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ایسنا :مرتضوی
به زندان برگشت

...

ویژه های خراسان
انحالل رسمی ستاد هدفمندسازی یارانه ها
تایید شد
در حالی که هیئت وزیــران دولــت قبل در یکی از اولین
جلسات خود در تاریخ  24شهریورماه سال  1392و بنا
به پیشنهاد حجت االسالم روحانی رئیس جمهور ،مصوب
کرد که به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول
هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی ساز و کارهای
اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص
موضوع یاد شده ،ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست
معاوناولرئیسجمهوروعضویت 13مسئولمهماجرایی
تشکیل می شود ،یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه
شماره  ۷۰۸۱۹روزهای اخیر خود به اعضای کابینه ،از
لغو این مصوبه سال  92دولت وقت خبر داده است.

دستور دولت برای توسعه اتومبیلرانی و
اسب سواری بانوان
طبق دستورالعمل جدید دولــت به تعدادی از وزیــران و
معاونان رئیس جمهور ،از آن ها خواسته شده با توجه به
ضرورت ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق
ورزش ،عالوه بر اجرای طرح ملی فراغت با ورزش ویژه
بانوان شاغل و عادی کشور ،در خصوص توسعه توریسم
ورزشی ویژه بانوان در رشته هایی چون طبیعت گردی،
کویر نوردی ،کوهپیمایی ،اتومبیلرانی ،اسب سواری و ...
به تفکیک مناطق شهری و روستایی اقدام کنند.

...

چهره ها و گفته ها
صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب گفت:
اگر فردی طرفدار احمدینژاد یا یک جریان سیاسی
خــاص اســت و به همین دلیل از روی عمد چوب
الی چرخ دولت آقای روحانی
مــیگــذارد و سیاستهای
دولـــــت را درســـــت اجـــرا
نمیکند ،قطعا باید از کار
برکنار شود/ .پانا
معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور
زنان و خانواده ،نوشت :جنابآقایعلیالریجانی،
متاسفانه برخی نمایندگان محترم مجلس ،مانند
آقای کریمی قدوسی ،مکرر اتهامات واهی ودشمن
شاد کن به رقبای سیاسی خود از جمله این جانب می
زنند .الزم دانستم در پیشگاه خداوند
و مردم از شما تقاضا کنم دستور
رسیدگی به این گونه اتهامات را
صادر کنید تا حقیقت آشکار
شود/.جماران
آیت ا ...علی اکبر کالنتری عضو مجلس خبرگان
رهبری با اشــاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای
برخورد با روزنامههای شایعهافکن در بحث رابطه
بینایرانوعراقاظهارکرد:حرکاتیکهروزنامههای
زنجیرهایانجامدادنداصالشایستهنبودومناحتمال
میدهمباتوجهبهنزدیکشدنبهایام
راهپیماییعظیماربعیناینحرکات
حسابشدهوبرنامهریزیشدهباشد
و حتی ممکن است بحث نفوذ در
بینباشد/.راهدانا

...
خبر

جوانفکر و بقایی به حبس محکوم شدند
ایرنا -وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر و حمید بقایی گفت که
جوانفکربهدوسالونیموبقاییبهششماهحبسمحکومشده
اند.عبدا...پورافزود:بقاییبهاتهامتوهینبهمسئوالن(دادن
نسبت ظالم به رئیس قوه قضاییه) در شعبه  ١٠٥٩دادگاه
کارکناندولتمحاکمهوبهششماهحبسمحکومشدهاست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد :علی اکبر جوانفکر نیز به
اتهام توهین به مسئوالن و نشر اکاذیب بابت نوشته هایش در
کانال های تلگرامی در شعبه  ١٠٦٠دادگاه کارکنان دولت
محاکمهوبهدوسالونیمحبسمحکومشدهاست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تصویریچندروزگذشتهدرشبکههایاجتماعیازسعیدمرتضویمنتشرشدکهدرحالعزاداریدردستهعزاداریدرشهرستانتفتبود.ایسنا
دراینبارهگزارشدادمرتضویروزگذشتهبهزندانبرگشتهاست.فارسهمبهنقلازیکمنبعمطلعدرقوهقضاییهنوشت:مرتضویهمچوندیگر
زندانیانمطابقآییننامهسازمانزندانهاواقداماتتأمینیوتربیتیبهمرخصیرفتهبودوگمانهزنیهایمربوطبهآزادیویصحیحنیست.

