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تلفن:
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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
َا ْل ِع ْل ُم َا ْص ُل ُک ِّل َخ ْی ٍر
دانش ،ریشه هر خوبی است .
(شرح غررالحکم :ج  ،1ص )205
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تازه های مطبوعات
••کیهان  -تیم مذاکره کننده هسته ای ایران
باید برای برخی مدعیان اصالحات تفاوتهای
روشنی از توافق قوی جدید و توافق ضعیف قبلی
را به تصویر بکشد.
••جوان -خودر وهای داخلی حلبی و ناایمن،
را ههـــای پر خطر و وجــود نقاط حادثهخیز در
جاد هها و خیابا نها ،عامل انسانی ،بازدارنده
نــبــودن قــانــون و اســقــاط نــشــدن خــودروهــای
فرسوده ،همه در تصادفات مرگبار نقش دارند
که این یعنی همه دستگاهها در این قتلها شریک
اند.
••سازندگی -این روزنامه محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس را عکس یک کرده و با عنوان «نه
قالیباف به رئیسی» بر این گفته او تاکید کرده که
«طبق مصوبه مجلس ،قیمتها باید به شهریور
 1400بازگردد و سران قوا هیچ مصوبه دیگری
نداشت هاند».
••همشهری -برخالف تصور عموم که مسائل
اقتصادی را عامل اصلی جداییها میدانند،
آمارها نشان از پیشتازی طبقه مرفه در طالق
دارد...عــمــده اختالفات زوج ها در قشر مرفه
یا بهاصطالح باالشهرنشین ،تناسب نداشتن
سبکهای زنــدگــی خــانــواد ههــا و تفاو تهای
فرهنگی آن ه ـاســت(....از دیگر دالیــل) یکی
اســتــقــال مــالــی زنـــان و دومـــی رویــکــردهــای
فمینیستیدرتقابلباجایگاهعرفیزن،بیشترین
نقش را در ثبت طالقهای ثروتمندان دارد.
••ایــران-عــمــلــکــرد دولـــت ســیــزدهــم در سال
نخست را میتوان در طیف وسیعی از شاخصها
و اقــدامــات بــررســی کــرد کــه اص ــاح سیاست
ارزترجیحی ،ارتباط قوی با همسایگان ،مهار
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ،ارتقای شفافیت و
مبارزه با فساد و ...نمونههایی از آن است.
••شهروند -بازار پررونق خرید و فروش پایان نامه
و گردش مالی عجیب آن حتی استادان دانشگاه
را از راه به در کرده است .بسته به نوع پایاننامه و
رشته تحصیلی ،قیمت پایاننامه تغییر میکند.
ریاضی حدود شش میلیون تومان ،علوم کامپیوتر
بین  ٣ ،٢تا  ٤میلیون و گرایشهای رشته فیزیک
بین چهار تا پنج میلیون تومان آب میخورد...این
تنها در مقطع کارشناسی ارشد و به جز رشتههای
دکتراست که بین  ٥٠تا  ١٠٠میلیون تومان
هزینه در بردارد.

