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سياسي

از دو قطبی سازی اجتماعی
خودداری کنیم

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور اظهار کرد :از حرکت به سوی بحران زایی بیشتر که به نفع کشور نمیباشد ،خودداری کنیم.
به گزارش ایسنا ،حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در توئیتر خود نوشت:
تالش دوباره برای تقســیم جامعه به مدافعان منافع ملی انقالبی و مخالفان؛ مدافعان دو قطبی ســازی  ۵۹و مخالفان آن؛ آتش به اختیاران و آتش به قانونان؛ و ...تعمیق
شکافهای ملی ،از طریق دوقطبی سازی ناصواب و هراس زایی اجتماعی است.

یادداشت

محسن هاشمی منتخب مردم تهران برای شورای پنجم:

افتتاح زودرس خطوط مترو برای امنیت شهروندان خطرناک است

منتخب اول مردم تهران با اشــاره به افتتــاح زودرس خطوط
مترو در روزهای اخیر ،این کار را برای امنیت شهروندان خطرناک

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه:

تهدید و تحریم راه حل
مشکالت میان کشورها نیست

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :محاصره ،تحریم ،تهدید و
مجازات نمیتواند برای حل بحران در شورای همکاری خلیج
فارس نتیجه بخش باشد.
به گزارش ایسنا ،تلویزیون الجزیره به نقل از وزیر امور خارجه
ایران اعالم کرد :حل مشکالت میان کشورها از طریق فشار،
تهدید و تحریم ممکن نیست.
این شــبکه اعالم کــرد :آقای ظریــف در گفتوگویی با
شــبکه الجزیره گفت :محاصره ،تحریــم ،تهدید و مجازات
نمیتواند برای حل بحران در شورای همکاری (خلیج فارس)
نتیجهبخشباشد.

عضو فراکسیون امید:

سوال از رئیس جمهوری ادامه
رفتارهای جریان انحرافی است
زهرا ساعی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
با بیان این که ســوال از رئیــس جمهوری ادامه رفتارهای
جریان انحرافی اســت ،گفت :موضوع سوال غیر اخالقی
است و اعالم نام من به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال،
سوء استفاده سیاسی از اعتماد نمایندگان است.
به گزارش دیده بان ایران؛ زهرا ســاعی ضمن اظهار بی
اطالعی از اعالم نــام وی به عنوان یکی از امضاکنندگان
سوال از رئیس جمهوری افزود :یکی از نمایندگان با حضور
در جمع مجلسیان اعالم کرد برای پیگیری مسایل مربوط
به موسســات مالی و اعتباری و احقاق حقوق مالباختگان
این موسســات در حال ارسال نامه ای به رئیس جمهوری
برای تســریع روند پیگیری ها است .نماینده مردم تبریز در
مجلس یادآور شد :باوجود تفاوت در سالیق سیاسی ،جمعی
از نمایندگان فراکسیون امید از جمله اینجانب برای پیگیری
حقــوق مردم و با نیت خیر ایــن نماینده را در این موضوع
همراهی کردیم اما متاسفانه بار دیگر برای این گروه منافع
مردم تبدیل به امری برای پیگیری اغراض سیاســی شد و
هدف وسیله را توجیه کرد.
ســاعی خاطرنشــان کرد :در هنگام امضای این نامه به
هیچ عنوان بحث ســوال از رئیس جمهوری مطرح نبود و
قرار بر ارســال نامه و جمع آوری امضاء برای درخواســت
پیگیری ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی بود.وی ادامه
داد :اعالم سوال از رئیس جمهوری با امضای اینجانب سوء
استفاده سیاسی از حسن ظن و اعتماد میان نمایندگان است
و درحالــی که انتخابات با رای بی نظیر مردم و دولت دکتر
روحانی با رای باال آماده خدمت می شــود ،این رفتارهای
تفرقه افکنانه خالف منافع ملی و شــان نمایندگانی است
که مغرضانه خانــه ملت را محل پیگیری اهداف جناحی و
گروهی خود می دانند.عضو فراکسیون امید مجلس افزود:
در اولین جلسه علنی مجلس بعداز تعطیالت درباره این بی
اخالقی تذکر و اعالم خواهم کــرد که وظیفه ما پیگیری
حقوق تضییع شده مردم در موسسات مالی غیرمجاز است و
نه سوء استفاده از درد مردم برای اغراض سیاسی و گروهی.
گفتنی است سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر
در مجلس شــورای اســامی از جمــعآوری  64امضا از
نمایندگان مجلس برای درجریان انداختن ســوال از رئیس
جمهــوری درباره عملکرد دولــت و بانک مرکزی در قبال
موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین خبر داد.
بیش از  10نماینده مجلس شــورای اسالمی تاکنون از
امضای خود در این سوال اظهاربی اطالعی کرده اند-.

