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سیگنال هایی
وع مذاکرات برای شر

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را 
بررسی می کند
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پیام های دوگانه واشنگتن به تهران
امریکاییان با دست پس می زنند، با پا پیش می کشند. 
آنان از سویی  در حال مدیریت اجماع گسترده ای هستند 
دیگر،  سوی  از  داده اند.  شکل  تهران  علیه  اکنون  که 
همچنان بر بازگشت به گفت  وگوهای تعلیق شده اصرار 
دارند. بازی دوگانه واشنگتن می تواند دربردارنده نقشه راه 
هوشمندانه ای باشد که سرانجام آن، تسلیم تهران در برابر 
خواست هایی است که بسا متفاوت از نتایج قابل انتظار 
در گفت وگوهای گذشته است.  پیش از این، هدف گفت 
وگوها که تا مرداد ماه گذشته در وین دنبال می شد،  جان 
بخشی دوباره به »برجام« بود. اما آیا می توان آنچه را که 
اکنون واشنگتن در حال مهندسی آن است در مفهومی  از 
طراحی تازه برای  یک نتیجه »برد-برد« تفسیر کرد؟ در این 

صورت، تهران چه ایده بدیلی را در آستین دارد؟ 
متحدان  همراهی  با  واشنگتن  جدید  راه  نقشه  هدف 
اروپایی خود در تنگ کردن حلقه فشار هایشان، هل دادن 
تهران به  شیب لغزنده از نفس افتادگی است. خواست های 
کنونی آنان از تهران تنها به برنامه هسته ای براساس توافق 
سال ۲۰۱۵ میالدی محدود نمی شود، بلکه حتی بیش از 
آنچه دولت »دونالد ترامپ« در شروط شش گانه خود برای 
بازگشت به برجام به میان آورده بود را شامل می شود. 
شروط دولت ترامپ، اصالح بندهای زوال پذیر توافق نامه 
۲۰۱۵؛ امکان بازرسی از تمامی سایت هااز جمله سایت های 
نظامی؛ محدود کردن برنامه موشک های بالستیک؛ پایان 
بخشی به تهدیدهای سایبری؛ محدود سازی نقش سپاه 
پاسداران در منطقه و حل و فصل موضوعات مربوط به 
حقوق بشر در ایران بود. در آن هنگام، تهران می توانست 
دوباره  به ظهور  ترامپ،  یکجانبه گرایی  که  باشد  امیدوار 
از  اروپاییان  استقالل خواهی  اندیشه  و  »دوگلیسم« 

سیاست های واشنگتن بینجامد.

جاللخوشچهره سرمقاله

جماران: رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت، در 
آستانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک 
فجر، با حضور در مرقد مطهر امام خمینی )ره( با 
آرمان های بلند بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران 

و شهدای انقالب، تجدید میثاق کردند.
خمینی  سید حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در این مراسم ضمن تبریک میالد امام جواد)ع( و 
انقالب صبح  رهبر معظم  امیرالمؤمنین)ع(، گفت: 
امام  نام  و  »یاد  که  داشتند  تأکید  حرم  در  امروز 
موج آفرین است«؛ و همان طور که در آغازین روزهای 
انقالب جان ها را به حرکت واداشت، هنوز هم کانون 
توجه دل های مردم است و به همین جهت همواره 
وجود  به  معطوف  کینه ها  و  دشنام ها  دشمنی ها، 
ایشان است؛ زنده است که مورد حسد، کینه و خشم 
قرار می گیرد؛ مؤثر است که یک گروهی او را نمی 

خواهند.
بزرگوار ما  امام  امروز  اگر  تأکید کرد:  امام  یادگار 
بودند، شاید مهمترین چیزی که از ما مطالبه می 
دوستان  برای  امید  امیدبود؛  و  یأس  بحث  کردند 
انقالب و فردای روشن، امید برای مردم ایران و آینده 
اینکه قطب  به  امید مستضعفان جهان  درخشان، 
به  آن  از  امام  که  آنچه  بود.  انقالبی جهان  حرکت 
عنوان اسالم ناب محمدی)ص( یاد می کردند، آینده 
روشن و درخشانی دارد. یأس دشمنان از اینکه خیال 
کنند این پایگاه نبوت و امامت به دست صهیونیست 

