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فضای دوستانه ات توی حلقم آقای وزیر
وزی��ر نفت: باید برای پولی که در کش��ور وجود دارد، 

فکر کرد تا از آن به نحو احسن استفاده شود.
منظور از "به نحو احس��ن" کدام ی��ک از گزینه های 

زیر است؟
ال��ف( بدهیم دس��ت باب��ک زنجانی تا آن پ��ول ها را 

مدیریت کند.
ب( بدهیم دس��ت محمودرضا خاوری ت��ا برای ما در 

کانادا سرمایه گذاری کند.
ج( بدهیم دست خودتان و قول بگیریم که امانتدار باشید.

د( بدهی��م به دختر آن یکی وزیر که در در لواس��ان، 
جاذبه گردشگری اضافه کند.

باز ه��م وزیر نفت: توتال و ش��رکت چین��ی به دلیل 
تحریم از طرح توس��عه فاز ۱۱ خارج شدند اما خروج 
آن ه��ا در یک فضای کامال دوس��تانه ص��ورت گرفت، 

چراکه تحریم ها اجازه فعالیت آن ها را نمی داد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( بقیه پیمانکاران پروژه های نفتی ایران با چک و 
توسری و مشت و لگد خارج شدند.

ب( عمع��ه رهبر کره ش��مالی زن خوبی بود و قدرش 
را نمی دانستیم.

ج( فدای س��ر ملت سلحش��ور ایران! تا چین را داریم 
غم نداریم.

د( نمردی��م و معن��ی "فضای کامال دوس��تانه" را هم 
فهمیدیم.

همچنان وزیر نفت: فردی که می خواهد محموله نفتی 
ببرد، باید منابع کافی برای آن داش��ته باشد؛ ما بابک 
زنجانی س��نجی نداریم و حداقل پول مورد نیاز برای 

یک محموله نفتی ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر است.
اظهارنظ��ر ف��وق یادآور ک��دام ضرب المثل ش��یرین 

فارسی است؟
الف( پول بده سر سیبیل شاه بنشین و نقاره بزن.

ب( قرض که رسید به صدتومن هرشب بزن مرغ و پلو
ج( گوشه اس��کناس را که نشان بدهی مرده هم زنده 

می شود.
د( هر سه گزینه فوق به شدت صحیح است.

ننجون

انتقاد ذوالنور از قرائت نکردن گزارش های برجامی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از هیئت رئیسه مجلس 
ب��رای قرائت نکردن گزارش های برجامی که از س��وی این کمیس��یون تدیون 

شده، انتقاد کرد.
حجت االس��الم مجتبی ذوالنور رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اشاره 
ب��ه تهیه بیش از 6 گزارش از عملکرد اجرای برجام از س��وی این کمیس��یون، 
اضافه کرد: تاکنون گزارش های متعددی از روند اجرای برجام در کمیسیون امنیت 
ملی مجلس تهیه و تدوین و حتی به هیئت رئیس��ه نیز ارائه شده است، اما نمی دانم چرا 

هیئت رئیسه مجلس از قرائت این گزارش ها در صحن پارلمان خودداری می کند.
نماینده مردم قم گفت: در گزارش هایی که از عملکرد اجرای برجام در کمیسیون امنیت 
ملی تهیه کرده ایم، به بدعهدی های طرف مقابل و در عوض خوش عهدی های ما اش��اره 
ش��ده اس��ت که در صورت قرائت در مجلس، بس��یاری از ابهامات برای مردم نیز روشن 

می شود.  تسنیم

عزم ایران برای کاهش تعهدات هسته ای جدی است
رئیس کمیته هس��ته ای مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه عزم ایران برای 
کاهش تعهدات هسته ای در گام های بعدی جدی است، گفت: کاهش تعهدات 

