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تازههای مطبوعات
••اعتماد– محمدرضا خاتمی دربـــاره
دادگــاه خود گفت :این اولین دادگاهی
است که به طور خاص به مسئله انتخابات
ریاستجمهوری ســال  ۸۸م ـیپــردازد.
تصمیم دادگـــاه در علنی بــرگــزار کــردن
دادگــــاه را مــن ب ـه معنای ایــن اراده در
حاکمیت میدانم که به عبور از این گردنه
تمایل دارد .من در دفاعیات خود مستندات
زیــادی از نحوه بــرگــزاری انتخابات ارائــه
خواهم داد .
••ایران – این روزنامه در تیتر یک خود با
عنوان «شتاب تورم کاهش یافت» نوشت:
پس از وقوع باالترین نرخ تورم ماهانه در
فروردین ماه امسال ،حرکت این شاخص
در اردیبهشت ماه تغییر جهت داده و به
کمترین میزان رشد در  11ماه اخیر رسیده
است.
••شرق – علی مطهری در اینستاگرام خود
نوشت :امسال فراکسیون امید اعالم کرد ما
برای آن که هویت اصالحطلبانه خود را ثابت
کنیم ،با هیچ فراکسیونی ائتالف نمیکنیم
و فهرست کامل میدهیم چون مستقلها
را صــادق نمیدانیم .مستقلها هم برای
انتقامگیری ،با طرف مقابل ائتالف کردند و
نتیجه را دیدیم .اشتباه فراکسیون امید این
بود که ندانست جای اثبات هویت ،انتخابات
هیئترئیسه مجلس نیست.
••کیهان -رئیسسازمانسینماییدرحالی
اعضای جدید شورای اکران را منصوب کرده
که نه تنها در بین آن ها هیچ چهره وفادار به
سینمای انقالب دیده نمیشود ،بلکه همه
آن ها از اعضای جریانهای مخرب فرهنگ
و سینما در سالهای اخیر بودهاند.
••ایران – هادی خامنهای در مراسم شب
احیایبیستوسومماهرمضان بابیان اینکه
همه ما در بروز حوادث امروز مقصر هستیم،
اظــهــار کــرد :کسی نمیتواند بگوید من
تأثیری در شکلگیری شرایط امروز نداشتم.
ما همه خطاهای بزرگ و کوچکی مرتکب
شدیم و باید از مردم در برابر اشتباهاتی که
داشتهایم ،عذرخواهی کنیم .امروز شاهدیم
که در اثر رشد عامل رابطه و باندبازی در
تصمیمات کالن جامعه و فرار از قانون این
همه جنایات و اختالسهای رسوا در جامعه
رخ میدهد که مایه شرمندگی است.
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انعکاس
••بسیج نــیــوز نوشت :شهید سید رضا
بطحایی به همراه پسر خردسال ،همسرش
و فرزند دومش که جنین بود و هنوز متولد
نشده بود ،اولین و تنها خانواده ایرانی بودند
که پیکرشان به دست داعشی های جالد
در شهر بلده عراق قطعه قطعه شد .به گفته
خواهر شهید ،وی به اتفاق خانواده اش در
برهه ای که هنوز هیچ خبری در باره حضور
داعــش در عــراق و کشتارهای وحشیانه و
ناجوانمردانه آن ها در جهان منتشر نشده
بود به سامرا رفته بودند.
••خبرآنالین نوشت :شایعه ای مبنی بر
ترور یک نماینده مجلس در بولوار آیت ا...
کاشانی توسط دو ضارب به وسیله یک قبضه
اسلحهکالشدستبهدستچرخید.درباره
این شایعه ســردار حمید هداوند جانشین
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد:
طی درگیری که ظهر روز پنج شنبه در یکی
از خیابا نهای غرب تهران رخ داد یکی از
طرف های درگیری آسیب دیده و هماکنون
در یکی از بیمارستا نهای پایتخت تحت
مداوا قرار دارد و پلیس به دنبال دستگیری
ضاربان است ،بنابراین شایعهای مبنی بر
نماینده بودن فرد مضروب در محافل نقل
شد که این موضوع تکذیب میشود.
••انتخاب نوشت  :پلیس توکیو پرونده یکی
از سفیران پیشین ژاپن در ایران را به خاطر
آزار جنسی یکی از خانم های زیردستش در
هفت سال پیش ،به دادستانی ارجاع داد.
تلویزیون دولتی ژاپن روز جمعه بر اساس
گفته های پلیس توکیو اعــام کــرد" :کین
ایچی ُکومانو"  ۷۲ساله در سال ۲۰۱۲
میالدی ،در محل سکونتش در تهران خانم
یاد شده را بدون رضایت او بوسیده است.
••اعتمادآنالین خــبــرداد :بعد از ورود
اطالعاتی از سوی ائتالف بینالمللی جنگ
علیه داعش به تونس دربــاره حضور ابوبکر
البغدادی در لیبی ،کشورهای همسایه وادار
به اتخاذ تدابیر امنیتی شدیدتری شدند.
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گاف سلماندرنشست «مصیبت و بدبختی

