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تازه های مطبوعات
••کیهان -این روزنامه نوشت :آمریکا بعد از جنگ
افغانستان ،عــراق و سوریه تبدیل به ابرقدرت
سالخوردهای شــده و از روسیه و چین گرفته تا
ایران را به سمت پر کردن جای خالی خود سوق
داده است .ایران بارها به دروازه آمریکا گل زده ،به
گونهایکهاینتصوربهوجودمیآیدکهایرانتبدیل
بهقدرتیبزرگشدهاست.بااینهمه،چشمپوشی
آمریکا از اقدامات ایران به دلیل سرگرم بودنش به
قضایای راهبردی دیگر بزرگ ترین تشویق برای
ادامهدادنبهطرحتوسعهطلبیاشاست.
••آرمان ملی-این روزنامه نوشت:آیت ا ...جوادی
آملی در دیـــدار پیمان جبلی رئیس سازمان
صداوسیما گفت :این مملکت به لطف الهی همه
چیز دارد ،با وجود این همه منابع و سرمایه های
مادیومعنویفراوانیکهدراینکشوروجوددارد،
مردمراکمیتهامدادیادارهکردنننگاست.این
مرجع تقلید خاطرنشان کرد :نباید انتظار داشت
با چند برنامه طنز ،جامعه شاداب و بانشاط شود،
بایدبدانیمجامعهگرسنهبابرنامهطنزشادابنمی
شود ،اگرچه وجود این برنامه ها مانعی ندارد لکن
اگرمشکالتاساسیمردمبرطرفشود،قطعاامید
ونشاطبهجامعهبازخواهدگشت.
••هفت صبح-این روزنامه در گزارشی با تیتر
«ماجرای این جمعه سیاه دلچسب» نوشت :تا
همینچندسالپیشجمعهسیاهبرایماایرانیها
یادآور چیزی نبود غیر از کشتار معترضان به دست
حکومت شاه در میدان ژاله به تاریخ  ۱۷شهریور
 ۱۳۵۷اما کمکم با گسترش فعالیت شبکههای
اجتماعی و بیشتر شدن فروشگاههای اینترنتی
پاییکجمعهسیاهدیگرهمبهزندگیمابازشد...
برایاینکهعبارتجمعهسیاهاحساسبدیهمدر
ایرانیهاایجادنکندکلمهحراجمعهدرستشدکه
ترکیبحراجوجمعهبود.
••جمهوری اســامــی -ایــن روزنــامــه نوشت:
رسانههایغیردولتیبرپایهمشکالتجاریمردم
معتقدند اولین قدم در موفقیت دولت سیزدهم،
دوری از شعارزدگی است زیرا اکنون شرایط به
نحوی است که مردم واقعیتها و مشکالت را با
گوشت و پوست خود احساس میکنند و ارزشی
بــرای شعارهای سرگرمکننده قائل نیستند و
معتقدند عزت کشور و انقالب ،در گرو واقعبینی
و راهحلهای مبتنی بر واقعیتها و رعایت منافع
ملی،باپیششرطحذفمنافعجناحیاست.

