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تازههای مطبوعات
••اقتصاد پویا -مدیر مسئول ایــن روزنــامــه بــا انتشار
یادداشتی تأکید کرد :ما هم در این فشارها و مشکالت
بی نصیب نشدیم« .اقتصاد پویا» هیچ گاه وابستگی حزبی
نداشت همین امر تــوان مالی را ضعیفتر کــرده است و
مقاومت ما هم دیگر جواب گو نیست و نخواهد بود .به ناچار
و در کمال تاسف تصمیم گرفتیم که به مدت شش ماه انتشار
را متوقف کنیم تا تدبیری که در امید نهفته است ،نمایان
شود و مجدد به عرصه انتشار روزنامه یومیه برگردیم.
••قانون -مرتضی رکن آبــادی بــرادر غضنفر رکن آبادی
سفیر پیشین ایران در لبنان که در حادثه منا به شهادت
رسید گفت :پیکر شهید رکنآبادی از بین آن شهدایی
که حدود ۵۰۰نفر بودند از همه سالمتر مانده بود .دلیل
آن که چرا مغز و اعضای بدن شهید رکن آبادی را خارج
کردند این است که بنده با کارشناسان امنیتی صحبت
کردم آنها معتقد بودند به احتمال زیاد ایشان را ربوده  ،به
او آمپول اعتراف زده و به همین دلیل مغز ایشان را از بدن
خارج کرده بودند .وی افزود :برای تخلیه بقیه اعضای بدن
گفتند به احتمال زیاد او را با آمپول سمی شهید کرده اند.
به دلیل این که آثار آمپول ها در بدن می ماند  ،مغز و اعضا را
از پیکر تخلیه کرده اند.
••کیهان – این روزنامه در مطلبی با عنوان « پروژه مشترک
«شرق» و «الشرق» برای تفرقه میان دو ملت ایران و عراق»
نوشت :روزنامه اصالحطلب شرق در حالی با انتشار خبر
دروغ «تایید استفاده جنسی مردان عراقی از زنان ایرانی»
آتش یک فتنه خبری را برپا کرد که روزنامه سعودی الشرق
االوسط نیز در ایام اربعین در اقدامی مشابه خطر دروغ
تعرض جنسی به زنــان عراقی توسط ایرانیها! را تیتر
کرده بود.
••ایران -چهرههای ارشد حزب اعتدال و توسعه ،اخبار
منتشر شده در شبکههای اجتماعی مبنی بر کنارهگیری
خود از حزب را تکذیب کردند .فاطمه هاشمی ،اکبر ترکان،
مرتضی بانک و غالمعلی دهقان از جمله این شخصیتها
هستند که ساعاتی پس از انتشار این خبر ،چنین وقایعی
را تکذیب کردند ،هرچند وجود اختالف نظر در حزب را
پذیرفتند و آن را الزمه تحزب دانستند.
••آرمان -پزشکیان نایب رئیس مجلس در گفت و گو با این
روزنامه گفت :ما همواره به جای این که رویکردها و روشها
را تغییر بدهیم مقصرها را معرفی و تالش کردهایم افراد را
مقصر مشکالت قلمداد کنیم .به همین دلیل نیز  ۴۰سال
است نتوانستهایم مشکل مدیریت کشور را حل کنیم.
••جوان -عبدا ...گنجی مدیر مسئول این روزنامه طی
یادداشتی با تقدیر از سخنان رئیس جمهور در مجلس
نوشت :روحانی کوچک نشد که بــزرگ شــد ،امــا حتم ًا
سربازان ملکه و تجدیدنظرطلبان راضی نخواهند شد.
روحانیهمنحوهثبتتاریخآیندهراخوبمیداندوهمعلت
عصبانیت و بغض آمریکا و انگلیس و پیادهنظام بومی آنان
را میداند .هرچند پرستیژ روشنفکرانهاش مانع به زبان
آوردن توقعات آلودگان میشود.
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انعکاس
••پارس نیوز مدعی شد :قرار است بهزودی ترکیب جدید
هیئترئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
انتخاب شود .رئیس دولت اصالحات بر ریاست عارف در
شورای عالی تأکید دارد و معتقد است او هم در مجلس
ریاست فراکسیون و مجمع امید را بر عهده و هم ارتباط
و تعامل خوبی با حاکمیت دارد ،ازایـنرو باید در جایگاه
ریاست شورا حضورداشته باشد.
••دیپلماسی ایرانی نوشت :سه کشور اروپایی فرانسه،
انگلیس و آلمان در حالی اصرار به ماندن ایران در برجام
دارنــد و می گویند که حفظ برجام با اعتبار و استقالل و
امنیت اروپا ارتباط مستقیم دارد که تا کنون نه تنها اقدامات
عملی برای حفظ آن نکرده اند و نه تنها با گذشت حدود
سه ماه از خروج آمریکا از برجام هیچ راهکار عملی به ایران
پیشنهاد نــداده اند بلکه بر عکس کارهای آن ها به ویژه
شرکت هایشان حکایت از آن دارد که آن ها همچون آمریکا
به دنبال فشار به ایران هستند تا آن چه را ترامپ بهانه خروج
آمریکا از برجام می داند ،رفع کنند.
••اعتمادآنالین نوشت  :غالمرضا حیدری نماینده تهران
گفت :ما با حمایتی که آقای خاتمی داشتند ،از روحانی
حمایت کردیم .شاید شخص من این کار را نمیکردم .ما به
تبعیت از آقای خاتمی از رئیسجمهور حمایت کردیم و االن
وظیفه خود میدانیم حامی او باشیم ،ولی منتقد هستیم و
داریم تند هم می شویم .ایشان حداقل برای احترام آقای
خاتمی هم شده باید با مردم صادقانه حرف بزند.
••تابناک نوشت  :الشرقاالوسطنوشت :آخریناظهارنظر
رئیس جمهور سابق ایران ،دفاع از لباس مشکی و چسب
بدنسرناویلیامزاستکهبرخالفمعیارهاواستانداردهای
لباس مسابقات قهرمانی تنیس فرانسه ،شناخته شد .این
روزنامه عرب زبان ادامه داد :این که شخصی مانند احمدی
نژاد از آزادی زنان در فرانسه یا آمریکا صحبت کند ،واقعا
مضحک است و نمی توان آن را جدی گرفت .واقعیت آن
است که رئیس جمهور سابق ایران کاری به شکل و رنگ
لباس سرنا ویلیامز ،قهرمان تنیس ندارد ،بلکه وی سرگرم
ضربه زدن به مسئوالن فعلی دولت ایران است .
••اعتمادآنالین مدعی شد :خجسته ،رئیس فراکسیون
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت :خودروسازان قطعات را
با دالر  3200تومانی خریدند و خودروها را در انبار دپو
کردند .آن ها اکنون این خودروها را با دالر  10هزار تومانی
در بازار میفروشند و میگویند قطعه نداریم .فراکسیون
مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به بحث افزایش قیمت
خودرو ورود کرده است و بحث باال رفتن بیضابطه قیمت
خودرو و تخلف خودروسازان را بررسی میکند.
••تابناک نوشت :الیاس حضرتی ،نماینده تهران درباره
گزینههایی که توانایی به عهده گرفتن سکان وزارت اقتصاد
را دارند ،بیان کرد :اگر دولت واقعا به دنبال حل مشکالت
اقتصادی است ،باید سراغ کسانی برود که صاحب نظر
هستند و نقشه راهــی بــرای عبور از مشکالت اقتصادی
دارند؛ آقایان طیبنیا و عبده تبریزی به نظر من دو نفری
هستند که استاد مسلم اقتصاد هستند و بودنشان در این
وزارتخانه به آن اعتبار خواهد داد .اگر دولت صرفا به دنبال
یک فرد اجرایی برای تصدی وزارت اقتصاد است ،آقای
تقوینژاد در بین معاونان این وزارتخانه بهتر از بقیه است.
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شرمن:پشیمانم که گفتم ایرانیها فریبکارند
الریجانی :تردید داریم که اروپا بتواند قول هایش را عملی کند

معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا و سرپرست
تیم مذاکرهکننده هستهای کشورکه پنج سال
پیش گفته بود فریبکاری بخشی از ژن ایرانیان
است ،از این توهین خود ابراز تاسف و پشیمانی
کرد .این پشیمانی در شرایط ابراز می شود که
خروج آمریکااز برجام و مواضع بدون ثبات کاخ
سفیددرباره تعهدات بین المللی عمال آمریکا را
در جهان به کشوری که نمی توان هیچ اعتمادی
به آن داشــت بــدل کــرده اســت .ایــن موضوع از
آن نظر اهمیت دارد که وندی شرمن به عنوان
سرپرست تیم مذاکرهکننده آمریکا در مذاکرات
هستهای چند بار بر آن چه بی اعتباری قول های
تهران می خواند ،تاکید کرده بود .وندی شرمن
که کتابش درباره مذاکرات هسته ای به زودی
منتشر می شود و اساس ًا مصاحبه اش با شبکه
سی بی اس نیوز به علت انتشار همین کتاب
است ،درباره جمله جنجالی اش در زمان گفت
و گوهای هسته ای تصریح کرد :من از اینکه این
حرف را زدهام پشیمانم .من در پاسخ یک سناتور
کمیته روابــط مجلس سنا گفتم که فریبکاری
بخشی از دی ان ای ایرانیهاست و این اظهارنظر
بهشعارهاییعلیهمندرخیابانهایتهرانمنجر
شد .به گزارش ایسنا ،شرمن این اظهارات را در
قالب مصاحبه ای درباره کتاب جدیدش مطرح
کــرده اســت؛ کتابی که ظاهر ًا در آن تجربیات
مذاکره یک آمریکایی با مقامات ایــران و کره
شمالی به رشته تحریر در آمده است .به گزارش
تسنیم ،شرمن همچنین در این گفت و گو ادعا
کرد که در طول گفتوگوهای هستهای ایران،
خودش و دخترش ایمیلهایی با این مضمون
دریافت کرده که در حالی که او مشغول پیش
بردن مذاکرات است ،همسرش در حال معاشقه
با زنی دیگر در اروپاست!
▪مــذاکــرات برجامی مــعــاون وزیـــر خارجه
انگلیس در تهران

