شــد توافق صورت بگیــرد چون امریکا نقش بزرگتر را در
میــان اعضای دائم شــورای امنیت بازی میکــرد ولی پس از انجــام توافق ،دیگر
نقش امریکا همانند بقیه اعضا اســت و چنانچه امریکا از توافق هســتهای بیرون
رود ،توافــق به راه خود ادامه میدهد .هر ســه ماه یکبار آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،مراتب پایبندی ایران به تعهداتش را تأیید میکند .اکنون این امریکاست که
به حضور در توافق هستهای نیاز دارد تا شاید با اما و اگر سیاستهایش را به برجام
وارد سازد .بنابراین پاسخ به این سؤال که آیا ترامپ و تندروهای امریکایی و یاران
منطقه ایاش قانع شــده و کنار رفتهاند ،منفی اســت .آنان بــه طراحی بازیهای
سیاســی دیگری میپردازند .اول اینکــه ترامپ به آژانس بینالمللی انرژی اتمی
فشــار فراوانی وارد آورده که بگوید از ســایتهای نظامی مشکوک بازدید نکرده و
نشان از عدم پایبندی ایران به توافق است .اما آژانس زیر بار این فشار فعالً نرفته
و مراتــب پایبنــدی ایــران را اعــام کرد که ترامپ هم مجبور شــد همیــن گزارش
را مــورد تأییــد قرار دهد .از ســوی دیگر ترامپ باید تندروهــای امریکایی در حزب
جمهوریخواه و طرفداران اسرائیل را به ادامه سیاستهایش امیدوار سازد.
در این مورد ترامپ باید نشــان دهد در لبه ســخت شمشیر با ایران قرار دارد
پس کماکان رجزخوانی میکند و وعده و وعید میدهد که اگر حاال مجبور است
مراتب پایبندی ایران را تأیید کند ولی در اکتبر چنین نخواهد کرد .بازی بعدی با
ایران اســت که میخواهد از نظر روانی آنچنان عرصه سیاسی تبلیغاتی را برای
ایــران تنــگ کند که ایران حاضر بــه دادن امتیازهایی به امریکا شــود و این برای
ترامپ یک دســتاورد خواهد بود .بازی ســوم با متحدین اروپایی اســت .ترامپ
چه در زمینه «خدشــه به توافق هســتهای» و چه در ســایر زمینهها مانند خروج
از «کنوانســیون محیط زیســت پاریس» با متحدین اروپایی دچار شــکاف عمیق
اســت .در توافق هســتهای ،ایران اجماع بینالمللی و حمایت اروپایی را تاکنون
برای خود نگه داشــته اســت و ترامپ در صدد برهم زدن این معادله است .اما
کجا و چگونه؟ یقیناً عرصه دیگر ،عرصه موشکی است که اروپاییها هم نسبت
بــه آن در گذشــته واکنــش نشــان دادهاند .راهــکار ترامــپ نقد ایــران در عرصه
موشــکی و پیش بردن یک دیپلماســی فشرده با اروپاییهاست تا آنان را با خود
همراه کند .همین جاســت که جمهوری اســامی ایران باید کامالً هوشیار عمل
کند تا اجماع حاضر و حمایت قوی اروپا را از دست ندهد .با چنین هوشیاری ای
توافق هستهای در پیچ و خم سیاست بازیها پیش میرود تا موانع را یکی پس
از دیگری از جلو پا بردارد ،انشاءاهلل.

نمایندگانامریکاوانگلیسبامسعودبارزانیدیدارکردند

توقیفیها اکران میشوند

صدور مجوز نمایش برای پنج فیلم خانه دختر ،خانه پدری،
عصبانی نیستم ،آشغالهای دوست داشتنی و پارادایس
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قاضی عسکر :بیشتر توافق ها با عربستان
برای حج امسال تحقق یافت

