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فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار شود.
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تازههای مطبوعات
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی با عنوان پول
سینما از کجا می آید؟ نوشت :در جشنواره امسال دو فیلم
موفق تنگه ابوقریب و به وقت شام با سرمایهگذاری سازمان
هنری رسانه ای اوج ساخته شده؛ موسسه دولتی فارابی هم
سرمایهگذارششفیلمبودهاست،دراینمیانسرمایهگذار
پرحاشیه سریال «شهرزاد» در ساخت چهار فیلم مشارکت
داشته است.
••آفتاب یزد -منصور مظفری مدیرمسئول روزنامه آفتاب
یزد گفت :در خصوص ابالغیه پنج میلیارد تومانی آقای
جهانگیری به روزنامه ایران باید بگویم که چنین ابالغیهها و
کمکهایی مسبوق به سابقه است .در یکی دو سال پیش از
بودجه بیتالمال  10میلیارد تومان به این موسسه غیرکارا
کمک دولتی انجام گرفت .وی افــزود :نوبخت هنوز یارانه
مطبوعاتدرسال 96راحتیبهصورتناقصپرداختنکرده
است.اینمسئلهباوجودقولهایایشانمبنیبریاریرسانه
های مستقل صورت گرفته است ،این سیاست دوگان ه ایشان
ضرب ه سختی بر پیکر مطبوعات خصوصی است.
••صبحنو-اینروزنامهنوشت:تشدیداختالفاتمیانعمان
و عربستان به ویژه در سایه اقــدام اخیر ریاض در کشاندن
درگیریهاییمنبهنزدیکیسلطاننشینعماناینکشور
رابهتشکیلائتالفینانوشتهبامصرمتمایلکردهاست.
••آرمــان -این روزنامه در یادداشتی به قلم علی تاجرنیا
نوشت :دولت باید مراقب باشد که رفتار و حرکاتش درباره
ارتباط بیشتر مسئوالن با مردم به شعارزدگی کشیده نشود
و درحد یک تابلوی دولتی باقی نماند.
••شــرق -این روزنامه درستون حرف اول خود نوشت:
ب ـهلــحــاظ تــاریــخــی تــا اواســــط دهـــه  ،١٣٧٠حــداقــل
دستمزد همواره باالتر از خط فقر بوده است و در برخی
سیاستگذاریهای دولت برای حوزههای حمایتی نیز
فرض بر این بوده که حتی مستمری خانوارهای نیازمند
و فقیر نباید کمتر از  50درصد حداقل دستمزد کارکنان
دولت باشد (برای مثال آییننامه تأمین زنان سرپرست
خانوار مصوب سال  ،)١٣٧١اما بهتدریج نسبت معیشت و
حداقل دستمزد از سوی دولت کنار گذاشته شده و نرخ تورم
مبنای تصمیمگیری قرار گرفته و در بیشتر سالها نیز نرخ
تورم بیش از افزایش حداقل دستمزدها بوده و در نتیجه در
برخی دورههای زمانی نیروی کار بهطور مداوم قدرت خرید
خود را از دست داده است.
••کیهان -این روزنامه نوشت :در حالی که رئیس جمهور
مشغول حاشیهساز یهای سیاسی اســت ،قیمت ارز
همچنان روند صعودی را طی میکند.

...

انعکاس
.

