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رئیس رسانه ملی :برای نقد،
باید ظرفیت و تحمل نقد وجود داشته باشد

...

چهره ها و گفته ها
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
گفت :در مقطع فعلی که رابطه
خوبی میان دولــت و مجلس
وجود دارد ،باید از این فرصت
بــــــرای ت ــوس ــع ــه کــشــور
اســتــفــاده کــنــیــم/ .
فارس
شیخ قاسم ،معاون دبیر کل حزب ا ...لبنان با
اشاره به نقش ایران در محور مقاومت منطقه و نابود
ســازی تروریست توسط آن ،گفت :زمانی که اسم
ایران می آید ،قلب دشمن از ترس به لرزه در می آید،
کشورهای دنیا از تروریسم
تکفیری حمایت می کردند،
اما محور مقاومت توانست با
اراده خود منطقه را از لوث
وجود تکفیری ها آزاد
کند /.العالم
محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران که
برای بازدید از اقدامات گروههای جهادی در کمک
به زلزلهزدگان کرمانشاه به روستاهای این استان
سفر کرده بود ،گفت :نگرانم که مشکالت و مطالبات
اصلی مردم در این فضای ایجاد شده فراموش شود،
لذا همه باید بعد از آرام شدن
فضا ،از واقعیتهای جامعه
دور نشویم و در حل مسائل
مردم تعلل نکنیم/ .
تسنیم
علی مطهری ،نــایــب رئــیــس مجلس شــورای
اسالمی با بیان این که ایرانی بودن ما چیزی نیست
که در مقابل اسالمی بودن ما قرار گرفته باشد ،تأکید
کرد:وقتیاکثریتقریببهاتفاقمردمایرانمسلمان
هستند طبع ًا جمهوری ایــرانــی همان جمهوری
اسالمی خواهد بــود .مطهری افــزود :میپذیریم
که در جمهوری اسالمی گاهی آن گونه که باید
مطابق اسالم عمل شود ،عمل نشده است .ولی راه
آن تــاش بــرای اصــاح امور
اســت نه شعار دادن برای
بازگشت به ظلم و خرافات
قبل از اسالم / .ایلنا