»

عربستان برخالف برنامه ریزی اش نتوانست در بیانیه نشست سران عرب درباره ماجرای فجیره اتهامی به ایران وارد کند
اجالس ساالنه سران کشورهای عضو «سازمان
همکاری اسالمی» که ترکیه میزبانی آن را به
عربستان داد ،امسال بهانهای شد برای ریاض
تا در کنار آن دو اجالس فوقالعاده دیگر برگزار
کند و به جای آن که در روز قدس از فلسطین
بگوید ،به مواضع ضد ایرانی پــرداخــت .یکی
از این نشست های جنبی نشست سران عرب
بــود که در مراسم آغازین آن پادشاه سعودی
یک گاف جنجالی داد و واژه «القمةالطارئة =
نشست فوق العاده» را به اشتباه «القمة الطارقة
= نشست مصیبت و بدبختی» تلفظ کرد که سوژه
بسیاری از شبکه ها و سایت های مجازی شد.
آن گونه که رسانه ها اعالم کرده بودند ،یکی از
اهداف عربستان برای برگزاری نشست سران
عرب ،بررسی موضوع انتساب انفجارهای بندر
فجیره به ایران بوده که در بیانیه پایانی نشست
سران عرب ،هیچ اشاره ای به نقش ایران در این
انفجارها نشده و صرفا «حمالت انجام شده به
کشتیهای تجاری در آبهای منطقهای امارات
متحده عربی» را به شدت محکوم کــرده است
که نشان دهنده ضعف اسناد و دالیــل ریاض
برای انتساب این حوادث به تهران است.یکی از
خبرنگاران و تحلیلگران رسانه ای مسائل منطقه
در توئیتر خود نوشت« :نشستهای مکه مهم بود
چرا که باید مسئولیت حادثه  الفجیره و حمله به
پایگاههای نفتی آرامکو را در بیانیهای مشترک
توسط رهــبــران عربی بــه طــور رسمی متوجه
ایران میکرد .حاال بیانیه پایانی نشست منتشر
شده و هیچ خبری از ذکر نام ایران دربــاره این
دو حادثه نیست ».هرچند عربستان نتوانست
در بیانیه پایانی اتهامی را به ایران نسبت دهد
اما در این بیانیه اتهام های تکراری علیه ایران
را مطرح و از آن چه آن را «حمالت تروریستی
شبهنظامیان حوثی تابع ایران و رفتارهای رژیم
ایــران در منطقه» نامیده ،انتقاد کــرده است.

امنیت و صلح بینالمللی» متهم کرد و خواستار
«به کار گیری همه ابزارها برای مقابله با رژیم
ایران» شد ،کویت خواستار «درایت و گفتوگو»
به جای برخورد و مقابله شد.
▪اعالم مخالفت عراق با بیانیه نشست سران
اتحادیه عرب

