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نصرا :...باید در مقابله با تحریم ها و فشارها
کنار ایران بایستیم

...

ویژه های خراسان
طرح دولت برای دادن خسارت به مردم
یک مسئول ارشد اجرایی با ارسال بخشنامه ای به همه
اعضای کابینه ،به آن ها اعالم کرده است با توجه به ضرورت
اجرای اقدامات اساسی که زمینه تحقق برنامه صیانت از
حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم می آورد ،دستگاه
های دولتی به ویژه شــورای عالی اداری و هیئت دولت
موظفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور،
برای استقرار نظام جبران خسارت وارده به مردم توسط
ادارات اقدام کنند و در عین حال ،شهروندان نیز درباره
حقوق اداری خود آموزش خواهند دید.

تذکر به مسئوالن درباره رفت و آمد
با خودروی دولتی
پس از ابالغیه چندی پیش یک عضو کابینه در خصوص
ضرورت صرفه جویی در هزینه های برگزاری نشست ها و
همایش های مربوط به سازمان ها و شرکت های دولتی،
یک مقام مسئول اقتصادی نیز طی روزهای اخیر با ارسال
بخشنامه ای به زیرمجموعه های خود ،از آن ها خواسته به
گونه ای برنامه ریزی کنند تا ضمن استفاده حداکثری از
امکانات ویدئو کنفرانس در ادارات ،در خصوص ضرورت و
میزان استفاده از خودروهای دولتی در گردهمایی ها نیز
حداکثر صرفه جویی و دقت اعمال شود.

چهره ها و گفته ها

محمدعلیابطحیفعالسیاسیاصالحطلبگفت:
مایکبارتجربهانتقالنسلجوانرادردوره
دولت نهم و دهم داشتیم که عدهای را
به نام نسل جوان وارد مدیریت کشور
و کل جامعه را به این موضوع بد بین
کردند/.ایلنا
حــجــت االســــــام مجتبی ذوالـــنـــوری نماینده
مجلس گفت :اگرماکسانی را بر سر کار آوردیم و بر امور
کشور مسلط کردیم که این ها با اصول ،آرمان هــا ،ارزش
ها و مبانی امــام و والیــت زاویــه و مشکل
داشتند و بعد مشکلی درست شد ،نمی
توانیم فریاد بزنیم و بخواهیم که رهبری
آن را حل کند که بعدهم فریاد بزنند و
بگوینددراینجادیکتاتوریاست.
/فارس

نظامی
تمرین هوایی مشترک ارتش و سپاه
ایسنا -در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس و برگزاری
رژه ۳۱شهریورماه ،رژه هوایی تمرینی جنگندههای نیروی
هواییارتشوهوافضایسپاهپاسدارانبرایایجادآمادگی
جهت حضور در رژه نیروهای مسلح در پایگاه نهم شکاری
بندرعباسبرگزارشد.

انشقاق در حزب اعتماد ملی

رسولی خبر داد:

