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تازههای مطبوعات
••جــوان  -شــهــرداری تهران در اقــدامــی قابل تحسین
قراردادهای اخیر این سازمان را منتشر کرده است .در
قــرارداد شماره  35قــراردادی به مبلغ دو میلیارد تومان
با مسعود نیلی بــرای «خــدمــات پژوهشی در ارتــبــاط با
سیاستگذاری و مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران
است» که در تاریخ  17اردیبهشت  97منعقد شده است.
اولین نکته این که مستند ترک تشریفات برای انعقاد چنین
قراردادی ،ماده ( 60معامالت با وزارتخانهها یا سازمان
های وابسته به دولت) ذکر شده است .نکته دوم در این
قرارداد مبلغ کالن دو میلیارد تومانی برای پژوهش در حوزه
ترافیک است که با ترک تشریفات صرف ًا شامل نیروهای هم
حزبی میشود؛ رانت سیاسی در قراردادهای پژوهشی!
••شــرق – ایــن روزنــامــه در تیتر یک خــود با عنوان «رانــت
میلیاردی حراج طال» دربــاره تبعات سیاست پیشفروش
سکه در آستانه تحریمها نوشت :طالفروشان در یک سال
گذشته  ۱۶هزار و  ۲۴۰میلیارد تومان سود کرده و کمتر
از  ۴۰میلیارد تومان مالیات دادهانــد؛ در حالی که مالیات
واقعیآنهابین ۵۶۰تاسههزارو ۶۰۰میلیاردتوماناست.
••آرمـــان  -سخنگوی اتــحــادیــه ســرمــای ـهگــذاران اقلیم
کردستان عراق اعالم کرد سفر شهروندان کرد عراقی به
ایران در حال رکورد زدن است به نحوی که در ماه گذشته
تنها از یک دروازه مرزی  150هزار نفر به ایران سفر کردند.
به گفته یاسین محمود افزایش بی سابقه مسافرت به ایران
سبب خواهد شد که اقتصاد این کشور شاهد رشد باشد
چون این گردشگران در سفر به ایران مبالغ زیادی پول
هزینه میکنند و همین امر باعث میشود که میزان باالیی
از ارز راهی ایران شود.
••ایران  -این روزنامه در یادداشتی به قلم فرید مدرسی با
عنوان «داستان زیرزمین فیضیه» در تحلیل اتفاقات اخیر
حوزه علمیه قم و تشکلی به نام تشکل اساتید نوشت :این
جریان چندین نفره اگرچه پوستینی دوخته بودند برای
خود از «حوزه انقالبی» تا شاید قدرتیابیشان در مدیریت
حوزه و دیگر نهادهای حوزوی موجه آید اما برمال شدن
ابعاد عملیات زیرزمین فیضیه ،توانست حوزه را برای بازی
اینان بیدار کند که البته شاید با سازمان دهی طالب جوان،
فردا با شعاری دیگر و مجموعهای دیگر سربرآورند و از مرکز
مدیریت حوزه به نهادی دیگر کوچ کنند.
••جمهوری اسالمی – این روزنامه در سرمقاله خود آورده
اســت :در جامعه اسالمی و انقالبی ما ،خط امــام مدت
هاست که به انزوا کشانده شده است .عدهای سال هاست
سیاست حذف را در پیش گرفتهاند و هر کس را که مثل آن
ها فکر نکند رمی میکنند .این افراد ،خود را معیار اسالم
میپندارند و با تفکر انحرافی «خود اسالم پنداری» و «خود
انقالب پنداری» هر کس را که به هر دلیل نپسندند و با خود
همراه و همفکر ندانند طرد میکنند .نه فقط طرد ،بلکه
تخریب میکنند.

...

