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سرمقاله

خبر
تخت روانچی:

جنایات رژیم اسرائیل نباید بدون
مجازات بماند
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم
ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد :رژیم
اسرائیل باید به خاطر نقض حقوق بشر بین
المللی و حقوق بشردوستانه در سرزمین اشغالی
فلسطین پاسخگو باشد و چنین جنایاتی نباید
بدون مجازات بماند.
به گزارش ایرنا ،سفیر و نماینده دائم جمهوری
اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد روز سه
شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت
در مورد بررسی وضعیت خاورمیانه افزود:
موضوع فلسطین افزود :وضعیت کنونی در
سرزمین اشغالی فلسطین نگران کننده است و
تداوم این وضعیت موجب نگرانی شدید جامعه
بین المللی است.
ارشدترین دیپلمات ایران در سازمان ملل
اضافه کرد :مردم فلسطین همچنان از یک
اشغال وحشیانه که برای بیش از هفت دهه به
طول انجامیده است ،رنج میبرند.
وی تصریح کرد :اسرائیل به عنوان یک
قدرت اشغالگر ،سیاستها و اقدامات مخرب و
تجاوزکارانه خود علیه مردم فلسطین را تشدید
کرده و منجر به تلفات مردم عادی از جمله
کودکان شده است.
تخت روانچی اظهار کرد :در این میان ،رژیم
اسرائیل به هتک حرمت مقدسات مذهبی و
اسالمی ادامه داده است .مسجد االقصی به
عنوان نمونه بارز چنین تجاوزاتی ،به طور مداوم
هدف حمالت ،تحریکات و تهاجمات روزانه رژیم
اسرائیل برای تسریع در اجرای طرح غیرقانونی
اسرائیل در زمینه تقسیم زمانی و مکانی این حرم
مطهر بوده است.
وی ادامه داد :به همان اندازه ،وضعیت انسانی
در نوار غزه همچنان وخیم است .محاصره
اقتصاد غزه را نابود و ویرانی گستردهای ایجاد و
اکثر مردم را از دنیای خارج جدا کرده است.
تخت روانچی تصریح کرد :ادامه محاصره
بی رحمانه غزه مجازات جمعی انسانهای بی
گناه است .این جنایت علیه بشریت محسوب
میشود و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین
المللی است .این یک اقدام تهاجمی و وحشیانه
است که همه قوانین و هنجارهای بین المللی را
نقض میکند.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل
اظهار داشت :رژیم اسرائیل همچنین با تجاوز به
حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه از
جمله سوریه و تهدید علنی در توسل به زور علیه
حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل متحد،
به تجاوزات و اقدامات بی ثبات کننده خود در
منطقه ادامه میدهد.

