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چند سال پیش که رئیس جمهور و وزیر خارجه 
به همراه هیئت سیاسی کشورمان برای شرکت در 
اجالس مجمع عمومی س��ازمان مل��ل به نیویورک 
رفته بودند، تصمیمی از سوی آقای روحانی و آقای 
ظریف گرفته شد که بازتاب های انتقادی و حمایتی 

زیادی درپی داشت.
آق��ای روحانی پ��س از پی��روزی در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1392، نخستین سفر خود 
را در مهرماه همان س��ال به آمریکا انجام داد تا در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل شرکت کند، او برای 
نخستین بار بود که در جایگاه ریاست جمهوری به 
نیویورک س��فر کرد، در این سفر آقای محمدجواد 

ظریف نیز همراه او بود.
ظری��ف س��ال ها در س��ازمان مل��ل نماینده 
جمهوری اسالمی ایران بود و اکنون6 سال است که 
وزیر خارجه است. هنوز فرایند مذاکرات هسته ای 
به س��بک دولت تدبیر و امید شکل نگرفته بود، اما 
دولت س��عی داشت تا زمینه را هر چه بیشتر برای 
این منظور آماده کند، برای همین در س��فر هیئت 
سیاس��ی دولت تازه کار به آمری��کا، اتفاقاتی افتاد 
که باعث ش��د، باب مذاکرات مستقیم و رودرروی 

مقامات آمریکا و مقامات ایران باز شود.
در س��فر هیئت سیاس��ی ایران ب��ه نیویورک 
برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، آقای 
محمدج��واد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری 
وزی��ر خارجه وقت آمریکا در زم��ان باراک اوباما با 

هم دیدار و گفت وگویی داشتند.
مخابره این دیدار در رسانه های جهان بازتاب ها 
و واکنش های زیادی را درپی داشت؛ در ایران برخی 
جناح های سیاسی و احزاب، رسانه ها و روزنامه های 
کشور از این اتفاق سیاس��ی حمایت کردند برخی 
دیگر انتقاد، اما این دیدار تنها اتفاق نخستین سفر 

آقای روحانی و ظریف به نیویورک نبود.
هنگام بازگشت رئیس جمهور کشورمان به ایران 
پس از سخنرانی در سازمان ملل متحد، یک تماس 
تلفن��ی میان ب��اراک اوباما و آقای حس��ن روحانی 
رئیس جمه��ور ای��ران در فرودگاه ج��ان اف کندی 
انجام گرفت. آمریکایی ها ادعا کردند که این تماس 
از سوی ایران گرفته شد، اما این ادعای دروغ روشن 
بود که برای تحت تأثیر قرار دادن فضای سیاس��ی 

کشور و افکار عمومی جهان صورت گرفته است.
گفت وگوی تلفن��ی اوباما با روحانی 15 دقیقه 
طول کشید و از این 15 دقیقه مکالمه تلفنی، اخبار 
و اطالع��ات زیادی از محتوای آن بازگو و منتش��ر 
نش��د. اما پس از بازگشت هیئت ایران از نیویورک، 
ب��ا وجود این که برخی در داخل گفت وگوی تلفنی 
رئیس جمه��ور ایران و اوباما را ی��ک واقعه تاریخی 
توصی��ف کردن��د و از دی��دار ظری��ف و ک��ری نیز 
اس��تقبال نموده و آن را زمینه ای برای پایان دادن 
ب��ه اختالفات یاد کردند، اما هم��ه این تصورات به 

خاطر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا تحقق نیافت.
پ��س از آن بود که حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب که از ابتدا نیز به غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکا تأکید داش��ته و دارند، در 13 مهرماه 
سال 92 در مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف 
و اهدای سردوشی دانش��جویان و دانش آموختگان 
دانشگاه های ارتش با اشاره به برخی از مسائلی که 
در سفر رئیس جمهور به نیویورک پیش آمد، با بیان 
این که دولت آمریکا غیرقابل اعتماد اس��ت و خود 
برتربین و عهدشکن است، تأکید کردند؛ از آنچه در 
سفر اخیر بود حمایت می کنیم البته برخی از آنچه 
در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما بجا نبود لکن 
ما به هیئت دیپلماس��ی دولت عزیزمان خوش��بین 

هستیم ولی به آمریکایی ها بدبینیم.
اشاره ایش��ان به آن دو پیش آمدی بود که ذکر 
آن رفت، دیدار ظریف و کری، گفت وگوی تلفنی اوباما 
و روحان��ی؛ پس از ای��ن دو پیش آمدی که بجا نبود 
مذاکرات هسته ای شکل گرفت، توافق به دست آمد 
و اکنون همگان شرایط برجام را می بینند که چگونه 
است. آمریکا و اروپا همانگونه که رهبر معظم انقالب 
فرموده بودند، غیرقابل اعتماد بودن خود را به آنهایی 
که تصور می کردند می توان اعتماد کرد، ثابت کردند.