••تابناک نوشت :گفتههای سردار سرلشکر فیروزآبادی
دربــاره جاسوسی هسته یا با مارمولک و  ...موردتوجه
و بسایتهای خبری و علمی خارجی قرارگرفته است
از جمله و بســایــت علمی  LiveScienceدر ایــن باره
نوشت« :پوست مارمولکها دقیق ًا از پروتئینهایی شبیه به
ل شده است :کراتین  Aو
پروتئینهای پوست انسان تشکی 
 .Bهیچ یک از این دو نوع کراتین توانایی خاصی در جذب یا
تشخیص اورانیوم یا دیگر مواد رادیواکتیو ندارند».
••خبرآنالین نوشت :محمدرضا زائــری در یادداشتی
نوشت« :مصاحبه اخیر جاللالدین فارسی خیلی مهم بود
زیرا میتواند رمزهای بسیاری را بگشاید .کسی که این گونه
شفافوصریحدربارهقتلچهرهایبرجستهودرخشانچون
امامموسیصدراعترافمیکند،قطعاپشتشبهبرخیافراد
و بعضی جاها گرم است و اتفاقا زمان بررسی این موضوع هم
درست سالگرد پیروزی انقالب و در آستانه چهلمین سالگرد
انقالب اسالمی است.فکر میکنم بعد از  40سال دیگر
وقتش شده باشد که نقشهای پنهان و در سایه برای تخریب
و انحراف این انقالب بزرگ مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد
و حداقل این نقل مشهور که شهید چمران در دهالویه از
پشت سر گلوله خورده بود ،مورد مداقه قرار گیرد .میدانیم
که چمران ،امام موسی صدر را با چه باور و ستایشی مرد
خطاب قرار میداد و چه نقشی در روابط بینالمللی داشت!
آیا اکنون وقتش نیست که برخی نقطههای پراکنده را برای
واضح شدن تصویرهای مبهم به هم متصل کنیم؟»
••پارس نیوز مدعی شد  :به دلیل برخی مسائل و خبرهای
منتشرشده،رایزنیهاییصورتگرفتهتاعلیطیبنیاوزیر
سابق امور اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از مدیران ارشد
یکی از شرکت های مهم به دولت روحانی باز گردد .گفته
می شود توافق هایی با برخی وزیران صورت گرفته ،ولی
تاکنون بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پیشنهاد بهتری در این
خصوص مطرح کرده است .زنگنه وزیر نفت درصدد است
طی حکمی علی طیب نیا وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی را
بهعنوانمدیرعاملصندوقبازنشستگینفتمنصوبکند.
••مشرق نیوز نوشت  :سعیدجلیلی نماینده رهبری
در ش ــورای عالی امنیت ملی بــا اش ــاره بــه امتناع امــام
جمعه«سرپل ذهاب» از دریافت کانکس و زندگی در چادر
برای همدردی با دیگر مردم زلزله زده در توئیتر نوشت :اگر
امام جمعه ای برای نوه اش جشن تولد بگیرد رسانه ای می
شود ،چرا کسی این اقدام امام جمعه سرپل ذهاب را ندید؟
••تابناک نوشت « :نجاح محمد علی» کارشناس برجسته
مسائل منطقه و کارشناس سابق شبکه العربیه در کانال
تلگرامیخودنکتهناگفتهایازروزترورشهدعمادمغنیهبیان
کردهاست.ویدرمتنیکوتاهازهمراهیسردارسلیمانیدر
روزشهادتمغنیهخبردادهونوشتهاست«:قاسمسلیمانیتنها
دقایقیزودترازعمادمغنیهازساختمانخارجوباخودرواش
نترورگذشت...اماخدا
ازمنطقهدورشدهبود؛۱۰سالازای 
حاجیرابرایاینروزهایمازندهنگهداشت».
••جماران نوشت :آن چه که این روزها به رویه ای عجیب
تبدیل شده است ،بی تفاوتی بانک مرکزی در خصوص
معیشت مردم و شفاف نبودن عملکرد آن در بخش های
مختلف است .از آشفتگی بازار دالر که رنگ و بوی مضحکی
به خود گرفته تا اعمال کارمزد بر تراکنش ها در بانک ملی به
استناد مصوبه بانک مرکزی!سوال این جاست ،که با وجود
حمایت همه جانبه مردم در جشن سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی پرداخت این هزینه بر گرده ملت سنگینی می کند
یادولت؟آنچهکهاظهرمنالشمساستبیتدبیریبانک
مرکزی در این عرصه بوده که ناشی از مشاوره های غلط یا
بی خیالی و هر چیز دیگری که هست ،باید به زودی برطرف
شود چرا که گرانی نرخ ارز برخالف نظر برخی مسئوالن بر
زندگی همه خانواده های ایرانی تاثیر مستقیم دارد.
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انتصاب ابوترابی فرد،کانون توجه فعاالن سیاسی اصالح طلب
طباطبایی :حضور ابوترابی فرد ،برای حفظ آبروی مسند نماز جمعه مناسب و مفید است

