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یادداشت روز 

برخی منابع خبری اعالم کرده اند: آمریکا از ایران خواسته است نشست دوجانبه ای بین دو طرف در حاشیه نشست روز جمعه برگزار شود.
 لورا روزن مقاله نویس روزنامه آمریکایی المانیتور در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرده است توماس شانون معاون وزیر امور خارجه آمریکا 

ریاست هیئت آمریکایی را در نشست کمیسیون مشترک اجرای توافق هسته ای با ایران که از روز پنجشنبه تا یکشنبه برگزار می شود، برعهده خواهد داشت.
 برخی منابع خبری اعالم کرده اند: آمریکا از ایران خواسته است نشست دوجانبه ای بین دو طرف در حاشیه نشست روز جمعه برگزار شود.

گردش نخبگان یکی از مباحث مهم در علم جامعه شناسی سیاسی 
محســوب می شود و نگاه های متفاوتی را پوشش می دهد. در جامعه 
ایرانــی نیز همواره این بحث از طــرف گروه ها و جناح های مختلف، 
علی الخصــوص هنگامی که آن جناح در جریان جابه جایی قدرت با 
نتایج به دســت آمده مجبور اســت خارج از چارچوب قدرت به نظاره 

بنشیند، مطرح می شود.
بعد از انتخابات ریاســت جمهوری دوره دوازدهم یکی از داغ ترین 
مباحث روز کشــور، بحث تشکیل کابینه جدید است. هر کدام یک از 
گروه ها و جناح ها با بازیگران سیاســی خود و با ابزارهای مختلف به 
دنبال اثرگذاری بر روند شــکل گیری کابینه جدید هستند. در صحنه 
سیاســت جامعه ایرانی اغلب نقدهایی از ســوی گروه های مختلف 
مطرح می شود که هنگام »مسندنشینی« به آن ها بی توجه می شوند 
و بــا ادبیات دیگر نقدهای پیشــین خود بر ســاختار قدرت را به باد 

فراموشی می سپارند.
یکی از چالش های اساســی هر دولت جدید در آســتانه تشــکیل 
کابینــه ،مطرح کردن بحث »گردش نخبگان« از جریان جناح رقیب 
اســت که البته عمدتا دارای نیات سیاسی بوده و همین امر نیز باعث 
بی توجهی جناح پیروز قدرت بر این نقدها می شــود، با این حال باید 
قبــول کرد فــارغ از نیات مطرح کنندگان ایــن نقدها بحث گردش 
نخبگان باید مورد توجه تمامی دولت ها قرار بگیرد، اما متاســفانه در 
ایام نزدیک به تشــکیل کابینه جدید شاهد اسامی و نام هایی هستیم 
که به جای واقعیت گرفتن گردش نخگبان در ســاختار قدرت تکرار 

پدیده چرخش نخبگان را یادآوری می نماید.
بــر جناح پیروز انتخابات که منتســب به جریــان اصالح طلبی و 
اعتدالی اســت شایسته و بایسته می نماید که در تشکیل کابینه جدید 
بر نقدهای قبلی خود پایبند باشند و سعی در چرخش نخبگان نمایند. 
چرا کــه در گفتمان این جریان در اداره جامعــه همواره بر مواردی 
چون تخصص، شایســته ســاالری، خردورزی، عدم انحصارگرایی 
و... تاکید می شــود. متأســفانه در گمانه زنی های رسانه ای در مورد 
کابینــه »چرخش نخبگان« بر گردش نخبــگان می چربد. چرخش 
یک حرکت دورانی اســت. آن شی ایی که می چرخد پس از حرکتی 
مقطعی دوباره به سر جای اول خود بر می گردد، اما در بحث گردش، 
شــی از نقطه ای به نقطة دیگر حرکت می کند و سخت است دوباره 
به مــکان اولیه برگردد یعنــی »تکرارپذیــری« در آن وجود ندارد. 
در عرصــه سیاســت و جامعه نیز آن چیز که مفید و مطلوب اســت 
 گردش نخبگان اســت نــه چرخش نخبگان اما متاســفانه در اغلب 
گمانه زنی های رسانه ای شــاهد پدیده »چرخش نخبگان« هستیم، 
یعنی در این گمانه زنی ها شــاهد نام هایی هستیم، که این اشخاص 
قبال ریاست یک ســازمان یا مقام وزارت را داشته اند و اکنون بعد از 
یک چرخش مقطعی قرار است دوباره به همان مقام ریاست یا وزارت 
خــود برگردند، که الحق برخی از آن شایســته لقبهایی چون رئیس 

