پنجشنبه  31خرداد  7 ،1397شوال  21 ،1439ژوئن  ،2018شماره  ، 19846سال شصت ونهم.
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
نیاه َعن ِ
آخ َر ِت ِه؛.
الم
سجون َمن َس َج َن ُ
ُ
ته ُد ُ
َ
زندانى [واقعى] كسى است كه دنیایش ،او را از آخرتش باز داشته باشد.
(الكافی :جلد  ،2صفحه  ،455حدیث )9
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تازههای مطبوعات
••ایران  -پلیس برقرارکننده نظم رقابتهای جام جهانی
به دنبال اعتراض برخی ایرانیان ،پرچم جعلی را که در
دست برخی تماشاگران بود ،جمعآوری کرد.
••قانون  -این روزنامه درباره واکنش سخنگوی دولت به
نامه اخیر برخی از اصالح طلبان و اپوزیسیون درباره مذاکره
مستقیم با آمریکا نوشت«:شاید غیرمنتظرهترین واکنش
مربوط به سخنگوی دولتی بود که سالها مردم را برای
مذاکره با آمریکا تشویق میکرد و به آنها امید میداد».
••اعتماد – این که قیمت دالر چرا افزایش یافت و دولت چه
کرد که نباید میکرد و چه باید میکرد که نکرد بسیار مورد
بحث قرار گرفته است اما آن چه در تحوالت اخیر مشخص
شد و نگرانی بیشتری درباره کردهها و نکردههای دولت
ایجاد میکند ،ضعف تئوریک و مدل رفتاری دولتمردان
در مواجهه با نامالیمات اقتصادی است.
••ابتکار – این روزنامه رأی اخیر مجلس به رد کلیات طرح
شفافیت حقوق و دستمزد مقامات کشوری را با تیتر «رأی
مجلس به ابهام» منتشر کرد.

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :ویژهبرنامه جام جهانی  ۲۰۱۸با
تهیهکنندگیو اجرای عادل فردوسیپور توانسته توقعات را
برآورده کند اما این مسئله باعث نشده حاشیههای مدیریت
پخش مسابقات جام جهانی در شبکه سوم سیما به چشم
نیاید .این که چهرههای خارجی برای چنین برنامههایی
دعوت شوند ،اتفاق قابل توجهی است اما باید در نظر داشت
که این اتفاق جالب به چه قیمتی رخ میدهد؟ شنیدهها
حکایت از آن دارد که هزینه دعوت این سه مهمان برای
صداوسیما دو میلیارد تومان بوده که توسط حامی مالی
برنامه به عنوان بخشی از تعهد مالی به صداوسیما پرداخت
شده است .این رقم که با دالر آزاد حدود  ۳۰۰هزار دالر
است ،برای بازیکنان بازنشسته که شاید برای متولدان دهه
 70و  80نیز شناختهشده نباشند ،رقم قابل توجهی است.
••آفتاب نیوز مدعی شد  :هشت تندیس از مشاهیر سال
 92روبــه روی پــارک تنیس کرج نصب شده بود که طی
روزهای گذشته پنج عدد از این تندیسها به سرقت رفته
است .بضاعتیپور قیمت تندیسهای به سرقت رفته را
 300میلیون تومان اعالم کرد و افزود :به منظور جلوگیری
از سرقت سه تندیس باقی مانده ،این تندیسها به طور
موقت جمع آوری شد هاند .وی با اشــاره به این که برای
پیگیری این سرقت ،پرونده قضایی تشکیل شده است،
اظهار کــرد :هم اکنون قاضی در حال تحقیق است و از
تعدادی افراد مشکوک به سرقت نیز بازجویی شده است.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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یک منبع آگاه با اشاره به برگزاری جلسه شورای مشورتی سید محمد خاتمی خبر داد

برائت رئیس دولت اصالحات ازنویسندگاننامه مذاکره با ترامپ
والیتی :امضاکنندگان نامه مذاکره با آمریکا حاضرند به خاطر بورسیه فرزندان شان وطن خود را بفروشند