انتخاب حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد به عنوان
خطیب نماز جمعه این هفته تهران از سوی رهبر انقالب،
همچنان که از ابتدا با استقبال چهره های سیاسی مواجه
شده بود ،روز گذشته نیز کانون اظهارنظر برخی چهره
های اصالح طلب بود .ایرنا دیروز رسما اعالم کرد که «نماز
عبادی  -سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت حجت
االسالم والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در
مصالی امام خمینی(ره) برگزار می شود ».دیروز روزنامه
اعتماد ،عکس و تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص
داد و در گزارشی با تیتر «خطیب اعتدال» از ابوترابی فرد
به عنوان «روحانی معتدل و متخلق» یاد کرد و نوشت:
«...نقش موثر او در جریان تصویب برجام در مجلس نهم
همواره مورد تکریم و تقدیر اصالحطلبان و بهویژه جریان
اعتدالگرای دولــت تدبیر و امید بــوده اســت .آن جا که
ابوترابیفرد به عنوان یکی از  15عضو کمیسیون ویژه
بررسی برجام در مجلس نهم ،نحوه تهیه گزارش نهایی
این کمیسیون را جانبدارانه ارزیابی کرد و بههمراه مسعود
پزشکیان و غالمرضا تاجگردون اصالحطلب ،عباسعلی
منصوری آرانــی اعتدالی و البته عالءالدین بروجردی
اصولگرا چند ساعت پیش از قرائت این گزارش در صحن
علنی مجلس ،از عضویت در آن کنارهگیری کرد».
▪عارف :امیدوارم «ابوترابیفرد» در غنابخشید ن به
خطبههای نماز جمعه تاثیرگذار باشند

این انتصاب همچنان با واکنش
برخی چهره های سیاسی همراه
اســت .بــه گـــزارش ایلنا ،عــارف
رئیس فراکسیون امید مجلس در
توئیتر خــود نــوشــت  :بــا تبریک
انتصاب حــا جآقــا یابــوتــرابـی بهامامتجمعهتهران،

امیدوارم ایشا ن بتوانند در غنا بخشید ن به خطبههای
نماز جمعه مانند اوایل انقالب که شخصیتهایی همچون
آیــتا . ..طالقانی باعث حضور جوانا ن درنماز جمعه
شدند ،تاثیرگذار باشند .با شناختیکه از ایشا ن دارم
تحقق اینخواستهدور از انتظار نیست.
▪فاضل میبدی :رویکرد جدید ستاد نمازجمعه قابل
تقدیر است

در هـــمـــیـــن حـــــــال حــجــت
االســـــام مــحــمــد تــقــی فــاضــل
میبدی عضو مجمع محققین و
مدرسین حوزه علمیه قم دراین
باره به برنا گفت :من امیدوارم با
حــضــور آق ــای ابــوتــرابــی فــرد که
انسان معتدلی است ،شرایطی برای نمازجمعه به وجود
بیاید که مردم و به ویژه جوانان از قشرهای مختلف به
نمازجمعه راغــب شوند .وی با بیان این که «رویکرد و
تغییرات جدید در ستاد نماز جمعه قابل تقدیر است»
تصریح کرد :به تازگی امام جمعه منصوب در تبریز که فرد
محترمی است و مردم به او اقبال دارند ،کارهای خوبی
انجام داده است ،این رویه را همه می پسندند.
▪محمودصادقی:خبرمسرتبخشوامیدوارکنندهایبود

دیروزمحمودصادقینمایندهاصالح
طـــلـــب م ــج ــل ــس در تــوئــیــتــی
نوشت«:انتصاب روحانی وارسته
آقای ابوترابی فرد به امامت جمعه
تــــهــــران ،خــبــر م ــس ــرت بــخــش و
امیدوارکنندهایبود؛خطبههایجمعه،بهجاینفرتپراکنی
بایدوحدتآفرینباشد.کسیمیتوانددیگرانرابهوارستگی

...



سفارشکندکهخودنشانازوارستگیداشتهباشد».
▪محمد ایمانی :منطق مقتدای صبور و حکیم انقالب،
منطق جذب حداکثری و دفع حداقلی است