انعکاس
••نامه نیوز مدعی شد :وکیل حجت االسالم
ناطقنوری از به نتیجه رسیدن شکایت موکلش
از حمید رسایی به دلیل ایراد اتهاماتی در خالل
رسیدگیبهپروندهاکبرطبریخبرداد.علیاصغر
نیکنهادبااعالماینخبراظهارکرد:حمیدرسایی
به«نشراکاذیببهقصدتشویشاذهانعمومی»در
دادگاه بدوی محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر
دادسرای ویژه روحانیت نیز عینا تایید شد .سال
گذشتهحمیدرساییدرحینبرگزاریدادگاههای
اکبرطبری،باانتشاررشتهتوییتیاتهاماتیراعلیه
حجتاالسالمناطقنوریمطرحکردومدعیشد
طبریباحمایتواعمالنفوذعلیاکبرناطقنوری
فرماندارنوروسپسباهمانشیوهواردقوهقضاییه
شدهاست.
••جماران نوشت :غالمرضا مصباحیمقدم كه
پسازسالهاحضوردرپارلمان،هماکنونازجمله
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در عین
حال در قامت سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از
جدیترین حامیان انتخاباتی رئیسی است ،گفته
است:گزارشرئیسجمهوریدربارهگشایشهای
اقتصادی درســت اســت .مــردم االن حاصل این
گشایشها را بهصورت ملموس و محسوس در
زندگی معیشتی خودشان درك نمیكنند اما در
ماههای آینده آثار مثبت این گشایشها نمایان
خواهدشد؛دولتنمیخواهداغراقیازیادهگویی
كند».
••اکو ایران نوشت :علیرضا زاکانی در تازه ترین
اقدامخودخبرازراهاندازیصندوققرضالحسنه
در هر محله تهران و اهدای وام قرضالحسنه به
شهروندان تهرانی داده اســت ،اقدامی که بی
شباهت به اهدای وام ازدواج یک میلیونتومانی
احمدی نژاد در زمان شهرداری خود به زوجهای
جــوان نیست .حال این پرسش مطرح است که
ایجاد  ۳۵۴صندوق قرض الحسنه در دورانی که
شهرداریباچالشهایمالیزیادیروبهروست،
چقدرتحققپذیراست؟
••دیده بان ایــران نوشت « :مسعود قرهخانی»
سیاستمدارایرانی-نروژیکهازسویحزبکارگر
ب ه عنوان رئیس جدید پارلمان نروژ انتخاب شده،
اهل استان «بوسکرود» این کشور است .وی رهبر
کمیته مهاجرت حزب کارگر بوده است .مسعود
متولد تهران در ایران از خانوادهای پیرانشهری
اســت کــه در ســال  )۱۳۶۶(۱۹۸۷بــه همراه
خانوادهاشبهنروژمهاجرتکرد.
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هادیمحمدی–رسانههایایرانوجهانآماده
دور جدید مذاکرات ایــران و  1+4در وین می
شوند ،مذاکراتی که قرار است بن بست شش
دور گذشته را که در آستانه روی کار آمدن دولت
جدید در تهران نیمه کاره مانده ،باز کند48 .
ساعت دیگر مذاکره کنندگان ایــران ،روسیه،
فرانسه ،چین ،انگلیس و آلمان به همراه آمریکا
که در مکانی جدا از شش کشور خواهد بود،
در وین گفت و گوها را آغاز می کنند و در این
میان خبرهای داغ از این میدان دیپلماتیک و
اظهار مواضع از همه طرف ها در جریان است.
وزیرخارجه کشورمان در گفت و گو با مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپــا از یک توافق
خوبسخنگفتهاستواینکهبایدهمهتحریم
ها تحت مکانیسم راستی آزمایی معتبری کنار
بروند.باقریمذاکرهکنندهارشدماهمکهدرتور
دیپلماتیک عربی به سر می برد ،به ایندیپندنت
انگلیس گفته که درخواست برای تضمین از
طرف دیگر برای خارج نشدن از توافق ،اعمال
نشدنتحریمهایجدیدوبازنگرداندنیااعمال
مجدد تحریمهای قبلی شــروط ایــران برای
توافق خــوب اســت و خطیب زاده سخنگوی
وزارت خارجه ایــران هم بار دیگر تاکید کرده
تحریم ها باید یک جا برداشته شوند که اشاره
ای تلویحی به رد برخی گمانه زنی ها درباره
توافق موقت و گام به گام از سوی ایران است.
در این میان موضوعات فنی میان ایران و آژانس
هم به مسئله ای الینحل تاکنون ،بــدل شده
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آخرینخطونشانهاقبلاز8آذر

 2روزماندهبهآغازمذاکرات،ایرانموفقیتدروینرامستلزملغوتمامیتحریمهابه
صورتیکجاوقابلراستیآزمایی،همراهباتضمینهایعینیدانستودرمقابلآمریکا
گفتاگرایرانباآژانسهمکارینکندشورایحکامنشستفوقالعادهتشکیلمیدهد
تا برخی طرف های غربی از جمله آمریکا به
آن به عنوان یک ابــزار مناسب بــرای فشار به
کشورماننگاهکنند.بهگزارشخراسان،سعید
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در
دو روز گذشته اظهاراتی داشته که شاید توجه
به آن ها بتواند آخرین موضع ایران در مذاکرات
پیش رو را نشان دهد .وی با بیان این که تمامی
تحریم های آمریکا باید به صورت یک جا ،موثر
و قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین های
عینی برداشته شود ،تصریح کرد :همه تمرکز
ایران و،۴+۱در مذاکرات وین بررفعاینتحریم
هاست.خطیبزادهکهباخبرگزاریصداوسیما
گفت و گو می کرد ،ادامه داد :موضع جمهوری
اسالمی ایران ،روشن ،قاطع و منطقی است.
تمرکز ما و  ۴+۱بر رفع تحریم هایی است که به
صورت یک جانبه و غیرقانونی و بعد از خروج
ترامپ از برجام توسط ایــاالت متحده بر ضد
مردم ایران اعمال شده است .سخنگوی وزارت
امــور خارجه همچنین در توئیتی در مقایسه
رویکرد و اقدامات آمریکا /تروئیکای اروپــا و
جمهوری اسالمی ایــران نوشت :در آستانه