همچنین پیش از اجالس عالی کشورهای عضو
اتحادیه عرب ،نشست اضطراری سران و رهبران
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
در مکه با صدور بیانیهای به کار خود پایان داد.
دراین بیانیه نیز مواضع ضد ایرانی تکراری و نیز
مواضعی علیه مقاومت مردم یمن در برابر تجاوز
عربستان سعودی گنجانده شده است .عالوه
بر اجــاس ســران و رهــبــران کشورهای عضو
اتحادیه عــرب و عضو شــورای همکاری خلیج
فــارس ،عربستان سعودی همچنین میزبان
اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری
اسالمی  -کنفرانس اسالمی سابق  -است و
رئیس جمهور کشورمان در پیام خود به نشست
روز گذشته سران کشورهای اسالمی در مکه،
از پرداختن به موضوعات حاشیه ای و فراموش
کردن مسئله فلسطین انتقاد کرد .ایران عضو
سازمان همکاری اسالمی است و برای شرکت در
نشست مکه از طرف این سازمان دعوت شد ،اما با
توجه به این که عربستان سعودی از ایران دعوت
نکرد ،ایران در سطح وزیر یا حتی معاون وزیر در
این کنفرانس شرکت نکرد و رضا نجفی ،مدیر کل
صلح و امنیت بینالملل وزارت خارجه کشورمان
به این نشست رفت و در سخنرانی خود اتهامهای
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مطر حشده توسط وزیر خارجه عربستان را رد
کرد .هر چند عربستان تالش کرد اعراب را علیه
ایران یکپارچه نشان دهد اما اختالفات به حدی
زیاد بود که آشکارا قابل رؤیت بود .شاه مغرب
اولین نشانههای اختالفات داخلی را آشکار
کرد وقتی که اعالم کرد در این نشستها حاضر
نمیشود و «رباط» در سطح پایینتر در اجالس
فوقالعاده سران عرب حاضر میشود .وب سایت
فرانسوی «مغرب اینتلیجنس» گــزارش کرده
که «بحران خاموش» میان مغرب با دو کشور
عربستان و امارات در جریان است و این مسئله
خود را در ُبعد اقتصادی هم نشان داده چرا که
سرمایهگذاری مستقیم ریاض و ابوظبی در این
کشور در چهار سال اخیر به ترتیب  68و 41
درصد کاهش یافته است .همچنین امیر قطر
نیز دعوت پادشاه سعودی را رد کرد و نخست
وزیر این کشور را به عربستان فرستاد .از دیگر
مظاهر اختالفات داخلی کشورهای عربی،
حضورنیافتن مقامات بلندپایه عمان در نشست
فوقالعاده سران عرب و شورای همکاری بود.
همچنین در مقابل هجمه سلمان بن عبدالعزیز
شاه سعودی که ایران را به «حمایت از تروریسم»،
«دخالت در امــور کشورهای عربی» و «تهدید

از سوی دیگر بیانیه پایانی اجالس فو قالعاده
ســران عرب در حالی در  10بند اعــام شد که
عراق اعالم کرد با محتوای آن موافق نبوده است.
برهم صالح رئیس جمهور عراق در اعتراض به
اتها مهای تند سعودی به تهران ،در سخنانی
صریح و قاطع ایران را «کشور مسلمان و همسایه»
خواند و گفت :بغداد اصال دوست ندارد که امنیت
این کشور به خطر بیفتد .او امنیت و ثبات کشور
اسالمی بزرگی مثل ایــران را بخشی از امنیت
کشورهای عربی و اسالمی توصیف کــرد .در
همین بــاره محمدعلی الحوثی رئیس کمیته
عالی انقالب یمن ،موضع عراق در این خصوص را
نشان دهنده تشریفاتی بودن این گونه نشستها
دانست.سید عباس موسوی سخنگوی وزارت
امــور خارجه کشورمان نیز با اشــاره به ایــن که
جمهوری اسالمی ایــران اطمینان دارد این
گونه بیانیه ها نظر واقعی و دیدگاه همه اعضا
نیست ،گفت :عربستان از فرصت ماه رمضان
و مکان مقدس مکه مکرمه استفاده سیاسی و
ابزاری کرده تا اتهاماتی را از زبان برخی شرکت
کنندگان در این اجالس متوجه ایران اسالمی
کند و به جای استفاده از فرصت روز جهانی قدس
و بهرهگیری از این روز و نشست سران کشورهای
اسالمی و عربی برای طرح و پیگیری حقوق مردم
فلسطین و مسئله قــدس شریف ،با رویکردی
اشتباه ،به مسیر ایجاد اختالف بین کشورهای
اسالمی و منطقه که خواست رژیم صهیونیستی
است ،ادامه داده است.
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بدون موضوع
محمدرضازائری
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این تصویر  2نیمه دارد!

