رهبر انقالب اسالمی در دیدار با دانشجویان:

محمدرضا عارف در پاسخ به «ابتکار» از برنامه فراکسیون امید در انتخابات هیئترئیسه مجلس گفت

حتی اگر صد ایراد میبینید
ناامید نشوید

مستقل به میدان میآییم

صفحه 2

گروه پارلمان  -در آستانه انتخابات سال چهارم هیئت رئیسه مجلس دهم ،محمد رضا
عارف ،رئیس فراکسیون امید در نشست خبری خود با خبرنگاران پارلمان اعالم کرد که هنوز
برای هیچ پست هیئت رئیسه تصمیمگیری نشده است و همواره در فراکسیون امید تالش
کرده است که با روشهای دموکراتیک برخورد کند .این نماینده مردم تهران در مجلس
ادعای ائتالف برخی اعضای فراکسیون امید با فراکسیونهای دیگر را که از طرف برخی

اعضای فراکسیون مستقلین مطرح شده بود را رد کرد و گفت که فراکسیون هم هنوز با
کسی ائتالف نکرد ه است .محمدرضا عارف در نشست صمیمانه با خبرنگاران حوزه مجلس
که یکم خرداد و در آستانه سالروز دوم خرداد و انتخابات سال چهارم مجلس برگزار شد به
سوال خبرنگاران پاسخ داد.
شرح درصفحه 4

تغییرات اقلیمی چطور میتوانند سبب نابینایی جانوران
آبی شوند؟

سرمقاله

شناگران کور

محمدعلی وکیلی

آیا زمان تغییر فرا رسیده؟
در میانه دهه هفتاد ،بحران سیاسی و اجتماعی
گریبان کشور را گرفته بود .در پارهای از حوزهها دچار
انسداد شده بودیم .امید و اعتماد جامعه و نشاط
گروههای سیاسی به کفی نامطلوب سقوط کرده بود.
بحران ارزی ،تورم ،تنشهای بینالمللی و انسداد
سیاست داخلی ،جامعه را به نقطه جوش رسانده بود
و مطالبه تغییر به نقطه اوج رسیده بود .دوم خرداد
ت سرکشیده بود؛ پاسخی که با
پاسخی به این مطالبا ِ
پارادایم شیفت در گفتمان ِ دولتداری داده شد .در
پارادایم جدید ،دال ِ آزادی بر صدر نشست و قدر یافت.
لذا گره گفتمانی آن زمان ،با مرکزیت یافتن ِ دال ِ آزادی
و قانون ،باز شد .از طرف دیگر در صحنه رسمی« ،نه
به هاشمی» جلوه این حرکت اصالحی شد و پسگرفتن
دولت از او و پسزدن ِ او در انتخابات مجلس ،نمادی
سیاسی از آن جنبش بود.
در سال هشتاد و چهار نیز مطالبه تغییرخواهی به
درجه باالیی رسیده بود .بخشهایی از جامعه به نقطه
جوش رسیده بود .در عرصه رسمی نیز «وضع سیاست»
لوروز خوبی نداشت .آرایش نیروهای سیاسی از
حا 
کارآمدی افتاده بود و همافزایی میانشان دیده نمیشد.
در این وضع ِ اعتمادسوز ،خیزش سوم تیر هشتا دوچهار
بهعنوان نسخهای برای تب باالی بخشی از جامعه عمل
کرد .در گفتمان رسمی« ،عدالتخواهی» جای آزادی و
قانون را گرفت.