در عین حال گفت و گوهای برجامی همچنان
ادام ــه دارد؛ مــعــاون امــور خاورمیانه وزارت
امور خارجه انگلیس برای دیدار و گفتوگو با
سیدعباس عراقچی ،معاون سیاسی وزارت
امور خارجه و دیگر مقامات کشورمان به تهران
سفر کرده است .به گزارش ایسنا ،همکاریهای
اقتصادی دو جانبه در پی خروج آمریکا از برجام
و نحو ه تامین ساز و کارهای پولی و مالی بین

دو کشور به رغم تحریمهای آمریکا اصلیترین
محورهای گفتوگو ی این دو دپیلمات ارشد
ایرانی و انگلیسی است .آلیستر برت پیش از
سفرش به تهران در بیانیهای اعالم کرد :تا زمانی
که ایران به تعهدات خود در برجام عمل میکند،
ما نیز به آن متعهد میمانیم زیرا معتقدیم این
توافق بهترین راه حصول اطمینان از آیندهای
امن و امان برای منطقه است.
▪موگرینی :تأیید پایبندی ایران به برجام خبر
خوبی است

این گفتوگوهادرشرایطیاستکهبعدازخروج
آمریکا از برجام ،آژانس بین المللی انرژی اتمی
دو مرتبه پایبندی ایران به برجام را تأیید کرده
است .دیــروز فدریکا موگرینی ،نماینده عالی
اروپا در سیاست خارجی در یک کنفرانس خبری
با اشــاره به این موضوع گفت :در شرایطی که
اتحادیه اروپا همچنان برای حفظ توافق هستهای
ایــران در تالش اســت ،تایید پایبندی ایــران به
تعهداتش در توافق هستهای خبر خوبی است.
به گزارش ایسنا این مقام اروپایی افزود :تالش
ما بــرای حفظ توافق هستهای ادامــه مییابد.
سخنگویوزارتخارجهچینهمضمناستقبال
از تازهترین گــزارش آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی درباره برجام از همه طرفها خواست که به
منظور تحقق منافع مشترک جهانی به پایبندی
به برجام ادامه دهند.
▪الریجانی :بعید است که اروپاییها بتوانند
تصمیم درستی بگیرند