نامه اخیر برخی از چهره های اصالح طلب و اپوزیسیون
خارج از کشور درباره مذاکره مستقیم بدون قید و شرط
با ترامپ با واکنش منفی چهره ها و جریان های سیاسی
داخلی روبه رو شده است .روز گذشته همچنین اخباری
از مخالفت سید محمد خاتمی با این نامه نیز منتشر شد.
یک منبع آگاه در جبهه اصالحات روز گذشته در گفت و گو
با باشگاه خبرنگاران از برگزاری جلسه شورای مشورتی
رئیس دولت اصالحات با محوریت نامه مذاکره مستقیم با
آمریکا خبر داد .وی افزود :درجلسه مشورتی رئیس دولت
اصالحات که با حضور آقای خاتمی و در دفتر ایشان برگزار
شد ،نامه برخی از چهره های سیاسی ،اجتماعی و فعاالن
سیاسی اصالح طلب مورد بحث و بررسی قرار گرفت که
در نهایت کلیه اعضا و به خصوص رئیس دولت اصالحات
با انتشار این نامه مخالف بودند .این منبع آگاه تصریح
کرد :در این جلسه تاکید شد که همواره اصالح طلبان به
دنبال مذاکره برای اعاده حق جمهوری اسالمی بودهاند،
به عنوان مثال در دولــت اصالحات مذاکراتی دربــاره
طالبان و القاعده با محوریت کشور افغانستان صورت
گرفت اما در شرایط فعلی کشور نگارش این نامه خالف
منافع ملی کشور است .همه اعضای شورای مشورتی
متفق القول استفاده از مدل کره شمالی برای ایران را
خالف منافع تشخیص دادند .وی گفت:در ادامه جلسه
تاکید شد ،اشخاصی که به عنوان یکی از اعضای شورای
مرکزی احزاب اصالح طلب به امضای این نامه مبادرت
کرده اند بنا برمیل شخصی شان بوده و اگر تصمیم آنان در
شورای مرکزی حزب متبوع شان مطرح می شد قطعا مورد
مخالفت هم حزبیهای آن ها قرار می گرفت.

▪کرباسچی :چه کسی امضای من را پای این نامه گذاشته
است؟

در همین حال کرباسچی دبیر کل
حــزب کــارگــزاران هم که نامش به
عنوان یکی از امضا کنندگان نامه
مطرح بود و در این باره مصاحبه نیز
کرده بود دیروز در گفت و گو با فارس
با اشــاره به نامه منتشر شــده با امضای وی و تــعــدادی از
اصالحطلبانگفت:منچنیننامهایراننوشتهام،چهکسی
امضای من را پای این نامه گذاشته است؟ این فعال سیاسی
اصالحطلب با اشاره به مصاحبه خود با روزنامه اعتماد درباره
این نامهنگاری اظهار کرد :از من درباره نگارش نامه مبنی بر
مذاکره با آمریکا نظرخواهی شد .من گفتم آمریکا حتما باید
تعهد و تضمین به دولت ایران بدهد که دیگر کارهای آقای
ترامپ تکرار نشود و با این قید و شرط مذاکره با آمریکا انجام
شود.ویافزود:ماگفتیماگرمیخواهدچنیننامهاینوشته
شود ،باید در مرحله اول دولت آمریکا تضمین دهد که دیگر
کارهای آقای ترامپ را تکرار نکند.
▪مجید انصاری :امضا کنندگان نامه ارتباطی با جریان
امروز اصالحات ندارند

مجیدانصاریعضومجمعتشخیص
مصلحتنظامهمدربارهنامهبرخی
از فعاالن سیاسی و مدنی مبنی بر
مــذاکــره بــا آمــریــکــا ،اظــهــار کــرد:
نامهای که منتشر شده ،نامه جریان
اصالحات نبوده است ،عمدتا افرادی که امضایشان پای

این نامه است خار جنشین هستند و ارتباطی با جریان
امروز اصالحات ندارند .وی افزود :با دولت و کشوری که
یک طرفه و قلدرمآبانه زیر تعهدات خودشان میزنند،
نمیشود مذاکره کرد .هیچ مذاکرهای با چنین دولت و
شخصی از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.

بدعهدیهای آمریکا تازگی ندارد و از سال 1332تاکنون
این روند ادامه داشته است .وی با اشاره به این که افرادی
که این نامه را نوشتند ،عجوالنه رفتار کردند ،اظهار کرد:
زمانبراینوشتنایننامهمناسبنبود.جمعیتجانبازان
هم در واکنش به این نامه اعالم کرد :عجیب است که «گاو
شــیــرده» خــوانــدن ســعــودی هــا تــوســط تــرامــپ بــرای
پیشنهاددهندگان مایه عبرت نشده است.