انعکاس
••جهان نیوز نوشت :تلویزیون سعودی ایران
اینترنشنال گزارشی از یک تجمع مقابل خانهای
در لندن تهیه کرده و مدعی شده محل سکونت
عطاءا ...مهاجرانی در لندن است .در این تجمع
حدود  ۱۰نفر زن و مرد با پرچم سازمان منافقین
شعارهاییعلیهمهاجرانیبهدلیلاعالمحمایتش
ازحملهبهسلمانرشدیونیزتأکیدشبرکتابیکه
درنقد«آیاتشیطانی»نوشته،دادند.
••منیبان نیوز مدعی شد :مجتبی ذوالنوری،
عضوکمیسیونامنیتملیمجلسدرپاسخبهاین
کهشماازمخالفانبرجامبودیدوپیشازاینبرجام
را آتش زدید ،خاطرنشان کرد :آتش زدن برجام
به این دلیل بود که آقا فرموده بودند اگر آن ها پاره
کنندماآتشمیزنیم،آقایترامپوقتیرفتبیرون
یعنی پاره کرد ...االن هم آن شرایط پیش بیاید باز
همین کار را خواهم کرد و از هیچ حمله و انتقادی
همنگراننیستم.
••تابناک نوشت :باهنر دبیرکل جامعه اسالمی
مهندسین گفت :ردصالحیت آقــای الریجانی
مخصوص ًا با آن دالیلی که شورای نگهبان آورد،
چیزعجیبیاست.اینکهشوراینگهباندرپاسخ
بگوید رای ما مخفی است و آقایانی که رای دادند
دالیل رایشان را نمیگویند و اعالم نمیکنند،
درست نیست .این طور که نمیشود .آقایان باید
حداقل دالیل رای خود را بگویند که به این دلیل و
بهایندلیلفالنیصالحیتنداردیادارد.
••خبرآنالین مدعی شد :کریمی قدوسی عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
درخصوص ترور سلمان رشدی نویسنده مرتد و
همزمانشدنآنباادعاهادرخصوصتالشبرای
ترور بولتون و پمپئو و این که چقدر این احتمال
وجودداردکهاینشایعاتتالشمخالفانخارجی
برجام بــرای برهم زدن مذاکرات باشد؟ گفت:
اتفاقی که در نیویورک رخ داد ،اجرای حکم ارتداد
سلمان رشدی به دست یک جوان تولد یافته در
آمریکا و بدون هیچ ارتباط حزبی و سازمانی بود.
این سند خوبی است برای رد ادعای کاخ سفید
که میگوید ایران یک پاسدار را از ایران به آمریکا
فرستادهتامشاورامنیتملیرئیسجمهورپیشین
آمریکاجانبولتونراترورکند.بهفرضاینکهایران
بخواهد انتقام بگیرد ،به همان افــراد میداندار
کوچه محالت منهتن نیویورک هم از راه دور یک
سفارشی کند و یک پولی به آنهــا بدهد آنها
میتوانندآنکارراانجامدهند.

اذان مغرب 19:40
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هــادی محمدی – دوشنبه ،روزی پر کــار و
حساس برای تیم مذاکراتی و تصمیم گیران
ایران در شورای عالی امنیت ملی بود .شاید
اگر امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان
در نشست روز خبرنگار به خبرنگاران حوزه
سیاست خارجی چیزی از مــذاکــرات نمی
گفت ،این فضا رسانه ای نمی شد اما او در
جمع خبرنگاران با اعالم این خبر که تا ساعت
 12شب (دوشنبه) نظر ایران درباره متن ارائه
شده از سوی جوزف بورل مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا ،ارســال خواهد شد،
بمب خبری ایران را منفجر کرد و دقیقا توپ
را بــه زمین طــرف مقابل انــداخــت .جــوزف
بورل دوشنبه هفته قبل متنی اصالح شده
را به ایران و سایر طرف های برجام و آمریکا
داد و مدعی شد این متن نهایی است و همه
دربــاره آن ،نظر نهایی خود را بدهند .از آن
زمان و بعد از بازگشت تیم مذاکراتی ایران،
جلسات بررسی روزانــه در تهران دربــاره این
موضوع برگزار شد و به روز گذشته رسید که
براساس خبر منتشرشده از سوی نورنیوز،
رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی ،ضمن تشکیل جلسه فوق العاده شورای
عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور،
گـــزارش مبسوطی تــوســط مذاکر هکننده
ارشد کشورمان درخصوص گفت و گوهای
مرتبط با رفع تحریمها ارائه شد و علی باقری
ضمن تشریح روند دور اخیر گفت و گوها در
وین ،توضیحات کاملی درخصوص محتوای
ایدههای طرح شده توسط «انریکه مورا» داد.
باقری در ادامــه ضمن تشریح رونــد بررسی
ایدهها در تهران گفت :بر اساس راهبردهای
تعیین شده ،پایان دادن به ادعاهای سیاسی
مرتبط با مسائل پادمانی و ایجاد ضمانتهای

طلوعآفتاب فردا5:51

بااعالمامیرعبداللهیانآخرینجمعبندیایراندربارهمتنبورلنیمهشبگذشته
برایاتحادیهاروپاارسالشد