در اصفهان چه خبر بود؟

پسازتوافقکشاورزانومسئوالندرروزپنجشنبهبرایجمعآوریچادرها
چهاتفاقیدرشامگاههمانروزافتادوچهکسانیازاینتوافقناراحتبودند
در حالی که ایرنا ،خبرگزاری رسمی دولت،
بعد از ظهر روز پنج شنبه خبرداد که کشاورزان
اصفهانی چادرهای خود را که در بستر خشک
رودخانهزایندهرودودرجوارپلخواجوبهمنظور
مطالبه احیای این رودخانه و رهاسازی آب برپا
کــرده بودند ،با صــدور بیانیه ای با چهار شرط
جمع می کنند اما تحوالت بعدی و آن چه ایرنا
آن را تالش برخی افراد مشکوک نامید ،شرایط
را ملتهب کرد.به گزارش خبرگزاری جمهوری
اسالمی ،سیدرضا مرتضوی  استاندار اصفهان
عصر پنج شنبه در گفتوگوی ویژه خبری شبکه
استانی اعالم کرد« :کشاورزان در این تجمع
مسالمتآمیزوبینظیردغدغهخودرابهمسئوالن
اعالم کردند و دولت هم این صدا را شنید و برای
رفع بحران ،چــاره اندیشی بلند مدت و اقدام
اولیه را انجام خواهد داد ».وی افزود« :به لحاظ
ارتباط نزدیک بین مدیریت استان با کشاورزان،
دغدغهها و ضرورتها گفته و مقرر شد بر اساس
توافق نامهای کشاورزان چادرها را جمع کنند
و مسائل هم توسط دولت پیگیری شود .این کار
توسطکشاورزانانجامشدولیحینجمعآوری
چادرها بحثی بین آنان درگرفت و برخی سعی
درممانعتازاینتصمیمداشتندکهدراینحین
تعدادی از فرصت سوء استفاده کردند و دو چادر
را آتش زدند که با ورود عوامل انتظامی این افراد
دستگیر شدند».آن طور که استاندار توضیح می
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دهد به نظر می رسد برخی از این توافق ناراحت
بودند و تحوالت بعداز این توافق و اعالم رسمی
آن توسط کشاورزان و استاندار باعث شد تا با به
آتش کشیده شدن چادرهای برخی کشاورزان،
جریاناتبهسمتدیگریبرود.بهگزارشفارس،
علی اصفهانی ،دادستان اصفهان نیز در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :بعد از بیانیهای که صنف
کشاورزی داد و خاتمه تجمع کشاورزان را اعالم
کرد ،خود کشاورزان رفتند که چادرها را جمع
کنند.ویافزود:امادیشب{پنجشنبهشب}اراذل
واوباشمانعجمعکردنچادرکشاورزانشدندو
چادرکشاورزانراآتشزدندبههمیندلیلنیروی
انتظامی ورود و تعدادی از این اراذل و اوباش
را دستگیر کرد .ایرنا هم نوشت :پس از آن که
مطالبهگریآرامکشاورزانسرانجامبههمگرایی
مردمنصفجهانبرایاحیایزایندهرودرسیدو
جمعهگذشته ۲۸آبانقاببینظیریازهمدلی
و متانت در حافظه تاریخ ثبت شد ،دیروز(جمعه )
به دنبال انتشار فراخوان هایی از سوی برخی
عناصرمشکوکونزدیکبهضدانقالبدرشبکه
های مجازی با وجــود این که کشاورزان پایان
تجمع خود را پس از 16روز طبق توافق شورای
میرآب شرق و غرب اصفهان با مسئوالن مبنی
بر «رهاسازی ۵۰میلیون متر مکعب آب» به طور
رسمی اعالم کرده بودند ،جمعیتی حدود۳۰۰
تا  ۴۰۰نفر در بستر زاینده رود تجمع کردند.

