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خبر
ترامپ :برجام برای
اسرائیل فاجع ه بار بود

رئیس مجلس :مسئوالن وقت خود را صرف حل مشکالت کنند
رئیس قوه قضائیه :رفع گرفتاری مردم و رسیدگی به مشکالت آنها از باالترین عبادات است

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت:
ملــت ایــران اجــازه دخالــت در امــور
کشــور را به هیــچ کس نمیدهــد و اگر
اختالف و مشــکلی داشــته باشــند ،در
خانــواده بــزرگ و پرظرفیــت ایــران با
اراده ملــت ،آن را حــل خواهنــد کــرد
چــرا کــه امریکاییها بــی آبروتــر از آن
هستند که برای ملت ایران غمگساری
شیادانه کنند.
بــه گزارش ایرنا ،علــی الریجانی در
ابتــدای جلســه علنــی دیــروز مجلس
افــزود :حضــور مــردم در راهپیمایــی
 22بهمــن ،حرکتــی بود کــه حکایت از
هوشــمندی ،وقتشناسی و دقت نظر
در شرایط انقالب داشت.
وی افــزود :در شــرایطی کــه
غوغاســاالران هفت ههــا ســرمایهگذاری
در تخریــب انقــاب اســامی داشــتند
تــا ملــت را از بازشناســی انقــاب و
دســتاوردهای آن منصرف کنند ،ملت
بزرگوار ،متمدن و ریشهدار یکباره آنان
را غافلگیر کرد و اصالت انقالب خود را
بار دیگر به رخ آنان کشید.
رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه
ایــن ســرمایه بزرگــی بــرای صیانــت
از امنیــت و شــتاب در آبادانــی کشــور
اســت ،گفت :چنــد نکته در این راســتا
ضــروری اســت کــه مــورد توجــه قــرار
گیرد .ما از همه صاحبنظران سیاسی،
احــزاب و رســانهها خواهــش میکنیم
این دســتاورد ملی را مجدداً دســتاویز
کشــمکشها و قیل و قالهای سیاسی
قرار ندهند.
الریجانی افزود :ماهیت اصلی این
حرکت وحدت همه بود ،این ســرمایه
را با آرا ،نظرات و امکانات رســانه خود
صرف همگرایــی و وفاق کنند که برای
توســعه شــتابان کشــور در جهــت حل
مشــکالت امــروز ضــرورت دارد .وی
ادامــه داد :اگر در این امر تردید ندارید
که دشــمنان این ملت استراتژی یأس

سخنگوی وزارت خارجه :

ایران در کنفرانس بازسازی عراق
شرکتمیکند
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه از
حضورمحمد جواد ظریف در کنفرانس
بازســازی عــراق خبــرداد و گفــت:
«جمهــوری اســامی ایــران بــه نقــش
حمایتی و ســازنده خــود برای کمک به
بازسازی و توسعه اقتصادی عراق ادامه
خواهد داد».
به گــزارش «ایران» ،بهرام قاســمی
بــا اشــاره بــه اهمیــت عــراق بهعنــوان
یــک کشــور دوســت و همســایه ایــران
گفت«:ایــران از برگــزاری این کنفرانس
اســتقبال کــرده و مشــارکت جامعــۀ
بینالمللــی در رونــد بازســازی ایــن
کشــور را امــری ضــروری و اقدامــی در
مســیر درســت میدانــد» .وی بــا تأکید
برضــرورت مشــارکت صادقانــه و
غیرمشروط جامعه بینالمللی در این
بازســازی افزود«:جمهــوری اســامی
ایران در حمایت از مردم و دولت عراق
هیچگونــه تردیــدی بــه خــود راه نداده
همانگونــه کــه در مبــارزه بــا تروریســم

نیــز در کنار مردم و دولــت عراق بوده و
خواهد بود».
کنفرانــس بازســازی عــراق با هدف
تجمیــع کمکهــای مالــی و منابــع
مختلــف بینالمللــی بــرای بازســازی
بویژه در مناطق جنگ زده ،زمینهسازی
برای ارائه راه حل ریشهای در منازعات
داخلی ،نوســازی ظرفیتهــای محلی
و ملــی عــراق ،ایجــاد تــوازن بیــن روند
بازســازی و برنامه آشــتی ملی و جذب
ســرمایهگذاری خارجی در کویت برگزار
میشود .این کنفرانس بهمدت سه روز
تــا  14فوریــه ( 25بهمن مــاه) در کویت
برگزار می شود.