در عین حــال مقامات کــشــورمــان ب ــرای ادامــه

مذاکرات با اروپا افق روشنی را تصویر نمی کنند.
به گزارش مهر رئیس مجلس با اشاره به این گفت
و گوها تصریح کرد :در این که اروپاییها بتوانند
درست تصمیم بگیرند یا نه ،تردید وجود داشت اما
با توجه به این که سه رهبر اروپایی تماس گرفتند و
خواهان مذاکره شدند ،جمهوری اسالمی تصمیم
گرفت زمانی را برای مذاکره با اروپاییها تعیین
کند .الریجانی با اشاره به کارشکنی غربیها در
خصوص برجام ،گفت :بعید است که اروپاییها
بتوانند در این خصوص تصمیم درستی بگیرند
بنابراین باید توان داخلی را تقویت کنیم .رئیس
مجلس تأکید کرد :استدالل جمهوری اسالمی
اینبودتاجاییکهممکناستدرصیانتازموضوع
هستهای ،فشار کمتری به مردم وارد شود اما در
این که اروپاییها بتوانند حرفهایی را که زدهاند،
عملی کنند ،تردید وجود دارد .الریجانی افزود :آن
هادورنمایخوبیارائهکردهاندامامعلومنیستدر
عملچهکنند،بنابراینخودمانبایدسازوکارهای
جدیدی برای اداره کشور در نظر بگیریم.
▪مشاور وزارت انرژی آمریکا :توان اروپا برای
حفظ برجام محدود است

در تأیید این گفته علی الریجانی ،مشاور وزارت
انرژی آمریکا در گفت و گو با مهر تأکید کرد :توان
اروپا برای حفظ برجام محدود است .به گفته متیو
بان اتحادیه اروپا تالش میکند توافق هستهای
با ایــران را نجات دهد ،آن ها در تالش هستند
تا راه حل های ابتکاری برای ادامه همکاری با
ایران با وجود تحریم های ایاالت متحده در نظر
بگیرند اما در برابر تحریمهای آمریکا ،دامنه
عملکرد این اتحادیه بسیار محدود است.
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نماینده آمریکا به اسرائیل رفت؛ پوتین و اردوغان به
تهران می آیند

ادلب؛ محور رایزنی های دیپلماتیک درمنطقه

در حالی که تحوالت نظامی در سوریه شدت گرفته و حتی بیم یک نبرد نظامی
جدید با مداخله آمریکا مطرح می شود ،نماینده این کشور در امور سوریه
با سفر به سرزمینهای اشغالی ،اردن و ترکیه ،در خصوص مقابله با حضور
منطقهای ایران ،تأمین امنیت اسرائیل و به ویژه مخالفت با عملیات ارتش
سوریه در ادلب رایزنی میکند .بنا بر اطالعیه وزارت خارجه آمریکا ،جیمز
جفری قرار است در گفت و گو با مقامات اردنی و ترکیهای بر موضع مخالف
آمریکا با عملیات قریبالوقوع ارتش سوریه در استان ادلب [برای بیرون راندن
تروریستها و معارضان مسلح] تأکید کند .در بیانیه وزارت خارجه آمریکا
همچنین آمده است که نماینده ویژه ایاالت متحده در امور سوریه ،مسئله
[آمادگی گروههای معارض و تروریست برای صحنهسازی وقوع یک حمله
شیمیایی] را بررسی خواهد کرد ،مسئلهای که بهگفته آمریکاییها «ادعایی
عجیب و غریب از سوی روسها» توصیف شده است.چند روز بعد از سفر این
مقام آمریکایی و در جمعه هفته جاری قرار است رؤسای جمهور ایران ،روسیه و
ترکیه در تهران گرد هم بیایند تا در قالب مذاکرات آستانه ،درباره ادلب سوریه
رایزنی کنند .آخرین دیدار میان روحانی ،پوتین و اردوغان در ماه آوریل در
آنکارا صورت گرفت و پیش از آن نیز دیدار مشابهی در ماه نوامبر در سوچی
روسیه برگزار شد .همزمان با این سفرها ،وزیرجنگ رژیم صهیونیستی مدعی
شده که ایران فعالیتهای نظامی و حضور خود را در سوریه به شدت کاهش
داده است .به گزارش ایسنا ،لیبرمن با این ادعا که ایران ابعاد فعالیتهای
خود در سوریه را کاهش داده است ،گفت :به نظر میرسد ایران برنامه خود را
برای آن چه ساخت کارخانههای تولید موشک در سوریه خوانده ،متوقف کرده
است .وی همچنین بدون ارائه توضیح بیشتری مدعی شد« :ایران همچنان
قصد دارد بنادر و فرودگاههایی را در سوریه ایجاد کند و بررسی ایده ساخت
پاسگاههای مرزی در این کشور را ادامه می دهد».
▪ولید المعلم :ایران شریکی مهم و دوست کشور سوریه است