پس از هم��ه اتفاقاتی که به خاطر برجام پیش 
آمد و آمریکا با خروج رسمی خود از توافق هسته ای 
همه تصورات و آرزوهای مدافعان برجام را نابود کرد، 
رهبر معظم انقالب تأکید کردند که مذاکره نخواهیم 
داشت، جنگ نخواهد شد؛ ایشان حتی تأکید کردند 

که مذاکره با دولت فعلی آمریکا سم مضاعف است.
با این وجود اخباری منتش��ر ش��ده که آقای 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با دایان 
فاینش��تاین س��ناتور دموکرات آمریکا، در سازمان 
مل��ل دیدار و گفت وگو کرده اس��ت. ای��ن دیدار و 
گفت وگ��و در حالی انجام ش��ده ک��ه رهبر انقالب 
تأکی��د کرده اند ک��ه با آمریکایی ه��ا مذاکره انجام 
نش��ود، اما چ��را دیدار و گفت وگو ص��ورت گرفته، 
زمان آن اس��ت که آقای ظریف در این باره توضیح 
ده��د و بگوید چ��ه روالی وجود داش��ته که با این 

سناتور دموکرات دیدار انجام شده است؟
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سران الیزه همچنان بر دشمنی با ایرانیان و خدمت به  آمریکا اصرار دارند

خودفروشی فرانسوی
استرداد مهندس ایرانی به آمریکا با ادعاهای ساختگی و غیرمنطقی

 افتتاح خوابگاه شبانه روزی مدرسه  برکت 
شهید نجاری
خوابگاه ش��بانه روزی مدرسه برکت ش��هید نجاری روستای 
قاس��م آباد در استان مرکزی با ظرفیت پذیرش 50 دانش آموز به 

بهره برداری رسید.
با حضور مدیرکل نوس��ازی مدارس استان مرکزی، تعدادی 
از مدیران بنیاد برکت و جمعی از مس��ئوالن اس��تانی و محلی، 
»خواب��گاه دانش آم��وزی دخترانه  متوس��طه  دوره  اول مدرس��ه  
شبانه روزی برکت شهید نجاری، با نام »خوابگاه برکت مائده« در 

روستای قاسم آباد در استان مرکزی به طور رسمی افتتاح شد.
این خوابگاه شبانه روزی با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال 
و با زیربنای 290 مترمربع توس��ط بنیاد برکت و با مش��ارکت 
یک مادر ش��هید خی��ر و نیکوکار و به یاد ش��هید نادر نجاری، 
ساخته شده است. با بهره برداری از این خوابگاه، امکان استقرار 
ش��بانه روزی برای 50 دانش آموز دختر مدرس��ه  برکت شهید 
نجاری روستای قاسم آباد در استان مرکزی که به خاطر طوالنی 

بودن مسافت با مشکالتی روبه رو بودند، فراهم آمده است.
مدرسه  برکت شهید نجاری روستای قاسم آباد توسط بنیاد برکِت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سال 96 به بهره برداری رسیده 
و آغاز به فعالیت کرده است و در حال حاضر 152 دانش آموز دختر از 

این روستا و روستاهای اطراف در آن مشغول به تحصیل هستند.
گفتنی است، بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در در راستای نهضت ساخت مدرسه در روستاها و مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته، تاکنون قرارداد ساخت و تکمیل 23 مدرسه 
با 178 کالس درس را در استان مرکزی به امضا رسانده که از این 

تعداد، 19 مدرسه افتتاح و به بهره برداری رسیده است.
بنی��اد برکت برای اح��داث این 23 مدرس��ه بالغ بر 150 
میلی��ارد ریال اعتبار اختصاص داده اس��ت. این بنیاد همچنین 
ع��الوه بر س��اخت و تکمی��ل م��دارس، اح��داث خوابگاه های 
دانش آم��وزی را ب��رای علم آم��وزان مناطق کم برخ��وردار در 
دس��تور کار دارد تا به این ترتیب، ام��کان ادامه  تحصیل برای 
همه  فرزندان ایران زمین مهیا ش��ود. شایان ذکر است در سال 
گذشته نیز 3 پروژه  برکت با مشارکت خیران احداث و با حضور 

ایشان افتتاح و به بهره برداری رسید.

