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انتقاد معاون وزیر کار
از امیدزدایی
 5ساله منتقدان دولت

احمـــد میـــدری ،معاون وزیـــر کار
در نشســـت «فقر و بودجـــه  »97از
منتقـــدان دولـــت ،خبرگزاریهای
منتقـــد و صدا و ســـیما بابت پمپاژ
یأس به جامعه در  5ســـال گذشته
انتقاد کرد.
به گزارش «ایران» ،وی با بیان
اینکه امروز خبرگزاریهای راســـت
ناراحتند که چرا در شـــهرها آشوب
شده اســـت ،خطاب به آنان گفت:
چیـــزی را درو میکنید که خودتان
تولید کردیـــد .در تـــورم  40درصد
صدایتـــان درنیامد ،امـــا برای یک
شـــوکی که در تخم مرغ ایجاد شد،
خبرنگار از من ســـؤال میپرسد که
این چند روز تخـــم مرغ خریدید؟
من از ایشان سؤال میکنم شما در
زمان احمدینژاد نخود خریدید؟
لوبیـــا خریدیـــد؟ میدری بـــا طرح
ایـــن ســـؤال کـــه چـــرا در آن زمان
خبرگزاری فارس و تلویزیون هیچ
چیزی را منتشـــر نمیکرد ،اضافه
کرد 5 :ســـال شـــبانه روز یأس را در
جامعه پمپاژ کردیـــد ،امروز بروید
جمـــع بکنید .شـــهرها به آشـــوب
کشـــیده شـــد ،جرقه را کـــدام امام
جمعه زد؟ امروز ببینید چه کردید
با این جامعه.

کنای ه سردار نقدی
به احمدینژاد

ســـردار محمدرضا نقدی ،رئیس
سابق بسیج در دیدار با پاسداران
استان فارس خطاب به مسئوالن
ســـابق که امروز مدعی شـــدهاند،
گفت :اگر موضـــوع عدالتخواهی
اســـت چرا پیـــش از این ســـاکت
بودیـــد و هـــم اکنـــون کـــه قـــرار
اســـت قـــوه قضائیه بـــه تخلفات
اطرافیانتان رسیدگی کند ،مدعی
شـــدهاید؟ بـــه گـــزارش انتخـــاب
وی افـــزود :مـــردم نبایـــد ایـــن
عوامفریبیها را باور کنند.
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روسیه  :روندهای داخلی ایران ارتباطی به شورای امنیت ندارد
ظریف :بهترین شیوه احترام ترامپ به ملت ایران ،محروم کردنشان از منافع اقتصادی برجام است!

