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حضرت امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
بین ِفی ُّ
الذ ِّر َّی ِة؛
الح ِ
رام َی ُ
سب َ
َک ُ
  اثر درآمد حرام ،در نسل ،آشکار میشود.
(دانشنامه قرآن و حدیث ،ج ،۱۷ص)90
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تازههای مطبوعات
••آرمـــان –ای ــن روزنــامــه در گــزارشــی بــا عــنــوان « رواج
اتا قنشینی ،نماد خط فقر» نوشت :هم اکنون حدود
یکسوم جمعیت شهرنشین ایران در وضعیت بدمسکنی
قــرار دارنــد حــال با افــزایــش هزینههای زندگی شاهد
شکلگیری پدیدههای جدیدی همچون کانکسنشینی و
اتاقنشینی در شهر تهران هستیم که بهمرور در حال رواج
یافتن هستند.
••ایــران  -عــارف رئیس شــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان در یادداشتی در این روزنامه نوشت :در چند
سال اخیر اگرچه به لحاظ کمی آمار مراسم برگزار شده
در روز دانشجو پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی
متأسفانه به لحاظ کیفی افت چشمگیری داشته که با تهی
شدن مراسم مرتبط برگزار شده از روح آزادی خواهی،
استقالل طلبی ،عدالت محوری و مطالبه گری همراه بوده
است.او در پایان از دانشجویان خواسته در ارتباط با چالش
ها و مشکالت کشور راه حل ارائه دهند.
••قانون –این روزنامه در مطلبی با عنوان "خدمات «عام
»به بیماران« خاص»!" به بررسی مشکالت بیماران خاص
در حوزه قوانین پرداخت و نوشت :گاهی برخی مصوبات
یا بخشنامهها درباره تهیه دارو و استفاده از خدمات مراکز
درمانی ،بیماران خاص را میآزارد.
••شــرق –جــوالیــی رئیس ستاد دیــه با اشــاره به ایــن که
٢هزارو  ٥٠٠نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه زندانی
هستند  ،وضعیت زندانیان مهریه را نگرانکننده اعالم کرد
وگفت:موضوع مهریه برخالف بسیاری از محکومیتهای
مالی ،فاقد نیات مجرمانه است ،بنابراین حذف حبس
از مجازات متعهدان این قبیل از دیــون ،میتواند ضمن
حبسزدایی زندا نها تا میزان چشمگیری پروند ههای
قضایی مفتوح در این حوزه را از روند رسیدگی محاکم
کاهش دهد.
••کیهان – سعید باستانی نماینده مجلس گفت :حدود
 ۸۰درصد اسکلهها در کشور به صورت غیررسمی است و
هیچ نظارتی بر آن ها وجود ندارد و گمرکات در آن ها مستقر
نیستند .این نماینده مجلس با اشاره به این که در تمام
کشورهای دنیا حدود  5تا  6نوع معافیت وارداتــی وجود
دارد اما در کشور ما این معافیت ها  ۷۶نوع است ،گفت :از
جمله معافیت های کشور ما می توان به معافیت ته لنجی،
ملوانی و کاالی همراه مسافر و  ...اشاره کرد که با واردات
کاال نه تنها هیچ عوارضی پرداخت نمی شود بلکه در هیچ
جا هم ثبت و ضبطی از آن ها صورت نمی گیرد.
•• جوان – این روزنامه در گزارشی با عنوان رواج «خوابگاه
کارمندی در تهران!» نوشت :هزینههای زندگی در کالن
شهرها تا حدی افزایش پیدا کرده که بنا به اذعان مدیرکل
دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری ،در شهر تهران «خوابگاه
کارمندی» در حال رواج یافتن است.

...

