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صفحه 1

دبیر شورای نگهبان:

نتایج صالحیت ها نهایی 
نیست

اروپا انگشت خود را بر روی ماشه گذاشت و 
برای دلخوشان و زودباوران اکنون باید قطعاً 
ثابت شده باش��د که برجام خسارت محض 
بوده اس��ت. بیش از یکسال از خروج آمریکا 
از برج��ام و تهدی��دات و تحریم های آمریکا 
علیه ایران میگذرد، اروپا نیز از دو سال پیش 
تاکنون هیچ یک از تعهدات توافق هسته ای 

را در قبال ایران انجام نداده است.
در ای��ن مدت تنها سیاس��تی که از س��وی 
اروپایی ها دیده ش��ده و جمل��ه تکراری در 
بیانیه ها و س��خنان مس��ئولین س��ه کشور 
اروپای��ی انگلیس، فرانس��ه و آلم��ان بوده، 
هش��دار به ایران برای ماندگاری در برجام و 
اجرای تعهدات است و این که اروپا خواهان 
زن��ده مان��دن توافق هس��ته ای اس��ت.این 
حرفهای تکراری بارها از سوی اروپا بر زبان 

رانده شده است. 
تاکن��ون اروپا پس از آن ک��ه ایران گامهای 
کاهش تعهدات خود را آغاز کرد و به مرحله 
پنجم رس��ید، ای��ران را از کاه��ش تعهدات 
من��ع ک��رده و خواهان پایبن��دی جمهوری 
اس��امی به برجام شده اس��ت. چنین رویه 
ای تا به اینجا رس��ید که اروپا نیز مکانیسم 
ماش��ه را فعال کرد، هر چند گفته میش��ود 
این مکانیس��م حل اختاف  اس��ت. اما این 
مکانیسم پیش درآمد مکانیسم ماشه است. 
ام��ا چه اختافی وج��ود دارد که اروپایی ها 
دست به چنین کاری زدند و انگشت خود را 

روی ماشه گذاشتند؟
برج��ام با وجود همه ضع��ف هایی که دارد، 
یک قرارداد و پیمان میان ایران و 6 کش��ور 
دنیا اس��ت که یکی از آنها بیش از یکس��ال 
پیش توافق را زیر پا گذاش��ت و از آن خارج 
ش��د. تعهداتی را ایران داشت و تعهداتی را 
نیز طرف های مقابل که باید بدعهدی نمی 
کردند. منتقدین و مخالفین مذاکره و توافق 
با آمریکا بر س��ر موضوع هسته ای ایران، که 
از همان ابتدا پیش بینی میکردند که چنین 
توافقی، دس��تاوردی برای جمهوری اسامی 
ایران نخواهد داش��ت، پیش بینی راه اندازی 

مکانیزم ماشه را نیز کرده بودند.
همانگون��ه که منتقدین برج��ام پیش بینی 
ک��رده بودند که آمریکایی ها از برجام خارج 
خواهند ش��د و هیچی��ک از تعهدات خود را 
اج��را نخواهند کرد، پی��ش بینی کردند که 
پس از آمری��کا، اروپا نی��ز از برجام خارج و 
مکانیسم ماشه خودکار فعال خواهد گشت.

ام��ا مس��ئولین دولتی، دس��ت ان��درکاران 
مذاکرات هس��ته ای، دس��تگاه دیپلماسی و 
شخص وزیر خارجه چنین اعتقادی نداشتند. 
حتی زمانی ک��ه منتقدین از احتمال خروج 
آمری��کا از برجام پس از پای��ان دولت اوباما 
سخن گفتند، وزیر خارجه با قاطعیت آن را 
رد کرد و این فرضیه را نپذیرفت، چرا که در 
میان دستگاه دیپلماس��ی این اعتقاد وجود 
داشت که امضای مقامات آمریکا پای پیمان 
هسته ای با ایران است عاوه بر آن این سند 
به تأیید سازمان ملل نیز رسیده و تبدیل به 
یک پیمان بین المللی ش��ده است. انگلیس 
که این روزها سفیرش در تهران موش دوانی 
میکند و دایه مهربان تر از مادر شده و برای 
شهدای س��قوط هواپیما عزادار است و برای 
نش��ان دادن این س��وگ به میان معترضین 
م��ی رود، برجام را تمام ش��ده دانس��ته و از 
طرح جایگزین ترامپ حمایت کرده اس��ت! 
طرح جایگزین ترام��پ رئیس جمهور رژیم 
آمریکا همان شروط دوازده گانه ای است که 

