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...

تازههای مطبوعات
••صبح نو  -محمد خزاعی در تشریح ناگفته
هــای تولید فیلم سینمایی قــاده هــای طال
گفت :وقتی کارمان را با آقای طالبی شروع
کردیم ،قصه اولیه ایــن فیلم با موضوع قتل
«ندا آقاسلطان» بود .تحقیقات زیادی درباره
این حادثه انجام دادیم اما در نهایت به نتیجه
کاملیکهبتوانازآنیکفیلمسینماییساخت
نرسیدیم؛ ضمن ایــن که پــرونــده قتل خانم
آقا سلطان حتی هنوز هم باز است و طبیعت ًا
نمیشد از آن نتیجه قطعی گرفت که منجر
به یک فیلمنامه شــود .در طول تحقیقات به
قصههای دیگری رسیدیم که آنها قالدههای
طالراتشکیلدادند.
••مـــردم ســـاالری  -مــوســویــان از مــذاکــره
کنندگان سابق کشورمان گفت :برجام به
قدرتهای جهانی و متحدین منطقهایشان
جامزهرغنیسازیایرانرانوشاند.
••فرهیختگان  -براساس دادههــای آماری
بانک مرکزی ایــران ،میزان مالیات وصولی
دولتاز 13.4هزارمیلیاردتوماندرسال،۸۴
به  39.5هزار میلیارد تومان در پایان دولت
احمدینژاد رسیده است .در دولت روحانی
نیز میزان درآمــد مالیاتی وصولی دولــت از
 39.5هزارمیلیاردتوماندرپایانسال ۹۱به
 ۷۱هزار میلیارد تومان در سال ۷۹،۹۳هزار
میلیاردتوماندرسال ۹۴و ۱۰۲هزارمیلیارد
تومان در سال  ۹۵و  ۱۱۶هزار میلیارد تومان
درپایانسال ۹۶رسیدهاست.

...

انعکاس
••آفتاب نیوز خبرداد :یک مقام آگــاه در
وزارت اطــاعــات در پــی بــازپــخــش فیلم
«قالدههای طال» از رسانه ملی اعالم کرد:
متأسفانه امــســال هــم رســانــه ملی بــهرغم
تذکراتی که در ســالهــای قبل داده شده
بود ،این فیلم را پخش کرد .وی اظهار کرد:
البته از کــارگــردان فیلم که جــزو کارکنان
وزارت اطالعات بــوده و به هر دلیل از این
وزارتخانه منفصل شده است ،انتظار چنین
تهمتپراکنیهایینمیرفت.
••الف نوشت  :احمد توکلی رئیس هیئت
مدیرهدیدهبانشفافیتوعدالتوعضومجمع
تشخیص مصلحت نظام ،با ارسال نامهای به
رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی خواستار مجازات نماینده مردم
ســراوان به دلیل اهانت و هتاکی به کارمند
گمرکدرحینانجاموظیفهشدوگرهزدناین
اتفاقرابهمسائلقومیومذهبیاقدامیضد
امنیتی و زمینهساز اختالفات مغایر با وحدت
ملیوباعثتشویشاذهانعمومیدانست.
••تابناک نوشت :فرزند آیــت ا ...حائری
شیرازینقلمیکند:حدوددوسالقبلبود،
یکی دو روز پس از معمم شدنم ،میخواستند
خوشحالیومحبتخودرادراوجسادگیابراز
کنند،خودشانرفتندسرکوچهقمنووفالفل
باسساضافه گرفتندتاباهمبخوریم.
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پارسانیا با اشاره به دیدار جمعی از فضالی حوزه قم با رهبر انقالب در تیرماه 88مطرح کرد:

ماجرای تذکر بی سابقه رهبر انقالب به احمدی نژاد درسال 88

حجت االسالم حمید پارسانیا از استادان حوزه
و دانشگاه در گفت و گویی که در کتاب تازه
انتشاریافته «فتنه تغلب»آمده ،روایتی را از جلسه
تعدادیازفضالیحوزهقمدر30تیرماهسال88
با رهبر معظم انقالب بیان کرده است .پارسانیا با
اشارهبهاینکهافرادخیلیصریحسخنانخودرابا
رهبریدرمیانمیگذاشتند،دربارهپاسخایشان
به ادعایی دربــاره جراحی بخشی از نیروهای
سیاسی در این دوره و در نتیجه محدود شدن چتر
رهبر گفت :ایشان درباره این موضوع گفت و گو
کردند و توضیح دادند که رویکرد و عملکردشان
در گذشته چطور بوده و االن هم چتر رهبری برای
همه نیروهای انقالب فراگیر است .البته اشاره
کردند که در خصوص انقالب و نظام با هیچ کس
رودربایستی ندارند و اگر عده ای در برابر نظام
اسالمی و مصالح مردم بایستند ،آن ها هستند که
خواستهیاناخواستهخودشانرااززیرچتررهبری
خارج کرده اند.
▪تذکر استثنایی رهبر انقالب به احمدی نژاد