اعتراض صالحی به «جک استراو»
دربارهکارشکنیلندن

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشاره
بــه اینکــه کار مدرنســازی راکتــور اراک
بخوبی پیش میرود گفت برنامه خرید
اورانیوم همچنان در دستور کار سازمان
انرژی اتمی قرار دارد .بهروز کمالوندی
توگــو بــا «عصــر ایران» بــا بیان
در گف 
اینکــه گزینــه خریــد اورانیــوم همچنان
روی میز اســت ،گفت«:انگلیسیها کار
شــکنی کردنــد آقــای دکتــر صالحی به
جک اســتراو کــه آمده بــود این مطلب
را گفــت .همچنین ســفیرمان نیــز این
مسأله را به مقامات انگلیسی منعکس
کرده اســت ولی برای حل این موضوع
بایــد مقــداری زمــان بگــذرد و شــرایط
بهتری مهیا شــود تا موضوع به صورت
شــفاف مطــرح و دنبال شــود .البته این
موضوع در قالب یک بسته مطرح شده
بــود .ما چنــد کار باید انجــام میدادیم
و آنهــا نیــز بایــد چنــد کار را بــه صورت
متقابــل انجام میدادنــد ،از جمله این
کارها فروش نهصد تن اورانیوم بود که
وقتی آنها این کار را انجام ندادند ما هم
بخش خودمان را انجام ندادیم .زمانی

کــه آقــای ترامــپ میآمد انگلیســیها
مخالفــت کردند بعد رهــا کردند یعنی
دیگر مخالفت نکردند .ولی به هرحال
موضــوع بهعنــوان طلب مــا همچنان
مطرح است».
باراک اوباما رئیس جمهوری سابق
امریکا در هفتههای پایانی دولت خود با
درخواســت ایران برای واردات اورانیوم
موافقت کرد اما این درخواســت نهایتاً
از سوی انگلیس رد شد .رئیس سازمان
انــرژی اتمــی فروردین ماه ســالجاری
در اشــاره به نیاز ایران به خرید اورانیوم
گفته بود«:جمهوری اســامی توانســته
اســت با وجود مشکالتی که وجود دارد،
 ۳۶۰تــن وارد کند و موضوع خرید ۹۵۰
تــن از ســوی وزارت خارجــه در حــال
پیگیری اســت» .به گفته صالحی ایران
در کمیتــه خریــد  5+1نیازهــای خــود
را مطــرح میکنــد و اگــر ایــن کشــورها
حسن نیت داشته باشند ،با توجه به نیاز
کشور که سه نیروگاه هزار مگاواتی در افق
ده ساله مد نظر دارد ،با این درخواست
موافقتمیکنند.