چندی پیش پیشنهاد داد.
منتقدین چنین روندی را پیش بینی میکردند 
و به همین خاطر اعتقاد داشتند و بر این اعتقاد 
اصرار میکردند که با مذاکره با اروپا برای ادامه 
برجام بدون آمریکا، وقت کش��ی نکنید و به 
طرف مقابل زمان هدیه ندهید. روش��ن است 
ک��ه راه اندازی مکانیزم ماش��ه با یک مرحله 
عقب تر یعنی مکانیسم حل اختاف، آن هم 
در شرایطی که مسبب اتفاقات اخیر آمریکا و 
اروپا است، چه هدفی را دنبال می کند. اروپا 
در شرایطی که به خاطر سرنگونی هواپیمای 
مسافربری اوکراینی در موقعیت جنگی و به 
اشتباه اتفاق افتاد، تصمیم گرفت که مکانیسم 

ماشه را راه اندازی کند.

اقدام اروپا همزمان با اعتراضات 
پس از سقوط هواپیما

ادامه صفحه 2

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

ظریف: آینده برجام 
به سه کشور اروپایی 
بستگی دارد نه ایران!

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری 
به طرف های اروپایی برجام هش��دار داد که 
آین��ده ای��ن توافق به عملکرد آنها بس��تگی 
دارد. محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه 
جمهوری اس��امی ایران روز چهارشنبه در 
یک پیام توئیتری خاطرنشان کرد که آینده 
برجام به عملکرد س��ه کشور اروپایی و انجام 
تعهداتش��ان آنها بستگی دارد. ظریف در این 
پیام توئیتری تصریح کرد: »پاسخ سه کشور 
اروپای��ی به حمله ایاالت متح��ده به برجام، 
قطع تجارت و س��رمایه گذاری در ایران و در 
عین حال تحریم نفت ایران بوده اس��ت. در 
اجاس رایس��ینا 2020 گفتم غم انگیز است 
که بزرگ ترین اقتصاد جهان اجازه داده است 
ک��ه تحت زورگویی، تعهدات خ��ود را زیر پا 
بگذارد. آینده برجام به س��ه کش��ور اروپایی 

بستگی دارد و نه ایران.«. تسنیم

نخست وزیر روسیه و 
کابینه اش استعفا کردند

رسانه های روس��ی اعام کردند نخست وزیر 
این کش��ور درخواست اس��تعفای خود را به 
رئیس جمهور تقدیم کرده اس��ت و قرار است 
به عنوان معاون دبیر شورای امنیت روسیه به 

فعالیت خود ادامه دهد.
برخی رس��انه ها گزارش دادند که »دیمیتری 
م��دودوف« نخس��ت وزیر روس��یه و اعضای 
کابینه دولت او روز چهارش��نبه از مقام خود 
اس��تعفا کردند. به نوش��ته پای��گاه اینترنتی 
ش��بکه »راش��ا تودی«، مدودوف و دولت او 
استعفای خود را تنها ساعاتی بعد از سخنرانی 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در 
پارلمان اعام کردن��د. پوتین ضمن موافقت 
با این اس��تعفا از وزرا درخواست کرد تا زمان 
تشکیل دولتی جدید، رسیدگی امور دولتی را 
ادامه دهند. گفته می ش��ود مدودوف پس از 
استعفا قرار است به عنوان معاون دبیر شورای 