...
خبر

در دیدار با عوامل مستند قائم مقام

ناطق نوری:منافقین مثل داعش جنایت
می کردند
حجتاالسالم والمسلمین علیاکبر ناطق نــوری ،رئیس
اسبق مجلس شــورای اسالمی و از چهره هــای برجسته
انقالب اسالمی در گفت و گویی به بیان توضیحاتی درباره
جنایت های منافقین در سال های ابتدای انقالب و دوران
جنگ تحمیلی پرداخت و درخصوص برخورد با این جانیان
گفت که انتشار فایل صوتی آیت ا ...منتظری جفا به انقالب
بود .به گزارش مهر ،حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری
در دیدار با عوامل مستند «قائم مقام» با اشاره به پخش فایل
صوتی آیت ا ...منتظری پیرامون اعدام منافقین در سال
 67که موجب ایجاد برخی حواشی شده بود ،گفت :خودم
قائل هستم در این ماجرای  ۶۷جفا شد؛ هم به امام و هم به
نظام که یک فایل صوتی پخش شد .ناطق نوری افزود :اصال
جفا به انقالب بود که در این مقطع این را برای نسل چهارم
انقالبکهاصالنبودندوشرایطرانمیدانندچیست،پخش
میکنندکهبراینسلجوانوجدیدمسئلهباشدکهباالخره
این ها را گرفتید ،محاکمه و زندانی کردید ،بعدش چرا
کشتید؟یکجوانحقدارداینرابپرسد.ویدرتوضیحاین
ماجرا گفت :این نسلهای جدید نسل ۳و ۴و ۵این ها اصال
شرایط سال  ۶۱ ، ۶۰ ، ۵۹و جنایاتی را که منافقین کردند
نمیتوانند تصور کنند .اتفاقا همین چند روز پیش با جمعی
ازدوستانیکجلسهایداشتیم.بیانمیکردندوقتیسال
 60در خیابان شورش کردند ،چطور با تیغهای موکتبری
سرانسانهارادرخیابانولیعصرمیزدند!سرمیزدندمثل
االنداعش،منتهیاینهابایکسیستموآنهابایکسیستم
دیگر .یا جنایاتی که مثال یک کفاش را ترور کنند ،خانمی که
به نماز جمعه میرفت به جرم نماز رفتن بزنند یا بچههای
کمیته را بگیرند و پوست سرشان را زنده زنده بکنند؛ مرحوم
طاهری و طهماسبی بچههای کمیته بودند و گرفتار شدند.
اینچهرهبرجستهسیاسیدرادامهتشریحجنایاتمنافقین
در دوران جنگ تحمیلی گفت :در ماجرای آخر جنگ و
مرصاد؛ آن جا اصال تمام امید آمریکاییها و همپیمانانشان
وصداموهمهبهمنافقینوارتشمنافقینبودکهحملهکنند.
حمله کردند ،با تانک و دستگاههای مختلف حمله کردند و
حمایتهایعراقراداشتند.واردکرندشدند،دراسالمآباد
مردم عادی را اعدام کردند! همین طور میکشتند و جلو
میآمدند .ناطق نوری در ادامه گفت :اطالعاتی که نظام
داشت این بود که مسعود رجوی اعالم میکند ما فردا ظهر
جشن را در تهران میگیریم .به همه نیروها و سمپاتها هم
گفتهاند ما میآییم .این در زندان هم منعکس شده که ما
میآییم و شما در زندان شورش کنید ،تهران را شما بریزید
بگیرید ،ما هم میآییم و بعد هم نظام را ساقط میکنیم.
خب! کدام حکومت در دنیا مینشیند یک عدهای بیایند
کودتا و شورش کنند ،قتل عام کنند و همه را بکشند و نگاه
کند! این برای مردم تبیین نشد که این ها در زنــدان چه
کردند .رئیس اسبق مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:
امام دستوری که داد نگفتند همهشان را! امام گفت بررسی
کنید آن هایی که «سر موضع» هستند .سر موضع یعنی
چه؟ شاید نسل جدید سر موضع را نداند یعنی چه؟ «سر
موضع»هستندیعنیشماهمشورشکنیدوهمهرا ُ
بکشید،
حکومت را بگیرید .این تبیین نشد برای مردم و به نظر من
جفا شد .پخش آن فایل هم واقعا جفا و خیانت به نظام بود.

العالم  -علی عسکری رئیس رســانه ملی با بیان این که رســانه با نقد ســازنده و بازتاب نقایص موجود از زبان کاربرانش موجب کمتر شدن
آسیبها میشود گفت :برای نقد ،باید ظرفیت و تحمل نقد وجود داشته باشد و اگر ظرفیتی برای نقد نباشد و تحملی برای شنیدن نقایص
وجود نداشته باشد ،پیشبرد امور با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.

...