گامنهاییاحیایبرجام

وزیرخارجه:درمراحلمذاکرات دربارهموضوعاتیکهمیتوانستیم ،انعطاف نشان
دادهایمواکنوننوبتبهانعطافطرفآمریکاییاست
الزم بــرای اطمینا نیابی از پایداری انتفاع
اقتصادی ایران از توافق ،محور گفت و گوهای
هیئت مذاکر هکننده در وین بــوده اســت .او
افـــزود :جلسات متعدد کارشناسی بــرای
بررسی ایدههای مذکور از بدو بازگشت هیئت
به تهران بــرگــزار شد و جمعبندی نظرات
کارشناسی درحال تدوین نهایی است.
▪امیرعبداللهیان :در شروع پایان توافقیم

اما اظهارات وزیرخارجه کشورمان نیز حاوی
نکات مهمی از آخرین وضعیت مذاکرات
احــیــای بــرجــام ب ــود .بــه گـــزارش خــراســان،
حسین امیرعبداللهیان دربـــاره وضعیت
کنونی مذاکرات هسته ای گفت :اکنون در
نقطهای هستیم که شاید بتوانیم آن را شروع
پایان توافق بنامیم ولــی اینکه ایــن شروع
پایان توافق چقدر میتواند زمان ببرد ،دقیقا
بستگی به طرف مقابل و آمریکاییها دارد .آن
چه بین ما و سه کشور اروپایی و چین و روسیه
باید انجام میشد ،انجام شده است و اکنون
یکی از موضوعات اصلی لغو تحریمهاست.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با بیان
اینکه وزیران خارجه کشورهای قطر ،عمان،
عراق ،ایتالیا و فرانسه نیز پیامهایی میبرند

وقتیهیچکسجوابنمیدهد!

با گذشت  4روز از توهین میرحسین موسوی به شهدای مدافع حرم همچنان سکوت
سنگین و معناداری در اردوگاه اصالح طلبان حکمفرماست ،سکوتی که عباس عبدی هم
آن را غرق در تناقض می داند

توکلـی -ماجـرا از آن جایـی شـروع شـد کـه
چنـدروز قبل ،وبسـایت «کلمـه» بیانیـهای را
از سـوی «میرحسـین موسـوی» منتشـر کـرد؛
بیانیـهای کـه بـا ادبیاتـی رادیـکال و تنـد و تیـز
نـگارش شـده بـود و بـا حمله بـه سیاسـت های
منطقـه ای ایـران بـرای مقابلـه بـا تروریسـم،
توهین مسـتقیم به شـهید همدانـی و مدافعان
حـرم را در دل خـود جـای داده بـود .در ایـن
ِ
سـکوت
میـان امـا آن چـه بـاور کردنـی نبـود،
جریـان هـای مختلـف اصلاح طلبـی و چهـره

هـای سرشـناس آن در برابـر هتاکـی هـا و
ادبیـات پلشـت میر حسـین موسـوی بـود .باید
گفت که فـارغ از وضعیت فعلـی اصالحطلبان
و وضعیـت منفعالنـه آن هـا در عرصـه سیاسـی
کشـور ،بیانیـه اخیـر میرحسـین موسـوی امـا
چیزی نبـود که بتـوان بهراحتی از آن گذشـت
امـا چهر ههـای اصال حطلـب در قبـال آن
سکوت اختیار کردند .سـکوتی که داد عباس
عبـدی را نیـز در آورد و ایـن فعـال سیاسـی
اصلاح طلـب در توئیتـی اصلاح طلبـان را

پاسخقاطعتهرانبهادعایارتباطضارب
سلمانرشدیباایران
کنعانی :در ماجرای حمله به سلمان رشدی ،هیچ کس غیر از او و حامیانش را
شایسته سرزنش و محکومیت نمی دانیم

