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سیاسی

وطن امروز شماره 2461

اخبار

جمعه عید فطر باشد
نماز جمعه برگزار نمیشود

مسؤول دفتر رئیس ستاد اقامه نماز جمعه
تهران درباره برگ��زاری نمازجمعه این هفته و
چگونگی برگزاری نماز عید فطر توضیحاتی ارائه
کرد .مسؤول دفتر رئیس ستاد اقامه نمازجمعه
تهران در گفتوگویی در پاسخ به این پرسش
که این هفته نمازجمعه تهران برگزار میشود یا
خیر؟ اظهار کرد :ما همه جوانب را سنجیدهایم
و هماهنگیها برای برگزاری نمازجمعه و نماز
عید فطر را در نظر داریم ،بنابراین اگر نماز عید
فطر به روز شنبه موکول شود ،طبعا نماز جمعه
هم برگزار میشود اما در حال حاضر نمیتوانیم
اظهار نظر دقیقی دراین باره داشته باشیم .وی
تاکید کرد :ما به همه کس��انی که باید درباره
برگزاری نمازجمعه آمادگی داشته باشند ،این
موض��وع را اعالم کردهایم و تمام ائمه جماعات
در کش��ور برای این موضوع آمادگی دارند که
اگر نماز عید فطر به روز ش��نبه موکول ش��د،
نمازجمعه را در شهرهایشان برگزار کنند ،چرا
که اگر روز جمعه عید باشد نماز جمعه خود به
خود منتفی میشود و مردم پس از اقامه نماز
عید به خانههای خود میروند.

مردم باید در عمل دغدغه مسؤوالن
برای رفع مشکالت را ببینند

تولیت آس��تان قدس رض��وی با تاکید بر
اینک��ه فقر و آس��یبهای اجتماع��ی زیبنده
کش��ور اس�لامی م��ا نیس��ت ،گف��ت :مردم
بای��د در میدان عم��ل دغدغه مس��ؤوالن و
دس��تاندرکاران کشور برای رفع مشکالت را
ببینند .به گزارش آستاننیوز ،حجتاالسالم
س��یدابراهیم رئیس��ی در دیدار مس��ؤوالن و
کارگزاران نظام در استان خراسانرضوی که
در حرم مطهر رضوی برگزار شد ،با بیان اینکه
امیدآفرینی در جامعه تأثیر بسزایی بر افزایش
امنیت مل��ی دارد ،تصریح کرد :هیچکس در
هی��چ جایگاهی حق ندارد چ��ه با زبان و چه
در عمل مردم را ناامید کند ،همه مس��ؤوالن
وظیف��ه دارند امی��د مردم را ب��ه کارآمدی و
خدمتگزاری نظام اسالمی افزایش دهند .عضو
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با توصیه به
مسؤوالن برای هماهنگی ،همراهی و انسجام
بیش��تر در جهت رفع مشکالت مردم ،افزود:
فتنه امروز دشمن ،فتنه ناامیدکردن مردم از
کارآمدی نظام ،مس��ؤوالن و دستاندرکاران
کش��ور اس��ت ،دش��من تالش دارد نقص و
کاستی در گوشههایی از کشور را بزرگ کند و
به کل نظام تعمیم دهد .رئیسی تصریح کرد:
قطعاً نقص ،کوتاهی ،مشکل و کاستیهایی در
گوشه و کنار کشور وجود دارد اما تعمیمدادن
آن ب��ه کل نظام مقدس اس�لامی و مردم را
در مقاب��ل نظام نش��اندادن ،فتنه دش��من
اس��ت .وی تأکید کرد :ت�لاش همه مدیران،
مس��ؤوالن و دستاندرکاران کش��ور باید در
جهت خدمتگزاری خالصانه به مردم و افزایش
امید و اعتماد عمومی به نظام اسالمی باشد،
این مهم نیز با سخنگفتن و بخشنامه محقق
نمیش��ود؛ مردم باید در میدان عمل دغدغه
مسؤوالن و دس��تاندرکاران کشور برای رفع
مشکالت را ببینند.

معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه
به «شوخی» شبیه است

س��عداهلل زارع��ی میگوی��د
معاون��ت اقتص��ادی وزارت
امور خارجه بیش��تر به یک
«ش��وخی» ش��باهت دارد.
کارش��ناس ارش��د مسائـل
منطق��ه در گفتوگ��و با مهر با بی��ان اینکه
وزارت ام��ور خارج��ه بای��د اساس��اً هوی��ت
اقتصادی داش��ته باشد ،یعنی باید  ۸۰درصد
وزارت ام��ور خارجهمان ،اقتصادی باش��د و
حداکثر  ۲۰درصد سیاس��ی و بقیه جنبهها
را داشته باشد ،گفت :ما کشوری هستیم که
به توس��عه تجارت نیاز داری��م و باید بتوانیم
ای��ران را ب��ه وضعیتی ک��ه در ی��ک زمانی
در س��طح بینالمللی به عنوان یک کش��ور
صادراتی مطرح ب��ود ،بازگردانیم .وی افزود:
کاری ک��ه در وزارت ام��ور خارجه در جهت
ایجاد یک معاونت اقتص��ادی صورت گرفته
اس��ت ،به نظر من بیش��تر به یک «شوخی»
ش��باهت دارد و تحت فش��ارها ،معاونتی به
نام «معاونت اقتصادی» ایجاد ش��ده و هیچ
مش��اهدهای از کار هم در آن نداریم .زارعی
ادامه داد :ش��ما به کش��ورهای مختلف سفر
و س��فارتخانههای ایران را برانداز کنید ،مثال
در پاکس��تان ببینی��د چه تع��داد دیپلمات
داری��م و از این دیپلماتها چه تعداد اقتصاد
را میفهمن��د و اص�لا کار اقتص��ادی دارند؟
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مصطفی کواکبیان با اشاره به وضعیت بد اقتصادی و ناتوانی دولت در مدیریت کشور:

خجالت میکشم از این دولت حمایت کردم

ناتوانی و انفعال دولت در مدیریت
ش��رایط اقتصادی ص��دای اعتراض
حامیان و وابستگان دولت را نیز بلند
کرده است .به گزارش «وطنامروز»،
طی هفتههای اخی��ر در کنار بحران
قیمت ارز ،نابسامانی بیسابقهای در
بازار بویژه در حوزه مس��کن ،خودرو
و اقالم غذایی ایجاد شده و قیمتها
افزایش داشته است.
در این ش��رایط که جریان منتقد
دولت ضمن توجه به نابسامانیهای
ب��ازار و اقتص��اد ،به ریش��هیابی این
معض�لات و ارائ��ه راهکار ب��ه دولت
میپ��ردازد ،برخ��ی حامی��ان دولت
روحانی ک��ه گویا وضعیت مقبولیت
دول��ت در اف��کار عموم��ی را بغرنج
دیدهان��د ،ت�لاش میکنن��د تا جای
ممک��ن میان خ��ود و دولت روحانی
فاصلهگذاریکنند.
روز گذش��ته مصطفی کواکبیان،
نماینده لیس��ت اصالحطلبان در مجلس ش��ورای
اسالمی به همین وضعیت نابسامان اقتصادی اشاره
و آنگاه تصریح کرد خجالت میکشد او را به عنوان
حامی دولت بشناسند.
کواکبیان دیروز چهارش��نبه در جلسه صحن
علنی پارلمان در جریان بررسی الیحه اصالح قانون
مبارزه با قاچاق ارز اظهار داشت :وضعیت معیشتی
و اقتصادی مردم در حال حاضر مناس��ب نیست،
شب میخوابیم و صبح بلند میشویم و میبینیم
قیمتها از این رو به آن رو شده است.
کواکبیان همچنین گفت :وضعیت اقتصادی در
شرایط کنونی بس��یار بد شده است به گونهای که
شب میخوابیم و صبح بلند میشویم و میبینیم
دالر چند هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ وضع
قاچاق کاال و ارز به اندازهای وخیم است که به عنوان
نماینده خجالت میکشم بگویم که از این دولت با
چنین وضعیت اقتصادی حمایت کردم.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،وی افزود :زمان��ی که در
وضعیت فعلی هستیم ،حقیقتا یک دفعه میبینیم
قیمتها دگرگون شده است .به عنوان مثال؛ قیمت
خودروها نس��بت به یک ماه گذش��ته  20میلیون
تومان تفاوت کرده است و مردم میگویند شما برای
چه میروید مجلس و در آنجا چه کار میکنید؟
کواکبیان خاطرنشان کرد :در قدیم میگفتند در
قاچاق ارز یک جمشید بسماهلل در چهارراه استانبول
بوده است که باعث میشده ارز باال برود ،اکنون که
این جمشید بسماهللها نیستند ،پس چرا وضعیت