گفتوگوهای وین ،آمریکا و تروئیکای اروپایی
بیانیههایمتقلبانهصادرمیکنند،برتحریمها
میافزایند ،روایـتهــای تحریف شده سرهم
میکنند و در برابر تهدیدات اسرائیل سکوت
میکنند.ایران،تیممذاکرهکنندهجدیوسطح
باالتشکیلمیدهد.خواستارتوافقخوبفوری
واجرایکاملبرجاموقطعنامه ۲۲۳۱میشود
و رایزنیهای منطقهای انجام میدهد .کافی
است اولویتهای دو طرف را مقایسه کنید .این
اشاره خطیب زاده به بیانیه مشترک فرانسه،
آلمانوانگلیسدرنشستشورایحکامآژانس
بینالمللیانرژیاتمی بودکهازپیشرفتبرنامه
هستهایایرانابرازنگرانیکردند.
▪بیانیهتروئیکایاروپادربارهایران

تروئیکایاروپاییشاملآلمان،فرانسهوانگلیس
باز هم بدون توجه به اقدامات مثبت ایــران در
عمل به تعهداتش بعد از خروج آمریکا و همکاری
های ایران و آژانس در بیانیه ای از آن چه به گفته
آن ها «تنشزایی هستهای نظاممند ایــران»
خوانده شده ابراز نگرانی کرده و مدعی شدهاند
اینرخدادکهدرساعاتنخستینصبحجمعهبه
وقوعپیوست،درابتداآراموبیحاشیهبودومردم
باسردادنشعارهاییباردیگراحیایزایندهرودرا
خواستارشدند؛امابهتدریجبانمودبرخیتحرک
ها فضای این مطالبه گری به حق ،ملتهب شد.
فارسنیزنوشت:صبحجمعهحدود ۵۰۰نفردر
بستر زاینده رود تجمع کردند .بیشتر این افراد با
توجه به نوع پوشش و سن و سالشان شباهتی به
کشاورزان اصفهان نداشتند .این در حالی است
کهکشاورزاناصفهانیازصبحدیروزشدرتوافق
با مسئوالن استانی به تجمع اعتراضی خود در
بستر خشک زایندهرود پایان دادنــد .به نوشته
فــارس ،براساس خبرها ،در میدان بزرگمهر،
خواجووخیابانهایاطرافبرخیافرادباپرتاب
سنگ به سمت نیروی نظامی در حال تخریب
امــوال عمومی بودند .عــدهای با حمله به یک
آمبوالنس شیشههایآنراشکستند.یکموتور
پلیس به آتش کشیده شد و با آتش زدن درختان
در اطــراف پل فردوسی و سیوسه پل ،فضای
رعب ووحشتبرایعابرانایجادشد.شعارهای
سیاسیوتندیازسویمعترضانشنیدهمیشد
و در برابر اقدامات پلیس فحاشیهای پراکنده
ایهمصورتمیگرفت.اینافراددردستههای
 ۴۰و  ۵۰نفره در خیابانهای اطراف پل خواجو
حضورداشتندوتعدادشانحدود ۳۰۰نفربرآورد
میشد.براساساینگزارش ،نیروهایانتظامی
برایتامینامنیتوجلوگیریازخشونتوتحرک
فرصت طلبان ،با استفاده از گاز اشکآور تجمع
کنندگانرامتفرقکردند.ایرنانیزنوشت«:گفته
می شود در میان تحریک کنندگان چند نفر از
عناصر مشکوک شناسایی و بازداشت شده اند.
دراینمیانبرخیشبکههایاجتماعیو فعاالن
نزدیک به ضدانقالب با انتشار فیلم هایی که
مربوطبهسالهایگذشتهبهویژهآبان ۹۸است،
قصدداشتندتجمعدیروزمردماصفهانرابیشاز
آنچهمشاهدهمیشود،تنشزاتوصیفکنند».
▪امــام جمعه اصفهان:اتفاقات دیــروز کار
کشاورزاننیست
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اقدام ایران در ارتقای توانمندیهای هستهای،
جامعه بینالمللی را در معرض خطرات جدی
قرار میدهد .آن ها ادعا کردهاند غنیسازی
 ۲۰و  ۶۰درصدی اورانیوم توسط ایران توجیه
غیرنظامی ندارد و برای یک کشور غیردارنده
سالحهای هستهای ،امری بیسابقه محسوب
میشود .اروپاییها همچنین اقدام اخیر ایران