حجتاالسالموالمسلمینمرتضی
اشراقی نوه امــام خمینی(ره) در
پاسخ به سؤالی درباره نامه شماری
از فعاالن سیاسی مبنی بر ضرورت
مذاکره با آمریکا ،اظهار کرد :حتی
یــک فــرد بیتجربه هــم تصدیق
میکند که وقتی یک دولت دایم کشوری را تهدید میکند،
با او باید با زبان قدرت سخن گفت نه این که پیشنهاد
مذاکره داد! ایکاش نویسندگان این نامه درک میکردند
که در چنین برههای اگر پیشنهادشان عملی شود جز ذلت
و زبونی برای ایران هیچ نتیجهای حاصل نخواهد شد.

▪والیتی :امضاکنندگان نامه مذاکره با آمریکا حاضرند
به خاطر بورسیه فرزندان شان وطن خود را بفروشند

▪اشراقی :دعوت به مذاکره با ترامپ ،دعوت به ذلت و
زبونی ملت ایران است

▪حضرتی :نامه به سران نظام برای مذاکره با آمریکا
اشتباه بود

در همین ب ــاره الــیــاس حضرتی
نماینده مردم تهران در مجلس هم
با بیان این که افرادی که این نامه را
تدوین و امضا کردند در شرایط
فعلی اشــتــبــاه کــردنــد ،افـــزود:

علی اکبر والیــتــی رئیس هیئت
امنای دانشگاه آزاد در همایش
بسیج اساتید این دانشگاه با اشاره
به نامه اخیر برخی اصالح طلبان
بــرای مــذاکــره مستقیم بــا دولــت
آمریکا گفت :برخی از افرادی که
این نامه را امضا کرده اند یا تاجرند یا تابعیت دوگانه دارند،
خالصه این نامه تسلیم نامه ملت ایران در برابر آمریکاست.
وی افــزود :ترامپ ادعا کرده است که به زودی آثار رجز
خوانی هایش در ایران نمایان خواهد شد .متاسفانه در
مقابل ،یک سری خارجنشین که فرزندان شان بورسیه
آمریکا هستند نامه تحقیر آمیزی را در پاسخ به آمریکا
مینویسند که البته ملت ایران تو دهنی محکمی به آن ها
خواهند زد .وی تصریح کرد :برخی از امضا کنندگان این
نــامــه حاضرند بــه خــاطــر بورسیه ای کــه ب ــرای خــود و
فرزندشان می گیرند کشور و وطن شان را به راحتی
بفروشند.

رئیس دفتر روحانی از ایجاد وزارتخانه های جدید و ورود چهره های جوان به دولت در آینده نزدیک خبرداد

زمزمه تغییرات درکابینه دوازدهم
هــادی محمدی – رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان
این که اصالح ساختار تشکیالت دولت در جلسه روز
چهارشنبه (دیروز) کابینه مطرح شد ،افزود :هفته آینده
دربــاره الیحه اصالح تشکیالت دولت در مجلس بحث
میشود،امیدواریمباتشکیلوزارتمسکن،صنعت،راه،
بازرگانی و سازمان جوانان تحول ایجاد شود و مشکالت
را حل کنیم .با این تحوالت چهرههای جدیدی در کابینه

خواهیم داشت که امیدوارم این چهرهها جوانتر باشند
و با انرژی بیشتری کار کنند .سید محمود واعظی که
روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولــت در جمع
خبرنگاران سخن می گفت ،تصریح کرد :رئیسجمهور
قولدادهبودبرایجوانانبرنامههایخاصیداشتهباشد
و سازمان جوانان را از وزارت ورزش خارج کند .از سویی
برایحلمشکلاشتغالوبازآفرینیبافتهایفرسودهبه

یک وزارت مسکن نیازمندیم که بر این مسائل تمرکز کند
بنابرایندرتالشیموزارتمسکنراتشکیلدهیم.باتوجه
به این که وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و کشاورزی
تقسیم شده است ،باید وزارت بازرگانی تشکیل شود .به
دلیل کمبود یا نبود نظارت یا قیمتگذاری نامناسب ،در
قیمتها مشکل وجود دارد که به وزارت بازرگانی برای
نظارت در این زمینه نیازمندیم.