راهپیمایی گسترده مردمی در محکومیت اغتشاشات اخیر در برخی از شهرها برگزار شد

اخبار

شکوه وحدت در ایران اسالمی

محمود صادقی تشریح کرد

موسوی جزایری :حق مردم است که انتقاد سازنده به مسئوالن داشته باشند
مردم بابصیرت و همیشه در صحنه ایــران اسالمی روز
گذشته با حضور در راهپیمایی خودجوش در برخی نقاط
مختلف کشور ،ضمن اعالم حمایت قاطع خود از آرمان
های انقالب ،اقدامات اخیر عده ای آشوب طلب در ایجاد
ناامنی در کشور را محکوم کردند.
به گــزارش خبرگزاری های مختلف ،ده ها هزارنفر از
شرکت کنندگان در ایــن راهپیمایی ها که با حضور
توده های مردم و مقامات محلی و استانی برگزار شد ،با
سردادن شعارهایی در حمایت از رهبر معظم انقالب و
محکوم کردن اقدام های خرابکارانه ،بر تحقق مطالبات
بر حق مردم تاکید کردند.
براساس گزارش های منتشر شده این راهپیمایی ها در
شهرهای مختلف ازجمله خرم آباد ،ایالم ،قم ،گرگان،
اراک،بجنورد،بوشهر،نوشهر،خلخال،شهررضا،خمینی
شهر ،آران و بیدگل ،زابل ،نهاوند ،آستانه اشرفیه و...
برگزار شده است.
در خوزستان نیز راهپیمایی گسترده ای با حضور سران
عشایر و قبایل عرب ،طالب ،دانش آموزان و سایر اقشار
مردم در شهرهای اهواز ،آبادان ،خرمشهر و ایذه برگزار
شد .در کرمانشاه هم حضور ده ها هزار نفری مردم یکی از
بزرگترین و اصلیترین خیابانهای این شهر (مدرس تا
آزادی) را مملو از جمعیت کرد .در راهپیمایی شهر مالیر
در یک اقدام نمادین ،پرچم مقدس کشورمان که در میدان
شهید جوکار این شهر توسط آشوب گران به پایین کشیده
شده بود دوباره برافراشته شد.
از نکات قابل توجه در این راهپیمایی ها حضور هموطنان
اهل سنت به خصوص در راهپیمایی شهر گرگان بود.
مــردم حاضر در راهپیمایی شعارهایی مانند «خونی

▪یعقوبی :ملت راه را بر آشوبگر می بندد

حجت االســام ابوالقاسم یعقوبی ،نماینده ولی فقیه
در خراسان شمالی نیز در راهپیمایی مردم بجنورد در
محکومیت اغتشاشات اخیر با تاکید بر شناسایی مهره
های اصلی و دستگیری آن ها ،خاطرنشان کرد :دشمنان
نظام بدانند که این ملت انقالبی است .وی با بیان این که
آشوبگر راه به جایی نمی برد و ملت راه را بر آن ها می بندد،
تصریح کرد :اغتشاش گر به مانند حباب روی آبی است
که ملت خروشان با نسیمی این حباب ها را از بین برده و
آنگاه که سیل خروشان جاری شود ،حباب محو می شود.
▪مــوســوی جــزایــری :ایــجــاد ناامنی کــار دشمن اما
مطالبه گری کار دوستان است

که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»« ،ما همه با هم
هستیم پشت والیت هستیم»« ،مرگ بر آمریکا»« ،مرگ
بر اسرائیل»« ،مرگ بر آل سعود خائن» و «مرگ بر فتنه
گر» سر دادند.
همچنین در این راهپیماییها مردم با در دست داشتن
پالکاردهایی،خواستارتوجهدولتومسئوالنبهمطالبات
مــردم شدند .در شهرهای بیرجند ،مشهد و شهرکرد
و برخی شهرهای دیگر نیز روز پنج شنبه تجمعاتی در
محکومیت حوادث اخیر برگزار می شود .پیش از این نیز
در روزهای گذشته توده های مردم در شهرهای رشت،
زنجان ،کاشان ،تاکستان ،خرمدره و برخی از شهرهای
خوزستان به صــورت خودجوش در اعتراض به آشوب
آفرینی بدخواهان به میدان آمدند و راهپیمایی های
گسترده را برگزار کردند.

▪دری نجف آبادی :اسرائیل و آمریکا همواره به دنبال
توطئه افکنی هستند

آیـــتا ...دری نجفآبادی در تجمع مــردم اراک که در
محکومیتآشوبگریهایاخیربرگزارشد،اظهارکرد:طی
 50سالاخیرهموارهملتایرانونظامموردامتحاناتالهی
قرارگرفتهوهربارسرافرازانهازاینامتحانخارجشدهاست.
برای این سربلندی ،آگاهی ،بیداری ،هوشیاری و وحدت
ملتخداوندراشاکریم.امامجمعهاراکبابیاناینکهملت
آگاه ایران طی سالهای متمادی هر روز صحنههای بزرگ
ایثار و قلل بلند و با عظمت موفقیت را فتح کردهاند ،گفت:
دشمنان خارجی انقالب اسالمی و در راس آن اسرائیل و
آمریکاهموارهبهدنبالتوطئهافکنیهستندوجنگهشت
ساله ،کودتاهای نظامی ،جنایات مرصاد و شلمچه و هزار و
 700تروررابهکشورتحمیلکردند.