گزارش یک

اقدام فرانسه زیر سوال بردن اعتبار سیاسی و استقالل دستگاه قضایی فرانسه است. سران الیزه با 
این استرداد از یک سو به جهانیان عدم استقالل سیاسی خود را نشان داده اند و از سوی دیگر عدم 
استقالل دستگاه قضایی کشورشان را آشکار ساخته اند. رویکردی که قطعا به تزلزل بیشتر جایگاه 

فرانسه در اتحادیه اروپا و عرصه جهانی به عنوان کشوری وابسته و غیرمستقل منجر خواهد شد

شیخ نعیم قاسم: 
یکا نابسامانند معامله قرن شکست خورد و متحدان آمر

مع��اون دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد که معامله قرن شکس��ت خورده و 
متحدان آمریکا اوضاع نابسامانی در منطقه دارند.

شیخ نعیم قاسم گفت جلسه بررسی بودجه لبنان که برگزار شد، اولین بودجه 
از زمان توافق طایف اس��ت که جزئیات آن در این تعداد از نشست های پارلمانی و 

پیشنهادات مطرح شده بررسی شده است و این یک نقطه مثبت به شمار می رود.
وی با اشاره به اقدام حزب اهلل لبنان برای تشکیل فراکسیون پارلمانی و دولتی 
میان شخصیت های حزب اهلل و بررسی تمامی پیشنهادات موجود در زمینه بودجه 
اعالم کرد که وزرای وابسته به حزب اهلل در شورای وزیران با رویکردهای مشخصی 
شرکت کرده و 3 موضوع اساسی را در بررسی موارد مربوط به بودجه مد نظر خود 
ق��رار دادند؛ اول، رد افزایش مالیات ها بر مردم. دوم، عدم کاهش حقوق های پایین 
و متوسط برای کارمندان مختلف دولت و سوم، تعیین یک سقف برای حقوق های 

نجومی و اضافه کاری های گسترده که هیچ توجیه و منطقی ندارد.
قاسم در اظهارات خود درخصوص شرایط منطقه ای تأکید کرد که اوضاع منطقه 
از سال 2011 تا کنون در شرایط استثنایی قرار دارد. این اتفاقات تا حد زیادی برای 
این است که اسرائیل بتواند کنترل منطقه را در دست بگیرد و مشروعیت این رژیم 
به رسمیت شناخته شود. این تحوالت سعی دارد کنترل ملت های منطقه و منابع و 
ثروت های آن را در راستای منافع آمریکا و اسرائیل قرار دهد، اما رژیم صهیونیستی 
شکس��ت خورده اس��ت و آمریکا نی��ز این اعتق��اد را ندارد که می توان��د پروژه های 

سلطه طلبانه خود در منطقه را با وجود مقاومت ملت ها به سرانجام برساند.
معاون سیدحس��ن نصراهلل تأکید کرد ک��ه معامله قرن که آنها به دنبال اجرای 
آن هس��تند، معامله ای شکست خورده اس��ت، چرا که تنها یک طرف از آن سخن 
می گوید و طرف دیگر که همان فلسطینی ها هستند، آن را رد می کنند، حتی یک 

فلسطینی نیز وجود ندارد که این معامله را بپذیرد.
وی تأکید کرد که اگر معادله س��ه جانبه ارتش، ملت و مقاومت در لبنان وجود 
نداش��ت، این کشور نمی توانس��ت در برابر ایادی آمریکا در منطقه نظیر اسرائیل و 
داعش ایس��تادگی کند. قاسم به شکست مزدوران و نمایندگان آمریکا در منطقه از 
داعش گرفته تا عربس��تان س��عودی و امارات و اسرائیل اشاره کرده گفت به همین 
علت اس��ت که آمریکا مجبور ش��ده خودش وارد میدان شود و اقدام به بزرگنمایی 
تحوالت منطقه کند اما این کشور به خوبی می داند که ایران اسالمی و محور مقاومت 

اراده و قدرت الزم برای مقابله با چالش های فراروی خود را دارند.  العهد

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
تابستان امسال خاموشی برق در کشور نخواهیم داشت

معاون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر گفت: ب��ا برنامه ریزی تولید و مدیریت 
مصرف، تابستان امسال خاموشی برق در کشور نخواهیم داشت.