وی به طرح مباحثی درباره چرایی حمایت رهبر
انقالب از دولت نهم اشاره کرد و گفت :آقا در پاسخ
به این مسئله ابتدا گفتند این گونه نیست که آقای
احمدی نــژاد و همه سیاست های ایشان مورد
قبولشان باشد ،از طرف دیگر بخشی از مواضع یا
اقداماتی را هم که آقا قبول نداشتند ،علنی نشده؛
البته بخشی دیگر علنی شده است؛ مثل مخالفت
با انتصاب آقــای مشایی به معاون اولــی رئیس
جمهور .در این مورد ،مصادیق مشخص دیگری
را هم برشمردند که معلوم شد حداقل در دو نوبت
دیگر که آقای احمدی نژاد می خواست در طول
دولتنهمازآقایمشاییاستفادهکند،بامخالفت
ایشان روبــه رو شد و تالش های رئیس جمهور
برای تغییر نظر رهبری به جایی نرسید .ایشان با
بیان این که آن چنان نیست که بنده همه آن چه
را آقای احمدی نژاد می گوید یا انجام می دهد،
تأیید بکنم ،ازجمله اشاره ای به نوع برخوردشان
در مرقد امام و به ویژه در نماز جمعه به مناظره ها
داشتند که با صراحت اعالم کردند آن شیوه در
مناظرات کار صحیحی نبود و آن جا «علی رؤوس
األشهار» این مطلب گفته شد و این را به عنوان
برخورد استثنایی با رئیس جمهور دانستند .وی
در توضیح این موضوع گفت :خودشان به وجه
استثنایی آن اشاره کردند که تا به حال و حتی در
زمان امام هم سابقه نداشته در یک محیط علنی
و در حضور رئیس جمهور ،رهبری مواضع وی را
نقد و نادرست معرفی کند؛ حتی درباره بنی صدر

من هر حمایتی را برای تحول در حوزه انجام می
دهــم ،بــه صــراحــت فــرمــودنــد :مــن اجازه نمی
دهم جریان روشنفکری درحوزه آسیب ببیند یا
منزوی شود.هر اقدامی که الزم باشد برای تقویت
آن انجام می دهم.
▪ناخرسندی رهبر انقالب از راهپیمایی مقابل
جامعه مدرسین

هم تا وقتی که رئیس جمهور بود ،امام این شأن را
رعایتمیکردندواینطورموضعنمیگرفتند.به
هرحال نکته اول ایشان این بود که آقای احمدی
نژاد رئیس جمهور است و رهبری باید از رئیس
جمهور حمایت کند و از رؤسای جمهور قبلی هم
این حمایت وجود داشته است .پارسانیا افزود:
نکته دیگری که اشــاره کردند این بود که آقای
احمدی نژاد در سال  ۱۳۸۴با شعار آرمان ها و
ارزش های انقالب و امام به میدان آمد؛ درحالی
که پیش از آن در مقطعی حتی اساسی ترین آرمان
هایاماموانقالبرسماوعلن ًانفیمیشد.مسئله
سومیکهبیانکردند،هجومهایبیشتریبودکه
به دولت می شد و طبع ًا در چنین شرایطی ،ایشان
حفظ دولــت در کلیت نظام را از وظایف قطعی
رهبری می دانستند.
▪در دوره های قبل هم در برابر ابطال انتخابات
ایستادیم

این چهره برجسته حــوزوی دربــاره ایستادگی
رهبر انقالب بر رأی مردم در دوره های گذشته
نیز گفت :ازجمله مواردی که ایشان بیان کردند
این بود که ما در دوره های قبل هم در برابر ابطال
انتخابات ایستادیم و این کار را نکردیم؛ اشاره
کردند به انتخابات مجلس ششم در تهران .در آن
مورد،شوراینگهبانحکمبهابطالدادوبهلحاظ
قانونی هم در حیطه مسئولیت و شأن شورای
نگهبان بود که این کار را بکند .اما رهبر انقالب
با استفاده از اختیارات رهبری در قانون اساسی،
تصریح کردند که جلوی این کار ایستادم و اجازه
نــدادم انتخابات مجلس ششم در تهران باطل

