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رهبر انقالب، ترامپ را تحقیر کرد
خطی��ب نماز جمع��ه تهران گف��ت: رهبر انقالب 
در پاس��خ به نخس��ت وزیر ژاپن فرمودند من شخص 
رئیس جمهور آمریکا را شایسته هیچ پیامی نمی دانم؛ 

رهبر انقالب، ترامپ را تحقیر کرد.
حجت االسالم احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه 
ای��ن هفته تهران از س��خنان خود با اش��اره به س��فر 
وزیرخارجه آلمان و نخس��ت وزیر ژاپن به کش��ورمان 
گفت: س��فر نخست وزیر ژاپن به ایران بعد از ۴۰ سال 
ی��ک اتفاق مهم بود و اوج این س��فر دی��دار او با مقام 
معظ��م رهبری اس��ت. اظهارات مق��ام معظم رهبری 
در ای��ن دیدار اظهارات یک رهب��ر خردمند، زیرک و 

هوشیار بود و ما به داشتن چنین رهبری می بالیم.
وی خاطرنشان کرد: در دیدار مقام معظم رهبری با 
نخست وزیر ژاپن چند نکته قابل توجه است: اولین نکته 
رسم و آداب میهمان نوازی از سوی رهبری است. ایشان 
رس��م و آداب میهمان نوازی را به خوبی رعایت کردند و 
فرمودند ما ژاپن را کش��وری دوس��ت می دانیم. اگر چه 
گالیه هایی هم وجود دارد. این رفتار آداب، میهمان نوازی 
را به خوبی نش��ان می دهد. آبه گفت من قصد دارم پیام 
رئیس جمهور آمریکا را به شما منتقل کنم. رهبر انقالب 
در پاس��خ به ایش��ان فرمودند من شخص رئیس جمهور 
آمریکا را شایس��ته هیچ پیامی نمی دانم و هیچ پاسخی 
به او نداش��ته و نخواهم داشت. این رفتار رهبری همانند 
برخورد پیامبر با مس��تکبرین بود که باید مستکبرین را 
تحقیر ک��رد و رهبر انقالب، ترام��پ را تحقیر کرد. این 

عبارت رهبری تفسیر شعار مرگ بر آمریکا بود.
خطی��ب نماز جمعه تهران افزود: آبه از قول ترامپ 
گف��ت ما قصد تغییر رژیم ایران را نداریم و رهبر انقالب 
فرمودند در ۴۰ س��ال گذش��ته همه رئیس جمهورهای 
آمری��کا این قصد را داش��تند و نتوانس��تند، ترامپ هم 
نمی تواند. هر که با حق درافتاد ور افتاد. ترامپ می داند 
که یارای مقابله با نظام دین��ی ایران را ندارد. در مقابل 
پیام ترامپ برای مذاکره هم رهبر انقالب فرمودند ۶-۵ 
س��ال مذاکره کردیم و به توافقی هم رسیدیم اما آنها به 
این توافق پایبند نبودند. پس ما دوباره مذاکره نمی کنیم 

و فرمودند در بین مقامات آمریکایی صداقت کم است.
ام��ام جمع��ه موق��ت ته��ران ادام��ه داد: یکی از 
روزنامه های آمریکایی اخیراً نوشته است رئیس جمهور 
آمریکا در مدت ریاست خود بیش از هزار و ۸۹۰ دروغ 
گفته اس��ت که این نش��ان می دهد آنها چقدر دروغگو 
هس��تند. باند حاک��م آمریکا و مثلث ترام��پ، پمپئو و 
بولت��ن دروغگو هس��تند. ترام��پ بعد از ای��ن دیدار و 
واکن��ش مق��ام معظم رهبری اعالم ک��رد که دو طرف 
آماده مذاکره نیستند باید به او گفت تو که برای مذاکره 
له له می زدی! او نیازمند رای است و می خواهد ایران را 
پای میز مذاکره بکش��اند. باید به او بگوییم که این آرزو 
را ب��ه گور خواهی برد. نخس��ت وزیر ژاپن گفت آمریکا 
می خواهد جلوی ساخت سالح هسته ای توسط ایران را 
بگیرد و رهبر انقالب فرمودند ما از لحاظ شرعی بدنبال 
ساخت سالح هسته ای نیستیم. اما آمریکا باید بداند ما 
اگر قصد س��اخت سالح هسته ای داشتیم از آنها ترسی 
نداشته و آنها نمی توانند مانع ما شوند. آنها در انبارهای 
خود هزاران کالهک هسته ای دارند و صالحیت مقابله 