انتشار تصاویر مردم کرهشمالی
عبرت
ی��ک روز پس از دی��دار تاریخی
رهبر این کش��ور با رئیسجمهور آمریکا نشانهای
از هیجان یا خوش��حالی ویژه در رفتار آنها ندارد.
به گزارش «وطنامروز» ،دیدار کیم جونگ اون و
دونالد ترامپ در سنگاپور از آن جهت برای مردم
کرهشمالی میتوانست قابل تامل باشد که یکی از
محورهای مهم درباره این مالقات ،پایان دادن به
تحریمهای آمریکا علیه کرهش��مالی بود .از سوی
دیگر در هم��ان توافق کلی که بین طرفین امضا
شد ،دولت آمریکا اعالم کرد مانورهای نظامی خود
با کرهجنوبی را به حالت تعلیق در خواهد آورد .این
 2موضوع در کنار تاکید طرفین بر اتمام تنش در
شبه جزیره کره ،موضوعاتی هستند که قاعدتا برای
مردم کرهش��مالی مهم خواهند بود .در این میان
ام��ا تصاویری که از خیابانهای پیونگیانگ پس
از دیدار اون و ترامپ منتشر شده ،نشان میدهد
پسابرجام حس��ن روحانی و امانوئل مکرون
روس��ایجمهور ایران و فرانس��ه
برای دومین بار طی  40روز گذش��ته با یکدیگر به
صورت تلفنی گفتوگو کردند .نخستین گفتوگوی
روسایجمهور  2کش��ور به میانه اردیبهشتماه و
پیش از اعالم رس��می ترامپ ب��رای خروج آمریکا
از برجام بازمیگردد .ح��اال پس از خروج آمریکا از
برجام ،روس��ایجمهور  2کشور بار دیگر به صورت
تلفنی گفتوگو کردند .به گ��زارش «وطنامروز»،
در ای��ن گفتوگوی نس��بتا طوالنی یک س��اعته
حس��ن روحانی به همتای فرانس��وی خود با اشاره
به محدودیت زمانی ب��رای ارائه راهحلهای عملی
هشدار را داده است« :اگر ایران نتواند از امتیاز توافق
برجام استفاده کند ،عمال ماندن در آن ،امکانپذیر
نخواهد ب��ود ».طرف اروپایی هم از تعهد اروپا برای
حف��ظ برجام س��خن گفته و آنطور ک��ه کاخ الیزه
اع�لام کرده روحان��ی را «از مراحل پیش��رفت کار
که از س��وی کش��ورهای اروپایی برای حفظ برجام
انجام شده ،مطلع کرده» اس��ت و از ایران خواسته
«به صورت کامل بر تعهدات خود در برجام پایبند
بماند» .او از دومین نشست وزرای خارجه کشورهای
باقیمان��ده در برجام ظ��رف  2هفته آینده نیز خبر
داد .هر چند در خبر منتشرش��ده از س��وی پایگاه
اطالعرسانی ریاس��تجمهوری و همچنین بیانیه
کاخ الیزه اشارهای به جزئیات گفتوگوهای طرفین
و مراحل پیشرفت کار اروپا برای حفظ برجام نشده