او ادامه داد :در مدیریت شــهر تهران با توجه به اینکه چندسال
سابقه کار اجرایی در این حوزه دارم ،شاهد بوده ام چه قوانین خوبی
نوشته میشود و در مقام اجرا چگونه آن را دور میزنند.
منتخب اول مردم تهران در انتخابات شورای شهر تهران با اشاره
به قوانینی مانند حمل و نقل عمومی و حمل و نقل ریلی به عنوان
نمونه قوانین خوبی که در اجرا مشکل دارند ،درباره وضعیت متروی
تهران گفت :متروی تهران در بخش ساختمان و تونلها وضعیت
خوبی دارد ،اما در بخش تجهیزات به دلیل کمبود منابع ،در برخی
قسمتها مشکل وجود دارد.

توصیف کرد و از اعضای کنونی شورای شهر خواست در برابر این
افتتاحها سکوت نکنند.
به گزارش انتخاب ،محســن هاشمی منتخب اول مردم تهران
برای شــورای شهر پنجم ،در جلسه مشــترک با اعضای مجمع
نمایندگان تهران ،با تشــکر از فراکسیون امید و نمایندگانی که از
طرف این فراکسیون به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات
فعالیت کردند ،گفــت :قطعا اگر زحمات این عزیزان و آقای دکتر
عــارف و در راس این زحمات ،آقای خاتمی نبود ،امروز بنده اینجا
در خدمت شما نبودم.

هاشمی با تاکید بر اینکه افتتاح های زودرسی که اکنون شاهد
آن هستیم ،باید متوقف شود ،تصریح کرد :افتتاح خطی که هواکش
ندارد و قطار کافی برای آن وجود ندارد ،ایجاد ناامنی برای مسافرین
است و هرکس به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شود باید در
اولین روز کاری خود این خطوط را تعطیل کند.
هاشمی همچنین با بیان اینکه ما منتخبان شورای جدید فعال
مســئولیت و اختیاری نداریم ،از اعضای شورای شهر فعلی تهران
خواســت که در مقابل این افتتاح هــای زودرس که برای امنیت
شهروندان خطرناک است ،سکوت نکنند.

مشکالت کمیته امداد برای حمایت از مددجویان اهل تسنن

به گزارش تســنیم ،ســید پرویز فتاح در
نشســت خبری خود با تقدیر از حرکتهای
مثبــت دولــت و مجلس بــرای حمایت از
نیازمندان و محرومان جامعه اظهار داشــت:
امروز شــاهد یک گفتمان قابــل تقدیر در
کشــور ،دولت ،مجلس و مــردم در حمایت
از محرومان و مســتضعفان هســتیم و این
در حالی اســت که پیش از این باید التماس
کرده و به دست و پای مسئوالن میافتادیم
که کاری بــرای نیازمندان انجام دهند ولی
امروز خوشبختانه آنها جلوتر از همه حرکت
میکنند.
رئیس کمیتــه امداد امــام خمینی(ره) با
بیان بخشی از اظهارات شب گذشته رئیس
جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری گفت:
رئیس جمهور در حین ارائه گزارش عملکرد
دولت به مقــام معظم رهبــری بهصورت
فیالبداهه عنوان کرد که در صدد اســت تا
مستمری نیازمندان را تا  5برابر اضافه کند و
عالوه بر آن نیز آقای روحانی  2هفته قبل از
مصمم بودن دولت برای ریشهکن کردن فقر
تا پایان دولت دوازدهم خبر داده بود.