امنیت روسیه به فعالیت خود ادامه دهد.
م��دودوف درباره اس��تعفای خ��ود گفت: »در 
این زمینه، روش��ن اس��ت که بای��د به عنوان 
دولت، عملی ش��دن تصمیمات رئیس جمهور 
]درخصوص طرح پیش��نهادی قانون اساسی[ 
را میس��ر کنیم«. پوتین در سخنرانی خود در 
پارلمان ضمن تقدیر از مدودوف گفت، ممکن 
اس��ت از روس ها خواسته ش��ود که در زمینه 
برخی تغییرات در قانون اساسی از جمله تعیین 
برتری آن بر حقوق بین المللی و مستحکم تر 
ک��ردن نیازمندی ه��ا و ملزوم��ات نامزدهای 

ریاست جمهوری رای بدهند. فارس

ظریف:

آینده برجام به سه کشور 
اروپایی بستگی دارد نه ایران!

گ���زارش

خ���ب���ر

خ���ب���ر
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محمد صفری

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام عصرامروز پس از حضور در چابهار، بافاصله 
 در نقاط سیل زده  حاضر شد و ضمن بازدید ازاین نقاط بامردم گفتگو کرد
محمد مخبر درجمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات ستاد اجرایی فرمان 
امام گفت: ازاولین لحظه وقوع سیل،نیروهای جهادی ستاد اجرایی در 
 ۹نقطه مستقر وبه ارائه خدمات وتوزیع اقام ضروری وغذایی پرداختند.

وی افزود: استقرار دو کاروان سامت برای ارائه خدمات درمانی و ارسال 
 لجن کشها برای تخلیه خانه مردم ازسیاب ازدیگر اقدامات ستاد است.

مخب��ر خاطرنش��ان ک��رد: پ��س از پای��ان مراح��ل امدادرس��انی 
ب��ه آس��یب دی��دگان، دام س��بک وبس��ته ل��وازم خانگ��ی اه��دا 
ک��رد. خواهی��م  کم��ک  دی��ده  آس��یب  من��ازل  دربازس��ازی   و 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به نابود شدن اشتغال بسیاری 
از روس��تاییان این مناطق گفت: درماه های آینده ۳هزارطرح اشتغال 

زایی درسیستان وبلوچستان اجرا خواهیم کرد.

کم�ک ۱۴۰ میلی�اردی س�تاد اجرای�ی فرم�ان ام�ام ب�رای 
امدادرسانی

محم��د مخب��ر رئی��س س��تاد اجرای��ی فرمان ام��ام در س��فر خود 
ب��ه سیس��تان و بلوچس��تان از روس��تاهای س��یل زده چابه��ار و 
 کن��ارک بازدی��د و ب��ا م��ردم ای��ن مناط��ق دی��دار و گفتگ��و کرد.

مخب��ر ک��ه از عص��ر دی��روز وارد چابه��ار ش��ده، بافاصل��ه پس از 
رس��یدن ب��ا حض��ور در برخ��ی روس��تاهای آس��یب دیده از نح��وه 
 امدادرس��انی نیروهای جهادی س��تاد اجرایی فرمان امام بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از روس��تاهای س��یل زده شهرستان چابهار از جمله 
دشتیاری و عورکی و گفتگو با مردم آسیب دیده این مناطق در جمع 
خبرنگاران گفت: ۱۴0 میلیارد تومان برای امداد، جبران خس��ارات و 
 ایجاد اشتغال در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان اختصاص دادیم.

وی اف��زود: در وهل��ه اول تم��ام امکانات س��تاد اجرای��ی فرمان امام 

از لحظه وقوع س��یل بر امدادرس��انی به مردم و تخلیه منازل آنها از 
سیاب بسیج شده و تا فردا تعداد اکیپ های جهادی ما به ۵0 اکیپ 
می رس��د، محموله های دارویی، غذایی و اقام ضروری ستاد اجرایی 
 هم همچنان در حال توزیع در ۹ نقطه آس��یب دیده اس��تان اس��ت.

