
رئیس جمهور :
مشکالت کشاورزی با سخنرانی

و بخشنامه حل نمی شود
رئیس جمهور مدیریــت آب و خــاک را در بخش 
کشاورزی مهم دانســت و گفت: مشکالت کشاورزی با 
سخنرانی و بخشنامه حل نمی شود، بلکه باید ساز و کار 
ایجاد کشاورزی فناورانه مهیا شــود. به گزارش ایسنا، 
ابراهیم رئیسی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مجموعه 
شرکت های دانش بنیان »پیشــران«، افزود: ضروری 
است دانش آب رسانی زیرســطحی بومی سازی و قابل 
عرضه برای همه کشاورزان کشور باشد و دولت نیز در این 
زمینه خود را موظف به حمایت از اقدامات فناوری پایه و 

علم پایه می داند.
    

رحیمی جهان آبادی خبر داد:
بررسی توافق هسته ای در نشست مشترک 

کمیسیون امنیت ملی با شورای عالی امنیت
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی از بررسی توافق اتمی در نشست 
مشترک این کمیسیون با شورای عالی امنیت ملی خبر 
داد. به گزارش ایســنا، جلیل رحیمی جهان آبادی در 
مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: »جلسه سه ساعته 
و مهم کمیســیون امنیت ملی مجلس با  شمخانی   دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ، حسین  امیر عبداللهیان   وزیر 
خارجه ، باقری  مذاکره کننده ارشــد و  اسالمی  رئیس 
 ســازمان انرژی اتمی  برگزار و  مذاکرات  و  توافق اتمی  و 

پیشنهادهای طرف های غربی و نظر ایران بررسی شد.«        
    

نماینده گرمسار: 
هیچ محکومیت تعزیری برای من 

صادر نشده است
نماینده مردم گرمسار و آرادان جزئیات حکم منتشر 
شــده خود در برخی رســانه ها را رد کرد و گفت: هیچ 
محکومیت تعزیری برایم صادر نشده و درباره این حکم 
به دیوان عالی اعتراض کرده ام. به گزارش ایلنا، اردشیر 
مطهری که از سوی دادگاه به عنوان ادمین کانال تلگرامی 
»حساب کشی« از سوی دادگاه محکوم شده است، گفت: 
درباره این حکم به دیوان عالی کشور اعتراض کرده و لذا 
تا نهایی شــدن این فرایند، جزئیاتی که رسانه ای شده 
صحت ندارد. گفتنی اســت وی با حکم قطعی دادگاه، 
به دو سال حبس تعزیری محکوم شــد. دادگاه به علت 
نبود سوء پیشــینه کیفری حکم حبس را به مدت سه 

سال تعلیق کرد.
    

از سوی دفتر میشل عون اعالم شد:
تکذیب اعطای شهروندی لبنان

به زینب سلیمانی
ریاست جمهوری لبنان اعطای شهروندی این کشور 
به »زینب سلیمانی«، دختر ســردار شهید سلیمانی را 
تکذیب کرد. به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایســت، در 
بیانیه رسمی دفتر ریاست جمهوری لبنان آمده: »گزارش 
منتشرشده در شبکه »الحدث« و پایگاه »العربیه.نت« 
درباره اینکه »میشل عون« حکم اعطای شهروندی لبنان 
به »زینب سلیمانی«، دختر قاســم سلیمانی، فرمانده 

سابق نیروی قدس را امضا کرده بی اساس است«.
    

شش ایرانی مفقود شده در ارمنستان 
پیدا شدند

سفارت جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان اعالم 
کرد که خوشبختانه شــش نفر هموطنی که وضعیت 
آنان روشن نبود، زنده و سالم و در گرجستان هستند. به 
گزارش ایسنا در پی انفجاری که در مرکز خرید سومارلو 
ایروان پایتخت ارمنستان رخ داد، گفته شد 6 شهروند 
ایرانی مفقود شده اند اما سفارت، اطالعات و تصاویر حضور 

این افراد در گرجستان را دریافت کرده است.
    