فتاح در ادامه این نشســت در پاســخ به
سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه
آیا موافق است که محروم نگه داشتن برخی
از مناطق کشور توسط تمام دولتها عمدی
بوده یا خیر ،گفت :من با اینکه دولتها عمداً
مناطقــی را محروم نگه داشــتهاند موافق
نیســتم و بهنظرم تمام دولتها بهتناســب
تواناییشــان ســعی در رفع محرومیت از
تمام نقاط کشــور داشتهاند ولی شاید برخی
از مناطق بهواسطه وسعت کشور و دوری از
مراکز ،دچار محرومیت شدهاند.
رئیــس کمیته امداد امــام خمینی(ره) در
پاســخ به انتقاد یک خبرنگار درباره چرایی
کمتر بودن برخی حمایتهــا از محرومان
اهلســنت ،با ارائــه توضیحــات مفصلی
درخصوص حمایت این کمیتــه از برادران
اهلتســنن گفت :مــن چندین ســفر به
بلوچستان ،کردستان ،ترکمنصحرا و سایر
نقاطی که تراکم جمعیت اهلتســنن در آن
مناطق زیاد اســت داشــتهام و باید عنوان
کنم که مددجویان اهلتسنن تحت حمایت
کمیته امــداد 15 ،درصد کل مددجویان این
کمیته را در سراسر کشور تشکیل میدهند و
این آمار ،از نسبت جمعیت اهلتسنن به کل
جمعیت کشور بیشتر است لذا ما هیچ تفاوتی
در حمایتهای خود بین برادران اهلتسنن و
شیعیان نداریم ولی موارد اختالفی در احکام
اهلتسنن و شیعه وجود دارد که قابل توجه

است.
وی ادامــه داد :یکــی از اختالفات احکام
دینی شیعیان و اهل تسنن مربوط به صدقه
است؛ یعنی برادران اهلتسنن به این شکل
که صدقات خود را بــه صندقهای صدقه
بیندازند چنــدان اعتقاد ندارند و این درحالی
اســت کهما بر اســاس احکام شرعی ،تنها
مجازیم که صدقات جمعشــده از هر شهر
و اســتان را به مســتمندان همان شــهر و
استان اختصاص دهیم لذا وقتی استانهایی
که جمعیت اهلتســنن در آنها زیاد است به
این شــکل صدقه پرداخت نمیکنند بالتبع
نمیشود صدقات سایر استانها را از محدوده
جغرافیایی آن استان خارج و در این استانها
خرج کنیم.
فتاح گفت :نکته دیگر آن است که علمای
شــیعه ،وام بانکی با کارمزد  4درصد را وام
قرض الحســنه میدانند درحالی که علمای
اهلســنت حتی یک درصــد کارمزد را هم
مجاز نمیدانند؛ البتــه من در دیداری که با
مولوی عبدالحمید داشــتم از این نظر آنها
اســتقبال کردم و کارمزدهای بسیار باالی
بانکها را عامل وضعیت امروز عنوان کردم؛
در نتیجــه ما برای مددجویان اهلتســنن،
وام بدونکارمــزد را اختصاص دادیم تا این
مشکل شرعی آنها هم حل شود.
رئیس کمیته امداد در خصوص ســومین
تفاوت احکام دینی اهلســنت با شــیعیان

