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دوشنبه
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پیشخوان

اعتراض زنجانی در نامهای به نمایندگان مجلس؛

«ب.ز» هم شاکی
مسئولیندولتگذشتهشد

گروه سیاسی -بابک زنجانی اسمی است که در چند سال اخیر ورد زبان افراد
جامعه شده است و مردم او را جوان میلیاردری میشناسند که پیچ تحریمها را
مسیری مطمئن برای رشد اقتصادی خود انتخاب کرد .پرونده قطوری که کیفر
خواستش فقط  237صفحه بود و چند جلسه دادگاه برای قرائتش سپری شد .اولین
جلسه دادگاه زنجانی در تاریخ  11مهر به صورت علنی آغاز شد .بیژن زنگنه ،وزیر
نفت ،نخستینبار اعالم کرد وی بیش از دو میلیارد دالر ...
صفحـه2

گروه بین الملل -یکی از مراحل رسیدن برنامه جامع اقدام
مشترک(برجام) به مرحله اجرایی شدن و رسمیت یافتن ،تایید
آن در مجالس دو کشور ایران و ایاالت متحده بود .بعد از گذشتن
برجام از سد ناهموار کنگره آمریکا ،برجام که سرنوشت پیچیدهای
در مجلس ایران پیدا کرده بود ،در نهایت در تاریخ  21مهرماه،
در قالب جزئیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری
اسالمی ایران در اجرای برجام» به تصویب رسید .و بعد از آن
شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه  22مهرماه خود «طرح
اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای
برجام» را تایید کرد.گفته می شود روز دوشنبه روز تصویب
برجام است .بعد از تصویب ،برجام وارد فاز جدیدی به نام مرحله
پذیرش و اجرا می شود .یعنی طرفین مذاکره کننده هسته ای
مهر تایید نظام هایشان را بر توافق هسته ای زده و در این مرحله
باید اقدامات پیش بینی شده را انجام دهند .بنابراین برجام وارد
مرحلهای جدی تر و رسمی تری شده و در این مرحله طرف
مقابل لغو تحریم ها را اعالم می کند ،اما اجرای رسمی و واقعی
این لغو منوط به انجام کارهای پیش بینی شده ایران در حوزه
های مختلف هسته ای و تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی به
عنوان مرجع بین المللی مورد توافق طرفین است.بعد از تصویب
برجام در مجلس ایران مقامات سیاسی ارشد مذاکره کننده هسته

سرمقاله

صفحـه3

رمز گشایی از عصبانیت دلواپسان

شاخصهای توسعه اجتماعی و بهبود زندگی؛

صفحـه 7

آیت اهلل هاشمی:

تیم مذاکره کننده در این دو سال
خوندلبسیاریخوردند

گروه سیاسی  -رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :در آستانه انتخابات
مصلحت نیست کشور دچار تفرقه شود بلکه باید فضایی آرام و مطمئن فراهم
کرد تا مردم فهیم ما خودشان هرکسی را که میخواهند انتخاب کنند و انتخابات
همانطور انجام شود که مردم میخواهند.آیتاهلل اکبر هاشمیرفسنجانی در مراسم
سالگرد شهادت شهید محراب آیت اهلل عطاءاهلل اشرفی اصفهانی با اشاره به مساله
برجام در مجلس اظهار کرد :بعد از تالشهای فراوان ،مجاهدتها ،شجاعتهای دولت
و شخص رئیسجمهور با هدایت مشخص رهبری و مجاهدتهای تیم مذاکرهکننده و
بعد از دو سال و نیم مذاکره برجام در مجلس نیز به تصویب رسید و امروز ...

سرانجام برجام به سرانجام خود رسید و قانون آن برای اجراء به
رئیس جمهور ابالغ شد .مطابق پیش بینی ها ،ظرف  24ساعت
آینده برجام اجرایی خواهد شد .تا به اکنون پیرامون بازنده ها و
برنده های برجام ،گمانه زنی و تحلیل های بسیار ارائه گردیده
است.برخی با این استدالل که چطور می شود ،کشوری چون ایران که ظرف  200سال
گذشته هر قراردادی را با یکی از  6کشور طرف مذاکره منعقد نموده ،بازنده بود و خالف
منافع ملی کشور بحساب می آمد حال در یک کشمکش یازده ساله بتواند برنده قراردادی
باشد که طرف آن نه یک قدرت که شش قدرت برتر دنیا باشند.
ادامه در صفحه 2

صفحـه 2

جنتی :برجام را تمام شده تلقی کنیم
قاطعیت نشان دهد و در این زمینه نباید برخوردهای
افراطی و تفریطی داشته باشیم ،افزود :امیدوارم اشتباه
کرده باشم اما به نظر من برجام و موفقیتهایی که طرف
ما به دست آورد گام اولشان بود و اگر مقاومت نکنیم سراغ
موضوعات دیگر میروند و میگویند اسرائیل را به رسمیت
بشناسید ،حقوق زن و مرد را مساوی کنید ،حکم قصاص
را بردارید ،ازدواج همجنسان را تأیید کنید و ارتباط خود را
با حزباهلل لبنان و سوریه و عراق قطع کنید.جنتی با اشاره