همچنین محمد ایــمــانــی عضو
شورای سردبیری روزنامه کیهان
دربــــاره ایــن مــوضــوع در کانال
تلگرامی خــود نوشت« :طبیعتا
آقای ابوترابی مانند هر منصوب
دیگری ،خود عیار و تراز خویش در
جایگاه جدید را نشان خواهد داد .اما آن چه درباره حکمت
این انتصاب می توان احتمال داد ،اهتمام مقتدای حکیم
انقالب به گستراندن چتر انقالب بر سر سالیق متفاوت
سیاسی درون نظام است .منطق مقتدای صبور و حکیم
انقالب ،منطق جذب حداکثری و دفع حداقلی است؛
همچنان که تاکید کرده اند«فتنه خط قرمز نظام است»...
آقای ابوترابی عضو جامعه روحانیت است .سلیقه و رویکرد
سیاسی وی به ویژه در مجلس نهم،با طیفی از اصولگرایان
نزدیک بوده و با طیف های دیگر اصولگرایان ،تفاوت یا
تناقض داشته است .او به برجام نگاه مثبتی داشت؛ هر
چند که پس از به بن بست خــوردن برجام و بدعهدی
شیطان بــزرگ ،کمتر دربــاره برجام سخن گفته است و
منطقا آن تلقی دو سال پیش را نباید داشته باشد».
▪مهاجرانی :امام جمعه ای که آرام و متین حرف می زند

همچنینعطاءا...مهاجرانیوزیر
فــرهــنــگ لــنــدن نــشــیــن دولــت
اصالحات نیز دربــاره او تصریح
کرد« :انتخاب ابوترابی فرد ،به
نمازگزاران جمعه تهران فرصت

امیرسرتیپ حیدری :تانک «کرار» به زودی وارد چرخه نیروی زمینی می شود
مهر -فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :تانک کرار
به زودی در چرخه عملیاتی نزاجا قــرار می گیرد.
امیرسرتیپ کیومرث حیدری با اعالم این خبر افزود:
تانک کــرار یکی از محصوالت منحصر به فرد است
که قراردادهای به کارگیری این تانک توسط نیروی

زمینی ارتش منعقد شده و برای تولید انبوه نیز تحویل
کارخانجات شده است.وی گفت :به زودی این تانک
در چرخه عملیاتی نیروی زمینی قرار میگیرد و شاهد
حضورش در یگان ها و رزمایشهای نیروی زمینی
ارتش خواهیم بود.

آیتا ...علمالهدی  :کارگروههای هیئت اندیشهورز خبرگان تشکیل شد
فارس  -عضو هیئت اندیشهورز مجلس خبرگان از
برگزاری کارگروههای شش گانه این هیئت خبر
داد و گفت :در هر حوزه استادان دانشگاه ،نخبگان
حــوزه علمیه و عرصههای سیاسی در آن حضور
دارند .این هیئت درصدد است علل پیشرفتها و

دستور رؤسای قوه مجریه و قضاییه برای پیگیری پرونده خودکشی
متهم به جاسوسی
در ادامــه واکنش ها به موضوع خودکشی یک متهم به جاسوسی در
بازداشتگاه  ،دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از دستور
رئیس جمهور درباره این پرونده خبر داد و همزمان رئیس فراکسیون محیط
زیست مجلس هم به نقل از مسئوالن مربوط دستور رئیس قوه قضاییه برای
رسیدگی جدی به این موضوع را اعالم کرد .به گزارش ایلنا ،شهیندخت
مــوالوردی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی درباره
موضوع خودکشی کاووس سیدامامی در بازداشتگاه گفت رئیس جمهور
در این باره دستوری داده است که منتشر می شود.