الوزرا، رئیس اعظم و... می نمایند.
بنابراین در این گمانه زنی ها شــاهد »وزرای چرخشــی« هستیم. 
یعنی افرادی که چندین سال قبل مسئولیت یک وزارتخانه را داشتند 
دوبــاره نام آن ها بر همان وزارتخانه به طور جدی مطرح می شــود 
و وزرای فعلی آن وزارتخانه نیز قرار اســت به وزارتخانه یا ســازمان 

قبلی خود بر گردند.
امید است جریان ها و جناح های مختلف به مثابه ایام قبل انتخابات 
بــه مردم همچنان به دیده احترام نگریســته و با ســرفرو آوردن به 
منتخب آنها از بازی های سیاســی و سهم خواهی دوری نمایند تا فرد 
منتخب آنها خود با بهره گیری از مشــاوران و متخصصین امر اقدام 
به تشــکیل کابینه نماید چرا که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری 
دوازدهــم، صاحب نظران، اصحاب رســانه ها، جناح ها و عموم مردم 
تنها منتخب مردم را فرد اصلح برای پاســخگویی چهار سال عملکرد 

دولت خواهند دانست.

درخواست آمریکا 
از تهران برای 

گفت وگوی دو جانبه

رحمت مهدوی- کارشناس علوم سياسی

چربش سهم خواهی بر نخبه ساالری
                  محمد آقازاده- روزنامه نگار

                    سیدهادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام: نقد روز 

          عملکرد خوب یا بد شهرداری تهران ربطی به ما نخواهد داشت
و المسلمین سیدهادی  حجت االسالم 
خامنــه ای طی مراســمی از فعاالن 
تهــران مجمع  انتخاباتی  ســتادهای 
امام در دفتر این حزب  نیروهای خط 

کرد. تجلیل 
بــه گزارش برنا، فرهادی مســئول 
نیروهای خط  ستادهای تهران مجمع 
ارائه  ابتدای این نشســت به  امام در 
گزارشــی از فعالیت های این ستاد در 

پرداخت تهران 
ســید  هــادی خامنــه ای در این 
برای  به حاضران  تبریک  با  نشســت 
پیــروزی دکتر روحانــی در انتخابات 
گفــت: انتخابــات در کشــور ما امر 
مهمی اســت به همین دلیل از شــما 
تشــکر می کنــم که برای کشــور و 

خودتان این حماسه را رقم زدید.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با 
انتخابات اداره  با  بیان اینکه کشور ما 
می شــود تصریح کرد: هــر چه این 
انتخابــات دقیق تر و صحیح تر باشــد 
،نتایج کار برای کشــور بهتر اســت، 
نتیجه  باشــد  مخدوش  که  انتخاباتی 

آن نیز برای کشور مخدوش است.
شــاکر  باید  گفت:  خامنه ای  هادی 
باشــیم کــه انتخابات اخیــر در نوع 
خود به نســبت ســالمت بــود البته 
آنهایــی که با کاندیــدای رأی آورده 
داشــتند  اعتراض هایی  نبودند  موافق 
و این اعتراض ها دائمی اســت. هیچ 
باالخره  نیست  اشتباه  بدون  انتخاباتی 
یک مقدار اشــتباه و سهل انگاری ها 
صورت می گیرد امــا اندازه آن ها در 
مقابل کارهای درســت بعضی اوقات 
آن قدر کوچک اســت که به حســاب 

آید. نمی 
از  یکــی  انتخابــات  افــزود:  او 
عالمت های دموکراســی در کشور ما 

است و خوشــبختانه این انتخابات از 
لحاظ شکلی خوب انجام شد.