برجامی ایران در گام سوم کاماًل منطبق با توافق هسته ای است.
محم��د ابراهیم رضایی با اش��اره به برنامه های جمهوری اس��المی ایران برای 
کاه��ش تعهدات هس��ته ای، ذیل برج��ام، گفت: معتقدم رفتار ای��ران در فضای 
بین المل��ل در مواجهه ب��ا بدعهدی های آمریکایی ها در چارچوب توافق هس��ته ای، 
منطق��ی، عادالنه و معقول بوده اس��ت. وی افزود: با توجه ب��ه بدعهدی های آمریکایی ها 
برای اجرای مفاد توافق هسته ای و خروج یک باره آنها از این توافق، هر کشور دیگری هم 

به جای جمهوری اسالمی ایران بود، قطعاً از این توافق یک طرفه خارج می شد.
رضایی ادامه داد: واقعاً جای تعجب است که اروپایی ها، در شرایطی که هیچ اقدام مثبتی 
پ��س از خروج غیرقانونی آمری��کا از برجام، برای حفظ آن انجام نداده اند، از ایران انتظار 

دارند به تعهداتش پایبند باشد.  تسنیم

نامه ۳۲ نماینده برای شکایت از سازمان خصوصی سازی
علی اکبر کریمی از نامه ۳۲ نماینده مجلس برای تهیه گزارش نظارتی از سازمان 
خصوص��ی س��ازی در خصوص فرآیند واگذاری س��هام ش��رکت هپکو، عملکرد 
خری��داران س��هام و مدیران منتخب خبر داد و گفت: با توجه به اینکه س��ازمان 
خصوصی سازی در فرآیند واگذاری سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو 
در قبل، حین و بعد از واگذاری سهام شرکت یاد شده در دو نوبت در سال های ۸۸ 
و ۹6 به وظایف قانونی خود به طور کامل عمل نکرده و این امر باعث ایجاد خس��ارت 
برای دولت و بیت المال و نابودی ظرفیت های گسترده تولیدی و صنعتی در شرکت هپکو 
شده، تعدادی از نمایندگان خواستار تهیه گزارشی براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی در 
این زمینه شده اند. نماینده اراک گفت: طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی ۳۲ نماینده تقاضای 
تهیه گزارش نظارتی از فرآیند واگذاری سهام شرکت هپکو و عملکرد خریداران سهام مذکور 

و مدیران منتخب در این شرکت طی یک دوره بعد از خصوصی سازی شده اند.  مهر

رئیس جمهور گفت: علیرغم س��ختی ها و دش��منی های بی 
س��ابقه علیه ملت ایران، طی ماههای اخیر شاخص های مهم 
اقتص��ادی بهبود یافته و نق��ش وزارت اطالعات در این زمینه 

برجسته بوده است.
حس��ن روحان��ی در دی��دار وزی��ر، معاونین و مدیران ارش��د 
وزارت اطالع��ات، گفت: مجموعه وزارت اطالعات از مهمترین 
دستاوردها و سرمایه های نظام اسالمی است و اینکه بر اساس 
قانون اساس��ی، تنها دس��تگاه اجرایی اس��ت که وزیر آن باید 
مجته��دی عادل باش��د؛ یعنی متش��رع بودن کارکن��ان و نیز 
ش��رعی و عادالنه عمل کردن وزارت اطالعات اولین و محوری 

ترین رکن فعالیت این دستگاه است.
رئیس جمهور، حجت االس��الم عل��وی وزیر اطالعات را فردی 
دارای اخالق حس��نه، سعه صدر و ارتباط توام با رافت و الفت 
در درون س��ازمان و بی��رون ای��ن وزارتخانه دانس��ت و افزود: 
کارکنان ای��ن وزارتخانه باید خداوند متع��ال را صاحب کار و 
ناظ��ر و داور اصل��ی رفتار خود بدانند و صفت زیبای "س��رباز 
گمنام ام��ام زمان )عج("را بدلیل اجر و ث��واب فراوان خدمت 