ها و ارباب و اذنابشان قابل شکست است.
وی با تأکید بر اینکه روح امیدبخشی وظیفه امروزی 
همه است، افزود: البته اتکا ما به خداست و تا اینجا 
کلمه  و وحدت  به خدا  توکل  با  امام  تعبیر  به  هم 
آبشخور  همین  را  ما  دل های  در  امید  اما  آمده ایم. 
توحید زنده نگه می دارد. باید امیدی در دل ها ایجاد 
کنیم که امید کج اندیشان را بر باد بدهد. البته ایجاد 
به  مربوط  آن  از  بخشی  که  دارد  لوازمی  امید  این 
گویندگان است. نقاط پررنگ و درخشان جامعه را 
بیان کنیم. بی تردید امروز با یک امپراطوری رسانه ای 
مواجه هستیم که دقیقا امید مردم را هدف قرار داده 

است.
یکسان  ما حتما  یادآور شد:  سید حسن خمینی 
نمی اندیشیم و حتما اختالف و تفاوت مشرب داریم. 
حضرت امام فرمودند انتقاد و بلکه تخطئه از الطاف 

متفق  هم  با  چیز  یک  در  ولی  است.  الهی  خفیه 
هستیم. در اینکه درخت تناور جمهوری اسالمی بن 
امید دشمنانی که در  ما است.  آینده  مایه حرکتی 
آرزوی نگون ساری برگی از این درخت هستند را باید 
مأیوس کرد؛ چه برسد به اصلش. راه طوالنی آمده اید 
و خواهند آمد؛ چه جمع بسیاری که خون داده اند و 
این درخت را آبیاری کرده اند. چه مادران و پدران و 
فرزندانی که صبر کرده اند تا این درخت به ثمر رسید 

و جمهوری اسالمی بالنده شد.
وی با تأکید بر اینکه بیش از هر چیز باید امید را 
فروپاشی  امید،  فروپاشی  گفت:  داشت،  نگه  زنده 
دل ها است. انسان ها از دل تهی می شوند؛ دل را باید 
قوی داشت. امروز هیچ چیزی واجب تر از مأیوس 
کردن براندازان و اربابانشان و کسانی که در این تنوره 
دیو می دمند، وجود ندارد. البته الزمه اش این است 
بگوییم؛  روز  زبان  با  و  هنرمندانه  را  قوت  نقاط  که 
دل هایمان را به هم گره بزنیم و دست هایمان را با هم 
گره بزنیم. نقاط ضعف را برای حل بگوییم، نه برای 
بیان ضعف ها الزم  یا زمین زدن. حتما  مچ گیری و 
است ولی نه برای آن سبب که کسی بشکند و یا به 

آن نتیجه که یأسی پدید آید.
یادگار امام با اشاره به تعبیری از عهدنامه مالک 
اشتر، اظهار داشت: امیرالمؤمنین)ع( می فرماید وقتی 
شما از مردم دور شوید باعث می شود که سختی پدید 

آید و علم به امور کم می شود. یعنی احتجاب از مردم 
باعث می شود که هم علم شما از دردهای مردم و هم 
علم مردم از توانایی های شما کم شود. بودن در میان 
مردم یک خاصیت بسیار مهم دارد که هم ما می دانیم 
آنها چه می خواهند و هم ما درک درستی از مسائل 
دردها،  و  گفت  سخن  باید  مردم  با  می کنیم.  پیدا 
مشکالت و خوبی ها را گفت؛ البته بخشی وظیفه خود 

مسئولین و بخشی وظیفه دیگر گویندگان است.
عمل مان  با  را  امید  چشم انداز  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد کنیم، گفت: امروز بهترین تبیین فرمایشات 
ضعف های  گفتند  که  است  رهبری  گذشته  روز 
اقتصادی هست، ولی نشان دهیم که توان حل آنها 
اتفافات  و عزم، همت و آمادگی برای آن را داریم. 
بود. چون  گرفته  را هدف  امید مردم  امسال،  پاییز 
می خواست القاء کند توانایی حل مشکالت در مدیران 
جمهوری اسالمی نیست. این امید را باید مأیوس کرد 

تا جوانه های امید در دل های مردم ریشه بدواند.
معیشتی  مشکالت  افزود:  خمینی  حسن  سید 
سنگین است و همه هم می دانند اما باید به نوعی 
رفتار کرد که جامعه احساس کند آینده روشن است 
و امکانش هست. کسانی که اهل شناخت از مسائل 
کشور هستند، بر این مسأله واقف هستند که آینده 
با توانایی ما و ظرفیت های عمیقی که در جمهوری 

اسالمی وجود دارد، می تواند بسیار روشن باشد.