آی ـتا ...سید محمدعلی موسو یجزایری ،امام جمعه
اهواز نیز در سخنانی خطاب به شرکتکنندگان در این
راهپیمایی اظهار کرد :مردم بدانند که ما موضوعی به نام
انتقاد سازنده داریم .احتمال میرود ـ البته هنوز واقع
نشده ـ که در آینده قرار است بیمهری در مورد آبهای
کــارون ،دز ،کرخه و مــارون در حق ما شود .ما همچون
کوه ایستاد هایم و مانع میشویم و مخالفت میکنیم.
این مخالفتها به پشتیبانی مــردم از طرف استاندار،
نمایندگان خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس صورت
میگیرد و به هیچ وجه از حقوق شما مردم شریف کوتاه
نخواهیم آمــد .شما مــردم عزیز حقتان است که انتقاد
سازنده به مسئوالن داشته باشید .مطالب خود را به
صورت سازنده بگویید .اغتشاش و ایجاد ناامنی ،حرکت
دشمن است اما مطالبهگری و درخواست حقوق ،کار
دوستان است.

با اشاره به حوادث روزهای اخیر

تأکید  3مرجع تقلید بر حل مشکالت معیشتی و شنیدن درددل های مردم
آیات عظام مکارمشیرازی ،نوریهمدانی و سبحانی در
واکنش به اعتراضات اخیر در برخی شهرها خواستار
توجه مسئوالن به درد دلهای مردم شدند .به گزارش
ایرنا ،آیت ا ...ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با
اشاره به ناآرامی های اخیر در برخی از شهرهای کشور،
گفت :مسئوالن باید درد دل مردم را مستقیم بشنوند و
بهترین راه این است که در طول سال ،یک روز هفته را
برای شنیدن مشکالت آنان اختصاص دهند .این مرجع
تقلید با تاکید بر ارتباط مستقیم دولت و مردم ،گفت :به
عنوان مثال این هفته جلسه ای با نمایندگان دانشجویان
داشته باشند تا در یک فضای بــاز باحضور چند نفر از
وزیران و مسئوالن دردهای خود را بگویند و اگر راه حلی
دارند آن راهم ارائه دهند .هفته های دیگر با نمایندگان
کــارگــران ،کسبه بــازار،کــشــاورزان و صاحبان صنایع
مختلف جلسه تشکیل دهند .این استاد برجسته حوزه
علمیه که در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم
سخن می گفت ،افزود:معترضان چون گوش شنوا برای
مطالبات خود نداشتند تنها کار را این دیدند که به سمت
تظاهرات خیابانی بروند و از این طریق فریاد خود را به
گوش مسئوالن برسانند .البته بعدها جمعی که معجونی
از ضدانقالب ،منافقان و افراد فریب خورده بودند به آن
ها پیوستند و ابتکار عمل را ازدســت آن ها گرفتند و به
ویرانگری و اهانت به مقدسات پرداختند .این مرجع تقلید
ادامه داد :شیاطین خارجی نیز از این فضای مجازی به طور
کامل سوءاستفاده کردند و اغتشاش همراه با ویرانگری و

هنوزاقدامی نشده و چیزی در سفره مردم دیده نمیشود و
این در حالی است که هرروز در رسانهها گفته میشود که
ش یافته است.
تورم کاه 
▪ 3توصیه آیت ا ...سبحانی به مسئوالن برای حل
مشکالت اقتصادی