به اینکه نقشه آمریکاییها حاکم شدن بر منطقه و ایران
است ،گفت :میخواهند سوریه ،لبنان ،عراق سپس ایران
را قبضه کنند و در داخل نیز به دنبال نفوذ برای رسیدن
به اهدافشان هستند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه میخواهند
در مراکز تصمیمسازی مثل مجلس نفوذیهای خود را
بفرستند ،تصریح کرد :در دولت نیز مراکز تصمیمسازی
غیر از هیأت دولت به عنوان زیرمجموعه وجود دارد که

خبر
محسن رضایی :با دم شیر بازی نکنید
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :همکاریهای ایران با سوریه و
عراق و حزب اهلل لبنان علیه داعش روزهای آینده قوت بیشتری میگیرد و
ایران به زودی نسبت به داعش عکس العمل بسیار سختی را نشان میدهد.
محسن رضایی در یادواره سردار شهید پورکیان،با اشاره به اینکه عدهای میخواهند
ما را از ادامه راه منحرف کنند ،افزود :سعی بر این انحرافها در حالی اتفاق میافتد
که در تاریخ ایران ،اولین بار است که یک حکومت و دولت مقتدر شکل گرفته است
و مردم بعد از سالها و از دست دادن سرمایههای بسیار ،تازه خود را پیدا کردهاند.وی
با اشاره به اینکه هیچ کس نمیتواند ملت ایران را از مسیر الهی منحرف کند ،چرا که
سعادت ما در این راه است ،تکفیریها را فتنه بزرگ جهان اسالم معرفی و تصریح
کرد :فتنه تکفیریها محصول آمریکا ،اسراییل و عربستان است و این سه کشور
میخواهند صورت مساله جهان اسالم را پاک کنند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اشاره به همکاریهای ایران با سوریه و عراق و حزب اهلل لبنان علیه داعش
که روزهای آینده قوت بیشتری میگیرد ،گفت :کشور روسیه نیز در این همکاریها
اظهار تعامل کرده است و بناست مقرهایی از داعش در سوریه را بمبارانکند.وی
افزود :پس از شهادت سردار حسین همدانی عدهای از تحلیلگران سازمان سیا گفتند
که شهادت این سردار باعث شکاف عمیقی در جمهوری اسالمی میشود و این کشور
دیگر نمیتواند کاری از پیش ببرد ،اما باید به آنها بگوییم به زودی میبینید ایران چه
میکند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دشمنان گفت :مطمئن باشید
همان بالیی که سر صدام آوردیم را سر کسانی که حسین همدانی را به شهادت
رسانده و حجاج مظلوم ما را فدای بی تدبیریهای خود کردند ،میآوریم .دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام اعالم کرد :با دم شیر بازی نکنید؛ ما به فضل پروردگار پوزه
دشمن را به خاک مالیده و نشان میدهیم ملت ایران شکست ناپذیر است.

صفحـه 10

سن امید به زندگی در زنان ایرانی بیش از مردان است

محمدعلی وکیلی

گروه سیاسی  -خطیب موقت جمعه تهران گفت :باید
برجام را تمام شده بدانیم و دیگر در جلسات عمومی
مطرح نشود و بدانیم که اگر خیر یا شر ،کم یا زیاد و
خوب یا بد بوده است دیگر باید آن را تمام شده تلقی
کنیم و باید پیگیر حقوقمان در برجام باشیم.
آیتاهلل احمد جنتی در خطبههای نماز جمعه این هفته
تهران با بیان اینکه برجام در مجلس بررسی شد ،گفت:
برخی خیال میکنند مجلس برجام را تصویب کرده است
در حالی که برجام در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده
و آنها نظر داده و تأیید کردهاند یعنی هنوز به امضا و تأیید
رهبری نرسیده و کاری که مجلس کرد در حاشیه برجام
بود .یعنی دولت را موظف کرد در اجرای برجام اقدامات
مناسبی در قبال آمریکا داشته باشد.جنتی با بیان اینکه
نمایندگان واقعاً در بررسی برجام زحمت کشیدند و اشاره
به اینکه پسامدهای برجام را باید در نظر داشته باشیم،
افزود :باید مراقب باشیم؛ طرف ما عهدشکن است و هزار
بهانه میآورد تا به پیمانش وفادار نماند .پس باید همین
قدر که توافقنامه به ما امکان میدهد حداکثر استفاده را از
آن ببریم .امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه رسانهها
و رسانه ملی در رابطه با برجام اطالعرسانی خوبی داشتند
و مردم نیز در صحنه بودند ،گفت :لغو تحریمها فلسفه
برجام است و باید جدی گرفته شود .اگر تحریمها لغو شود
برجام به نتیجه رسیده است اما اگر آنها شانه خالی کردند
باید بگوییم که برجام به کلی نتیجه نداده و بیفایده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید در موضوع برجام

