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عمل مسئوالن و علما تأثیری بیشتر از تبلیغ زبانی دارد
یک حرکت جوانانه و پرتالش و نشـــاط وجود دارد
کـــه آینده ای به مراتـــب بهتر از امـــروز را برای ایران
مستحکمتر از همیشه کرده است
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اول دفتر
کمتــر از یــک ماه پیــش آقای گابریــل وزیر امــور خارجه وقت
آلمان در مصاحبه با اشپیگل اعالم کرد که کشورهای اروپایی
سه پیشــنهاد را پیش روی ایران قرار میدهند .پیشنهادهایی
کــه به گفتــه او عبارت بودنــد از «متوقف کــردن آزمایشهای
موشــکی»« ،عدم دخالت در کشــورهای منطقــه» و «رعایت
حقوق بشر» .مجموعهای که گویا به اعتبار این کشورها از نظر
علی بیگدلی
اســتراتژیک با ارزش برجام برای ایران برابری میکند و اگر از
کارشناس مسائل
سوی جمهوری اسالمی ایران پذیرفته نشود ،اروپا میتواند از
بینالملل
زیر بار تعهد خود به برجام شانه خالی کند.
این نخســتین بار بود که این موضوع به نحو استراتژیک از
سوی اروپا مطرح شد .موضعی که به نحوی در سفر آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه
به تهران نیز تکرار شــد و البته چنانکه از اخبار برمیآمد نه تنها پاســخ مثبتی از ایران
نگرفت که حتی بســیاری از رســانهها از موضع سخت تهران در قبال این پیشنهادها
خبر دادند .با این حال فارغ از صحت و سقم ادعاهایی که مبنای پیشنهادات سه گانه
اروپا قرار گرفتهاند باید گفت که این پیشــنهادها میتوانسته است یکی از موضوعات
مطرح در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین باشد.
زیرا این پیشنهادها باوجود خارج بودن موضوعات مطرح شدهاش از توافق برجام
که بر موضوع فعالیت ایران در حوزه فناوری هســتهای متمرکز اســت ،نهایت تالش
اروپا برای نگاه داشتن طرف امریکایی در برجام و حفاظت از این توافق بینالمللی در
مقابل تبعات ناسازگاری کاخ سفید با آن است .زیرا تصور اروپا بر این است که در صورت
پذیرش این پیشنهادها از سوی ایران قادر خواهد بود در برابر هرگونه بهانهجویی امریکا
از جمله خواست امریکا مبنی بر برداشتن تقید زمانی برجام بایستد.
در کنار این مسأله باید گفت که تالش جدی امریکا بر این است که به نحوی از
برجام خارج شــود که این خروج تأثیر نامطلوبی بــر روابط با متحدان اروپاییاش
نگذارد .این خواست در برابر اروپایی که به جد نمیخواهد کلیت برجام را از دست
بدهد موقعیت ویژهای را پیش روی امریکا گذاشــته اســت .موقعیتی که برکناری
آقای تیلرســون ب ه عنوان چهره میانهروتر در برابر توافق هســتهای و سپردن کار به
فردی همانند آقای پمپئو یکی از واکنشهای ناگزیر نسبت به آن است .زیرا ترامپ
ترجیــح میدهــد با مهــرهای پیــش روی طرفهای اروپایــی قرار بگیــرد که تردید
کمتری نســبت به موضع او در قبال برجام داشــته باشد و نسبت به تبعات منفی
خــروج از برجام ابراز نگرانی نکند .تغییر در کابینه ترامپ حکایت از آن دارد که او
به سمت ترمیم دولت خود بر اساس اهداف شخصی و شکل دادن به یک کابینه
کامالً امنیتی و نظامی و حرف شنو و اطاعت پذیر در حال حرکت است .چنانکه در
ادامه آقای مک مســتر نیز که تفکرات میانه تری نســبت به ترامپ دارد در آستانه
برکناری اســت .مجموعه این شرایط مسلماً کار را برای برجام سختتر میکند و
شــاید بتوان گفت با این مهره چینیها و روی کاغذ همه چیز برای خروج امریکا از
برجام فراهم است.
تنهــا مانع باقیمانــده در این میان موضع اروپــا در قبال این روند اســت ،زیرا از
دســت ندادن روابط با اروپا چیزی نیســت که ترامــپ روی آن قمار کند .کما اینکه
تاکنون ســعی کرده اســت از روشهای غیرمستقیمی چون باال بردن تعرفه فوالد
و آلومینیوم از مبدأ اروپا برای اعمال فشار و افزایش حرف شنوی بیشتر طرفهای
اروپایی استفاده کند .بنابراین باید امیدوار بود که کشورهای اروپایی ضمن ایستادن
در برابــر این فشــارها قدر اهرم فشــار اهمیت روابط خود با امریــکا را بدانند و روی
راهحلهــای غیرمنطقی چــون دخیل کردن شــروط خارج از موضــوع برای حفظ
برجام بیش از این سرمایهگذاری نکنند.