توهین را در پیش گرفتند.این مرجع تقلید یادآور شد :پیام
این حوادث روشن است باید به مشکالت مردم رسیدگی
کرد ولی گویا تصمیم گرفتند به توجیهگری بپردازند که
این امر به راستی اشتباه بزرگی است در احادیث اسالمی
آمده که افراد با ایمان و هوشیار از یک سوراخ دوبار گزیده
نمیشوند.آیتا ...مکارمشیرازی با بیان این که دشمنان
هرکاریمیتواننددراینفضایمجازیکنندگفت:بیایید
از فرصت برای فضای مجازی با بهرهگیری از کارشناسان
آگاه استفاده و آن را تکمیل کنید و آن چه مورد نیاز مردم
است در آن بریزید و به جای لجنزار متعفن به نام تلگرام
قــرار دهید و امنیت ،اخــاق ،ایمان و سالمت جامعه را
حفظ کنید و نگویید به طور موقت قطع کردیم و دوباره
برمیگردیم.

▪تأکید آیت ا ...نوری همدانی بر بهبود وضع معیشت
مردم

آیت ا ...نوری همدانی نیز با اشاره به حوادث اخیر گفت:
مردم ما با نظام مخالف نیستند و این نظام مقدس را مثل
چشم خود دوست دارند و از آن حفاظت میکنند .این
مرجع تقلید با اشاره به مشکالت معیشتی مردم در روزها
و ماه های اخیر و با بیان این که رهبر معظم انقالب چندین
سال است که فریاد اقتصاد مقاومتی سر میدهند ،اظهار
کرد :چرا باید وضع زندگی مردم به این شکل رنجآفرین
باشد؟ مسئوالن باید به رهنمودهای رهبر انقالب توجه
ویژه داشته باشند ،رهبر انقالب در مشهد مقدس تأکید
کردند که به تولید و اشتغال باید توجه شود وفردای آن روز
همه مسئوالن گفتند که "ما مشکالت را حل میکنیم" ،اما

آیت ا ...سبحانی نیز در درس خارج اصول در مسجد
اعظم قم در واکنش به اتفاقات اخیر در کشور ،اظهار
کرد :جمهوری اسالمی نعمتی برای ماست که خداوند
متعال به ما داده و باید قدر آن را بدانیم .این مرجع تقلید
با بیان این که کسی منکر مشکالت موجود نیست ،گفت:
با کارهای غیرعقالیی نمی توانیم از مشکالت موجود
کشور بکاهیم .وی افــزود :مسئوالن کشور باید به فکر
مردم باشند و مشکل معیشت ،درآمد و اشتغال آنان را حل
کنند؛ ما دولت بی مشکل در دنیا نداریم و برای همه دولت
ها پیشامدهایی به وجود می آید؛ اما باید با برنامه ریزی این
مشکالت را حل کرد.
وی با بیان این که سه راه برای رفع حل مشکالت موجود
وجود دارد ،اظهار کرد :جلوگیری از رباخواری بانک ها،
جلوگیری از واردات بی حد و حصر و اشتغال بخشی از
بانوان در منازل ،سه راه برای رفع مشکالت موجود کشور
است .این مرجع تقلید افزود :امروز رباخواری بانک ها،
مردم را بیچاره کرده است؛ چراکه شخص پس از گرفتن
وام ،قادر به پرداخت اصل پول و سود  30درصــدی آن
نیست و سر از زندان در می آورد.

در گفت و گو با خراسان

در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح شد:

ناظم دباغ:در حال رایزنی برای از سرگیری پروازها بین ایران و
منطقه کردستان عراق هستیم