عمومــی را دنبــال کــرده و میکنند ،از
این حرکت در جهــت وفاق ملی بهره
جوییم.
نماینــده قــم در مجلــس افــزود:
ماجراهــای غم انگیــز اختالفافکنی و
بگومگوهای مالیخولیایــی روح و روان
عمومــی جامعه را آزرده کرده اســت،
پــس از این واقعه ارزشــمند اســتفاده
درست و عملیاتی کنیم.
الریجانــی ادامــه داد :حضــور
حماســی ملــت در این روز دســتوراتی
را برای مســئوالن نیز صادر میکند که
وقــت خــود را بــه نحو مطلــوب صرف
حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور کنند
زیرا آســیب اصلی کشــور در این حوزه
اســت و بایــد از امــور فرعــی بگذرنــد،
همچنیــن بایــد از فرصتهــا بــرای
خدمت صادقانه بهره جویند.
وی گفت :استراتژی درست در این
شــرایط گذشــت از امور جانبــی و نگاه
مســأله محور اســت کــه باید همــه قوا
در این جهت فعاالنه مشارکت کنند و
نیز سرعت در حل مسائل که ضرورت
حــال کشــور اســت و قطعــاً واگــذاری
امــور بــه آینــده یا رفتــار گذر عــادی در
زمان باعث غفلت از دریافت درســت
پیــام حرکت ملی مردم میشــود .وی
تصریــح کرد :کمیســیونهای مختلف
مجلــس از دســتگاههای اجرایــی
مطالبــه برنامه زمانبندی شــده برای
حل مســائل داشته باشــند و در هنگام
بررســی بودجه نیــز تا آنجــا که ممکن
اســت به حل مشــکالت اصلی با نگاه
عمیق تر توجه کنند
الریجانــی افــزود :امریکاییها باید
معنــای حضــور فراگیر مــردم را درک
کرده باشند ،ملت پیام روشنی به رفتار
ســبک و ســخنان یــاوه دادنــد یعنی با
این راهپیمایی باشکوه اعالم کردند که
اجازه دخالــت در امور ایران را به هیچ
کس نمیدهند و اگر اختالف و مشکلی

ایرنا

رئیــس جمهوری امریکا بــار دیگر از
توافــق هســتهای ایــران و گــروه 5+1
انتقادکرد .دونالدترامپدرگفتوگو
با «اسرائیلهیوم» از سیاست رئیس
جمهــوری ماقبلــش ،بــاراک اوباما
انتقــاد کــرد و گفــت« :توافــق ایران،
بــرای اســرائیل فاجعهبار اســت .به
نظــرم ایــن توافــق از نظــر نحــوهای
کــه حاصل شــد ،نحــوهای کــه اجازه
داده شد حاصل بشــود ،نحوه امضا
شدنش و نحوه توافق بر سر آن برای
اسرائیل فاجعهبار بود .برای من باور
نکردنی اســت .برجام برای بسیاری
از طرفها وحشتناک است ،اما فکر
میکنــم بویژه بــرای اســرائیل واقعاً
بد اســت ».توافق هستهای در حالی
از ســوی ترامپ فاجعهبــار توصیف
میشــود کــه او خواســتار تغییــر و
اصالح برجام شده است .موضوعی
که با مخالفت همه مقامهای طرف
توافق و همچنین ایران مواجه شده
است.
در همیــن رابطــه عضــو مجمع
تشخیص مصلحت نظام کشورمان
تأکید کرد« :برجام به هیچ وجه قابل
بازبینی نیســت و جمهوری اسالمی
ایــران زیر بار هیچ شــرط دیگری به
عنــوان عوامل فشــار غربیها مانند
موضوع دفاعی و مســائل مربوط به
حضور منطقهای ایران نمیرود».
علــی اکبــر والیتــی با بیــان اینکه
ایــران برجام را امضا کرده و با وجود
برخــی مشــکالتی کــه داشــته آن را
پذیرفتــه و بــه همــه تعهداتش هم
عمل کرده است ،تأکید کرد« :برجام
عینــاً همــان اســت کــه بــه صــورت
مکتوب به امضای ایران و طرفهای
دیگر برجام رســیده و نــه یک کلمه
بیش و نه یک کلمه کم».
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علی الریجانی:
از همه
صاحبنظران
سیاسی ،احزاب
و رسانهها خواهش
میکنیم این
دستاورد ملی را
مجدداً دستاویز
کشمکشها
و قیل و قالهای
سیاسی قرار ندهند

داریم ،در خانــواده بزرگ و پرظرفیت
ایــران با اراده ملت آن را حل میکنیم
چــرا کــه امریکاییها بــی آبروتــر از آن
هستند که برای ملت ایران غمگساری
شــیادانه کننــد .وی در پایــان از ملــت
ایران و مقــام معظم رهبری قدردانی
کــرد و گفــت :راهنماییهــای بموقــع
ایشــان در خلــق این حماســه ملی اثر
بسزایی داشت.