اخبار

پای برجام پالس به میان خواهد آمد؟

سیاست در سنجه اقدام
ادامه از صفحه یک
بدون شک «امیددرمانی»« ،سخنفرسایی»،
«کلیگویی»« ،فرافکنی» و ...دیگر پاسخگوی
اَب َرچالشهای مزبور نیستند .چرا که مسائل
از راهحلهای «گوبلزی» هم عبور کرده و
دیگر نمیتوان با اقناع افکار عمومی سعی در
چارهاندیشی داشت .این مسیر را سیاسیون طی
چهار دهه اخیر بارها و بارها پیمودهاند و نتایجی هم
دستِکم در حوزه اجتماعی به کف آوردهاند .اما دیگر
این نسخههای نخنما و ناکارآمد حتی مسکن دردها
هم نیستند .دردهایی که بن استخوان جامعه
رسیده و موجب شده تا در حال حاضر عمیقترین
موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
کشور سر از کوی و برزن شهرها و روستاها بیرون
آورد.
شهروندان ایران این روزها بیش از هر زمان
دیگری مسائل و موضوعات را با بندبند وجودشان
حس میکنند و توانایی درک آنها را به ناچار به
دست آوردهاند .لذا در چنین جامعهای نمیتوان و
نباید مسیرهای مورد اشاره را دوباره و دوباره پیمود؛
چرا که هیچ نتیجه و دستاوردی برای ملک و میهن
نخواهد داشت.
پرسش اصلی اما اینجاست که «چاره کار
کور گره در گره را
چیست؟» و این همه گرههای ِ
چطور و چگونه میتوان باز کرد؟ به نظر میرسد
گام نخست در این خصوص باید اجتناب از «حرف
زدن» باشد .به طور کلی مسئوالن جمهوری
اسالمی طی ادوار گذشته از «سندروم زیادهگویی»
رنج میبردهاند .در حقیقت هر مرد سیاست
در ایران خود را یک «اَب َرقهرمان» و «دانای کل»
میداند که سخن گفتن در تمامی زمینهها را حق
مسلم خود میپندارد .کارنامه سیاستورزان ایرانی
گواهی بر مدعا است .آنها که در هر حوزه با ربط
و بی ربطی سخنفرسایی میکنند و گاه همین
سخنان مبنای تصمیمگیری در بعضی عرصه شده
و میشود که مخاطراتی جدی را برای جامعه پدید
آورده و میآورد.
از جمله اصلیترین آفتهای این زیادهگوییها،
طرح شعارهایی غیرقابل اجرا به ویژه در حوزه
اقتصادی است .سیاستمداران جمهوری اسالمی
دانسته یا نادانسته وعدههایی را در اقتصاد و فرهنگ
میدهند که با هیچ متر و معیار و سنجهای ظرفیت
و امکان اجرایی شدن آنها وجود ندارد .نتیجه آن
میشود که نهادهای تخصصی به طور طبیعی
نسبت به این وعدهها واکنش نشان میدهند و
با انرژی متراکمی به مخالفت با اجرایی شدن این
طرحها برمیخیزند .همین تقابل میان وعدهای
غیرتخصصی و رویکردی تخصصی اعواجاجاتی
جدی را در بدنه جامعه پدید میآورد که اگر پاسخ
درستی به آن داده نشود ،همان وعده به یک بحران
جدی در مسائل کشور تبدیل میشود.
لذا حداقل «اقدام» دولتمردان باید آموختن
سخن نگفتن باشد .آنها باید بیاموزند کمتر بگویند
و بیشتر انجام دهند .باید بفهمند که گزارشهای
کاغذی هیچ رهآوردی برای مردم و کشور ندارد.
آنچه نیاز اصلی و اساسی جامعه امروز ایران
است ،اهتمام نسبت به اقداماتی علمی،
چارچوبدار و کارشناسیشده است .مسیری که
البته به نظر نمیرسد در رویکردها و روندهای
جاری تصمیمگیری جایی داشته باشد.

سیاستروز
رئیسی در دیدار اعضای جامعه روحانیت
مبارز:

دو سناریو برای نجات برجام
به گزارش ایسنا ،سید حسین موسویان در مقالهای
در میدل ایست آی انگلستان نوشت :ترامپ رئیس
جمهوری قبلی آمریکا در می  ۲۰۱۸از برجام خارج شد
و در حالیکه ایران به تمام تعهدات برجامی اش پایبند
بود ،شدیدترین تحریمها را علیه ایران اعمال کرد .ایران
نیز در واکنش ،با اتخاذ استراتژی مقاومت ،ضمن
تقویت متحدان منطقهای خود ،توان هستهای خود را
افزایش و سطح غنی سازی را از  %۵به  %۶۰افزایش
داد تا سیاست فشار حداکثری خودش را به آمریکا وارد
کند.
درحقیقت ترامپ موجب شد که ایران با کاهش
تعهدات برجامی ،به سمت نقطه غیرقابل بازگشت
هستهای پیش رود تا بعد از آن هم آمریکا منافعی در
بازگشت به برجام نداشته باشد.
بایدن رئیسجمهوری آمریکا اعالم کرده که به
دیپلماسی پایبند است ،اما تاکید کرده که سایر راهها
برای جلوگیری ایران از بمب هستهای را دنبال خواهد
کرد .راب مالی نماینده آمریکا در مذاکرات برجام گفت:
ما واقع بین هستیم .ما میدانیم که ممکن است ایران
مسیر دیگری را اتخاذ کند .لذا الزم است ما با اسرائیل و
سایر متحدان منطقهای مان هماهنگ باشیم.
موانع اصلی احیاء برجام
ی که سقوط برجام یک فاجعه خواهد بود ،اما
در حال 
به خاطر موانع زیر ،احتمال سقوط برجام وجود دارد:
اول اینکه آمریکا به دنبال برجام به اضافه مذاکرات
منطقه ای است یعنی برجام پالس .درحقیقت آمریکا
برای بازگشت به برجام یک امتیاز از ایران میخواهد
تا بتواند نقش منطقه ای ایران را مهار کند .آیتالله
خامنهای رهبر عالی ایران تصریح کرد که با گره زدن
برجام با موضوعات منطقهای و موشکی مخالف است و
اجازه دخالت به خارجیها در مسائل امنیت ملی ایران
را نخواهد داد .دوم اینکه ایران برای بازگشت به تعهدات
کامل برجامی ،ضمانت میخواهد که آمریکا بار دیگر از
برجام خارج نخواهد شد و همچنین از سایر کشورهای
عضو برجام هم میخواهد که در صورت نقض برجام
توسط آمریکا ،آنها به تعهدات برجامی خود پایبند باشند
تا ایران بتواند از منافع اقتصادی برجام بهرهمند باشد.
ضمن اینکه کنگره آمریکا هم میتواند بعد از احیاء
برجام و رفع تحریمها ،مجدد همان تحریمها را تحت
عناوین حقوق بشر و مسائل منطقهای مجدد برگرداند.
اما نه آمریکا و نه سایر قدرتهای جهانی امضاءکننده
برجام (کشورهای گروه  ،)۴+۱چنین ضمانتی نمیدهند.
سومین مانع مربوط به تسلیحات است .بر اساس
برجام و قطعنامه  ،۲۲۳۱تحریمهای سازمان مللی
علیه تجارت تسلیحات با ایران در اکتبر سال گذشته
برداشته شد .اما دولت بایدن برای لغو دستور اجرایی
رئیسجمهوری در مورد رفع تحریمهای تسلیحاتی با
مشکالت داخلی مواجه خواهد شد .لذا ممکن است
بایدن نیز همان سیاست ترامپ را دنبال کرده و مانع

دولت مصمم است از نظرات همه
قشرها بهویژه روحانیت استفاده کند

سیدحسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان در مقالهای به بررسی دو سناریو برای نجات برجام پرداخته است.

برای حرکت به
سمت برجام
پالس ،ایران و
قدرتهایجهانی
باید در مورد
یکمکانیزم
مشروع توافق
کنند.مکانیزم
صحیح برای
گفتوگوهای
منطقهایاین
است که بین خود
کشورهایمنطقه
شکل گیرد
تجارت تسلیحاتی سایر کشورها با ایران شود که این
نقض برجام است.

باالنس نبودن قدرت
باید به این نکته توجه داشته باشیم که ایران در
صورت عدم اجرای برجام با تحریم مواجه میشود در
حالیکه سایر قدرتهای جهانی عضو برجام با هیچ
مجازاتی برای نقض برجام مواجه نخواهند بود.
دو سناریو برای نجات برجام
برای خروج از بن بست دو سناریو وجود دارد:
سناریو اول ،بهترین گزینه اجرای کامل متن فعلی
برجام بر اساس قطعنامه  ۲۲۳۱است .برای ایجاد
اعتماد متقابل در تحقق این سناریو ،قدرتهای جهانی
و ایران میتوانند روی طرح اجرای گام به گام برجام
توافق کنند .برای مثال در قدم اول توقف غنیسازی
۶۰درصدی ایران در مقابل رفع تحریمهای مشخصی
مثل تحریمهای مالی و بانکی ایران .در قدم دوم توقف
غنی سازی  %۲۰ایران در مقابل رفع تحریمهای نفتی
ایران .به همین ترتیب طرح گام به گام تکمیل شود.
سناریو دوم ،میتواند آغاز یک روند با اجرای بخشی
از برجام و خاتمه آن با تحقق برجام پالس باشد .در
حقیقت برجام از دو بخش اصلی تشکیل شده است.
بخش اول مربوط به شفافیت و بازرسی و نظارت است.
طبق برجام و برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به
بمب هستهای ،ایران تعهدات شفافیت حداکثری را