دبیرکل مجمــع نیروهای خط امام 
با بیان اینکه در این انتخابات بیشــتر 
روی ریاســت جمهوری کار کردیم و 
در قسمت شــورا خیلی فعال نشدیم، 
ادامه داد: اطالع داشــتیم کیفیت کار 
و ســاختار برای رســیدن به لیست ها 
آنچنان که بایــد دقیق و دموکراتیک 
نیســت اما به هر حال لیســتی رای 
آورده و امیدواریم که آدم هایی که در 
این لیســت به شورا آمدند کارشان را 

انجام دهند. درست 
او گفت: یکی از وظایف شــوراهای 
شــهر تعیین شــهردار اســت که در 
تهران ســروصداهایی به پا کرده اما 
با بســیاری از مقدمات آن ما موافق 
نبودیــم و نیســتیم. دوســتان بدانند 
که اگر در آینده در مســایل شــهر و 
آمد  پیش  مســایلی  تهران  شهرداری 
ما به عنوان مجمع مســئولیتی نداریم 
چون خودمــان را در همان ایام کنار 
را مطابق  کشیدیم چون روال و روند 
اصول نمی دانیم البته ممکن است که 
خــوب از آب درآید اما هنر ما نبوده و 
ما در این زمینــه کاری انجام ندادیم 
و خوب و بد آن به ما ارتباطی ندارد.

هــادی خامنــه ای بــا اشــاره به 
مســوولیت همــه مــردم در برابــر 
گفــت:  تهــران  شــهر  مشــکالت 
امیدواریــم روزگاری برســد کــه در 
کشور رابطه بازی، رانت خواری، سوء 
اســتفاده، زیرمیزی و رشوه نباشد که 
با وجود اسالمی بودن  االن متأسفانه 
کشــور این مســایل وجود دارد حتی 
در زمان پیامبر هم این مســایل بوده 
که ایشــان مبارزه می کردند ما نیز تا 
جایــی که می توانیم بایــد با این امر 

کنیم. مبارزه 
خط  نیروهــای  مجمــع  دبیــرکل 
امــام در ادامه افــزود: تنها حضور در 
برای  کشــیدن  زحمت  و  انتخابــات 
اینکه صندوق رای سالم بماند تا یک 
نفــر باال بیاید و رییس جمهور شــود 
به حل همه مشکالت کمک نمی کند 
یعنی شما که اینجا هستید فکر نکنید 
که وظیفه تان تمام شده بلکه تازه کار 

شروع شده است.
هــادی خامنه ای ادامــه داد: برای 
رفع مشکالت کشــور نیاز به آموزش 
داریــم، اگر تــک تک ما بــا حقوق 
اوضاع  داشــتیم  آشنایی  شــهروندی 
بهتــر از این بود. وقتی در یک جامعه 
همه بیدار باشــند کسانی که از خواب 
اســتفاده می کنند  آلودگی مردم سوء 

از پیش نمی برند. دیگر کاری 
او ادامــه داد: دزد وقتی وارد خانه 
می شــود که همــه خــواب و غافل 
هســتند. ســعدی یک جمله معروف 
دارد در گلســتان کــه در یکــی از 
داســتان ها مــی گوید: دو لشــکر به 
هــم آمدنــد و در مقابــل هــم قرار 
گرفتنــد و آمــاده جنگ شــدند و در 
از دو طرف لشکر صحبت  مورد یکی 

می کند که اولین دشــمنی که بر آنها 
تاخت،خواب بــود. زمانی که یکی از 
دو لشــکر خواب شــان گرفت طرف 
مقابل تاخت و آن ها را شکســت داد. 
این تعبیر ســعدی یادتان باشد ما باید 
نیاز  باشــیم. ما  بیدار  کاری کنیم که 
به بیداری، بیشــتر دانستن و فهمیدن 
داریم. شــما که دانا هستید بیشتر یاد 