...

رژه  21موشک بالستیک ایرانی در مقابل چشم جهانیان

آن سوی سیاست

روحانی  :قدر موشک های خود را بیشتر می دانیم
هادی محمدی  -رئیس جمهور کشورمان در آستانه سفر
به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل
با بیان این که آمریکایی ها میگویند ما از سال حهای
دفاعی و موشکهای خود دست برداریم و به تعبیر
خودشان ما را از دخالت در منطقه منع میکنند ،افزود:
ایران نه تنها سال حهای دفاعی و موشک خود را کنار
نمیگذارد ،بلکه روز به روز بر قدرت دفاعی خود خواهد
افزود .این که آن ها از موشکهای ما عصبانی هستند به
معنای آن است که امروز تأثیرگذارترین سالح ما موشک
است پس با این سخن آنان ما قدر موشکهای خود را
بیشتر میدانیم.

▪رژه  21موشک بالستیک در مراسم امسال

▪باید در روز سختی روی پای خودمان بایستیم

به گــزارش فــارس ،حجت االســام والمسلمین حسن
روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح که به مناسبت
سی و هشتمین سالگرد دفــاع مقدس در جــوار حرم
بنیان گــذار جمهوری اسالمی ایــران برگزار شــد ،با
اشــاره به سالگرد آغــاز جنگ تحمیلی  ،اظهار کرد:
علیرغم همه جنایتهای جنگی و تجاوز صدامیان،
هیچ قدرت و سازمان بینالمللی تمام قد در برابر این
تجاوز ایستادگی نکرد ،این درس بزرگی برای ماست،
جنگ هشت ساله به ما آموخت که باید در روز سختی
روی پای خودمان بایستیم و تحت فرمان رهبری ،متحد
و آماده فداکاری باشیم و به پیروزی امیدوار باشیم و به
یکدیگر و مسئوالنمان اطمینان داشته باشیم و بدانیم
با ایستادگی و اتحاد پیروزی نهایی از آن ما خواهد بود.
▪آغاز جنگ  8ساله با زیر پا گذاشتن یک معاهده بین
ایران و عراق بود

روحانی با بیان این که آغــاز جنگ هشت ساله با یک
عالمت شروع شد و آن زیر پا گذاشتن یک معاهده دو
جانبه بین ایــران و عــراق بــود ،افــزود :تجاوز صــدام به
این بهانه آغاز شد که او معاهده  1975را به اصطالح
خودش معاهده خوبی برای خود و عراق نمیدانست
با این که مد تها برای آن معاهده مذاکره شده بود و
شخص صدام زیر آن را امضا کرده بود ،اما شروع جنگ
با پاره کردن آن معاهده در مقابل تلویزیون بود و پس
از آن حمالت گسترده علیه شهرهای کشورمان انجام
گرفت .امروز بعد از  38سال ،حادثه صدام و تجاوز آن
و زیر پا گذاشتن معاهده ،یک بار دیگر تکرار شده است
وهمان دولتی که مشوق دیگر دولتها برای نشستن
پای میز مذاکره بود و برای یک جمله  17شبانهروز وقت
مذاکر هکنندگان را گرفت و بعد از  12سال فشار در
برابر منطق دیپلمات های ما سر فرود آورد و قراردادی
را امضا کرد که به نفع همه کشورها ،منطقه و جهانیان

غالمرضابنی اسدی

بود ،آغازگر یک جنگ شده است و دوباره متجاوز و فردی
که به هیچ یک از قوانین و مقررات بینالمللی احترام
نمیگذارد ،در برابر تعهدش که با تأییدشورای امنیت
سازمان ملل ،توافقی بینالمللی شده متعهد نیست و آن
را زیر پا گذاشته است.
▪امروز آمریکا مستقیم در برابر ملت ایران است

رئیس جمهور خاطرنشان کرد :امروز جنگ قبلی بار
دیگر تکرار میشود .آن روز یکی از اذنــاب آمریکا در
برابر ملت ایران بود و پشت سرش همه قدرتها حضور
داشتند ،اما امروز دیگر جنگ نیابتی نیست و آمریکا
مستقیم در برابر ملت ایران است و پیمانشکنی و خارج
شدن از عهد و پیمان را او آغاز کرده است.
وی با اشاره به این که هدف صدام از جنگ علیه ایران،
تنها تجاوز به خاک کشورمان نبود ،بلکه باطن آن از بین
بردن انقالب و نظام اسالمی بود ،گفت :ترامپ هم به
ظاهر از برجام خارج شده است ،اما هدف اصلی او ضربه
به اصل انقالب و نظام اسالمی است .آن چه بر سر صدام
آمد ،بر سر آمریکا و ترامپ خواهد آمد .ما آغازگر جنگ
نیستیم ؛همان طور که در سال  59آغازگر جنگ و تجاوز
نبودیم و تنها دفاع و مقاومت و ایستادگی کردیم.
▪سه مرحله اقدامات ترامپ علیه برجام