سید حسن خمینی: 

از »تیغ حذف« جوهره سعادت بر نمی خیزد

مصوبه جدید مجلس: 
پرست« خود کسب اجازه کنند وج از کشور باید از »سر همه ی زنان برای خر

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: طبق مصوبه امروز این کمیسیون، 
خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با 

حکم دادگاه انجام می شود.
به گزارش »انتخاب«؛ سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس 
امروز الیحه منع  این کمیسیون، گفت: در جلسه  امروز  اشاره به نشست 
خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این 
الیحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و الیحه مذکور در جلسه امروز 

جمع بندی شد.

وی در گفتگو با فارس افزود: اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج 
بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد 

خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: همچنین اعضای کمیسیون 

در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند.
تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر الزم 
بود و دختران مجرد باالی ۱8 سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از 

شخص دیگری نداشتند.

ازاز »تیغ حذف«  »تیغ حذف« جوهره سعادت بر نمی خیزدجوهره سعادت بر نمی خیزد
سید حسن خمینی: سید حسن خمینی: 
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سهمیه های سودمند
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ادامه روند بازدهی اعجاب آور از اوراق سکه، ارز سهمیه ای و خودرو  

خرید دالر، سکه و خودرو حاال دیگر به ابزاری تازه برای سرمایه گذاری تبدیل شده است و بسیار از 
شهروندان نیز با همین ترفند هر هفته در طرح های پیش فروش ایرانخودرو و سایپا ثبت نام می کنند.

در همین حال بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ها از آبان سال جاری عرضه اوراق گواهی سکه 
مرکزی را کلید زده و از ۱۰ روز پیش فروش ارز سهمیه ای با سرو شکل جدیدی ازسرگرفته شد و 
همزمان از اواسط سال شاهد فروش خودرو در بورس هستیم.  در همین حال اما بنا به گزارش  فرارو 
حاال مشخص شده است که آن  دسته از شهروندانی که در اولین روز های عرضه اوراق سکه مرکزی 
برای خرید آن اقدام کرده اند، تا اینجا به سود ۴۳ درصدی دست یافته اندو  متقاضیان ارز دولتی با 
خرید پنج هزار یورو به عنوان سقف ارز سهمیه ای، اکنون در تنها یک روز ۵.۵ میلیون سود به جیب 
می زنند و آن هایی که در اولین عرضه پژو ۲۰۷ دستی در بورس سراغش رفتند، حاال می توانند این 

مدل را در بازار آزاد ۳۵ درصد گران تر از قیمت تمام شده بفروشند. 
از طرفی خریداران پژو پارس سفارشی که در قالب طرح پیش فروش سه ماهه آبان تقریبا ۲۰۹ 
میلیون به حساب ایرانخودرو واریز کردند، با نزدیک شدن به موعد تحویل می توانند روی سود ۲۷۰ 

میلیونی حساب باز کنند.
در همین حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان از ادامه عرضه 
خودرو در بورس کامال دفاع می کند، گفت: توقف عرضه خودرو در بورس کاال تبعات عجیبی 
درپی خواهد داشت.  به گزارش ایسنا، مجید عشقی  با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری بالی جان 
صنعت است، اظهار کرد: برخی تمایل دارند تجربه های دیگران را بارها تجربه کنند.  اگر درمورد 
فوالد و پتروشیمی هم کوتاه می آمدیم زیان انباشته ای که در خودروسازها وجود دارد در آنجا هم 

اتفاق می افتاد.

ونده درباره  تشکیل پر
تعرض به فوتبالیست ها 

در مشهد

 دشمنان به دنبال
 عدم تحقق آرمان های

امام راحل هستند

 بیچاره
هواداران

رئیسی :سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد بازیکنان ایرانی باالتر از دلپیرو 
و بوفون!

همین صفحه