با گسترش سالح هسته ای را ندارند.
خاتمی گفت: رهبری همچنین فرمودند با مذاکره 
هی��چ چیزی حل نمی ش��ود و هیچ مل��ت آزاده ای در 
زیر فش��ار زیر بار مذاکره نم��ی رود بخصوص ملتی که 
پیرو امام حس��ین)ع( هستند. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود به جنایات آل س��عود اشاره کرد و افزود: 
ه��ر جا در دنیا آدمکش��ی و غارتگری وج��ود دارد نام 
سعودی دیده می شود. آل س��عود تمام زیرساخت های 
یمن را وی��ران کرده و بیش از ۵۰ ه��زار نفر یمنی را 
کش��ته اند. بر اس��اس گزارش یونیسف در یمن در هر 
ساعت یک مادر و ۶ نوزاد جان می دهند. آل سعود ننگ 
جهان اسالم است نه خادم حرمین و شریفین. خائنین 
حرمین و ش��ریفین زیبنده آل سعود است. در سودان 
ش��ورای نظامی حاک��م با حمایت آل س��عود و امارات 
آدمها را به قتل می رساند و به رودخانه می اندازد. اخیراً 
یک نوجوان ۱۳ ساله در تظاهرات ضد آل سعود شرکت 
کرد که او را دستگیر کردند و پس از یک ماه زندانی به 
او حکم اعدام با شمش��یر دادند. ننگ بر شما باد و حق 

است که مردم بگویند مرگ بر آل سعود.
خطیب نماز جمعه تهران به مس��ائل داخلی اشاره 
کرد و گفت: بحث حج��اب و عفاف، موعظه و نصیحت 
نیست بلکه یک قانون است. آفرین بر نیروی انتظامی که 
گفت کشف حجاب جرم است و ما با آن مقابله می کنیم، 
این حرف درس��تی اس��ت. وی حج��اب را تامین کننده 
امنی��ت اخالقی و امنیت روانی جامعه دانس��ت و گفت: 
بی حجابی ها، بدحجابی ها و ُشل حجابی ها عادی نیست. 

همه باید به این موضوع توجه داشته باشند. 
امام جمعه موقت تهران از دس��تگاه قضا به خاطر 
برخورد با مفسدان اقتصادی تشکر کرد و گفت: برخورد 
با مفسدان اقتصادی نشان دهنده اراده جدی نظام برای 
برخورد با مفس��دین اس��ت که از آنها تشکر می کنیم. 
همچنین از دستگاه قضا به دلیل برخورد با هنجارشکنان 
تشکر می کنم؛ مثل اینکه برخی هنجارشکنی شان حد 
و مرز ندارد. آنهایی که هنجارش��کنی ش��ان حد و مرز 
ن��دارد را تیغ بُران قانون باید سراغش��ان برود تا قانون 

آنان را سر جایشان بنشاند.  مهر

تریبون

الیحه اصالح ساختار بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی از ارائه الیحه اصالح 

ساختار بودجه از سوی دولت به مجلس تا پیش از پایان تیر ماه خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره دستور مقام معظم رهبری به دس��تگاه  های اجرایی و مجلس مبنی بر 
اصالح س��اختار بودجه، گفت: رهبر انقالب در س��ال گذشته فرصت ۴ ماهه ای به 
دولت و مجلس برای اصالح ساختار بودجه کشور داده بودند، بر این اساس، دولت تا 
پایان تیر ماه فرصت دارد تا پیش نویس، گزارش و یا حتی الیحه اصالح س��اختار بودجه 
کش��ور را به مجلس تقدیم کند. وی با اشاره به اینکه آیا دولت الیحه ای به مجلس ارائه 
کرده یا نه؟ گفت: تاکنون پیش  نویس و یا گزارش��ی برای اصالح س��اختار بودجه کشور 
از س��وی دولت در اختیار مجلس قرار نگرفته است، از دولت در این باره سؤال کرده ایم، 

می گویند اقداماتی در این زمینه آغاز کرده اند.  تسنیم

پارلمان
همسران رزمندگان، اسطوره های صبر و بردباری هستند

فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با خانواده خلبانان زرتش��تی این نیرو، 
همسران رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، به ویژه همسران و فرزندان خلبانان را 

مصداق بارز فداکاری و اسطوره های صبر دانست.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، صبح امروز 
با خانواده خلبان مرحوم »کیقباد اردش��یری چم« خلبان زرتشتی این نیرو دیدار 
کرد. وی ضمن عرض تس��لیت و دلجوی��ی از خانواده این خلبان مرحوم، از فداکاری 

های خلبان اردشیری چم تجلیل کرد.
امیر س��رتیپ نصیرزاده ضمن بر شمردن خدمات ارزش��مند خلبان اردشیری چم، 
ازجمله حضور در عملیات کمان ۹۹، تربیت خلبانان جوان و شرکت در پروازهای تست 
هواپیماهای تعمیرش��ده ) fcf(، گفت: این عزیز سفر کرده دین خود را به بهترین شکل 

ممکن به میهن عزیزمان ادا کرده است. نیروی هوایی

ارتش اسالم
با جان و دل از منافع مردم و صیادان حراست می شود

فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اس��المی گفت: رفع مشکالت 
جامعه صیادان، بهره برداری بهتر از ذخایر آبزیان و ایجاد پناهگاه برای شناورهای 
صیادی با همکاری مردم از گام های مثبت بسیج دریایی در شرق هرمزگان است.