انعکاس
•• تابناک مدعی شد  :پرویز فتاح در مراسم رونمایی از
 ۴۱۵۰طرح عمرانی و دهها هزار طرح غیرعمرانی برای
محرومیتزدایی گفت :در ابتدای بحث یک مزاح میکنم
زیرا خوشحالم در جمع شما هستم و من را الیق دانستید و
دعوت کردید .ما چندسال در دولت بودیم وقتی برگشتیم
به سپاه مدتی طول کشید ثابت کنیم جزو حلقه انحرافی
نیستیم و برگشتیم به اصل خود.
•• پارس نیوز ادعا کرد :برخی کارشناسان نزدیک به
دولــت ،ارزیابی کرده اند که دولت حسن روحانی هیچ
هزینه ای برای تحول و اصالحات اقتصادی نمی خواهد
بدهد .در عین حال برخی دیگر از این کارشناسان توصیه
کرده اند حال که تحرکی در میان وزیران و مدیران دولت
مشاهده نمی شود بهتر است یک شوک به اقتصاد وارد
شود تا از این رهگذر اتفاقی در اقتصاد رخ دهد .نظر این
دست کارشناسان دولتی آن است اگر بخواهیم وضعیت
اقتصادی خوب شود باید قیمت ارز را افزایش داد .آن ها بر
این باورند که قیمت دالر به طور غیرواقعی پایین است و باید
تا پایان سال به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
••رویداد  24مدعی شد  :الرگانی ،نایبرئیس کمیسیون
اقتصادی بر این عقیده است که یکی از دالیل ورود کاالهای
قاچاق به کشور نبود «ایکسری»های قوی برای کنترل
کاالها و تبانی برخی از واردکنندگان با مأموران گمرک،
باعث شده است تا حجم عظیمی از کاالهای قاچاق از
مبادی و مجاری رسمی وارد کشور شــود .وی در ادامه
ادعا کرد :چند روز گذشته یکی از همکاران در کمیسیون
از گمرکات کشور توضیح میداد که بهصورت امتحانی
مقادیری اسلحه در ماشین جا سازی کردند اما ایکسریها
نتوانستند تشخیص بدهند اما در کشور مقابل ،اشیای
بسیار کوچک و ریز را ایکسری نشان داده است.
••عصرایران نوشت  :محسن غــرویــان ،چهره سیاسی
اصولگرا در خصوص شیخوخیت ناطق نــوری در بین
اصولگرایان گفت :آقــای ناطق نــوری هرگز به تفکرات
جریانی مثل گروه جمنا نزدیک نمیشوند؛ چرا که ایشان
شخصیت مستقلی دارنــد و همفکر آیــتا ...رفسنجانی
هستند .از نظر روحیات هم خیلی مردمی ،عیار و جوانمرد
هستند و در نتیجه خیلی در قید تشریفات ظاهری نیستند.
••جهان نیوز مدعی شد  :جــواد کریمیقدوسی ،عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به آخرین
خبرها درباره ُدریاصفهانی گفت :گزارشی را کمیسیون
حقوقی قضایی مجلس دربــاره دری اصفهانی طی بازدید
خود از زنــدان اوین در دو هفته قبل به کمیسیون ما ارائه
کــرد .وی تصریح کــرد :اعضای کمیسیون حقوقی ،دری
اصفهانیرادرحالیکهدریکیازبندهایاینزندانمشغول
گذراندن محکومیت  5ساله خود بوده است ،دیده و با وی
صحبتکردهاند.ویافزود :نگاهظریفاینبود کهاینافراد
انسانهای صالحی بودند و هیچ مشکلی نداشتند و کامال
موردتأییدمابودهوهستندکهالبتهبندهازپاسخهایویقانع
نشدهوسوالرابرایرسیدگیبهصحنعلنیارائهکردم.
•• سایت  598مدعی شد  :ایسپا نوشته تعداد مسافران
ایرانیکهبهترکیهسفرمیکنندازمرز2میلیونو 100هزار
نفر ظرف  10ماه گذشته عبور کرده است .مقصد اصلی آن
هاهمشهرهایساحلیترکیهاست.مرکزنظرسنجیجهاد
دانشگاهینوشتهاست 60:درصدمسافرانمذکورحداکثر
تحصیالتشان ،فوق دیپلم و لیسانس است و تنها 14درصد
تحصیالتتکمیلیدارند.ارتباطسطحسوادوانتخابمقصد
مسافرت،نکاتجالبیرابیانمیکند.
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چهره های سیاسی اصالح طلب و اصولگرا در دانشگاه ها حاضر شدند

پاییزداغدانشگاه ها درآستانه روزدانشجو

طاهری -همزمان با نزدیک شدن به  16آذرروز دانشجو
(امروز)  ،دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی سراسر کشور
میزبانچهرههایسیاسیاصالحطلبواصولگرادردانشگاه
هابودند.نشستهاییکهعالوهبرحضورپرشوردانشجویانو
نقدهایگاهتندوتیزآنهاحواشیزیادینیزداشت.
▪توضیحاتوزیرعلومدربارهروندبرگزاریمراسم16آذر

منصور غالمی وزیر علوم در پاسخ به
سوال خبرآنالین مبنی بر این که آیا
مــحــدودیــتــی بـــــرای دعـــــوت از
شخصیت هـــای ســیــاســی بــرای
سخنرانی در مراسم  16آذر وجود
دارد؟ گفت :وزارت علوم درباره محدودیت ها هیچ نقشی
ندارد و نباید هم وارد شود .لذا تشکل ها خودشان سخنران
را دعوت و دانشگاه ها رسیدگی می کنند اگر منع قانونی
برایآمدنوصحبتکردنافرادنباشد،توجیهیبرایایجاد
ممنوعیت نیست .وی افزود :بخشنامه شد که سخنرانهای
همه گــرایــش هــای سیاسی مــی توانند در دانشگاه ها
سخنرانی کنند ،البته باید از هیئت نظارت بر تشکل های
دانشجویی مجوز کسب و چارچوب قوانین و مقررات را در
این باره رعایت کنند.