نماینده ولی فقیه و سرپرســت حجاج جمهوری اســامی ایران درباره حج امســال
گفت :بیشــتر توافقهای انجام شــده با وزارت حج کشــور میزبان ،تحقق یافت و در
دیــدار بــا وزیر حج عربســتان ،وی از نظم و انضباط و معنویت حاجیان کشــورمان
ابــراز رضایت و تشــکر کــرد .بهگزارش ایرنا« ،ســیدعلی قاضی عســکر» در آخرین
دعــای کمیــل بعثه مقــام معظم رهبــری در هتل «ویولــت» مکه مکرمــه ،افزود:
رهنمود رهبر معظم انقالب و شــعار امسال حج مبنی بر «معنویت؛ اقتدار ملی و
همبستگی اسالمی» محقق شد و حج امسال تجلی رشد و بالندگی ملت ایران بود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تشریح جنبهاقتدار ملی در شعار حج
امسال ،ابرازامیدواری کرد برگزاری مطلوب آیین این دوره زمینه را برای سفرهای
عمره و حج ســال آینده فراهم ســازد .وی درباره موضوع همبســتگی اسالمی نیز
گفــت :حاجیــان ایرانی امســال به همه کشــورهای اســامی نشــان دادنــد طرفدار
وحدتنــد و در حــج بهدنبال طرح مســائل فرقهای و قومی نیســتند .قاضی عســکر
یادآوری کرد :امسال  15هزار زائر ایرانی اهل سنت به حج مشرف شدند و زندگی
جمعی شــیعیان و اهل تســنن ایران در کنار یکدیگر نمونــهای از وحدت و اتحاد و
همبســتگی اســامی بود .وی گفت :رعایت برنامه زمانبندی اعالم شده برای ایام
تشرف باعث شد یک حج مطلوب و روان انجام شود.
سرپرســت حجــاج کشــورمان از ادامــه پیگیری بــرای شناســایی پیکــر  11نفر از
شهیدان حادثه منا که  2سال پیش اتفاق افتاد ،خبر داد و گفت در مذاکرات اخیر
بــا وزیر حج عربســتان دربــاره پیگیری امور مربوط به حوادث مســجدالحرام و منا
رایزنی و تبادل نظر شــده اســت .قاضی عســکر خطــاب به حاجیــان ایرانی گفت:
نورانیت حج را حفظ و ســعی کنیم در نمازهای جماعت و جلســات قرآن حضور
داشــته باشــیم و چشــم و گوش و زبان خویش را پس از حج نیز حفظ کنیم .وی از
زائران خواســت پیشــنهاد و انتقــاد خود را بهطور مکتوب در اختیــار کارگزاران حج
قرار دهند.

احزاب مخالف کرد عراقی نشست پارلمان اقلیم را
بایکوت کردند
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گروه جهان /نشست پارلمان اقلیم کردستان عراق دیروز برای نخستین بار پس از
دو ســال تعلیق در میان قهر و تحریم  2حزب و یک فراکســیون برگزار شد .احزاب
جنبش تغییر ،جماعت اسالمی و فراکسیون احزاب ترکمان این نشست را تحریم
کردند.
به گزارش ایرنا ،عصر دیروز نخست ،عبدالرزاق شریف عضو انجمن میهنی
جنبــش تغییر(گــوران) خبــر داد ،نماینــدگان این جنبــش در نشســت پارلمان
اقلیــم کردســتان عــراق حضــور نخواهند داشــت و بالفاصلــه پــس از او مروان
گاللــی ،رئیــس فراکســیون جماعت اســامی در کردســتان عراق نیــز موضعی
مشــابه اتخاذ کرد و با اشــاره بــه اینکه بازگشــایی پارلمان تنها بــا اراده دو حزب
(دموکــرات و اتحادیه میهنی) و به دور از هرگونه توافق سیاســی با ســایر احزاب
کــرد انجــام میشــود ،تأکیــد کرد ،حــزب متبوعــش در نشســت پارلمــان اقلیم
کردســتان عراق حضور نمییابد .همســو با این دو حزب کرد عراقی فراکســیون
احزاب ترکمان در پارلمان اقلیم کردستان عراق نیز تصریح کرد در این نشست
حضور نخواهند داشت.
دو حــزب دموکرات کردســتان عــراق و اتحادیــه میهنی کردســتان عراق قصد
داشــتند با بازگشــایی پارلمان اقلیم بعد از دو ســال تنش سیاســی ،به همه پرسی
اســتقالل اقلیم کردســتان عراق مشــروعیت دهند و در این نشست رأی به برپایی
همهپرسی استقالل دهند.
از تابســتان ســال  2015میالدی بهدلیــل اختالف نظرها بر حول ادامه ریاســت
مســعود بارزانی بر پســت ریاســت اقلیم کردســتان عراق و اصالح قانون ریاســت
اقلیــم ،رئیــس پارلمــان اقلیم کردســتان عراق کــه از جنبش تغییر بــود به همراه
اعضــای ایــن گــروه از اربیل بیــرون رانده شــدند و پارلمــان تعطیل شــد .اما چند
مــاه پیــش دو حزب دموکــرات و اتحادیه میهنــی مذاکره کردنــد و اتحادیه میهنی
پذیرفت در قبال بازگشــایی پارلمان اقلیم ،موافقت خود را با همهپرسی استقالل
اعالم کند.