ما می دانیم. نگویید  و  بگیرید 
هادی خامنــه ای افزود: برای رفع 
بیشــتر  باید  مشــکالت کشــور هم 
 یــاد بگیرید هــم چیزهایــی که یاد 
گرفته اید را یــاد دهید. برادر، خواهر، 
همسر و فرزندان شما باید یاد بگیرند 
و اگــر چیزی دارید بایــد به آن ها به 

عنوان دانش هدیه دهید. 
آدم هــای آگاه آرام نمــی نشــینند 
و اطــراف خودشــان را آگاه می کنند 
کالس می گذارند حتی قبل از انقالب 
هم که ســراغ داشــتیم این آدم های 
آگاه حتی در جلسات که می نشستند 
اینکه بحــث کنند این میوه  به جای 
چقدر اســت و... به بحث های اساسی 
می پرداختنــد و صحبت می کردند و 
وقــت خود را هدر نمــی  دانند ما نیز 

باشیم. همین گونه  باید 

ســعید حجاریان که با ضرب تبلیغات جناح قدرتمندی، تئوریسن نابغه اصالح طلبی 
 لقب گرفته اســت، شــریعتی را با بازرگان می ســنجد و به نفع دومی اولی را انکار 
می کنــد. قبل از هر چیز هر چقدر کنکاش می کنیم تا بفهمیم  او به عنوان تئوریســن 
چه تئوری نبوغ آمیزی از خود در عمل و گفتار نشــان و بروز داده است به جایی نمی 
رسیم. تئوری هایش چگونه اصالحات را از کوچه بن بست نجات داد.  شاید او در مقام 
یک نیروی امنیتی دارای نبوغ با هوش و خالق باشــد که حق ما نیست که در مورد 
 آن قضاوت کنیم چرا که هیچ  دسترسی ای به اقدامات او نداریم و خودش هم ترجیح 
می دهــد در این مورد ســکوت کند. ولــی راز حمایت حجاریان از بــازرگان را باید 
در ایــن گزاره در مهرنامه یافــت که به صراحت بیان می کنــد. مجله ای که  حلقه 
مکمل فیلم هایی مثل ماجرای نیم روز اســت  کــه بزودی نقدی در مورد آن خواهم 
نوشــت. حجاریان بی تعارف می گوید: بازرگان حرف های شعاری نمی زد اما شریعتی 
مملو از شــعار بود و به همین دلیل اســت که بازرگان بــه متفکر دوران ثبات تبدیل 
 می شــود و شریعتی نمی شــود ، البته او فراموش نمی کند و البد خود را به فراموشی 
می زند که همین انبوه شــعارها بودند که نظام پهلوی را که در جهان و توسط خودش 
بعنوان جزیره ثبات معروف بود از نیروی مســلط از قدرت ساقط کرد، حجاریان با این 
ســرنگونی نباید مخالفتی داشته باشــد چرا که همه هستی اجتماعی و فردی اش را 
مدیون آن اســت. ولی انقالب که نظام را جابه جا کرد البد دیگر ضرورت  شعارهای 
انقالبی از کف می رود اما ولی می ماند پرســیدن این نکته چرا حجاریان و به اتفاق 
رفقایش با تســخیر ســفارت امریکا که به آن لقب النه جاسوســی دادند بازرگان را 
به عنــوان نیروی ثبات بخش از قدرت بیرون گذاشــتند و گفتمان ثبات طلب او را به 
سخره گرفتند؟ جواب مشخص است چرا که ثبات در آن دوران نمی گذاشت تمامیت 
قدرت از آن این گروه بشــود و باید با ایجاد بحران به این خواست می  رسیدند. اکنون 
که وضعیت با مدیریت دو جناح به مرزهای اصالح ناپذیری نزدیک می شــود  باید با 
هر بهانه و گفتمانی طرف ثباتی ایســتاد که وضع موجود را دســت نخورده باقی می 
گــذارد و از اول انقــالب حجاریان این ماموریت که را به خــود ارجاع داد و هنوز به 
این وظیفه وفادار اســت.  ولی او فراموش می کند هر انقالبی پاســخگویی به ثبات 
عقل ســتیزانه است که تداوم  وضع موجود را از منظر منافع اقلیتی کوچک و فربه از 
قدرت و ثروت به زیان  اکثریت جامعه ناممکن می کند و شــعارهای شریعتی نیست 
که بحران آفرین اســت بلکه عدم تحقق این شعارها که حول محور عدالت و آزادی 
صورت بندی می شود ثبات کشور را به مخاطره می اندازد. مثل شکاف ژرف طبقاتی، 
فســاد و رانت خواری گسترده. ناکارآمدی حاصل از غارت سیستماتیک این شعارها با 
زبانــی نوتر و به روزتر در جان الیه های جامعــه که دنبال ایده های جایگزین تزهای 
عقل ستیز نولیبرالی و خصوصی سازی از آن که برده داری را با طرحهای بیگارورزی 
جایگزین شــهروند مداری جای گیر می کند و دیر نیســت این میوه برسد و به همین 
دلیــل مهرنامه ها به عنوان حلقه مکمل اقدامات دیگر ماموریت دارند هیســتری چپ 
ســتیز انه را در جان جامعه مثل مواد مخدر تزریق کنند و خشــم روز افزون آنها خبر 
از شکســتی می دهد که پیشاپیش در افق فردا خود را به رخ می کشد. جنگ با شبح 
شــریعتی حاصل همین ترس و جبن فعال است . همان طور که حذف بازرگان حاصل 
همین رویکرد بود و نباید در این دو رفتار و گفتار تناقض را جدی گرفت چرا که قص 