▪جلیلی:تاکیدامام(ره)درآخرینسالحیاتشانهشدار
درباره«اسالمآمریکایی»بود

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،در جمع دانشجویان
دانشگاه امام صادق (ع) حاضر شد و
در سخنانی با اشــاره به این که امام
(ره) در پیام های یک سال آخر عمر
شریف شان مکرر بر مفهوم «اسالم ناب» تکیه و تمایز آن را با
«اسالمآمریکایی»بیانمیکردند،گفت:ازجملهصدورپیام
قطعنامه ،ساخت مصلی ،پیام برای هنرمندان ،پیام برای
شهادتشهیدعارفحسینیو ...نسبتبه«اسالمآمریکایی»
هشداردادند.جلیلیدرادامهبخشهاییازپیامامامخمینی
(ره)بهمناسبتشهادتشهیدعارفحسینیراقرائتکردو
توضیحداد.

▪ضرغامی:برخیانتقادازدستگاهقضاییرامعادلانتقاد
ازکلنظاممیدانند

دانشگاه تهران میزبان ع ــزتا...
ضرغامی عضو شورای عالی انقالب
فرهنگیهمبود.ویدرسخنانخود
بابیاناینکهاگرامروزحرفازامربه
معروف میزنیم الزمــهاش نظارت

عمومی است ،گفت :هزاران منکر بر زمین مانده و هیچ کس
راجعبهآنهاحرفنمیزند.برخیانتقادازدستگاهقضاییرا
معادل انتقاد از کل نظام میدانند .اگر کسی حرف های
نامربوط و خالف زده باید به وی پاسخ داد .ضرغامی افزود:
گاهیانتقاداتزیادیبهیکمسئولوارداستامابرخیهمه
اینانتقاداترابهبوسهزدنبرتابوتهوگوچاوزیابغلکردن
مــادر وی خالصه میکنند که این ظلم به منتقدان همان
شخصاست.
▪پزشکیان:هوکردنزیبندهدانشجویبامنطقنیست

دانشکده ادبــیــات و علوم انسانی
دانشگاه تهران هم میزبان مسعود
پزشکیان نایب رئیس مجلس بود .او
دراظهاراتخودکهبااعتراضوفریاد
برخیازدانشجویانروبهروشدهبود،
با تأکید بر این که اصال هو کردن زیبنده دانشجوی با منطق
نیست،گفت:بامنطقواستداللحرفبزنیدامروزشماهمان
کاریراکردیدکهیکعدهدرمجلسمیکنندوبادادزدنوهو
کردناجازهصحبتکردنراازنمایندگانمیگیرند.نتیجه
دعوا کردن و هو کردن پادگان درست کردن است .پزشکیان
درواکنشبهشعار«مجلسبیکفایت»تعدادیازدانشجویان
حاضردرجلسهگفت:اگرمجلسبیکفایتاستونمایندگان
بی کفایت به آن راه پیدا کردهاند ،افــرادی مثل شما چنین
مجلسی را به وجود آوردند ،پس در حقیقت مشکل خود شما
هستید.
▪مطهری:دانشجونبایدبازیچهدستاحزابوگروههای
سیاسیدردانشگاههاشود

شهید چــمــران اهــــواز سخنرانی
میکرد ،با تأکید بر ضــرورت حفظ
انسجام ملی و نیاز کشور به وحدت،
اظهارکرد:یکیازراههایرسیدنبه
وحدت و انسجام ،رفع حصر است.
نمایندهمردمتهراندرمجلسهمچنینبابیاناینکه"چیزی
کهدغدغهمناست،بحثاخالقوفروپاشیاخالقدرجامعه
است و وقتی فروپاشی اخالقی در جامعه رخ دهد ،در پی آن
شاهداینهمهفساددرسیستمهستیم"،ابرازعقیدهکرد:قوه
قضاییه که باید به سراغ مفسدان برود ،به سراغ جوانهایی
میرودکهتنهاحرفمیزنند.
▪زاکانی:آوردههایجریاناصولگراکافینیست

علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم
تهراندرمجلسدردانشکدهادبیات
دانشگاهشهیدبهشتیبابیاناینکه
جریان راست در دهه هفتاد خود را
تنظیمکردولینتوانستهمپایتراز
انقالب باال بیاید ،گفت :جریان راست که با تغییراتی عنوان
اصولگراییرابهخوداختصاصدادآوردههاییداشتهولیما
ازآنراضینیستیمچونکافینیست.
▪میرسلیم:دانشجویانباصبروآگاهیبهمسائلسیاسی
بپردازند

سیدمصطفیمیرسلیمرئیسشورای
مرکزیحزبموتلفهاسالمیدرآیین
بزرگداشتروزدانشجودردانشکده
کشاورزیدانشگاهتهرانگفت:باید
قشرجوانبهویژهدانشجویانبهحفظ
و بقای نظام جمهوری اسالمی ایران توجه داشته باشند .وی
افزود:دانشجویانباصبروآگاهیبهمسائلسیاسیبپردازند؛
ایجادتشکلهایدانشجوییهمسوبارسیدنبهاهدافنظام
واجبوضروریاست.

عــلــی مــطــهــری نــیــز ک ــه در جمع
دانــشــجــویــان در دانــشــگــاه محقق
اردبیلی سخن می گفت ،تصریح
کرد :دانشجو باید حق و قدرت نقد
داشتهباشدامانبایداینموضوعرانیز
فراموشکندکهبارعایتآدابنقدبهترمیتوانحرفخودرا
درجامعهبهکرسینشاندوزمینهپرورشنقدرادرجامعهپدید
آورد .نایب رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد :دانشجو باید
مستقل بوده و بازیچه دست احزاب و گروههای سیاسی در
دانشگاههانشودوهمینامربایدسببشودتادانشجوبافکر
مستقل خود راه را از چاه تشخیص داده و صرفا از باب تامین
مطامعبرخیازاحزابتوخالیدرمیدانآنهابازینکند.

مــحــمــدرضــا خــاتــمــی در جمع
دانــشــجــویــان دانــشــگــاه تــهــران در
واکنشبهشعاردانشجویانمبنیبر
ایـــــن کــــه «دانــــشــــگــــاه امــنــیــتــی
نمیخواهیم»تاکیدکرد:البتهامنیت
را میخواهیم و باید بخواهیم امــا دانشگاه امنیتی را
نمیخواهیم .این فعال سیاسی اصالحطلب افزود :تا زمانی
که به دانشگاهیان انگ ضدانقالب و مسائلی از این دست
بزنند،دانشگاهپویانخواهدبود.

▪سلحشوری :یکی از راههــای رسیدن به وحــدت ،رفع
حصراست

▪آقــای روحــانــی به چه حقی دانشجویان را محروم و
ستارهدارمیکنید؟!

پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید نیز که در دانشگاه

▪محمد رضا خاتمی :نمیشود دانشگاهها را به اسم
سیاهنماییمحدودکرد

رضاخاتمیاز«ستارهدارشدندانشجویاندردولتدوازدهم»

تحلیل دویچه وله از اختالف نظر آشکار موگرینی و تیلرسون درباره برجام

موگرینی :تداوم اجرای برجام اولویت راهبردی کلیدی برای اروپاست
پایگاه خبری تحلیلی دویــچــه ولــه آلمان
دربــاره نشست خبری وزیر خارجه آمریکا و
مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپانوشت
که اختالف نظر آمریکا و اروپا دربــاره برجام
به وضــوح در ایــن نشست دیــده شــد .اشــاره
این گــزارش به دیــداری است که موگرینی
و تیلرسون در بروکسل با یکدیگر داشتند.
در کنفرانس خبری پس از این دیدار ،رکس
تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا بر حضور
ایراندرمنطقهوبرنامهدفاعیکشورماناشاره
کرد ،اما موگرینی تصریح کرد که این مسائل
بایدجدایازتوافقهستهایبررسیشود.
▪تیلرسون :فعالیتهای ایـــران قابل
چشمپوشینیست

به گزارش فارس ،در این نشست ،تیلرسون
با بیان این که ایران از انصار ا ...یمن حمایت
میکند،گفت«:اینموضوعاتوفعالیتهای
ایــران قابل چشمپوشی نیست و نمیتواند
بیپاسخ باقی بماند .آمریکا قصد دارد
همچنان اقداماتی را در این خصوص انجام
دهد .ما به دنبال همکاری با شرکای اروپایی
خود هستیم ».به گزارش صدای آمریکا ،او در
ادامه ادعاهای خود افزود« :نمونه تحرکات
ایران ،برنامه موشکی ایران است و کمک به
گروه های تروریستی از جمله اخیرا مشخص
شد موشکی که از ســوی یمن به عربستان
شلیکشدهومنابعماتاییدکردهانداینحمله
کارایرانبودهواینکشورازطریقحوثیهااین
موشکراپرتابکردهاست».