گروه ایرانشهر  -تبدیل ذرات نور به اطالعات بصری کار سختی
است ،و بدن شما با تکیه بر اکسیژن این کار را انجام میدهد.
این فرآیند زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که شما با دو عضو
از بدنتان روی زمین راه میروید یا با  8پا در دریا شنا میکنید؟
طبق تحقیقات جدیدی که بر روی چند جانوران آبزی انجام شده
هشتپاها ممکن است در آینده کور شوند .زیرا تغییرات آب و
هوایی اکسیژن را از اقیانوس دور میکند .برای برخی از حیوانات
دریایی ،حتی کاهش اندک در سطوح اکسیژن باعث از بین رفتن
کامل بینایی آنها میشود .در واقع ،بر اساس یک مطالعه اخیر
در مجله زیستشناسی تجربی ،مقدار اکسیژن موجود برای
بیمهرگان دریایی مانند ماهی مرکب ،خرچنگها و ...

معاون امور خارجه مطرح کرد

پایان خویشتنداری ایران
و ضرورت اجرای تعهدات اروپا

صفحه 14

صفحه 15

هوشنگ جاوید مطرح کرد

«موسیقی رمضان»
برای ارشاد اهمیت ندارد
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پیشخوان

صفحه 5

نتایج خوب در امتحانات ،عالوه بر مطالعه و یادگیری
نیاز به سالمت جسم و روح هم دارد

مثلثی برای موفقیت در امتحانات

صفحه 3

«نقشفروشی» در سینمای امروز ایران مرور شد

ادامه درصفحه 2

چند میگیری بازیگرم کنی؟

به نام انقالبیگری ،کارهای خالف عقلی صورت میگیرد

علی مطهری میگوید :نباید بهخاطر کسب قدرت و بیرون کردن رقیب از
میدان تهمت زد و آبروی همدیگر را برد .امروز همه ما در خطر هستیم و به
گونهای نیست که اگر رقیب از میدان به در شود ،به نفع طرف مقابل باشد.
به گزارش شفقنا ،علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید :استقرار اسالم
منهای همکاری مردم امکانپذیر نیست .لذا ما باید اسالم را با اقبال مردم جلو
ببریم و به گونهای رفتار کنیم که مردم همیشه پشتیبان باشند .اگر مقبولیت به
اندازه کافی وجود نداشته باشد ،صرف مشروعیت نمیتواند ما را به آن اهداف
برساند .وی میافزاید :به نظر من یک عاملی که در احساس بیاعتمادی ،دخیل
بود ،آن نوع رفتاری بود که برخی از مسئوالن ما داشتند .آنها به دلیل رقابتهای
سیاسی که با هم داشتند و به دلیل جنگ قدرتی که وجود داشت ،همدیگر را
به اختالس و دزدی متهم کردند و خود یک نوع بدبینی در مردم ایجاد کردند.
اتفاقاتی که در تبلیغ انتخابات ریاستجمهوری رخ داد و حرفهایی که زده
شد و طرفین همدیگر را به شدت به خیانت در امانت و اختالس و دزدی
متهم کردند و واقعا به شدتی نبود که بیان شده بود و همین اعتماد مردم را
کم میکند و اهداف اولیه انقالب فراموش میشود و در بین مردم بیاعتمادی
به وجود میآید .نائب رئیس مجلس میگوید :نباید بهخاطر کسب قدرت و
بیرون کردن رقیب از میدان تهمت زد و آبروی همدیگر را برد .امروز همه ما
در خطر هستیم و به گونهای نیست که اگر رقیب از میدان به در شود ،به نفع
طرف مقابل باشد .اگر این کشتی غرق شود ،همه با هم زیر آب میرویم .این
مسائل اخالقی است و باید رعایت کنند .او میافزاید :در کشور کاسههای داغتر
از آشی داریم که اجازه نمیدهند این اتفاق بیفتد .البته این مشکل ،فرهنگ
تملق و چاپلوسی را افزایش میدهد .افراد میخواهند بگویند والیی هستند و
مرتب تعریف و تمجید میکنند و در این مسیر افراد حر و آزاده رفته رفته به
حاشیه رانده میشوند .این غلط است ،امروز شخصیتهای زیادی داریم که به
صرف همین موضوع کنار گذاشته شدهاند و این دایره وسیعتر میشود و دایره
انقالب محدودتر میگردد ،این خوب نیست .نباید کسانی را که اصل نظام را
قبول دارند حذف کنیم ولی این رویه وجود دارد .وی تصریح میکند :گاهی به
نام انقالبیگری ،کارهای خالف عقلی مرتکب میشویم و فکر میکنیم معنی
انقالبیگری ،یعنی روابط خود را با دنیا قطع کنیم و دیواری دور خود بکشیم و
روابط بینالمللی نداشته باشیم .در حالی که نه اسالم چنین دستوری دارد و
نه رهبران انقالب اسالمی از ابتدا چنین نظری داشتند .اگر رابطه ما با آمریکا
قطع شد ،این خواسته ما نبود .مطهری میگوید :اینکه ما همه را جاسوس
میدانیم و هر کسی مالقاتی با یک خارجی داشت متهم به جاسوسی میشود و
ی گوییم .وزارت اطالعات
او را بازداشت میکنیم .به محیطزیستیها جاسوس م 
میگوید اینها جاسوس نیستند با هماهنگی ما مالقات داشتند .بازداشت
خبرنگاران و دانشجویان و این بدبینیها و سختگیریها به ما آسیب میزند.
پایگاه انقالب محکم است و نیازی به این سختگیریها نیست.