تهیهپیشنویستشکیلپارلمان
اصالحاتدرشورایعالی
سیاستگذاری

منتجب نیا :به زودی تشکیالتی جدید تأسیس خواهیم کرد
ماجرای اختالفات داخلی در حزب اعتماد ملی با
وجود ورود وزارت کشور و دبیرکل این حزب همچنان
ادامه دارد.
براساس گزارش رسانه ها ،حجتاالسالم منتجبنیا
که پیش از الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد
ملی بود ،در اطالعیه ای تأکید کرد در کنگره این
حــزب در  6مهرماه شرکت نخواهد کــرد .وی در
اطالعیه خود تصریح کرد «:اینجانب بهرغم تأسف و
تأثر شدید از آن چه که بر تحزب ،دموکراسی ،قانون
و اخالق رفته است خار در چشم و استخوان در گلو
با عذرخواهی از همه اعضا و هـــواداران مخلص،
پاکدامن و هدفمند حزب اعتماد ملی ،اعالم میدارم
که تصمیم قاطع و عزم جزم بر عدم شرکت در کنگره
مهندسیشده و غیرقانونی  97.7.6گرفتهام تا
مبادا این شرکت موهم تأیید و مشروعیتبخشی
به این کنگره غیرقانونی در افکار عمومی باشد».
منتجب نیا در ادامــه تأکید کرد« :به همه دوستان
باالخص اعضای حزب در سراسر کشور که مدتی
س تشکیالت و حزبی جدید
مصر ًا خواهان تأسی 
است ّ
هستند که نماینده جریان فکری ،سیاسی ،اسالمی
مردمی اصال حطلب و عدالتجو و آزاد یخ ــواه
و
ِ
باشد ،بشارت میدهم که با استمداد از درگــاه
حضرت حـق و بــا همت دوســتــان بـــهزودی چنین
تشکیالتی را تأسیس خواهیم ک ــرد ».در همین
راستا به گزارش تسنیم ،برخی مسئوالن شاخهها و
کمیتههای حزب اعتماد ملی هم در بیانیه ای اعالم
کردند در کنگره آینده این حزب شرکت نمیکنند و
حضورنداشتن خود را اعالم کردند .رؤسا و مسئوالن
شاخه روحانیون ،شاخه جوانان و دانشجویان ،شاخه
بانوان ،شاخه ورزشکاران ،کمیته روابط عمومی و
رسانه ،کمیته مالی و پشتیبانی ،کمیته تشکیالت،
کمیته انتخابات ،کمیته امور مناطق ،مسئول دفتر و
دبیرخانه از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

▪جزئیات تشکل جدید منتجب نیا

در همین باره حمیدرضا کارگر عضو شورای مرکزی
حزب اعتمادملی در گفت و گو با تسنیم درباره انشقاق
دراینحزبگفت:تصمیمبراینشدتاباایجادانشعابی
تاریخیدربدنهاعتمادملیو درقالبجمعیبامحوریت
آقایمنتجبنیابرایآیندهسیاسیکشورمسیرتازهای
راباتاکیدبراندیشههایاولیه اعتمادملیایجادکنیم.
کارگر افزود :به همین مناسبت مقرر شد تا دوشنبه در
قالب مراسمی با دعوت از رسانهها ،آغاز فعالیتهای
تشکیالتیرااعالمکنیم.دراینمراسماسامیاعضای
انشعابکننده از اعتمادملی به شکل رسمی اعالم
میشود .قربانعلی قائمی عضو هیئت منصفه حزب
اعتمادملیهمبااشارهبهاطالعیهمنتجبنیابهفارس
گفت :در متن آقای منتجبنیا هم به استعفاهای مکرر
دبیر کل و ایشان(منتجب نیا) ،رایزنیها و مسیری
که برای برگزاری کنگره قانونی طی شده اشاره شده
اســت ،چون این مسیر به وفــاق نرسید حق خودمان
میدانیم که مجموعهای جدید راهانــــدازی کنیم.
پایگاه خبری پارس هم در گزارشی با اشاره به حزب

جدید منتجب نیا نوشت :تاکنون ،اسماعیل دوستی،
رحمتا...بیگدلی،قربانعلیقائمیوحمیدرضاکارگر
ازاعضایحزباعتمادملیوکمیتههایروابطعمومی
و رسانه ،شاخه روحانیون ،کمیته امور مناطق در حلقه
انشعابکنندگانحزبکهبهدنبالتأسیسحزبجدید
هستند،قرارگرفتهاند.حزبجدیدازمنتقدانشورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان محسوب میشود
و بر همکاری با شــورای هماهنگی جبهه اصالحات
تأکیددارد.
▪گرامیمقدم :تاسیس حزب جدید مبارک آقای
منتجبنیا باشد!

در همین حــال ،اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی
حزباعتمادملیدربارهتصمیمجدیدمنتجبنیابرای
تشکیلحزبجدیدوانشقاقدراینحزبتصریحکرد:
حزباعتمادملیتجزیهنمیشودبلکهبرخیازاعضابه
دنبالجداییهستند.گرامیمقدمدرمصاحبهایدیگر
در واکنش به این موضوع گفت :تاسیس حزب جدید
اشکالیندارد؛انشاءا...مبارکآقایمنتجبنیاباشد!