پنهان، فرصت معنوی بزرگی برای خود تلقی کنند.
روحانی، قانونی و نظارت پذیر بودن را رکن دوم فعالیت وزارت 
اطالعات دانس��ت و ادامه داد: اینکه قان��ون گذار بعد از بحث 
های فراوان به این نتیجه رس��ید که دستگاه اطالعاتی کشور 
باید در قالب وزارت و درون دولت شکل گیرد، نشانه این است 
که این دستگاه عالوه بر نظارت خداوند و مردم، نظارت رئیس 
جمهور به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و س��ایر ارکان قانونی 

کشور را بر خود پذیرفته است.
وی تصری��ح ک��رد: مردمی بودن و جامعه مح��ور عمل کردن 
سومین رکن فعالیت در مجموعه وزارت اطالعات است. اقشار 
و س��لیقه های مختلف اجتماعی باید با سالمت عمل و اقتدار 

وزارت اطالعات باور داش��ته باش��ند و با ش��نیدن نام وزارت، 
احس��اس امنیت و آرامش کنند. رویک��رد وزارت اطالعات نیز 
بایس��تی ایجاد و اس��تحکام "جامعه ام��ن" و پرهیز از جامعه 

امنیتی باشد.
رئیس ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی، ماموریت اصل��ی وزارت 
اطالع��ات را حفظ نظام، کش��ور، امنیت مل��ی و منافع مردم 
دانس��ت و افزود: وزانت، اس��تحکام و تجربه در امور اطالعاتی 
و امنیتی از ویژگی های ممتاز وزارت اطالعات در مقایس��ه با 

سایر دستگاههاست.
روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود، با تش��ریح روند 
تحوالت از مقطع دی ماه ۹6 ، خروج آمریکا از برجام و تالش 

دش��منان برای تن��ش آفرینی در داخل و جن��گ اقتصادی از 
خ��ارج؛ به تبیی��ن برنامه ها و اقدامات هوش��مندانه دولت در 
ه��ر مقطع پرداخ��ت و ضمن تبیین نتایج س��فر اخیر خود به 
مقر س��ازمان ملل متحد،گفت: دشمنان نظام اسالمی و مردم 
ایران اگر چه ممکن اس��ت اعت��راف نکنند، اما پذیرفته اند که 
استراتژی فشار حداکثری شکست خورده و این رویکرد را باید 

در مقابل ملت ایران کنار بگذارد.
وی با بیان اینکه مردم نش��ان دادند هوشیارند و ریشه فشارها 
و س��ختی ها را به درس��تی می شناس��ند، تصریح کرد: امروز 
مهمترین قدردانی مسئوالن از ملت، حفظ نظام اسالمی، ایران 

عزیز، منافع ملی و اثبات کارامدی و خدمت به جامعه است.

رئیس جمهور س��پس به تحلیل ش��رایط اقتصادی پرداخت و 
گفت: علیرغم س��ختی ها و دشمنی های بی سابقه علیه ملت 
ایران، طی ماههای اخیر ش��اخص ه��ای مهم اقتصادی بهبود 
یافت��ه و نقش وزارت اطالع��ات در این زمینه برجس��ته بوده 
اس��ت. وی با اش��اره با اینکه بحمداهلل نگرانی مهمی در حوزه 
های سیاسی و امنیتی در کش��ور نداریم، افزود: توجه به حل 
مش��کالت اقتصادی مردم، شادابی و سالم بودن عرصه فعالیت 
ه��ای فرهنگی و مقابله با هر گونه ش��کاف و گس��ل اجتماعی 
مهمترین نیاز امروز کش��ور اس��ت که وزارت اطالعات س��هم 

برجسته ای در تامین آن دارد.
رئی��س جمه��ور در این جلس��ه از زحم��ات وزی��ر، معاونین، 
مدی��ران کل و مجموعه کارکن��ان وزارت اطالعات قدردانی و 

سپاسگزاری کرد.
در ابتدای این جلس��ه حجت االسالم سید محمود علوی وزیر 
اطالع��ات با ارائه گزارش کاملی از عملکرد این وزارت خانه در 
سالهای اخیر، رعایت اصول شرعی، قانونی و اخالقی را فرهنگ 