بدون محدودیت زمانی پذیرفته است ،همچون اجرای
پروتکل الحاقی و ترتیبات اجرایی کد  ۳.۱موافقتنامه
پادمان .اوباما رئیسجمهوری پیشین آمریکا گفت،
برجام بر اساس مکانیزم راستی آزمایی بیسابقه استوار
است نه بر اساس اعتماد .بخش دوم برجام مربوط به
محدودیتهای برنامه هستهای است که همه تاریخ
انقضاء دارند .مثال برای یک دوره زمانی  ۱۵-۱۰ساله
محدودیتهایی در مورد سطح غنیسازی و تعداد و نوع
سانتریفیوژها وجود دارد .در قالب سناریو دوم و برای
اطمینان از عدم دسترسی ایران به بمب هستهای ،ایران
بخش اول برجام مربوط به راستی آزمایی و شفافیت
را اجرا و قدرتهای جهانی نیز متقابال بخش اساسی
تحریمها مثل تحریمهای بانکی و نفتی را برخواهند
داشت .در این سناریو ایران تعهدی به اجرای بخش
دوم یعنی محدودیتهای هستهای نخواهد داشت و
در نهایت میتواند یک کشور در آستانه هستهای منهای
بمب هستهای باشد اما بمب هستهای نخواهد داشت.
به هر حال محدودیتهای هستهای هم تاریخ انقضاء
دارد و هم فراتر از تعهدات معاهده ان پی تی است.
در این سناریو و برای راستی آزمایی از رفع تحریمهای
کلیدی ،دولت آقای رئیسی میتواند لیست جامعی
از پروژه های زیربنایی کشور را روی میز مذاکرات
گذاشته و دولت بایدن هم بر اساس برجام ،مجوز
اوفک وزارت خزانهداری در مورد این پروژهها را صادر

کند تا سایر کشورها بتوانند بدون وحشت از احتمال
تحریمهای آمریکا ،با ایران در مورد اجرای این پروژهها
همکاری کنند .اما برای حرکت به سمت برجام پالس،
ایران و قدرتهای جهانی باید در مورد یک مکانیزم
مشروع توافق کنند .مکانیزم صحیح برای گفتوگوهای
منطقهای این است که گفتوگوهای منطقهای بین
خود کشورهای منطقه در چهارچوب قطعنامه ۵۹۸
سازمان ملل شکل گیرد .قطعنامه  ۵۹۸که به جنگ
ایران و عراق خاتمه داد ،به دبیر کل ماموریت داده که
با هشت کشور حاشیه خلیج فارس در مورد مکانیزم
برقراری صلح و امنیت گفتوگو کند .لذا هشت کشور
حاشیه خلیج فارس میتوانند در قالب قطعنامه ۵۹۸
سازمان ملل ،گفتوگوهای منطقهای را به میزبانی دبیر
کل این سازمان آغاز کنند و در مورد بحرانهای منطقه
همچون یمن ،سوریه و عراق و افغانستان گفتگو کنند.
کشورهای منطقه خلیج فارس میتوانند در قالب این
گفتگوها و ایجاد یک سیستم امنیت و همکاری جمعی
در منطقه ،طرح خلیج فارس عاری از سالح هستهای
و سالحهای کشتار جمعی را توافق کنند و در مورد
تسلیحات متعارف هم به یک توافق جمعی منصفانه
منطقهای دست یابند که با این روش برجام پالس
منطقهای خلق خواهد شد .این مسیری برای گفتگو در
مورد بحرانهای خاورمیانه است که بستگی به موفقیت
مذاکرات برجام خواهد داشت.