انعکاس
••الف نوشت :پزشکیان نایب رئیس مجلس گفت :سوال
از رئیسجمهور هیچ ایــــرادی نــــدارد ؛ مــن اگــر جای
رئیسجمهور بــودم در همان یک سال پیش در مجلس
حاضر میشدم و حرفها را میزدم.به نظر من اصال الزامی
ندارد سوال از رئیسجمهور را به این شکل سیاسی کنیم.
اصوال این که رئیسجمهور هر شش ماه یا یک سال یک
بار در مجلس حضور یافته و نمایندگان از او سوال کنند
و او پاسخ گو باشد اصال ایرادی ندارد و اتفاقا جو تفاهم
و دوستی به وجود میآید تا این که بخواهیم جوی ایجاد
کنیم که مثال حالت تقابل بخواهد داشته باشد.
••خــبــرآنــایــن مــدعــی ش ــد :عجیب و غــریــب اســت.
باورکردنی نیست .یک گزارشگر زن را که از رسانه ملی
به بــازی های آسیایی جاکارتا فرستاده اند  ،بازداشت
میکنند .چــرا؟ چون رسانه اش برایش آی دی کارت
نگرفته و خبرنگارش را اعزام کرده است!این همه جنجال
سر این است که این اعضای رسانه ملی بدون آی دی کارت
به سالن ها می رفتند و مائده عالقه مند هم در حین گزارش
برای سازمانش  ،دچار مشکل شده .حاال اما رسانه ملی
برای او چه کرده؟ برای دیگر همکارانش چطور؟ اصال
مگر برای میثاقی و پوربخش و مزدک میرزایی قبل از این
چه کرد؟ آن ها عادت دارند به پول ندادن و پخش کردن.
 ۴۳نفر اما برای این گروه اعزامی به چه دلیل بوده است؟
چرا این همه هزینه روی دست رسانه ملی یا کمیته المپیک
گذاشته شده؟ سهم مدیران رسانه ملی در حراج آبروی یک
گزارشگر خانم چیست و چقدر است؟
•• رویداد 24نوشت  :مرخصی سه روزه نازنین زاغری،
شهروند ایــرانــی بریتانیایی کــه دو ســال پیش بــه جرم
جاسوسی بازداشت شده بود ،امروز به اتمام میرسد و هنوز
مشخص نیست که این مرخصی تمدید خواهد شد یا نه.
همچنین درباره عواملی که منجر به اجازه این مرخصی سه
روزه شده است نیز گمانهزنیهایی وجود دارد .سیانان
در این باره نوشت :آزادی زاغری در شرایط خاصی انجام
شــده اســت .زاغــری اجــازه تــرک ایــران ،ورود به هرگونه
سفارت خانه خارجی یا انجام مصاحبه با رسانهها را ندارد.
••تابناک نوشت  :عضو فراکسیون امید مجلس گفت:
طرح شفافیت آرا که به تازگی توسط جمعی از اصولگرایان
ارائه شده ،کپی طرح اصالح طلبان است که سال گذشته
به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند ولی اعالم وصول نشد.
طیبه سیاوشی دربــاره طرح یک فوریتی شفافیت آرای
نمایندگان که به تازگی توسط جمعی از اصولگرایان به
هیئت رئیسه مجلس ارائــه شده ،گفت :فتحی نماینده
تهران این طرح را در هشتم آذر سال پیش تهیه کرد و ما آن
را به هیئت رئیسه دادیم .در آن زمان هیئت رئیسه مجلس
بهانه اش برای اعالم وصول نشدن این طرح این بود که
موارد متعدد در دستور کار مجلس است و به همین دلیل
اعالم وصول را به تعویق انداخت.
••اعتمادآنالین نوشت :حسین مرعشی ،سخنگوی
حــزب کــارگــزاران معتقد اســت که «کیهان خــوب است
به مخالفتهای خود با دولت پاسخ دهد که چرا با تمام
توان و قدرت به جنگ دولت منتخب مردم میآید ».این
فعال سیاسی اصال حطلب همچنین در پاسخ به کیهان
بیان میکند که «اگر مقصود کیهان این است که چون
اصالحطلبان از آقای روحانی حمایت کردند نباید نقدی
به دولت داشته باشند ،خواسته منطقی نداشته است.
سیاست اصالحطلبان از ابتدا درباره دولت روشن بود».
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در مراسم تجدید میثاق دولت دوازدهم با آرمان های امام راحل

روحانی :تنها گذاشتن دولت اشتباهی نابخشودنی است

هیچ تردید نداریم که با وحدت ،اتحاد و استقامت می توانیم از مشکالت عبور کنیم
رئیس جمهور با بیان این که «تنها گذاشتن دولت و در
این فکر بودن که کسی می تواند حساب خود را از حساب
دولت جدا کند اشتباهی نابخشودنی است» گفت :نهاد
روحانیت و نهاد دین و نهاد دولت در کنار یکدیگر هستند.
دولــت و نظام نمی توانند از هم فاصله داشته باشند.
فقاهت و والیت از آغاز انقالب در کنار یکدیگر بوده اند و
دولت هم در مسیر ارشــادات آن ها حرکت کرده است.
وی تاکید کرد :هیچ کس نمی تواند به دریا قدم بگذارد و
انتظار داشته باشد که پایش خیس نشود.