زاهدی -پس از این که «هادی مطر» جوان 24
سالهآمریکاییباحملهبهسلمانرشدی،نویسنده
مرتد کتاب موهن آیات شیطانی در نیویورک او را
تا آستانه مرگ پیش برد ،رسانهها و مقامات غربی
از بهت و حیرت ناشی از این اتفاق بیرون آمده و
اکنون خط جدید رسانهای را در پیش گرفتهاند.
رشــدی که تا روز شنبه به دلیل وضعیت وخیم
جسمانی با دستگاه تنفس میکرد ،ظاهرا حاال
بدون دستگاه نفس میکشد و این امر سبب شد
مقاماتاروپاییوآمریکاییدرپیامهایخودازاوبه
عنوان«قهرمانآزادیبیان»وعباراتیازایندست
یادکنند.حالآنکهتاپیشازاینبهتوسکوتآن
ها از نحوه اجرای این اقدام هادی مطر معطوف
به ضعف شدید امنیتی در یکی از بزرگترین
شهرهایآمریکابود،تاجاییکهبرگزارکنندگان
مراسم سخنرانی رشدی که وی در آن جا هدف
حمله قرار گرفت ،بارها در مصاحبههای خود
بر در نظر گرفتن پروتکلهای امنیتی برای

تهران اذانظهر13:09

سخنرانان تاکید کرده بودند .اکنون اما به نظر
میرسد غربیها به دنبال این هستند که حمله به
سلمانرشدیرااقدامیسازمانیافتهوبرنامهریزی

و میآورند و تالش میکنند که دیدگا ههای
ما و طر فهای آمریکایی به یکدیگر نزدیک
شود ،اظهار کرد :آمریکاییها میخواهند در
گفتوگوها مشکالت خود را بزرگ کنند و از
یک ادبیات تکراری و نخنما استفاده میکنند
و میگویند هر چه را ما میتوانستیم ،دادهایم؛
ما نیز بر این تاکید میکنیم که نمیتوانیم از
خط قرمز خود عبور کنیم و نمیتوانیم توافقی
را امضا کنیم که بعد از مدتی مثال  ۴۰روز انجام
شده ولی روی زمین هیچ اتفاقی رخ نداده
است و ما به دنبال توافقی هستیم که مردم در
زندگی خود اثر آن را ببینند البته همان طور
که پیش از این گفتم ما خود را معطل توافق
نکرد هایم و دولت برنامه اقتصادی خود را با
جدیت دنبال میکند و در وزارت امور خارجه
متعهد هستیم ماموریتی را که به ما در زمینه
توافق واگــذار شــده ،به سرانجام برسانیم.
امیرعبداللهیان ادامــه داد :ما به صراحت
به طر فهای آمریکایی که پیام میدهند در
آستانه انتخابات میان دوره کنگره هستیم
و مشکل بنزین داریـــم ،گفتهایم کــه بــرای
برداشتن قدم نهایی باید طرف آمریکایی از
خود انعطاف نشان دهد .ما در تمام مراحل
مذاکرات از خود انعطاف نشان دادیم و طرف

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
رضا خوراکیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابان توانیر،خیابان نظامی
دفتر تهران:
گنجوی ،کوچه ناردان،پالک ۲۳
تلفن:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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آمریکایی نیز این موضوع را میداند که ما
تاکنون چقدر انعطاف نشان دادهایــم .ما در
مراحل مذاکرات درخصوص موضوعاتی که
میتوانستیم ،این انعطاف را نشان دادهایم و
اکنون نوبت به انعطاف طرف آمریکایی است.
وی گفت :در مذاکرات اخیر طرف آمریکایی
در دو موضوع به صورت نسبی انعطافهایی
را به صورت شفاهی نشان داده است که باید
مکتوب و تبدیل به متن شود و مسئله سوم
موضوع تضمینهاست که باید آمریکاییها
انعطاف داشته باشند و با واقعبینی برخورد
کنند و اگر ما چنین انعطافی را مشاهده کنیم
در روزهــای آینده میتوانیم به نقطه توافق
برسیم .روزهای آینده ،روزهای مهمی برای
توافق است .اگر آن ها انعطاف نشان ندهند،
دنیا به آخر نمیرسد .آن ها صحبت از پلن
 Bمیکنند ،ما هم پلن  Bخود را داریــم .وزیر
امور خارجه کشورمان درادامه صحبتهای
خود گفت :حداکثر تا  ۱۲امشب(دوشنبه)
آخرین جمعبندی خود را به صورت مکتوب
درباره مسائل باقیمانده به هماهنگکننده
اتحادیه اروپــا ارائــه میدهیم و اگــر واکنش
آمریکا همراه با واقعبینی و انعطاف باشد،
توافق رخ میدهد و اگر انعطافی نشان ندهند
باید بیشتر گفتوگو کنیم.وی با بیان اینکه
ما در دولت در کنار اینکه موضوع مذاکرات
را دنبال میکنیم ،تاکید بر این داشتهایم که
اقتصاد کشور را به برجام گره نزنیم ،ادامه
داد :اگر همین فردا برجام به نتیجه برسد،
تحریمهایی که برداشته میشود ،تحریمهای
ثانویه است و تحریمهای اولیه باقی است و ما
در کنار برجام همچنان سیاست بیاثر کردن
تحریمها و توسعه اقتصادی پایدار را دنبال
خواهیم کرد.