ëëرئیس قوه قضائیه :مردم سنگ تمام
گذاشته اند
رئیس قوه قضائیه حضور میلیونی
مــردم در راهپیمایــی  22بهمــن را
موجــب افزایــش اقتدار ملــی و خنثی
ســاختن توطئههای دشــمن دانست و
بــا بیان اینکه چنین حضور باشــکوهی
پشتوانه عظیم قوا برای خدمترسانی
هرچه بیشــتر اســت ،از همه مسئوالن
خواســت کــه قــدردان بصیــرت مردم
به عنــوان یکــی از بزرگترین نعمات
الهی باشند.
به گــزارش میــزان ،آیــتاهلل آملی
الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی
قضایی ،با اشــاره به تالش برای ایجاد
جــو بــی اعتمــادی در کشــور از ســوی
دشــمنان تصریح کرد :ما نباید در این
زمینه به دشــمن کمک کنیم .دشمن
سالهاســت در پی این است که بگوید
فســاد گسترده در کشــور وجود دارد .ما
برای مقابله با چنین توطئهای ،به دور
از هرگونه افــراط و تفریط باید برخورد
جزمــی مؤثــر با فســاد داشــته باشــیم
و بدانیــم که برخورد با فســاد نیازمند
عمل است .رئیس قوه قضائیه با بیان
اینکــه برخــی تبعیضهــا همچنان در
خدماترســانی به مردم کشــور وجود
دارد ،خاطرنشــان کرد :ما وجود فســاد