امریکا در شرایطی درخواست برگزاری
نشسـ ــت فوقالعـ ــاده شـ ــورای امنیـ ــت را
بـ ــا هـ ــدف بررسـ ــی اعتراضـ ــات داخلـ ــی
ایـ ــران تکرار کـ ــرده که گزینـ ــه بازگرداندن
تحریمهای هستهای روی میز دولتمردان
امریـ ــکا قرار گرفته اسـ ــت .اظهارات ضد و
نقیض مقامهای کاخ سـ ــفید درباره تأیید
نکردن دوبـ ــاره پایبندی ایران به تعهدات
برجامیاش را باید در این راسـ ــتا ارزیابی
کـ ــرد .بـ ــا این حـ ــال تـ ــاش ترامـ ــپ برای
حمایـ ــت از معترضـ ــان ایرانـ ــی و ادعای
ایسـ ــتادن کنار آنها در شـ ــرایطی که برخی
چهرههای سیاسـ ــی امریـ ــکا هـ ــم او را در
مواجهه بـ ــا ناآرامیهای ایـ ــران دعوت به
سـ ــکوت میکنند و خواهـ ــان پایبندی کاخ
سفید به برجام هستند ،تالشی است که بی
سرانجام بودن آن از هم اینک هویداست.
ترامپ برای روشـ ــن کـ ــردن اینکه چگونه
به خواسـ ــته مردم معترض ایران احترام
میگـ ــذارد ،بایـ ــد توضیح روشـ ــنی به این
توئیت کنایهآمیز ظریف بدهد که «رئیس
جمهوری شیوه عجیبی برای نشان دادن
«چنین احترامی» برای ایرانیـ ــان دارد :از
برچسـ ــب زدن آنها به عنوان یک «ملت
تروریسـ ــت» و ممانعـ ــت از ورود آنهـ ــا به
ن تنـ ــگنظرانه به
امریـ ــکا گرفته تـ ــا توهی 
نام خلیج فارس .اما بهترین آن« ،کمک
بـ ــه آنهـ ــا» از طریق محروم کردنشـ ــان از
منافع اقتصادی ناشـ ــی از برجام است».
اعتراض ظریف به موضعگیری خصمانه
واشنگتن در شـ ــرایطی مطرح شده است
که مقامهای سیاسـ ــی امریکا بعد از طرح
مواضع مداخله جویانه درباره اعتراضات
برخی شهرهای ایران درخواست برگزاری
نشست شورای امنیت را مطرح کردهاند.
درخواستی که نخست با پاسخ رد شورای
امنیت روبهرو شد اما نماینده دائم امریکا
در سـ ــازمان ملل متحد بار دیگر شـ ــورای
امنیت سازمان ملل را برای تشکیل جلسه
اضطـ ــراری بـ ــرای بررسـ ــی اعتراضات در
ایران فراخوانده است .با وجود این دولت
روسـ ــیه پیشـ ــاپیش با برگزاری این جلسه
مخالفت و مقامات واشنگتن را به دخالت
در امـ ــور داخلی ایران متهم کرده اسـ ــت.

سـ ــرگئی ریابکوف معـ ــاون وزیـ ــر خارجه
روسـ ــیه تأکیـ ــد کرد ،مسـ ــکو به واشـ ــنگتن
درخصوص تالشها برای مداخله در امور
داخلی ایران هشدار داده است .ریابکوف
با اشـ ــاره به اینکه امریکا عمـ ــداً از اوضاع
فعلـ ــی در ایران اسـ ــتفاده میکند تا ثبات
در اجـ ــرای برجام را تضعیـ ــف کند ،تأکید
کرد« :واشنگتن تالش کرده از فرصت ایجاد
شده برای مطرح کردن مسائل جدیدی در
ارتباط با توافق هستهای ایران استفاده کند.
این مسـ ــأله شاهدی بر تالشی عمدی برای
تضعیف تعهد جامعـ ــه جهانی به برجام
است .این اصالً در شأن همکاران امریکایی
ما نیسـ ــت ».این دیپلمات روس همچنین
گفـ ــت که روندهـ ــای داخلـ ــی در ایران هیچ
ارتباطی بـ ــه عملکردهای قانونی شـ ــورای
امنیت ندارد.
معاون ترامپ :بـ ــه دنبال قانون جدید
برایبرجامهستیم
با وجود مخالفت صریح کشـ ــورهایی
چـ ــون روسـ ــیه بـ ــا مداخلهجوییهـ ــای
امریـ ــکا دربـ ــاره ایـ ــران و اعتراض به سـ ــوء
اسـ ــتفاده واشـ ــنگتن از این موضـ ــوع برای
تصمیمگیـ ــری دربـ ــاره برجـ ــام ،معـ ــاون
رئیس جمهوری امریکا از همکاری دولت
واشـ ــنگتن و کنگـ ــره برای تصویـ ــب قانون
جدیدی درباره توافق هستهای ایران خبر
داده اسـ ــت .مایک پنـ ــس در مصاحبه با
صدای امریکا با اعالم این خبر که ترامپ
اواخـ ــر ماه جـ ــاری یک بار دیگـ ــر پایبندی
ایران به توافق هستهای را رد خواهد کرد،
گفـ ــت« :دولت ترامپ و اعضای کنگره در
حال کار روی تحریمهای جدید هستهای
و موشکی ایران هستند که جایگزین توافق
هستهای  2015خواهد شد .توافق هستهای
فعلی بـ ــه ایران اجـ ــازه می دهـ ــد برنامه
توسعه تسـ ــلیحات اتمیاش را پس از 10
سـ ــال مجدداً از سـ ــر بگیرد ».وی در ادامه
افـ ــزود« :واقعیـ ــت این اسـ ــت کـ ــه توافق
هسـ ــتهای ایـ ــران ،از پایه و اسـ ــاس ناقص
اسـ ــت ،چرا که بر اساس ایـــــ ــن توافقنامه
 10ساله ،ایرانیها میتوانند پس از سپری
شـ ــدن این محدودیـ ــت  10سـ ــاله ،برنامه
تسلیحات هستهای را توسـ ــعه دهند ».او