دریادار علیرضا تنگس��یری در همایش بسیج دریایی شرق هرمزگان سیریک، 
افزود: برخورداری از منافع دریا متعلق به مردم بومی اس��ت. وی با بیان اینکه نباید 
در مقابل ظلم بی تفاوت باش��یم، افزود: با جان و دل از منافع مردم و صیادان حراس��ت 

می شود.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اضافه کرد: با توجه به درخواست های 
مردمی و کمبود آب آشامیدنی سیریک یک دستگاه تانکر آبرسانی رایگان در اختیار مردم قرار 
می گیرد. دریادار تنگسیری بیان کرد: برای کمک به سالمت مردم ضمن اعزام ماهانه اکیپ های 

پزشکی و متخصص ماه آینده بیمارستان صحرایی در سیریک برپا می شود.  ایسنا

پاسداران 

روحانی در اجالس شانگهای:
دولت آمریکا به تهدیدی جدی 

برای ثبات جهان تبدیل شده است
رئیس جمه��ور با بیان اینکه دولت آمریکا  ن یبــــو کلیه س��اختارها و قواعد بین المللی را بر تر
هم زده اس��ت، گفت: دولت آمریکا طی دو س��ال گذش��ته با 
اس��تفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مال��ی و نظامی خود به 

تهدیدی جدی برای ثبات جهان تبدیل شده است.
حجت االس��الم حس��ن روحانی در نشست ش��ورای سران 
کش��ورهای س��ازمان همکاری ش��انگهای در بیشکک پایتخت 
قرقیزستان برجام را دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه خواند. 

متن کامل سخنان روحانی به این شرح است:
در ابت��دا مایلم مراتب تش��کر و قدردانی خ��ود را از آقای 
س��ورنبای جئین بکوف، رئیس محترم جمهوری قرقیزس��تان 
به خاطر میزبانی این اجالس اعالم نمایم. همچنین خوشحالم 
که بار دیگر فرصت یافتم تا در جمع س��ران سازمان همکاری 

شانگهای حضور داشته باشم.
نوزدهمین نشست سران س��ازمان همکاری شانگهای در 
حالی برگزار می شود که جامعه جهانی با چالش ها و معضالت 
بی س��ابقه ای روب��رو اس��ت. تروریس��م در ان��واع مختلف آن، 
افراط گرایی، یکجانبه گرایی، مداخله کش��ورهای فرامنطقه ای 
در امور س��ایر مناطق و دخالت در امور داخلی سایر کشورها، 
جامع��ه بین الملل��ی را در وضعیت��ی خطیر قرار داده اس��ت؛ 
وضعیت��ی که می تواند ثبات، امنیت و منافع همه کش��ورهای 

جهان را تهدید کند.
عالی جنابان،مناطق پیرامونی م��ا با بحران های متعددی 
روبرو اس��ت که با از بین بردن زیرس��اخت های اولیه کشورها 
و بازتولی��د ناامن��ی، این مناطق را در ش��رایط حساس��ی قرار 
داده اس��ت. از س��وی دیگر دولت آمریکا طی دو سال گذشته 
با اس��تفاده ابزاری از ظرفی��ت اقتصادی، مالی و نظامی خود و 
با اتخاذ رویکرد تهاجمی، کلیه س��اختارها و قواعد بین المللی 
را ب��ر هم زده و به تهدی��دی جدی برای ثبات منطقه و جهان 

تبدیل شده است.
هم��کاران گرامی،همه ملت ها و هم��ه دولت ها صرف نظر 

از باوره��ا و فرهنگ ه��ای خ��ود در پی رفاه، توس��عه،  آزادی و 
حقوق خویش هس��تند و با حفظ ارزش های دینی و اخالقی و 
ملی خویش می خواهند در تعامل با یکدیگر در برابر دش��منان 
مشترک بش��ریت ایس��تادگی کنند. امروزه همه ما از شرق تا 
غ��رب در براب��ر خطر افراط گرای��ی باید متحد باش��یم. چراکه 
افراط گرایی توسعه، صلح و امنیت جهان را تهدید می کند. مهم 
نیست مسلمان،  مسیحی، یهودی،  بودایی یا به هر دین و  آئین 
دیگری باش��یم؛ مهم این اس��ت که در برابر افراط گرایی از هر 
رنگ و نژاد و مذهب متحد باش��یم. ما از آن جهت با داعش در 
عراق و س��وریه جنگیدیم چون تفکر آنان را تفس��یری افراطی 
و ضدانس��انی از دین علیه انسانیت می دانس��تیم و در دفاع از 
شهروندان غیر مسلماِن این کشورها نیز تردید نکردیم. ما از آن 
جهت با صهیونیسم مخالفیم که آن  را یک ایدئولوژی انحرافی 
در دین یهود می دانیم که با ارزش های انسانی در ستیز است.