در نصب کردن زیرساختهای سانتریفیوژهای
پیشرفته را «تحولی نگرانکننده» خوانده و
مــدعــی شــدهانــد کــه ای ــن رویـــــداد مـیتــوانــد
غنیسازی در سطوح باالتر را برای ایران آسانتر
کند .نماینده آمریکا در سازمانهای بینالمللی
مستقر در وین نیز ایران را به همکاری نکردن با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی متهم و تهدید کرد
چنان چه این روال ادامه داشته باشد ،شورای
حکام آژانــس بــرای رسیدگی به «ایــن بحران»
نشستفوقالعاده تشکیل خواهد داد اما حاشیه
های سفر 24ساعته رافائل گروسی مدیرکل
آژانـــس بین المللی انـــرژی اتــمــی ،همچنان
ادامــه دارد که البته بخشی از ایــن حاشیه ها
مربوط به سیاسی کاری مدیرکل و حرف های
متضادی است که در تهران و وین گفته است .در
جدیدترین واکنش ،سخنگوی سازمان انرژی
اتمی گفت :در سفر اخیر گروسی به تهران
پیشرفت خوبی حاصل شد و برخالف آن چه در
رسانه ها آمد ،ما تقریبا کار را تمام کرده بودیم،
غیر از چند کلمه ای که باقی مانده بود و همچنان
در حال گفت و گو هستیم.
خطبههای نماز جمعه بــا بیان ایــن کــه این
کشاورزان میخواستند صدایشان به گوش
رئیس جمهور و مسئوالن کشور برسد که
رسید و طی موافقت نمایندگان کشاورزان در
استانداری اصفهان مقرر شد چادرها از بستر
رودخانه جمعآوری شود و اعتراض خاتمه یابد،
اظهارکرد:عزیزانمادرجمعهقبلتجمعکردند
و هم ه متوجه کمبود آب شدنداما طبیعی است
ادامــه دادن کار بــرای منافقان و ضدانقالب،
فرصت فراهم میکند و نباید ادامه پیدا میکرد،
مشخص است که اتفاقات امــروز(دیــروز) کار
کشاورزنیست.همزمان،محمدمهدیجوادیان
زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد به
مهر گفت :در پی تعرض مجدد به تأسیسات
خط اول انتقال آب یــزد ،جریان آب انتقالی
دوبــاره قطع شــد.وی افــزود :براساس گزارش
های رسیده و بررسیهای میدانی انجام شده
در منطقه ،مشخص شد حوضچههای  ۳۲۷و
 ۳۳۰با لودر تخریب شده و خسارات زیادی را
بهوجودآوردهاست.همزمانباشگاهخبرنگاران
نوشت :کشاورزان اصفهان پس از  16شبانه
روز تحصن و برپایی چادر ،از بامداد پنج شنبه
با قرائت بیانیهای در قالب توافق نامهای ،به
تجمع خود پایان دادند و بستر رودخانه زاینده
رود را ترک و اعالم کردند به توافق نامه پایبند
خواهند بــود .نمایندگان صنف کــشــاورزان و
مسئوالن استانی توافق کردند کمیتهای شامل
استانداری ،جهاد کشاورزی ،آب منطقهای
و صنف کشاورزان برای پیگیری امور مربوط
به کشاورزان داخل استان از جمله مصوبات
کارگروه سازگاری با کمآبی ،شــورای عالی
آب و شــورای هماهنگی زایند هرود با دستور
استاندار تشکیل و گزارشها به صورت مستمر
به استاندار ارائه شود .پیش از این توافق نامه
رئیس جمهور در بیستم آبان در دیدار با مجمع
نمایندگان استان اصفهان دستور داد کارگروه
زاینده رود احیا شود و معاون اول رئیس جمهور
به وزیــران نیرو و جهاد کشاورزی دستور داد
با فوریت موضوع آب زاینده رود را بررسی و
راهکارهای خروج از این شرایط را اعالم کنند.