نیز گفــت :یکی دیگر از تفاوتهای موجود،
بحث زکات است چراکه زکات در فقه شیعه
به اقــام معدودی تعلق میگیــرد و میان
اهلتســنن اقالم بســیاری مشمول زکات
میشود که در سال گذشته نیز شاهد بودیم
مناطق بلوچستان ،کردستان و ترکمنصحرا
در ردههای اول زکات در کشور قرار داشتند و
علیرغم اینکه در دورههای گذشته اعتمادی
به ما نداشتند ،در ســال گذشته مبالغ قابل
توجهی زکات اهلتسنن این استانها به ما
داده شد و ما نیز مبالغ جمعآوریشده را میان
نیازمندان همین مناطق توزیع کردیم.
فتاح همچنین درخصوص اینکه چرا برخی
از ایتام اهلســنت ،حامی ندارند نیز افزود:
یکــی دیگر از موضوعات متفاوت میان ما و
اهلتسنن ،تکفل ایتام است چراکه در مقابل
ما که بهتأسی از امیرالمؤمنین(ع) ،تکفل ایتام
را مستحب اکید میدانیم چنین نگاهی ببن
برادران اهلسنت وجود ندارد و از همین رو
تعداد معدودی ایتام اهلتسنن در بلوچستان
هســتند که حامی ندارند ولی ما بهدنبال آن
هستیمکه با تشویق شیعیان به تکفل ایتام
برادران اهلتســنن ،این مسئله را حل کنیم
و انشــاءاهلل قول میدهیــم در همین ماه
رمضان ،برادران و خواهران این ایتام ،حامی
این کودکان شده و بهلطف خدا تا پایان ماه
مبارک رمضان هیچ یتیــم بدون حامی در
کشور نداشته باشیم.

محمد رضا عارف:

شورای  ۵۱نفره امید را تشکیل میدهیم

رییس مجمع نمایندگان تهران گفت :شورای
 ۵۱نفره امید متشکل از مجمع نمایندگان تهران
و منتخبان شورای شهر تهران تشکیل میشود.
محمدرضا عارف در نشست مشترک مجمع
نمایندگان تهران و منتخبان شورای شهر تهران
که عصر سهشــنبه در محل کمیسیون تلفیق
مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،اظهار کرد:
تشکیل شورای  ۵۱نفره امید وعده ای است به
مردم تهران که به آن پایبندیم .ما اعتماد مردم
را ســرمایه اصلی خودمان میدانیم؛ قطعا آنچه
برای همه ما مهم است ،حفظ این سرمایه است

و برای انجام این مهم باید پاسخ مطالبات مردم
را بدهیم.وی افــزود :با تعهدی که دادیم مردم
به لیســت امید رای دادند و همان موقع اعالم
کردیم اگر لیســت امید شورا به طور کامل رای
بیاورد شورای  ۵۱نفره امید را تشکیل میدهیم.
عارف در ادامه با اشــاره به برگزاری جلسات
متعدد مجمع نمایندگان تهران با اعضای شورای
چهارم ،اســتاندار و دیگر مســئوالن استانی و
شهر تهران خاطرنشان کرد :قطعا باید ارتباطی
نزدیکتر از گذشته میان شورای شهر و مجمع
نمایندگان تهران داشته باشیم.

وی همچنین تاکید کرد :در  ۲۲مرکز استان
لیســت امید اکثریت شورا را در اختیار دارد و در
این میان در تعداد زیادی از شهرها نیز همچون
تهران به طور کامل به پیروزی رسیدیم.
رییــس مجمع نماینــدگان تهــران گفت:
امیدواریم پــس از همــکاری دوجانبه مجمع
نمایندگان و شــورای شهر ،به سمت همکاری
چهارجانبه میان مجمع نمایندگان ،شورای شهر،
استانداری و شهرداری تهران حرکت کنیم.
عارف در پایان با اشــاره به حضور سه عضو
فراکســیون امید در هیات مرکــزی نظارت بر

انتخابات شــوراهای شهر و روستا تصریح کرد:
جــا دارد از تالشهای این عزیزان در برگزاری
انتخابات شوراها نیز تالش کنیم.