امیرعبداللهیان :پرتاب «کوکتل مولوتف» به سفارت عربستان
هدایت شده و توسط عوامل نفوذی بود

معاون سابق عربی آفریقایی وزارت خارجه از وجود سندی در
این وزارتخانه خبر داد که نشان میدهد عربستان در ماجرای
حمله به سفارتش در تهران نقش داشته اســت .به گزارش
تسنیم،حسینامیرعبداللهیاندراینگفتوگوتأکیدکرد:در
ماجرایسفارتعربستاندرتهران،تحلیلوارزیابیبندهاین
است افرادی که با پرتاب «کوکتلمولوتف» سفارت عربستان
را به آتش کشیدند نیروهای حزباللهی و بسیجی نبودند
بلکهعواملنفوذیبودندکهکامالهدایتشدهاینکارراانجام
دادند.ویدرادامهافزود:سفارتعربستانیکهفتهقبلازاین
حادثهبهسفارتخانههایخارجیدرایراناطالعیهدادهوتمامی
خودروهای سفارت و دیپلماتهای خود را به فروش گذاشته
بود البته سند این موضوع در وزارت امور خارجه موجود است،
این نکته نیز قابل ذکر است که در آن شرایط هنوز نه سفارت
آتشزدهشده،نهاتفاقیافتادهونهآیتا...نمراعدامشدهبود.
امیرعبداللهیانتصریحکرد:نکتهجالبتوجهایناستکهاین
یادداشت را به بعضی از سفارتخانههایی در ایران دادهاند که با
خودشانرابطهنزدیکدارند،نهسفارتخانههاییکهباجمهوری
اسالمی ایران رابطه نزدیک دارند ،یکی از این سفارتخانهها،
سفیرشدرمالقاتیکهبابندهداشتتصویریادداشترابهمن
داد و گفت این یادداشت برای ما ارسال شده است .دستیار

رئیسمجلسدراموربینالمللکهپیشازاینمعاونوزیرامور
خارجه بوده است درباره تحرکات سفارت عربستان در ایران
گفت :یک بار بنده به بخش ذی ربط خودمان گفتم که آمار
دیپلماتهای ما و عربستان سعودی را در بیاورند که ببینیم
چهمقداراست؟دیدیمدرهمانزمانکهآنهالیست 25نفره
دادهبودندمجموعدیپلماتهایشاندرتهرانومشهدحدود
 120نفربودومجموعدیپلماتهایمادرریاضوجدهک ً
ال28
نفر.البتهجالباستکهبدانیدبیشتراینهاکهبهعنوانکارمند
سرکنسولگریمیآمدندعواملامنیتیآنهابودند،اماتحت
کنترلواشرافکاملسیستمهایامنیتیمابودند.

فارس :فرانسه برای تعیین سفیر جدید در ایران شرط تعیین کرد
فارس -یک مقام ارشد وزارت خارجه فرانسه در گفت و گو
با نشریه فیگارو بیان کرد :ما تعیین سفیر جدید خودمان
در ایران را معلق کردهایم .ولی گفتوگو با ایران را ادامه
میدهیم .رویترز در این باره مدعی شد :پاریس ،گفته قبل
از دریافت اطالعات درباره ادعاهای مربوط به تالش تهران
برای بمبگذاری در همایش منافقین در منطقه «ویلپنت»

اقدام به تعیین سفیر نخواهد کرد« .فرانسوا سینیمو» ،سفیر
فرانسه در ایران اواخر تیرماه امسال با پایان یافتن ماموریت
خود ،تهران را ترک کرد .رویترز نوشته است که مقامات
فرانسوی اوایل شهریورماه به دیپلماتها و مقامات وزارت
خارجهاینکشورگفتندکهتااطالعثانوی،تمامیسفرهای
غیرضروری خود را به ایران متوقف کنند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تسنیم-سیدحسننصرا...دبیرکلحزبا...لبنانبابیاناینکهبایددرسطحسیاسی،مردمیومعنویدرمقابلهبامحاصرهوتحریمهاوفشارهادر
کنارایرانبایستیموازآنحمایتکنیم،گفت :همهمیدانیمکهایرانتحریممیشودزیرابهدین،اسالمیت،جمهوریت،استقالل،حاکمیتوآزادی
خودپایبندومتعهداستوبرآنپافشاریمیکند.ویافزود:ایرانازرهبریگرفتهتادولتوپارلمانوملتنمیپذیرندکهبندهآمریکاباشند.