هر دو اقدام، بسط و حفظ و تداوم قدرت است و دیگر هیچ.

جدال میان گروه های سیاســی برای تصاحب شــهرداری تهــران همچنان ادامه 
دارد.  شواهد حاکیســت که کشمکش و البی های گسترده بر سر تصاحب شهرداری 
تهران میان برخی مشارکتی های ســابق، کارگزاران و تیم آقایان محمدرضا عارف و 

سیدمحمد خاتمی بر قرار است.
این کشــمکش ها بیش از آنکه ناظر به شایســتگی هایی مانند؛ اســتقالل فکری، 
تخّصص، تعهد، پاکدستی، تجربه، سوابق اجرایی و تحصیالت مرتبط و توانمندی های 
مدیریتی نامزد موردنظر برای تصدی مســئولیت شــهرداری باشد، معطوف به میزان 
وابســتگی های گروهی، نرمش و سرسپردگی و انعطاف پذیری نامزدهای معرفی شده 
در برابر ســهم خواهی های هریک از ســه طیف یاد شده می باشــد. به عنوان مثال 
ســرکار خانم دکتر الهه کوالیی از همکاران مجلس ششــم و عضو شورای مرکزی 
و دفترسیاســی جبهه مشــارکت ایران، یکی از کاندیداهای محترم معرفی شــده از 
سوی دوستان مشــارکتی سابق اســت که باهمه احترامی که برای ایشان قائلم؛ نه 
تنها فاقد هرگونه ســابقه اجرایی و مدیریتی اســت بلکه اساسا رشته تحصیلی ایشان 
یعنی؛ دکترای علوم سیاســی کامال نامرتبط با کار عمرانی آن هم در سطح شهرداری 

کالنشهری مانند تهران است.
جالب اینجاســت که ایشــان درحال حاضر جزو۷ گزینه نهایی شــهرداری تهران 
اســت که با ۱۶ رای شورای شــهر پنجم در ردیف سوم این مرحله قرار گرفته و این 
درحالیســت که مهنــدس حبیب اهلل بیطرف که اتفاقا او هم از اعضای ســابق حزب 
مشارکت و از مدیران ارشد اجرایی با ۸ سال سابقه وزارت نیرو در دولت خاتمی، عضو 
هیئت علمی دانشکده فنی دانشــگاه تهران، معاون کنونی امور مهندسی، پژوهش و 
فناوری وزیر نفت و رئیس ســازمان نظام مهندســی استان تهران می باشد، با کسب 
۱۲ رای در ردیــف پنجم از این مرحله قرار گرفته و در نتیجه از نامزدی شــهرداری 