دریادار سیاری:
تاکنون ۲۶۰ کشتی مورد تهاجم را 

نجات داده ایم
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســالمی 
درباره جزئیات حوادث رخ داده در دریای سرخ گفت: ۲۵۰ 
یا ۲6۰ کشتی که تا حاال مورد تهاجم قرار گرفته بود، توسط 
نیروی دریایی نجات یافته اند.  به گــزارش ایلنا، دریادار 
سیاری افزود: این درگیری ها در دریای سرخ تا نزدیکی 
کانال سوئز ادامه داشــته و همزمان محور گشت نیروی 
دریایی نیز تا آنجا پیشرفت کرده و امروز ناوشکنان نیروی 

دریایی راهبردی، تا کانال سوئز در حال گشت هستند.
    

سخنگوی دولت:
وزیر کار تا پایان شهریور معرفی می شود

ســخنگوی دولت گفت: مطابق با اصل ۱۳۵ قانون 
اساسی مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی، 
سه ماه است لذا تاخیری در این مورد صورت نگرفته است. 
علی بهادری جهرمی افزود: در حال حاضر این وزارتخانه 
متولی دارد و در حال مدیریت این وزارتخانه است؛ اما تا 

پایان شهریور وزیر پیشنهادی دولت معرفی می شود.
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پاســخ نیمه شــب تهران بــه متن 
پیشنهادی اتحادیه اروپا، عالوه بر انتظار در 
خصوص واکنش سایر مذاکره کنندگان و 
افزایش گمانه زنی ها درباره سرنوشت توافق 
هسته ای، آتش اختالف میان اصولگرایان 

موافق و مخالف برجام را شعله ورتر کرد.
نبیله ماسرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا 
با اشاره به اینکه این اتحادیه برای واکنش 
۴۸ ساعت فرصت دارد، گفت: »اتحادیه 
اروپا هم اکنون در حال بررسی این پاسخ، 
و مشورت با ســایر اعضای برجام و ایاالت 

متحده درباره مسیر پیش رو است.«

اخبار متناقض، 
ولی بیشتر امیدوارکننده

در همان ســاعات اولیه پاسخ تهران، 
لورا روزن، خبرنگار آمریکایی که تحوالت 
پرونده هســته ای را دنبــال می کند، در 
توییتی به نقل از یک مقــام اتحادیه اروپا 
که نامش را فاش نکرد نوشــت که ایران 
»فقط در مورد رفــع تحریم ها« واکنش 
نشــان داده که تعبیر آن شاید پذیرفتن 
باقی پیشنهادها اســت. این مقام گفت: 
»اما آنها درخواست های سختی در مورد 

تحریم ها دارند.«
پایگاه خبری »العربــی الجدید« نیز 
به نقل از »منابع آگاه نزدیک به مذاکرات 
هســته ای« خبــر داد که پاســخ ایران 
دربردارنــده »مالحظات« درباره ســه 
پرونده بالتکلیف اســت و افــزود: »متن 
پیشنهادی اروپا شامل وعده آمریکا درباره 
رفع تحریم های ثانویه برخی شرکت های 
اقتصادی وابســته به سپاه پاســداران و 
آمادگــی برای حل مســئله ضمانت ها و 
اختالفات ایران و آژانس به صورتی سازنده 
و مثبت است«. به گفته این منابع، »رابرت 
مالی« فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران 
وعده داده که »واشــنگتن آماده است در 
جلسه آتی شورای حکام آژانس بین المللی 
پرونده  پادمانی را ببندد به شرطی که آژانس 
در گزارشــی پایان اختالفاتش با ایران را 

اعالم کند«.
بر اســاس این گزارش، ایران از بورل 
خواســته که در این دو پرونده شفافیت 
بیشتری نشان دهد و »وعده های آمریکا به 
صورت مکتوب درآید«. این منابع گفته اند 
که ایران در پرونده حل اختالفات با آژانس 