اصالحطلبانواعتدالگرایان  
لیستواحدخواهندداد

ای ایران از جمله ظریف ،عراقچی ،صالحی و ..روزدوشنبه آینده
را روز اجرا و لغو تحریم ها اعالم کردند و در همین رابطه جان
کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه  23مهرماه اعالم کرد که
تا سه روز دیگر برجام اجرایی می شود و سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا یک روز بعد یعنی  24مهرماه مهر تاییدی بر گفته وزیر
خارجه آمریکا زد .اکنون باید منتظر بمانیم تا این مرحله یک و
نیم تا دو ماهه پشت سر گذاشته شود و پس از انجام اقدامات
پیش بینی شده از سوی ایران به عنوان گام اول ،تحریم ها
بصورت عملی و عینی از سوی طرف مقابل لغو و برداشته شوند.
پذیرش توافق هسته ای از سوی طرفین
هرچند بسیاری از رسانه ها ،سه شنبه  23تیرماه اعالم کردند
که در وین توافق اعالم شده است ،اما در عمل اعالم توافق زمانی
است که نهادهای قانونگذاری در دو کشور ایران و آمریکا توافق را
تائید کرده باشند.در متن برجام در مورد این مرحله آمده است:
«روز توافق ،نود روز پس از تایید این برجام توسط شورای امنیت
سازمان ملل متحد ،یا تاریخ مقدمی که با رضایت متقابل اعضای
برجام تعیین شود خواهد بود که در آن ،این برجام و تعهدات
مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند شد .از این روز ،اعضای
برجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات الزم برای اجرای
تعهدات خود وفق برجام خواهند کرد».
ادامه درصفحه 15

«ابتکار» از انتشار بیمالحظه مطالب ناموثق در فضای مجازی
گزارش میدهد؛

شایعهگرام

رسولمنتجبنیادرگفتوگوبا«ابتکار»:

میخواهند در آنها نفوذ کنند و قصد حاکم کردن فرهنگ
غربی را دارند که انشاءاهلل این آرزوها را به گور خواهند
برد.جنتی با اشاره به اینکه تعداد کشت ه ها در منا حدود
 400نفر اعالم شده و تقریباً  65نفر نیز مفقود شدهاند،
تصریح کرد :این نشان بیکفایتی قطعی آل سعود است
و حتماً باید کمیته حقیقتیابی تشکیل شود اما من
مطمئنم تا وقتی آمریکا از آل سعود پشتیبانی میکند،
کمیته حقیقتیاب نیز در آخر قطعنامهای صادر کرده و
آنها را محکوم میکند و والسالم.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه خدا عزت رهبرمان
را زیاد کند که آل سعود را به عکسالعملی سخت و محکم
تهدید کرد ،گفت :باید حادثه منا توسط دستگاه قضایی و
دولت پیگیری شود و نگذارند این اتفاق فراموش شود.
آیتاهلل احمد جنتی با اشاره به تشییع معنادار مردم
همدان در مراسم شهادت سردار همدانی ،گفت :مردم در
این موقعیتها نشان میدهند که چه میخواهند و چه
کسانی را دوست دارند ،یعنی سپاهیانی که سینه سپر
میکنند و در گرداب شهادت میروند را دوست دارند و
نمی پذیرند که نسبت به آنها سوءنیت وجود داشته باشد.
پس همه باید بدانند که مردم چه میخواهند و خود را از
مردم جدا نکنند.امام جمعه موقت تهران گفت :نگذاریم
خون شهدایمان پایمال شود و دشمن بر ما غلبه کند چون
اگر دشمن بیاید ایران کربال میشود و خوب است در ایام
عاشورا فلسفه والیت فقیه و فلسفه پیروزیهای دشمن در
اول اسالم معلوم شود.

یادداشتهای امروز
* هادی خیری

کارشناس مسائل بین الملل

گزینههای ائتالف روی میز
اردوغان

بن بست سیاسی ترکیه زمانی اوج پیدا کرد که
اردوغان بعد از انتخابات هفتم ژوئن قاعده بازی
را به هم زده و حاضر به ائتالف و...
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* طیب سیفی
مدرس دانشگاه

اقتصاد زیست محیطی دوران
پساتوافق

از دیرباز در کشورهای مختلف جهان و چند دهه
اخیر پس از انقالب در میهن عزیزمان ایران،
اهمیت حفظ علم محیط...
16

* کامل جمشیدزاده
روزنامه نگار

محرم و شعار
لبیک یا حسین(ع)

اکنون آغاز سال  1428هجری قمری را پیش
رو داریم ،سال قمری با هجرت پر برکت رسول
اکرم (ص) معنا یافت و مبدأ ...
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