 غالمعلی رخش��انی  در جمع خبرنگاران در بوش��هر اظهار داشت: برنامه ریزی 
مناس��بی برای تولید برق در کش��ور صورت گرفته اس��ت تا با همکاری مشترکان 

خاموشی برق نداشته باشیم.
وی ب��ا اش��اره به پیش بین��ی و برنامه ریزی برای تولید 62 ه��زار مگاوات برق 
در کش��ور خاطرنش��ان کرد: در صورتی که مش��ترکین همکاری الزم را در زمینه 

مدیریت مصرف برق داشته باشند، تابستان امسال خاموشی نخواهیم داشت.
مع��اون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر به مصرف باالی برق در اس��تان های 
گرمس��یری اش��اره کرد و ادامه داد: عالوه بر افزایش تولید باید در زمینه مدیریت 

مصرف برق هم اقدامات الزم انجام شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که مردم در مصرف برق در بخش خانگی، تجاری 
و کش��اورزی و صنعتی مدیریت الزم را داشته باشند، نیازهای آنها تأمین می شود 

و خاموشی نخواهیم داشت.
رخش��انی مهر با بیان اینکه با همراهی و همکاری مردم از تابستان پیش رو به 
خوبی عبور می کنیم، ادامه داد: 16 درصد به تعرفه برق مش��ترکین پرمصرف که 

الگو را رعایت نمی کنند اضافه خواهد شد.
وی بر لزوم تعدیل مصرف مش��ترکین پرمصرف تاکید کرد و افزود: در صورت 
عدم تعدیل مصرف توس��ط این مش��ترکین، از ابتدای خردادماه تعرفه برق آنها با 

افزایش روبرو خواهد بود.
معاون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر از حذف قبوض کاغذی برق و توس��عه 
اتوماس��یون خبر داد و گفت: افزایش خدمات به مش��ترکان به روش اتوماس��یون 
از جمله برنامه ها و سیاس��ت وزات نیرو اس��ت. وی از کاهش مراجعه مکرر مردم 
به ش��رکت های توزیع نیروی برق به عنوان دس��تاورد اتوماسیون یاد کرد و اظهار 
داشت: ش��رایطی برای کاهش حضور مردم به شرکت های توزیع نیروی برق برای 

خدمات فروش و پس از فروش فراهم می شود.
س��ال گذشته به خاطر مس��ائلی که برای تولید از جمله صادرات آن به عراق 
و کاهش س��قف تولید برق با سوخت های فسیلی یش آمده بود، قطع برق در همه 
کش��ور باعث ایجاد مش��کالت زیادی برای مردم ش��ده بود. با وع��ده ای این مقام 

مسئول در وزارت نیرو دئاده است امسال نباید شاهد قطع برق در کشور باشیم.
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سردار فدوی:

ناو های آمریکایی به طور کامل 
تحت کنترل ما هستند

3

نوری مالکی:

وقتی ایران خواهان تشدید نیست 
بی طرفی بی معناست

5

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
با بیان اینکه مصوبه ای در راس��تای خروج س��ازمان حمایت 
از بحث قیمت گذاری خودرو به ما ابالغ نش��ده اس��ت، گفت: 
بنابراین تاکنون هیچ وظیفه ای در این باره از سازمان حمایت 

به جای دیگری منتقل نشده است.
عباس تابش درخصوص مصوبه مجلس درباره بازگش��ت 
ش��ورای رقابت به قیمت گ��ذاری خودرو گفت: ت��ا این لحظه 
مصوبه ای به س��ازمان حمایت ابالغ نش��ده ک��ه قیمت گذاری 
خودرو به شورای رقابت برگشته است و براساس مصوبه سران 
قوا قیمت گذاری به عهده س��ازمان حمایت اس��ت و براساس 
مصوبه س��ران ق��وا قیمت گذاری خودروه��ای پرتیراژ برعهده 
 س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اس��ت. 
وی بیان داش��ت: پس ت��ا این لحظه هیچ وظیف��ه ای در این 

خصوص از سازمان حمایت به جایی منتقل نشده است.
تابش در پاسخ به این سؤال که گفته می شود این تصمیم 
در راستای ناکارآمدی سازمان حمایت درخصوص قیمت گذاری 
خودرو و کنترل بازار خودرو اتخاذ شده است، گفت: هر کسی 
بخواه��د حرف خود را توجیه کن��د مطالبی از این قبیل بیان 
می کن��د. وی با بیان اینکه خودروس��ازی م��ا از دردهایی رنج 
می برد و این دردها درد چندین ساله است، بیان داشت: مقام 
عالی وزارت حل مش��کالت خودروس��ازان را در بس��ته ای که 
توسط کمیته خودرو و تنظیم بازار تدوین شده، می داند و باید 

