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تازه های مطبوعات
••آفتاب یزد  -این روزنامه با تیتر «آغاز فعالیت
اصالحطلبان با نگاه به اعتدالگرایان؟» نوشت :به
تازگی اخباری مبنی بر دیــدا رهــای سه جانبه
رئیس دولت اصالحات ،علیاکبر ناطق نوری
و حسن روحانی به گوش میرسد .گرچه افراد
نزدیک به رئیس دولت اصالحات این دیدارها
را معمولی دانستهاند اما بدون شک نمیتوان
دیدار این سه نفر را که از سران جناحهای مختلف
هستند ،یک دیدار معمولی تلقی کرد.
••شرق -کیهان برزگر در گفت و گو با این روزنامه
گفت :تمایل به شرق یا غرب در حوزه روشنفکری
و سیاستگذاری کشورمان یک افسانه است و به
نظرم مصرف سیاسی داخلی داشته و بیشتر در
حوزه نخبگان و رسانهها مطرح میشود .دولتها
بنا به تقاضاهای اقتصادی و محدودیتهای
استراتژیک سیاستهای عملگرایانه خود را
دنبال میکنند.
••وطن امــروز -ایــن روزنــامــه نوشت :با ایــن که
محاسبات نشان میدهد عایدی دولت از اصالح
ارز ترجیحی با احتساب قیمت دالر نیمایی
حدود  24هزار تومان و اختصاص  18میلیارد
دالر ارز چهار هزار و  200تومانی حدود 360
هزار میلیارد تومان است؛ تنها  175هزار میلیارد
تومان از اصالح ارز ترجیحی قرار است بین مردم
در سال آینده بازتوزیع شود .شایسته این بود که
دولت سهم بیشتری را به مردم تخصیص دهد.
••جــوان – این روزنامه نوشت :ســران سه قوه،
دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل
کشور گزارش نهایی پلیس را درباره تخلفهای
ص ــورت گرفته در دوشــرکــت خــودروســاز که
ســالهــاســت مــحــصــوالت بــیکــیــفــیـتشــان
خسارتهای جانی و مالی بیشماری را متوجه
کشور کرده است ،دریافت خواهند کرد .از سوی
دیگر با فرار از مسئولیت وزیر صمت در جریان
حادثه بهبهان ،هیئت مدیره و مدیران عامل دو
شرکت خــودروســازی تفهیم اتهام شدند و این
امیدواری ایجاد شده که با ورود نهادهای نظارتی
و قضایی آوردهای برای مردم و صنعت خودروساز
به همراه داشته باشد.
••آرمـــان ملی  -محمد نوربخش کارشناس
اقــتــصــادی بــه ایـــن روزنـــامـــه گــفــت :بــعــد از
(توافق) برجام ،نرخ تورم به  25تا  30درصد می
رسد ،براساس کاهش نرخ دالر بازار خودروهای
خارجی هم ابتدا کاهش قیمت را تجربه خواهند
کرد اما سمتوسوی آینده بــازار به تصمیمات
دولت در این بازار و اجرای سیاستهای اصالح
قیمت و واردات خودرو بستگی خواهد داشت.

