
 در نامه ای خطاب به رئیس 
سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت؛

دستور رئیسی برای تدوین برنامه هفتم 
مبتنی بر سیاست های ابالغی رهبری

رئیس جمهور، در نامه ای سازمان برنامه و بودجه 
را مکلف کرد هر چه سریع تر برنامه هفتم توسعه را 
متناسب با سیاســت های کلی این برنامه که امروز 
از سوی رهبری ابالغ شــد، تدوین کرده و در مسیر 

بررسی و تصویب در هیات دولت قرار دهد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیســی در این نامه که 
خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر شد؛ 
سازمان تحت مسئولیت وی را موظف کرد با همکاری 
همه دســتگاه های اجرایی، استفاده از دیدگاه های 
کارشناسی صاحب نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق 
در مفاد سیاســت های ابالغی، برنامه هفتم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی 
بر نص و روح کلی این سیاســت ها و  با رعایت دقیق 
سرفصل ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق 
پیشــرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت 

بررسی و تصویب به هیات وزیران ارانه کند.
    

فالحت پیشه:
مثلث مخالفان برجام موفق شدند 

حشمت اهلل فالحت پیشه، نماینده ادوار مجلس 
و رئیس سابق کمیســیون امنیت ملی در مجلس 
شورای اســالمی در صفحه توئیتری خود نوشت: 
»خواست مشــترک مثلث مخالفان برجام دو ماه 
دیگر تاخیر بود که عملی شد. تا آن زمان قراردادهای 
زمســتانه انرژی باز هم در غیاب ایران منعقد شده، 
مخالفان توافق در انتخابات آمریکا و تل آویو تقویت 
شــده، آژانس بین المللی انرژی اتمــی قطعنامه 
دیگری صادر کرده است و تالش برای تحمیل چالش 

منطقه ای جدید بیشتر خواهد شد.«
    

انتقاد فاضل میبدی از »کیهان«؛
عجب نسخه ای !

فاضل میبدی، اســتاد حــوزه علمیه در صفحه 
توئیتری خود نوشت: »روزنامه کیهان برای مهار تورم: 
»مردم برنج کمتر بخورند.« عجب نسخه ای! آقایان از 
قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت و سایر اقالم بی خبرند؛ 
شاید از تعاونی استفاده می کنید. بانک جهانی تورم 
خوراکی ها در ایران را بعد لبنان و زیمباوه اعالم کرد. 
به نظر شــما برای کشــوری مثل ایران خجالت آور 

نیست؟ وعده ها که دادی چه شد؟«
    

وزیر اطالعات: 
از گروهک ها و اقدامات تروریستی 

خبری نیست
اســماعیل خطیب، وزیر اطالعــات در رابطه با 
اقدامات امنیتی وزارت اطالعات طی این یک سال 
اخیر گفت: امروز در غرب و شرق کشور شاهد امنیت 
هستیم و از گروهک ها و اقدامات تروریستی خبری 
نیست. وی افزود: اینها اقدامات بازدارنده ای است که 
با کمک نیروهای مسلح و وزارت اطالعات و وزارت 
کشور و شعام  ایجاد شده اســت. خطیب در رابطه با 
پیگیری های وزارت اطالعات در پرونده حمید نوری 
نیز گفت: به شدت پیگیر پرونده حمید نوری هستیم 

و انشااهلل که به نتیجه برسیم.
    

به دعوت شوکت میرضیایف؛
رئیسی فردا در راس هیأتی 

سیاسی-اقتصادی به ازبکستان می رود
به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیسی به دعوت 
رسمی همتای ازبکستانی خود، چهارشنبه و در رأس 
هیأتی بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی، به 
منظور دیدار رسمی دوجانبه و نیز شرکت در بیست و 
دومین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای، به 
شهر تاریخی سمرقند سفر می کند. رئیس جمهور در 
این سفر پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور 
ازبکستان، مالقاتی خصوصی با شوکت میرضیایف 
خواهد داشــت و مقامات دو کشور در حضور روسای 

جمهور چند سند همکاری امضا خواهند کرد. 
    