در حالی که اخبار ضد و نقیضی دربــاره سرنوشت پارلمان
اصالحات از سوی چهره های مختلف این جریان مطرح می
شود ،یک عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان
گفت :پیش نویس اولیه تشکیل پارلمان اصالحات در شورای
عالی آماده شده و فکر میکنم در آیندهای نزدیک مقدمات
تشکیل این نهاد فراگیر برای جریان اصالحات مهیا خواهد
شد .به گزارش ایلنا ،حسن رسولی با اشاره به فعالیت های
شــورای عالی سیاست گــذاری اصــاح طلبان گفت :جلسه
نخست دور جدید شورای عالی با حضور آقای خاتمی برگزار
شد و قرار بود جلسه دوم نیز روز یک شنبه برگزار شود که به
علت حضور نداشتن اعضا در تهران به تعویق افتاد .وی در
خصوص مباحث مطرح شده دربــاره پارلمان اصالحات هم
گفت :پیشنویس اولیه تشکیل پارلمان اصالحات در شورای
عالی آماده شده و من فکر میکنم در آیندهای نزدیک مقدمات
تشکیل این نهاد فراگیر برای جریان اصالحات مهیا خواهد
شد .رسولی در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل پارلمان
اصالحات ،شورای عالی به کار خود ادامه خواهد داد یا خیر
هم گفت :کارهای این نهاد منافاتی با هم ندارد؛ شورای عالی
نقش عملیاتی و اجرایی دارد و در کنار آن پارلمان در خصوص
سیاستها و خط مشیها تصمیمگیری میکند.
▪انصاری :پارلمان اصالحات یک شعار قشنگ اما غیرقابل
تحقق است

با این حال غالمرضا انصاری از فعاالن سیاسی اصالح طلب
با اشاره به این که پارلمان اصالحات یک شعار قشنگ اما غیر
قابل تحقق است ،گفت :پارلمان اصالحات از همان مرحله
اول دعوت و حضور اعضا دچار مشکل خواهد شد؛ چرا که جمع
کردن  ۵۰۰تا  ۶۰۰نفر از اصالحطلبان نه تنها مشکل است
بلکه نمیدانیم با چه ضابطهای باید افراد را در این ساختار
پارلمان بپذیریم.

روایت حجت االسالم عالی در مقایسه رزمندگان
جنگ اقتصادی و جنگ نظامی

حجت االســـام عالی سخنران مــراســم عـــزاداری
سیدالشهدا(ع) در بیت رهبر انقالب ،با اشــاره به
فداکاری های فرماندهان و رزمندگان کشورمان
در دوران دفــاع مقدس ،گفت« :رزمندگان ما در
دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات تسلیحاتی
در رویارویی با دشمنان جهانی بدون این که امتیازی
به دشمن بدهند توانستند عزتمندانه پیروز شوند اما
امروز مسئوالن ما را چه شده که در مواجهه با مشکالت
اقتصادی و معیشتی نمیتوانند بر مشکالت غالب
شوند؟» به گــزارش رسا ،این استاد حوزه علمیه در
این مراسم مهم ترین دلیل پیروزی رزمندگان در
جنگ نظامی را این موضوع دانست که آن ها عالوه بر
اخالص و تالشهای جهادی شبانه روزی ،نگاهشان
به آسمان بود و برای حل مشکالت به خداوند متوسل
میشدند بــرای همین به راحتی از بحرا نها عبور
میکردند .وی در ادامــه با طرح این پرسش که آیا
رزمندگان جنگ اقتصادی ما نیز عــاوه بر تالش
شبانه روزی نگاهشان به آسمان هست؟ اظهار کرد:
رزمندگان جنگ نظامی زمانی که میخواستند
وارد میدان مین شوند پوتینهای خودشان را از پا

در میآوردند تا ضرری متوجه بیت المال نشود و این
چنین از بیت المال حفاظت میکردند ،رزمندگان
جنگ اقتصادی ما باید این چنین باشند و از بیت
المال حفاظت کنند .وی با اشاره به کالم امیرمومنان
علی(ع) مبنی براین که در عرصههای سخت جنگ
خداوند صداقت ما را میدید و یاری خود را میرساند
و خداوند همواره این گونه است ،افزود :امروز اهل
بیت(ع) همان اهل بیت(ع) هستند ،رهبر ما همان
رهبر است ،انقالب ما همان انقالب است بنابراین باید
ببینیم چه چیزی تغییر کرده است.