سازمانی وزارت اطالعات اعالم کرد.
وی دانش پایه ش��دن امور اطالعات��ی، ارتقای علمی کارکنان، 
توجه به امور معنوی و اعتقادی، اس��تقرار هوش س��ازمانی بر 
مبنای عدالت ش��غلی، هم افزایی درون س��ازمانی و همکاری 
با سایر دس��تگاهها و نهادها، تعامل سازنده با احزاب سیاسی، 
اق��وام، مذاه��ب نخب��گان و دانش��گاهها؛ صیان��ت از امنی��ت 
اقتصادی و س��رمایه گذاری، رویکرد سیس��تمی در پیشگیری 
و مب��ارزه با فس��اد اقتص��ادی و قاچ��اق، رویک��رد صیانتی و 
حمایت��ی در قبال مدی��ران و اش��راف اطالعاتی ب��ه هرگونه 
عوام��ل نا امنی و مقابل��ه بهنگام با اقدامات تروریس��تی را به 
 عن��وان مهمترین برنام��ه های این وزارت خانه تش��ریح کرد. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان کرمان در تشریح 
جزئیات طرح ترور سرلش��کر س��لیمانی گف��ت: با توجه به 
اش��راف کامل اطالعاتی س��ازمان اطالعات سپاه و با احکام 
و دس��تورات قضائ��ی، کلی��ه عناصر اصلی و مح��وری تیم 
ترور، هم زمان با تاس��وعا و عاش��ورای حس��ینی در کم تر از 
۱۰ س��اعت در چند نقطه مختلف م��ورد ضربه قرار گرفته 

و دستگیر شدند.
دادخدا س��االری در تش��ریح جزئیات طرح ترور سرلش��کر 
س��لیمانی با اش��اره به اینکه ای��ن پروژه صرف��ا در مرحله 
طراحی باقی نمانده ب��ود، اظهار کرد: همه عملیات اجرایی 
این پروژه از قبیل جذب جاسوس، آموزش آنان، تهیه سالح 
و مهم��ات و مواد منفجره و وس��ایل و تجهیزات ارتباطی و 
نظامی در سطح وسیع و گسترده تهیه و از سوی پشتیبانان 
طرح از طریق یکی از مرزها به داخل کشور منتقل و آماده 

بهره برداری بود.
این مق��ام قضائی در اس��تان کرم��ان بیان کرد: س��ازمان 
اطالعات س��پاه از شش ماه قبل از دس��تگیری اعضای این 
تیم ترور در شهریور ماه سال جاری، اقدامات و فعالیت های 
این تیم را در خارج و داخل کش��ور به صورت ش��بانه روزی 

مورد رصد اطالعاتی قرار می داده است.
ساالری ادامه داد: اعضای تیم پروژه ترور به اتهام مشارکت 
در اق��دام علیه امنی��ت داخلی و خارجی کش��ور،  محاربه 
و کم��ک ب��ه س��رویس های اطالعاتی کش��ورهای بیگانه و 

متخاصم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
دادس��تان کرمان گفت: در پی ناکامی های مکرر مثلث شوم 

عبری، عرب��ی و آمریکایی در منطق��ه خاورمیانه در جهت 
ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران، جبهه 
کف��ر و نفاق در اتاق های فکر مشترکش��ان به س��راغ پروژه 
جدیدی با نیت شوم از هم گسستن اتحاد فی ما بین جوامع 
جهان اس��الم رفته و طرح ترور سردار سلیمانی را  به عنوان 
روش��ن نمودن فتیله انفجار بزرگ آن هم در ایام فاطمیه و 
یا عاشورای حسینی در دس��تور کار سرویس های مشترک 

استکبار قرار گرفته بود.
وی افزود: معان��دان با انجام این ترور قصد ایجاد اختالف و 
ش��روع جنگ داخلی بین جامعه متحد اهل تسنن و شیعه 
را داش��تند و از سوی دیگر با این اقدام می خواستند جنگ 
خانمان س��وز ع��رب و عجم را بر افروخته و ب��ا این ترور در 
جهان اس��الم بین برادران شیعه و س��نی اختالف بزرگ و 