مخب��ر ب��ا اعام حض��ور دو کاروان س��امت متش��کل از پزش��کان 
جه��ادی س��تاد اجرای��ی در مناط��ق س��یل زده گف��ت: هم اکن��ون 
تخصص��ی  خدم��ات  ارائ��ه  ب��رای  احس��ان  س��امت  کاروان   2
 پزش��کی و درمان��ی در سیس��تان و بلوچس��تان حض��ور دارن��د.

مخبر با اش��اره به برنامه های س��تاد برای هفته ه��ای آینده گفت: با 
توج��ه به اینکه اغلب م��ردم این مناطق خانه و دام و ش��غل خود را 
از دس��ت داده اند، م��ا تصمیم گرفتیم پس از عادی ش��دن وضعیت 
زندگ��ی مردم و تخلیه خانه ها و زمین ها از س��یاب، اقدام به اهدای 
 دام س��بک و بس��ته های لوازم خانگی ب��ه مردم آس��یب دیده کنیم.

گروه رویداد  رهبر معظم انقاب اس��امی قرار اس��ت پس از 8 
س��ال از آخرین نماز جمعه ای که در تهران برگزار کردند، فردا در 
مصای تهران نماز جمعه ای متفاوت با خطبه هایی مهم و حساس را 
برگزار کنند. شرایطی که در چند روز گذشته به خاطر برخی وقایع 
بر کش��ور حاکم ش��ده، همچون ترور سردار ملی جمهوری اسامی 
ایران حاج قاس��م س��لیمانی که یک ش��خصیت بین المللی است و 
افکار عمومی جهان با محکوم کردن اقدام تروریستی این شخصیت 
مه��م و تاثیرگذار به دس��ت آمریکا و حمایت از ایران نش��ان دادند 
ک��ه عملکرد او بر تحوالت منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیر گذاش��ته، 
تش��ییع میلیونی و بی نظیر او در عراق و ایران که باعث ش��گفتی 
دش��منان و خرسندی دوستان شده اس��ت، عملیات موشکی سپاه 
پاس��داران علیه نیروهای آمریکایی در پایگاه عین االسد عراق که از 
س��وی خبره ترین کارشناسان و تحلیل گران نظامی و سیاسی غیر 
قابل باور بود و آنگاه س��قوط جانسوز هواپیمای مسافربری اوکراین 
در روزی که انتقام موش��کی ایران عملیاتی ش��د و باعث جانباختن 

همه سرنش��ینان آن شد، همه اینها شرایط و تحوالتی را در منطقه 
و حتی جهان ایجاد کرده اس��ت که، ایج��اب می کند حضرت آیت 
اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقاب اس��امی خطبه های نماز جمعه 
متفاوت تهران که فردا 27 دی ماه ۱۳۹8 برگزار می ش��ود، اتفاقات 
اخی��ر را تبیین، تحلیل و راهبرد جمهوری اس��امی ایران را مطرح 

کنند.
اتفاقاتی که در چند روز گذشته به خاطر برخی اعتراضات در ایران 
پس از س��قوط هواپیمای اوکراینی که یک اشتباه و غیرعمدی بود، 
دش��منان را بر آن داش��ت تا بار دیگر خنجر از نیام بیرون آورند و 

عربده کشی های همیشگی خود را مطرح کنند.
جمهوری اس��امی ایران اکنون در شرایط حساسی است، حساس 
از آن نظر که هرگونه واکنش و تحولی از س��وی ایران بر تمام دنیا 
تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. تأثیراتی که می تواند زمینه بسیاری 

از اتفاقات مبارک را در پی داشته باشد. 
اکن��ون در داخل کش��ور نیازمن��د همدلی و وحدت هس��تیم، این 

احس��اس و این باور زیبا را در وداع با س��ردار قلب های مردم ایران 
هم��گان دیدیم و نباید چنین فرصتی از دس��ت برود. اکنون زمان 
آن است تا خون شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، شهدای سقوط 
هواپیما و حتی ش��هدای تشییع پیکر حاج قاسم در کرمان، عاملی 