تمامی بندهای این بسته عملیاتی شود تا خروجی آن در بازار 
خودرو و وضعیت تولید خودرو اصالح شود.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
بیان داش��ت: در مقطعی روزانه 400دس��تگاه خودرو تولید 
می شد در حالی که مطالبه مردم روزانه یک میلیون دستگاه 
بود. وی اف��زود: یک میلیون دس��تگاه خ��ودرو پیش فروش 
می شد در حالی که تنها 400 دستگاه تولید می شد، بنابراین 
وقتی تعداد مطالبات بس��یار بیشتر از تولیدات باشد طبیعی 

است که به گرانی دامن زده شود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
گفت: اما در این یک سال تولید در هر خودروسازی به 2 هزار 
دستگاه افزایش یافته است. تابش بیان داشت: البته ما عالوه 
ب��ر تولید، تحویل را رصد می کنیم و اع��الم کرده ایم تا همه 
تحویل ها انجام نش��ود ثبت نام جدید نخواهیم داشت و هیچ 

خودروسازی حق پیش فروش نخواهد داشت.
وی با اش��اره به اینکه 70 ت��ا 80 هزار خودرو به صورت 

ناقص در کف انبارها مانده اس��ت، گفت: ما تمام اهتمام خود 
رابه کار می بریم تا این خودروهای ناقص تکمیل شود.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
همچنین به یکی از بندهای بس��ته وزیر صنعت برای اصالح 
وضعیت خودروس��ازان اش��اره کرد و گفت: بحث کم کردن 
وابس��تگی ب��ه خارج از موضوع��ات مورد اهمیت اس��ت زیرا 
دش��منان ما بر روی موضوع خودرو و واردات قطعات خودرو 

تاکید دارند تا جلوی تولیدات در این بخش را بگیرند.
تاب��ش اظهار داش��ت:  اما ما پتانس��یل های خوبی داریم و 
می توانی��م از توانایی های جوانان برای داخلی س��ازی بیش��تر 
خودروها استفاده کنیم. به طوری که تاکنون 2 خودروساز 78 
میلیون دالر با اس��تفاده از توان داخلی و کاهش وابس��تگی به 
خارج ذخیره داشته اند. وی همچنین به اموال مازاد شرکت های 
خودروس��ازی اشاره کرد و گفت: در این بس��ته به اموال مازاد 
خودروس��ازان اشاره شده تا خودروس��ازان این اموال را واگذار 

کنند تا کوچک سازی صورت گیرد.
وی در م��ورد درخواس��ت افزایش قیمت خودرو توس��ط 
خودروس��ازان گفت: به تازگی درخواستی برای افزایش قیمت 
نداش��ته ایم اما خودروس��ازان ه��ر زمانی ب��رای افزایش قیمت 
می توانند درخواس��ت های خود را ارائه دهند و در صورت تایید 
افزایش قیمت اعمال می ش��ود و اگر درخواست افزایش قیمت 
آنها تائید نشود این افزایش قیمت صورت نمی گیرد.  فارس

رئیس جمهوری ایاالت متحده با پرونده کره شمالی و چین راهی ژاپن شد

استقبال از ترامپ با تظاهرات ضدآمریکایی

کارشناس مسائل بین الملل:

 مسئولیت عواقب برجام با روحانی است
بروجردی: جاده برجام یک طرفه پیش نخواهد رفت

گ�روه فرادید  آمریکا که زمانی خود را  ویژه تنها هژمون برتر جهان می نامید این روزها گ�زارش 
نه تنها در میان دشمنان که حتی در میان دوستانش نیز جایگاهی 
ندارد و هر روز بر تعداد مخالفان سیاس��ت هایش افزوده می شود. 
سیاست کنونی آمریکا در قالب ثبات و صلح برای دیگران به منزله 
بی ثباتی و عدم صلح برای قدرت هژمون اس��ت و ثبات و امنیت 
برای قدرت هژمون در گرو بی ثباتی و ناامنی برای دیگران اس��ت، 

قابل تعریف می باشد.  این سیاس��ت را عینا در رفتارهای ترامپ 
می توان مشاهده کرد که به دنبال ایجاد بحران های زنجیره ای در 
جهان اس��ت تا فضایی از ناامنی سراسری را ایجاد نماید تا شاید 
ناتوانی ها و کاستی های آمریکایی در لوای آن پنهان شود. روندی 
که نمود آن را در ش��رق آسیا می توان مشاهده کرد که آمریکا به 
بهانه مقابله با چین و کره شمالی حتی دوستانش نظیر ژاپن و کره 

جنوبی را نیز گرفتار بحران کرده است.

هشدار سرلشکر رشید به دشمنان:

 در قدرت ملت ایران 
دچار اشتباه محاسباتی نشود

 رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان
و مصرف کنندگان مطرح کرد؛

 عدم ابالغ مصوبه خروج
سازمان حمایت از قیمت گذاری خودرو
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