»سختگیری شدیدی نشان نداده است«.
در ایران واکنش ها با احتیاط بیشتری 
همراه بود. محمد مرندی، از مشاوران تیم 
مذاکره کننده به شبکه الجزیره گفت که 
»از توافق دور نیســتیم.« البته او بعدا در 
توییتی نسبت به اخباری که از او منتشر 

شده، واکنش نشــان و داد و نوشت: »در 
الجزیره عربی عرض کردم که در پاســخ 
ارائه شده توســط ایران، دغدغه ها نسبت 
به چند مسئله باقی مانده مطرح شده. ولی 
اینها مسائلی نیستند که غربی ها نتوانند 
حل کنند. به توافق نزدیکتر هستیم، ولی 
تا مشکالت باقیمانده حل و فصل نشوند، 

کار تمام نیست.«
با این حــال نورنیوز به عنوان رســانه 
نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
ایران در مطلبی عمال به جزئیات پاسخ ایران 
اشاره کرد. این رسانه نوشت: »در ایده های 
طرح شده از سوی هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپایی همچنان بــه برخی دغدغه های 
ایران که ذیل سه محور اصلی در مذاکرات ، 
پاسخ شفافی داده نشــده و نظرات اعالم 

شــده به اتحادیه اروپا از ســوی ایران نیز 
ناظر بر ضرورت تامیــن مطالبات قانونی 

کشورمان است.«
منظور از سه محور اصلی که ایران بر آن 
تاکید ویژه دارد در حقیقت »حل اختالف 
با آژانس بین المللی انــرژی اتمی درباره 
سه مکان آلوده به اورانیوم«، »درخواست 
تضمیــن از آمریکا برای باقــی ماندن در 
توافق« و »درخواست راستی آزمایی از رفع 

تحریم های ایاالت متحده« است.
نورنیوز در ادامه گــزارش خود آورده 
اســت: »در طول هفته جاری مجموعه 
اخباری که از منابــع داخلی و خارجی در 
قالب گزارش های رســمی یا تحلیل های 
سیاسی و رسانه ای منتشر شده حاکی از 
پیشرفت نسبی در مذاکرات است اگرچه 
تا زمان مشخص شدن دیدگاه های ایران 
که به طور قطع با ایده های هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا تطبیــق صددرصد ندارد، 
نمی تــوان در مورد فرجــام گفت وگوها 

اظهارنظر قطعی کرد.«

شعله ور شدن 
آتش اختالف اصولگرایان

پاسخ رسمی تهران، بار دیگر نشان داد 
که در ایران بر ســر احیای برجام اختالف 
اساسی وجود دارد. این تضاد اگر در دوره 
ریاست جمهوری حســن روحانی، میان 
اعتالل گرایان و اصالح طلبان از یکســو با 

جبهه اصولگرایان از سوی دیگر خودش را 
نشان می داد؛ حاال آتش اختالف را به درون 

اردوگاه اصولگرایی انداخته است. 
امیرحسین ثابتی، که از او به عنوان یاران 
جلیلی و چهره  رسانه ای مخالفان برجام نام 
برده می شود در کانال خود به اظهارات وزیر 
امور خارجه اشاره کرد و تضمین هایی که 
قرار بود از آمریکا در مذاکرات گرفته شود را 
یادآوری کرد. موضوعی که واکنش سریع 
علی نادری، مدیرعامل ایرنــا را به دنبال 
داشت و در مطلبی با طعنه نوشت: »ظاهرا 
تعیین خطوط قرمز نظام، اخیرا از جانب 
رهبری به استاد ثابتی محول شده است.« 

مخالفــان احیــای برجــام یکی از 
نگرانی های خود را آشکارســازی تناقض 
اصولگرایی در مخالفت با توافق هسته ای 
دوره روحانی بــا برجام دوران رئیســی 
می دانند. به همین دلیل این فعال رسانه ای 
اصولگرا در انتقاد از برخی نگرانی ها درباره 
تاثیر ترور سلمان رشــدی بر مذاکرات با 
لحنی تند نوشت: »اگر واقعا برایتان احیای 
توافق هسته ای با آمریکا اینقدر مهم است 
که حتی یکی از تاریخی ترین فتواهای امام 
خمینی را مزاحم آن می دانید، بیجا کردید 
در ۸ سال گذشته وقتی روحانی می گفت 
موشک های ســپاه مانع توافق با آمریکا 
هستند به او انتقاد کردید. منطق حرف شما 