انصراف داده است.
ای کاش گروه هایی که هم اکنون سرمســت از فتوحات اخیر به شدت در مقام سهم 
خواهی از غنائم به دست آمده هستند، کمی به خود آمده و به آینده اصالحات و اصالح 

طلبی در ایران بیاندیشند.

مصطفی پورمحمدی: 

 ظریف برنامه ای برای دیدار با تیلرسون 
در دستور کار نداشته است

نکته روز  

                               اکبر اعلمی- فعال سياسی اصالح طلب

جدال بر سر تصاحب شهرداری تهران بر اساس سهم خواهی
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: دو، 
ســه بار در جامعه روحانیت بحث هایی 
درباره دولت دوازدهم مطرح شــد ولی 
درباره کابینه هیچ انتظار و توقعی وجود 

ندارد.
به گــزارش دیده بان ایــران، حجت 
 االســالم مصطفــی پورمحمــدی در

 گفت وگویی در پاســخ به این ســئوال 
که دیدار کمیته ویــژه جامعه روحانیت 
مبارز برای رایزنی بــا آقای روحانی چه 
زمانی انجام می شــود، اظهار کرد: این 
بحث عمومی همیشه بوده است. کمیته 

سیاسی جامعه روحانیت مبارز معموال در 
موضوعات مختلف رایزنی هایش را داشته 
اســت، طبعا این ایام هم اگر پیشنهادی 
داشته باشــد و فرصت و مجالی شود به 
 آقــای رئیس جمهــور و دیگران منتقل 

می شود.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز در پاسخ به این سئوال که آیا جامعه 
روحانیت مبارز انتظــار ویژه ای از آقای 
روحانی بــرای حضــور در کابینه دارد، 
گفت: خیر، خوشــبختانه دو ســه بار در 
جامعه روحانیت بحث هایی درباره دولت 

دوازدهم مطرح شــد ولی درباره کابینه 
هیچ انتظار و توقعی برای معرفی کسی 
به رئیس جمهور و پذیرش از ســوی او 
مطرح نیســت. پورمحمدی در پاسخ به 
این سئوال که پس جامعه روحانیت مبارز 
قصد ســهم خواهی از رئیس جمهور و 
کابینه دوازدهم را ندارد، تأکید کرد: خیر، 

اصال این موضوع مطرح نشده است.
وزیر دادگســتری همچنین در پاسخ 
به این ســئوال که آیا اتهامات حســین 
فریدون مشــابه اتهامــات حمید بقایی 
است، که برخی سعی در چنین مشابهت 

ســازی ای دارند، گفت: این یک پرونده 
قضایی است باید از قضات مربوطه و از 

سخنگوی قوه قضائیه سئوال شود.

جامعه روحانیت به دنبال سهم خواهی از کابینه نیست

روابــط عمومــی قــرارگاه حمــزه ســید 
از هالکت  زمینی ســپاه  نیروی  الشــهدا)ع( 
و زخمــی شــدن ۷ تروریســت در درگیری 
بــا  اســالم  رزمنــدگان  چهارشــنبه شــب 
تروریســت ها در منطقه صفر مرزی شــمال 

داد. خبر  کشور  غرب 
به گــزارش ایلنا، روابــط عمومی قرارگاه 
حمزه ســید الشــهدا )ع( نیروی زمینی سپاه 
در اطالعیه ای اعالم کرد:  شــب پنجشــنبه 
تعدادی از تروریســت های وابسته به استکبار 
جهانی از ســرویس های جاسوسی بیگانه که 
در منطقه صفر مرزی شــمال غرب کشــور 