اقتصادی اسفبار است؟ بخشی از علت اصلی گرانی
این اس��ت که صرافیهای ما به وظایف خود عمل
نمیکنن��د و منافذ قانونی هم بای��د در این رابطه
مشخص شود ،بنابراین اگر این الیحه به کمیسیون
اقتصادی بازگردد ،شاید با شرایط فعلی مواد قانونی
دقیقتری ارائه ش��ود که ما شرمنده مردم نباشیم.
کواکبی��ان در خاتمه گفت :کس��انی هس��تند که
برای افزایش حقوق چنددرصدیشان ساعتها در
مجلس بحث میکنیم ،اما شب خوابیدهاند و صبح
قدرت خریدشان نصف شده است.
■■رفقای نیمهراه روحانی

مصطف��ی کواکبی��ان به عنوان حامی حس��ن
روحانی ،صراحتا میگوید دیگر خجالت میکشد او
را به عنوان یک حامی روحانی بشناس��ند .در این
می��ان برخی اصالحطلبان البته تالش میکنند به
شکل دیگری با دولت روحانی فاصلهگذاری کنند.
علی تاجرنیا ،عضو شورای مرکزی حزب منحله
مش��ارکت اخیرا درگفتوگویی اظهار داشت :فکر
میکن��م اصالحطلبان به جای آنک��ه زود بروند و
درون حاکمی��ت قرار بگیرند میتوانس��تند بعد از
اتفاقات س��ال  ۸۸س��رمایه اجتماعی خود را برای
ارتباط با مردم و بدنه اجتماعی خود هزینه کنند.
باید س��عی میکردند آنجا با مردم ارتباط بیشتری
بگیرن��د .اصالحطلبان وقتی به دول��ت آمدند ،نوع
حمایتش��ان از دولت به گونهای ش��د که به آقای
روحانی چک س��فید امض��ا دادن��د .در حالی که
فکر میکنم ما باید با توجه به س��وابق گذشتهمان

از آق��ای روحان��ی حمایت مش��روط میکردیم تا
او و مجموع��ه دول��ت بتوانند به نیازه��ای مردم،
جامه عمل بپوشانند یا حداقل در جهت آنها حرکت
کنند .اما نوع حمایت ما حمایت بیقید و ش��رطی
بود که خودش زمینهساز بعضی اعتراضات نسبت
به اصالحطلبان شد .مردم امروز میگویند ما آقای
روحانی را به عنوان یک فرد نمیشناختیم و زمانی
که آقای خاتم��ی و اصالحطلبان او را تایید کردند
به او رای دادیم .طبیعی اس��ت آنها این س��وال را
مط��رح میکنند .به این ترتی��ب وقتی آنها چنین
اعتراض��ی میکنند من از این زاویه اعتراض آنها را
وارد میدانم.
چن��دی پیش عب��داهلل ناصری ،عضو ش��ورای
سیاستگذاری اصالحطلبان هم در واکنش به انتقاد
حسن روحانی از برخی اعضای کابینه ،گفت :مردمی
ک��ه به آقای روحانی رای دادند ،همه انتظارات را از
شخص آقای روحانی دارند و رئیسجمهور بوده که
این کابینه را چیده و مدیران ارش��د و استانداران را
منصوب کرده اس��ت .این برای جامعه قابل قبول
نیس��ت و برعهده آقای روحانی اس��ت .در مجموع
این نوع ادبیات در فضای عمومی از رئیس دولت یا
س قوه مجریه مقبول و پذیرفتنی نیست.
رئی 
وی خاطرنشان کرد :رئیسجمهور با گفتن این
حرفها نمیتواند از اتفاقات احتمالی آینده ش��انه
خالی کند .سادهترین و کمهزینهترین کار ،عزل یک
وزیر یا عضو کابینه یا اس��تاندار یا یک معاون وزیر
است .حتما این راه سادهتر و کمهزینهتر از این است

تصاویر قابل تأمل از رفتار مردم پایتخت کرهشمالی فردای توافق اولیه اون و ترامپ

پیونگیانگ سادهلوح ندارد!