دستور قاضیالقضات برای ارفاق های قانونی محکومان آبان۹۸
اژهای:گذشتهازپیشینهافراد،اگروضعحالمحکومانخوباستعدلیهبهکمکمیآید

در سلسله بــرنــامــههــای م ــاق ــات مــردمــی
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای،
صبح پنج شنبه رئیس قــوه قضاییه به مــدت ۲
ساعت با تــعــدادی از خــانــوادههــای محکومان
امنیتی ،حوادث آبان  ۹۸و جرایم عمومی دیدار
کــرد .ایــن افــراد طی روزه ــای گذشته به دفتر
ارتباطاتمردمیقوهقضاییهمراجعهکردهبودند.
درخواستهایی که مــردم نزد حجت االسالم
والمسلمینمحسنیاژهایمطرحکردند،عمدتا
مواردیبودندکهتصمیمگیریدرخصوصآنها
به لحاظ قانونی در حیطه مسئولیتهای رئیس
قوه قضاییه است .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
رئیس عدلیه بعد از استماع درخواستهای
متقاضیانومطالعهموردیپروندههاییکهعمدتا
مربوط به جرایم عمومی و امنیتی بودند و سه
فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال
 ۹۸اختصاص داشت ،با در نظر گرفتن تناسب
میان موارد مندرج در پروندهها و درخواستهای

متقاضیان،دستوراتالزمرابهواحدهایمربوط
قضایی ابالغ کرد .دستورات رئیس قوه قضاییه
پس از استماع درخواستهای متقاضیان عمدتا
حولمحورهای«بررسیعفو»«،اِعمالارفاقهای
قانونیبرایمحکومومتهم»«،اعطایمرخصیبه
زندانی»« ،اِعمال مجازات جایگزین حبس برای
زندانی» و همچنین «کاهش مبلغ وثیقه برای
متهم» بود .حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای پس از پایان رسیدگی و ابالغ دستورات
الزمبهمراجعمربوطدرخصوصدرخواستهای
مراجعهکنندگان ،در سخنانی بــا اشـــاره به
عواطف و احساسات خانوادههای محکومان و
زندانیانی که با وی مالقات کردند ،گفت :برخی
مراجعهکنندگان از ابراز پشیمانی فرد محکوم یا
متهم سخن میگفتند و خواستار آن بودند که نام
فردمدنظرشاندرفهرستعفوقرارگیردکهبرای
ماهمگذشتهازپیشینهافراد،وضعیتحالآنها
خیلیحائزاهمیتومالکاستودراینمواردنیز

دستوراتالزمابالغشد.ویافزود:میتوانارفاق
هایقانونیراشاملحالیکزندانیکردکهفاقد
سابقهکیفریبوده،مدتیازحبسخودراگذرانده
و امروز هم نادم و پشیمان است؛ بر همین اساس
تعدادی از این افراد را به رئیس کل دادگستری
استانها یا دادستانهای کشور معرفی کردیم تا
ازارفاقهایقانونیبرخوردارشوند.رئیسعدلیه
افزود:قوهقضاییهبناداردتاآنجاکهممکناستو
ضرورتنداردافرادیکهدرزندانهستند،شامل
ارفاق های قانونی یا تبدیل و تخفیف قرار ،شوند.
اژهای در عین حال تصریح کرد :مــوارد خاصی
هم در دیدار امروز بود که به سبب سنگین بودن
مجازاتیاداشتنشاکیانخصوصی،هیچراهی
برایارفاقهایقانونیفردمحکومیامتهموجود
نداشت .رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :نمیتوان
ارفاق های قانونی را شامل حال فردی کرد که در
دادنامه او عناوین مجرمانهای مثل سرقت و آدم
ربایی وجود داشته و خودش تمامی این اتهامات

را قبول کرده است و مدت زیادی هم از حبس او
نمیگذرد.
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مهدیخانعلیزادهکارشناسمسائلبینالمللبا
انتشاراینعکسدرتوییتینوشت :ازمدیرکلآژانس
پرسیدیم نظرت دربــاره تسلیحات اتمی اسرائیل
چیه؟گفتمایهنهادفنیهستیم؛سیاسینیستیم
ولیازهم هکشورهادعوتمیکنیمبرایگسترش
نیافتنسالحاتمی،کمککنن.گفتیمهمینلحن
مالیمشمادربرابراسرائیلولحنمحکمتوندربرابر
ایران،سیاسینیست؟لبخندزد...