هفته گذشته سند موافقت نامه همکاریهای دفاعی و فنی بین ایــران و
سوریه با حضور وزیران دفاع دو کشور در دمشق به امضا رسید .محور این سند
همکاری که در خالل سفر امیر سرتیپ حاتمی به امضا رسید ،مشارکت در
بازسازی سوریه و گسترش همکاری های نظامی بین دو کشور اعالم شد.
به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه هم
که روز پنج شنبه برای دیدار با سرگئی الوروف همتای روس خود به روسیه
سفر کرده بود ،به خبرنگاران گفت که جمهوری اسالمی ایران شریکی مهم
و دوست کشور سوریه است .به گزارش خبرگزاری میزان سردار وحیدی
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی نیز با بیان این که آمریکاییها آرزوهای تعبیر
نشده زیادی داشته و دارند که یکی از آنها تجزیه دولت سوریه و تشکیل یک
دولت ضعیف و ناتوان در آن سرزمین است ،افزود :امروز جامعه ،دولت و ارتش
سوریه به مراتب قویتر از هفت سال پیش شدهاند .وی افزود :امروز جهانیان
میبینند که ارتش سوریه در یک نبرد تمام عیار مقابل گروهکهای تکفیری
تحت حمایت استکبار جهانی پیروز شده است ،همچنین دولت سوریه نیز
محاصره و فشارهای دولتهای غربی را از سر گذرانده است .جامعه سوریه
هم که از چالش تهدیدات سربلند بیرون آمدند ،امروز به مراتب مقاومتر از
هفت سال پیش هستند.

...



قوه قضاییه

بسیج

قول مساعد قوه قضاییه برای تغییر احکام دانشجویان و زنان

آغاز رزمایش بزرگ سپاهیان محمدرسولا۲ ...

ایسنا-عضوکمیسیونآموزشمجلسدربارهجلسهاشبایکمقامارشدقضاییبرایپیگیریوضعیتدانشجویان
و احکام حبسی که برای آن ها صادر شده است گفت :ایشان پرینتی از نامه وزیر علوم آورد که در آن اسامی تمامی
دانشجویانی که گرفتار احکام سنگین شد هاند ،وجود داشت؛ از جمله پریسا رفیعی .ایشان گفت که نهایت
تالش خود را به کار میگیرد تا این احکام تغییر کند .به گفته فاطمه سعیدی در خصوص زنان بازداشت شده در
ناآرامیهای مردادماه نیز قول مساعد داده شد.

تسنیم  -رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد
رسول ا ...طی سخنانی گفت :در این رزمایش 7014گروه جهادی به تعداد 150هزار نفر شرکت میکنند .سردار
غیبپرور افزود :این رزمایش در یکیاز روزهای هفته دفاع مقدس و با اجتماع  700هزار نفری بسیجیان در مراکز
استان ها اجرا می شود .نقطه اوج این مرحله اجتماع  100هزار نفری بسیجیان در تهران است .در این اجتماع
 100هزار نفر از بسیجیان سازمان دهی شده شرکت میکنند.

برخی چهره های اصالح طلب خبرهای مربوط به عضویت شان در شورای عالی سیاست گذاری این جریان را رد کردند

ترکیب تشکیالت اصالح طلبان در ابهام
صوفی :ساز و کار کنونی اصالح طلبان اعتماد عمومی را سلب کرده است

طاهری -پس از ماه ها رایزنی درباره نهادهای سیاست
گـــذاری اص ــاح طلبان بــه تــازگــی بــرخــی چــهــره های
اصالحات از منتفی شدن ایــده پارلمان اصالحات در
جلسه مشترک خاتمی و موسوی الری خبر داده و از
ترکیب جدید شــورای عالی سیاست گــذاری برای دور
جدید سخن به میان آوردهاند اما با این حال برخی دیگر
از منتقدان شورای عالی اصالح طلبان از جمله کواکبیان
خبر خارج شدن پارلمان اصالحات از دستور کار اصالح
طلبان را تکذیب کرده اند.در جدیدترین موضع گیری
درباره نهادهای سیاست گذار در اصالح طلبان ،ارگان
رسانه ای کارگزاران در گزارشی با اشاره به فعالیت های
جدید شورای عالی سیاست گذاری از شروع به کار آن از
روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و مدعی شد که مهم ترین
ویژگی دور جدید فعالیت های این شورا دعوت از اصالح
طلبان برجسته ای همچون عبدا ...نوری و مصطفی معین
است که می توانند ریاست این شورا را برعهده بگیرند.
سازندگی در عین حال تأکید کرد که بنابر شنیده هایش
عارف در این دور همچنان رئیس شورای سیاست گذاری
اصــاح طلبان باقی خواهد ماند .این گــزارش تصریح
کرد که محسن هاشمی رفسنجانی از جایگاه حقوقی
اش یعنی ریاست شــورای شهر تهران ،محسن صفایی
فراهانی ،محسن امین زاده و فرزانه ترکان و عماد بهاور
از دیگر اعضایی هستند که به شورای سیاست گذاری
اضافه خواهند شد .ارگــان رسانه ای حزب کارگزاران
در ادامــه گــزارش خود ادعا کرده است که عامل اصلی
تأخیر در تشکیل دور جدید فعالیت این شورا اختالف نظر
محمدرضا عارف و سید محمد خاتمی بوده است.
▪ادعاهایی که به سرعت تکذیب شد