زندگ��ی عادی در این ش��هر روال طبیعی خود را
دنبال میکند .بر اس��اس تصاویر منتش��ر شده،
در برخ��ی ایس��تگاههای وس��ایل نقلیه عمومی
م��ردم در حال مطالعه بروش��ورها و روزنامههایی
هس��تند که درباره جزئیات دی��دار اون و ترامپ
مطالبی نوشتهاند .این تصاویر نشان میدهد مردم

کرهشمالی هنوز نسبت به نتیجه مذاکره با آمریکا
به قطعیت و قضاوت نهایی نرسیدهاند و به عبارتی
دچار ذوقزدگی و خوشبینی نشدهاند .انتشار این
تصاویر از مردم پایتخت کرهشمالی میتواند با رفتار
و واکنش برخی حامیان دولت حسن روحانی در
مناطق شمال شهر تهران ،در شب امضای توافق

حسن روحانی در تماس تلفنی با امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه
محدودیت زمانی برای ارائه تضمینهای برجامی را به وی یادآوری کرد

احتماال  20روز؟

اس��ت اما موج خروج شرکتهای اروپایی از ایران و
فس��خ قراردادهای فی ما بین و همچنین ممانعت
بانکهای اروپایی از ایجاد خطوط اعتباری با ایران
و ممانع��ت اروپا از ارائه تضمینهای الزم به تهران،
عمال آنچ��ه از آن به عنوان مراحل پیش��رفت کار
یاد میش��ود را زیر سوال برده اس��ت .ایران پس از
خروج از برجام به تروئیکای اروپایی فرانسه ،آلمان
و انگلی��س  2ماه فرصت داد اروپا تضمینهای الزم
برای تامین منافع ایران از برجام را بدهد اما در یک
ماه گذشته هیچ نشانه روشنی مبنی بر تالش برای
تضمینهای الزم دیده نش��ده اس��ت .این موضوع
البت��ه در ادبیات مقامهای دولتی نیز نمود داش��ته
است و آنان تلویحا از ناامیدی خود از اروپا گفتهاند.
همین چند روز پیش بود که اس��حاق جهانگیری،
معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی صراحتا از مواجهه کشور با فشارها
ید گفت و اعالم کرد موانعی پیش
و تحریمهای جد 
روی صادرات و واردات کش��ور ب��روز خواهد کرد و
بودجه دولت با محدودیتهایی مواجه خواهد شد.
با وجود این وضعیت اما حسن روحانی تالش میکند
به تعبیر محمدجواد ظریف برجام ،این دستاورد در

ح��ال مرگ خود را حفظ کند .او بر همین اس��اس
عصر سهشنبه با امانوئل مکرون گفتوگو کرد و به
او فرص��ت محدود اروپا برای ارائه تضمینهای الزم
را ی��ادآوری کرد .ب��ه گزارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاستجمهوری ،حسن روحانی عصر سهشنبه در
توگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیسجمهور
گف 
فرانسه ،از مواضع اروپا و از جمله فرانسه برای حفظ
برجام تاکنون ،ابراز خرسندی کرد اما در عین حال
گف��ت این اظه��ارات و بیانیهها ،باید ب��ا اقدامات و
راهحلهای عملی و ملموس جهت بهرهمندی ایران
از منافع ماندن در برجام همراه باشد .رئیسجمهور
با اش��اره به محدودیت زمانی برای ارائه راهحلهای
عملی و با تأکید بر اینک��ه «نباید اجازه دهیم این
دستاورد بسیار بزرگ دیپلماسی با اقدامات یکجانبه
و پیمانشکنی دیگران نابود شود» ،گفت :اگر ایران
نتواند از امتیاز این توافق استفاده کند ،عمال ماندن
در آن ،امکانپذیر نخواهد بود .حجتاالسالم روحانی
ابراز امیدواری کرد تالشهای  5کش��ور و اتحادیه
اروپایی به همراه ایران ،موفقیتآمیز و نتیجهبخش
باش��د .امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه نیز در
این تماس تلفنی ب��ا تأکید مجدد بر اینکه پاریس