تقویت احتمال تعویق همهپرسی
استقالل اقلیم کردستان عراق
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در ناصریه عراق رخ داد

شهادت  11ایرانی در حمالت تروریستی داعش

Xinhua

اول
يكــي از بزرگتريــن ســرمايههاي حــال حاضــر
دفتر
كشــور عزيزمــان ايــران ،نيــروي انســاني جــوان و
دانشآموختــهاي اســت كــه اگر در مســير توســعه و
تعالي ،بهخدمت گرفته شــود نتايج قابل توجهي در
بر خواهد داشت.
وجود نيروي انســاني جوان ،براي برخي كشــورها
يك آرزوي دســت نيافتني اســت و حــال آنكه امروز
سیدرضا
صالحی امیری
در ايران اســامي بــا انبوه جوانان خالق و با دانشــي
استاد دانشگاه
روبه رو هســتيم كه بايد با مديريت صحيح آنها را به
چرخه مســئوليت وارد كنيم .اصوالً گردش مديريت
يك ضرورت قطعي است و همه مباني ديني ،عقالني و حتي سياسي داللت
بر گردش مديريتي دارد .پرواضح اســت كه اين گردش و واگذاري به معناي
ناديــده انگاشــتن تجارب بــزرگان و خدمات پيشــينيان نبوده و نيســت .بلكه
مراد انتقال تجربه به نسل جديد و رشد جوانان خالق است.
بــزرگان و پيشكســوتان بايــد كانــون مشــورت و بيــان تجربــه قــرار بگيرند
و در سياســتگذاريها نقــش مؤثــر ايفا كننــد و در كنار آنان جوانــان متعهد با
بــه كارگيري نيــروي جواني و خالقيت خود در روند توســعه و پيشــرفت تأثير
مضاعفــي بگذارنــد .در غيــر ايــن صــورت اگــر نظــام مديريتي به يــك دايره
محدود و بسته تبديل شود ،در نتيجه با خطر اختالل مديريتي مواجه و نظام
مديريتــي فاقــد خالقيت ونــوآوري به امري تكــراري و غير پويــا مبدل خواهد
شــد .امري كه در برخي كشــورهاي مرتجع همســايه به وضوح ديده ميشود.
واضــح اســت كه ضــرورت واگــذاري امــور اجرايــي بــه جوانان نه يــك بحث
سياســي يا احساســي بلكه يك ضرورت عقالني و اســتراتژيك اســت .اساســاً
جوانــان به دليل قدرت ريســكپذيري باال و انگيزش الزم بــراي بروز توانايي
خود ميتوانند به مسير توسعه شتاب بيشتري ببخشند.
به خاطر داريم كه ســن مديريتي كشــور در ابتداي انقالب به ســن جواني
بســيار نزديــك بــود و امروز هم ميتــوان در ســطوح اجرايي به تــوان جوانان
مؤمــن ،متعهــد و انقالبــي اميــد بســت .مگــر در عرصــه دفــاع از ارزشهاي
اسالمي و حفاظت از كيان سرزميني خود ،شاهد جانفشاني جوانان پاكباخته
عزيزمان نيستيم؟
مطمئن باشــيم كه جوانان ما با همين عزم و اراده در ميدان خدمت هم
خــوش خواهند درخشــيد .اگر ســازوكاري تدوين شــود كه در همه دســتگاهها
پيشكسوتان و مديران با تجربه كانون سياستگذاري قرار بگيرند و تجارب آنان
به صورت نظام مند به نيروهاي جوان منتقل شود ،شاهد شكوفايي خالقيت
جوانان عزيزمان خواهيم بود.
يكــي از عرصههــاي بــروز خالقيــت جوانــان فرهيختــه و علــم آموخته
مــا عرصــه كســب و كار الكترونيكي اســت كــه ظرفيت جديــد و بيمانندي
خلــق كرده اســت و امروز گردش مالي اســتارتاپهاي انقالبي در تجارت و
خدمــات برخط به شــهروندان به پا كرده اســت .شــركتهاي دانش بنيان
مثــال ديگري اســت كــه در عرصه ميدانداري جوانان شــاهد آن هســتيم.
نبايــد فرامــوش كنيــم كه غفلــت از جوانــان و ناديــده گرفتن اين ســرمايه
بينظير يك تهديد به شــمار ميرود .سيل ميليوني جوانان فارغالتحصيل
اگر بموقع وارد چرخه مســئوليتپذيري و خدمت به جامعه نشــود از يك
سو به انزوا و دچار شدن به آسيبهاي اجتماعي ميانجامد و از سوي ديگر
احتمــال خروج مغزها از كشــور و محروم شــدن كشــور از اين ســرمايهها را
افزايش ميدهد.
بنابراين انتظار امروز جوانان مبني بر ورود به چرخه مسئوليت و واگذاري
امور اجرايي به آنان خواسته بيجايي نيست.
خوشــبختانه دولــت دكتر روحاني به نقش جوانان و تأثير شــگرف آنان بر
روند توســعه باور عميق دارد و تالشهاي مناســبي در دولت دوازدهم براي
بهكارگيــري نيروي خــاق جواني صورت گرفته اســت و اميدواريــم روزبهروز
شــاهد مســئوليتپذيري بيشــتر جوانــان و درخشــش نســل جديــد در همــه
عرصهها باشيم.