روحانی خاطرنشان کرد :توطئههای فراوانی در سال
هــای  95و  96رخ داد به نحوی که میخواستند ما
را تحریم و عصبانی کنند تا ما از برجام خارج شویم و
همه مسئولیتهای حقوقی و قانونی خروج از برجام
را به گردن ما بیندازند ،اما متانت ،تدبیر ،ایستادگی
و آرامش جمهوری اسالمی ایران باعث شد این توطئه

دشمنان خنثی شود .در مرحله دوم ترامپ فکر میکرد
که اگر از برجام خارج شود ،ساعتی بعد ایــران نیز از
برجام خارج می شود و میتواند پرونده را به شورای
امنیت سازمان ملل بفرستد و ما را محکوم کند .در
مرحله سوم ،ترامپ میخواست متحدانش را در کنار
خود داشته باشد و اروپاییان را با خود همراه کند تا آن
ها نیز از برجام خارج شوند اما به جز دو رژیم منفور در
منطقه ما  ،هیچ دولت و ملتی از او حمایت نکرد و امروز
در سراسر دنیا ،پیروزی سیاسی ،حقوقی و اخالقی از
آن ملت ایران است و ما به سازمان بینالمللی و دادگاه
بینالمللی الهه شکایت برد هایم و آمریکا از این اقدام
عصبانی است.
رئیس جمهور با اشاره به این که هر حکمی در دادگاه
بینالمللی الهه داده شود ،در نهایت ملت ایران پیروز
و قهرمان این صحنه خواهد بود ،گفت :ما به عهد خود و
قوانین بینالمللی و شورای امنیت احترام گذاشتیم.
▪مطمئن ًا در برابر ترامپ پیروز میشویم

روحانی گفت :ما مطمئن ًا در برابر ترامپ پیروز میشویم
البته در جنگ تحمیلی مــردم ما آزار و اذیــت فــراوان
دیدند و برخی از مردم جانباز و شهید شدند ،اما دشمن
نتوانست به اهداف خود دست یابد و ملت ایران دشمن
را پشیمان کرد .امروز نیز دشمن نمیتواند به اهداف
خود دست یابد و ما نخواهیم گذاشت آمریکاییها ملت
ما را به زانو درآورند ،بیتردید مشکالتی را برای مردم
به وجود آورده و خواهند آورد ،اما ما قادریم از این پیچ
تاریخی عبور کنیم و مــردم میتوانند به آینده نظام،
تدبیر خود ،راهبری رهبری و تالش دولت اطمینان
داشته باشند.

در این مراسم عالوه بر حسن روحانی رئیسجمهور،
سرلشکر بــاقــری رئیس ستاد کــل نیروهای مسلح،
سرلشکرموسوی فرمانده ارتــش ،وزیــر دفــاع ،سردار
فرماندهان نیروی زمینی و نیروی هوافضای سپاه،
سردار غیبپرور رئیس سازمان بسیج ،فرمانده قرارگاه
پدافند هوایی و فرمانده نیروی زمینی ارتش ،جانشین
نیروی هوایی ارتــش ،جانشین نیروی دریایی ارتش
و فرمانده نیروی انتظامی حضور داشتند.عالوه بر
تجهیزات مختلف یگانهای نمونه نیروهای مسلح۲۱ ،
فروند موشک بالستیک نیروی هوافضای سپاه از مقابل
جایگاه رژه رفتند .موشک ذوالفقار ( ۴فروند) موشک
خرمشهر (یک فروند) موشک قیام ( ۴فروند) موشک
قدر اف ( 2فروند) موشک قدر اچ ( 2فروند) موشک
عماد ( 4فروند) و موشک سجیل ( ۴فروند) از جمله
سامانههای به نمایش درآمده بودند.
▪الریجانی :ترامپ و پمپئو دشمن اسالم و به دنبال
غارت کشورهای منطقه هستند