که آقای روحانی توقع داش��ته باشد
مجلس فردی را استیضاح کند.
ناصری گفت :بخشی از نخبگان
کشور به دلیل همین ادبیات بسیار
زمانب��ر و غیرقاب��ل اج��رای آقای
روحان��ی تقریب��ا از ایش��ان و اینکه
بخواهد دست به تغییر رویهای بزند،
ناامید هستند ،بنابراین آقای روحانی
هرچه دیرتر به جمعبندی برس��د و
عم��ل کند ،حتما هزین��ه پرداختی
در آینده س��نگینتر خواهد بود .هر
کاس��تیای که وج��ود دارد ،متوجه
دولت و شخص رئیسجمهور است.
اگر دولت پیر شده ،چرا پیر شده؟ و
اگر لنگان لنگان است ،چرا اینچنین
اس��ت؟ با انتصاب��ات و انتخابهای
آق��ای روحانی این فضا ایجاد ش��ده
اس��ت ،لذا هیچکس این توجیهات
را از آقای روحان��ی قبول نمیکند.
ناصری اظهار داش��ت :دامن زدن به
ناامیدی توسط رئیسجمهور نتیجه خوبی نخواهد
داشت .اگر این مس��ائل را مخالفان آقای روحانی
بیان میکردند ،عیبی نداشت ،ولی حتما از سوی
خود آقای روحانی این امر ش��نیدنی نیست و این
توجیهات ،ناامیدی جامعه را تقویت میکند .من
معتق��دم قطع��ا رای و محبوبیت آق��ای روحانی
کاهش پیدا کرده است.
■■عزاداری زیباکالم برای برجام

اصالحطلبان به غیر از نابسامانیهای اقتصادی،
پای��ان برجام را هم یکی دیگر از عوامل افول دولت
حسن روحانی میدانند .در همین راستا ،صادق
زیباکالم گفته اس��ت با خروج آمری��کا از برجام و
افزای��ش احتمال لغ��و برجام ،کار روحان��ی را باید
تمامشده دانست .زیباکالم اخیرا در اینباره اینگونه
موضع گرفت« :آقای روحانی از ریاس��تجمهوری
اس��تعفا بدهد یا اس��تعفا ندهد ،ب��ه اصالحطلبان
نزدیک ش��ود یا نش��ود ،همچنان ب��ر خط اعتدال
باقی بماند ی��ا نماند ،فرقی نمیکن��د چون دیگر
حرفی برای گفتن ندارد .حت��ی اگر آقای روحانی
از ریاس��تجمهوری اس��تعفا ندهد و اصرار داشته
باش��د ت��ا  ۱۴۰۰بماند ،عمال زمام امور کش��ور در
دس��ت او نخواهد بود» .زیباکالم تأکید کرد :دولت
آقای روحان��ی ،علی الریجانی ،اصولگرایان معتدل
و میانهرو و اصالحطلبان دیگ��ر هیچکدام در برابر
گردباد سهمگین ناشی از منتفی شدن برجام توان
ایستادن نخواهند داشت و به حاشیه عرصه سیاسی
کشور رانده میشوند.
هستهای میان ایران و  5+1مقایسه شود .تنها چند
س��اعت پس از اعالم توافق میان ایران و  ،5+1در
برخی خیابانهای شمال پایتخت ایران ،عدهای به
خیابان ریختند ،جشن و پایکوبی کردند ،با تیشرت
منقوش به پرچم آمریکا رقصیدند و عکس نمادین
برابری دالر با ریال روی دس��ت گرفتند .وضعیت
معیش��ت در تهران و پیونگیانگ به هیچ عنوان
قابل مقایس��ه نیست اما مقایس��ه رفتار مردم در
پایتخ��ت کرهش��مالی با آنچه طرفداران حس��ن
روحانی در برخی خیابانهای تهران به بار آوردند،
نش��ان میدهد هر دلیلی که داش��ته باش��د؛ چه
محدودیتهای سیاسی و رسانهای ،چه عدم اطالع
از مناس��بات جهان پیرامون��ی و چه فعال نبودن
ظرفیتهای اجتماعی در تحوالت مهم سیاس��ی
و ...در کرهش��مالی عارضهای به نام خوشخیالی
و س��ادهلوحی نسبت به آمریکا وجود یا دستکم
بروز ندارد!
به برجام پایبند اس��ت و تمام ت�لاش خود را برای
حفظ آن به کار گرفته است ،از یک سلسله اقدامات
و راهحلهای عملی جهت بهرهمندی ایران از منافع
مان��دن در برجام خبر داد .وی در این تماس تلفنی
که حدود یک ساعت به طول انجامید ،با بیان اینکه
موضع ما و ش��ما درباره برجام موضعی است که در
چارچ��وب قوانین بینالمللی کامال معتبر اس��ت،
گف��ت :همه باید تالش کنیم برجام حفظ ش��ود
و نبای��د به هیچوجه ب��ا کوچکترین خطا ،برای
کس��انی که به دنبال نابودی این توافق هس��تند،
فرص��ت طالیی ایجاد کرد .دیروز کاخ الیزه نیز در
بیانیهای روایت خود از گفتوگوی روسای جمهور
 2کش��ور را منتش��ر کرد .به گ��زارش یورونیوز،
کاخ الیزه در بیانی��های اعالم کرد امانوئل مکرون
در تماس تلفنی با حس��ن روحان��ی تاکید کرده
چین ،روس��یه ،آلمان ،بریتانیا و فرانسه همچنان
بر تعهداتشان در برجام پایبند هستند .همچنین
در این بیانیه آمده اس��ت« :رئیسجمهور مکرون،
آقای روحانی را از مراحل پیشرفت کار که از سوی
کش��ورهای اروپایی برای حفظ برجام انجام شده
اس��ت ،مطلع کرد و ابراز امیدواری کرد ایران هم
به صورت کامل بر تعهدات خود در برجام پایبند
بماند» .مکرون همچنین تایید کرده که احتماال در
روزهای پایانی ماه جاری (ژوئن) دیداری در سطح
وزرای خارج��ه اعضای باقیمانده برجام و ایران در
وین برگزار خواهد شد.