در همین حال محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس
هم در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسه صبح روز گذشته این فراکسیون
با معاونان قوه قضاییه ،سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت اطالعات
و اطالعات سپاه ،یادآور شد :در این جلسه نمایندگان سواالت و ابهامات
خود را دربــاره نحوه فعالیت موسسه زیست محیطی میراث پارسیان،
اتهامات وارده به متهمان ،وظایف وزارت اطالعات و سازمان اطالعات
سپاه در رسیدگی به پرونده و همچنین اظهارات خانوادههای زندانیان
و کارکنان این موسسه که مصر هستند فعالیتشان در چارچوب قانون و
در هماهنگی با نهادهای حاکمیتی بوده ،مطرح کردند .وی ادامه داد :در
این جلسه همچنین در خصوص فوت آقای سید امامی و مسئولیت سازمان
زندانها سوال شد و این که آیا رسیدگیها منطبق با موازین قانونی بوده یا
خیر؟ مسئوالن هم به طور مشروح به سواالت پاسخ دادند .همچنین بیان
شد که رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی جدی به موضوع به خصوص
چگونگی فوت متوفی را داده است .نایب رئیس فراکسیون امید یادآور شد:
در این جلسه معاون قوه قضاییه بیان کرد که همه بازداشتگاهها از جمله
بازداشتگاهی که مرحوم سید امامی آن جا فوت کرده زیر نظر سازمان
زندانهاست بنابراین سازمان زندانها باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در
قبال آن پاسخ گو باشد .تابش با بیان این که قرار است در جلسه آینده مدارک
و مستندات پرونده جهت اطالع نمایندگان و رفع ابهامات وارد شده ارائه
شود ،تصریح کرد :از نکات دیگری که در این جلسه مطرح شد این بود که
وزارت اطالعات گفت این پرونده از طرف قوه قضاییه به آن ها ارجاع نشده
و آن ها در این موضوع ورودی نداشتند .ضمن این که گفتند معموال وزارت
اطالعات طبق فرمتی که وجود دارد در جریان ماموریتها و سفرهای
خارجی قرار میگیرد .همچنین معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم
بیان کرد که ورود به این پرونده و اطالعی از آن نداشته و خواستار این شدند
که این موضوع باعث نشود فعالیت سازمانهای مردمنهاد تحتالشعاع قرار
گیرد و به حیثیت آن ها خدشه وارد شود.
▪توضیحات دادستان تهران درباره پرونده سیدامامی

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم در حاشیه جلسه بررسی
آسیب های اجتماعی درباره موضوع خودکشی سیدامامی گفت :برخی در
قضیه خودکشی سید امامی با وجود این که  ،پزشکی قانونی ،قاضی ویژه
دادسرای جنایی و خانواده متوفی اعالم کردند که این موضوع خودکشی
است همچنان فرافکنی و تشکیک می کنند .مسئوالن و کسانی که در
این باره اظهار نظر می کنند توجه داشته باشند که این موضوع یک پرونده
قضایی است و دخالت واظهار نظر درپرونده قضایی اشکال دارد .وی ادامه
داد :خودکشی یا فوت متهم در دیگر زندان های دنیا نیز وجود دارد؛ اما
این که ما بگوییم دستگاه قضایی در این زمینه نظارت نکرده که این فرد
خودکشی کرده ،خیر ،این گونه نبوده است .وی ادامه داد :درباره این که
می گویند چرا دادستان دیر اطالع رسانی کرده است ،باید گفت در پرونده
های مهم امنیتی ،سرنخ های زیادی وجود دارد که با بیان مطالب تحقیقات،

هــمــچــنــیــن حـــجـــتاالســـام
ســیــدمــهــدی طــبــاطــبــایــی ،با
استقبالازانتصابحجتاالسالم
ابوترابی فرد به عنوان امام جمعه
تهران ،به خبرآنالین گفت :آقای
اب ــوت ــراب ــی فـــرد در ی ــک کلمه
مسلمانی آگاه به امور سیاسی ،دینی و اجتماعی است و
حضورشان در جایگاه امام جمعه تهران برای آبرو دادن و
حفظ آبروی مسند نماز جمعه مناسب و مفید است .وی با
اشاره به آشنایی قدیمی خود با امام جمعه جدید تهران،
گفت:ایشان مــردی سلیم النفس و زاهــد و همیشه در
خدمت نظام جمهوری اسالمی بوده است ،امیدوارم خیر
و برکت در خطبه های ایشان باشد .آقای ابوترابی با همه
افراد و عالیق سیاسی ارتباط دارد.منش سیاسی که از
ایشان می شناسم و دیده ام این امیدواری را ایجاد می کند
که خطبه های ایشان محصول این نوع ارتباطات باشد.
این استاد اخالق تاکید کرد :خوشبختانه آقای ابوترابی
فرد به خوبی در جریان امور سیاسی کشور است و می تواند
تحلیل ها و نگاه واقع بینانه تری به مسائل روز داشته باشد.
شــایــان ذکــر اســت کــه هــم اکــنــون آیــات احمد جنتی،
امــام ـیکــاشــانــی ،مــوحــدیکــرمــانــی و حــجـجاالســام
والمسلمین کاظم صدیقی و سیداحمد خاتمی امامان
جمعه موقت تهران هستند.

خبرگان

موالوردی و تابش خبر دادند:

▪روایت تابش از دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی جدی به موضوع
فوت سیدامامی

▪طباطبایی :حضور ابوترابیفرد ،برای آبرو دادن و حفظ
آبروی مسند نماز جمعه مناسب و مفید است

...