درباره کابینه دوازدهم درخواست دیدار با رئیس جمهور را ارائه کرده ایم

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی از درخواســت فراکسیون امید برای
دیدار با رییس جمهور در مورد کابینه دوازدهم
خبر داد .به گزارش انتخاب ،بهرام پارســایی
اظهار کرد :فراکسیون امید تقاضای مالقات
با آقای روحانــی را ارائه کرده ،البته هنوز به
صورت رسمی با مجلس مشورت نشده ولی
ما انتظــار داریم دولــت از جنبه همفکری،
تعامل و همکاری با مجلس ورود کند تا شاهد

ارتباطات و کشور ایجاد شود .وی افزود :انتظار
مردم این است که همانطور که آقای روحانی
هم گفتند کابینه را کارآمد ،همدل و منسجم
بچینند .دولت در بستن کابینه باید پاسخگوی
مطالبات مردم باشد و این مطالبات نه تنها در
چیدن کابینه بلکه در سیاستهای پیش روی
کابینه و شــخص آقای رییس جمهور مورد
توجه قرار گرد .نماینده مردم شیراز در مجلس
ادامه داد :انتظار این است وزرایی که با دولت

همراه نبودند چه از نظر گفتمان یا عملکرد در
آنها تغییر ایجاد شود .همچنین وزارتخانههای
جدید نیــاز به مدیران چابک ،قوی ،کارآمد و
با روحیه و انــرژی دارد .در مورد وزارت کار
و تأمین اجتماعی نیــز این انتظار وجود دارد
که این دو بخش از یکدیگر جدا شــود .چرا
کــه مرتبط با یکدیگر نیســتند و در صورت
جداسازی کارآیی آنها باالتر میرود و این به
نفع دولت است.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد:

افزایش تعداد موسسات اعتباری نظر مشاورین احمدی نژاد

آلبرت بغزیان ،اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با دیده
بان ایران با اشاره به علل رشد این مؤسسات اظهار کرد :تاسیس
مؤسســات مالی و اعتباری برای این کــه از هیجان بازارهایی
همچون طال ،ارز ،مســکن ،زمین ،خودرو و لوازم خانگی کاسته
شود تاسیس شد.
وی ادامه داد :این مؤسســات در دوره احمدی نژاد ایجاد شد تا

جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاههای روزانه تهران در
اعتراض به شرایط سخت ارایه وام ویژه دکتری ،دغدغه های
معیشــتی ،عدم ارائه حقوق ماهانه به این دانشجویان ،مقابل
ساختمان مرکزی وزارت علوم تجمع کردهاند .به گزارش مهر
یکی از دانشــجویان دکتری معترض گفت :براســاس قانون
باید به دانشــجویان دکتری حقوق ماهیانه تعلق گیرد ،اما نه
تنها حقوق داده نمی شــود بلکه شرایط دریافت وامهایی که
ســالهای پیش ارایه میشد ،نیز ســخت شده و دانشجویان

بازاری موازی ایجاد شود؛ هیجان بازار را کم و با تورم مقابله کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود :تعدادی از مشاورین در
آن زمان اصرار داشتند که اگر ما تورم داریم به این دلیل است که
نرخ سود بانکی پایین است و ما باید مؤسسات را علم کنیم تا پول
ها مهاجرت می کند به سمت بانک ها و بانک ها منابع مالی دارند
که تسهیالت دهند.
وی ادامه داد :بر این عقیده بودند که جذابیت بازارهای موازی
بانک ها کم شده و حاال آن را به سمت تولید هدایت کرد.
بغزیان خاطر نشــان کرد :در این مدت هزینه تولید باال رفت و
بــا غفلت بانک مرکزی که مقصر بود ،فرصت طلبانی از این جو
استفاده کردند و از اسامی مقدسی استفاده کردند و باعث شد که
این مؤسسات به صورت قارچ گونه تاسیس شود و مردم هم وقتی

با نرخ های باالیی مواجه شدند ترجیح دادند پول های خود را از
بازار های ارز و طال بیرون بیاورند و در بانک ها قرار دهند و سود
آن را نیز دریافت کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی ها دولت یازدهم را مقصر
این موضوع می نامند ،اظهار کرد :بی انصافی است که بخواهیم
تصمیماتی که در زمان های گذشــته گرفته شده است را به این
دولت نسبت دهیم .آلبرت بغزیان افزود :ممکن است این مؤسسات
با نیت خیر تاسیس شدند و با نبود نظارت بانک مرکزی و ضعف
سیستم قضایی مردم استقبال کردند؛ اما این که این موضوع را به
گردن دولت آقای روحانی بندازیم بی انصافی است و از این جهت
ایرادی به آقای روحانی وارد نیست.استاد اقتصاد دانشگاه تهران
اضافه کرد :بانک مرکزی و دولت آن قدر اقتدار را دارد که بتواند