اخبار

برخی روزنامههای داخلی توجیهگر
اقدامات صهیونیستها شدهاند

عض��و مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظام ب��ا بیان اینکه
متأسفانه عدهای از ما توجیهگر
قبیـحتری��ن و وقیـحتری��ن
وقایع جهانی ش��دهایم ،گفت:
برخی روزنامههای داخلی ما برای همان خبیث
کودکک��ش کف میزنن��د و دف��اع رزمندگان
مقاوم��ت از خودش��ان را تقبی��ح میکنن��د.
محمدحسینصفارهرندی،عضومجمعتشخیص
مصلحت نظام در پنجاهوسومین سالگرد شهدای
موتلفه اسالمی ،خاطرنشان کرد :این افراد به روز
قدس که میرسند ،حتی یک عکس مناسب از
راهپیمایی در صفحه اول روزنامهشان نمیگذارند
و اگر عکس��ی را هم منتش��ر کنند ،هدفش��ان
حاشیهپردازی و انعکاس یک موضوع فرعی است.
آنها یک مساله جزئی را بزرگ میکنند و بر سر
جامع��ه انقالبی و نظام میکوبن��د .صفارهرندی
تصریح کرد :این جماعت معتقدند ش��ما بیخود
خودتان را معطل استقالل کردید .زمانی یکی از
اینها در روزنامهای نوش��ته بود این استقاللی که
ش��ما به آن افتخار میکنید ،در نقاط دیگر دنیا
اصال خریدار ندارد و ش��ما در واقع در مسابقهای
اول ش��دید که یک دونده بیش��تر ن��دارد .عضو
مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود :کسانی
که یک مساله ستودهش��دهای به نام استقالل را
اینگونه به لجن میکش��ند و مسخره میکنند،
نسخههایی برای وابستگی کش��ور به بیگانه در
آینده پیچیدهاند .همسویی اینها با جریان خبیث
خارج��ی یک نقط��ه نگرانکننده اس��ت .وی با
بیان اینکه دولتمردان و دس��تگاه دیپلماسی ما
نباید اجازه بدهند کسانی که قصد دارند زیرآب
استقالل ملی را بزنند ،در کشور میداندار شوند،
گف��ت :امروز این افراد دولتم��ردان ما را تحریک
میکنند که ق��راردادی بدتر از آنچه در ارتباط با
صنعت هستهای منعقد شد و نتایج تلخ آن به کام
ملت نشست را در موضوعات مختلف تکثیر کنند.