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :براساس منابع بین المللی
(بانک جهانی) جمعیت مهاجر ایرانی در دنیا در
سال  ۱۹۹۰میالدی ،حدود  ۸۲۰هزار نفر بوده
است که این رقم در سال  ۲۰۲۰میالدی به 1.8
میلیون نفر رسیده است ،در واقع طی  ۳۰سال
گذشته جمعیت مهاجران ایرانی  2.2برابر شده
است .البته براساس منابع داخلی (دبیرخانه
شورای عالی ایرانیان) جمعیت مهاجران ایرانی
خــارج از کشور هم اکنون  4.04میلیون نفر
برآورده شده است.
••همشهری آنالین نوشت :رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایــران و چین گفت :مذاکراتی برای
ساخت شهرک صنعتی چینیها در یک منطقه از
ایران وجود دارد که توسط وزارت صمت در حال
اجراست ،همچنین بحثهایی در حوزه معادن
وجود دارد که آماده است و هرکدام از این موارد
باید یک به یک بین دو کشور عرضه شود.
••تابناک نــوشــت :تشکری هــاشــمــی ،عضو
شــورای شهر تهران گفت :با اقــدامــات رئیس
مجلس و رئیس بنیاد شهید و درخواست از رهبر
انقالب مبنی بر شهید خواندن در گذشتگان
آتش نشان حادثه پالسکو دقایقی قبل مطلع
شدم که ایشان با این درخواست موافقت کردند.
در روزهای آینده پیام و حکم رهبر معظم انقالب
اسالمی از سوی رئیس بنیاد شهید به خانواده
این شهدا اعالن و ابالغ می شود.
••دیـــــده بــــان ایـــــران نـــوشـــت :غــامــعــلــی
رجــایــی مــشــاور مــرحــوم هاشمی رفسنجانی
دربـــــاره م ــاج ــرای آتـــش زدن دفــتــر مــرحــوم
هاشمیرفسنجانی گفت :دو بار این اتفاق افتاده
است .مثل این که چندین نفر از دیوار مجمع باال
رفتند و حتی فیلمش هم موجود است .این فرد
یک بار هم بازداشت شده و اتــاق منشی را که
دارای تابلوهای تاریخی و گرا نقیمت دوران
قاجار بود ،آتش زدند .اما نکته حائز اهمیت این
است که دو بار چنین اتفاقی افتاده است! اینکه
چطور این افــراد از این دیوارها عبور کردند و
توانستند سیستم امنیتی مجمع را دور بزنند،
بسیار جالب است و جای ســواالت و ابهامات
فراوان دارد.

فصل جدید روابط ایران و روسیه

رئیسیوپوتین 3ساعتدرکاخکرملینبایکدیگرگفتوگوکردند؛همکاریهای
دوجانبهدرحوزهزیرساخت،انرژی،بانکیوجهشتجارتبین 2کشورمحوراصلی
گفتوگوهای 2رئیسجمهوربود
گروه سیاسی  -کرملین دیــروز میزبان رئیس
جمهورکشورمانبودتاشاهدنقطهعطفجدیدی
در روابط دو کشور باشیم .سفر آیت ا ...رئیسی
به روسیه در مقطع کنونی ،عالوه بر این که نقش
مؤثری در گسترش همکاریهای اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی دو کشور دارد ،تحول مهمی
در پیشبرد راهبرد منطقهگرایی ایران بهشمار
میرود؛راهبردیکهدردولتسیزدهمبهصورت
منسجمیپیگیریمیشود.رئیسیعصردیروزبا
والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه
در مسکو دی ــداری مفصل و طوالنی آن هم به
مدت بیش از سه ساعت داشت ،دیداری که فقط
رئیسی و پوتین در آن حضور داشتند .در آغاز
نشست مشترک رؤســای جمهوری ،پوتین از
رئیس جمهوری کشورمان برای پذیرش سفر به
مسکو با وجود شرایط همهگیری کرونا و با توجه
بهاهمیتمرحلهفعلیدرروابطبینالمللتشکر
کرد.پوتینخطاببهرئیسیگفت:اززمانتحلیف
جنابعالی ،ما در تماس دایم هستیم ،اما در هر
صورتویدئوکنفرانسیاتماستلفنینمیتواند
جای دیدار حضوری را بگیرد .خوشحالم این جا
هستید ،میتوانیم بگوییم دستورکار وسیعی را
پیش رو داریم .پوتین با بیان این که حمایتهای
ایران و روسیه به عبور از تهدیدهای تروریستی
در خاک سوریه کمک کــرده اســت ،افــزود« :در
شروع صحبت میخواهم از شما خواهش کنم
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که بهترین آرزوی سالمتی را خدمت رهبر معظم
ایــران آقــای خامنهای منتقل فرمایید ».رئیس
جمهورروسیهافزود :پروژههایهنگفتدوجانبه
در حال اجراست و ما در زمینههای گوناگونی
همکاری داریم .بر پایه توافقنامه موقت ،روابط
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش
مییابد و فعاالنه تالش میکنیم یک پایه دایم
در شکل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه
اوراسیا تشکیل شــود .ایــران به عنوان ناظر در
سازمانشانگهایفعالیتمیکندوبدیهیاست
کهبخواهمنظراتشمارادربارهبرجامجویاشوم.
▪ترسیمنقشهراهبلندمدت