هیچ تفاوتی با روحانی ندارد.«
احمدی بیغش، نماینــده مجلس و 

عضو جبهه پایداری هم بعد پاســخ ایران 
در واکنشی احتمال توافق را کم دانست و 
گفت:»به اعتقاد بنده هیچ توافقی صورت 
نخواهد گرفت، نه برجام و نه غیر برجام، این 
را من از روز اول گفتم، االن هم می گویم، 
زیرا هر دو طرف با هــم اختالف مبنایی 
دارند. آن ها می خواهند ایران از اصول خود 
دست بردارد، ایران هم می خواهد آن ها از 

مواضع استکباری شان دست بردارند.«
این نماینده جنجالی اصل مذاکره را 
وقت تلف کردن دانست و گفت: »مذاکرات 
هر سری، وقت تلف کردن است. البته ما به 
مقررات بین المللی پایبند هستیم و جلو 
می رویم منتهی طرف های مقابل ما هیچ گاه 
صداقت نداشتند، نخواهند داشت و اجازه 
نمی دهند این قصه به سرانجام برسد، چون 

آن ها دست از زیاده خواهی برنمی دارند.« 
نقد برجام برای نواصولگرایان یک موضوع 
حیثیتی قلمداد می شد و آنها نمی خواهند 
آبروی خــود را بــرای ابراهیم رئیســی 
از دســت بدهند. واکنش افــرادی چون 
خضریان، ذوالنور، کریمی قدوســی و... 
 همه نشان از باال گرفتن اختالف در جریان 

اصولگرایی است. 

راه، مذاکره است
احتمــال توافق هســته ای در دولت 
ابراهیم رئیسی، جریان اصولگرا را آبستن 
اتفاقات و خط کشی های جدید خواهد کرد. 
آنجا هم به قول عباس عبدی، روزنامه نگار 
اصالح طلب، آخرالزمان سیاست رخ داده 
است و حسین شریعتمداری فهمیده که 
باید فرمان را حاال نه با سرعت و تندی اما 
آرام آرام به سمت دفاع از برجام بچرخاند 
و شاید گوشه ای پارک کند تا ببیند چگونه 
می تواند جریان تندروی اصولگرایان را در 
پســابرجام احتمالی همچنان رهبری و 

مدیریت کند. 
اصولگرایان معتدل هم که در انتخابات 
ریاست جمهوری گزینه مطلوبشان علی 
الریجانی بــود، کمی بی پرواتر ســخن 
می گویند. محمد مهاجری، فعال رسانه ای 
نزدیک به اصولگرایان معتدل با کنایه به 
مخالفان ســینه چاک دیروز و مدافعان 
امروز توافق هسته ای می نویسد:»برجام 
شما شــربت، برجام قبلی ها زقوم؛ برجام 
شــما ســنبل، برجام قبلی ها خاشاک، 
بترکد چشم حســودی که نتواند برجام 
شما را ببیند و بریده باد زبانی که مدحش 