ما در عراق و س��وریه برای صلح جنگیده ایم. در افغانستان 
برای نب��رد با افراط گرای��ی در تعامل با س��ازمان ملل متحد 
نقش س��ازنده ای ایفا کرده ایم و در یمن ب��رای برقراری صلح 
از هیچ تالش��ی دریغ نکرده ایم. ما همواره درهای گفت وگوها 
و همکاری های منطقه ای و دوجانبه را با همه همسایگان خود 
بازگذاش��ته  ایم و حتی برای حل مس��ئله فلسطین هم رویکرد 
دموکراتی��ک با مراجعه ب��ه آراء عمومی را ارائ��ه کرده ایم، ما 

نمی خواهیم هیچ ملتی را به دریا بریزیم و غرق کنیم.
ای��ران جایگاه ویژه فرهنگ��ی و تاریخی در سراس��ر قاره 
آس��یا دارد. پیوندهای تمدنی ایران، آس��یای میانه و شبه قاره 
گسست ناپذیر اس��ت؛ شاعران و نویسندگان ایرانی در دل های 
مردمان شما خانه کرده اند و زبان فارسی در سرتاسر جغرافیای 

فرهنگی این منطقه سازمان شانگهای گسترده است. 
سران محترم سازمان همکاری شانگهای،جمهوری اسالمی 
ایران معتقد اس��ت که امروزه جامعه بین المللی بیش از پیش 
با معضل یک جانبه گرایی به چالش کش��یده شده و همچنین 
مش��کالت و پیچیده گی ه��ای جهان امروز به ویژه تروریس��م، 
افراط گرای��ی و قاچاق موادمخ��در، چندجانبه گرایی را به یک 

ضرورت تبدیل کرده است.
برجام دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه است که اثبات 
کرد چنانچه اراده سیاس��ی الزم وجود داش��ته باشد می توان، 
ب��رای ح��ل هر مش��کلی به ج��ای تحریم و جن��گ از طریق 

گفت وگو و مصالحه بهتر به نتیجه رس��ید. جمهوری اس��المی 
ایران ب��ه تصریح ۱۵ گزارش  آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
کلیه تعهدات خویش عمل کرده اس��ت، اما متأس��فانه آمریکا 
به طور یکجانبه از برجام خارج شده و دیگر طرف ها و کشورها 
را نی��ز مورد تهدید ق��رار می دهد تا قطعنامه 22۳۱ ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل، که خواستار روابط عادی تجاری با ایران 

است، را نقض کنند.
جمهوری اس��المی ایران در چارچوب ظرفیت های برجام 
از اعض��ای باقیمانده در توافق می خواهد، هر چه س��ریع تر به 
تعهدات خود در بهره مندی جمهوری اس��المی ایران از منافع 

اقتصادی برجام عمل کنند.

جمه��وری اس��المی ایران، کش��وری اس��ت ب��ا موقعیت 
جغرافیایی استثنایی و راهبردی که از نظر ذخایر انرژی و معدنی 
بس��یار غنی است و در تالقی کریدورهای تجاری شرق به غرب 
و شمال به جنوب واقع شده است. این ویژگی ها در کنار امنیت 
پایدار و نیروی انسانی تحصیل کرده، فرصت های بی شماری را در 
اختیار سرمایه گذاران و تّجار کشورهای عضو سازمان همکاری 
شانگهای قرار می دهد و استفاده از آن ها، می تواند زمینه  جهش 
اقتصادی در کش��ورهای عضو را فراه��م آورد. دولت جمهوری 
اس��المی ایران آمادگی دارد همه  تسهیالت را برای فعالیت های 
اقتصادی شهروندان، شرکت ها و دولت های عضو این سازمان در 

ایران فراهم آورد.  پایگاه اطالع رسانی دولت

فاطمه تورانلو

اظهارنظ����ره��ای متف��اوت  انتخابات گـــزارش دو ب��رای  اصالح طلبان 
مجلس در حالی رس��انه ای ش��ده که چنددستگی 

نظرات آنان را بیش از پیش عیان کرده است.
در این روزها که اظهارنظرهای متفاوت و گاها 
متناق��ض اصالح طلبان ذیل انتخابات آتی مجلس، 
موجب��ات واکنش بس��یاری از چهره های حزبی را 
پدید آورده اس��ت، ش��اید گوشه چش��می به این 

تناقضات آشکار، پرده از بسیاری موارد کنار بزند.