سرانجام بریگزیت دولت «ترزا می» را بلعید

پایان کار خانم نخستوزیر
صفحه 15

علی ربیعی
سخنگوی دولت شد
صفحه 2

صفحه 12

خبر
علیمطهری:

با حکم رئیسجمهوری

وزیر امور خارجه:

آمریکا با حضور نظامی در خلیج فارس بازی خطرناکی را آغاز کرده است
محمدجواد ظریف در گفتوگو با شبکه سیان ان درباره
مسائلی در حوزه سیاست خارجی بهویژه تنش در روابط
ایران و آمریکا نظراتش را مطرح کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در
گفتوگو با این شبکه خبری گفت :وقتی ترامپ میگوید
در حال جنگ اقتصادی با ما است ،این یعنی بر مردم
عادی و شهروندان ایران فشار وارد میکند ،چنین کاری
فرقی با تروریسم ندارد .در واقع این روش ،راه حل
مناسبی برای قانع کردن کشوری برای بازگشت به میز
مذاکره نیست .چراکه کسی که میز مذاکره را ترک کرده
است ،ما نیستیم .ما کماکان در برجام هستیم و با سایر
اعضای برجام در حال مذاکره هستیم .آمریکا میز مذاکره
را ترک کرده است و در مخالفت با قوانین بینالمللی عمل
کرد ه است.
به گزارش ایلنا ،وی در ادامه در مورد سیاست خارجی
ترامپ گفت :ترامپ در واقع سیاست خارجی ندارد ،وی
روشی را در سیاست خارجی به کار میبرد که در سیاست
داخلی از آن استفاده میکند .ما در سیاست خارجی با
کشورهای مستقل در ارتباطیم وقتی شما مدام زیر قولتان
بزنید و تعهدات خود را از یاد ببرید ،دیگر کسی با شما
مذاکره نمیکند.
ظریف همچنین در مورد ادعای تالش ایران برای
دستیابی به سالح هستهای تصریح کرد :برای این موضوع
یک سازمان خاص و مشخص وجود دارد و آن هم آژانس
بینالمللی انرژی اتمی است که  ۱۴بار پایبندی ایران به
تعهداتش را تأیید کرده است .کسی که االن ما را به
ساخت سالح هستهای محکوم میکند ،فردی است که
در سال  ۲۰۰۲به نمایندگان کنگره آمریکا گفت که عراق
در حال ساخت هستهای است ،این اتهام و ادعا به جنگی
طوالنی با تلفات باال منجر شد.
محمدجواد ظریف همچنین در مورد ادعای حمایت
ایران از تروریسم گفت :نگاه کنید و ببینید آیا ما از داعش
حمایت کردیم؟ آیا ما از صدام حمایت کردیم؟ آیا ما از