همزمان با مراسم تهران دومین رژه رسمی کشور نیز
در بندر عباس و با حضور علی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی برگزار شد  .الریجانی نیز در سخنان خود
با اشاره به تهدیدات و اقدامات آمریکا علیه کشورمان اظهار
کرد :یکی از شگردهای آمریکا این است که کشورهای
دنیا را از ایران بترساند و با فرستادن هیئت های امنیتی
سعی میکند آن ها را ازما بهراساند .به کشورهای عرب و
مسلمان منطقه میگوییم "ترامپ و پمپئو" دشمن اسالم و
به دنبال غارت کشورها هستند .دولت آمریکا انتخاب خود
را کرده است ،انتخاب آن ها اسرائیل است و برای عرب ها و
فلسطینیهاارزشیقائلنیستند.
▪پرواز جنگندههای ارتش و سپاه در بندرعباس

به گــزارش تسنیم ،جنگند ههای نیروی هوایی ارتش
جمهوری اســامــی ایـــران و نــیــروی هــوافــضــای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی به همراه بالگردهای یگان
هوادریای نیروی دریایی ارتــش در مراسم رژه نیروی
مسلح در بندرعباس از مقابل جایگاه رژه رفتند .تعداد
 9فروند جنگنده اف 4و چهار فروند میراژ نیروی هوایی
ارتش ،شش فروند سوخو  22سپاه ،چهار فروند توکانو،
سه فروند  Y-12و دو فروند بالگرد 212و سه فروند
بالگرد شینوک نیروی دریایی ارتــش در  31شهریور
امسال در بندرعباس حضور داشتند.همچنین در رژه
امسال که با حضور یگانهای شناور سطحی و زیرسطحی
نیروهای دریایی ارتش و سپاه برگزار شد ،حدود 600
شناور دریایی از انواع مختلف شرکت کردند.

تعجب روسیه از ادعای ترامپ درباره دستورکار شورای امنیت
پاسخ روحانی به ترامپ در واشنگتن پست
در حالی که رئیس جمهور آمریکا مدعی شده نشست آینده
شورای امنیت با موضوع ایران را ریاست می کند ،ایران
و روسیه معتقدند ترامپ اشتباه می کند و این نشست
تمرکزیبرایرانندارد.غالمعلیخوشرونمایندهکشورمان
در سازمان ملل متحد در این باره می گوید :نشست شورای
امنیت دربــاره منع گسترش سالح های کشتار جمعی
اســت و هیچ کشوری در ایــن موضوع ،مــورد اشــاره قرار
نگرفته است .خوشرو خاطرنشان کرد :هر کسی درباره
ایران صحبت کند ،ایران هم پاسخ خواهد داد اما در این
نشستچنینچیزیمطرحنیستوتوئیتررئیسجمهوری
آمریکا اشتباه دیگری است که مرتکب شده اند«.دیمیتری
پولیانسکی» سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هم در
پاسخ به این پیام توئیتری اخیر ترامپ ،ابراز تعجب کرد.
وی تاکید کرد :این خبر درست نیست و موضوع نشست
همان منع گسترش سالح های کشتار جمعی است .وی
که با این توئیت و حمله به مقامات دولت گذشته بیشتر به
دنبال برتری خود در انتخابات داخلی است ،نمی داند
که جهانیان ،سیاست خارجی او و مقاماتش را در یک
سال گذشته به خوبی دیــده اند و از خــروج دولــت وی از
توافق های بین المللی ،جنگ تعرفه ای و تحریم و خروج
از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد ،به خوبی آگاه
هستند .همچنین «وو هایتائو» معاون نمایندگی چین
در سازمان ملل متحد هم گفت :تا جایی که می دانم

موضوع این نشست تغییری نکرده و همان منع گسترش
سالح های کشتار جمعی است .به گزارش ایرنا« ،آنتونیو
گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد هم روز پنج شنبه
در نشست خبری خود تاکید کرد نشست شورای امنیت
با حضور رئیس جمهوری آمریکا نشستی عادی همچون
دیگر جلسات این شوراست و تنها اعضای شورا می توانند
در آن حاضر شوند.
▪روایت اسماعیلی از تغییر چندباره جلسه شورای
امنیت برای مقابله با برتری سیاسی ایران