ایناولینبارنبودکهرسانههاوشخصیتهایاصالحطلب
ادعاهایی را درباره ترکیب جدید شورای سیاست گذاری
اصالح طلبان مطرح کرده بودند .از جمله گمانه زنی ها
دربارهافرادتازهاضافهشدهبهاینشوراشاملافرادیچون
شهیندخت موالوردی ،محمد سالمتی ،محسن آرمین،
محمد کبیری ،دینی ،بابک بهادری ،فرشید گلزاده ،فائزه
دولتی ،مهدی شیراز و پرستو سرمدی بود .اما از سوی
شخصیت ها و نهادها این ادعاها تکذیب یا تأیید نشد .این
بار اما ساعاتی پس از انتشار گــزارش سازندگی ،تعداد
زیادی از شخصیت هایی که نام آن ها به عنوان اعضای
شورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانآمدهبود،بهآن
واکنش نشان دادند .دفتر عبدا ...نوری وزیر کشور دولت

عالی سیاست گــذاری اصال حطلبان در موضع گیری
دیــگــری بــا ض ــروری دانستن تجدیدنظر در رویــکــرد و
سازوکارهای جریان اصالحات به باشگاه خبرنگاران
گفت :اگر بخواهیم مجدد با مردم تجدید میثاق کنیم
و اقبال آن ها را به جریان اصالحات بازگردانیم ،باید
دست به اصالحات ساختاری بزنیم و گفتمان خود را
تغییر دهیم ،همچنین الزم است تا تعریف اصالح طلبی و
مصادیق آن را در دستور کار قرار دهیم.
وی تأکید ک ــرد :بــه نظر م ـیرســد ،ادامـــه رونـــدی که
اصالحطلبان تاکنون طی کردهاند سبب خواهد شد تا
اعتماد مردم را از دست بدهند.
▪شکوری راد :شاید اصالحطلبان تا مدتی ،برای نسل
سرخورده جذابیتی نداشته باشند

اصالحاتدرمطلبیبااشارهبهخبرمنتشرشدهدرروزنامه
سازندگی تأکید کرد« :ایشان تصمیمی برای حضور در
شورایمذکورندارند».اینمطلبرافرزندعبدا...نوریدر
گفت وگو با ایرنا هم تایید کرد .پیش از این حسین مرعشی
عضو هیئت رئیسه شورای عالی اصالح طلبان هم در گفت
و گویی درباره خبر پیوستن عبدا ...نوری به شورای عالی
اصالح طلبان تاکید کرد که وی به شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان نمی آید .در همین باره مصطفی
معین فعال سیاسی اصالح طلب حضور خود در شورای
عالی را رد کرد و گفت :در جریان چنین دعوتی نیستم.
وی افزود :انتشار چنین خبری بدون هماهنگی و اطالع
وی بوده است .محسن صفایی فراهانی هم در گفت و گو
با ایرنا درباره دعوتش به شورای سیاست گذاری ،از این
موضوع اظهار بی اطالعی کرد .محسن هاشمی ،رئیس
شورای شهر تهران هم در گفت و گو با انتخاب ،دعوت از
شخص او برای حضور درشورای سیاست گذاری اصالح
طلبان را تکذیب کرد و گفت :هنوز مشخص نیست مراد
دقیق از آن تصمیم چیست و این که تصمیم گرفته شده
در شورای سیاست گذاری اصالح طلبان ،برای عضویت
حقوقیرئیسشوراستیاخیر؟احتمالدیگرایناستکه
مقرر باشد یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز در شورای
سیاست گذاری اصالح طلبان حاضر باشد .در این صورت
روال طبیعی این است که برای این موضوع و انتخاب یک
نماینده ،درشورای شهر رای گیری شود .