...

نمازجمعه

خطیب جمعه تهران :نیاز به تکرار و ترجمه
منطق عاشورا داریم
اکبری  -خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که مدیران
کشور باید از عاشورا درس سلوک معنوی و علمی بیاموزند
و در این راه ثابت قدم و استوار باشند ،تاکید کرد :دفاع
مقدس این درس را به مقاومت لبنان،مردان بدر ،جبهه
قدرتمند عراق و مردان مسلمان ما در جهان آموخت که
منطق عملی عاشورا در دفــاع مقدس تکرار شد و امروز
نیز باید دوباره تکرار و ترجمه شود .به گزارش خراسان،
حجتاالسالم سیدحسن ابوترابی فرد روز گذشته در
خطبههای نماز جمعه این هفته پایتخت تصریح کرد :در
واقعه عاشورا با یک عمل ناب و خالص مبتنی بر آموزههای
وحیانی و عقالنی روبه رو هستیم و باید از این منطق درس
بیاموزیم .حادثهعاشورا،منطقعملیچگونهزیستناست؛
عاشورا منطق عملی «ایمان و عمل صالح» است.
▪خاورمیانه از کف ترامپ رفته است

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت :آقای
ترامپ شما با ملتی سر و کار دارید که همه هستی ،تجربه
و کار او در چهار دهه در لبیک به امام خود پیش روی تو و
جامعه جهانی است و امروز این ملت مبدل به ملت اسالم
شده و میان آن ها با ورود به آبشخور مرگ یا چیرگی بر
حکومتهیچچیزیحائلنیست .خطیبنمازجمعهتهران
گفت :فلسفه رفتارهای اخیر ترامپ ،نتانیاهو و بنسلمان
این است که اگر در مقابل حرکت ملت ایران کوتاه بیاییم،
خاورمیانه از دست ما رفته است؛ آقای ترامپ ،خاورمیانه از
کف شما رفته است.
▪سرویس های اطالعاتی شما خوب می دانند که زمان
خداحافظی رسیده است!

وی همچنین خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی
یــادآورشــد :شما و ســرویـسهــای اطالعاتیتان خوب
میدانید که زمــان خداحافظی فــرا رسیده و مقاومت
حــزبا ...و مــردم غزه در چه جایگاه قدرتی قــرار دارنــد.
ابوترابیفردگفت :یکی از درسهای مهم عاشورا این است
که قدمها مبتنی بر علم  ،معرفت ،اخالق و عقالنیت باشد.
وی تاکید کرد :باید با وحدت ،انسجام و تحکیم رابطه مردم
و امام و وحدت و انسجام ملی در راه دستیابی به عدالت
اجتماعی قدم برداریم .عدالت اجتماعی ثمره امنیت
اعتقادی است.

سفیر عراق در ایران تغییر کرد
فارس -وزارت امور خارجه عراق به دنبال «رفتار غیر
مسئوالنه» سفیر سابق خود در تهران ،از معرفی سفیر
جدید در ایران خبر داد« .احمد محجوب» ،سخنگوی
وزارت خارجه عراق در بیانیهای کوتاه اعالم کرد که
«سعد جواد قندیل» ،به عنوان سفیر جدید عراق در
تهران شروع به کار خواهد کرد .وزارت خارجه عراق
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روز پنج شنبه اعالم کرد که به دنبال رفتار غیر مسئوالنه
«راجــح صابر الموسوی» ،سفیر خود در تهران ،او را
فراخوانده است .سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته
بود «ابراهیم الجعفری» ،وزیر امور خارجه این کشور
شخصا دستور بازگرداندن سفیر سابق عراق را صادر
کرده است.
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