«غـرق در تناقضـات پایـان ناپذیـر» توصیـف
کـرد و در این باره نوشـت« :میپرسـند در باره
متن موسـوی چرا نظـر نمیدهـم؟ تناقضات و
مشـکالت فـراوان حکومت بـه جای خـود ولی
اصال حطلبـان بـا مجموعـهای از تناقضـات
وارد  88شـدند و شـد آن چه که نباید میشـد.
در دی  87مفصـل پیامدهـای ایـن وضعیت را
تقدیمشـان کردم البتـه وقعی ننهادنـد .از 88
تاکنـون غـرق در ایـن تناقضـات پایانناپذیرند
و اکنـون نمیداننـد چـه بایـد بکننـد .خـرداد
 1400آخریـن حلقه ایـن تناقضـات را دیدیم.
نامـه مهنـدس موسـوی نیـز بازتابـی اسـت از
ایـن تناقضـات .به فضـای عمومـی نـگاه کنید.
هـر کـس فحـش دهـد و تنـدش کنـد ،یـک گام
جلوتر است .خوشـبختانه فضای واقعی عاری
از ایـن اسـت».

خارجی و گرفتاری های اقتصادی است».
پاسخی که با واکنش های مختلفی در فضای
مجازی همراه شد و کاربری در این باره نوشت:
«رســوایــی «ص ــدای داع ــش» بــه حــدی است
که وســط بــازی کــردن حاصلی جز تناقض
نــدارد .ناگزیری کرباسچی از مرزبندی نیم
بند با آن متن «کینه توزانه» و در عین حال
عذرتراشی از فرامتن و توجیه اهانت با عقب
ماندگی صاحب صدا از زمانه ،نمونه ای از
این تناقض هاست ».روزنامه صبح نو نیز در
شماره روز گذشته خود به اظهارات این فعال
سیاسی اصــاح طلب واکنش نشان داد و
در این باره نوشت« :بهترین آینه برای بیان
تلخی ،وضعیت اصالحات است؛ جناحی که
نهتنها حاضر نیست مواضع ضدملی موسوی
را محکوم کند که خواسته انقالبیون مبنی
بر مرزبندی اصالحات با مواضع او را هم زیر
ســوال میبرد .سخن کرباسچی ،بهخوبی
استحاله ،رادیکالیسم ،بیعملی و انفعال
این جریان سیاسی را نشان میدهد .کار در
جریان اصالحات به جایی رسیده که فردی
مانند کرباسچی که به میانهروی و عملگرایی
شناخته میشد هم مقابل رادیکا لهایی
مانند محمود صادقی ،آذر منصوری ،فیضا...
عر بسرخی و دیگرانی از این دست ،تسلیم
شده و حاضر نیست با توجه به جمالت ضدملی
و تاسفبار موسوی ،مرزبندی کند ».سوال
بزرگ اما این جاست که موسوی دیگر چه باید
بگوید که برخی اصالحطلبان لب بگشایند و
او را نقد کنند؟