را نگوید.«
اســتراتژی جریــان اصالح طلبی اما 
حمایت و صبر بوده اســت. آنها از ابتدای 
تشــکیل دولت ابراهیم رئیسی از احیای 
برجام حمایت کرده اند و هنوز هم دولت را 
ترغیب می کنند که این مهم را به سرانجام 
برســاند. تنها هرازچندگاهی با یادآوری 
گذشته به اصولگرایان آنها را بابت ترجیح 
منافــع جناحی بر منافع ملی شــرمنده 
می کنند. مانند بازنشــر سخنان حسن 
روحانی پیش از تشکیل دولت سیزدهم و 
حضور ابراهیم رئیسی در ساختمان پاستور. 
شاید عبرتی برای تندروها شود:»همه امروز 
به تعامل سازنده افتخار می کنند. هیچ کس 
نیست بگوید تعامل سازنده خوب نیست. 
هیچ کس از تقابل با دنیا استقبال نمی کند. 
امروز همه بحث مذاکره می کنند. منتهی 
بعضی می گویند ما بیاییــم بهتر مذاکره 
می کنیم. الحمدهلل. پس مذاکره را قبول 
کردید. اهاًل و سهاًل. شما تشریف بیاورید. 
برای ما ایــن مهم نبود. مهــم این بود که 

بفهمید راه مذاکره است.«
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طهمورث حسینی
روی موج کوتاه

از ابتدای تشکیل دولت 
ابراهیم رئیسی اصالح طلبان 

از احیای برجام حمایت 
کرده اند و هنوز هم دولت 
را ترغیب می کنند که این 
مهم را به سرانجام برساند. 
تنها هرازگاهی با یادآوری 

گذشته به اصولگرایان آنها را 
بابت ترجیح منافع جناحی بر 
منافع ملی شرمنده می کنند

پاسخ نیمه شب تهران به 
متن پیشنهادی اتحادیه 

اروپا، عالوه بر انتظار در 
خصوص واکنش سایر 

مذاکره کنندگان و افزایش 
گمانه زنی ها درباره سرنوشت 

توافق هسته ای، آتش 
اختالف میان اصولگرایان 

موافق و مخالف برجام را 
شعله ورتر کرد

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: نمایندگانی که در 
صف حمایت از رئیسی بودند امروز صدای شان برای اعتراض 
بلندتر است اش آنقدر شور شده که صدای آشپز هم درآمده زیرا 
ناکارآمدی مفرط دولت و ضعف هایی که در زندگی روزمره مردم 

دارد؛ آثار خود را روز به روز بیشتر نمایان می کند.
محمود صادقی در گفت وگو با ایلنــا افزود: مجلس قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری با ارســال نامه و درخواست از اقای 
رئیسی برای حضور در انتخابات در واقع یک نوع تصویر انفعالی از 
خودش در مقابل رئیس جمهور نشان داد و این تصویر تا مدت ها 
روی مجلس سایه انداخته بود، از جمله در بحث رای اعتماد به 
کابینه که تحت همان استعاره یکدست، بدون نقادی درستی به 

کابینه رای دادند. همین اقدامات باعث شد نمایندگان به وزیر 
ضعیفی که کاری غیر از شوآف بلد نبود، رأی دهند اما در کمتر از 

یکسال مجبور به کناره گیری شد. 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ضعف مشترک دولت و مجلس سطح پایین پشتوانه مردمی 
اســت. نمایندگان در حوزه های انتخابیه ناگزیرند در  ارتباط 
مستقیم با رأی دهندگان باشند و امروز بعد از یکسال خودشان 
را با رأی دهندگان مواجه می بینند؛ چراکه مردم مشکالت شان 
بیشتر شده است. البته بحث انتخابات بعدی هم مطرح می شود.

وی با بیان این که یکی از نقاط قوت نهاد مجلس، ارتباط با 
اقشار مردم و شنیده شــدن پژواک اعتراضات مردمی از سوی 

نمایندگان است، تصریح کرد: در سطح جامعه روز به روز گالیه 
از دولت آقای رئیسی گسترده تر می شود. اگرچه با پروپاگاندای 
برخی، عده ای ســکوت کرده اند اما با بعضی از نمایندگانی که 
ارتباط دارم می گویند به حوزه هــای انتحابیه که می رویم به 
دلیل دفاع مطلقی که از این دولــت کردیم، هیچ حرفی برای 

گفتن نداریم.
صادقی درباره این که شاید زمانی پروپاگاندا در دولت جواب 
می داد اما امروز نمی توان با همان سبک و سیاق مردم را اداره کرد، 
گفت: شاید یک سطحی از افکار عمومی که از این طیف هست با 
این تبلیغات دلش خوش شود اما در حال حاضر سطح دسترسی 
مردم به اطالعات، محدود به صفحه تلویزیون نیست. رسانه ها 