تاریخی به وجود آورند.
این مقام ارش��د قضائی در اس��تان کرمان خاطرنشان کرد: 
یک��ی دیگر از اهداف این عملیات این بود تا جبهه مقاومت 

جهان اسالم را زمین گیر و دچار شکست کنند.
دادس��تان کرمان ضم��ن تقدیر و تش��کر از مجاهدت های 
خام��وش و چندین ماهه و ش��بانه روزی س��ازمان اطالعات 
س��پاه در کش��ف و خنثی س��ازی ای��ن ط��رح پیچیده ضد 
امنیت��ی گفت: اج��رای این پ��روژه می توانس��ت  ضربه ای 
ب��زرگ و جب��ران ناپذی��ری را نه تنها بر ارکان س��اختاری 
وامنیتی کشور بلکه بر جهان اسالم وارد نماید که با عنایت 
 حضرت ولی عصر )عج( این پروژه با شکس��ت مواجه ش��د. 

 روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان

جزئیات طرح ترور حاج قاسم سلیمانی
 دستگیری عناصر اصلی تیم در کم تر از 10 ساعت

ارجاع الیحه مالیات بر ارزش افزوده برای بررس��ی بیشتر به 
کمیسیون اقتصادی، پاس��خ های قانع کننده وزیر علوم به 
س��واالت نمایندگان از مهمترین اخبار جلسه علنی مجلس 

شورای اسالمی بود. 
در جلس��ه علن��ی روز گذش��ته مجلس ادامه رس��یدگی به 
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده و بررس��ی سواالت محمود صادقی و زهرا سعیدی از 

وزیر علوم در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
زهرا س��عیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در توضیحات 
س��وال خود از وزیر عل��وم و تحقیقات و فناوری در رابطه با 
اقدامات انجام ش��ده برای ارتقاء کیفی رفاهی دانش��جویان 
و اس��اتید، پرس��ید: وزارت علوم در تأمی��ن امکانات رفاهی 

دانشجویان به خود نمره خوبی می دهد؟
وزیر علوم در پاسخ به نماینده مبارکه با تاکید بر اینکه تمام 
تالش خود را برای حمایت از دانش��جویان انجام می دهیم، 
گفت: دانش��جویان تحصیالت تکمیلی در س��ال های اخیر 
افزایش چش��مگیری داش��ته و مبدا تحول و توسعه علمی 
کش��ور ش��ده اند که نتیجه آن ارتقاء جایگاه علمی کشور و 
همچنین افزایش مراکز توس��عه و تحقیقات علمی اس��ت. 
حمایت های��ی که در ای��ن بخش صورت می گی��رد وظیفه 
ماس��ت و تمام تالش خود را متناس��ب ب��ا امکاناتی که در 

اختیار داریم انجام می دهیم.
در نتیج��ه توضیحات وزیر علوم در رابطه با امکانات رفاهی 
فراهم شده برای اس��اتید دانشگاهی و دانشجویان، نماینده 

مردم مبارکه قانع شد.

در ادامه این جلسه محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس ه در توضیح سوالش از وزیر علوم  درباره 
صدور احکام بورس��یه تحصیلی با بیان این که ۱۰۰ آقازاده 
و آقا ب��ا رانت از بورس تحصیلی برخوردار ش��ده اند، گفت: 
رئیس قوه قضاییه با فس��ادعلمی در دانشگاه ها برخورد کند 

که زمینه ساز فسادهای دیگر است.
منصور غالمی هم در پاس��خ به این سوال با اشاره به بورس 
تحصیل��ی بیش از ۳ هزار و 6۰۰ نفراز س��الهای ۸۵ تا ۹۲ 
گف��ت که از این تعداد بیش از ۸۰۰ نفر فاقد ش��رایط الزم 