 وقتی تئوری انتخاباتی حجاریان
واکنش چهره های اصالح طلب را برانگیخت 

س��عید حجاریان که از او به عنوان تئوریس��ین 
اصالحات نام می برند، در یادداشتی با اشاره به انتخابات 
آتی مجلس شورای اسالمی و مسئله مشارکت مردم 
در انتخابات، بحث مشارکت مشروط را مطرح و نفس 
مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را به چالش 
کشید. موضوعی که البته واکنش بسیاری از چهره های 

اصالح طلب را و اصولگرا را برانگیخت.
مصطف��ی کواکبی��ان دبی��رکل ح��زب مردم 
س��االری و نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در این باره گفت: من معتقدم که ابتدا این 
موضوع باید به طور کامل ش��فاف ش��ده و پیش از 
هرچیز پرسیده شود که ما باید با چه کسی شرط 

بگذاریم؟ با شورای نگهبان؟ با مجلس و یا با دولت، 
بنابراین با ش��رط و شروط کاری از پیش نخواهیم 

برد بلکه باید کاری کنیم که مسائل اصالح شود.
حسین مرعش��ی س��خنگوی حزب کارگزاران 
س��ازندگی بر خالف نظرات تئورسین اصالحات بر 
مش��ارکت اصالح طلبان در صحن��ه انتخابات تأکید 
دارد و او معتقد است که »سیاست اصالح طلبان در 
چند دوره گذشته این بوده است که صحنه سیاسی 
کش��ور را به رقیب واگذار نکنند و به همین دلیل با 
امکانات حداقلی کنار آمدند و مردم را تنها نگذاشتند. 
البت��ه مردم نیز اصالح طلبان را همراهی کردند. این 
همکاری مشترک بین اصالح طلبان و مردم می تواند 
انگیزه ای باشد برای اینکه چراغ سیاست اصالح طلبانه 
خاموش نش��ود. م��ن تصور می کنم هن��وز هم این 
سیاست، راهبرد درستی است. باز هم اصالح طلبان 
باید در صحنه حضور داشته باشند و به اندازه توان و 

امکانات خود مشارکت کنند.«
هرچن��د این تنه��ا اصالح طلب��ان نبودند که 
ب��ه اظه��ارات حجاری��ان واکنش نش��ان دادند و 
چهره ه��ای اصولگرا نی��ز به تحلیل این س��خنان 
پرداختن��د. حمیدرض��ا ترقی عضو ح��زب موتلفه 
اسالمی با اشاره به اظهارات سعید حجاریان مبنی 
بر »مش��ارکت مشروط اصالح طلبان در انتخابات« 

گفت: اصوال ش��رط گذاش��تن از سوی جریانی که 
مدتهاس��ت منفور مردم شده و هیچ راه حلی برای 
حل مشکالت مردم نداشته، بسیار خنده دار است.

 ائتالف با اصولگرایان
تئوری دیگری برای نجات اصالحات

اگرچه با رس��انه ای ش��دن اظهارات حجاریان، 
چنددستگی نظرات در میان جریان اصالحات برای 
ادامه س��ازوکار انتخاباتی آنان عیان ش��ده است اما 
یکی از مسائل مورد انتقاد اصالح طلبان در رویه های 
پیش گرفته شده از سوی جریان اصالحات، ائتالف 
ب��ا جریان اصولگ��را یا اعتدالیون اس��ت که به نظر 
می رس��د خود پ��س از این زمینه س��از چالش های 
بسیاری در این میان اعضای این جبهه شده است. 
اختالف��ات در می��ان جری��ان اصالح طلب به 
جایی رسید که محمدرضا عارف رئیس فراکسیون 
امید هم که سکوت کردن را به صریح سخن گفتن 
ترجیح می دهد، از عدم ائتالف سخن گفت و اعالم 
ک��رد که در انتخابات س��ال ۹۸ مجل��س با پرچم 
اصالح طلبانه وارد  می ش��وند؛ اظهارات او در حالی 
بیان شد که بسیاری معتقدند عدم مقبولیت لیست 
امید در مجلس و شورای شهر در کنار ناکارآمدی 
دولت در ایجاد رضایت میان مردم موجب فرافکنی 

و فرار رو به جلو این جریان شده است.
 البته این اظهارات تنها محدود به عارف نبود و 
مرتضی حاجی وزیر پیشین دولت اصالحات هم در 
این خصوص اعالم کرد که من اصولگرایان معتدل 
را محدود به این آقایان و حزبشان نمی دانم، چراکه 
باید به فراتر از این مسائل فکر کنیم. به طور مثال 
ممکن اس��ت با آق��ای باهنر بتوان بهت��ر کنار آمد 
تا آق��ای واعظی چراکه باهنر، مش��کالت، ضرورت 
همکاری و نزدیکی مشترک را در جاهایی دقیق تر 
دی��ده اس��ت تا برخی اف��راد که فقط ن��گاه حزبی 
خودش��ان را دارند. اظهاراتی که این س��وال را در 
ذهن بسیاری از مخاطبان ایجاد کرده است که آیا 
ممکن است اصالح طلبان به مثابه اقدامات پیشین 
خود در ائتالف های سال ۹2 و ۹۴ مجددا از چنین 