علی رغم این که تشخیص داده اند خیلی از این مؤسسات مشکل
دارند می تواند محدودشان کنند .وی گفت :آقای روحانی باید به
نوعی مصمم باشد که این ها را ساماندهی کند و همان قدر هم
برای اصالح سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اصرار داشته باشند
و بتوانند برخی از این مؤسسات را منحل کنند.بغزیان افزود :بانک
مرکزی باید در چند وقت اخیر خود را مقتدر سیستم بانکی نشان
دهند و اجبار کند که بانک ها این موارد را رعایت کند وی به نقش
صدا و سیما در تبلیغ مؤسسات مالی و اعتبار ی اشاره کرد و گفت:
صدا و سیما مقصر نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی
نظارت خود را بیشــتر کنند و هوشیار تر باشند تا اگر شک و شبه
هایی وجود دارد اعالم کند و اطالعیه دهد که هیچ تضمینی در
خصوص سپرده گذاری در این مؤسسات وجود ندارد.

دانشجویان دکتری مقابل وزارت علوم تجمع کردند

نمیتوانند حتی این وامها را نیز دریافت کنند.
به گزارش ایلنا ،یزدان مهر (رییس صندوق رفاه دانشجویان
وزارت علــوم) در واکنش به تجمع دانشــجویان دکتری در
مقابل وزارت علوم ،اظهار داشــت :سال  ۹۳وام ویژه دکتری
در وزارت علوم کلید خورد و در ســال  ۹۴بودجه وام ویژه ،به
 ۲۰میلیــارد تومان افزایش یافت و ماهانه  ۵۰۰هزار تومان به
عنوان وام به دانشــجویان پرداخت شد .سال  ۹۵نیز با تاکید
مقام عالی وزارت ،اعتبار به  ۶۰میلیارد تومان افزایش یافت و

 ۳۰هزار و  ۵۶۲نفر توانســتند این وام را دریافت کنند .رییس
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد :بر این اساس
هر دانشجویی با داشتن پایاننامه کاربردی ،ماهی  ۷۵۰هزار
تومان و به دانشجویان عادی ماهی  ۶۵۰هزار تومان پرداخت
شد.
امســال به منظور پوشــش  ۱۰۰درصدی و براساس تاکید
ســازمان برنامه و بودجه ،اعتبارات وام به  ۱۱۰میلیارد تومان
افزایش یافــت.وی همچنیــن از اختصــاص وام  ۳میلیون