ارتش

می دهد تا نفسی تازه کنند .امام جمعه ای که آرام و
متین حــرف می زنــد و تــوی صــورت کسی چنگ نمی
اندازد ،جیغ نمی زند ،سیاست باز و دروغ پرداز نیست.
غنیمت است».

آسیب می بیند و عده ای هوشیار می شوند و از طرفی ما زمانی اقدام به اطالع
رسانی می کنیم که به دالیل متقنی برسیم بنابراین این گونه نیست که هر
کسی دستگیر می شود ،ما بالفاصله تکلیف به اطالع رسانی داریم.
▪کالنتری :اطالعی از پرونده سیدامامی ندارم

عیسی کالنتری رئیس ســازمــان محیط زیست هم در حاشیه جلسه
روزگذشته هیئت دولت درباره بازداشت برخی فعاالن زیست محیطی و
اقدامات انجام شده توسط سازمان محیط زیست با بیان این که این موضوع
در دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است ،اظهار کرد :هم اکنون دستگاه
وزارت اطالعات در حال پیگیری موضوع است .کالنتری با تاکید بر این
که کاوه مدنی بازداشت نشده است ،درباره وضعیت پرونده سید امامی،
اظهار کرد :اطالعی از این پرونده ندارم .وی درباره این که آیا کاوه مدنی
مورد بازجویی قرار گرفته ،نیز تاکید کرد که او تاکنون بازجویی نشده است.
▪بیانیه مداخله جویانه وزیر خارجه کانادا

در همین حال کریستیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا نیز گفت« :ما درباره
موضوع دستگیری و مرگ آقای سید امامی ،جد ًا نگران هستیم ».وی افزود:
«ما از دولت ایران انتظار داریم که درباره این تراژدی و واقعه تاسف بار ،اطالعات
و پاسخهایی ارائه دهد .ما به استفاده از همه ابزارهای در دسترس کانادا به
منظور جست وجو برای دریافت اطالعات بیشتر ادامه خواهیم داد ».برخی از
رسانه های خارجی اعالم کرده بودند که این متهم به جاسوسی دارای تابعیت
کانادایی بوده است.
▪افشاگری فارس درباره ابعاد پرونده متهم به جاسوسی

روز گذشته نیز فارس در گــزارش تازه خود ابعاد دیگری از پرونده این
متهم به جاسوسی را منتشر کرد .فارس در گزارش خود نوشت :احمد
سیدامامی پدر کاووس سید امامی ،از سناتورهای رژیم شاهنشاهی بوده
کهبرخالفدیگرسناتورهایآنزمانمنصوبشخصشاهدرحوزهسیاست
خارجی دربار بوده و ترددهای بسیاری میان تهران-تالویو داشته است.
ایرج برهمی مرودشتی ،باجناق کاووس سیدامامی نیز از بازداشتیهای
کودتای ننگین نوژه بوده که بعد از محاکمه به دلیل دخالتهای موثر و
خیانتهای عمیق به کشور ،اعدام شده بود .این خبرگزاری در ادامه گزارش
خود می افزاید :در پرونده کاووس سیدامامی بحث جاسوسی برای سرویس
های اطالعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا دیده میشود و باتوجه به صراحت
قانون برای جاسوسان اسرائیل که اعدام در نظر گرفته شده و همچنین به
دلیل تعهد زیاد سیدامامی به تشکیالت و برای لو نرفتن شبکه همکار وی
در ایران و اهمیت بسیار باالی شبکه مذکور برای آمریکاییها ،این شخص
تصمیم میگیرد در دستشویی زندان خودکشی کند .این گزارش تأکید
می کند :کارشناسان بر این نکته صراحت دارند که سیدامامی دورههای
ضدبازجویی را توسط یک سرویس اطالعاتی گذرانده است و نوع خودکشی
او و اعترافات  15روز بازجویی این فرد ،این نکته را کامال تایید میکند.

عقبماندگیها مشخص و معرفی شودو مشخص
کندچهمقدارازمؤلفههایانقالباجراییشدهوچه
تعداد در شرایط فعلی جامعه قابلاجراست.آیتا...
علمالهدی افــزود:ایــن هیئت  ،تاکنون جلسات
متعددی با حضور آیتا ...جنتی برگزار کرده است.