نامه اعتراضی ایران به دبیرکل سازمان ملل

برش

نماینـ ــده ایران در سـ ــازمان ملـ ــل در واکنش بـ ــه مواضع مداخله
جویانـ ــه امریکا دربـ ــاره ایران افزون بر پاسـ ــخ توئیتری ظریف ،به
دبیـ ــرکل سـ ــازمان ملل متحد نامـ ــه اعتراض نوشـ ــت .غالمعلی
خوشـ ــرو در نامهای به آنتونیو گوترش ،اقدامات مداخله جویانه
فاحـ ــش دولت امریـ ــکا در امور داخلی کشـ ــورمان را در تناقض با
قواعد آمره حقوق بین الملل و برخالف اصول و اهداف منشـ ــور
ملل متحد خواند .خوشـ ــرو با بیان اینکـ ــه رئیس جمهوری امریکا و
کخود،ایرانیهارابهاقدامات
معاونویدرتوئیتهایمکررمضح 
خرابکارانـ ــه تحریک کـ ــرده اند ،افـ ــزود« :اقدامات مداخلـ ــه جویانه
فاحشـ ــی که هم اکنون توسـ ــط دولت امریکا صورت می گیرد ،در تناقض با قواعد آمره حقوق بین الملل و
برخالف اصول و اهداف منشـ ــور ملل متحد است .دولت جمهوری اسالمی ایران انتظار دارد همه کشورها
چنین سیاستها و سخنان خطرناکی را محکوم کرده و از دولت ایاالت متحده بخواهند مسئوالنه عمل کند
و به اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل پایبند بماند».

افـ ــزود« :دولـ ــت ترامپ و کنگـ ــره در حال
تهیه قانونی هسـ ــتند که اگر ایران تالشها
برای توسـ ــعه بمب اتمی و موشکها را از
سـ ــر بگیرد ،همه تحریمهای هسـ ــتهای و
موشـ ــکی فوراً علیه تهـ ــران اعمال خواهد
شـ ــد ».او همچنیـ ــن در یادداشـ ــتی بـ ــرای
روزنامـ ــه واشـ ــنگتن پسـ ــت در حمایت از
ناآرامیهای ایران گفت «این بار امریکا در
برابر اعتراضات ساکت نخواهد نشست».
سنا  :طرح اصالح برجام
آمادهنیست
اشـ ــاره پنس به حمایت از معترضان
و تـ ــاش بـ ــرای تغییـ ــر برجـ ــام در حالی
اسـ ــت که خبرگزاری فرانسـ ــه بـ ــه نقل از
برخی سـ ــناتورهای امریکایـ ــی خبر داده
اسـ ــت کنگـ ــره در حـ ــال کار روی طرحی
بـ ــرای اصـ ــاح برجـ ــام اسـ ــت امـ ــا ایـ ــن
طرح درمـ ــاه ژانویه آماده نخواهد شـ ــد.
در این راسـ ــتا باب کورکـ ــر ،رئیس کمیته
روابط خارجی سـ ــنای امریـ ــکا که همراه با
بن کاردین ،سـ ــناتور ارشـ ــد دموکـ ــرات در
حال تدوین و بررسـ ــی این طرح هستند از
کاخ سفید خواسـ ــتهاند تالش برای تغییر
توافق هسـ ــتهای نباید به اعتراضات ایران
ارتباطی داشـ ــته باشـ ــد .باب کورکر گفت:
«مـ ــن امیـ ــدوارم که مـ ــا روی این مسـ ــأله