دیکتاتورهای منطقه حمایت کردیم؟ ما بودیم که در
برابر داعش و القاعده ایستادیم و با آنها جنگیدیم .ما
از آنها حمایت نکردیم بلکه با آنها جنگیدیم .اما کسی که
از تروریستها حمایت کرد ،متحدان آمریکایی بودند
که از القاعده ،طالبان ،داعش و جبهه النصره حمایت
کردند .همینها هستند که اکنون با استفاده از هواپیماها
و بمبهای آمریکایی غیرنظامیان یمنی را میکشند .حاال
به شمال آفریقا نگاه کنید .ایران در اتفاقات شمال آفریقا
نقشی ندارد ،اما این کشورها در این اتفاقات حضور دارند.
در هر جایی که درگیری هست ،آنها حاضرند .ما نه در
سودان حضور داریم و نه در لیبی ،اما امارات و عربستان
سعودی هم در سودان ،هم در لیبی و هم در کشورهای
دیگر حاضر هستند .در واقع متحدان آمریکایی همگی
عامل مشترک بحرانهای منطقه هستند.
محمدجواد ظریف همچنین در مورد ادعای حمایت

ایران از تروریسم گفت :نگاه کنید آیا ما از داعش
حمایت کردیم؟ آیا ما از صدام حمایت کردیم؟ آیا ما از
دیکتاتورهای منطقه حمایت کردیم؟ ما بودیم که در برابر
داعش و القاعده ایستادیم و با آنها جنگیدیم .اما کسی
که از تروریستها حمایت کرد متحدان آمریکایی بودند
که از القاعده ،طالبان ،داعش و جبهه النصره حمایت
کردند .همینها هستند که اکنون با استفاده از هواپیماها
و بمبهای آمریکایی غیرنظامیان یمنی را میکشند .حاال
به شمال آفریقا نگاه کنید .ایران در اتفاقات شمال آفریقا
نقشی ندارد ،اما این کشورها در این اتفاقات حضور دارند.
در هر جایی که درگیری هست ،آنها حاضرند .ما نه در
سودان حضور داریم و نه در لیبی ،اما امارات و عربستان
سعودی هم در سودان ،هم در لیبی و هم در کشورهای
دیگر حاضر هستند .در واقع متحدان آمریکایی همگی
عامل مشترک بحرانهای منطقه هستند.
ظریف همچنین در ادامه در مورد ادعای آمریکا درباره
گسترش تهدید از جانب ایران افزود :اوال اینکه خاورمیانه
منطقه ماست .آمریکا به اینجا آمده و در اطراف ما
پایگاههای نظامی ایجاد کرده است .آمریکا هرگز متحدان
خوبی را انتخاب نمیکند مثال در گذشته آنها از صدام علیه
ایران حمایت کردند اما بعدها صدام در مقابل آنها ایستاد
و دشمنشان شد .این اتفاق در مورد القاعده و داعش و
النصره هم رخ داد .این تقصیر ما نیست ،تقصیر خودشان
است که دوستان خوبی انتخاب نمیکنند .آنها فکر
میکنند میتوانند افراد را با پول بخرند .ولی ما میدانیم
چیزی که مهم است ،پول نیست بلکه روابط خوب و
درست است .به همین دلیل است که وقتی به ایران فشار
میآورید ،دوستان ما همچنان روابط خوب خود را با ما
حفظ میکنند.
وی همچنین در مورد اتهام نقش ایران در حوادث اخیر
خلیج فارس گفت :عربستان چهارسال است که در حال
بمباران یمن است آیا این کافی نیست که یمنیها بخواهند
انتقام بگیرند و علیه مواضع عربستان اقدام کنند آیا باز