روشی استفاده کنند؟
اسماعیل دوس��تی عضو سابق ش��ورای شهر 
تهران در این باره گفت: اینکه اصالح طلبان بر روی 
یک فرد اصولگرا ائتالف کنند را نمی ش��ود فعاًل رد 

کرد زیرا این موضوع محتمل است.
از س��وی دیگر اما احمد شریف دبیرکل حزب 
همبس��تگی دانش آموخت��گان ایران با اش��اره به 
احتم��ال اینکه اصالح طلب��ان در انتخابات آتی به 
چه��ره ای اصولگ��را روی بیاورند گف��ت: ائتالف با 

اصولگرایان نیز امری بسیار بعید به نظر می رسد.
ام��ا به راس��تی چ��را جبه��ه اصالح طلب��ان با 
قحط الرجالی روبه رو شده اس��ت که از ترس از عدم 
اقب��ال عمومی به عملکرد نیروهای این جریان عمال 

ناچارند تا چشم امید خود را به دیگر احزاب بدوزند؟ 

فقدان عملکرد مناسب عامل طرد اصالحات 
از سوی مردم 

قربانعلی قائمی، عضو حزب مش��عب ش��ده از 
اعتماد ملی و فعال اصالح طلب به ارزیابی عملکرد 
لیس��ت امیدی ها در مجلس و ش��وراهای اسالمی 
شهر و روستا پرداخت و گفت: متاسفانه باید گفت 
که امروز بس��یاری از افراد حاضر در لیس��ت امید 
که به مجلس و شوراها راه یافتند و بر کرسی های 
انتخاب��ی م��ردم، تکی��ه زده اند، یا نخواس��ته و یا 
نتواس��ته اند ک��ه در چارچوب برنامه ه��ا، اهداف و 
مأموریت های اصالح طلب��ان حرکت کنند و امروز 
هم به احدی پاس��خگو نیستند موضوعی که بیش 
از تمام مسائل دیگر مردم و طیف اصالح طلب را از 

افراد اثرگذار دور کرده است.
در پایان باید گف��ت این اظهارات ضد و نقیض 
بی��ش از هر چیز نش��ان از عدم اس��تقبال مردم به 
جبهه ای دارد که مدت هاس��ت به جز تکرار یک دور 
باط��ل هیچ عائده ای در جهت درمان مشکالتش��ان 
نداش��ته است و این درس��ت همان موضوعی است 
که این روزها موجبات نگرانی شدید افراد درون این 
جبهه را فراهم آورده اس��ت. ح��ال باید دید که در 
نهایت از این دست و پا زدن ها چه برنامه ای از سوی 
اصالح طلبان در انتخابات آتی کشور اجرایی شده و 
آنان چگونه می توانند مقبولیت از دست رفته خود را 
در میان مردم جبران کنند.  باشگاه خبرنگاران

وقتی اختالفات درونی اصالح طلبان آشکار می شود
تشتت تشکیالتی به نفع مردم یا اصالحات؟

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والیـت رهبر انقالب اسالمی در دیدار بـــا 
با آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه 
تأکی��د کردن��د: جمهوری اس��المی ای��ران هیچ 
اعتم��ادی به آمریکا ندارد و تجربه ی تلخ مذاکرات 
قبلی با آمریکا در چارچ��وب برجام را به هیچ وجه 
تک��رار نخواهد کرد زیرا هی��چ ملت آزاده و عاقلی، 

مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد.
در ابت��دای ای��ن دی��دار آق��ای ش��ینزو آب��ه 
نخس��ت وزیر ژاپن خطاب به رهبر انقالب اسالمی 
گفت: من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به 
جنابعالی برس��انم. رهبر انقالب اسالمی خطاب به 
نخس��ت وزیر ژاپن گفتند: ما در حسن نیت و جدی 
بودن ش��ما تردیدی نداریم ام��ا درخصوص آنچه 
از رئیس جمه��ور آمریکا نقل کردید، من ش��خص 
ترامپ را شایس��ته ی مبادله ی هیچ پیامی نمیدانم 

و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودن��د: مطالبی 
را ک��ه بیان خواه��م کرد، در چارچ��وب گفتگو با 
نخس��ت وزیر ژاپن اس��ت زیرا ما ژاپن را کش��وری 
دوست میدانیم، اگرچه گالیه هایی نیز وجود دارد.