رئیسینیزدرایندیداربااشارهبهنقشتاثیرگذار
دو ق ــدرت ایـــران و روســیــه در منطقه و جهان
گفت :هیچ محدودیتی بــرای توسعه روابــط با
روسیه نداریم و روابــط ممتاز تهران  -مسکو در
تراز مناسبات راهبردی است و ارتقا نیز خواهد
یافت.آیتا ...رئیسی ادراک مشترک دو کشور
در مسائل منطقهای و بینالمللی را زمینهساز
همکاریهایمشترکخواندوگفت:روابطایران
و روسیه در مسیر مناسبات راهبردی قرار دارد.
رئیسی با بیان این که تجربه موفق همکاری علیه
تروریسمدرسوریه،میتوانددرقفقازوافغانستان
به کار گرفته شود ،گفت :مرزها ،حاکمیت ملی و
ژئوپلیتیکمنطقهقفقازتغییرناپذیراست.آیتا...

رئیسیتنهاراهثباتوامنیتپایداردرافغانستانرا
تشکیلدولتفراگیرباحضورهمهاقواموگروهها
دانست و خطاب به همتای روس خاطرنشان
کرد :ما از  ۴۰سال گذشته همانند شما در برابر
آمریکا ایستادهایم .رئیس جمهور ،روند آستانه را
چارچوب مناسبی برای حل دیپلماتیک مسئله
سوریه توصیف کرد .در این دیدار دوطرف تاکید
کردند که مشکل اصلی جهان ،دوری از معنویت
است .همزمان ،امیر عبداللهیان وزیر خارجه در
توئیتینوشت«:دردیدارمهم،صمیمانهوطوالنی
مدت دکتر رئیسی و پوتین در کرملین ،مناسبات
تهران و مسکو در مسیر جدید ،متنوع و پرشتاب
قرار گرفت .در فصل نوین مناسبات ،همکاری
های ممتاز رقم خواهد خورد .روسای دوکشور
برترسیمنقشهراهبلندمدتتوافقکردند.جهان
آیندهبرپایهچندجانبهگراییمیچرخد».حضور
وسخنرانیدرنشستعمومیمجلسدوما ،دیدار
با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با
فعاالن اقتصادی روس ،بخشی از برنامههای
رئیسجمهوردرسفردوروزهبهمسکوخواهدبود.
▪توافقات وزیــران اقتصاد و نفت با همتایان
روسی

دو وزیــر اقتصادی کابینه نیز که همراه رئیس
جمهوربهروسیهسفرکردهاند،ازجزئیاتتوافقات
اقتصادی به روس ها در این سفر خبر دادند .به
گزارش فارس ،خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به
جلسات وی و وزیر نفت با همتایان روسی گفت:
مذاکراتخوبیدرحوزهتعامالتباالدستینفت
و مسئله پتروپاالیشگاهها انجام شد ،همچنین
در ارتباط با خط اعتباری پنج میلیارد دالری که
تاکنون دو پروژه را پوشش داده است ،بحث شد.
سرعت پروژههایی که از خط اعتباری استفاده
میکنند،قابلقبولنبودکهتدابیریبرایافزایش
سرعت اجــرا اتخاذ شد .خاندوزی درخصوص
پروژههای پیش رو با استفاده از خط اعتباری پنج
میلیارد دالری گفت :سه پروژه نیروگاهی دیگر
و خط آهن رشت -آستارا برای تکمیل راهگذر
شمال به جنوب از سمت ایران و استفاده از خط
اعتباری مطرح شد و مــورد توافق اولیه طرف
روسهمقرارگرفت.عضوکابینهدولتسیزدهم
افــزود :دربــاره خرید  2000لکوموتیو در قالب
خط اعتباری نیز جلسهای برقرار شد .خاندوزی