برای بورسیه بودند.
توضیحات وزیر درباره در مورد بورسیه ها نیز محمود صادقی 
را قانع کرد. نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی مواد باقی 
مانده الیحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررس��ی بیشتر 

به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
در جریان بررس��ی های نمایندگان همچنین با اس��تخدام 
ب��دون آزمون ۲ درص��د از نخبگان در س��ازمان مالیات بر 

ارزش افزوده مخالفت شد.
دراین جلس��ه نماینده مردم قائم ش��هر که به رفتار مس��عود 
پزشکیان رئیس جلسه معترض بود برای دقایقی جو مجلس 
را متش��نج کرد. سید علی ادیانی در جریان بررسی جزئیات 
الیح��ه مالیات بر ارزش افزوده در حال ارائه تذکر و اخطاری 
بود که مسعود پزشکیان این تذکر و اخطار را وارد ندانست و 
میکروفن او نیز قطع شد. پس از آن ادیانی در مقابل جایگاه 
هیأت رئیسه حضور پیدا کرد و با صدای بلند نسبت به برخورد 

مسعود پزشکیان رئیس جلسه اعتراض کرد.  ایسنا

آنچه در جلسه روز گذشته مجلس گذشت
وزیر علوم نمایندگان را قانع کرد

لیدر بودن یا نبودن خاتمی؛ مس��أله این اس��ت. 
خودش چیزی نمی گوید ولی اصالح طلبان او را 
در برزخ هس��ت و نیس��ت قرار داده اند. آنها که 
می گویند لیدر اس��ت، با آنهای��ی که می گویند 
نیس��ت در پینگ پنگ درون جریانی س��ختی به 

سر می برند.
لیدر بودن یا نبودن؛ مس��ئله این است. خودش 
چیزی نمی گوید ولی اصالح طلبان او را در برزخ 
هس��ت و نیس��ت قرار داده اند. از اولین باری که 
بهزاد نب��وی گفت »خاتمی هیچ گاه نگفته رهبر 
اصالحات اس��ت«، تا االن خودش در مورد بودن 
یا نبودنش حرفی به می��ان نیاورده ولی آنهایی 
ک��ه می گویند رهبر یا لیدر اس��ت، با آنهایی که 
می گویند نیس��ت در پینگ پن��گ درون جریانی 

سختی به سر می برند. 

تعارف های اصالح طلبانه برای حذف خاتمی
گروه��ی که می گوین��د خاتمی لی��در اصالحات 
نیست، با پنبه سر می برند و با جمالتی سرشار از 
احت��رام و ارج و قرب، قریب به مضمون می گویند 
خاتمی فرد محترم و بزرگی است ولی نه تنها ما، 
بلکه خودش هم داعیه رهبری اصالحات را ندارد.

 آغاز پینگ پنگی سخت در جریان 
اصالحات

ماج��را از آنجا ش��روع ش��د ک��ه به��زاد نبوی 
)ک��ه اکنون هی��چ جایگاهی در سلس��له مراتب 
تش��کیالتی اصالح طلبی ندارد(، در گفت وگویی 
عنوان داش��ت که »خاتمی هی��چ گاه نگفته که 
رهبر اصالحات اس��ت. داش��تن کاریزما موضوع 
متفاوتی اس��ت؛ اگ��ر مِن نوعی صد ب��ار »تکرار 
کنم« کسی به حرفم توجه نمی کند. ایشان یک 

بار تکرار می کنند، تمام لیست رأی می آورد«.
این حرف بهزاد نبوی پژواک داشت و پشت بندش 
کرباس��چی هم آن را البته کم��ی غلیظ تر تکرار 
ک��رد. دبیرکل ح��زب کارگ��زاران با اش��اره به 
صحبت های عباس عبدی، حس��ین مرعش��ی و 
احمد زیدآب��ادی درباره نی��از جریان اصالحات 
ب��ه رهبری جدی��د گفته بود: »رهب��ری مفهوم 
مش��خصی دارد، رهب��ری این نیس��ت که فقط 