از انتقادهای حجاریان و کرباسچی
تا نصیحت آیت ا ...نوری همدانی

دامنه انتقادها به روحانی درباره پیشنهاد همهپرسی
گسترشیافت
حاشیه های سخنرانی رئیس جمهور در روز  22بهمن و واکنش ها به پیشنهاد
اجرای اصل  59قانون اساسی ،همچنان ادامه دارد؛ دیروز هم مانند روزهای
گذشته چهره هایی از هر دو جریان و حتی مراجع تقلید در واکنش به این
پیشنهاد انتقادهایی را مطرح کردند؛ آیت ا ...نوری همدانی در انتهای درس
خارج فقه خود در مسجد اعظم ،بخشی از سخنان رئیس جمهور در راهپیمایی
 ۲۲بهمن را دشمن شادکن خواند و با بیان این که اولین جایی که سخنان
این فرد را پخش کرد ،شبکه بی بی سی بود ،گفت« :جمهوری اسالمی یک
بار رفراندوم را انجام داد و مردم با آرای بسیار باال این نظام را قبول کردند و
همان مردم که به این نظام رای دادند ،روز  ۲۲بهمن حضور یافتند .همین
حضور برای تایید نظام کافی است لذا الزم است فردی که صحبت می کند به
قانون اساسی ما مراجعه کند و بداند رفراندوم در چه زمانی انجام می گیرد».
به گزارش رسا ،این مرجع تقلید خاطرنشان کرد :من به مسئوالن نصیحت می
جد پرهیز کنند .اگر هوس رفراندوم دارید،
کنم از مسائل حاشیه ای به طور ّ
درباره معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید.
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خیز میلیاردی اعراب ،ترکیه و آمریکا
برای بازسازی عراق

ترکیه ،5امارات 6و آمریکا 3میلیارد
دالر در بازسازی عراق هزینه می کنند
کنفرانس بازسازی عراق دیروز در حالی در کویت به کار
خود پایان داد که نمایندگان عالی بیش از  70کشور جهان
متعهد شدند در مجموع مبلغی بیش از  30میلیارد دالر
برای بازسازی عراق بپردازند .در بین این کشورها ،امارات
با حدود  ۶میلیارد دالر ،ترکیه  ۵میلیارد دالر ،بانک بین
المللی پول  4.7میلیارد دالر ،انگلیس یک میلیارد دالر
و ژاپن  ۶۰۰میلیون دالر رکــورددار کمک های اعالمی
هستند .آمریکا هم تقبل کرده حدود  3میلیارد دالر وام در
اختیار دولت عراق قرار دهد .به گزارش ایسنا عادل الجبیر
وزیر خارجه عربستان نیز در این کنفرانس از اختصاص یک
میلیارد دالر برای حمایت از پروژه های عمرانی در عراق
و  ۵۰۰میلیون دالر برای حمایت از صادرات عربستان به
این کشور خبر داد .امیر کویت نیز اعالم کرد که کشورش 2
میلیارددالربودجهبرایبازسازیعراقاختصاصمیدهد.
بنابر گزارشها ،یک میلیارد دالر ازاین پول بهصورت وام و
یک میلیارد دیگر هم برای سرمایه گذاری در عراق هزینه
خواهد شد .عراق درخواست  ۸۸میلیارد دالر کمک مالی
و وام کرده بود تا بتواند زیرساختهای تخریب شده در
شهرهای بزرگش به ویژه موصل را بازسازی کند .اتحادیه
اروپا نیز از این غافله عقب نمانده و مبلغ  ۲۵۰میلیون دالر
کمک بالعوض در اختیار بغداد می گذارد .هیئتی از ایران
در این اجالس شرکت کرد که ظریف وزیر خارجه کشورمان
ریاست آن را بر عهده داشت .ظریف در کویت ،با مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،وزیر خارجه کویت ،امیر
این کشور و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دیدار کرد.
العبادی در این دیدار نقش جمهوری اسالمی ایران در
مبارزه با داعش و آزاد سازی خاک عراق از لوث تروریست
ها را چشمگیر دانست .وی همچنین مشارکت شرکت
های ایرانی در عملیات بازسازی عراق و اجرای پروژ های
عمرانی را حائز اهمیت و قابل تقدیر دانست .به گزارش ایرنا
ظریف نیز در این دیدار تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران
همانگونه که در مبارزه علیه تروریست ها در کنار دولت و
مردم عراق بوده در بازسازی عراق نیز از هیچ گونه همکاری
و مشارکت با دولت عراق دریغ نخواهد کرد و عراق را یک
شریک مهم سیاسی و اقتصادی می داند.