پرویز اسماعیلی گفت :مخالفت آشکار دیگر اعضای
شورای امنیت با رویکرد ترامپ به ویژه درباره برجام به
همراه رویکرد محکمی که قاعدتا نماینده ایران (در هر
سطحی) خواهد داشت؛ بازی را در سطح افکار عمومی
به ضرر طراح اصلی (کاخ سفید) و به نفع ایران رقم خواهد
زد .وی در توضیح آخرین جمع بندی کاخ سفید از جلسه
پیش روی شورای امنیت تأکید کرد :آن ها موضوع را به
«صلح ،امنیت بین الملل و عدم اشاعه»و شکل برگزاری
جلسه را هم از جلسه باز ،به جلسه بسته تغییر دادند .چنان
چه حتی دبیرکل سازمان ملل نیز در این نشست حضور و
سخنرانی ندارد .بدین ترتیب دونالد ترامپ ،باید جلسه
بسته ای را اداره کند که  15عضو آن فرصت کوتاهی برای
اظهار نظر درباره موضوع جلسه خواهند داشت.

▪یادداشت روحانی در واشنگتن پست

همزمانرئیسجمهورکشورماندرآستانهعزیمتبهآمریکا
برایشرکتدرهفتادوسومینمجمععمومیسازمانملل
متحد ،یادداشتی با عنوان «آیا می توان به آمریکا اعتماد
کرد؟» در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،روحانی در این یادداشت تأکید
کرد :ایران اهل منطق و گفت وگوست و به همین دلیل بود
که در مذاکرات برجام وارد شد و از آن سربلند بیرون آمد و
بههمینعلتاستکهمیگویدرمزاثباتحسننیتطرف
های مذاکراتی ما به ویژه آمریکا ،اجرای صادقانه و کامل
برجاماست.رئیسجمهورهمچنینتأکیدکرد:رهبرمعظم
انقالبدردورانمذاکراتفرمودندکهچنانچهمادربرجام
از طرف مقابل صداقت ببینیم ،زمینه برای بحث درباره
بقیهموضوعاتموردعالقهدوطرفبازمیشود.متاسفانه
برخورد غیرصادقانه و غلط آمریکا در اجرای برجام  -از روز
اول اجرای آن تا زمان خروج غیرقانونی از آن  -حکایت از
صداقتنداشتنآمریکادراجرایتعهداتبینالمللیخود
دارد.رئیسجمهورپیشنهادمذاکرهرئیسجمهورآمریکارا
غیرصادقانهدانستوتأکیدکرد:پیشنهادآقایترامپبرای
مذاکرهمستقیموبدونپیششرطباایرانصادقانهنیست.
ما پیشنهاد ایشان را باور کنیم یا سخنان وزیر خارجه وی را
کهشرطگفتوگوباایرانراتحققنکاتیمیداندکهتوهین
آشکار به ملت ایران تلقی می شود؟ عالوه بر این ،ما چگونه
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چشم فتنه را کوربایدکرد!
بچه ها! اگر شهر سقوط بکند ،آن را پس می گیریم.
مواظب باشیم ایمان مــان سقوط نکند ....ایــن کالم
آشنای شیر خوزستانی دفــاع مقدس ،محمد جهان
آراست که هنوز تازه است و امروز تازه تر هم شده است
شهیدان اهواز.آنانی که در حادثه
در قطره ،قطره خون
ِ
تروریستی مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز اول
شهیدان
هفته دفاع مقدس ،خون خود را در امتداد خون
ِ
آن حماسه سترگ ،نثار کردند.
خون یک سانی که با گلوله های یکسان بر زمین ریخت تا
ِ
همذات همان
نشان دهد که تروریست ها ،اگر نه همزاد،
دشمنی هستند که در  38سال پیش در چنین روزی به
قلب مردم شلیک کرد تا قلب خود را از کینه سبک کند
اما اگر او ،با همه ساز و برگش توانست ،برگی از صحیفه
استقالل ما بکند ،این ها هم خواهند توانست.
اقتدار و
ِ
ِ
شکست
تاریخ امــا گواهی دیگر دارد و به صراحت از
متجاوزان و اربابانشان می گــویــد.از درهــم شکستن
استخوان پای آنانی که آمده بودند بمانند اما نتوانستند.
نه تنها نماندند که نام به ننگ آلوده شان در دیار خودشان
هم نماند.
بگردید کوچه شهر به شهر و روستا به روستای عراق را.
از آن سفاکان نشانی بر در و دیوار مانده است آیا؟ نمانده
است .از این عروسک های کوکی هم نشانی نمی ماند،
مطمئن باشید و باشند همه آنانی که با این اقدامات کور
می خواهند چشم به فردا باز کنند .نمی شود! این را فردا
قضاوت خواهد کرد و همه خواهیم دید که خون مظلومان
هزار بار قوی تر از گلوله است آن هم در روزهای محرم که
ثابت کرده است پیروزی خون بر شمشیر را .ما با همه
مشکالت و مصائب ،با همه تله ها و دام ها و گردنه ها،
مراقب ایمان خویش هستیم .چون ایمان ملت -به رغم
بی ایمانی و ضعف عمل برخی ها -پایدار است ،پایدار
می مانیم و سر تروریست ها را به دار می سپاریم و پاسخ
اربابانشان را هم صد چندان می دهیم به گونه ای که
پشیمانی از پشت پلک هاشان بیرون بزند .ماجرای دیروز
اهواز ،اگر چه به لحاظ نظامی و امنیتی یک اقدام کور
است اما تکلیف همه ما را برای بیداری مضاعف ،سنگین
تر می کند تا هم مراقبت افزون کنیم و هم چشم کور فتنه
را -که سر تفرقه و تجزیه دارد -سرمه ای کشیم که هیچ
گاه نتواند به حدود و ثغور کشور شهیدان ،چپ نگاه کند.
خون شهدا ،فدیه استقالل و نماد پیوند با عاشوراست،
قبول اما ما هم باید بیداری و اقتدار و اعمال اقتدار مان،
نمره قبولی بگیرد.
باید چنان تنگه از گرده صاحبان پندار ها و برنامه های
آلوده بکشیم که نفس شان برای همیشه در گلو بخشکد.
باید به ذوالفقار غیرت و تدبیر ،دست های متعدی را
قطع کنیم تا دیگر دستی نداشته باشند که حتی در عالم
خیال ،دراز کنند .این را مردم از همه مسئوالن امنیتی و
قضایی توقع دارند که با سرعت و دقت به ماجرا رسیدگی
کنند و عوامل پس و پشت پرده را با قاطعیت سر جای خود
بنشانند .توقع به حقی هم هست و حتی می توان آن را در
شمار حق الناس تعریف کرد که بر ذمه متولیان بار است
و جز با احقاق حق نمی توانند این بار گران را بر زمین
بگذارند.باری ،شهر های سقوط کرده را با ایمان پایدار
مان پس گرفتیم .امروز هم یقین بدانید تروریسم را با همه
پشتیبانانش مهار می کنیم .ان شاء ا...