مقامات یونانی مدعی شدند؛
آزادی خدمه نفتکش های توقیف شده 

از سوی ایران
مقامات شرکت تجارت دریایی یونان ادعا کردند 
به دنبال سفر یک هیأت یونانی به ایران، تهران با آزادی 
خدمه دو نفتکش توقیف شــده موافقت کرده و این 
خدمه روز دوشنبه پس از آزادی ایران را ترک خواهند 
کرد. مقامات یونان در اردیبهشت گذشته یک نفتکش 
ایرانی به نام النا را در هماهنگی و به خواســت ایاالت 
متحده آمریکا توقیف کردند. دو روز بعد ایران در پاسخ 
دو نفتکش یونانی را در آب های خلیج فارس توقیف و 
به سمت آب های داخلی خود هدایت کرد. یونان اواخر 
مرداد ماه و پس از رأی دادگاه نفت توقیف شده ایران را 

به نفتکش بازگرداند و این نفتکش را آزاد کرد.
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امیدهایی که در پی از ســر گرفتن 
رفت و آمدها به وین برای احیای برجام 
زنده شده بود، دوباره تبدیل به ناامیدی 
شده و فشــارهای بین المللی به ایران 
افزایش یافته اســت. ماجرای ادعای 
آلبانی مبنی بر حمالت سایبری ایران 
ظاهرا سر دراز دارد. چند روز پس از آنکه 
آلبانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران 
قطع کرد و وزارت خزانه داری آمریکا نیز 
اعالم کرد کــه وزارت اطالعات ایران و 
شخص وزیر یعنی اسماعیل خطیب را 
در فهرست تحریم قرار داده؛ ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه دیروز تاکید 
کرد که »ما بــه همکاری بــا آلبانی و 
دیگر شرکای خود برای تقویت دفاعی 
سایبری آنها و پاسخگو کردن عوامل این 

حمالت ادامه خواهیم داد.«
فشار بزرگتر، بیانیه اخیر تروئیکای 
اروپایی اســت که در آن عمــال ایران 
را مقصر احیا نشــدن برجــام معرفی 
کرده انــد. اظهارات دیــروز مدیرکل 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در 
نشست شــورای حکام هم در امتداد 
همین بیانیه بود. رافائل گروســی در 
این نشست با اشاره به خاموش کردن 

دوربین هــای آژانس در ســایت های 
هسته ای ایران، گفت که خأل نظارتی 
بر برنامه اتمی ایــران بزرگ و بزرگ تر 

می شود. 
او از ایران خواست که شفاف عمل 
کند تا آژانس به تصویر دقیقی از برنامه 
اتمی اش برسد. گروســی درباره اتهام 
سیاسی کاری که از ســوی ایران به او 
زده می شود نیز اظهار کرد: »این بسیار 
ساده اســت. ما آثاری از اورانیوم را در 
مکان هایی پیدا کردیم که هرگز اعالم 
نشدند، مکان هایی که هرگز قرار نبود 
فعالیت هسته ای داشــته باشند، و ما 
سؤال می کنیم. برای من توضیح دهید 
که چــرا می گویید این یــک فعالیت 

سیاسی است.«
اشاره گروسی درباره مکان هایی که 
آثار اورانیوم در آنها دیده شده، مربوط به 
همان مکان هایی است که اسرائیل چند 
سال پیش مدعی فعالیت هسته ای در 
آنها بود و در واقع موجب باز شدن این 
پرونده برای ایران در آژانس و شــورای 

حکام شد. 

 تالش دیپلماسی و قدرت نمایی 
موشکی و پهپادی

در واقع در تمــام وقایع جاری در 

خصوص برجام و مســئله هسته ای 
ایران به وضــوح می تــوان رد پای 
اســرائیل را دید و به واسطه وضوح 
همین رد پاســت که ناصر کنعانی، 
سخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبری دیروز خود ضمــن انتقاد از 
بیانیه اخیر تروئیکای اروپایی، تصریح 
کرد: »متاسفیم طرف های مقابل به 
جای تالش برای استفاده از مکانیسم 
دیپلماســی چندجانبــه برای حل 
و فصل اختالفات منافــع یک رژیم 
قانون شکن و غیرپایبند به نظام جامع 
پادمانی خود را به منافع خود و مصالح 

بین المللی ترجیح می دهند.«
او تاکید کرد: »هــم آمریکا و هم 

اروپا به ویژه صادرکنندگان سه گانه 
بیانیه اخیر باید اثبات کنند که در روند 
مذاکره به نُرم های بین المللی پایبند 
هستند و منافع رژیم صهیونیستی 
را در اولویت تصمیم گیری سیاسی 

خود قرار نمی دهند.«
توأم با این فشــارها و همزمان با 
اینکه دســتگاه دیپلماســی تالش 
می کند طرف های غربــی را متقاعد 
کند که دســت از حمایت اسرائیل 
بکشــند و اندک اعتمادی نسبت به 
ایران به خرج دهند، فرمانده ارتش از 
تهدیدی تازه علیه اسرائیل رونمایی 
کرده است؛ تهدیدی به نام »آرش2«. 