به ص��ورت نمادین بگوییم آق��ای خاتمی رهبر 
تش��کیالتی اصالحات است. آقای خاتمی فردی 
ش��ناخته ش��ده، مورد احترام و فرهیخته است 
و از بهترین ش��خصیت هایی است که در عرصه 
سیاسی فعالیت می کند؛ اما موضوع رهبری یک 
جریان سیاس��ی امری متفاوت و نیازمند ساز و 

کار تشکیالتی در جبهه اصالحات است«.
او س��پس گفت: »آق��ای خاتمی م��ورد احترام 
همه بوده و هستند؛ اما آیا به واقع آقای خاتمی 
اصالحات را رهبری می کنند؟ این که زمانی در 
جریان انتخابات یا در مسئله و حوزه دیگر ایشان 
اظهار نظ��ر کنند و همه به نظر ایش��ان احترام 

بگذارند به معنای رهبری نیست«.
جواد امام که از نزدیکان خاتمی و عضو بنیاد باران 
)مجموعه تحت نظر خاتمی( است، در واکنش به 
این اظهارات کرباس��چی می گوید که »کرباسچی 

نه سخنگوی کارگزاران است نه اصالح طلبان«.

جدال در اردوگاه تئوریسین ها
در آن ط��رف ای��ن میز پینگ پن��گ، اما صادق 
زیب��اکالم در حمای��ت از موضع کرباس��چی در 
این باره اینگونه توئیت کرد که »خروج سازندگی 
از جبه��ه اصالحات را با همه تلخی اش می توانم 
درک کن��م. ای��ن فقط کرباس��چی و مرعش��ی 
نیس��تند که بی برنامگی، بی هدف��ی، بی ارادگی، 
بی مس��ئولیتی و بی عمل��ی رهب��ری اصالحات 
باالخ��ص جناب خاتمی آنها را بالمّره ناامید و به 

آخر خط رسانیده است.«
آت��ش حامیان خاتمی اما تندتر از حامیان بهزاد 
نبوی و کرباس��چی اس��ت. محم��ود صادقی در 
واکنش به س��خنان کرباسچی کال زیر میز زد و 
ماهیت اصالح طلبانه کارگزاران را زیر سوال برده 
و گفت: »کارگزارانی ها از همان ابتدا یک تفاوت 
ماهوی با بدنه جریان اصالحات داشتند و آن هم 
تفاوت در نوع نگاه به تفکر اصالح طلبی است که 
ای��ن موضوع یک افتراق مهم بی��ن کارگزاران و 
اصالح طلبان به حساب می آید، ریشه این جریان 

را نیز باید در دهه ۷۰ جستجو کرد«.
این تک و پاتک ها اما ادامه دار اس��ت تا آنجا که 

تئوریسین نزدیک به خاتمی نیز به اصالح طلباِن 
منِکر لیدری خاتمی می توپد. محمدرضا تاجیک 
در مصاحب��ه ای با وقای��ع اتفاقیه می گوید: »این 
خیال خام و توهمی است که برخی دارند و این 
برخی همان هایی هستند که ما زیر سایه اصالح 
طلبی قرارش��ان دادیم و با آنه��ا ائتالف کردیم. 
اما اکن��ون در هیبت دیگری نمایان ش��ده اند و 
تمامیت جریان اصالح طلب��ی و رهبری آن را با 

چالش مواجه می کنند«.
رهب��ری یا ع��دم رهب��ری س��یدمحمد خاتمی 
ب��ر اصالح طلب��ان موضوعی اس��ت ک��ه اکنون 
مورد مناقش��ه اصالحات اس��ت و ورای اینکه او 
اصالحات را رهبری می کند یا نه؛ می توان گفت 
که خاتمی امروز اصالح طلبان را ۲ شقه کرده و 
به ۲ گروه خودی و ناخودی تقسیم کرده است. 
اصالح��ات اکنون در یک ع��دم تفاهم گفتمانی 
اس��ت و بای��د دید که آیا »چرخ��ش گفتمانی« 
که تاجیک از آن س��خن می گوید، می تواند گره 
کنونی اصالح طلبان را بگش��اید و آیا در فردای 
این چرخش گفتمانی، اصالح طلبان خالصی که 
مدنظ��ر تاجی��ک و اطرافیان خاتمی اس��ت چه 