▪واکنش تند انتخاب به گزارش سازندگی

پایگاه خبری اصالح طلب انتخاب در واکنشی تند به
گــزارش سازندگی نوشت :این چندمین بار است که
تیترهای یک روزنامه سازندگی تکذیب می شود؛ روزنامه
ای که به دلیل دیــده نشدن نــزد مخاطبان در فضای
مکتوب ،فروش بسیار اندک و برگشتی  95درصدی آن،
تالش دارد با پخش شایعات و خبرسازی ها در فضای
مجازی ،صفحه اول خود را در تیراژ وسیع منتشر کند.
▪صوفی :ســاز و کــار کنونی اصــاح طلبان اعتماد
عمومی را سلب کرده است

علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات و عضو شورای

علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت هم به جماران
گفت :براندازان که چند طیف هستند ،باید در دوره ای
خود و راهحل هایشان را عرضه کنند ،تا این بخش از مردم
ببینند که در سراب آن ها ،آبی پیدا نمیشود و دستاوردی
وجود نــدارد .بنابراین تا مدتی ،شاید سخت باشد و ما
اصال حطلبان نتوانیم حرف هایی بزنیم که برای نسل
منفعل و سرخورده ،جذابیتی داشته باشد.
▪بهادری :اعضای فراکسیون امید در حال ریزش است

در همین حــال هــادی بــهــادری عضو شــورای مرکزی
فراکسیون امید در موضع گیری دیگری که نشان دهنده
وضعیت نامناسب تشکیالتی اصالح طلبان است ،ضمن
بیان ایــن که فراکسیون امید در حــال از دســت دادن
اعضایش است،افزود :علت این موضوع ،شنیده و دیده
نشدن برخی حرفها در فراکسیون است.
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کاوۀ امروزم آرزوست
برخی نام ها ،از شناسنامه برمی خیزند و به شناسه تبدیل
میشوند برای یک مکتب.به سان پرچمی قد میکشند برای
یک عقیده و می مانند تا همیشه تاریخ به گونه ای که برگ به
برگ تقویم ها ،از آنان خاطره به دل می گیرد و یادشان را به
نگهبانیبرمیخیزد.دردفاعمقدسازاینشناسههاوپرچم
هاکمنداشتیم.شناسههاییکهنشانهبلوغیکملتدرمکتب
حقیقتبودند.پرچمهاییکهاستمرارعزتکشوررابهاهتزاز
درمیآمدند.درمیاناینشناسهها،محمودکاوهجایگاهویژه
ای دارد .جوانی که دست قدرت خدا بود در پاک سازی زمین
ازآلودگیباطلباوران.جوانمردیکهمروترانهفقطدرحق
دوست که در حق دشمن هم روا می داشت .او درعین حالی
کهترجماناشداءعلیالکفاربود،درعینسختگیری،مروت
می ورزید و هرگز پا از این دایره بیرون نمی نهاد .کاوه ،رحماء
بینهمراهممعنایینوبودوهمیناورادردلرزمندگانومردم
محروم قــرارداد ،صاحب خانه کرد .او اهل حق بود و در هر
ِ
حقیقتوجودش،
حقمطلبراادامیکردبنابراین
ماموریتیِ ،
باطلظلمتراازمیانبرمیداشت.اوباشهادت،
نوریبودکه ِ
به جاودانگی رسید و به مدلی تبدیل شد که باید در هر زمان
و متناسب با هر نیاز ،با بازتولید او ،از حقانیت دفاع کنیم و
مرزهای فکری و فرهنگی و جغرافیایی خود را اقتداری چنان
بخشیمکههیچچشمیراجرئتچپنگاهکردنبهآننباشد.
باری ،کاوه نباید پایان یافته تلقی شود .این هم کفران نعمت
شهادت است و هم کفران غیرتی که باید در رگ های نسل
امروز جاری باشد .ما باید نو به نو ،کاوه داشته باشیم و همین
امروز و متناسب با نیازها و برای عبور از تنگناهای اقتصادی
و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و ...باید به توان کاوه هامان
تکیه کنیم .به جوانانی که اگر میدان در اختیارشان باشد با
میانداری،عرصهراازبیگانهمیگیرندودراختیاردوستقرار
می دهند .تجربه هم ثابت کرده است که هرگاه و هر جا دور با
جوانان افتاده ،نتیجه خیلی بیشتر از آن چیزی بوده است که
انتظار داشته ایم .تجربه انقالب ،تجربه عبور موفق از جنگ
تحمیلی و تبدیل کردن آن به دفاع مقدس ،تجربه بیشترین
دستاورد از کمترین آورده در مقاطع گوناگون و ...نشان
میدهد که ما از واگذاری کار به جوانان سود کردهایم .امروز
هم باید از آن تجربه درس بگیریم و در عرصه های گوناگون،
میدان را به کاوه ها بسپاریم .چرا در بسیاری از حوزه ها به
جوانان دانشمند و کار بلدمان اعتماد نکنیم .من سالگرد
شهادت سرلشکر رشید سپاه حق ،محمود کاوه را فرصتی
مناسب میدانم تا دعوت کنم از مسئوالن که تجربه کاوه در
جنگ را به فرصت مدیریت کاوه ها در عرصه های گوناگون
تبدیل کنند .مطمئن باشید که نتیجه ،موفقیت خواهد بود.
نگویند بعضی ها که آن نسل و آن عصر استثنا بود ،در همین
عصر و نسل نمونه موفق فراوان داریم و اگر میدان را در اختیار
بگذاریمآرزویمادرتکثیرکاوهمحققخواهدشد.