روایت واعظی از بررسی حوادث اخیر
در جلسه هیئت دولت

ترکیه حتی یک روز هم مرز زمینی خود با منطقه کردستان را مسدود نکرد
انــوار-پــس از گذشت یک روز از انتشار خبر تصمیم
مقامات ایرانی مبنی بر بازگشایی گذرگاههای مرزی
با منطقه کردستان« ،سفین دزی» سخنگوی دولت این
منطقه ،تاکید کرد که اربیل آماده گفتوگو با بغداد در
چارچوب قانون اساسی درباره کلیه پروندههای مطرح
است.
وی در گفتوگو بــا «العربی الــجــدیــد» ،اظــهــار کــرد:
اقدام ایران در بازگشایی گذرگاههای مرزی با منطقه
کردستان نشانه گشایش قریبالوقوع در بحران میان
بغداد و اربیل اســت .به ویــژه که این اقــدام همزمان با
اظهارات مثبت برادران مسئول در بغداد صورت گرفت.
در همین حال ،ناظم دباغ نماینده منطقه کردستان
عراق در ایران با اشاره به بازگشایی تمام گذرگاه های
مرزی ایران و کردستان  گفت :دربــاره شروع پروازها
بین ایران و کردستان عراق در حال رایزنی و گفت و گو
هستیم.
نماینده اقلیم کردستان عراق درگفت وگو با خراسان
با بیان این که بعد از موافقت جمهوری اسالمی ایران با
بازگشایی مرزهای منطقه کردستان عراق پس از رایزنی
های ایران و منطقه کردستان و مشورت با بغداد ،گفت:
روزسه شنبه گذشته دو مرز تمرچین و پرویزخان فعال
شدند و از ساعت 6صبح همان روز کار خود را آغاز کردند.
ناظم دباغ درباره پروازها بین ایران وکردستان عراق
نیز گفت :درباره شروع پروازها بین ایران و کردستان
عراق در حال رایزنی و گفت و گو هستیم .نماینده اقلیم
کردستان عراق درایــن باره که چه چیزی موجب شد
که مرزها باز شوند  ،گفت :کردستان عراق طبق قانون
اساسی عراق دستورها و پیشنهادهای ایران و عراق را

پذیرفت و هم اکنون مرحله اجرایی شدن مانده است.
وی در ادامه افزود :مدیریت مرزها چه مشترک باشد و
چه غیر مشترک به سفره عراق باز می گردد ،در همین
ارتباط دولــت عــراق پیشنهاد داده است که مدیریت
فرودگاه ها مشترک باشد از این رو کمیسیونی مشترک
برای بررسی بیشتر نحوه مدیریت مشترک فرودگاه ها و
مرزها تشکیل شده است.
ناظم دباغ درباره ارزش صادرات و واردات از مرزهای
مشترک ایران به کردستان گفت :فعالیت عمده در سه
مرز مشترک بین ایران با کردستان عراق در سال های
گذشته تجارت بود و سقف صــادرات و واردات از مرز
باشماق  ،تمرچین و پرویزخان بدون سوخت نزدیک3.5
میلیارد دالر بود که اگر بخواهیم سوخت را به این میزان
اضافه کنیم خیلی بیشتر از این خواهد شد .وی تصریح
کرد :طبق گزارش های اخیر پس از بسته شدن مرزها
این میزان تا  70درصد افت کرده بود .وی دراین باره
که طی این مدت آیا مرزهای مشترک کردستان عراق با
ترکیه بسته بوده است؟ تاکید کرد :خیر ،مرزهای ترکیه
و اقلیم کردستان عراق یک روزهم بسته نشد.

هادی محمدی – رئیس دفتر رئیس جمهور دربــاره
بررسی حــوادث اخیر در جلسه دولــت گفت :از این
که وزیــر کشور به عنوان رئیس شــورای امنیت کشور
توانسته ماموریتی که شورای عالی امنیت ملی به وی
محول کرده را به خوبی عمل کند خوشحالیم و رئیس
جمهور هم از وزیرکشور  ،فرمانده نیروی انتظامی و تمام
کسانی که در این مدت حضور داشتند و به نوعی سعی
کردند با آرامش با مسائل برخورد کنند تشکر کردند
و خواستند تا عمال این آرامشی که در دو شب گذشته
بوده پایدار بماند .به گزارش خراسان ،محمود واعظی
که روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع
خبرنگاران سخن می گفت در واکنش به این مسئله که
اعتراضات اخیر ناشی از مشکالت اقتصادی و گرانی
است ،با بیان این که مطالبات اقتصادی مردم مال امروز
نیست و همواره از ابتدای انقالب تاکنون هیچ دولتی
نتوانسته با سیاست های خود همه مردم را راضی کند،
اظهار کرد  :این دولت منتخب مردم است و صدای مردم
را می شنود و بر اساس نیاز مردم تصمیم گیری می کند.
این که عده ای به خیابان بیایند و در برخی شهرها آشوب
کنند و به مقدسات حمله و تخریب کنند؛ وقتی جوان
 17تا  20ساله که هیجانی شده این اقدامات را انجام
می دهد ،چه ربطی به این دارد که ما االن مسئله گرانی
و اقتصاد را محور کنیم؟ البته نه االن بلکه در یک فضای
آرام آماده هستیم تا بنشینیم و صحبت کنیم تا ببینیم چه
چیزی گران شده است؟ بله در یک زمان کوتاهی تخم