تمرکزنکنیمومحورایناعتراضاتنباشیم.
این اقدام فقط به آنهـ ــا یک نیروی بیرونی
میدهـ ــد تـ ــا روی ما متمرکز شـ ــوند و توجه
مردم را به جای دولت به سمت ما متوجه
میکند».اینهشدارهادرحالیمطرحشده
اسـ ــت که دفتر کنترل داراییهـ ــای خارجی
امریکا که از نهادهای وابسته و تحت نظارت
وزارتخزانهداریاینکشوربهشمارمیرود،
دو روز پیـ ــش نام پنج نهـ ــاد ایرانی از جمله
مرکز پژوهشهای شـ ــهید اسالمی ،صنایع
شهید خرازی ،صنایع شهید مقدم ،صنایع
شهیدصنیعخانیوصنایعشهیدشوشتری
رابهفهرستتحریمهایخودافزود.
شرمن :ترامپ ممنوعیت صدور ویزا
برای ایرانیان را بردارد
مقامهـــای امریکایـــی در حالـــی ادعا
میکنند مواضع آنها تنها حاکمیت ایران
را نشـــانه رفته اســـت که جیمـــز ماتیس،
وزیر دفاع امریـــکا در اولین موضعگیری
خود در مـــورد حوادث اخیر ایـــران گفته
«امریکا با رژیم ایران مشکل جدی دارد،
اما با مردم ایران مســـألهای ندارد» که بنا
بـــه گفته برخی چهرههای ســـابق دولت
امریـــکا ،ترامـــپ میکوشـــد از فرصـــت
اعتراضـــات ایـــران بـــرای تصمیمگیری
علیه توافق هســـتهای بهرهبـــرداری کند.

وندی شـــرمن ،مذاکره کننده ارشد سابق
امریکا در مذاکرات هستهای در یادداشتی
که در نشـــریه تایم منتشر شد ،نوشت که
ترامـــپ و مشـــاورانش در حالی به دنبال
اعتراضـــات ایـــران و بـــا هـــدف کمک به
معترضـــان ایرانـــی ،توافق هســـتهای را
نشـــانه گرفتهانـــد که این طـــرز تفکر یک
درک کامالً اشـــتباه از شرایط است .شرمن
در توضیح دالیل این اشـــتباه نوشته است:
«برجـــام در ایران بســـیار محبوب اســـت،
ایرانیهـــا به این توافق به عنـــوان یک گام
مهم در بهبود اقتصاد که خواســـته اصلی
آنهـــا در اعتراضات نیز همین موضوع بود
نگاه میکنند و اگر ترامپ توافق هســـتهای
را لغو کند ،این اقدام باعث مقاومت بیشتر
مردمایرانعلیهامریکامیشود».اینمقام
سابقامریکادرادامهبهترامپتوصیهکرده
اســـت اگر او واقعاً به دنبال کمک به مردم
ایران اســـت بهتر اســـت گامهـــای دیگری
بردارد؛ از جمله اینکه نشان دهد که خود
او نیز به حقوق بین المللی پایبند اســـت
و همچنین ممنوعیت صـــدور ویزا برای
ایرانیهایی را که خواستار ورود به امریکا
هســـتند بـــردارد و در نهایت تحریمهای
امریـــکا در رابطه با حقوق بشـــر را ادامه
دهد.

editorial@iran-newspaper.com

دیگه
چه خبر
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انتقاد مشاور روحانی
از سخنان خطیب جمعه تهران