▪موگرینی :تـــداوم اجـــرای بــرجــام یک
اولویتراهبردی است

در ایــن دیـــدار ،موگرینی رئیس سیاست
خارجی اتحادیه اروپا گفت :اقدامات ایران
ثبات در یمن ،عراق و سوریه را متزلزل کرده
اما با این وجود ما از توافق هستهای حمایت
میکنیم .وی با بیان این که تداوم اجرای
برجام یک اولویت راهبردی کلیدی برای نه



تنها امنیت اروپا ،بلکه برای امنیت منطقه و
جهان است ،ادامه داد «ما همچنین درباره
این حقیقت هم بحث کردیم که موضوعات
دیگری هم وجــود دارد که باید با یکدیگر
دربـــاره آن بحث کنیم و بــا یکدیگر بــه آن
بپردازیم و آن را رفع کنیم اما این موضوعات
درمقیاستوافقهستهاینیستندوبههمین
دلیل ما تمایل داریم خارج از توافق هستهای
به این مسائل بپردازیم ».موگرینی با اشاره
به  9بار تأیید پایبندی ایران به برجام توسط
آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت :ما به
دوستان آمریکایی مان یادآوری کرده ایم که
این توافق متعلق به یک یا دو کشور نیست،
بلکه قطعنامه سازمان ملل متحد است و ما
انتظار داریم همه طرف ها همچنان به طور
کامل به آن احترام بگذارند.

موگرینی از برجام ،تیلرسون به "فعالیتهای
بیثباتکننده" ایران در منطقه اشاره کرد.
همچنین پایگاه خبری یــوروآبــزرور ،این
دیدار را روز نمایش اختالف خاورمیانهای
اروپا و آمریکا خواند و نوشت :طرفین علن ًا
موضعی بر خالف موضع طرف مقابل در
قبال پایبندی ایــران به برجام گرفتند .به
گزارش فارس ،این پایگاه خبری تصریح کرد
که موگرینی در این نشست بر پایبندی ایران
به توافق هستهای تصریح کرد اما تیلرسون
گفت که ایران با آزمایشات موشکی و کمک
به حــز با ...نتوانسته ،پیروی از برجام را
برآورده سازد.
▪واکنشبهرامقاسمیبهسخنانتیلرسون

در همین حــال سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان سخنان تیلرسون در این نشست
را اصرار بی مورد و لجاجت بی ثمر در تکرار
اتهامات واهی نسبت به ایران توصیف کرد و
گفت :بیان مکرر اتهامات بی اساس و دروغ،
هیچ کمکی به جبران خطاهای راهبردی و
بزرگ آمریکا در قبال ایران و منطقه نخواهد
کرد .قاسمی ،همچنین خطاب به تیلرسون
تصریح کــرد کــه ایـــران بــا قــدرت تمام و در
چارچوب موازین اخالقی و هنجارهای بین
المللی در جهت کمک به ثبات و امنیت و
مبارزه با تروریسم به تالش های سازنده خود
مسئوالنهادامهخواهدداد.

▪تحلیل  2پایگاه خبری دربــاره نشست
موگرینیوتیلرسون

پایگاه خبری دویچه وله دربــاره این دیدار
نوشت :اگرچه تیلرسون در نشست خبری
مشترک خــودش با موگرینی گفت که با
وجـــود "فــعــالــی ـتهــای بـیثــبــاتکــنــنــده"
ایــران در منطقه ،از اجــرای برجام حمایت
میکند ،امــا پیام و نگاه متفاوت رؤســای
دستگاه دیپلماسی آمریکا و اتحادیه اروپا
در سخنا نشان بهوضوح شنیده میشد.
به نوشته این پایگاه برخالف حمایت قاطع

...
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اطالعاتشما،دانشجویانرا
انتقادکردوگفت:مگرجزوزارت
ستارهدارمیکند؟براساسکدامقانون ودادگاهدانشجویانرا
محکومکردهاید؟ویتصریحکرد:آقایروحانیخالفقانونو
قول وقرارهاییکهمردمباشماگذاشتندعملنکنید،همهاین
ها در اختیار وزارت علوم و وزارت اطالعات شماست .انتظار
داریمدراینمواردقویترعملکند.بهچهحقیدانشجویانرا
محروموستارهدارمیکنید؟