▪امام هیچ گاه نگفت همه با من ،همه با هم بودن را به
کار می برد

رئیس جمهور افزود :امام راحل میدانست که ملت بزرگ
ایران با فرهنگ کهن و با ایمان به خداوند و روحیه ایثار
میتواند به خوبی از همه مشکالت عبور کند .امام راحل
هیچ گاه نگفت که همه با من ،بلکه همیشه عنوان همه با
هم بودن را به کار میبرد .امام راحل از همه اقشار ،اقوام،
افکار و سالیق میخواست تا در کنار یکدیگر باشند و همه
جمعیتها ،نهادها و مردم در کنار هم برای رسیدن به
اهداف بلند تالش کنند.

▪به درد و رنج و مشکالت مردم واقف هستیم

به گزارش ایرنا و پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه
در مراسم تجدید میثاق دولت دوازدهم با آرمانهای امام
راحل در مرقد بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی اضافه
کــرد :بــدون تردید با وحــدت ،اتحاد و یگانگی به خوبی
میتوانیمازهمهمشکالتعبورکنیم.ویهمچنینبابیان
این که به درد و رنج و مشکالت مردم واقف هستیم ،اظهار
کرد :همه تالش ما آن است که از درد و مشکالت مردم
بکاهیم و هیچ تردید نداریم که با وحدت ،اتحاد و استقامت
میتوانیم از مشکالت عبور کنیم .رئیس جمهور خاطر
نشان کرد :همان طوری که توانستیم تالش البیهای
صهیونیستی را در سالنهای مجلس سنا و نمایندگان
آمریکا،خنثیکنیموهمچنینتوانستیمتوطئههایآمریکا
را در سالن شورای امنیت سازمان ملل خنثی سازیم و
اتهامات آن ها راجع به ایران را در افکار عمومی جهان
بزداییم و توطئههای آنان را در دل آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمی خنثی سازیم ،این ملت به خوبی خواهد
توانست از همه مشکالت سرافرازانه عبور کند .رئیس
جمهور با بیان این که در هفته دولت از تمام دولتمردان
انتظار دارم که تالشها و زحمات یک سال گذشته را برای
مردم تشریح کنند ،گفت :باید در این هفته پروژههایی
که افتتاح میشود و تالشهایی که در یک سال گذشته
انجام شده ،برای مردم تشریح شود .روحانی افزود :درود
و صلوات میفرستیم بر روح بلند امام راحل و فرزندان
گرامی و خاندان بزرگوارشان و برای همه شاگردان و یاران
امام و یادگار امام ،حجتاالسالم والمسلمین سید حسن
خمینی آرزوی توفیق داریم و امیدواریم بتوانیم راه امام را
همواره زنده و مستمر باقی نگه داریم .وی با تأکید بر این

▪راه امام می تواند منجی کشور و مردم باشد

ظن داشت .یعنی در مقابل همه مشکالت و سختیها ،بعد
از خداوند دستش به سوی مردم خودش دراز بود و از مردم
استمداد میطلبید و میخواست که بار سنگین ادامه راه
انقالب را بر دوش بکشند.

که در شرایط فعلی کشور ،منطقه و جهان ضروری است که
بار دیگر ،کالم و سیره امام را بازخوانی کنیم ،اظهار کرد:
امام عزیز و بزرگوار راه و مسیر امید را به همه ما آموختند
و سراسر وجود و کالم ایشان امید به آینده بود و اگر این
روحیه امیدوارانه را نداشت ،نمیتوانست با یاران اندک
 ،نهضت عظیمی را آغاز کند.

خبر مرتبط

▪امام از مردم استمداد می طلبید

سیدحسنخمینی:بایددستدردستهمبهنیازهایواقعیمردمپاسخمطلوبدهیم

رئیس جمهور اضافه کرد :اگر امام راحل امیدوار نبود،
نمی توانست  10ماه حبس و حصر را با کمال نشاط و
سرزندگی طی کند و اگر امیدوار نبود ،نمیتوانست 14
سالتبعیدراتحملکندونمیتوانستانصارراازمعبرهای
بسیار خطرناک به ویژه در سالهای اولیه انقالب عبور
داده و تجاوز متجاوزان را از سرزمینمان دفع و رفع کند
و بتواند همان گونه که انقالب را رهبری کرد ،برای نظام
هم معماری بزرگ باشد.وی افزود :امام خمینی(ره) در
سایه حسن ظن به خدا و مردم توانست ،همواره امیدوارانه
حرکت کند ،او به رحمت و نصرت خدا و این که هیچ گاه
نباید از رحمت خدا مأیوس بود حسن ظن داشت و ایمان
ی او در مسیرش بود و از طرف
قوی به خداوند مایه امیدوار 
دیگر به قدرت و توانمندی ملت بزرگ ایران ،ایمان و حسن