اعتراض کشاورزان
در نماز جمعه اصفهان

بنا به گزارشی که ایرنا منتشر کرده است،
جمعــی از کشــاورزان شــرق اصفهان با
حضور در مراســم نمازجمعه این هفته
اصفهــان خواســتار حــل مشــکالت آب
در منطقــه شــرق اصفهــان و پیگیــری
مطالباتشــان شــدند .بنا بر این گزارش،
ســید مجتبی میردامادی در خطبههای
نمــاز جمعــه اصفهــان در واکنــش بــه
ایــن اعتراضها گفت :من به کشــاورزان
عزیــز نویــد میدهم کــه در آینده شــرق
اصفهــان یک ســرزمین با باغهای ســبز
خواهد بود و همه کشــاورزان عزیز از رفاه
برخوردار میشوند.کشــاورزان بدانند که
همه دســتگاههای استانی و کشــوری در
تالشاند تا مشــکالت آب در اصفهان و
منطقه شرق این شهر حل شود.
وی همچنیــن دربــاره ماجــرای «دختــران
خیابــان انقالب» گفت :اینکــه چهار دختر
فریبخــورده حجابشــان را در خیابــان
بردارنــد مســئله حقیــری اســت؛ شــارع
مقدس به حکومت اســامی تکلیف کرده
که مانع از رواج حرام الهی در جامعه شود.

برش

گفت وگو ی اختصاصی «ایران» با محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری

همه منتظرند دیگری صدای مردم را بشنود

اســـیر حاشیه نمی شـــوم و صرفاً بر امور دفتر و اجرای دستورات
رئیس جمهوری متمرکز هستم
رابطـــه ام با دکتـــر جهانگیری صمیمی تر از دوران وزارت اســـت
مؤثریـــن و تریبـــون داران نبایـــد مـــروج رفتـــار خیابانی باشـــند

همه مسئوالن مخاطب مردم هستند و پاسخگویی به این مطالبات
در گرو همدلی و همراهی تمام قوا و نهادها با محوریت والیت اســـت
از بـــزرگان و مراجـــع عزیـــز انتظـــار داریم قبل از اعـــان عمومی
توسقم شنیده ها را از دولت استعالم کنند
صح 
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سخنگوی وزارت کشور خبر داد

فعالیت  56سازمان مردم نهاد در موضوع حقوق شهروندی

سخنگوی وزارت کشور از ثبت تعداد  ۵۶تشکل و سازمان
مــردم نهاد فعــال در موضــوع حقوق شــهروندی در کل
کشــور خبر داد و گفت :وزارت کشور در دولت تدبیر وامید
برای حضور و افزایش نقش مؤثر سازمانهای مرد م نهاد
در تمام امور جاری کشــور اهتمام جــدى دارد و بر همین
اســاس فرآیندهــاى اخــذ مجــوز در وزارت کشــور بهطــور
محسوســى نظاممند و تسهیل شــده است .وی همچنین
از امضــای تفاهمنامه میان ســازمان اداری و اســتخدامی
و وزارت کشــور بهمنظور توســعه مشــارکت ســازمانهای
مــردم نهاد در تأمیــن حقوق شــهروندان در نظام اداری
کشور خبر داد.

بهگزارش «ایران» سید سلمان سامانی با اعالم این اخبار
افزود :ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور بر اســاس این
توافقنامه با هماهنگی وزارت کشــور نســبت ب ه طراحی و
اجــرای برنامههای مربوط به اســتفاده بهینــه از ظرفیت
ســازمانهای مردمنهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق
شــهروندان در نظــام اداری اقدام خواهد کرد .ســخنگوی
وزارت کشور تأکید کرد :دستگاههای اجرایى الزم است در
انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پستهای مدیریتی
و حســاس ،سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت
از حقــوق شــهروندی در نظــام ادارى را بــ ه عنــوان یــک
شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.

کمیته تحقیقات روسیه در پرونده «سکریپال» با انگلیس همکاری میکند

با افزایش تنشها میان مسکو-لندن در ارتباط با مسمومیت
جاسوس دوجانبه پیشین ،کمیته تحقیقات روسیه تحقیق و
تفحــص جنایی در ارتباط بــا این موضوع را آغاز کــرده و قرار
است در این خصوص با انگلیس همکاری کند.
بهگــزارش مهــر بــ ه نقــل از اســپوتنیک ،روز گذشــته کمیتــه
تحقیقات روســیه اعالم کرد که تحقیــق و تفحص جنایی در
ارتباط با موضوع مســمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس
ســابق ایــن کشــور و دختــرش را آغاز کرده اســت .قرار اســت

کمیته تحقیقات روسیه با همکاران انگلیسی خود نیز در این
خصوص همکاری کند .این تحقیقات در حالی آغاز میگردد
که تنشها میان لندن-مسکو از روز چهارم مارس و همزمان
با مسمومیت جاسوس دوجانبه سابق و دخترش باال گرفت.
انگلیس با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود ب ه سمت روسیه،
ضمن تعلیق روابط دیپلماتیک در سطوح باال ۲۳،دیپلمات
روس را اخراج کرد؛ اقدامی که قطعاً با مقابلهبهمثل مســکو
همراه خواهد بود.

نوروزخوانی در روستای «سرکالته» استان گلستان

وزیر امور خارجه عمان در تهران

ایرنا

ســخنگوی دستگاه دیپلماسی از سفر وزیر امور خارجه عمان ب ه تهران خبر داد.
ب ه گزارش «ایران» بهرام قاســمی با اعالم این خبر گفت :یوسف بن علوی ،وزیر
امــور خارجه عمان به منظــور دیدار و گفتوگو با محمدجــواد ظریف ،وزیر امور
خارجــه و دیگــر مقامهــای کشــورمان و رایزنی و تبــادل نظر در خصــوص روابط
دوجانبه و مسائل منطقهای میهمان تهران است.

سجاد صفری  /ایران

دروغ میسازند
و بهآن حمله میکنند

دیگر
صفحهها

کســـانی که سخنانشـــان در منبرها و تریبونهای
دیگر شنونده دارد ،به وظایف خود در تحقق شروط
وعده همراهـــی پـــروردگار یعنی «تربیـــت ایمانی،
تقوایی و احسانی» جامعه عمل کنند