پای درددل آنها که اغلب مقصر حوادث جادهای خوانده میشوند
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گفت وگو با رضا نصری درباره تنگناهای «کاخ سفید» علیه ایران:

حجم فاینانسهای جذب شده ایران در پسابرجام به  43/5میلیارد دالر رسید

ناصریه ،شهری در استان ذی قار در جنوب عراق واقع در  380کیلومتری بغداد،
روز پنجشــنبه هدف حمالت گروه تروریستی داعش قرار گرفت و در این حمالت
دســت کم  60نفر شــهید و بیش از  85نفر دیگر زخمی شــدند که به گفته احمد
سیاهپوش ،سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در بصره ،در میان شهدا  11ایرانی
و در میان زخمیها نیز دست کم  11ایرانی دیگر وجود دارد.به گزارش ایرنا به نقل
از احمد سیاهپوش ،هویت چند نفر از شهدا به دلیل سوختگی باال از حیث ایرانی
یا عراقی بودن هنوز مشخص نشده است .به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از
یک منبع امنیتی در استان «ذی قار» تروریستهای داعش که لباسهای نظامی
بــه تن داشــتند و ســوار بر دو خــودرو بودند ،روز پنجشــنبه به رســتوران بین راهی
«فــدک» در شــهر ناصریه حملــه کرده و به ســوی افرادی که در رســتوران حضور
داشــتند به صورت بیهدف تیراندازی کردند .آنها سپس به سوی ایست بازرسی
فدک رفته و یکی از خودروهای بمبگذاری شده خود را در نزدیکی ایست بازرسی
منفجر کردند و در همان جا هم به صورت بیهدف به مردم تیراندازی میکردند.
علی الریجانی رئیس مجلس با صدور پیامی این جنایت تروریستها را محکوم
کرد .بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم ضمن محکومیت
شدید حمالت تروریستی روز پنجشنبه عراق ،اعالم کرد :نهادهای ذیربط از جمله
سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد در حال بررسی جزئیات و هویت شهدا
و مجروحان عزیز و بیگناه این اقدام تروریســتی هستند .به گزارش پایگاه خبری
الیوم السابع ،وزیر کشور عراق در پی حمالت انتحاری روز پنجشنبه ذی قار ،رئیس
اداره استخبارات استان ذی قار را برکنار کرد .اسامی شهدای ایرانی به این ترتیب
اعالم شــده اســت :خانم جهان رمضانی ،مهریه غفاری ،محمد یاســین روشــی،
مائده کشاورز ،جهان شیر روستا ،شهریار نیازی ،رضا برنده ،محمد حسن سرافراز،
اهلل داد چراغی و یک نفر هم به نام «رستمی» که هنوز نام او نامشخص است.