با  داشــتند  تروریســتی  اقدامات  انجام  قصد 
هوشــیاری و قاطعیــت رزمنــدگان قرارگاه 
حمزه ســید الشــهدا )ع( نیروی زمینی سپاه 
مواجــه و در یــک درگیری ســنگین ناکام 

ندند. ما
ایــن اطالعیه می افزایــد:  در این درگیری 
به هالکت رسیدند،   تروریســت ها  از  تن  سه 
چهــار تن زخمی و یک تن از تروریســت ها 
نیز دســتگیر شدند و مابقی آنها به آن سوی 

فرار کردند. مرز 
بنابــر این اطالعیه در ایــن درگیری یکی 
از پاســداران دلیر انقالب اســالمی لشکر 3 

یاسین  نام سرگرد  به  الشــهدا)ع(  حمزه سید 
قنبری بــه درجه رفیع شــهادت نایل آمد و 
یکی دیگر از رزمندگان اســالم مجروح شد.

در ایــن اطالعیــه تأکیــد شــده اســت:  
زمینی ســپاه  نیروی  در  ایران  فرزندان ملت 
اطالعاتی  نظامــی،  ســازمان های  ســایر  و 
پیاده  بــه  انــدام  اجــازه عرض  امنیتــی   و 
 نظام های قدرت های اســتکباری و مرتجعین 
منطقــه ای را نخواهنــد داد و بــا هرگونــه 
اقدامــی که بخواهد امنیــت و آرامش میهن 
اســالمی را مورد تهدید قرار دهــد، قاطعانه 

برخوردخواهندکرد.

قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( خبر داد:

درگیری رزمندگان اسالم با تروریست ها در شمال غرب کشور

دولت کویت تعداد دیپلمات های ایرانی را کاهش داد و دفتر رایزنی فرهنگی ایران را بست.
به گزارش شبکه خبری العالم، دولت کویت در اقدامی به بهانه پرونده »گروهک العبدلی« 
تعداد دیپلمات های ایرانی را کاهش داد و دفتر رایزنی فرهنگی ایران در این کشور را بست. 
کویت این اقدام را به بهانه پرونده گروهک العبدلی انجام داده است؛ پرونده ای که کویت در 

آن ایران را به ارتباط با عناصر این گروهک متهم می کند.
 روز سه شــنبه نیز روزنامه السیاسه کویت مدعی شد که برخی منابع امنیتی کویتی اعالم 
کردند که ۱۴ متهم وابسته به باند تروریستی العبدلی در روز صادر شدن حکم نهایی شان از 
سوی دادگاه رسیدگی به ایران فرار کرده اند. این روزنامه مدعی شد: این ۱۴ شهروند متهم 
به دســت داشتن در قضیه ۱۸ ژوئن گذشته هستند، اما دادگاه تجدیدنظر آنها را تبرئه کرده 
بود و منتظر حکم دادگاه رسیدگی بودند و به محض اینکه فهمیدند دادگاه آنها را به ۱۰ سال 
حبس محکوم کرده است از طریق دریا به ایران فرار کرده اند. در این گزارش آمده است که 
نام های این افراد بدین شــرح است: علی عبدالرحیم، محمد الحسینی، حسن جمال و باسل 
الدشتی که به ۵ ســال حبس محکوم شدند، محمد حاجی، عباس الموسوی، حسن عطار، 
عبدالحسین شطی، مصطفی خان، حسین باذر، یوسف غضنفری، مهدی حسین، عیسی باقر 
و جعفر جمال که به ۱۰ ســال حبس و ۵ سال تحت مراقبت محکوم شدند. همچنین۷ نفر 
از متهمان این قضیه با نام های حســن حاجیه محکوم به زندان ابد و عمار حســین، جاسم 
غضنفری و زهیر المحمید هر کدام محکوم به ۱۵ ســال حبس و ۵ ســال تحت مراقبت و 
همچنین حسین طباطبایی، محمد معراج و حسن جاسم محکوم به ۱۰ سال حبس و ۵ سال 

تحت مراقبت در زندان به سر می برند.