چامسکی:ایران،درمقایسهباعربستان،نروژحسابمیشود
مرتجع ترین کشورها در خاورمیانه آن هایی هستند که آمریکا حمایت شان می کند
«نــوام چامسکی»،حرکت ایــران به سمت استقالل بعد از انقالب اسالمی سال  ۱۳۵۷را یکی از دالیل
نفرت نخبگان سیاسی در آمریکا از تهران دانست و تاکید کرد  :ایران ،در مقایسه با عربستان سعودی ،نروژ
حساب میشود.به گزارش فارس ،چامسکی نظریهپرداز ،استاد دانشگاه و یکی از اندیشمندان مطرح قرن
حاضر در مصاحبهای که  9اوت ( 16مرداد ) انجام و روز جمعه گذشته منتشر شد در پاسخ به این سوال که آیا
سیاستمداران حزب دموکرات ،در صورت به دست گرفتن سکان سیاست در آمریکا در سال  ۲۰۲۰مواضع
ستیزهجویانه کمتری درباره ایران اتخاذ خواهند کرد ،گفت« :پیشبینی کردن این موضوع واقع ًا دشوار است».
وی در ادامه تأکید کرد« :منظورم این است که تنفر از ایران به بخشی ریشهدار از فرهنگ آمریکای مدرن تبدیل
شده است .ریشهکن کردن آن ،بسیار دشوار است».چامسکی در ادامه به یکی از مطالب منتشرشده در روزنامه
نیویورکتایمز درباره تفکرات ترامپ در خصوص ایران اشاره کرد و بر اساس آن ،به توضیحاتی درباره تفکر
نهادینهشده در محافل سیاسی آمریکا در قبال تهران اشاره کرد و گفت« :در این مطلب [نیویورکتایمز] آمده
که ترامپ فکر میکند احیای تحریمها باعث خواهد شد تولید سالح در ایران متوقف شود و سرکوبگریها در
داخل ایران و مداخلههای این کشور در خاورمیانه کاهش پیدا کند».وی افزود « :اول از همه ،آیا ترامپ واقع ًا این
طور فکر میکند؟ احتما ًال نه .آیا این حرف حقیقت دارد؟ یک ذره هم واقعیتی در آن وجود ندارد .مرتجعترین
کشورها در خاورمیانه آن هایی هستند که ما حمایت شان میکنیم».چامسکی در ادامه تصریح کرد« :ایران ،در
مقایسه با عربستان سعودی ،نروژ حساب میشود .درباره خشونت در خاورمیانه هم ،اقدامات عربستان سعودی
و امارات متحده عربی در یمن که ما ازشان حمایت میکنیم ،از هر چیزی بدتر است».این استاد دانشگاه در ادامه
در جواب این سوال که ریشه نفرت نخبگان سیاسی در آمریکا از ایران چیست ،گفت« :بسیار ساده است :در سال
 ۱۳۵۷[ ۱۹۷۹شمسی] ایران به سمت استقالل حرکت کرد .بدتر از آن ،آن ها یک فرد مستبد منصوب آمریکا
را که همسو با منافع آمریکا بر این کشور حکومت میکرد سرنگون کردند».وی در ادامه تصریح کرد« :آن ها
(سیاسیون در آمریکا) ،این را فراموش نخواهند کرد .در واقع ،اندکی بعد از انقالب ایران ،آمریکا از حمله عراق
به ایران که حملهای ویرانگر بود ،حمایت کرد».

دکتر حسن روحــانــی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه امـــروز یکی
از روزهــای سخت و دشــوار کشور عزیز ایــران در برابر
توطئههای بیگانگان است ،تصریح کرد :به رغم چنین
شرایطی ،راه امام میتواند منجی کشور و مردم باشد و
همان طوری که تکیه امام راحل به مردم بود ،تکیه خلف
صالح او مقام معظم رهبری نیز به مــردم اســت .رئیس
جمهور تصریح کرد :امروز روزی نیست که بخواهیم باری
را که بر دوش داریم بر دوش دیگری بیفکنیم و این فکر
که کسی میتواند حساب خود را از دیگری جدا کند،
اشتباهی محض و بزرگ است.