رئیسقوهقضاییهبابیاناینکهاغماضیاسختگیریدرپروندههاازمصادیقترکفعلاست،خبرداد:

آغازرسیدگی به مصادیق روشنترک فعل در دستگاه ها
حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهایصبح
دیروزدرادامهبازدیدهایمیدانیخودازمراجع
و مراکز قضایی ،از دادســرای عمومی و انقالب
ناحیه  ۲تهران مستقر در سعادتآباد به صورت
از پیش اعالم نشده بازدید کرد و از نزدیک در
جریان کم و کیف خدمترسانی قضایی به مردم
و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت .به
گزارشمیزان،اژهایباتاکیدبراینکهمشکالت
موجودنبایدکوچکترینخللیدرارائهخدمات
مخلصانه همکاران قضایی به مردم و مراجعان
ایجاد کند ،اظهار کرد :این که به واسطه برخی
مشکالت موجود اعم از کمبود نیروی انسانی یا
پایین بودن سطح پرداختیها که ما نیز از آنها
مطلع و مجدانه درصدد رفع شان هستیم ،ارائه
خدماتقضاییبهمردمومراجعانباخللوتأخیر

مواجه شود ،بههیچوجه پذیرفته نیست و مغایر با
شأن و جایگاه واالی مسئوالن و کارکنان قضایی
در نزد مردم است .وی با اشاره به ضرورت توجه
بهمقولهکیفیتدرفرایندآمارگیریپروندههای
قضایی تصریح کرد :من در دوران قضاوتم ،در
طــول ســال به استثنای دیگر پروندههایی که
به آنها رسیدگی میکردم ۱۰ ،پرونده اصلی
نیز داشتم که بیشتر تمرکزم روی رسیدگی و
تعیین تکلیف این پروندهها بود؛ باید تاکید کنم
بازدارندگی و آثار ناشی از این پروندهها که منتج
بهنتیجهمیشدندشایدبهاندازهچندصدپرونده
بود.رئیسعدلیه،مسئوالندادسراهارادرفرایند
دادرســی پروندههای کیفری ،از اغماضهای
بیجهت یا سختگیریهای بیمورد ،برحذر
داشــت و این امر را بــرای آحــاد جامعه آسیبزا

دانست و گفت :اعمال اغماض یا سختگیری
بالوجه در رسیدگی به پروندهها از مصادیق
ترک فعل محسوب میشود که نباید اجازه داد
این آسیب گریبانگیر مسئوالن قضایی شود.
حــجـتاالســام والمسلمین محسنی اژهای
همچنینافزود:قوهقضاییهرسیدگیبهمصادیق
روشنترکفعلهادردستگاههایمختلفراآغاز
کرده و در حال رسیدگی است ،اما در مواردی
که بر اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر
و زیان است ،باید بررسی شود که چه آسیبها
و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده
است که این کار زمانبر اســت .وی ادامــه داد:
خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه

محسنهاشمیباانتشاریادداشتیازدالیلاظهاراتجنجالیاخیرشدربارهدرگذشتپدرشپردهبرداشت

با تغییر دولت ،رسیدگی به پرونده فوت مرحوم هاشمی رها شده است
پنجسالازدرگذشتآیتا...هاشمیرفسنجانی
میگذرد ،اما هنوز هم در خصوص فوت او حرف
و حدیثهایی  شنیده میشود .به تازگی نیز
محسن هاشمی رفسنجانی ،در گفتوگویی
اذعان کرد که دکترها گفتهاند آب در ریه پدرش
مشاهده نشده و اجازه دیدن فیلمهای دوربین را
بهآنهاندادهاند!گفتوگوییکهبسیارجنجالی
شد و واکنش های متعددی را نیز برانگیخت.
حاال محسن هاشمی در توضیح گفت وگوی
اخیرش درباره نحوه درگذشت آیت ا ...هاشمی
با انتشار یادداشتی از دالیل اظهارات جنجالی
اخیرش پرده برداشته است .به گزارش انتخاب او
دربخشی از یادداشتش می نویسد :اگرچه پیش
از این نیز ارزیابی مشابه و پراکندهای درباره قانع
نشدن در ارتباط با رحلت طبیعی یا غیرطبیعی
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی داشتم و این بارها
در گفت وگوهای رسانهای منتشر شده بود ،اما
صراحتوجزئیاتبیشتراینمصاحبه،باعثجلب
نظر افکار عمومی شده است .زمانی که به دستور
رئیسجمهور وقــت ،پرونده درگذشت آی ـتا...
هاشمی رفسنجانی در عالیترین نهاد امنیتی
کشور در دست رسیدگی بود ،طبیعی است که
خبرسازیومواضعرسانهای،روندرسمیپرونده
را مخدوش می کرد و تحت تاثیر قرار میداد ،اما

در ماههای اخیر و با تغییر رئیسجمهور ،ظاهر ًا
رسیدگی به این پرونده رها شده است و دیگر
ضرورتی برای صحبت نکردن در این باره وجود
ندارد .نکته مهمی که باعث انعکاس این واگویی
شــده ،به نظرم بیش از آن که نکات مطرح شده
جذابیت و ارزش خبری داشته باشد ،عملکرد
رسانههای حاکمیتی است که افکار عمومی را
به موضوع رحلت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
حساس کــرده :وقتی عملکرد و نقاط عطف و
کارنامه یکی از مهمترین شخصیتهای انقالب
و به تعبیر مقام معظم رهبری ،نزدیکترین یاران
امام خمینی در دوران مبارزه ،شورای انقالب،
دورانترورها،دفاعمقدس،سازندگیو...ازتاریخ
رسمیکشوربهطرزناشیانهوغیرحرفهایسانسور
و حتی در فیلمهای رسانه ملی نیز بعض ًا تصاویر
ایشان بریده و سانسور میشود ،این سوال برای
مردمبهوجودمیآیدکهچهحساسیتوخصومتی
با هاشمی وجود دارد و چرا برخی حتی از پیکر

بیجان او نیز احساس خطر میکنند؟ زمانی که
برخی چهرههای سیاسی و رسانهای که آیت ا...
هاشمیراهدفهتاکیواهانتقرارمیدهندوبا
وقاحتازاستخرفرحیاخودکشیدممیزنندوبه
ایشانتهمتوافترامیزنند،نهتنهاموردتذکرقرار
نمیگیرند بلکه تشویق و حمایت ویژه میشوند و
به آنها تریبون زنده در صداوسیما داده میشود
و در مقابل ،حتی پاسخ کوتاه ما به تخریبها و
توهینها و تهمتها را نیز سانسور میکنند ،این
ابهام به وجود میآید که چنین حجم بزرگی از
تخریب ،برای سرپوش گذاشتن برچه موضوعی
است؟ در تاریخ انقالب اسالمی ،شخصیتهای
فراوانی وجود داشتهاند ،اما کمتر چهرهای بین
افرادزندهودرگذشتهوجودداردکهاینهمهمورد
توجه و تحلیل در افکار عمومی قرار گیرد و بخش
بزرگیازعلتتمرکزتوجهمردمبهآیتا...هاشمی
رفسنجانی ،ناشی از همین تخریبهای رسمی
و غیررسمی است ،در حالی که آیت ا ،...همواره
خودراازانقالبمیدانستودرپیدوقطبیسازی
میانخودوحاکمیتنبود....فرضیهمرگطبیعی
ایشان تنها با پاسخ به سواالت خانواده و ابهامات
مدنظر رئیس جمهور وقت در خصوص کاستی
های گــزارش رسمی ،اطمینان را در جامعه به
وجود میآورد و در فرضیه مرگ غیرطبیعی یکی
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همچنینتسهیلتبادالتارزیوبانکیراازدیگر
محورهای مذاکره بیان کــرد .همچنین جواد
اوجیوزیرنفتبابیاناینکهمذاکراتمتعددیبا
شرکتهایبزرگروسیهداشتیمکهامیدواریمبه
امضایقراردادمنجرشود،افزود:خوشبختانهدر
موضوعانتقالفناوریوتجهیزاتراهبردیمورد
نیاز وزارت نفت توافقهای خوبی با شرکتهای
روسیانجامشدهاست.