آیت اهلل جنتی:

حل مشکالت بین ایران وعربستان اقدام مهمی است
دبیر شورای نگهبان گفت :هرچه امروز مسلمانان دارند از زحمات و خدمات پیامبر رحمت است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان ،آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه
امروز چهارشنبه ( ۲۸مهر  )۱۴۰۰این شورا با تبریک به مناسبت فرارسیدن میالد حضرت رسول (ص) ،امام صادق
(ع) و هفته وحدت گفت :هرچه امروز مسلمانان دارند از زحمات و خدمات پیامبر رحمت است و ما باید قدردان
ایشان باشیم و از خداوند میخواهیم که ما را با ایشان و آل طاهرینش محشور کند.
جنتی در ادامه افزود :امام صادق (ع) نیز که در آستانه میالد ایشان هستیم در عمر پر برکتشان با وجود همه
محدودیتها و مشکالت و کنترلهای که نسبت به ایشان میشد ،توانستند انبوهی از روایات در ابواب مختلف
فقهی را بیان کنند و تا قیامت آثارشان محل برکت مسلمانان باشد.

وی افزود :روایات امام صادق(ع) در حوزههای مختلفی همچون توحید ،نبوت ،امامت و بسیاری از اصول و فروع
دین است و کرسی درس ایشان موجب تربیت شاگردان و مجتهدان بسیاری در طول تاریخ شده که اگر نهضت
علمی ایشان نبود شاید تا االن چیزی از اسالم باقی نمانده بود .دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه وحدت میان
مسلمین عبادت است و باید هرچه میتوان آن را توسعه داد ،به انتشار برخی اخبار درخصوص مذاکرات بین ایران
و عربستان اشاره کرد و با استقبال از نزدیکی و مذاکره این دو کشور مسلمان منطقه تصریح کرد :اگر مشکالت بین
این دو کشور مسلمان حل شود ،اقدامی مهمی صورت گرفته است.
جنتی در پایان افزود :مشکالت دنیای اسالم تحمیلی و خواست قدرتهای ضد اسالم است و اگر دولتها
و کشورهای اسالمی این حقیقت را متوجه باشند به جای اینکه به فکر نقشهها و طرحهای شیطانی مستکبران
باشند ،حول محور واحد و اشتراکات ،تأمین منافع امت اسالمی را دنبال میکنند.

انتصاب سه استاندار جدید و توصیههای مهم رئیسی به آنها
رئیسجمهوری پس از رای اعتماد هیات وزیران به استانداران
استانهای گیالن ،گلستان و همدان تاکید کرد :استانداران در انتخاب
مدیران و همکاران به هیچ وجه تحت فشار کسی قرار نگیرند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،سید ابراهیم رئیسی
در جلسه چهارشنبه هیات دولت پس از کسب رای اعتماد علیرضا
قاسمی فرزاد ،اسدالله عباسی و علیمحمد زنگانه به ترتیب به عنوان
استانداران منتخب استانهای همدان ،گیالن و گلستان از هیات وزیران
ن خود بیش از همه نگاه و توجهتان به
گفت« :برای انتخاب همکارا 
جوانان و نیروهای انقالبی و کسانی باشد که برای دفاع از انقالب و
ارزشها آماده فداکاری هستند».
رئیس دولت سیزدهم توجه به نیروهای ارزشی و انقالبی را شرطی
مهم برای موفقیت در اداره امور عنوان کرد و گفت :برای انتخاب مدیران
ن به هیچ وجه تحت فشار کسی قرار نگیرید ،بلکه مالک شما
و همکارا 
عدالتخواهی ،فسادستیزی ،توجه به مردم و دغدغهمندی افراد برای
گرهگشایی از زندگی مردم باشد.
رئیسجمهوری با اشاره به انتظارات مردم و جوانان انقالبی از دولت
سیزدهم ،گفت« :انتظار مردم این نیست که ما یک دوره مدیریت صرفا
اداری را طی کنیم ،بلکه انتظار دارند عقبماندگیهای گذشته در این
دولت جبران شود».
رئیسی تالش برای جبران کاستیها و عقبماندگیها را شرط رای و