 تعریف یک ساختار نظامی
 برای نابودی اسرائیل

ســرتیپ کیومــرث حیــدری، 
فرمانده نیروی زمینی ارتش که برای 
گفت وگو درباره رزمایش اخیر ارتش 
در تلویزیون حاضر شــده بود، تاکید 
کرد که »ایــن رزمایش »تهاجمی و 
هدف محور« بود و این رویکرد برای 
کسانی که فعالیت های نظامی را رصد 

می کنند، یک تغییر معنادار است.«
او ادامــه داده: »ارتش جمهوری 
اســالمی ایران اولین بار اســت و در 

کشــورهای منطقه هم تا آنجا که ما 
رصد کردیم هیچ کشــوری از ارتش 
کشــورهای منطقه قابلیت اینکه در 
شب بتوانند به وسیله بالگرد هلی برن 
عملیات انجــام بدهند و بــا اهداف 
بالگردهای تهاجمی درگیر بشــوند 

را ندارند.«
وی سپس به به شــرح عملکرد و 
قابلیت های برخی از موشــک هایی 
که اخیرا به تســلیحات ارتش افزوده 
شــده اند، پرداخت؛ موشــک های 
شــفق، 360 و فجر 5 کــه عمدتا به 
گفته فرمانده نیــروی زمینی ارتش 
موشــک های هوشــمند و نقطه زن 

هستند. 
حیدری بــه اســتفاده از قدرت 
پهپادی در رزمایش اخیر نیز اشــاره 
کرده و بعد ادامه می دهد: »ما پهپاد 
آرش2 را مخصــوص تهاجم به حیفا 
و تل آویــو در نظر گرفتیــم، پرنده 
بی نظیری اســت که بــرای این کار 

ساخته شده است.«
این مقــام ارتش اضافــه کرد که 
فرمانده کل ارتش ساختاری را برای 
نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی 
تعریف کرده که آرش2 در آن ساختار 
سازمانی شده و مخصوص تهاجم به 

اسرائیل در نظر گرفته شده است. 
حــال بســیاری معتقدنــد که 
همزمانی تالش ها برای احیای برجام 
و اینگونــه تهدیدها از ســوی ایران، 
وضعیــت برنامه هســته ای ایران را 
پیچیده تر کرده اســت؛ بــه ویژه که 
اسرائیل نیز از آن ســو در حال البی 
مستمر برای ممانعت از توافق است 
و چنین اظهارات و تحرکات صریحی 
مبنی بر تهدید اسرائیل، دست آن را 
برای البی گری هایــش پُرتر خواهد 
کرد که در نهایت فشار بر ایران را نیز 

افزایش خواهد داد. 

 تداوم کمپین گسترده 
ضدبرجامی اسرائیل در برلین

در همین راســتا اظهارات دیروز 
رئیس موساد درباره خطر ایران مورد 
توجه رســانه ها قرار گرفــت. دیوید 
بارنیا طی ســخنانی مدعی شد که 
»ایران عملیاتی به منظور هدف قرار 
دادن صهیونیســت ها در خــارج از 
سرزمین های اشغالی انجام می دهد.«

او حتــی تصریح کرد کــه رژیم 
ایران جمهوری اسالمی نیست، بلکه 

جمهوری تروریستی است! 
در عین حال که دیپلماسی ایران 
به در بســته می خورد و تهدیدهای 
نظامی حساســیت آفرین می شوند، 

یائیر الپید، نخســت وزیر اسرائیل 
روز یکشــنبه اظهار کــرد که »این 
رژیم اطالعات جدیدی در خصوص 
فعالیت هــای هســته ای ایــران در 
تعدادی از ســایت ها به کشــور های 

اروپایی داده است.«
او اضافه کرد: »کمپینی سیاسی 
برای توقف توافق هسته ای و مقابله با 
رفع تحریم های ایران تشکیل داده ایم 
و دالیلــی داریم که نشــان می دهد 

تالش های ما موفق بوده است.«
در امتــداد همیــن کمپیــن او 
بعدازظهر یکشــنبه با اســتقبال و 
قدردانی از تروئیــکای اروپایی بابت 
بیانیه اخیر خود علیه ایران، فرودگاه 
بن گوریون در تل آیو را به مقصد برلین 
ترک کرد و دیروز در کنفرانس خبری 
مشترک با اوالف شولتس، صدراعظم 
آلمان گفت که »بازگشــت به توافق 
تحت شرایط فعلی یک اشتباه خواهد 