...
اخبار

انتقاد مدیران سابق سیا از نامه پمپئو
به سردار سلیمانی

▪تأکید وزیر کشور بر حمایت های فعالیت های قانونمند
دانشگاهیان

عبدالرضارحمانیفضلی،وزیرکشور
طی پیامی با تبریک روز  16آذر روز
دانشجو بــه تمامی دانشجویان و
دانشگاهیانتاکیدکرد:وزارتکشور
بهعنوانیکیازحساستریندستگاه
هایحاکمیتیدرکشورباتأسیازرهنمودهایداهیانهرهبر
فرزانه انقالب اسالمی و برنامه ریاست محترم جمهور ،ایجاد
زمینههایشورونشاطدرمحیطدانشگاهوحمایتازفعالیت
های قانونمند دانشگاهیان را از اصلیترین وظایف خود
میداند و از همه همکاران عزیز در سطوح ستاد و استانها
انتظارداردکماکانبهاینامرمهماهتمامورزند.

▪سردار یزدی :داعش قرار بود در تهران حکومت کند،
نهسوریهوعراق

ســردار یــزدی فرمانده سپاه محمد
رســـــولا(...ص) تــهــران بــزرگ در
دانشکدهفنیمهندسیدانشگاهآزاد
تهران غرب اظهار کرد :داعش برای
سوریه و شام تشکیل نشده بود ،بلکه
قراربوددرتهرانحکومتکند؛اعترافاتشاناینرامیگوید
ولیداعشبهواسطهوعدهایکهامامراحلدادهبودوفرموده
بود که بهزودی بسیج جهان اسالم محقق میشود ،متوقف
شد.

▪منتجب نیا :اصالحات وابسته و قائم به هیچ فرد و گروه
وجناحینیست

حجتاالسالم رسول منتجبنیا در
مــراســم «آســیـبشــنــاســی جــریــان
اصـــاحـــات» در دانــشــگــاه رازی
کرمانشاهبااشارهبهاینکهاصالحات
وابسته و قائم به هیچ فرد و گــروه و
جناحینیست،افزود:اصالحاتبامغزوفکروقلبجامعهدر
ارتباطاستودرانحصارهیچفردیاگروهینیستواصالحات
تئوریواستراتژیدارد،اماتئورسینخاصیبرایاصالحات
تعریف نشده و همه صاحب فکر و اندیشهاند .وی همچنین
افزود :مسئله تحزب و وجود احزاب و تشکلهای دانشجویی
قدرتمند جزو ضرورتهای اصالحات است ،ولی متاسفانه
امروزشاهدیماحزابموردبیمهریبرخیبزرگاناصالحات
قرارمیگیرند.

روحانی :ملت یمن متجاوز را پشیمان خواهد کرد

والیتی :عبدا ...صالح به سزای اعمالش رسید
مقامات کشورمان در اولین روزه ــای پس
از کشته شــدن رئیس جمهور سابق یمن،
تأکید کردند که ملت یمن و انصارا ...توطئه
ای بــزرگ را خنثی کــردنــد .رئیس جمهور
کشورمانطیسخنانیدرهمایشبینالمللی
وحــدت اسالمی تصریح کــرد :یمن از دست
متجاوزان نجات خواهد یافت و ملت یمن قطع ًا
متجاوزان را پشیمان خواهد کرد .به گزارش
خبرنگار خراسان ،دکتر روحانی افــزود :اما
فرصت های از دست رفته چگونه جبران می
شود؟ صهیونیست ها ،آمریکاییها و استکبار
جهانی باید در برابر ملتهای منطقه پاسخ گو
باشند که چرا علیه یمن ،عراق و دیگر کشورها
توطئه کردند؟ وی با تبریک پیروزی های عراق
و سوریه و لبنان در مبارزه با تروریسم ادامه
داد :توطئه بزرگی که قــدرت های جهانی،
استکبار و صهیونیسم علیه ملت های منطقه
طراحی کرده بودند ،بخش اعظم آن نقش بر
آب شده است.
▪والیتی :عبدا ...صالح به سزای اعمالش
رسید

در واکــنــشــی دیــگــر
علیاکبروالیتیمشاور
رهــبــر انــقــاب و دبیر
مجمع جهانی بیداری
اسالمی ،در پاسخ به
سؤالی درباره کشته شدن علی عبدا...صالح
در یمن گفت :مردم یمن در داخل مراقبت
میکنند تا منافقانی که به اسم متحد با آنها
هستند این مبارزه را به شکست نکشانند؛
بنابراین توطئهای که توسط امارات و عربستان
سامان دهیشده بود تا علیعبدا ...صالح
بتواند از پشت به مردم و مبارزان یمن خنجر
بزند شکست خورد و وی به سزای اعمالش
رسید .به گــزارش خبرگزاری صداوسیما،
والیتیافزود:ایناتفاقبراساستصمیمیبود
که مردم یمن گرفتند و این تصمیمگیر یها
ادامه خواهد داشت و این مبارزانی که در صف