هم نیاز است ما آنها را تحریک کنیم؟ چرا این حوادث را به
ایران نسبت میدهند در حالی که همه اینها نتیجه غلط
کارهای خودشان است .ما در منطقه خودمان هستیم و
نمیتوانیم منطقه خودمان را ترک کنیم .چه کسی از آن
طرف دنیا به منطقه ما آمده و این مشکالت را در خلیج
فارس ایجاد کرده است؟ سیاستهای آمریکا در منطقه
دشمنان زیادی را برایش ایجاد کرده است و این دشمنان
در واقع بدون توجه به ایران ،علیه آمریکا اقدام میکنند.
وی همچنین در مورد کاهش تعهدات برجامی ایران هم
خاطرنشان کرد :در واقع ایران قبل از این در حال اجرای
یکجانبه این توافق بود دیگر این شیوه را انجام نمیدهد.
همه طرفهای برجام باید کاری کنند و برای حفظ برجام
اقدام کنند .اگر اروپاییها میگویند این توافق برای امنیت
ضروری است ،پس باید برای حفظ آن بکوشند .ما هم
میتوانیم مانند اروپاییها تنها به صورت زبانی از برجام
حمایت کنیم .این در واقع یک آزمون است تا اروپاییها
و دیگر طرفها تعهد خود را به برجام به صورت عملی
نشان دهند.
وزیر خارجه ایران در مورد تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران
گفت :ما یک کشور بسیار ثروتمند هستیم و میتوانیم
نیازهای خود را برطرف کنیم .آمریکا در زمان جنگ ما با
عراق ،اجازه نمیداد ما بتوانیم ابزارهای دفاعی را داشته
باشیم و ما صبر نکردیم تا بمیریم بلکه تالش کردیم
خودمان چیزی را که میخواستیم ساختیم .حاال آمریکا به
ما میگوید چرا موشک میسازید .ما موشک میسازیم؛
چراکه شما خودتان چیزی که ما میخواهیم را در اختیار
ما قرار نمیدهید .ما باید برای تامین نیازهای مردم خود
راهی پیدا کنیم .شما حق ندارید به ما بگویید چرا این کار
را میکنید چرا که خودتان ما را مجبور کردید.
ظریف در پایان گفت :من قبال هم گفتم تهدید در
مورد ما جواب نمیدهد .الزمه مذاکره احترام است نه
تهدید .آمریکا با حضور نظامی در خلیج فارس بازی بسیار
خطرناکی را آغاز کرده است.

پیام تبریک رئیسجمهور به نخستوزیر هند
رئیسجمهوری در پیامی با تبریک پیروزی نارندرا مودی و حزب اتحاد
ملی دموکراتیک در انتخابات سراسری پارلمانی هند ،ابراز اطمینان کرد
که روابط دیرینه تهران – دهلینو بیش از پیش توسعه و تعمیق خواهد
یافت.
موالمسلمین حسن
به گزارش ایسنا ،متن پیام تبریک حجتاالسال 
روحانی به نخستوزیر هند به این شرح است:
« جناب آقای نارندرا مودی ،نخستوزیر محترم جمهوری هند پیروزی
جنابعالی و حزب اتحاد ملی دموکراتیک در انتخابات سراسری پارلمانی

هند را صمیمانه به شما و ملت بزرگ هند تبریک میگویم.
روابط دوستانه دو کشور ایران و هند بر اساس احترام و منافع متقابل
رشد قابل توجهی در دوران مسئولیت جنابعالی بهعنوان نخستوزیر
کشور بزرگ هند داشته است و اطمینان دارم که در دوره جدید مسئولیت
آن جناب ،بیش از پیش شاهد توسعه و تعمیق روابط دیرینه میان
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری هندوستان خواهیم بود.
از خداوند متعال ،سالمتی و موفقیت آن جناب و سعادت و پیشرفت
مردم هند را مسألت مینمایم».