مشـــاور رئیس جمهوری در یک رشته توئیت ،از آیتاهلل
خاتمی ،خطیب نماز جمعه تهران بابت انتســـاب همه
اعتراضهای اخیر به گرانیها و برجســـته کردن نقش دولت در این زمینه
ت ستیز کردن جامعه به نفع امنیت ملی نیست.
انتقاد و تأکید کرد که دول 
حمیـــد ابوطالبی با بیـــان اینکـــه در خطبههای نمازهـــای جمعه به حق
بودن شـــروع اعتراضات و شـــنیده شدن حرف مردم اشـــاره شده ،نوشت:
این ســـخنان ،سخنانی نیکو و مبین این امر اســـت که این حق به رسمیت
شناخته شده و قرار است همیشه به آن احترام گذاشته شود؛ چراکه مبنای
آن قانون اساسی بوده و ربطی به دولتها ندارد.
وی اضافه کرد :اما ضرورت دارد بپذیریم که فعال شدن الیههای پیچیده
اعتراضـــات اجتماعی ،نمیتواند گزینشـــی و صرفاً اقتصادی باشـــد؛ زیرا
انـــرژی آزاد شـــده از کنشهـــای اجتماعـــی مبتنی بـــر نارضایتیهای چند
دهـــهای اقتصـــادی ،عامل تحـــرک و گســـترش دیگر الیههای کنشـــگری
اجتماعی است.مشـــاور رئیـــس جمهوری تأکیـــد کرد :لذا باید نســـبت به
ت اجتماعی برآمده
گامزدن در این حوزه هوشـــیار باشـــیم .چراکه گسســـ 
از آن ،به آســـانی ترمیم نشـــده و دولتســـتیز کردن جامعه به نفع امنیت
ملی نبوده؛ و را ه حل مشکالت مزمن کشور ،سوق دادن کنشها و الیههای
نارضایتی به ســـمت دولت نیســـت .همه باور دارند تمام تحوالت پس از
انتخابات به هم مرتبطند.

سفارت ایران در انگلیس  :لندن بر رسانههای
فارسی زبان خود نظارت کند

سفارت کشورمان در لندن خواستار نظارت بر برخی رسانههای
خبری فارســـی زبان مستقر در انگلستان شـــد .به گزارش ایسنا،
یک منبع آگاه در ســـفارت ایران در لندن اعالم کرد که ســـفارت
کشـــورمان با ارســـال نامهای به نهاد عالی نظارت بر رسانهها و
شبکههای صوتی و تصویری انگلستان (آفکام) درخواست کرده
است که با توجه به آنکه برخی از رسانههای خبری فارسی زبان
مســـتقر در انگلســـتان با نقض صریح قوانین داخلی انگلستان
و قوانین بینالمللی تالش بســـیاری را طـــی روزهای اخیر برای
ترغیـــب معترضـــان در ایران به شـــورش و درگیری مســـلحانه
بـــه عمل آوردهاند ،الزم اســـت آفـــکام برای توقف خبرســـازی
ناســـالم این شـــبکهها با هدف صیانت از اطالعرسانی حرفهای
اقدامهای الزم را اتخاذ کند.

شکایت علمالهدی از کرباسچی و جالییپور

در پی شـــکایت دفتر حجتاالسالم والمســـلمین علمالهدی امام جمعه
مشهد ،غالمحســـین کرباسچی و حمیدرضا جالییپور به دادسرای مشهد
احضار شـــدند .به گزارش فارس ،بازپرس شعبه  209دادسرای عمومی و
انقالب مشـــهد در این خصوص گفت :این افراد به اتهام تشـــویش اذهان
عمومـــی و نشـــر اکاذیب علیـــه علمالهدی احضار شـــدهاند .پیـــش از این
کرباســـچی و جالییپور هرگونه انتشـــار خبر دربـــاره علمالهدی را تکذیب
کرده بودند.