مرغ گران شد چون آنفلوآنزای مرغی آمد اما به هر حال
فکر می کنم این باید ریشه یابی بشود.
▪وزیر ارشاد :رسانه ها وظیفه خود را در اتفاقات اخیر
به خوبی ایفا کردند

همچنین به گزارش ایرنا ،سید عباس صالحی وزیر ارشاد
نیز در پایان جلسه هیئت دولت با اشاره به حوادث اخیر
گفت :رسانه ها به عنوان رکن پنجم زندگی اجتماعی
نقش زیادی دارند در این که شرایط بحران را بتوانند
کنترل کنند .وی افــزود :رسانه ها بعد از یکی دو روز
شرایط دقیق اجتماعی را دریافتند ،این که امنیت به
عنوان مزیت اجتماعی و منطقه ای ماست و خیلی ها
تالشدارندایننقطهمزیترابهنقطهتهدیدتبدیلکنند.
وزیر ارشاد در ادامه تأکید کرد :رسانه ها وظیفه خود را در
اتفاقات اخیر به خوبی ایفا کردند  .

جزئیات نشست مشترک سران احزاب
با معاون وزیر کشور
بنابر تصمیم اتخاذ شده مقامات باید ارتباط
خود با احزاب را افزایش دهند
عضو فراکسیون امید مجلس از وحــدت نظر گرو ههای
سیاسی درباره چگونگی حل و فصل اعتراضات مردمی
خبر داد .محمود صادقی در گفتوگو با خانهملت در
خصوص جلسه سران احزاب با معاون وزیر کشور ،تصریح
کــرد :خوشبختانه همه احــزاب با گرایشهای سیاسی
مختلف در به رسمیت شناختن حق اعتراض اتفاق نظر
داشتند و از سوی دیگر همه احزاب آشوبطلبی و تخریب
اموال عمومی را ناپسند و اشتباه قلمداد کردند .وی افزود:
بنابر تصمیمات اتخاذ شده آقای رئیس جمهور و مقامات
رسمی از جمله وزارت کشور باید ارتباط خود را با جامعه
مدنی ،احزاب و نخبگان افزایش دهند ،جلسات دبیران
کل عضو احزاب نیز تداوم خواهد یافت .صادقی با بیان
این که پیشنهادی برای بهبود اوضــاع کنونی نیز مطرح
شــد ،گفت :حاکمیت و دولــت در شرایط کنونی اقــدام
فــوری و عاجلی بــرای شنیدن صــدای معترضان و حل و
فصل مشکالت آن ها به ویژه موسسات مالی باید انجام
دهند ،همچنین تدابیری دربــاره الیحه بودجه که مورد
مطالعات عمومی قرار گرفته ،اتخاذ شود تا به نفع مردم
تنظیم و تصویب شود .وی یــادآور شد :از ُبعد امنیتی نیز
باید به مطالبات مردم توجه شود زیرا مردم جدا از مطالبات
روزمــره و موضوعاتی چون گرانی و استر سهای قانون
بودجه و یارانه اعتراضاتی هم به حوزه مدیریتی دارند که با
هوشمندی و درایت شنیده و حل و فصل شود .این مباحث
در جلسه مطرح و خوشبختانه تمام طیفهای سیاسی در
مورد آن ها اتفاق نظر داشتند.در همین ارتباط  ،دبیر کل
حزب اصولگرای سبز نیز در گفت وگو با رویداد  24درباره
جلسه آتی احزاب با وزارت کشور گفت :جلسه آینده قرار
است با وزیــر کشور و رئیسجمهوربرگزارشود .حسین
کنعانی مقدم درباره چهرههای شاخص احزاب حاضر در
جلسه اخیر گفت :محمد نبی حبیبی ،محمدرضا باهنر،
عبدالحسین روحاالمینی نجفآبادی ،علی شکوری راد،
غالمحسینکرباسچی،تعدادیازنمایندگانمجلسمانند
محمود صادقی ،قدرت علی حشمتیان ،حسین کمالی،
سید محمد میرمحمدی ،حسن بیادی و تعدادی دیگر که
حضور ذهن ندارم.