مقاومت هستند سرانجام مثل مردم سوریه و
عراق و لبنان پیروز خواهند شد.
▪سرلشکرجعفری :توطئه ها علیه انصارا...
در نطفه خفه شد

همچنینفرماندهسپاه
نــیــز تــأکــیــد کــــرد :به
تــازگــی شــاهــد بودیم
تـــوطـــئـــههـــایـــی کــه
دشمنان در یمن علیه
مبارزان یمنی و انصارا ...انجام میدادند در
نطفه خفه شد.
ســرلــشــکــر جــعــفــری صــبــح س ــه شــنــبــه در
مــراســم افــتــتــاح  4150پــــروژه عمرانی
و محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه از
اقدامات عربستان سعودی ابراز تأسف کرد
و افــزود :ایــن ها امــروز همراه و هماهنگ با
دشمنان مسلمانان یعنی اسرائیل و آمریکا
هستند و بــرای مقابله با خواست ملت های
منطقه که استقالل طلبی و آزادی و نرفتن
زیر بار ظلم و نپذیرفتن خواستههای استکبار
جهانی است ،اقدام می کنند.
▪صفوی :یمنی ها پیروزی های بزرگی به
دست می آورند

س ــرل ــش ــک ــر صــفــوی
دستیار و مشاور عالی
فرماندهی معظم کل
قوا نیز با بیان این که
عربستان سعودی نوکر
آمریکاست ،گفت :پیش بینی می کنیم که
یمنی ها هم بر سعودی ها و اماراتی ها غلبه
کنند و ان شاء ا ...پیروزیهای بزرگی همچون
پیروزی در عراق و سوریه به دست مستضعفان
یمنی حاصل خواهد شد .به گزارش فارس وی
ابــراز امــیــدواری کــرد که رسانههای ایــران
بتوانند به تمام جهان این پیام را که «ایران به
دنبال امنیت نه تنها در منطقه غرب آسیا بلکه
برای جهان است» منتشر کنند.

مدیران سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) از
نگارش نامه "مایک پمپئو" مدیر کنونی این سازمان به
ســردار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قــدس سپاه
انقالب اسالمی ،انتقاد کردند .به گزارش عصر ایران ،در
این باره مایکل هایدن ،مدیر سابق سیا در این زمینه به
نیوزویک گفته است «:من به یاد ندارم مدیران سابق سیا
چنین اقداماتی کرده باشند»  .کلینت واتس ،از مدیران
مبارزه با تروریسم در پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) نیز
در این باره به نیوزویک گفته است :اگر دشمنان آمریکا به
این نتیجه برسند که مدیر سیا بیشتر به دنبال شوهای
تبلیغاتی و سیاسی است تا ارتباطات مخفیانه و محرمانه،
کــار دستگاه هــای اطالعاتی ما را در آینده مشکل تر
خواهد کرد.
▪تحلیل اسپوتنیک از نامه رئیس سیا بــه ســردار
سلیمانی

در همین حال خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار تحلیلی در
خصوص نامه سیا به سردار سلیمانی نوشت :تنها دالیلی
که می توان برای نامه نگاری رئیس سیا با سردار سلیمانی
دانست این است که مــوردی بــرای نیروهای وابسته به
یگان های اطالعاتی آمریکایی پیش آمده باشد و پمپئو به
دنبال آن باشد که آن ها را نجات دهد .در همین حال عضو
هیئت رئیسه مجلس ،نامه رئیس سیا به سردار سلیمانی را
نشانه ضعف آمریکایی ها دانست و گفت :دریافت نکردن
نامه توسط ســردار سلیمانی بسیار سنجیده ،دقیق و
درست بود .اکبر رنجبرزاده که با اعتماد آنالین گفت وگو
می کرد ،افزود :محتوای نامه ای که باز نشده و بعدا توسط
خود آمریکایی ها انتشار یافته قابل اعتماد نیست .گفتنی
است واشنگتن پست به تازگی در خبری نوشت که مایک
پمپئو رئیس سازمان سیا در ادعایی از ارسال نامه به سردار
سلیمانی فرمانده سپاه قدس خبر داده و گفته است او این
نامه را نخواند.