چهره ها
انتقادامامجمعهتهرانازصنعتخودروسازی
ابوترابی :با عزل یک مدیر هیچ مسئلهای
در صنایع خودروسازی حل نمیشود .این
ساختار فسادزاست

حجتاالسالم و المسلمین سید محمدحسن
ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران ،خاطرنشان
کــرد :شرکتهای بــزرگ خــودروســازی کشور با
ورود فناوری های جدید به کشور تقریبا بیگانه
هستند؛ مگر از دستگاهی که دچــار خطاهای
راهبردیمیشود،میتوانانتظارتحولداشت؟!
وزیــر محترم صنعت بداند که با عزل یک مدیر،
هیچ مسئلهای در صنایع بزرگ حل نمیشود.
این ساختار ،آلوده و فسادآفرین است و این نظام
مدیریتی در کشور پاسخ گو نیست .وی تاکید
کرد :باید در مسیر تحول و واگذاری شرکتهای
بزرگ به بخش خصوصی قدم برداریم و بر اعمال
و رفتار آن ها نظارت دقیق
داشته باشیم .ایــن بدنه
سنگین دستگاه مدیریتی
اقـــتـــصـــادی و دولـــتـــی،
فسادزاست/فارس

پاسخ ۳۰صفحهایالریجانیبهشوراینگهبان

فارس :علی الریجانی به همه شبهات و
سواالت شورای نگهبان پاسخ داده و آن را
برای سران قوا ارسال کرده است

پسازآنکهشوراینگهباناعالمکرددالیلاحراز
نشدن صالحیت علی الریجانی برای انتخابات
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را به وی اعالم
کردهاست،رئیسپیشینمجلسشورایاسالمی
در چند برهه اقدام به انتشار نامههایی سرگشاده
خطاب به شورای نگهبان برای علنی کردن علت
اصلیاحرازنشدنصالحیتخودکردهبود؛دیروز
همفارسمدعیشداودرمتنیتفصیلیبهمباحث
مطرح شده از سوی شورای نگهبان پاسخ داده و
مکتوب مباحث خود را برای سران قوا و بسیاری
از شخصیتهای سیاسی ارســال کــرده است.
الریجانیدرمتنیکهحدود ۳۰صفحهاستسعی
کرده به همه شبهات و سواالت شورای نگهبان
پاسخ دهد .وی اظهار کــرده ،هرچند این قبیل
اقدامات دیگر سودی برای وی نــدارد اما باعث
اصــاح رویکرد شــورای نگهبان میشود .تذکر
رهبر انقالب در  ۱۴خــرداد  ۱۴۰۰و پس از آن
اصرارهای الریجانی و انتشار مطالبی از سوی وی
جهت علنی شدن دالیل احراز نشدن صالحیت
وی ،پرونده این ماجرا را مفتوح نگه داشته است.
چندی پیش طحان نظیف ،سخنگو ی شورای
نگهبان در توییتی این گونه پاسخ علی الریجانی
را داد« :آن چه را در بررسی صالحیت افراد وجود
داشته است ،در اختیار خود آنان قرار میدهیم.
این که مبنای احراز نشدن چه بوده است ،به دلیل
مخفی بــودن آرا معلوم نیست .شــورای نگهبان
هر پاسخی داشته باشد اعالم میکند و تا اینجا
هم اعالم شده اما اینکه دلیل احراز نشدن چه
بــوده ،چون رای مخفی بوده ما هم نمیدانیم و
دلیل اعالم عمومی نشدن دالیل رد صالحیتها
نیز ایــن اســت که منع شرعی و قانونی داریــم و
نمیتوانیم آنها را اعالم کنیم ».به نظر میرسد
همان طور که سخنگوی شورای نگهبان گفته آن
چه از سوی شورا به الریجانی اعالم شده ،مطالبی
استکهدربررسیصالحیتویدرجلسهشورای
نگهبان مطرح و به دلیل رای مخفی اعضا صرفا به
مواردی اشاره شده که در جلسه به صورت جمعی
درباره آن بحث و بررسی شده
که همین امــر نیز از سوی
علیالریجانیتالششدهتا
به طور تفصیلی و حقوقی
پاسخ داده شود/
فردانیوز