شمخانی :بن سلمان در مقابل ملت یمن
شکست خورد
هیچ جنگی با آمریکا در سوریه نداریم
علی شمخانی ،دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایــران در
گفتوگو با شبکه المیادین گفت :دشمنان ایران خواهان
به انزوا کشیدن ما هستند تا ایران به الگویی برای ملتهای
منطقه تبدیل نشود و بر توان ذاتی خود اعتماد نکنند و این
دشمنی به دنبال تسلیم مقاومت است .به گزارش ایسنا،
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود :همانطور که اعالم
کردیمازملتفلسطینحمایتمیکنیم،اعالممیکنیمکه
سالحی به یمن نفرستادیم و اگر این اتفاق بیفتد به وضوح
اعالم خواهیم کرد .شرایط ملت یمن بسیار دشوار است و
ملت ایران به عنوان مسلمان نمیتواند دست بسته بایستد
و آن چه در یمن اتفاق افتاد ننگی بر پیشانی بشریت است.
شمخانی درباره محمد بن سلمان گفت :ولیعهد عربستان
در مقابل ملت یمن شکست خورد و هیچ کاری جز کوبیدن
سرش به سنگ نمیتواند بکند.
وی با اشاره به این که تمام اروپاییها میگویند که محمد بن
سلمان شخصی بیپروا و نسنجیده است ،افزود :اروپاییها
ازمحمدبنسلمانمیخواهندکهجنگیمنرامتوقفکند
و از ایران خواستند تا از گفتوگو حمایت کند .وی با اشاره به
این که آمریکا باید سوریه را ترک کند و توانایی بقای طوالنی
مدت را ندارد ،گفت :از تمام مجامع بینالمللی میخواهیم
که اشغالگری آمریکا در سوریه را محکوم کند .ما هیچ
جنگی با آمریکا در سوریه نداریم.

سفروزیرخارجهفرانسهبهتهرانبهتعویقافتاد
تسنیم  -دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیهای اعالم
کرد که سفر ایوه لودریان ،وزیر خارجه این کشور به تهران
که قرار بود اواخــر این هفته انجام شود ،به زمانی دیگر
موکول شد .براساس این گزارش حجت االسالم حسن
روحانی شامگاه سه شنبه در گفت وگوی تلفنی با امانوئل
ماکرون رئیس جمهور فرانسه ،ضمن تبریک سال نوی
میالدی به دولت و ملت فرانسه ،اظهار امیدواری کرد که
در سال جدید شاهد تعمیق و تحکیم روابط و همکاری های
دوستانه و همه جانبه ایران و فرانسه باشیم.

▪ظریف :امنیت و ثبات ایران متکی به مردم خودش
است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در
توئیتر نوشت :امنیت و ثبات ایران متکی به مردم خودش
ـردم دوستان صمیمی منطقه ای
است که بر خالف مـ ِ
ترامپ ،حق رای دادن و مخالفت کردن دارند .این حقوق
که با تالش فراوان به دست آمده ،حراست خواهد شد
و به نفوذی ها اجازه داده نخواهد شد که با خشونت و
ویرانگری این حقوق را تخریب کنند.
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