اعتراض ایران به ورود تروریستها
از کردستان عراق

سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در
اربیل نس��بت به تردد گروهکهای تروریستی
به داخل کش��ور از منطقه کردس��تان عراق به
دولت محلی اقلیم کردس��تان ع��راق اعتراض
کرد .سرکنس��ولگری ای��ران در اربیل با اعالم
ای��ن خبر تاکی��د کرد هیات سرکنس��ولگری
جمهوری اسالمی ایران در اربیل به سرپرستی
برهانی ،کارشناس ارش��دنمایندگی در دیدار
با یکی از مس��ؤوالن دفتر روابط خارجی اقلیم
کردستان عراق ضمن تسلیم یادداشتی ،مراتب
اعتراض جمهوری اس�لامی ای��ران را پیرامون
تحرکات اخی��ر عناصر تروریس��تی در برخی
حوزههای مرزی مش��ترک رس��ما ابالغ کرد.
براساس این گزارش ،هیات ایرانی ضمن تسلیم
اعتراضیه ،بر حق نیروهای مسلح ایران در دفاع
مش��روع و مقابله با کانون تهدید تاکید و آن را
به طرف عراق��ی یادآوری ک��رد .در این دیدار
«س��یهام مامند» فرد مس��ؤول در دفتر روابط
خارجی اقلیم کردس��تان عراق اظهار داش��ت:
اراده اقلیم کردس��تان عراق بر مبنای توسعه و
تحکیم روابط با ایران اس��توار است ،لذا ضمن
اعالم ناخرسندی از رخدادهای اخیر قطعا اقلیم
کردستان عراق اجازه نخواهد داد روابط سازنده
و مثبت فیمابین با اینگونه اقدامات تحتالشعاع
قرار گیرد.

آغاز غنیسازی در فردو
پس از خروج از برجام

س��خنگوی س��ازمان انرژی
اتمی میگوید پس از خروج
از برج��ام ،غنیس��ازی در
فردو آغاز خواهد ش��د .بهروز
کمالون��دی در گفتوگ��و با
باشگاه خبرنگاران ،درباره تغیی ر وضعیت نطن ز
پس از بر هم خ��وردن برجا م گفت :اکنون در
نطن ز حدود  6هزار ماشین کار میکند و اگر قرار
باش��د از برجا م خارج شویم ماشینهای جدید
را نصب میکنیم و س��ایت را توسعه میدهیم
و برنامههای بس��یار دیگری نی��ز داریم .ما در
س��ازمان انرژی اتمی خود را برای هر شرایطی
آماده کردهایم و فقط منتظر دستور هستیم تا
بر اس��اس آن اقدام کنیم .وی درباره جلس��ات
ک گفت :منتظر هستیم
کمیس��یون مش��تر 
دوس��تان ما در وزارت ام��ور خارج ه نتایج این
ی عالی امنیت
نشس��تها را به دبیرخانه شورا 
مل��ی و هیأت نظارت بر برجا م منتقل کنند تا
در نهایت هیأت نظ��ارت بر مبنای مقتضیات
ی در
تصمیم بگیرد و به ما ابالغ شود .کمالوند 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فردو پس از
ت قبل از توافق
ب��ر هم خوردن برجا م به وضعی 
هستهای بازمیگردد ،گفت :احیای فردو یعنی
غنیسازی و در حال حاضر غنیسازی در آنجا
انجام نمیشود و بعد از خروج از برجا م با تصمیم
مسؤوالن ارشد نظام غنیسازی دوباره در فردو
آغاز میشود.