حضور پرشور و گــرم امــت مسلمان و آگاه
در راهپیمایی روز قدس بار دیگر تــداوم و
استمرار جریان انقالبی در جامعه را نشان
داد و بر زنده بودن موضع استکبارستیزی
مردم ایران تأکید کرد .در آخرین جمعه ماه
مبارک رمضان مردم روزه دار مانند سال های
گذشتهقدمبهخیابانهاگذاشتندوبااعضای
خانواده و فرزندان کوچک خود پایداری بر
آرمان های امام و شهیدان را فریاد زدند .این
صحنههارابایددیدوبهخاطرسپرد،اینجلوه
ها را باید دید و به دنیا نشان داد ،این حضور
حماسی را باید قدر دانست و به خاطر آن شکر
وسپاسپروردگاررابهجاآورد .درهمینحال
کسانی هم بوده اند -حتی از همان خانواده
های حاضر در راهپیمایی – که به هر دلیل
در این تجمع عظیم مشارکت نکرده اند ،این
افراد را نیز نباید فراموش کرد.این صحنه دو
نیمه دارد ،دیدن آن نیمه روشن و درخشان
و حضور حماسی بخشی از مردم نباید باعث
بیتوجهی به نیمه تاریک و حضور نیافتن
بخش دیگری از جامعه شود .این ها هم آحاد
این جامعه و شهروندان همین کشور هستند
و در سرنوشت و سرانجام حرکت انقالب به
اندازه من و شما تعیین کننده و تأثیر گذارند.
اگرنوجوانهستندچهبساتاچندسالپیشبا
پدر و مادر خود به نماز جمعه می آمده اند و اگر
امروز سکوت کرده اند شاید تا چند سال پیش
شعارهای ما را فریاد می زده اند .یا پرسشی
دارند که باید پاسخ گفت ،یا ابهام و تردیدی
دارنــد که باید برطرف کــرد ،یا دلــخــوری و
آزردگی دارند که باید ترمیم کرد ،یا اعتراض و
فریادیدارندکهبایدشنید .بیتوجهیبهاین
بخشازجامعه-باهرعددوحجمی-نهشیوه
دین است و نه شرط عقل ،که رسالت انقالب
اسالمی مانند خود اسالم روشنگری و تبیین
است برای تأمین هدایت و سعادت انسان و
جامعه .رسالت انقالب اسالمی ادامه رسالت
انبیای الهی است برای نجات انسان ،نه یک
حرکت و تالش سیاسی برای به دست گرفتن
حاکمیت!  پیرمردی که هر هفته به نماز
جمعه می آید ،جوان عضو بسیج که در همه
راهپیمایی ها حاضر می شود ،پدر یا مادر
شهیدکهدرصحنههایمختلفدفاعازآرمان
های انقالب با اقتدار و عظمت حاضر هستند
بخشی از جامعه اند که روزی از دنیا می روند
و جای خود را به نسل بعد خواهند داد .باید از
همینحاالبهنوجوانانوجوانانیاندیشیدکه
در راهپیمایی ها حاضر نمی شوند و در التزام
به باورهای دینی دچار ضعف و تردید هستند،
زیرا همین ها آینده را به دست خواهند گرفت
و فردا را خواهند ساخت.

...
اخبار

فدوی :اگر در یمن بودیم ،آن ها
اکنون در ریاض بودند

باشگاه خــبــرنــگــاران  -دریــــادار فــدوی
جانشین فرمانده سپاه در گفت و گو با برنامه
تلویزیونی «میدان انقالب» درباره موفقیت
های یمنی ها تاکید کرد« :آن ها طبق قواعد
انقالب اسالمی فعالیت می کنند و همان
نتایج را می گیرند ،ما نیستیم ،اگر ما بودیم
حوثیها االن ریاض بودند ».این مقام سپاه
با بیان این که اگر نیروهای انقالب اسالمی
می توانستند مانند سوریه در یمن رفت و آمد
داشته باشند وضعیت این طور نبود ،درباره
این که آیا سپاه نمی خواهد به یمنی ها کمک
کند ،افزود :ما طبق قواعد قرآنی موظف به
کمک به مظلوم هستیم و این کار را انجام می
دهیم ،اما یمنی ها اکنون در محاصره کامل
هستند و این امکان وجود ندارد.

پیکر حجت االسالم خرسند
امروز تشییع می شود

فـــارس  -حــزب مؤتلفه در بــیــانــیـهای به
حجتاالسالم خرسند،
مناسبت شهادت ّ
عضو شورای مرکزی این حزب و امامجمعه
کازرون ،اعالم کرد مراسم تشییع پیکر وی
امروز شنبه برگزار می شود .در این بیانیه
آمده است :منافقین کوردل ،جنایت دیگری
را رقــم زدنــد و آن یــاور همیشگی انقالب
اسالمی و مقام معظم رهبری را به آرزوی
دیرینه اش یعنی شهادت رساندند.