همچنین به گزارش ایرنا تولیت آستان مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) هم در این مراسم با بیان این که به
توانمندی دوستان در دولت و قدرت جمهوری اسالمی و رهبر معظم انقالب امیدوارم گفت :با اتکا به امید از گردنه
های سخت امروز عبور خواهیم کرد .حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی افزود :روزهای سختی را از حیث
مسائل اقتصادی داریم ولی روزهای سخت تری را پشت سر گذاشته ایم و می توانیم با اتکا به امید از گردنه های امروز
هم مانند شرایط سختی که در سال های جنگ و بعد از آن داشتیم ،عبور کنیم .روزهای خوشی را پیش رو داریم که با
توجه به آن ها مسیر را بهتر و با صالبت تر ادامه خواهیم داد .وی تصریح کرد :امروز بزرگ ترین عامل از شرایط موجود
تزریق امید و توانایی فرزندان کشور است که در راس آن دولت در صف اول مبارزه با دسایس دشمنان قرار دارد و راه
مبارزه با آن بیش از هر چیزی انسجام همه نیروها و به ویژه مدیران کشور است.وی تاکید کرد :باید دست در دست
هم به نیازهای واقعی مردم پاسخ مطلوب دهیم و به توانایی مسئوالن در دولت و به قدرت جمهوری اسالمی و رهبری
که سال هاست سکاندار مجموعه کشور بوده اند ،امیدوارم .به توانمندی مردم امیدوار بوده و هستیم و خواهیم بود و
از خداوند مسئلت داریم انسجام و همدلی را در بین ما مستولی کند.

حاشیه های اولین جلسه دادگاه مشایی
ازتغییرعجیب وکالتا درآوردن پیراهن
اولــیــن جلسه رسیدگی
علنی به اتهامات مشایی
رئیس دفتر احمدی نژاد
دیــــروز در شــرایــطــی در
شعبه اول دادگــاه انقالب
اسالمی تهران برگزار شد
که متهم با لباس زندان و با
دستبند در دادگاه حاضر
شــد ،امــا بــا توجه بــه ترک
جلسه توسط وکیل مشایی و ادعای او مبنی بر مطلع نبودن
از کیفرخواست ،قاضی ضمن اعالم تنفس ،وقت دیگری
را برای دادگاه تعیین کرد.در جلسه دیروز دادگاه مشایی
کیفرخواست قرائت و با اعالم تنفس از سوی رئیس دادگاه،
ادامه این جلسه به وقت دیگری موکول شد .بنا بر اطالعیه
روابط عمومی دادگاه انقالب حسب اعالم رئیس دادگاه در
مهلت تنفس ،به متهم و وکالی وی ،فرصت داده شد که بار
دیگر کیفرخواست را مالحظه و نسخه برداری کنند و برای
تدارکدفاع،مهیاشوند.ادارهکلروابطعمومیوتشریفات
قوه قضاییه نیز عصر دیروز در اطالعیه ای به روند تغییر وکیل
مشایی اشــاره کرد و نوشت :قبل از شــروع دادگــاه وکیل
جدیدی از ناحیه وکالی سابق آقای اسفندیار رحیم مشایی
درمحلدادگاهانقالبحاضرشد ومراتبعزلوکالیسابق

را اعالم و فرد اخیر الذکر
نیز قبل از تشکیل جلسه
دادگاه محل را ترک کرد،
در نتیجه دادگاه با حضور
متهم مذکور و بدون حضور
وکالی مدافع متهم برگزار
شد.تبانی علیه امنیت
کشور یکی از اتهاماتی بود
که نماینده دادســتــان در
حین قرائت کیفر خواست علیه مشایی مطرح کرد .بنا بر
گزارشی که بخش خبری بیست و سی شب گذشته پخش
کرد ،مشایی در این جلسه با رفتارهایی مانند درآوردن
پیراهن سعی در متشنج کردن فضا داشت .او مدعی بود
که از مفاد کیفرخواست اطالعی نداشته ،اما رئیس دادگاه
خطاب به او گفت :او ًال جناب عالی و وکالی شما در محل
دفتر دادگاه کیفرخواست را قب ً
ال مطالعه کرده اید که مراتب
صورتجلسه شده است ،ثانی ًا دادگاه با اعالم تنفس تا وقت
بعدی دادگاه که هفته آینده برگزار خواهد شد ،مجدد و بار
دیگرفرصتمطالعهکیفرخواستوتدارکدفاعرابرایشما
فراهممیکندودراینمدتاجازهمالقاتباوکالیانتخابی
خود را خواهید داشت .در این گزارش تصریح شد که مشایی
وکالی خود را عزل کرده تا زمان دادگاه را تجدید کند.