کردها در صف اول مبارزه با تروریستهای داعش
معروف صمدی -نماینده ادوار مجلس

حادثه ی تروریســتی روز چهار شــنبه تهران ،نخســتین اقدام افراط گرایان پس از
موجودیت داعش به عنوان یک گروه تروریســتی بین المللی در داخل خاک ایران بود.
هر چند تروریســم هیچ ملیت ،دین ومذهبی را نمی شناسد ولی در کمال ناباوری حضور
چند نفر از اعضای این گروه تروریستی که از هم وطنان غرب کشورمان بودند ،موجبات
نگرانی جامعه کردی ایران ،فعاالن ونخبگان کردســتان را فراهم آورد و این پرسش به
ذهن همگان متبادر شــد که دلیل حضور این افراد در حالی که هم زبانانشــان در عراق
و ســوریه در خط مقدم مبارزه با داعش شــهدا و جانبازان فراوانی را تقدیم کرده اند چه
بوده است؟
هر چند درطول تاریخ معاصر ،مردم کردســتان تعاملی با افراطی گری دینی نداشته،
ولی توســعه نیافتگی و انکار هویــت ملی و مذهبی مردمان این دیــار در قرن حاضر،
متاسفانه زمینهی فریب تعداد انگشت شماری از جوانان این دیار را فراهم کرد ه است.
تداوم نابرابریها ونارضایتی ها و عدم توســعه کردســتان همچون سایراســتان های
برخوردار کشور ،زنگ خطری است برای برنامه ریزان کشوری که بیش از این در توسعه
ورفع محرومیت های استان های مرزی تعلل نورزند و با تغییر نگاه امنیتی به نگاه توسعه
محوری ،راه را برای هم گرایی هرچه بیشتر مردمان این مناطق باز کنند.
مردم ،طی این ســالیان به امیــد تغییر و تحول در وضعیت موجــود ،بارها گزینه ی
مشارکت سیاســی را انتخاب کرده ،در پای صندوق های رای حاضر شده اند .اما هربار
ناامید از ایجاد تغییرملموس در برخورداری از ســرمایه های این کشــور به نسبت عدم
مشارکت آن ها در قدرت ،ثروت ،و منزلت اجتماعی سرخورده شده اند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید و روی خوش نشان دادن انها به حداقل بندهایی
از بیانیهی  10مادهای اقوام ومذاهب توســط دولت دکتر روحانی بارقه ای از امید در دل
اقلیــت های ایران و به ویژه کردهای اهل ســنت ایجاد کرد که تداوم تحقق این وعده
ها می تواند مشــوقی برای اســتمرار بیشتر مشارکت سیاســی اقوام ومذاهب ایرانی در
فعلیتهای سیاسی ،مدنی کشور باشد.
این اقدام کور تروریســت ها که به نظر نگارنــده اتحاد اقوام ومذاهب ایرانی را هدف
اصلی قرار داده بود ،با هوشــیاری ملت بزرگ ایران به اتحاد و همبستگی بیشتر و اعالم
وفــاق و همگرایی ملــی از جانب همه ایرانیان گردید و در روزهای گذشــته در فضای
مجازی شــاهد حمایت همه جانبه اقشــار و اشــخاص مختلف از هم وطنان کردشان
در مبــارزه با افراط گرایی داعش بودیم .در بیانیه ویادداشــت های مختلف اعالم شــد
که مردم ایران هرگز فریب ترفندهای انتقام جویانه در ارتباط با انتشــار گســترده پیام
ویدیویی داعش به زبان کردی را نخواهند خورد و نه تنها هم میهنان کردشان را هرگز
به تندروی و حمایت از افراط گرایی نخواهند شناخت ،بلکه آنها را نماد مبارزه با تاریک
پرســتی داعش و هر گونه خشونت گرایی دانسته وکردها را از سردمداران آزادی خواهی
ودموکراسی طلبی ایران به شمار می آورند که نمونه بارز آن رای معنی دار  73درصدی
به دکتر حسن روحانی بود.
آری ،کردهــا همچنان در جهان نماد مقاومت ومبارزه بــا داعش خواهند ماند وملت
ایران حماسه های تاریخی این هم میهنان خود را در کوبانی ،شنگال و مخمور وسراسر
کردســتان عراق وســوریه فراموش نخواهند کرد وبه چنین هم وطنانی افتخار خواهند
کرد.

خبر

رضا نجفی نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی:

اکثر کشورهای عضو از ادامه اجرای
برجام حمایت میکنند

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس:

انتخــاب نیروهای توانمند در کابینه دوازدهم
باشــیم .این نماینده مجلس بــا بیان اینکه
طبق شــنیدهها تغییــرات کابینه بیش از 50
درصد خواهد بود ،اضافه کرد :در مورد برخی
وزارتخانهها مثل نفــت ،وزارت امور خارجه،
کشاورزی و بهداشت اجماع وجود دارد که در
آنها قوی عمل شده است و از گزینههای قابل
دفاع دولت هستند و در مقابل انتظار میرود
تغییراتی در برخی وزارتخانههای دیگر از جمله
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تومانی ضروری به دانشــجویان خبر داد و گفت :اعتراض این
دانشجویان ،به عدم دریافت حقوق ماهانه است که این مورد
از اختیارات ما خارج اســت ،چراکه نقشــه جامع علمی کشور
تاکید دارد که حتیاالمکان از پرداخت وام بالعوض خودداری
شود .یزدان مهر اضافه کرد :برای وام ویژه دکتری بالغ بر ۲۰
هــزار و  ۸۰۰نفر در این ترم ثبتنام کردند و پیشبینی ما این
است که بالغ بر  ۳۰هزار نفر ثبتنام کنند؛ چراکه  ۲۰روز دیگر
مهلت باقی مانده است.