ایش��ان با اش��اره به صحبتهای نخس��ت وزیر 
ژاپ��ن مبنی ب��ر اینکه ترامپ ب��ه او گفته »آمریکا 
قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد«، تأکید کردند: 
مش��کل ما ب��ا آمریکایی ه��ا موضوع تغیی��ر رژیم 
نیس��ت، زیرا آنها اگ��ر چنین قصدی هم داش��ته 
باش��ند، قادر به اجرای آن نیستند، همان طور که 

رؤسای جمهور قبلی آمریکا در چهل سال گذشته، 
برای نابودی جمهوری اسالمی ایران تالش کردند 

اما نتوانستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: اینکه 
ترامپ میگوید قصد تغییر رژیم را ندارد یک دروغ 
اس��ت زیرا اگر میتوانس��ت این کار را انجام دهد، 

انجام میداد اما نمیتواند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به صحبتهای 
نخس��ت وزیر ژاپ��ن مبنی ب��ر درخواس��ت آمریکا 
ب��رای مذاکره درباره ی موضوع هس��ته ای، گفتند: 
جمهوری اس��المی ایران به مدت پنج، شش سال 
در موضوع هسته ای با آمریکا و اروپایی ها در قالب 
۱+۵ مذاک��ره کرد و به یک نتیجه هم رس��ید، اما 
آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین 
کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر 

تمام توافقها زده، مذاکره کند؟
رهب��ر انق��الب اس��المی ب��ه بخ��ش دیگری 
از صحبته��ای نخس��ت وزیر ژاپ��ن مبن��ی بر عزم 
آمریکا برای جلوگیری از س��اخت سالح هسته ای 

به وسیله ی ایران اشاره کردند و افزودند: ما با سالح 
هس��ته ای مخالفیم و فتوای شرعی من حرام بودن 
ساخت سالح هس��ته ای است اما این را بدانید که 
اگر ما قصد ساخت سالح هسته ای داشتیم، آمریکا 
هیچ کاری نمیتوانست بکند و اجازه ندادن آمریکا، 

هیچ مانعی ایجاد نمیکرد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکی��د بر اینکه 
انباشت سالح هسته ای نیز اقدامی خالف عقل است، 
خاطرنشان کردند: آمریکا به هیچ وجه صالحیت حرف 
زدن درباره ی اینکه کدام کش��ور س��الح هس��ته ای 
داش��ته باشد یا نداشته باشد، ندارد زیرا آمریکا چند 

هزار کالهک هسته ای در انبارهای خود دارد.
ایش��ان با اشاره به س��خنان نخست وزیر ژاپن 
مبن��ی بر اینکه آمریکا آم��اده ی مذاکرات صادقانه 
با ایران اس��ت، خطاب به آق��ای آبه گفتند: ما این 
ح��رف را اصاًل باور نمیکنیم زیرا مذاکرات صادقانه 

از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر نمیشود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: صداقت در 

میان مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به نخست وزیر 
ژاپن افزودند: رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش 
ب��ا جنابعالی دیدار و گفتگو و درب��اره ی ایران هم 
صحبت کرد، اما بعد از بازگش��ت از ژاپن، بالفاصله 
تحریم صنایع پتروش��یمی ایران را اعالم کرد، آیا 
این پیام صداقت است؟ آیا این نشان میدهد که او 
قصد مذاکره ی صادقانه دارد؟ ایشان تأکید کردند: 
م��ا به هیچ وجه تجربه ی تلخ مذاکره ی چند س��ال 

اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد.
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به روند مذاکره 
ب��ا آمریکایی ها در چارچوب برج��ام گفتند: بعد از 
توافق هسته ای، اولین کسی که برجام را بالفاصله 
نقض ک��رد، ش��خص اوباما بود؛ همان کس��ی که 
درخواس��ت مذاکره ب��ا ایران کرده و واس��طه هم 

فرستاده بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این تجربه ی 
ما است و جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه را 
تکرار نمیکنیم. ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر 
ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ گفته »مذاکره با آمریکا 

موجب پیش��رفت ایران خواهد شد«، تأکید کردند: 
م��ا به لطف خداون��د، بدون مذاکره ب��ا آمریکا و با 

وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید.
رهبر انقالب اسالمی با اس��تقبال از پیشنهاد 
نخست وزیر ژاپن برای گسترش روابط با جمهوری 
اس��المی ایران، خاطرنش��ان کردند: ژاپن کش��ور 
مهمی در آس��یا اس��ت و اگر به گسترش روابط با 
ایران تمایل دارد باید اراده ی قاطع خود را نش��ان 
ده��د، همان گونه که برخی کش��ورهای مهم این 