ادامه واکنش ها به حواشیتجمع درقم
فرماندار قم :در شورای تأمین مصوب شد با عامالن اصلی مراسم برخورد قانونی شود
با گذشت یک هفته از برگزاری تجمع جمعی
از طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه
که با هدف مطالبه عدالت اقتصادی برگزار
شده بود هنوز برخی رسانه ها به حواشی این
جلسه و برخی شعارها و اظهارات مطرح شده
در این نشست اشــاره می کنند و فرماندار
قم هم از برخورد قانونی با برگزارکنندگان
این مراسم خبر داده است .در همین حال
آیــــتا ...محسن مجتهد شبستری عضو
مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتقادات
اخیر مطرح شده دربــاره سخنان رحیم پور
ازغــدی در مدرسه فیضیه به تسنیم گفت:
در این که اشکاالتی به روحانیت و حوزه وارد
اســت ،تردیدی نیست ،منتها این اشکال
بهتر بود با ادبیاتی مناسبتر از سوی آقای
رحیمپور مطرح شود .به نظرم آقای رحیمپور
عزیز برخالف این که برای نظام و مردم بسیار
مفید بوده و هستند ،بهتر بود اشکاالت خود
را با ادبیاتی که موجب تکدر خاطر روحانیت
نمیشد ،مطرح میکرد ،اما این مسئله نباید
موجب بهر هبرداری برخی برای تخریب و
نادیده گرفتن خدمات آقای رحیمپور شود.
▪بسیج دانشجویی :جریاناتی قصد دارند
توجه مردم را از مسائل اصلی منحرف کنند

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی هم در

نامهایبهمراجعتقلیدبااشارهبهحواشیاخیر
دربارهتجمعجمعیازطالبدرمدرسهفیضیه
قم نوشت :جریانات سیاسی و رسانه داری در
کشور وجود دارند که همواره قصد دارند که
توجه مردم را از برخی مسائل اصلی کشور
منحرف کنند و با پررنگ کردن برخی حواشی
وباجوسازیهایمتعددسپرناکارآمدیوسوء
مدیریت خود و جریانات باالسری خود باشند.
این بیانیه در ادامه تأکید کرده است :بدیهی
است که این جریانات به دنبال برجسته کردن
برخینقاطضعفدرنحوهمطالبهگریجریان
انقالبی و به حاشیه کشاندن اصل این رویه
هستد یا در برخی مواقع با انعکاس ناقص یا
دروغ و استفاده از عناصر مبالغه تصویر دیگری
از این موج به حق مطالبه گری ایجاد نمایند.
به همین دلیل است که جریانات و بزرگان
انقالبی باید دقت کنند که از هر آن چه که
باعث حاشیه زایی میشود دوری کرده و البته
به فرافکنی های عدهای سودجو دامن نزنند و
با برجسته کردن مسائل اصلی و مطالبه آن ها
نقشه دشمن را خنثی کنند.

همچنین مصطفی کواکبیان نماینده اصالح
طلب مجلس هم با اشــاره به پالکارد حاشیه
ساز این مراسم در گفت و گو با آرمان با ادعای
نقش فرمانداری قم در برگزاری این تجمع
گفت :وزارت کشور که خیلی راحت میگوید
به ما مربوط نیست ،اما در جای خود میدانم
چه کسانی در قم ،چگونه از طریق فرمانداری
هماهنگ کردند .جالب این که در پایه چوبی
پالکاردها نوشته شده که لطفا بعد از مراسم
برگردانید .همین نکته نشان میدهد که این
هاسازماندهیشدهاست.اینمسئلهراوزارت
کشورنبایدبفهمدیاباالترازآنوزارتاطالعات
نبایدبررسیکندکهاینهاچهکسانیهستند؟

▪آشنا :سکوالریسم محصول بیش فعالی
تحمیل شده بر حوزه است

▪فرماندار قم :در شورای تأمین مصوب شد
با عامالن اصلی مراسم برخورد قانونی شود

با این حال حسا مالدین آشنا مشاور رئیس
جمهور هــم در سلسله توئیتی بــا اش ــاره به

اظهارات مطرح شده در تجمع اخیر مدرسه
فیضیه نوشت :سکوالریسم ادعایی اینان و
بزرگتران شان نه حاصل کم کاری حوزه بلکه
محصول بیشفعالی حکومتی و تحمیل شده
بر حوزه است.
▪ادعای کواکبیان درباره نقش فرمانداری
قم در تجمع فیضیه