اعتماد مردم به دولت سیزدهم دانست و گفت« :نظرسنجیها نشان
میدهد مردم ،و حتی کسانی که به بنده رای ندادند ،برای حل مشکالت
امید زیادی به این دولت بستهاند .اما یقین بدانید اگر این اعتماد و اقبال
مردم با عملکرد گرهگشای کارگزاران دولت همراه نشود ،خیلی زود فضا
تغییر خواهد کرد ».رئیسجمهوری ضمن دستور به استانداران گلستان،
همدان و گیالن برای تهیه هرچه سریعتر برش استانی برنامههای کلی
دولت در استان محل ماموریت ،اظهار کرد :خوب بودن افراد به تنهایی
برای سپردن مسئولیتها کافی نیست ،هرچند در این دولت قرار نیست
افراد ناصالح مسئولیت بگیرند ،پس کسانی را برای مسئولیتها انتخاب
کنید که با مردم همراه و همدل باشند
او در ادامه وفای به عهد را شرط اساسی کارآمدی دولت دانست و
تاکید کرد« :هرگز وعدهای به مردم ندهید که امکانات و ظرفیتهای
موجود برای اجرای آن کافی نیست .دولت سیزدهم باید دولتی
«صادقالوعد» باشد و اقدامات این دولت باید به گونهای باشد که
مردم احساس کنند دولت کارآمد است و وضعیت با گذشته تفاوت
کرده است ».براساس این گزارش ،علیرضا قاسمی فرزاد استاندار جدید
همدان متولد  ۱۳۴۵در شهر همدان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در
رشته مطالعات منطقهای است.
وی سوابق اجرایی متعدد از جمله فرمانداری شهرستان دماوند،
مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان

شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ،معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری همدان ،فرماندار شهرستان پاکدشت و مدیرکل
امور توسع ه منطقهای استانداری تهران را در کارنامه کاری دارد.
همچنین اسدالله عباسی استاندار جدید گیالن متولد  ۱۳۴۰و دارای
دکتری تخصصی ( )P.H.Dدر رشته تعلیم و تربیت و برنامهریزی،
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و کارشناسی علوم تربیتی است.
وی پیش از این به عنوان وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و معاون
توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه ،نماینده مجلس در دورههای
هفتم ،هشتم و دهم و عضو هیات رئیسه مجلس دهم و نایب رئیس
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی فعالیت داشته
است .علیمحمد زنگانه استاندار جدید گلستان هم متولد  ۱۳۵۰و دارای
مدرک دکتری پزشکی و کارشناسی ارشد دوره عالی مدیریت بهداشت
عمومی ( )mphاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتری  PHDمدیریت
از دانشکده مدیریت و اطالعرسانی تهران است.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ،مشاور
وزیر بهداشت ،عضو ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رئیس کارگروه
مشارکتهای بین بخشی و پویشهای مردمی ستاد ،قائممقام رئیس
سازمان بهزیستی کشور و معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی این
سازمان و دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی قوه قضائیه از
جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی است.

رئیس و اعضای جامعه روحانیت مبارز
سهشنبه شب با رئیس جمهوری دیدار و بر
همراهی و پشتیبانی خود با دولت سیزدهم تاکید
کردند.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
در این دیدار با تاکید بر اهتمام دولت برای
ارتباط نزدیک و صمیمانه با علما و فرهیختگان
حوزه و دانشگاه ،گفت :دولت مصمم است از
دیدگاهها و نظرات دلسوزانه همه قشرها به ویژه
روحانیون در پیشبرد امور کشور و رفع مشکالت
و دغدغههای مردم استفاده کند.
رئیس جمهوری تاکید کرد :دولت در کنار
مقابله با کرونا و تالش برای رفع مشکالت
معیشتی مردم ،اعتالی ارزشهای فرهنگی و
دینی جامعه را با جدیت پیگیری میکند.
رئیسی ،افزود :روحانیت همواره مورد اعتماد
بوده و مردم همچنان برای رفع مشکالت خود
به این جریان اعتماد دارند و باید از این اعتماد
برای رفع دغدغههای مردم در بخشهای مختلف
اقتصادی و فرهنگی استفاده کنیم .رئیس
جمهوری گفت :مصمم هستیم بر اساس بیانیه
گام دوم انقالب ،در مسیر ایجاد تحول و شتاب
در روند پیشرفت کشور حرکت کنیم.
رئیسی افزود :بهرغم همه مشکالت ،آینده را
بسیار امیدبخش میبینم و مصمم هستیم با
ایجاد گشایشهای مختلف ،شرایط مناسبی در
وضع زندگی مردم ایجاد شود.
در این دیدار آیتالله موحدی کرمانی و
جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز در
سخنان جداگانهای با تجلیل از روحیه انقالبی و
مردمی آیتالله رئیسی در رسیدگی به مشکالت
مردم و اداره امور کشور بر همراهی و پشتیبانی
خود با دولت تاکید کردند.