صالحی :پیشنهادهای برجامی اروپا ناکافی است
انگلیس :ممکن است کسانی که با تحریم های آمریکا همراهی می کنند جریمه شوند
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان که در سفر اروپایی
به سر می برد ،با ناکافی خواندن پیشنهادهای دریافتی
از اتحادیه اروپا برای بــرآورده کردن انتظارات ایران،
دربــاره امکان حفظ توافق هستهای برجام با شرایط
موجود ،ابــراز تردید کرد.علی اکبر صالحی که برای
حضور در نشست اسلو به نروژ سفر کرده است ،در دیدار
دبیر کل سازمان ملل ،ضمن مخرب دانستن سیاست
های اخیر آمریکا در قبال برجام ،نتایج حاصل از برجام
در حوزههای اقتصادی ،بانکی و سرمایه گذاری را بسیار
کمترازحدانتظارتوصیفکرد.گوترشدبیرکلسازمان
ملل هم در دیدار صالحی ،انتظارات سیاسی و اقتصادی
ایــران از اتحادیه اروپــا را قابل درک دانست .صالحی
همچنین در ادامه رایزنیهایش با خانم «ارنا سولبرگ»
نخستوزیر نروژ دیدار و گفتوگو کرد.

▪تهدید خرازی؛ اگر برجام شکست بخورد ،وضعیت
جدیدی در خاورمیانه ایجاد می شود

همزمان سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی
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...

ماجرای تراشیدن سر داماد شاه و اخراج
رئیس شهربانی!
برگرفته از کتاب «از سید ضیاء تا بختیار»،نوشته مسعود بهنود

با انتصاب نصیری به ریاست ســاواک (در زمــان دولت
هویدا) مبصر به جای او ،به ریاست شهربانی برگزیده شد.
او که همچون سرپاس مختاری – آخرین رئیس شهربانی
رضا شاه -در عین خشونت و قاطعیت در کار ،ساز می زد و
اهل بزم بود ،در اوج فعالیت های متجددانه رژیم ،مرتکب
اشتباهی شد .شاه در بازدید هرساله از دانشگاه تهران و
دادن دانشنامه به شاگرد اول های دوره های مختلف ،از
موی بلند فارغ التحصیالن عصبانی شد و زیر لب از این
جلفی شکایت کرد! مبصر شنید .از فردا ماموران کالنتری
ها ،با استخدام سلمانی محل ،موی سر بیتل هایی را که
از خیابان ها جمع آوری می شدند ،می تراشیدند .دو سه
روز پس از این حکایت ،مبصر دست در سوراخ زنبور کرد.
مــامــوران کالنتری دربند به «کــی کــاب» -رســتــوران و
رقاصخانه شب زنده داران خصوصی درباری -حمله بردند.
در آن جا ،پشت دری که بر روی هر ناآشنایی باز نمی شد،
درباریان و جوانان طبقه باال در هم می لولیدند .آن شب
عالوه بر دو (واالگهر) – عنوانی که به نوه های رضاشاه
داده شده بود -خسرو جهانبانی که در آستانه ازدواج با
شهناز دختر شاه بود ،پرویز راجی ،یکی از معشوقان اشرف
و فرهاد مشکوة و حسین زنده رودی که هر دو را فرح به
اصرار از فرنگ به تهران آورده بود ،حضور داشتند با موهای
دراز .صبح زود به «شهبانو» خبر رسید که موهای این
عزیز کردگان تراشیده شده ،ظهر سپهبد مبصر از ریاست
شهربانی بر کنار بود و مشکوة و زنده رودی برای دلجویی
در ناهار دربار ،در حضور شاه و ملکه بودند.
چند روز بعد ،در سالم خاص کاخ نیاوران ،مبصر را حتی به
صف امیران بازنشسته هم راه ندادند .او از غضب و با فریاد
گفت« :مگر من چه کرده ام؟» و دست هایش را بر شیشه
مرسدس  300خود کوفت ،رگ هایش برید!
این پرسروصداترین حادثه ای بود که در تبدیل ایران به
«بهشت سرمایه داری غرب» رخ داد .دیگر ،طبقه اشراف
پهلوی کامال مستقر بودند ،در شمال تهران بــاغ های
بزرگ آن ها ،با چمن کاری های وسیع ،زمین های تنیس،
استخرهای سرد و گرم ،سونا ،سالن های بازی و فضاهایی
برای مهمانی های هرشبه ،از هر گوشه روییده بود .شمیران
با این ترتیب به تهران پیوسته ،ییالق و قشالق بی فایده شده
بود .شاه و خاندان سلطنت ،کاخ های قدیمی خود را برای
نخست وزیری و مجلس سنا و ادارات دیگر به دولت فروخته،
خود به کاخ های شمیران رفته بودند که به هزینه دولت
ساخته شده بود! پیست های اسکی تازه ای برای زمستان
ها و فضای اسکی روی آب برای تابستان ها ساخته شده
بود ،قصر چالوس به مهدی شیبانی -استاندار مازندران-
بخشیده شده بود ،چرا که با میلیون ها هزینه ،کاخ مجللی
در کنار نوشهر برای شاه ساخته می شد ،در کنار این کاخ و
در بهترین نقطه سواحل شمال ،واال حضرت ها ،وزیران،
سرمایه داران و درباریان ،صاحب ویالهایی می شدند که
به ویالهای کت داز ور -جنوب فرانسه ،ساحل الجوردین-
شباهت داشت .گرچه بسیاری از افراد این طبقه ترجیح می
دادند تابستان ها را به ویالهای خود در حاشیه مدیترانه
سربزنند و زمستان ها را در پیست های اسکی سوئیس ،در
مجاورت خانواده سلطنتی ،سرکنند.