در همین حال رضا سیار فرماندار شهر قم در
خصوص تجمع مدرسه فیضیه قم اعالم کرد:

تجمعاتی که در محیط بسته مانند دانشگاهها
و حوزه علمیه و بدون حضور عموم مردم برگزار
میشود ،طبق قانون نیازی به مجوز ندارد
و مسئولیت آن نیز برعهده برگزار کنندگان
مراسم اســت .وی تصریح کــرد :در شــورای
تامین استان نیز مصوب شد تا با عامالن اصلی
برگزاری مراسم و هتک حرمتها برخورد
قانونی شود و مسیر قانونی خود را طی کند،
باید منتظر تصمیم مراجع قضایی و امنیتی
مربوط در خصوص این اتفاق باشیم.
▪علیزاده :هاشمی ســال ها قبل توسط
خودش ترور شد

در واکنشی دیگر علی علیزاده تحلیل گر
مسائلسیاسیدربارهپالکاردجنجالیتجمع
فیضیه توئیت کرد :من هم معتقدم هاشمی
رفسنجانی ترور شد اما نه در استخر فرح بلکه
سال ها قبل هاشمی ترور شد توسط خودش و
درک سطحی اش از توسعه و ولعش برای غرب
و پیوستن به بازار جهانی و سیاست های بی
رحمانه تعدیل و تحویل انقالب مستضعفان به

آقازادگان .نفر دوم انقالب سال  ۶۸ترور شد
ی توخالی بود.
جسد شناور در کاخ ،پوستها 
▪اظــهــارات جنجالی منصور ارضــی در
دعای عرفه

همزمان با حواشی ایجاد شده در تجمع اخیر
طالب در مدرسه فیضیه قم ،براساس گزارش
خبرآنالین ،اظهارات یکی از مداحان مشهور در
مراسم دعای عرفه هم بار دیگر در فضای رسانه
ایکشوربازتابپیداکردهاست.براساسفیلمی
کهازسخنرانیحاجمنصورارضیازمراسمدعای
عرفهمنتشرشده،ویبااشارهبهاقداماتمرحوم
آیتا ...هاشمی رفسنجانی و برنامههای دولت
روحانی میگوید« :اون یارو آخرش در استخر
مرد،اینیاروهمآخرشدراستخرمیمیرد».این
اظهارات با واکنش منفی برخی از رسانه های
حامی دولت روبه رو شده است .روزنامه ایران
با اشــاره به این موضوع نوشت :با این وضعیت
خیلیها میگویند اقدامات هفته قبل مدرسه
فیضیه هم آن طور که گفته میشود ،اتفاقی و
بدونهماهنگینبودهاست.
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«فرزندت کجاست؟»
و تعلل در اجرای قانون
این روزها موضوع کمپین «فرزندت کجاست؟» در جامعه
داغ شده و مسئوالن متعددی در این باره به بیان وضعیت
فرزندان خود پرداخته اند .اتفاقی که اگرچه در کلیت خوب
است و به شفافیت مالی مقامات کمک می کند اما شاهد
هستیم که همین خوداظهاری ها هم بعضا با تمسخر مردم
و عدم باور پذیری آن ها روبه رو شده و شاید در ادامه این نوع
از شفاف سازی نیز لوث شود و به جوک های کوچه بازاری
تقلیل پیدا کند.
به نظر نگارنده می توان برای رسیدن به هدف خوب این
کمپین  ،با تقویت قانون های موجود و تصویب قوانین
جدید یا قوانین معطل مانده ،فارغ از فضاسازی رسانه
ای و غیرقابل راستی آزمایی ،در بستری قانونی و فارغ
از جاروجنجال هایی که ممکن است ناشی از دعواهای
سیاسی هم باشد به این مسئله رسیدگی شود.
یکی از اصول مهم در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران که در قانون اساسی دوره مشروطه نیز تا حدی وجود
داشته اصل  142قانون اساسی است که به قانون از کجا
آورده ای معروف است و می گوید " :دارایی رهبر ،رئیس
جمهور ،وزیران ،همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت
توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخالف
حق افزایش نیافته باشد " .برای اجرای این قانون دفتری
در قوه قضاییه وجود دارد و فهرست اموال مقامات مشخص
شده در اصل  142را با شــروع و پایان مسئولیت شان
مقایسه می کند اما چرا با وجود چنین قانون صریحی در
قانون اساسی به عنوان قانون مادر  ،جامعه دنبال شفافیت
بیشتر است ؟ به نظر می رسد احساس عدم اجرای دقیق
و همراه با اطالع رسانی این اصل برای مردم و رازداری
بیش از حد و خارج از قاعده دربــاره مسئوالنی که مال و
حیثیت کشور در اختیار آن هاست یکی از علل اصلی این
عدم موفقیت باشد.
این محرمانگی های نسبتا وسواس گونه باعث این بوده که
امروز بسیاری از مقامات و فرزندان آن ها که شاید هیچ رانت
و سوءاستفاده ای هم از مقام خود یا والدین شان نداشته
باشند زیر سوال رفته و به قولی تر وخشک با هم بسوزند.
به نظر می رسد توصیه مهم این روزهــا به دستگاه های
مربوط این است که این قانون های مهم که این روزها بیش
از گذشته اهمیت راهبردی خود را نشان داده در روندی
روشن و مورد قبول مردم و همراه با پیوست اطالع رسانی
دقیق و مناسب اجرایی شوند .بی شک این اقدامات به
بخشی از مبارزه با فساد در حکومت تحقق عینی بخشیده و
ضمن اعتماد سازی بیشتر در میان مردم می تواند بسیاری
از مقامات پاک دامن نظام را از تهمت ناخواسته و به نوعی
آش نخورده و دهان سوخته رها کند.