مسعودپزشکیان:

هیچ نامهای از شورای نگهبان
درباره دالیل ردصالحیتم دریافت
نکردم
مسعود پزشکیان از کاندیداهای انتخابات
ریاست جمهوری با بیان اینکه هیچ نامهای از
سوی شورای نگهبان درباره دالیل ردصالحیتم
برای من ارسال نشده است ،گفت که باید شورای
نگهبان یکبار برای همیشه شاخصهای الزم برای
تایید صالحیت افراد را به صورت شفاف اعالم
کند.
بهگزارشایسنا،مسعودپزشکیاننمایندهتبریز
و از داوطلبان شرکت در انتخابات سیزدهمین
دوره ریاست جمهوری که صالحیتش در شورای
نگهبان برای حضور در انتخابات تایید نشد ،در
همین رابطه به ارائه توضیحاتی در صفحه توییتر
خود پرداخت .پزشکیان با اشاره به صحبت های
اخیر سخنگوی شورای نگهبان گفت که هیچ
نامهای از سوی شورای نگهبان برای من ارسال
نشده است .البته در زمانی که بنده کرونا گرفته
بودم از شورای نگهبان تماس گرفتند تا جلسهای
با آقای کدخدایی درباره انتخابات ریاست
جمهوری داشته باشم که نشد.
وی تاکید کرد :شورای نگهبان باید یکبار برای
همیشه شاخصهای الزم برای تایید صالحیت
افراد را به صورت شفاف اعالم کند تا در دورههای
بعد افراد متوجه شوند که برای تایید صالحیت
چه شاخصهایی را باید داشته باشند و مردم نیز
بتوانند قضاوت کنند که آیا تایید و عدم تایید
صالحیتها مطابق با شاخصها بوده یا نه.
پزشکیان در پایان گفت :من با عدم احراز
صالحیت مشکلی ندارم؛ بار سنگینی که بر روی
دوش بنده بود برداشته شده است .آنچه که
باعث شد بنده به سمت ثبتنام در انتخابات
بروم؛ قدرت ،پست و مقام نبود .قصدم افزایش
مشارکت در انتخابات بود .شورای نگهبان با این
اقدام مشارکت در انتخابات را کاهش داد.
به گزارش ایسنا ،هادی طحان نظیف سخنگوی
شورای نگهبان در نشست خبری  ۲۴مهر در
پاسخ به سوالی درباره اقدام در زمینه برداشتن
مهر محرمانه از رد صالحیتها گفت :اصالح
قانون از شورای نگهبان شروع نمیشود و ما
در انتهای این زنجیره قرار داریم .ما بارها عرض
کردیم برای تمام کسانی که به عرصه انتخابات
وارد میشوند احترام قائل هستیم و حیثیت
آنها برایمان مهم است و نسبت به انتشار
عمومی دالیل رد صالحیتها با منع قانونی روبرو
هستیم و از نظر دستگاههایی که گزارش دریافت
میکنیم نیز این گزارشات محرمانه است .ما
با آقای پزشکیان نیز تماس گرفتیم اما ایشان
مشکلی داشتند و نتوانستند در جلسهای با ما
شرکت کنند.

مدیرکل آژانس اتمی:

طی چند روز آینده به تهران میروم
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در واشنگتن ابراز امیدواری کرد
ظرف چند روز آینده به تهران سفر و با مقامهای ارشد ایران دیدار کند.
به گزارش مانیتورینگ گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،رافائل گروسی که برای دیدار
با مقامهای آمریکایی به واشنگتن رفته است ،در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی این
کشور درباره وضعیت جاری در رابطه با برجام و قصد خود برای سفر به ایران طی چند
روز آینده خبر داد.
شبکه «بلومبرگ» در ابتدای این مصاحبه از مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
سوال کرد« :شما با بلینکن وزیر خارجه (آمریکا) دیدار کردید ،همچنین با (اعضای) کمیته
روابط خارجی مجلس سنا دیدار داشتید .این هفته برای شما چطور پیش رفت .چه کسی
ابتکار انجام این دعوت (سفر به آمریکا و دیدار با وزیر خارجه و سناتورهای کمیته روابط
خارجی) را انجام داد؟»
رافائل گروسی در جواب گفت« :خوب این بخشی از کار عادی من است که با
کشورهای عضو (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) در تماس و تعامل باشم .البته
که ایاالت متحده یکی از شرکای کلیدی آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و
البته که مسائل مهمی هم وجود دارد که ما شاید درباره آنها بخواهیم صحبت
کنیم ،ایران و دیگر موضوعات که ایاالت متحده درباره آنها سهم داشته باشد
در نتیجه منطقی است که من (به آمریکا) بیایم و درباره این مسائل صحبت
کنم»

گروسی :طبیعی است به آمریکا سفر کنم
در ادامه این مصاحبه ،مجری شبکه بلومبرگ نظر رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی را درباره تفاوتهای دولت کنونی آمریکا به ریاست جمهوری جو
بایدن و دولت سابق به ریاست جمهوری دونالد ترامپ جویا شد.
مجری این شبکه آمریکایی سوال کرد« :شما به طور مکرر با مایک پامپئو وزیر خارجه
سابق دیدار کردید .اساسا چه تفاوتی بین سیاست دولت کنونی و سابق در قبال ایران
وجود دارد؛ سیاستهایی که تفاوتشان بزرگ است؟»
رافائل گروسی به این سوال اینطور جواب داد(« :بین دو دولت کنونی و سابق آمریکا در
قبال ایران) سیاست متفاوتی وجود دارد و این در نظامهای دموکراتیک ،موضوعی طبیعی
است اما یک چیزی که من میتوانم بگویم این است که حمایت ایاالت متحده از آژانس
بینالمللی انرژی اتمی مستحکم بوده است و بدون در نظر گرفتن اینکه یک جمهوریخواه
یا دموکرات در کاخ سفید باشد ،این حمایت بسیار دائمی بوده است».
مدیرکل آژانس :کار من گزارشدهی است
مجری بلومبرگ از ارائه گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به آمریکا در دولت
ترامپ سوال کرد و پرسید :ایا این گزارشها (در دولت بایدن) هم ادامه دارد؟»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد(« :ارائه
گزارش) کار و شغل من است ،این کار من است .دوباره بگویم که بدون لحاظ اینکه چه
فردی اینجا در کاخ سفید نشسته است ،ما باید اطالعات بدهیم ،ما یک تالش بزرگ

بازرسی در همه جهان به ویژه در ایران داریم ،ما همچنین گزارش فصلی داریم و عالوه
بر این ،اگر اتفاق مهمی افتاد ما باید (به دیگر کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی
اتمی) اطالع بدهیم تا افراد اطالع داشته باشند و شاید کشورها بتوانند موضعی درباره
آنها اتخاذ کنند».
مجری شبکه تلویزیونی بلومبرگ در ادامه این مصاحبه از مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی سوال کرد« :شما اخیرا با ایران توافقی کردند که آژانس بینالمللی انرژی اتمی
بتواند (در ایران) درباره آنچه که واقعا در جریان است ،نظارت انجام دهد .این توافق در
ماه سپتامبر انجام شد .شما چه زمانی میخواهید به تهران برگردید؟
امیدواری گروسی به دیدار با رئیسجمهوری ایران
مجری بلومبرگ در ادامه این سوال را مطرح کرد که «شما در تهران با چه کسی دیدار
خواهید کرد؟»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت« :خوب این موضوعی است که آنها
(مقامهای ایرانی) باید تصمیم گیری کنند .البته ما دیدارهایی در سطح باالی سیاسی
خواهیم داشت...در سطح وزیر خارجه»
مجری شبکه آمریکایی خطاب به رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
گفت« :آیا احتمال دیدار با رئیسجمهوری ابراهیم رئیسی وجود دارد؟»
رافائل گروسی گفت« :شاید البته اگر او (ابراهیم رئیسی رئیسجمهوری ایران) آنقدر
مهربان باشد که با من دیدار کند».