نماینــده دایم ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد که در نشســت
فصلی آژانس اکثر کشــورهای عضو از ادامه اجرای برجام و تالشهای آژانس در
نظارت بر اجرای این توافق حمایت کردند.
به گزارش ایســنا ،رضا نجفی در حاشیه برگزاری نشست شورای حکام و بررسی
موضوع ایران در این شورا افزود :موضوع ایران به صورت کوتاه در این نشست بحث
شد و این نشان میدهد که بحث اجرای برجام در ایران به سهولت پیش میرود.
وی با اشاره به تفسیری که یکی از کشورها در نشست از برجام ارایه کرد ،گفت:
کشورهای مختلف و ما در اینباره گفتیم که تفسیر مفاد برجام فقط به عهده اعضای
کمیسیون مشترک برجام است و نباید اینجا درباره آن بحث شود.
نجفی در ادامه به بیانیه رژیم صهیونیستی در این نشست اشاره کرد و گفت :رژیم
صهیونیســتی در بیانیهاش ادعایی را علیه ایران مطرح کرد که پاسخش را دادیم و
اعالم کردیم رژیمی که مخفیانه در حال توســعه ســاح اتمی است در جایگاهی
نیست که بتواند درباره کشورهای عضو آژانس صحبت کند و برنامه هستهای این
رژیم مهمترین خطر در دنیا است.
نماینده دائم ایران در آژانس هم چنین درباره آخرین وضعیت فروش آب سنگین
ایران به کشورهای مختلف خاطرنشان کرد :االن در حال مذاکره با خریداران بالقوه
هســتیم و به محض اینکه نتیجه مذاکرات با آنها مشــخص شود و روند به عقد
ی میشود.
قرارداد منجر شود ،اطالعرسان 
وی درباره درخواســت آژانس برای اعزام بازرســان بیشتر به ایران با اشاره به
گــزارش اخیر یوکیا آمانو گفــت :در گزارش آژانس هم آمده اســت که ایران به
درخواســتهای آژانس برای ورود بازرسان و حضورشــان در مکانهای مختلف
همکاری کرده است.

واکنش پسر ترامپ به حضور جان کری در اسلو؛

پولهایی که به ایران دادند
کافی نبود؟

پسرترامپ در توییتر خود با انتقاد از حضور جان کری در نشست اسلو که با
حضور ظریف در اســلو نروژ در حال برگزاری است ،گفت :او هنوز برای ایران
میجنگد.
به گزارش ایلنا ،دونالد جی ترامــپ رییسجمهور آمریکا در توییتر خود به
حضور جان کری در نشســت اســلو که هم اینک با حضور مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه کشورمان برای بحث درباره برجام و مسائل
منطقه تشکیل شده است ،اعتراض کرد.
پســر ترامپ توییت «امری کرن» وبالگنویس معروف سیاسی و مشاور
سازمان غیر انتفاعی «اسرائیل پروجکت» در آمریکا را بازنشر داد  .امری کرن
در این توییت نوشــته بود":جان کری وزیر خارجه اوباما امروز برای نشستن
کنار ظریف وزیر خارجه ایران به اروپا ســفر کرده و علیه سیاستهای ترامپ
در قبال ایران اقدام میکند".
پسر ترامپ ضمن بازنشــر این توییت نوشت":فکر میکنم او (جان کری)
هنــوز برای ایران میجنگد.آیا جعبههای پــول نقد که قبال به ایران داده بود
کافی نبود؟"
مجمع اســلو  ۲۰۱۷با حضور محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران ،فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،بورگه برنده وزیر خارجه نروژ،
جان کری وزیر خارجه پیشــین آمریکا و رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزی
در اسلو پایتخت نروژ آغاز شد .در این نشست تعدادی دیگر از مقامات جهان
حضور دارند.