...
گزارش

واشنگتن فری بیکن منتشر کرد

گزارش ها درباره مخالفت  2مؤسسه مالی
آمریکایی با تحریم «سوئیفت»
بنا بر ادعای رسانه های آمریکایی دو موسسه مالی بزرگ
در آمریکا که در هیئت مدیره سامانه سوئیفت هم حضور
دارنــد ،تأکید کــرده اند که تعهدی بــرای قطع دسترسی
ایران به بازارهای مالی در دنیا نخواهند داشت .این خبر
را «واشنگتنفر یبیکن» اعالم کرده که یک رسانه همسو
با جریا ن نومحافظهکار در آمریکاست و از قطع دسترسی
ایران به بازارهای مالی دنیا حمایت میکند .به نوشته این
رسانه آمریکایی «جیپیمورگان» و «سیتیبانک» -دو
موسسه مالی بزرگ در آمریکا که جزو هیئت مدیره شبکه
مالی سوئیفت محسوب میشوند -با قطع دسترسی ایران به
بازارهای مالی بینالمللی مخالف هستند .به گزارش فارس
فری بیکن نوشته این دو موسسه میتوانند نقشی محوری در
پایبندی سوئیفت و اعضای آن به تحریمهای جدید آمریکا
علیه ایران داشته باشند.با این حال به رغم خبر واشنگتن
فری بیکن ،جزئیات بیشتری منتشر نشده که نشان دهد این
دو مؤسسه آمریکایی چقدر در مخالفت با تحریم های ترامپ
مصر هستند .روز پنج شنبه  ۱۶نماینده جمهور یخواه
آمریکایی در مجلس سنا از وزیــر خــزانـهداری کشورشان
خواستند با هدف اعمال فشار حداکثری روی ایران هر اقدام
ممکن را برای قطع ارتباط ایران با سامانه سوئیفت انجام
دهد .تحریم سوئیفت در کنار تحریم نفتی یکی از دو رکن
پایه ای تحریمی آمریکا علیه ایران است که قرار است از 13
آبان به اجرا در بیاید .یک منبع مطلع اروپایی هفته گذشته
ادعا کرده بود اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد سامانهای شبیه
سوئیفت برای حفظ تعامالت تجاری با ایران با هدف حفظ
برجام است .هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان هم خواستار
ایجاد یک نظام مالی مستقل برای کمک به حفظ برجام
بعد از خروج آمریکا از آن شده بود .اما مرکل صدر اعظم
آلمان چندان از این پیشنهاد استقبال نکرد.همزمان با این
تحوالت ،برایان هوک دستیار ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور
ایران از اقدام کمیسیون اروپا برای تخصیص ۱۸میلیون یورو
( 20.7میلیون دالر) برای اجرای پروژههای توسعهای در
ایران انتقاد کرد .هوک که به تازگی در وزارت خارجه آمریکا
به ریاست کمیته اقدام علیه ایران منصوب شده ،در بیانیه
ای با بیان این که این تصمیم اتحادیه اروپا «پیامی اشتباه در
زمان نادرست» به ایران ارسال میکند ،خواستار همکاری
کشورهای اروپایی علیه تهران شد .بهرام قاسمی درباره این
بودجه تأکید کرد بوده که تصویب آن در اتحادیه اروپا ارتباطی
با مذاکرات برجام ایران و اروپا ندارد.
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