شده معرفی کنند تا از قبل آن سناریوهای فشار بر
ایرانرابهویژهدرحوزهحقوقبشرومسائلامنیتی
اجرایی کنند .سخنگوی وزارت امور خارجه اما
در اولین واکنش رسمی جمهوری اسالمی ایران
به ترور سلمان رشدی نویسنده کتاب موهن آیات
شیطانی در آمریکا با بیان این که در این حادثه
هیچکسراغیرازاووحامیانششایستهسرزنشو
مالمتوحتیمحکومیتنمیدانیم،توضیحداد:
سلمان رشدی با اهانت به مقدسات اسالمی و با
عبور از خطوط قرمز بیش از1.5میلیارد مسلمان
و همچنین خطوط قرمز همه پیروان ادیان الهی،
خودش را در معرض خشم و غضب مردم قرار داد
و نه تنها مسلمانان بلکه همه پیروان ادیان الهی از
این که به مقدسات یک دین الهی و آسمانی و یک
رسولالهیاهانتشود،رنجورهستند.سخنگوی
دســتــگــاه دیپلماسی
تصریح کــرد :کسی در
این باره حق ندارد ایران را
متهم کند .اقدام و اهانتی که
انجام شد و حمایتی که صورت
گرفت اهــانــت بــه همه ادیـــان و
پیامبران الهی بود و غیرقابل دفاع
است .نفرت پراکنی و
توهین به مقدسات
اسالمی که نمونه
بـــــارز آن اقــــدام

سلمان رشدی است ،از نظر حقوق بینالملل هم
قابل دفاع نیست .محکوم کردن اقــدام ضارب و
حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده
بهمقدساتدینیواسالمی،رفتاریکامالمتناقض
است .وی درباره برخی اتهامات مبنی بر ارتباط
شخص ضارب با جمهوری اسالمی ایران تصریح
کرد:بهصورتقطعیوجدیاینارتباطراتکذیب
میکنیم .از سوی دیگر ،بخش عربی خبرگزاری
«سیانان»پیشترخبردادهبودیکمقامحزبا...
کهخواستنامشمحفوظبماند،درپاسخبهپرسش
این شبکه آمریکایی دربــاره این که آیا حــزبا...
اطالعاتی دربــاره عامل حمله به نویسنده مرتد
کتاب آیــات شیطانی دارد یا خیر ،اظهار کرد:
درباره این موضوع غیر از آن چه در رسانهها آمده
چیزی نمیدانیم و در نتیجه نظری نداریم .وی با
اشاره به هادی مطر ،عامل حمله به سلمان رشدی
که اصالتا شهروند لبنان اســت ،گفت :چیزی
درباره وی نمیدانیم .اظهار بیاطالعی حزبا...
از عامل حمله به رشدی از این جهت مهم بود که
قبال رسانههای لبنانی اعالم کرده بودند مطر یک
تبعه لبنانی است ،هر چند «سیانان» در ادامه
خبر بحثبرانگیز خود به طور تلویحی اتهاماتی را
متوجه حزبا ...لبنان میکند و مینویسد« :این
رسانهبهصورتمستقلنتوانستهاستصحتاین
موضوع را تأیید کند و مشخص نیست مطر قبال به
لبنان رفته است یا خیر».

▪مــوســوی دیگر چــه باید بگوید کــه لب
بگشایید!

در ایــن میان غالمحسین کرباسچی فعال
سیاسی اصــاح طلب در روزهـــای گذشته
طی یادداشتی در روزنــامــه میهن به بیانیه
موسوی واکنش نشان داد و در این باره اظهار
کرد« :نمی شود کسی را از امکان گفتوگو یا
مشاوره مشاورانش محروم کرد و بعد انتظار
داشت دیگران او را نقد کنند .عالوه بر این،
در شرایط حصر اصل این که مهندس موسوی
واقعا می خواهد چنین موضوعاتی از سوی
ایشان مطرح و منتشر شود ،جای تامل دارد،
آن هم در شرایطی که کشور درگیر فشارهای
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توئیت سیاسی