بود.« 
الپید ماه گذشــته نیز در تماس 
تلفنی با شولتس گفته بود: »اروپایی ها 
پیشــنهادی نهایی را به ایران ارائه و 
اعالم کردند که پاسخ به آن آری یا خیر 
است. ایران این پیشنهاد را رد کرده و 
در نتیجه زمان خروج از مذاکرات فرا 
رسیده است. هر اقدام دیگری نشانه 

ضعف خواهد بود.«
پس از یک ماه از آن مکالمه تلفنی، 
بیانیه تروئیکای اروپایی نشان می دهد 
که گویا البی گری های اسرائیل به ثمر 
نشسته است و دیپلماسی ایران برای 
خنثی ســازی این البی ها شکست 

خورده است. 
در عین حال تهدید اســرائیل با 
تســلیحاتی مانند آرش2 حاکی از 
این اســت که ایران گرچه در پاسخ 
دیپلماتیک به البی گری های اسرائیل 
شکست خورده باشد، گزینه نظامی را 
روی میز دارد و ناامیدی از دیپلماسی، 
مصادف با فاز تــازه ای از تنش  میان 
ایران و اسرائیل در منطقه خواهد بود. 
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

در عین حال که دیپلماسی 
ایران به در بسته می خورد 

و تهدیدهای نظامی 
حساسیت آفرین می شوند، 

اسرائیل در حال البی گری 
مستمر برای اعالم پایان 

مذاکرات برجامی است. در 
امتداد همین البی گری ها 

الپید یکشنبه خود را به 
برلین رساند

فرمانده نیروی زمینی 
ارتش گفت که فرمانده کل 

ارتش ساختاری را برای 
نابودی رژیم کودک کش 

صهیونیستی تعریف کرده 
که آرش2 در آن ساختار 

سازمانی شده و مخصوص 
تهاجم به اسرائیل در نظر 

گرفته شده است

یک نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس احتماال به گزینه 
پیشنهادی دولت برای وزارت کار رأی کمی خواهد داد، گفت: 
دولت باید بــرای وزارت کار که یک وزارت خانه بســیار مهم و 
کلیدی است دقت بیشتری داشت و افراد زبده تری را برای این 

منظور در نظر می گرفت.
جالل محمــودزاده در گفت وگو با ایلنا، دربــاره معرفی 
محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: این وزارتخانه که بسیار وسیع هست در زندگی و معیشت 
مردم نقش تاثیرگذاری دارد. هلدینگ هایی که این وزارت خانه 
دارد و در سطح کشور فعالیت می کنند، می توانند زمینه توسعه 

مناطق مختلف را فراهم کنند اما معتقدم آقای زاهدی وفا تجربه 
الزم برای اداره این وزارتخانه را ندارد. 

نماینده مردم مهاباد با بیان اینکه مجلس هم احتماال رأی 
الزم را ندهد، ادامه داد: در مدتی که آقای زاهدی وفا سرپرست 
وزارت تعاون بودند کمترین ارتباط را با مجلس داشتند. شخصا 
حضورش را چندان در مجلس مشــاهده نکردم، در یکی الی 
دو مورد در کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کردند و در سایر 
کمیسیون ها ندیدم شــان بنابراین بعید می دانم مجلس به 
ایشان رأی دهد و اگر هم رأی دهد، رأی بسیار ضعیفی به ایشان 

خواهد داد.

محمودزاده خاطرنشــان کرد: اگر آقای زاهدی وفا با رأی 
ضعیف و شکننده وزیر رفاه شود، تاثیر منفی بر عملکرد ایشان و 
در تعاملش با مجلس و در ادامه راه بدنه وزارت رفاه خواهد داشت. 
زیرا بدنه این وزارت خانه با وی همراه نیســت و درصد کمی از 
همکاران ایشان را به عنوان وزیر قبول دارند و قبول می کنند که 
این امر باعث می شود به زیرمجموعه وزارت رفاه و عملکردش 

لطمه وارد شود، توجه داشته باشــید این وزارت خانه کلیدی 
دولت است.