کسانی خواهند بود؟  فارس

اروپا ایران را  از سر بریده می ترساند!
ادامه از صفحه اول

سوی جمهوری اسالمی ایران، هنوز پایبندی کشورمان 
به برجام ادامه دارد. در چنین ش��رایطی است که آقای 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با حضور در 
مجلس شورای اسالمی برای پاسخ به چند سوال برخی 
نمایندگان مجلس، در گفت و گوی کوتاه با خانه ملت، 

تأکید کرده است؛ 
»اروپایی ها در موقعیتی نیس��تند ک��ه بتوانند از برجام 

خارج شوند و از نظر حقوقی حق این کار را ندارند.«
اروپا در چه موقعیتی ق��رار دارد که نمی تواند از توافق 
هس��ته ای خارج شود؟ چرا اتحادیه اروپا از نظر حقوقی 

حق این را ندارد که از برجام خارج شود؟
آقای ظریف باید در این زمینه پاسخ دهد و روشنگری 
کند، که چرا؟ سخنان وزیر خارجه درست مانند همان 
س��خنانی اس��ت که تأکید می کرد آمریکا نمی تواند از 

برجام خارج شود،اما شد.
چرا باید دولت و دستگاه دیپلماسی کشور از خروج اروپا 
از برجام نگران باشند که مجبور به ارائه نظرات و تحلیل 

هایی شوند که درست از آب در نمی آید؟
نگرانی بابت چیست، اتفاقاً با خروج رسمی اروپا از توافق 
هسته ای و پیوستن آن به همپیمان دیرینه خود آمریکا، 
تکلیف جمهوری اسالمی ایران را در خروج از برجام روشن 
می کند. بالتکلیفی حاکم در کشور به خاطر برجام باعث 
ش��ده تا یک رکود در عرصه اقتصادی کشور حاکم شود. 
اروپا هم مانند آمریکا از برجام خارج خواهد ش��د و هیچ 
اتفاق��ی هم نخواهد افتاد، آنها تاکنون هر آنچه در چنته 
داش��تند، پیاده کرده اند و تحریمی باقی نمانده که علیه 
ایران اعمال نکنند. ب��رای اروپا هم هیچ تبعات حقوقی 

نخواهد داشت، همانگونه که برای آمریکا نداشت.

سرمقاله

شرط ایران برای مذاکره با عربستان 
وزیر خارجه گفت: در شرایطی که سعودی ها عالقمند 
به مذاکره با ایران ش��دند اگر مسائل منطقه را پای میز 
مذاک��ره و نه با ُکش��تن مردم دنب��ال کنند، جمهوری 

اسالمی را هم قطعا همراه با خود خواهند داشت.
درخواس��ت  ب��ه  واکن��ش  در  ظری��ف  محمدج��واد 
محمدبن س��لمان ولیعهد س��عودی از عراق و پاکستان 
برای برای میانجی گری با ایران گفت: وزارت امور خارجه 
همواره آماده همکاری با همس��ایگان خود برای امنیت 
منطقه اس��ت، این موضع را به طور رس��می نیز اعالم 
کردیم. وی افزود: آقای رئیس جمهور در همین راس��تا 
طرح »ائتالف امید« و »صلح هرمز« را در نشست مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد اعالم کرد. خانه ملت

خ��ب��ر

نقش وزارت اطالعات در بهبود شاخص های اقتصادی برجسته است
روحانی در دیدار مدیران ارشد وزارت اطالعات:

پینگ پُنگ اصالح طلبان برای بودن یا نبودن خاتمی

لیدری که اصالحات را 2 تکه کرد