برای انسجام هر چه بیشتر در درون کشور شود. 
رهب��ر معظم انقاب و فرمان��ده کل قوا روز جمعه ب��ه میان مردم 
خواهند آمد و همچون خطبه های پرشور، راهبردی، سرشار از امید 
و نوید گذش��ته بار دیگر میدان داری خواهند کرد و فصل الخطاب 
خواهند ش��د و از آن پس، باید برای اعتای میهن، سرافرازی ایران 
و پیش��رفت اهداف انقاب اسامی بیشتر از پیش یار و یاور رهبری 
باش��یم، تا بتوان از شرایط ایجاد شده تحمیلی به کشور عبور کرد. 
فردا مردم تهران با شرکت باشکوه خود بار دیگر نشان خواهند داد 
که پاس��دار انقاب اس��امی ایران هس��تند و نمی توان با فتنه های 
ش��یطانی این ص��ف متحد ملت را از هم گسس��ت و مردم نش��ان 

خواهند دارد اهل کوفه نیستند علی تنها بماند.

نماز جمعه فردا به امامت رهبر معظم انقالب برگزار می شود

ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند

حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق سیل زده  سیستان وبلوچستان و 
گفتگو با مردم آسیب دیده

دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز 
جمعه در حمایت از نظام

راهپیمایی مردم ایران در حمایت از اقتدار و صابت نظام در برابر آمریکا، پس از 
نماز جمعه در سراسر کشور، برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
در بیانیه ای اعام کرد در پی درخواس��ت های مکرر مردمی و اس��تانی از سراسر 
کشور، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی این هفته )27 دی ماه(، راهپیمایی ملت 
بزرگ ایران اسامی در حمایت از اقتدار و صابت نظام مقدس جمهوری اسامی 
در برابر آمریکای جنایتکار در سراس��ر کش��ور برگزار می شود. در تهران نیز پس 
از اقامه نماز جمعه توسط رهبر معّظم انقاب، راهپیمایی از مصای امام خمینی 

)ره( به سمت خیابان ولی عصر )عج( برگزار می شود.

چین: 

دالیل محکمی در کاهش تعهدات 
برجامی ایران وجود دارد

سخنگوی وزارت خارجه چین متعاقب اقدام تأمل برانگیز تروئیکای 
اروپایی تصریح کرد: دالیل محکمی در کاهش تعهدات برجامی ایران 
وجود دارد. »جنگ شوانگ« س��خنگوی وزارت خارجه در سخنانی 
اعام کرد: چین از اینکه انگلیس، فرانس��ه و آلمان س��از و کار حل 

اختاف در برجام را فعال کردند، متأسف است.
س��خنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص ادامه داد: معتقدیم 
این مس��أله به حل و فصل مشکل یا رفع تنش کمکی نخواهد کرد. 

همواره دیدگاه چین این است که دالیل محکمی در کاهش تعهدات 
برجامی ایران وجود دارد. ایاالت متحده به طور یک جانبه از این توافق 
)هس��ته ای( خارج شد. با بی اعتنایی به قوانین و تعهدات بین المللی 
فش��ار بیش از حد را ب��ر ایران اعمال کرد و تاش ه��ای دیگران در 
اجرای برجام را بی اثر ساخت. این در حالیست که در مکانیسم ماشه 
به لحاظ حقوقی، ابتدا درخواس��ت جلسات حل اختاف خواهد شد 
و با قانع نشدن احتمالی اروپایی ها، نهایتاً با ارجاع موضوع به شورای 
امنیت، تحریم های سازمان ملل بازخواهد گشت. در مکانیسم ماشه 
برجام، ش��ورای امنیت در مورد قطعنامه ادامه لغو تحریم های ایران 
رأی گیری می کند. فقط کافی است یکی از سه کشور آمریکا، فرانسه 
یا انگلیس این قطعنامه را وتو و طی ۳0 روز به تصویب نرسد، آنگاه 
به شکل خودکار، تمامی تحریم ها علیه ایران به کار می افتد. مهر

ما اهل کوفه نیستیم 
علی تنها بماند

نماز جمعه فردا به امامت رهبر معظم انقالب برگزار می شود
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