یا مشکالت معیشتی را انکار نمیکنیم
امــا قیــاس منصفانــه بــا بســیاری از
کشورها نشــان میدهد که وضع کشور
ما آنچنان نیســت که دشمنان وانمود
میکنند گرچه باید «وجود مشکالت»
همــواره در مقابل چشــمان مســئوالن
باشد و به آنان گوشزد شود.
آیــتاهلل آملــی الریجانــی بــا بیان
اینکــه مردم عزیز ما در حفظ ارزشها
و دســتاوردهای انقالب طــی قریب به
چهــار دهه ســنگ تمــام گذاشــتهاند،
افــزود :مســئوالن بایــد بنــا بــه تعبیــر
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
بــا روحیــه انقالبــی و کار جهــادی بــه
بصیــرت مــردم پاســخ دهنــد و بــرای
خدمــت هرچــه بیشــتر تــاش کننــد.
نبایــد فرامــوش کرد که عبــادت صرفاً
نماز و روزه نیســت بلکه حسب برخی
روایات ،رفع گرفتاری مردم و رسیدگی
به مشــکالت آنها از باالتریــن عبادات
است.
وی بــا بیان اینکــه نبایــد واقعیات
را بپوشــانیم ،بــر لــزوم قضاوتهــای
منصفانه تأکیــد کرد و گفت :نه ادعای
وضع ایدهآل و نه ادعای نفی خدمات
هیچ کدام صحیح نیســت .این شــیوه
قضــاوت منصفانه نیســت .مشــکالت
و خدمــات بایــد در کنــار یکدیگر دیده
شــوند و از ســوی دیگــر ضمــن مبارزه
منطقی با فســاد بایــد در مقابل تالش
بــرای ایجاد جــو بیاعتمادی از ســوی
دشمن ایســتادگی کرد .مبارزه با فساد
نیز وظیفه همه قوا و دستگاههاســت و
نباید اجازه داد که فساد شکل بگیرد.
براســاس این گزارش ،ادامه بحث
و بررســی پیرامون الیحه اصالح قانون
مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان
افــراد غیرمجــاز از مــرز در دســتور کار
دیــروز مســئوالن عالــی قضایــی قــرار
داشــت کــه مــوادی از آن بــه تصویــب
رئیس قوه قضائیه رسید.
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سرمقاله«:بازگشتبهکدامانقالب؟»؛محمدقوچانی
انقالب اسالمی ایران هنوز جواناست و نسل بنیانگذاران
دگرخوان
آن باید صدای نســل جوان را بشــنوند و مطمئن باشــند
کــه این نســل ،را ه این انقــاب را با همــان ارزشهایی که
رهبرانــش آن را بنیــان نهادنــد و بــه پیــروزی رســاندند،
ادامــه میدهنــد ...اگر گروهــی از انقالبیــون فکر میکنند
با رودررو قرار دادن انقالب اســامی و جمهوری اســامی
میتواننــد بــه انقــاب خدمــت کننــد و نهــاد دولــت را
ف کننــد و انقالبی دیگر برپا
بــ ه عنــوان نماد جمهوریت و نهــاد جمهوریت تضعی 
کنند ،اشتباه میکنند .ما میخواهیم به انقالب بازگردیم اما کدام انقالب؟ انقالب
اســامی ایران انقالبی یگانه بود که تنها راه تداومش بازگشت به ارزشهای اصیل
آن است و نه انقالبی دیگر که امروز هر انقالبی یک اقدام ضد انقالبی است .سخن
رئیس جمهوری روحانی روشــن بود :امروز هر کســی که به قانون باور داشــته باشد
انقالبی اســت و انقالبیگری نه در تضاد با حکومت قانون که در التزام به آن اســت.
بازگشت به انقالب تنها یک راه دارد و آن انتقال قدرت به نسل جوان برای کارآمدی
جمهوری اســامی اســت .همــانکاری که حکومت ســلطنتی از آن ســرباز زد ،اما
خ گذار از سلطنت به جمهوریت را بر دیکتاتوری پهلوی تحمیل
سرانجام تقدیر تاری 
کرد که حرکتی مترقی بود .درست برعکس بازگشت از جمهوریت به سلطنت که
حرکتی ارتجاعی است .تاریخ اما هرگز به عقب بازنمیگردد.
ëëسرمقاله«:پساز٤٠سال»؛جاویدقرباناوغلی
انقالب پس از گذراندن  ٤٠سال اینک باید در
اوج عقالنیت قرار داشته باشد .تجلی چنین
تحولی در نظام در داخل در گرو خط بطالنکشیدن بر دستهبندی مردم
ایــن و آن ،پذیــرش و تحمل مخالفان ،قبول اعتــراض برحق مردم به
تبعیضوفساد،باالبردناستانداردهایمدیریتادارهکشور،دراولویت
قراردادن مردم در بهرهمندی از ثروتهای کشــور و مسئولیتپذیری و
پاســخگو بودن همه ارکان حاکمیت است .در عرصه سیاست خارجی
نیز وظیفه ذاتی حکومت ،تأمین امنیت و توسعه کشور از طریق کاهش
تشنج و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری بر کشور است.
«ëëتیتریکهروحانیبهاپوزیسیونهدیهکرد»
روحانی در مراســم  22بهمن از دســتاوردهای انقالب و اســتقامت
ملــت گفــت .همچنین از مشــکالت و چالشهــا نیز با همــان واژه
معــروف «باید بشــود» گفت و کلــی در لزوم وحدت ســخن گفت.
دکتر عبــداهلل گنجی در کانال تلگرامی خود افزود :ســخنرانی بدی
نبود .داشت تمام میکرد که ناگهان یادش افتاد در این سخنرانی به امثال زیباکالم،
روشــنفکران اصالحطلب ،بیبیســی و رســانههای همســو حال درست و حسابی
نــداده و فردا خواهند گفت :تو که حرف نظام را زدی ،همان گفتههای اصولگرایان
را تکرار کردی .یک مرتبه وحدت و انســجام و چله انقالب و ...یادش رفت و شــیوه
جدیــدی بــرای انتخابات ارائه کــرد که اگر تعدادی آمدند گفتنــد فالنی آدم خوبی
است ،بپذیریم (عوامگرایی مدرن یا نخبهفریبی) این سیاستمدار قدیمی در سالروز
انقــاب ،رفرانــدوم اصــل  59را توصیــه کرد اما نگفت بــرای چــه کاری؟ برای یک
برجام دیگر؟ برای همه چیزهایی که در بخش قبلی ســخنش به عنوان افتخارات
نظــام یاد کــرد؟ اینکه یک مقام عالــی کشــور در روز پیروزی انقالبــش و آن هم در
 40سالگی،بنبستنماییبرایرفراندومکندپذیرفتنیاست؟حاالحماسهحضور
بود یا شکافنمایی و رفراندوم 40سالگی؟