شود ،به رغم این که وجود تخلف محرز بود .درباره
انتخابات دوم خرداد هم رهبری در جلسه ۲۶
خرداد ۱۳۸۸با نمایندگان ستادهای کاندیداها
اشاره کرده بودند که فردای دوم خرداد و انتخاب
آقای خاتمی ،یکی از مسئوالن دولتی پیش من
آمد و گفت که انتخابات باید ابطال شود و من آن
چنان با او برخورد کردم که انتظار نداشت.
▪حضور ۲جریان معتقد به انقالب را برای نظام
الزم و مفید می دانم

پارسانیا در تشریح جزئیات این جلسه گفت :رهبر
انقالب نقل کردند که روزی به آقای خاتمی گفته
اند ،حضور جریان سیاسی شما را الزم می دانم و
اگر چنین جریانی در کشور وجود نداشت ،خودم
آن را به وجود می آوردم تا برایند جریان چپ و
جریان آقای هاشمی ،معتدل شود .من حضور دو
جریانمعتقدبهانقالبباسالیقمختلفسیاسی
و اجتماعی را برای نظام الزم و مفید می دانم.
▪رهبری فرمودند که «اجازه نمی دهم جریان
روشنفکری درحوزه آسیب ببیند»

وی همچنین اظهارکرد :ایشان برخوردهای
غیر منطقی و بعضا توهین آمیزی را که از ناحیه
نیروهای غیر رسمی و به هر عنوان و بهانه ای
انجام می شد نامرتبط با رهبری دانستند و به
صراحت آن ها را نفی و مخالفت خــود را بیان
کردند .حتی وقتی یکی از دوستان گفتند که این
رفتارهای نادرست دارد با دو پاره کردن طالب
و برخورد حذفی با برخی ،به جریان روشنفکری
حــوزوی آسیب می زنــد ،آقا ضمن بیان این که

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد :مطلب دیگر
درباره تندروی های برخی گروه ها بود .ایشان با
اظهار ناخرسندی از تندروی ها به برخی از آن ها
نیزاشارهکردند.مثالراجعبهآنراهپیماییکهدر
قم شده بود توضیحاتی را بیان کردند .راهپیمایی
توسط برخی از طالبی برگزار شده بود که آن زمان
طرفدار آقای احمدی نژاد بودند .این راهپیمایی
مجوز قانونی نداشت و ظاهرا بعد از آن که اعالن
راهپیمایی کرده بودند تذکراتی به آن ها داده
شده بود اما آن ها با توجیه کردن تذکرهای داده
شده ،بازهم راهپیمایی را برگزار کرده بودند.
راهپیمایان در مقابل جامعه مدرسین شعارهایی
را نیز علیه برخی از اعضای جامعه مدرسین داده
بودند .رهبری فرمودند که کار بدی انجام شده
و چون شنیده بودند که عده ای این حرکات را
مستند به یکی از آقــازاده های ایشان کرده اند،
ماجرا را برای ما بازگو کردند .ایشان گفتند ،از آن
فرزندشان پرسیده اند که آیا با این افراد در ارتباط
هستند؟ وی گفته بود نه .آقا به این اکتفا نکرده
بودند و بیان کردند :پیش خودم گفتم نکند نام
فرزندم را اشتباه گفته اند؛ من از بقیه فرزندانم هم
تک تک پرسیدم ،اما همه گفتند نه .ایشان تصریح
کردند که من پیغام دادم که این کارها و روش ها
نادرست است.
▪حوادث کوی سبحان و کهریزک تأسف بار و
غیرقابل دفاع است

پارسانیا درباره موضع رهبر انقالب درخصوص
درگیری های خیابانی یا حوادثی مثل کهریزک
گــفــت :ایــشــان حــوادثــی مثل کــوی سبحان و
کهریزک و ...را تأسف بار و غیر قابل دفاع دانستند
و مثال راجــع به کهریزک به پیگیری هایی که
خودشان کرده بودند و دستوراتی که داده بودند
اشــاره کردند .ثانیا بیان کردند وقتی در کف
خیابان دارد حوادثی اتفاق می افتد ،همه نمی
توانند در لحظه برای بهترین نوعی که می شود
عمل کرد ،تصمیم بگیرند؛ خطاها و اشتباه هایی
هم وجود دارد؛ آن چنان نیست که همه کارهایی
که شده قابل دفاع باشد.