...

کوتاه از سیاست
حسینی :شورای مرکزی جدید
جمنا  30نفره میشود

▪وعده انگلیسی برای حفظ برجام

در همین حال وزیر امورخارجه انگلیس در پاسخ به نامه
یک نماینده پارلمان کشورش ،اصول انگلیس را برای
حفظ برجام تشریح کرد .بوریس جانسون در این نامه،
از احیای قوانین محدود ساز اروپا و رایزنی با کشورهای
اروپایی برای ارائه تضمین به ایران یاد کرد .تام تاگنهات
رئیس کمیته امور خارجی مجلس عوام این کشور در نامه
ای به بوریس جانسون از او دربــاره چگونگی سازوکار
اعمال قوانین مسدودساز پرسید .وزیر خارجه انگلیس
در پاسخ به این نامه ،پاسخ ایران به خروج آمریکا از توافق
هسته ای را «حساب شده و خویشتندارانه» توصیف کرد
و گفت :انگلیس قصد خروج از برجام را نــدارد .توافق
هستهای با ایران برای امنیت ما ضروری است و تا زمانی
که ایران به محدودیتهای تعیین شده در متن توافق
پایبند باشد ما نیز به تعهداتمان ادامه خواهیم داد .به
گزارش فارس ،وی در عین حال که از ایران می خواست،
به طور کامل و به موقع با درخواستهای بازرسی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند ،دربــاره قوانین
مسدودساز و مقابله ای اروپا با تحریم های آمریکا افزود:
«اجــرای این مقررات وظیفه کشورهای عضو اتحادیه
اروپاستومیتواندجریمههاییرابرایکسانیکهبهرغم
وجود این مقررات با تحریمهای آمریکا همکاری میکنند
به همراه داشته باشد ».به گفته جانسون این قوانین که به
روزشده قوانین اروپا در برابر تحریم های آمریکا در سال
 1996است ،بخشی از یک بسته گستردهتر اتحادیه
اروپاست که قصد دارد برای حمایت از برجام انجام دهد.
مامیدانیمکهایناقداممیتواندتأثیرمثبتیرویتجارت
داشته باشد.جانسون در ادامه این نامه افزوده است :ما
در سطح ملی و اتحادیه اروپا تالش خواهیم کرد تضمین
کنیم که تجارت و بازرگانی شفافیت و راهنمایی الزم در
این زمینه را دریافت کند .وی در عین حال در انتهای
این نامه نوشت :ما به همکاری با فرانسه ،آلمان ،اتحادیه
اروپا و دیگران از جمله ایران برای تضمین ادامه اجرای
برجام و رسیدگی به مسائل دیگر شامل برنامه موشکی و
فعالیتهای منطقهای ایران ادامه خواهیم داد.