...
اخبار

آخرین وضعیت لوایح چهارگانه
مرتبط با FATF
خانه ملت  -رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره آخرین
وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با  FATFدر کمیسیون
متبوعش ،گفت :الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسمپسازتاییدوتصویبتوسطدولتابالغشد.الهیار
ملکشاهیگفت:همچنینالیحهاصالحقانونمبارزهباپول
شویی پس از برطرف شدن ایرادهای شورای نگهبان مجدد
به صحنمجلس ارسالشد .وی افزود:الیحه الحاقایران به
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی ،موسوم به
پالرمو در جلسات آینده بررسی خواهدشد.

وابستگان نظامی خارجی از نمایشگاه
دستاوردهای دفاعی ایران بازدید کردند
باشگاه خبرنگاران  -وابستگان نظامی خارجی مقیم
تهران روز گذشته از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی وزارت
دفاعوپشتیبانینیروهایمسلحبازدیدکردند.امیرسرتیپ
احدی معاون امور بین الملل وزیر دفاع ،گفت :رویکرد ما در
دیپلماسی دفاعی مبتنی بر ارتباط و تعامل با همه کشورها
منهای رژیم اشغال گر قدس در چارچوب سیاست خارجی
کشور برای دست یابی و کمک به صلح و امنیت منطقه ای و
جهانی و پیشگیری از بحران هاست.

مشایی ،بقایی و جوانفکر امروزمحاکمه می شوند
ایرنا  -مشایی ،بقایی و جوانفکر امروز یک شنبه در دادگاه
های انقالب و کارکنان دولت محاکمه می شوند .جوانفکر
به دلیل مشایعت مشایی در به آتش کشیدن حکم دادگاه
بقاییدرمقابلسفارتانگلیسبهدادگاهاحضارشدهاست.

عمران خان :خواهان ارتباط خوب با ایران هستیم
تسنیم – عمران خان در پاکستان که به تازگی به نخست
وزیری انتخاب شده در گفت و گو با مجریان شبکههای
مختلفتلویزیونیپاکستانگفت:ماخواهانروابطیخوب
و برادرانه با ایران ،افغانستان و هند هستیم.

خبر مرتبط

کرباسچی :بحث عبور کارگزاران از دولت اص ً
ال مطرح نیست
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هم در واکنش به بیانیه اخیر این حزب که برخی آن را عبور از روحانی
دانسته بودند با نفی این تلقی گفت :بحث عبور از دولت در شرایط فعلی اصال مطرح نیست بلکه بحث ما آن است که
فردی را انتخاب کرده ایم و خواستههایی از او داریم و در چنین شرایطی فرد منتخب باید زمینههای حمایتی خود را
تقویت کند .وی همچنین افزود :ما باور نداریم دولت شکست خورده است بلکه معتقدیم دولت برای بهبود شرایط
کشور ،تامین مصالح ملی و همچنین بهبود شرایط زندگی مردم باید تحرک بیشتری از خود نشان دهد.
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