این نماینده مجلس درباره این که آیا افراد دیگری هم هستند 
که دولت می توانست به عنوان وزیر رفاه معرفی کند، گفت: افراد 
شاخص بسیاری هستند، آقای رئیس جمهور می توانست از 
بین وزرای قبلی افرادی را مدنظر قرار دهد که از نظر سیاسی 
هم با دولت همراه هستند و یا بین مدیرانی که در حال حاضر در 

بخش های مختلف توانایی دارند، فردی را انتخاب کند.
وی تاکید کرد: دولت باید به این موضوع توجه و دقت کند و 
وزیری را معرفی کند که بتواند وزارت خانه ای مانند وزارت تعاون 
را مدیریت کند تا شرایط وزارت خانه های دیگر تکرار نشود. زیرا 
هنگام تشکیل کابینه وزرای ضعیفی را معرفی کرد که همین 
حاال باعث زمین گیر شدن وزارت خانه و درگیری بین مجلس 
و دولت شــده اند و چالش ایجاد کرده انــد و کارها روی زمین 

مانده است.

محمودزاده:

مجلس احتماال رأی کمی به زاهدی وفا بدهد

خبر

راهپیمایی اربعین امسال را می توان بدترین تجربه از این 
رویداد آیینی - مذهبی طی ســال های اخیر به حساب آورد. 
به اعتقاد عضو ناظر مجلس در ســتاد اربعین هجوم زائران به 
سوی مرزها و مقتدی صدر مسئوالن را غافلگیر کرد و این نابه 

سامانی های تلخ در اربعین امسال را به بار آورد.
فداحسین مالکی با اشاره به برگزاری جلسه ای در کمیسیون 
امنیت ملی مجلس با حضــور تمام دســتگاه های مرتبط با 
راهپیمایی اربعین در حدود یک ماه و نیم پیش، به خبرآنالین 
گفت: ما به تنها چیزی که فکر نمی کردیم مسائل سیاسی عراق 
بود؛ اقدامی که مقتدی صدر انجام داد و معادالت سیاسی عراق را 

به هم ریخت و مقداری مسئوالن عراقی را نسبت به این موضوع 
درگیر کرد که هنوز تبعات برخی مسائل وجود دارد. 

وی افزود: حتی ما نگران بودیم که با این شــرایط اربعین 
چگونه برگزار خواهد شــد، البته گمانه زنی هایی هم بود که 
احتماال طرح های شیطنت آمیزی برای تحت الشعاع قرار دادن 
اربعین به عنوان یکی از بزرگترین کنگره های اسالمی مد نظر 
بوده که از ناحیه آمریکایی ها ،اســراییلی ها و حتی سعودی ها 

بعید نیست.
عضو ناظر مجلس در ستاد اربعین تصریح کرد: مشکل اساسی 
ما تصمیمات غیرقابل پیش بینی مسئوالن عراقی بود که فشار 

روی مرزهای ما و خصوصا مرز مهران و مشکالتی برای زائران به 
وجود آورد. عراقی ها مرزهایشان را بر روی اتباع خارجی خصوصا 
پاکستانی ها و افغانستانی ها بسته بودند که قبال این طور نبود. 
در این رابطه برای پاکستانی ها مشــکالت زیادی پیش آمد و 
ایران مجبور شد در شرایط امتناع عراق از صدور ویزا برای آنان، 
استقبال خوبی از مهمانان پاکستانی به عمل آورده و همه را با 
آغوش باز وارد مرز و از آنها پذیرایی کردیم که هنوز ادامه دارد. 
البته قرار براین بود که ما به پاکستانی ها در کنسولگری های مان 

ویزا ندهیم.
مالکی درباره فراخوان مسئوالن برای حضور گسترده مردم 
در راهپیمایی اربعین و حتی اعالم اعطای وام قرض الحسنه، 
اظهار کرد: این فراخوان ها و دعوت ها با نیت خیر انجام شده، ولی 
چون تعداد زوار متناسب با زیر ساخت ها و امکانات نبود، خروجی 

درست و مناسبی نداشت.
وی افزود: پــس از اینکه اعالم کردند هر کس در مراســم 

راهپیمایی شرکت کند، مشمول درافت وام می شود، به یکی 
از وزرا زنگ زدم و گفتم بر چه اساسی شما این حرف را زده اید. 
ایشان گفتند با هدف رونق بیشتر راهپیمایی اربعین و کمک به 
زوار چنین تصمیمی گرفته اند. همین وام هم از جمله دالیل 
افزایش زوار شد. در مجموع، دســتگاه ها تالش خود را کردند 

اما آمادگی آنها با واقعیت موجود، یک مقدار تناسب نداشت.

عضو ناظر مجلس در ستاد اربعین:

هجوم زائران و مقتدی صدر، مسئوالن را غافلگیر کرد

خبر

همزمان با افزایش فشارهای بین المللی، فرمانده ارتش حیفا و تل آویو را تهدید کرد؛

»آرش  2 « در کمین البی گر موفق!