دولت کویت دفتر رایزنی 
فرهنگی ایران را بست

محمدجعفــر افتخار از مدیرعاملی مؤسســه 
اعتباری کاسپین برکنار شد.

هیات مدیره مؤسســه اعتباری کاســپین در 
۱۴9مین جلســه مورخه ۲۷/۴/9۶ محمدجعفر 
افتخار را از ســمت مدیرعاملی،  برکنار و علی 
نعیمــی، رئیــس هیــأت مدیره را بــه عنوان 

سرپرست موسسه انتخاب کردند.
به گزارش دیده بــان ایران، برکناری افتخار 
در حالی انجام شــد که وی به تازگی به سمت 
مدیرعاملی این مؤسسه اعتباری منصوب شده 

بود.

مدیرعامل مؤسسه اعتباری 
کاسپین برکنار شد

نشست کمیسیون مشترک برجام پایان یافت

          بهرام قاسمی سخنگوی وزات امور خارجه:

گفت:  خارجه  امــور  وزات  ســخنگوی 
کشــورمان  اساســا  امورخارجــه  وزیــر 
برای مالقــات با رکس تیلرســون وزیر 

امورخارجه آمریکا در دســتور کار نداشته 
قاســمی  بهرام  ایرنا،  به گزارش  اســت. 
روز جمعه انتشــار برخــی اخبار جهت دار 
به  بر دســتور  مبنی  در فضای مجــازی 
وزیر امور خارجه برای مالقات با همتای 
آمریکایی خود در ســفر اخیر به نیویورک 
را تکذیــب کــرد و گفت: دکتــر ظریف 
رکس  با  مالقات  برای  برنامه ای  اساســا 
تیلرســون در دســتور کار نداشته است. 

کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
چنــد روز قبل نیز که برای شــرکت در 
نشســت مجمع عالیرتبه سیاســی امسال 
ســازمان ملــل بــه نیویــورک رفت، از 
عدم مالقــات با مقامــات دولتی آمریکا 
ســخن گفته بود. وی کــه پس از ورود 
به نیویورک، به محل اســکان نمایندگان 
ایران در ســازمان ملل رفته، در پاسخ به 
ســوال خبرنگاران مبنی بر احتمال دیدار 

با رکــس تیلرســون همتــای آمریکایی 
خــود گفت کــه برنامه ای بــرای دیدار 
بــا وی نــدارد و در عوض بــا جامعه ای 
آمریکایــی که  نخبــگان  از  گســترده تر 
بر سیاست ســازی های این کشــور تأثیر 

کرد. خواهد  دیدار  می گذارند، 
این چندمین باری است که بحث دیدار 
ظریف و مقامات دولــت ترامپ مطرح و 

شوند. می  تکذیب  مباحث  این  بار 

هشتمین کمیســیون مشترک برجام در 
سطح معاونان وزیران خارجه ایران و ۵+۱ 
روز جمعه پس از سه ساعت پایان یافت.

به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی و 
مجید تخت روانچــی معاونان وزیر خارجه 
کشورمان از ســوی ایران در این نشست 

داشتند. شرکت 
هم چنیــن از ســوی گــروه ۱+۵ هلگا 
اشــمید معــاون رییس سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا سرپرســتی این هیات را بر 

داشت. عهده 
سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه 

کشــورمان پیــش از این نشســت گفت: 
با سیاست های خود  اگرکشــوری بخواهد 
که ناشــی از سیاست های داخلی اش است 
روند اجرای برجام را بــا خلل مواجه کند 
انتظار می رود که ســایر کشورها در برابر 
آن واکنش نشــان دهند و این درخواستی  

است که ما از  کمیسیون مشترک داریم.
وی ادامــه داد: در مــواردی کــه قبال 
داشــتیم در خیلــی از موارد بــد عهدی 
برجام  مشترک  کمیسیون  اعضای  آمریکا، 
با ما همراهــی کردند؛ برخــی بیش تر و 

کمتر. برخی 

مهرنامه های افیونی و فراموشی عدالت اجتماعی 