اراده را نشان داده اند.
ایش��ان با اشاره به دش��منی های چهل ساله ی 
آمری��کا با ملت ای��ران و ادامه ی این دش��منی ها، 
افزودن��د: ما معتقدیم از طری��ق مذاکره با آمریکا، 
مشکالت ما حل نخواهد شد و هیچ ملت آزاده ای، 

مذاکره زیر فشار را قبول نخواهد کرد.
رهب��ر انقالب اس��المی همچنین با اش��اره به 
بخشی از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه 
آمریکایی ه��ا همواره میخواهن��د طرز فکر و عقاید 
خود را به دیگر کش��ورها تحمی��ل کنند، گفتند: 
اینکه ش��ما این واقعیت را تصدیق میکنید، خوب 
است و این را هم بدانید که آمریکایی ها در تحمیل 

دیدگاه های خود به هیچ حدی قانع نیستند.
در این دیدار ک��ه آقای روحانی رئیس جمهور 
کش��ورمان هم حضور داشت، آقای ش��ینزو آبه با 
اش��اره به مذاکرات خود در ته��ران ابراز امیدواری 
کرد ای��ن گفتگوه��ا زمینه ی گس��ترش بیش��تر 

همکاری ها را فراهم کند.

رهبر انقالب در دیدار با نخست وزیر ژاپن:

ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی دانم 
با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد

روحانی  حسن  با  دیدار  در  نیز  چین  رئیس جمهور 
رئیس جمهور کشورمان به مذاکرات مستمر مقامات دو کشور، 
گفت: پکن روابط با ایران را در مسیر راهبردی پیش خواهد 

برد و توسعه می دهد.
شی جین پینگ با بیان اینکه در جهان امروز یکجانبه گرایی 
رواج یافته است، تاکید کرد: خروج یکجانبه آمریکا از برجام 

اصلی ترین عامل افزایش تنش های منطقه ای است.
رئیس جمهور چین در دیدار با روحانی با تاکید بر اینکه 
آماده گسترش همکاری با ایران در مجامع منطقه ای و جهانی 
کشورهای  و  خود  منافع  حفظ  و  چندجانبه گرایی  ترویج  برای 
درحال توسعه هستیم، افزود: پکن آماده توسعه همکاری ها 
با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته 
یک  پروژه  در  ایران  فعال  مشارکت  از  همچنین  وی  است. 

کمربند - یک جاده استقبال کرد.
رئیس جمهور ایران نیز در این دیدار گفت: در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و مبارزه با تروریسم 
در  چین  سرمایه گذاری  از  و  هستیم  روابط  گسترش  آماده 

توسعه مناطق و بنادر جنوبی خود استقبال می کنیم.
برجام  تعهدات خود در  بر  کامال  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
پایبند بوده و آمریکا بدون هرگونه بهانه ای از تعهد بین المللی 
خود خارج شد، گفت: فشارهایی که دولت آمریکا به ایران و 
چین و سایر کشورها وارد می کند، با هدف تسلط بر کل آسیا 

و جهان است.
برابر  در  چین  و  ایران  ایستادگی  رئیس جمهور، 
یکجانبه گرایی آمریکا را به نفع دو کشور، آسیا و جهان دانست 
و افزود: ملت ایران نشان داده که در برابر فشارهای خارجی 

نه تنها متزلزل نمی شود بلکه متحد تر و مقاوم تر می شود.
روحانی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت های فراوانی برای 
با توجه به  با چین وجود دارد، افزود: ایران  گسترش روابط 
پیش  و  مهم  نقش  است  آماده  جغرافیایی،  ممتاز  موقعیت 

برنده ای در پروژه کمر بند – راه ایفا کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: ایران عالوه بر ادامه همکاری 
با چین در حوزه انرژی، عالقمند به توسعه زیرساخت ها برای 

روابط پایدار و راهبردی در تامین انرژی چین است.
روحانی خاطرنشان کرد: تهران از ادامه همکاری و اجرای 
حمل ونقل  انرژی،  زمینه های  در  پکن  با  مشترک  پروژه های 
توسعه  به  عالقه مند  ما  افزود:  وی  است.  خرسند  صنعت  و 
درسازمان های  کشور  دو  هماهنگی  و  روابط  بیشتر  چه  هر 

بین المللی و منطقه ای هستیم.
تعمیق  و  توسعه  در  تهران  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
با پکن محدودیتی ندارد، گفت: در حوزه های سیاسی،  روابط 
آماده  تروریسم  با  مبارزه  و  گردشگری  فرهنگی،  اقتصادی، 
توسعه  در  چین  سرمایه گذاری  از  و  هستیم  روابط  گسترش 

مناطق و بنادر جنوبی خود استقبال می کنیم.

نمای نزدیک

رئیس جمهور چین در دیدار با روحانی:
وابط با ایران را در مسیر راهبردی پیش خواهد برد پکن ر