...
احزاب

میتوانیمبهآمریکااعتمادکنیمدرحالیکهازتعهداتبین
المللیاشومصوبهشورایامنیتکهخودبانیآنبودهکنار
می کشد و دیگر کشورها را برای اجرای آن مصوبه تهدید به
تنبیه می کند؟ اعمال تحریم ها و ایجاد سختی برای مردم
ایرانازجملهدرزمینهدسترسیمردمبهدارویامحرومکردن
ملتایرانازخریدهواپیمایمسافربریکهدرامنیتپروازها
تأثیربسزاییداردچهتوجیهیدارد؟ روحانیدرانتهایاین
یادداشتبابیاناینکهملتایرانعلیههیچکشوریتجاوز
نکرده و در عین حال ،در برابر تجاوز و دخالت های بیگانه
ایستادگیکرده،نوشت:سالحماصلحاست.ماهمانطور
کهدربرابرمتجاوزمیایستیم،درصلحجدیهستیموبههر
اقداممسالمتآمیز،صادقانهوواقعیپاسخمثبتمیدهیم.

روایت باشگاه خبرنگاران از اختالفات
درباره پارلمان اصالحات
باشگاه خبرنگاران  -یک منبع آگاه در گفتوگو با این
خبرگزاری از ارسال نکردن دعوت نامه به احزاب برای
جلسه امروز(یک شنبه) شورای هماهنگی جبهه اصالحات
خبر داد و گفت :احتماال جلسه شـــورای هماهنگی
اصالحات تشکیل نشود .وی در این باره افزود :اختالفات
احزاب اصالحطلب درباره طرح پارلمان اصالحات به حدی
پررنگ شده است که به نظر میرسد این طرح به جمعبندی
نخواهدرسیدتاجاییکهبرخیشخصیتهایاصالحطلب
تشکیل پارلمان اصالحات را شعاری قشنگ ،اما غیرقابل
تحقق میدانند.
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