ارزیابی فالحت پیشه از محقق نشدن بودجه دفاعی 98
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که پیشتر در
اعتراضبهکاهشبودجهدفاعینامههاییبهرهبر
انقالبودولتنوشته،شایعه«کمشدنبودجهارتش
و افزایش بودجه سپاه» را تکذیب کرد .حشمت ا...
فالحتپیشهباتأکیدبراینکهبودجهدفاعیبخش
محرمانه ندارد ،درباره محقق نشدن منابع دفاعی
کشور در سال آینده ابراز نگرانی کرد .این نماینده
مجلس در گفت و گو با ایسنا گفته است ۴۰« :هزار

و  ۷۰میلیارد تومان یعنی حدود  ۴۰هزار میلیارد
تومان درآمــد جدید در بخش دفاعی تعریف شده
کهازاینمیزان ۲۰هزارمیلیاردتومانبرایتقویت
بنیهدفاعیاختصاصیافتهاستالبتهبااینتوضیح
که این بودجه با توافق ستاد کل نیروهای مسلح و
سازمانبرنامهوبودجهتوزیعمیشود...اگربودجه
تحقق پیدا کند در آن خیلی از الــزامــات دفاعی
دیده شده اما دغدغه ما احتمال محقق نشدن آن
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است .دفاع و امنیت چیزی است که نیاز به تضمین
دارد اما این بودجه تضمینهای الزم را نــدارد».
وی تاکیدکرد :بودجه کشور بر اساس چشمانداز
 ۲۰ساله کشور بسته میشود که بر اساس همین
چشمانداز ایران ،قدرت دفاعی و نظامی در منطقه
است.امنیتدوسوممنطقهدراختیارماست.پیش
ازاینمعاونوزیردفاعگفتهبوداگرمیزانمندرجدر
«الیحهبودجهسال»۱۳۹۸محققشود،اعتبارات

دفاعی نه تنها کاهش نمییابد ،بلکه در سال آینده
امکانافزایشنیزدارد.

...
توضیح

اطالعیهوزارتخارجهدرباره
برداشتهایغلطازمصاحبهظریف
در پی انتشار گفت و گوی مشروح وزیرخارجه
کشورمان با روزنامه خراسان ،برخی سایت ها
و خبرگزاری ها به غلط سوال روزنامه خراسان
از محمد جواد ظریف را به نقل از وزیرخارجه
بازتاب داده اند که در این زمینه روابط عمومی
وزارت خارجه توضیحاتی ارائــه کــرده است.
براساسگزارشایرنا،درایناطالعیهآمدهاست:
متاسفانه به دلیل عدم دقت و توجه الزم در نقل
پرسش و پاسخ ها ،سخنی به اشتباه از وزیر امور
خارجه بدین مضمون نقل شده که «برجام را به
معیشت مردم گره زدیم تا هر طور شده توافق
امضا شود ».در این اطالعیه تصریح شده است:
به هیچ وجه چنین مضامین یا تصریحاتی در
پاسخهایوزیرامورخارجهوجودنداردوبراثرکم
دقتی روزنامه مزبور عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه
«سوال خبرنگار» را به عنوان «پاسخ وزیر امور
خارجه» مطرح و منتشر می کنند .در اطالعیه
وزارتخارجهآمدهاست«:ضمندعوتازرسانه
هابهدقتبیشتروانجامکارحرفهایتردرانتشار
گفتوگوها،معدودرسانههایخاصرابهرعایت
اخالق حرفه ای در انتساب مطالب به افراد و به
خصوصشخصیتهایسیاسیدعوتنمودهو
تاکیدمینمایداینگونهنقلقولهاینادرست
بهآنانمیتواندآثاروتبعاتیبرایمنافعومصالح
کشورداشتهباشدونظرداشتاینمهمحداقل
انتظاریاستکهازآنهامیرود».
▪توضیحاتروزنامهخراسان

بررسی نسخه چاپی روزنامه خراسان نشان
می دهد که پرسش و پاسخ های این گفت و گو
به صورت مشخص منتشر شده به نحوی که
«بلد» (پررنگ و ضخیم)
پرسش ها اصطالحا ُ
منتشر شده اند که امکان اشتباه آن با پاسخ
ها وجود ندارد .حتی در نسخه «پی.دی.اف»
نیز پرسش و پاسخ ها کامال آشکار است(که در
تصویرمشاهدهمیکنید).بااینحال متاسفانه
فقط در نسخه «متنی» سایت به دلیل مشکل
فنی پرسش و پاسخ ها به صورت مشابه منتشر
شده اند که این اشکال نیز از دیروز اصالح شد.
البتهذکرایننکتهنیزضروریاستکهبازنشر
این مصاحبه در سایت ها و خبرگزاری هایی
نظیر آخرین خبر،تابناک ،فارس ،تسنیم و...
بهدرستیانجاموپرسشمذکورمشخصشده
است.هرچنددرخبرگزاریهایی نظیرایسناو
ایرنا و نیز وبسایت هایی نظیر مشرق متاسفانه
این مسئله لحاظ نشده است .بنابراین ضمن
پــوزش از وزیــر خارجه و مخاطبان محترم که
احیانااینمصاحبهراازاینطریقمطالعهکرده
اند ،این اشکال از روزگذشته در سایت رفع و
اصالحشد.