طلوعآفتابفردا 7:11

نگاه سوم

▪تحلیلهایرسانههایبینالمللی

اماهمزمانباسفر«آیتا...سیدابراهیمرئیسی»
رئیس جمهور کشورمان به روسیه ،جریانهای
سیاسی و رسانهای منطقهای و فرامنطقهای،
ضمنپوششاینرویداد،بهطورخاصسعیکرده
اندتاابعادمختلفاینسفروپیامدهایاحتمالی
آن را تحلیل و بررسی کنند .در این زمینه ،تقریبا
اغلب تحلیلهای ارائــه شده راجع به این سفر،
اشاره به این نکته داشته اند که دیدار «ابراهیم
رئیسی» با «والدیمیر پوتین» و رایزنیهای وی
دربارهطیفیازموضوعاتبارئیسجمهورروسیه
میتواندجایگاهوموقعیتمنطقهایوبینالمللی
ایران را تا حد زیادی ارتقا بخشد و به ویژه در حوزه
هایسیاسی،اقتصادی،امنیتیونظامی،حامل
دستاوردهاییویژهبرایکشورمانباشد.جدایاز
اینها،انجاماینسفردربحبوحهانجاممذاکرات
حساس و پیچیده هسته ای در وین نیز به زعم این
جریانهایسیاسیورسانهای،حاملپیامهایی
خاصوویژهاست«.خبرگزاریسی.جی.تی.اِن»
توسعههمکاریهایراهبردیمیانتهرانومسکو
رانیزبهویژهدرعرصهبینالمللیودرجبههرقبای
آمریکا مهم ارزیابی کرده است« .میدل ایست
آی» نیز به طور خاص به این مسئله اشاره می کند
که ایران سعی دارد در سایه فشارهای آمریکا و
در بحبوحه مذاکرات هسته ای وین ،پیوندهای
امنیتی و اقتصادی خود را تا جای ممکن افزایش
و در عین حال ،مسیرهای دور زدن و کم اثر کردن
تحریم های آمریکا علیه خود را نیز افزایش دهد.
پایگاه خبری «اورشلیم ُپست» هم ضمن مهم
توصیفکردنسفررئیسجمهورایرانبهروسیه،
بهطورخاصاینسفرراحاملسیگنالهاییمهم
برایمذاکراتهستهایویندانستهوازطرفیآن
راعاملتقویتبیشترمواضعوقدرتایرانارزیابی
کردهاست.
خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود
آمده ،خیلی مهم است که این را باید کارشناس
یا بــازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله
هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را
احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی
کنیم.حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهای
همچنینبااشارهبهتاکیداتخودبهدستگاههای
نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی
به گزارشهای رسیده درباره افراد تصریح کرد:
نباید به صرف وصول یک گــزارش ،مبادرت به
درج آن در پرونده افراد کرد بلکه در این خصوص
ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل
آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.
علی القاصیمهر رئیسکل دادگستری استان
تهران نیز در جمع کارکنان دادســرای ناحیه
عمومی و انقالب ۲تهران ،این دادسرا را از جمله
دادســراهــایــی دانست که هم در رسیدگی به
پروندهها تأخیر ندارد و هم میزان رضایتمندی
مراجعانازآنباالست.
از گزینههای جدی ،احتمال ترور ایشان از سوی
بیگانگان یا عوامل خودسر یا ترور توسط معاندین
است؛ همچنان که در نظر گرفتن باالترین سطح
حفاظتی برای ایشان در زمان حیات ،به دلیل
خطر جدی ترور ایشان توسط معاندین نظام یا
بیگانگانبودهاست.پسچرادراینحالت،باعدم
پاسخبهسواالت،بهجنایتکارانمعاندنظامخدمت
کنیم؟! اگر هم قبول کنیم که فوت به صورت
طبیعی در استخر نهاد ریاست جمهوری اتفاق
افتاده ،هاشمی و خانوادهاش ،جزئی از حاکمیت
بوده و هستند ،خوب است به پاس خدمات ایشان
با او مانند هر خدمت گزار انقالب و اسالم برخورد
انسانی و اسالمی و حق شناسانه داشته باشیم،
وگرنه هیچ کس نمیخواهد فوت هاشمی را طور
دیگریازواقعیتجلوهدهد،بهامیدآنروز؟!