چهره ها
تاکیدفرماندهکلارتشبرحلشدن
درگیریهایمرزیباطالبانازطریقدیپلماتیک
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده
کلارتش دربارهاخبارمنتشرشدهازدرگیریهای
مرزیاخیربینجمهوریاسالمیایرانونیروهای
طالبان،گفت«:اختالفکوچکیدربخشیازمرز
با افغانستان وجود دارد؛ به این دلیل که در کشور
مقابل پس از تغییر حکومت ،هنوز آن نظم و نسق
الزم برقرار نشده است ،گاهی این سوءتفاهمها
پیش میآید و درگیریهای کوچکی رخ میدهد
که به سرعت هم تمام میشود .امیدواریم هرچه
زودتر مسئوالن سیاسی این اختالفات را برطرف
کنند ».وی در پاسخ به این سوال که آیا شایعات
درباره شهادت یک سرباز وظیفه در درگیریهای
مرزیاخیربانیروهایطالبانصحتدارد؟اظهار
کــرد« :از نیروهای ارتــش که در آن خط مستقر
هستند ،چنین موردی نداشتیم؛ درباره نیروهای
فراجانیزاطالعدقیقیندارمکهدرگیریهامنجربه
شهادت شده است یا خیر ولی گاهی اوقات در این
درگیریهای مــرزی ،تیراندازی پراکنده وجود
دارد ».فرمانده کل ارتش همچنین با بیان این که
این مشکالت مربوط به بحثهای سیاسی است،
تصریحکرد«:ایندرگیریها
باید از طریق دیپلماتیک
حل شود و نیازی به دخالت
نــیــروهــای نظامی و
انتظامی نیست/ ».
فارس

خبرسازیدروغیندربارهارسالرایگاننفت
ایرانبهلبنان
ایران به لبنان نفت رایگان میدهد .این خبری بود
که در چند هفته گذشته بارها از سوی رسانههای
معاندبازنشرشد.اینادعاهادرحالیمطرحشدکه
نمایندهحزبا...لبناندرایرانباتاکیدبرجزئیات
توافقمالیایرانولبنانبرایارسالسوختبهاین
کشورتوضیحاتیدادوگفتکهپولایننفتکشها
پرداخت شــده اســت .به نوشته جــام جم آنالین؛
عبدا ...صفیالدین ،نماینده حــزبا ...لبنان در
ایران،دربارهارسالسوختازایرانبهلبنانگفت:
کشتیهایی که از این جا حرکت کرده با پول حمل
شده و این یعنی سوخت ایران رایگان نبوده است.
ما هم اعالم کردهایم مقداری از سوخت را رایگان
به بعضی از سازمانهای بشردوستانه در لبنان
میدهیموازبقیهمقدارمعقولیپولگرفتهوبهآنها
تخفیف میدهیم .این روزنامه افزود :برخی مدعی
شدند سیدحسن نصرا ...اظهار کــرده ،آمــادهام
سوختایرانرارایگانبهلبنانبیاورم.ایندرحالی
اســت که بررسی دقیق اظهارات
سیدحسننصرا...نشانمیدهد
کهویمیگوید«:حزبا،...نفت
ای ــران را بـهطــور رایــگــان در
اختیاردولتلبنان
یدهد».
قرارم 

بدون تیتر
جلسه مسئوالن عالی قضایی به ریاست معاون
اول قوه قضاییه با حضور وزیر اطالعات و معاونان،
به منظور هماهنگی و هم افزایی بــرای مقابله
با اقــدامــات رژیــم صهیونیستی و گروهک های
تروریستی ،در وزارت اطالعات تشکیل شد .وزیر
اطالعاتدراینجلسه بهارائهگزارشیازاقدامات
موثر وزارت اطالعات پرداخت و با اشــاره به یک
سالگیآغازبهکاردولتمردمیوانقالبیسیزدهم
گفت«:مقابلهبااقداماترژیمصهیونیستیاولویت
اولوزارتاطالعاتاستکهتاکنونباهماهنگی
و همراهی دستگاه قضایی و جامعه اطالعاتی،
اقدامات موثری برای مقابله با رژیم صهیونیستی
صــورت گرفته اســت و ایــن اقــدامــات تهاجمی
همچنان در دستور کــار وزارت اطــاعــات قرار
دارد/ ».میزان  