در دسترس هستند و هر فردی خودش یک رسانه شده است. 
وی گفت: ناکارآمدی مفرط دولت و ضعف هایی که در زندگی 
روزمره مردم دارد؛ آثار خود را روز به روز بیشتر نمایان می کند و 
به تعبیری سفره مردم که نشانگر یکی از شاخص های کارآمدی 
دولت هاســت روز به روز کوچک تر می شود، بنابراین  مردم  به 
این گونه تبلیغات اهمیت نمی دهنــد و این رفتارها به عکس 

خودش تبدیل می شود.

محمود صادقی: 

آثار ناکارآمدی مفرط دولت هر روز بیشتر نمایان می شود

گفت و گو

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده 
هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده با اعتقاد به نقص تحقیقات 
به دادسرا ارسال شد. دادسرا در راستای رفع نقص اقداماتی انجام 

داد و ظرف روزهای آینده به دادگاه ارسال می شود.
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در یک نشست خبری 
تصریح کرد: دادگاه ویژه ای در سازمان قضائی نیروهای مسلح 
مسئول رســیدگی به این پرونده بود.  پرونده با اعتقاد به نقص 
تحقیقات به دادسرا ارسال شــد که این موضوع هم به خاطر 
اعتراض به نظریه کارشناسی بود.  دادسرا در راستای رفع نقص 
اقداماتی انجــام داد و  ظرف روزهای آینده به دادگاه ارســال 
می شود. کارشناسی غنی در این پرونده صورت گرفته اما پرونده 

طبق حق شکات مورد اعتراض قرار گرفت.
وی درباره بازداشت تبعه سوئدی در ایران گفت: این پرونده 
در دادسرای تخصصی  تهران تحت رسیدگی است و اتهامش 
جاسوسی است. در ۲۸ فروردین سال جاری قرار بازداشت موقت 
او صادر شد و در بازداشت است. یکسری اسناد کشف شده و در 
حال بررسی است و تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه است. 
براساس سرنخ هایی که داریم ممکن است   اتهام دیگری  در مورد 

ایشان مطرح شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تاج زاده نیز گفت: یک 

اتهام تشویش اذهان عمومی  و یک  تبلیغ علیه نظام  دارد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک 

زنجانی گفت: تکلیف اجرای حکم وی بر عهده دادستانی و واحد 
اجرای احکام دادسرای تهران است. تاکنون نسبت به شناسایی 
اموال بابک زنجانی در داخل کشــور و ارزیابی اموال و انتقال و 
استرداد اموال خارج از کشــور این فرد اقدام جدی و گسترده 
صورت گرفته است و  تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دالر به وزارت 
نفت واگذار شده اســت. کل رد مال این فرد ۱ میلیارد و ۹66 
میلیون یورو است و در مورد الباقی طلب وزارت نفت با همکاری 
ضابطین و نظارت دادسرای تهران اقدامات خوبی انجام شده 
است. سرنخ های بسیار خوبی از اموال وی به دست آمده است و 

اکنون هم بابک زنجانی در زندان است.
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت شکایت سید حسن 

خمینی از دهباشــی گفت: این پرونده در ناحیه ۳۱ دادسرای 
تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. در مرحله اول قرار صادر و به 
آن اعتراض می شود که پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می یابد. 
در آنجا، قرار جلب به دادرسی صادر می شود و در نهایت فرد به 
6 ماه حبس محکوم می شود که با اعتراض محکوم علیه پرونده 
به شعبه اول دادگاه تجدید نظر تهران ارسال می شود و آنجا در 

حال بررسی است.

تشریح چند پرونده سیاسی و امنیتی از سوی سخنگوی دستگاه قضا؛ 

پرونده هواپیمای اوکراینی به دادگاه اعاده می شود

گزارش