نمازآيتا...رئيسیدركاخكرملين
در میان مذاكرات روسای جمهور ایران و روسیه
مذاكراتبرایدقایقیبهمنظوراقامهنمازمتوقف
شد و رئیس جمهور نماز خود را در همان محل
مذاكرات اقامه كرد/.ایرنا

توئیت سیاسی

چهره ها
تاکیدحاجعلیاکبریبرتحولنهادامامت
جمعهمتناسببادوران
حجتاالسالموالمسلمینحاجعلیاکبریرئیس
شــورای سیاست گــذاری ائمه جمعه با بیان این
که سه قوه مجریه ،مقننه و قضاییه نیاز به کمک
دارند ،اظهار کرد :رهبر انقالب بعد از بیانیه گام
دوم،راهکارتحققدولتاسالمیراترسیمکردند
و نگذاشتند این موضوع حالت نمادین پیدا کند.
حاجعلیاکبری با بیان این که زمینه فعالیت ائمه
جمعهحولبیانیهگامدومفراهمشدهاست،افزود:
اگرزیرساختهافراهمنباشد،کارهاموسمیپیش
میرود اما ما زیرساختها را فراهم کردیم و مورد
توجه هم قرار گرفت .حاجعلیاکبری ادامه داد:
نهاد امامت جمعه باید متناسب با دوران متحول
شود و این تحول باید از نظر محتوا و سازمانی
بهروزرسانیشودوماتوانستیمبخشیازاینمسیر
را طی کنیم .وی با اشاره به ضرورت فعالیت های
فرهنگیافزود:برخیاوقاتوقتیبهنتایجمقطعی
کنوعبیخیالیمیشویموفکر
میرسیمگرفتاری 
میکنیم به نتیجه رسیدهایم و کار را رها میکنیم.
اینآفتمتوجههمهفعالیتهایفرهنگیدرکشور
است.ویبااشارهبهاینکهرسیدنبهمقصدایدهآل
نیاز به مشورت و راهنمایی همگان دارد ،گفت :ما
پذیرای انتقادها و پیشنهادها
هستیم و بــرای رسیدن به
جایگاه ایدهآل نهاد امامت
جمعه از هیچ اقدامی دریغ
نمیکنیم/.ایرنا

بدون تیتر
آیـــتا ...احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان،
در جلسه این نهاد در کنار برشمردن صفات
شخصیتی امام(ره) ،آشتی دادن دین و سیاست
در عصر جدید را از جمله اقدامات بسیار مهم وی
دانست و گفت :غربیها و پیروان آنان در ایران
زمــان طاغوت سا لها تــاش کــرده بودند که
دین را از عرصه اجتماعی و سیاسی حذف کنند
که امام بزرگوار این توطئه را برهم زد و اسالم
سیاسی و مردم ساالری دینی را احیا کرد ،از این
رو همه باید در نشر افکار و اندیشههای ایشان به
وظایف خود عمل کنیم/.تسنیم