ماکرون :تمایل داریم میانجی ایران و
کشورهای منطقه باشیم
«امانوئل ماکرون» ،رئیسجمهور فرانسه با اشاره به این که
رقابت بین کشورهای منطقه و ایران منبع نگرانی است،
تأکید کرد که گفتوگو تنها راه کاهش تنشهاست .به
گزارش فارس ،ماکرون در مصاحبه با دو روزنامه «الخبر»
و «الوطن» الجزایر تصریح کرد فرانسه تمایل دارد نقش
میانجی را ایفا کند و گفتوگو بین ایران و فرانسه برای
کاهش شدت تنشها در منطقه نیز قاطعانه است ،واقعیت
این است که ایران یک قدرت منطقهای است اما باید نقش
سازندهای را در حل بحرانهای منطقهای ایفا کند .وی
تصریح کرد بحرانهای منطقه خاورمیانه خواه در لیبی،
سوریه ،عراق یا در حاشیه خلیجفارس منبع بیثباتی است
و ثبات منطقه خلیجفارس موضوعی اساسی است و فرانسه
نیز از میانجیگری کویت برای برون رفت از این بحران از
طریق گفتوگو و مذاکره حمایت میکند.

الریجانی :ایران و روسیه در خط مقدم
مبارزه با تروریسم هستند
ایسنا-رئیسمجلسدرگفتوگوباخبرگزاریتاسباتاکید
بر اینکه «ایــران و روسیه در خط مقدم مبارزه با تروریسم
هستند» ،گفت :این در حالی است که دیگر کشورها فقط
حرف زدنــد و عمال اقدامی انجام ندادند .علی الریجانی
افزود :ما به کمک به دمشق برای مبارزه با تروریستها ادامه
میدهیم؛ چراکه مبارزه علیه تروریسم در خاورمیانه پایان
نیافته است.وی افزود :ما از ابتدا در مبارزه علیه تروریسم
شرکت کردهایم؛ چراکه عراق و سوریه از ما درخواست کرده
بودندوماکمکبهآنهارا ادامهمیدهیم.

کمال خرازی :حشدالشعبی ضامن حفظ
ثبات عراق است
فـــارس  -رئــیــس شــــورای راهـــبـــردی روابــــط خــارجــی
گفت:حشدالشعبی مایه افتخار و ضامن حفظ ثبات عراق
است .سیدکمال خرازی این مطلب را پس از دیدار با شیخ
همام حمودی رئیس مجلس اعالی عراق بیان کرد و افزود:
مردمعراقعالقهمندهستندکهنیروهایحشدالشعبیوارد
مجلسشوند.ویادامهداد:دولتهایخارجیحقدخالت
دربارهحشدالشعبیراکهازبطنمردمعراقبرخاستهاست،
ندارند .خرازی تاکیدکرد :عراق در بهترین شرایط روابط
سیاسی-اجتماعیواقتصادیدرکناریکدیگرقراردارند.

...

مرزبانی

قاسمی ارسال نامه فرانسه به ایران را تکذیب کرد

انتقال پیکر مرزبان شهید کشورمان از ترکیه به ایران

ایلنا  -بهرام قاسمی درباره ادعای کریمی قدوسی مبنی بر ارسال نامه ای توسط
وزیر خارجه فرانسه به کشورمان و تعیین پیش شرط هایی برای سفر مقامات
فرانسوی به تهران ،گفت :من این اظهارات را قویا تکذیب می کنم .به تازگی جواد
کریمی قدوسی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با الف از شرط
گذاری فرانسوی ها برای سفر رئیس جمهور این کشور به ایران خبر داده بود .او
گفته بود که دیدار با رهبری و مذاکره با ایران درباره آینده منطقه و برنامه موشکی
ایران از جمله این شروط است.

یکهدرحملهعناصرمعاند
ایرنا -پیکرشهیداستواردومتوحیدملکزاده،مرزبانایران 
درمرزترکیهزخمیشدهبودطیمراسمیتحویلمقاماتمرزبانیکشورمانشد.گفتنی
استروزدوشنبهدراثرتیراندازیتروریستهادرمنطقه«بوراالن»ماکودونفرازمرزبانان
کشورمانبههمراهدونفرازکارشناسانسازمانآبزخمیوبهعلتنزدیکیبهنقطهصفر
مرزیبهمراکزدرمانیترکیهمنتقلشدندامایکیازمرزبانانبهعلتشدتجراحتهای
وارد شده به شهادت رسید .دولت ترکیه عناصر گروه تروریستی پ.ک.ک را عامل این
حملهتروریستیبهگروهمهندسیومرزبانیایراناعالمکرد.
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