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحریریه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

روابط خارجی هم به منظور رایزنی درباره برجام به
جنوب اروپا سفر کرده است .وی ابتدا با «میالنزی»
وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار کرد .به گزارش فارس
خرازی در این دیدار گفت :طبق برجام این حق برای
ایران محفوظ است که در صورت بازگشت تحریمهای
آمریکا به صورت جزئی یا کلی تعهدات خود را متوقف
کند و اکنون که آمریکا از برجام خارج شده است این
حق به مراتب برای ایران وجود دارد ،ولی با این حال
به دیگر اعضای برجام فرصت داده شده تا زمینههای
حفظ برجام را تضمین کنند.وی همچنین هشدار
داد :اگر برجام شکست بخورد وضعیت جدیدی در
خاورمیانه ایجاد خواهد شد که بر امنیت اروپا نیز تاثیر
خواهد داشت .بنابراین کشورهای اروپایی باید نشان
دهند که برای حفظ برجام و مقابله با فشارهای آمریکا
موضع واحدی دارند و این موضع را عملی میکنند.
میالنزی وزیر خارجه ایتالیا نیز ،ضمن ابــراز تأسف
از خــارج شــدن آمریکا از برجام بیان کــرد :سیاست
اتحادیه اروپا و ایتالیا در قبال برجام کامال مشخص
است و حفظ برجام بارها مورد تاکید اتحادیه اروپا قرار
داشته است .چنان که این اتحادیه درصدد است با ارائه
سازوکارهای عینی ،اجرای برجام را تضمین کند.در
موضعی دیگر« ،الکساندر گروشکو» معاون وزیر خارجه
روسیه با اعالم حمایت قاطعانه روسیه از حفظ برجام،
تصریح کرد« :مسکو آمادگی پیوستن به بسته اقدامات
حمایتی اتحادیه اروپا در ارتباط با تحریمهای آمریکا
علیه ایران را دارد ».این مقام روس توضیح داد« :مسکو
از تصمیم اتحادیه اروپــا بــرای محافظت از سازمان
تجارت جهانی در قالب "تحریمهای آمریکا علیه ایران"
استقبال میکند و معتقد است که روسیه و اتحادیه
اروپا میتوانند تالشها بر این اساس را منسجم کنند».

باشگاه خبرنگاران  -سخنگوی جمنا
گفت :در مجمع ملی ،جبهه شــورای
مرکزی دوم با۳۰عضو شکل خواهد
گــرفــت و افــــرادی کــه بــه هــر دلیلی
نــمــیتــوانــنــد درایــــن جبهه فعالیت
کنند ،جای خود را به اشخاص فعال وبا انگیزه میدهند.
سیدمحمد حسینی افزود :جبهه مردمی به خاطر حضور
نداشتن چندنفر فعالیت خود را متوقف نکرده وجلسه
هیئت رئیسه تقریباهرهفته تشکیل میشود.حسینی
تصریح کرد :دبیران ۲۲کمیته تخصصی اقشاری جلسات
هردوهفته یک باررادارند ودر استانها نیز این کمیتهها
به تدریج فعال میشود،یک شنبه آینده نیز جلسه شورای
مرکزی جبهه برگزار خواهد شد.

«زینب طاهری» وکیل محمد ثالث
بازداشت شد
فارس  -زینب طاهری که در یکی آخرین
مراحل رسیدگی به پرونده « محمد
ثالث»ادعای وکالت وی را مطرح کرده
بــود ،از سوی یکی از شعب دادســرای
فرهنگ رسانه بازداشت شد.بازپرس
علت این حکم را مواضع خالف واقع و دروغ پــردازی در
خصوص مجرم نبودن راننده جنایتکار ،در شبکه های
مجازی مطرح کرده است .در این باره اسماعیلی رئیس
کل دادگستری استان تهران درخصوص ادعاهای زینب
طاهری گفته بود :این خانم ،وکیل این فرد نبوده و پرونده را
مطالعه نکرده و از جزئیات پرونده اطالع ندارد .
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