الریجانی :برای ایجاد دفتر اتحادیه
اروپایی در ایران مشکلی نداریم
مک آلیستر رئیس کمیسیون روابط خارجی و حقوق بشر
پارلمان اروپــا دیــروز به تهران آمد و با سرمدی قائم مقام
وزارت خارجه  ،والیتی و علی الریجانی دیدار کرد .رئیس
مجلس در دیدار او با بیان این که برای ایجاد دفتر اتحادیه
اروپایی در ایران مشکلی نداریم ،افزود :خانم موگرینی در
این باره گفته است که پول کافی برای ایجاد دفتر در ایران
ندارند اما با این شرایط باز هم به وزارت خارجه در این زمینه
توصیه های الزم را می کنیم .به گزارش ایرنا الریجانی با
اشاره به این که اروپایی ها چند خط روی نقشه کشیدند و
کشورهایی را ساختند و یک مشت دیکتاتور را نصب کردند
و گاهی نیز کودتایی را تدارک دیدند ،تصریح کرد :مسئله
تروریسم برای شما مهم تر از آمریکایی هاست و ما نیز سال
هاست که با تروریسم درگیر هستیم.

▪خاتمی :سران ضدانقالب نشاندار از این سخنان تجلیل کردند

آیت ا ...احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان ،با بیان این که سخنان اخیر
رئیسجمهور برای بدخواهان انقالب آ نقدر شیرین بود که تبدیل به تیتر
اول بیبیسی فارسی شد ،گفت :در پی این اظهارنظر حدود  15نفر از سران
ضدانقالب نشاندار که به دنبال براندازی نظام هستند از این سخنان تجلیل
کردند ،لذا در روز وحدت ملت نباید چنین سخنانی گفته میشد که دشمن از
آن بهرهبرداری کند .وی با ابراز امیدواری از این که رئیسجمهور سخنان خود
رااصالحودشمنانرامأیوسکند،تصریحکرد:شبک هدولتیضداسالمیوضد
ایرانی و ضدانقالب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شدهاند ،هرگز به
آرزوی خود برای رفراندوم و همهپرسی عمومی نخواهند رسید .وی بابیان این
که این جریان میخواهد سفره اسالم و والیتفقیه را با رفراندوم جمع کند ،به
اصل  177قانون اساسی اشاره کرد و افزود :رؤیای ضدانقالب در این زمینه
هیچگاه محقق نخواهد شد و اسالم و اهلبیت در این کشور ماندنی است.
▪انتقادات کرباسچی و حجاریان از طرح پیشنهاد رفراندوم

در واکنشی دیگر کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران نیز اظهارات روحانی
درباره همه پرسی را مصداق «آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد» دانست.
به گفته کرباسچی ما هنوز تا رسیدن به جایی که از ظرفیت اصل  59قانون
اساسی استفاده کنیم ،خیلی راه داریم .یعنی ظرفیت های قانونی بسیاری
وجود دارد که می توان از طریق آن ها مسائل را حل کرد .سعید حجاریان نیز
طی یادداشتی در پایگاه جماران با اشاره به نقش مجلس ،مجمع تشخیص و
رهبری در حل اختالفات گفت :باید این پرسش را مطرح کرد که اساس ًا اصل
 59قانون اساسی به چه کار آقای روحانی میآید؟ حجاریان افزود :استفاده
از حربه همهپرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین ،امری
خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن میزند و ما
را چندین گام از مردمساالری دور خواهد کرد.
▪واکنش مبهم آشنا

در عین حال آشنا رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در
توئیتر با اشاره به انتقاد سخنگوی شورای نگهبان از اظهارات رئیس جمهور
نوشت« :شورای نگهبان در اسفند  1381اعالم کرد مصوبه مجلس درباره
همه پرسی باید به تصویب شورای نگهبان برسد .با این اوصاف نه ارزیابی
سخنگوی محترم چندان دقیق است و نه پیش بینی سخنران موقر چندان
مقرون به صالح و سداد ».وی توضیح بیشتری درباره این موضوع و عبارت
هایی که استفاده کرده است ارائه نکرد.
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