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چهره ها و گفته ها
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سیاست سیب زمینی داغ!
حسین قربان زاده عضو ارشد جمعیت پیشرفت
و عدالت گفت :جریان اصال حطلبی بهدنبال
این است که خود را در سال  ۱۴۰۰احیا کند
بــه همین دلــیــل خ ــود را
در جایگاه اپوزیسیون
دولــت قــرار میدهد و
ایــن یعنی کلید
زدن سیاست
سیبزمینی
داغ/.فارس

نماز جمعه

امامی کاشانی :خداوند ذلت
حداکثری نصیب آمریکا کرد
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درگردهمایی فصلی خانه احزاب مطرح شد

تهدید به شکایت از دیوان عدالت و تهیه پیش نویس میثاق نامه انتخابات

همایش فصلی خانه احزاب با حضور مقامات
مختلف و چــهــره هــای برجسته از جریان
اصالحات و اصولگرا برگزار شد .در این نشست
سخنرانان ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت در
انتخابات پیش رو ،بر ضــرورت توجه بیش از
پیش به احزاب هم اشاره کردند.

بــازمـیگــردد .وقتی به هر دلیلی زمینه برای
مشارکت احزاب فراهم نشده ،مشارکت مردم هم
کم شــده اســت .ما باید در ایــن همایش دربــاره
چگونگی افزایش مشارکت بحث کنیم زیرا این
مشارکتمعنایبینالمللیداردوهرچهمشارکت
بیشتر شود ،امنیت کشور بیشتر می شود.

▪رضایی :انتخابات امسال جواب محکمی به
تحریمکنندگان است

▪بــاهــنــر :نــگــرانــم احــــزاب و نــامــزدهــا بر
نارضایتی ها بیفزایند

براساس گــزارش ایسنا،
محسنرضاییدبیرمجمع
تشخیص مصلحت نظام
در ایـــن نــشــســت گفت:
برگزاری انتخابات پرشور
مجلس یــازدهــم جــواب محکمی به کسانی
است که ملت ایران را ظالمانه و غیرقانونی با
تحریمهای سخت مواجه کردند .وی همچنین
افزود :در جامعه ما چند سلیقه وجود دارد به
همین دلیل یکی از عوامل پایدار نبودن احزاب
در کشورمان آن اســت که مطابق با سالیق
جامعه شکل نمیگیرد.
▪عــرف :نوسان مشارکت مــردم به نقش
احزاب بازمیگردد

جمال عرف معاون سیاسی
وزیرکشورهمدرایننشست
تأکید کرد :بخشی از نوسان
مــشــارکــت مـــردم بــه نقش
احـــــزاب و حــضــور آن ها

محمدرضا باهنر دبیرکل
جبهه پیروان خط امــام و
رهبری نیز در سخنرانی
خــود بــا اش ــاره بــه ایــن که
خــانــه احــــزاب بــه محلی
برای گفت و گوی احزاب تبدیل شده است،
گفت :من نگران هستم احــزاب و نامزدها بر
نارضایتیها بیفزایند و بر موج نارضایتی سوار
شوند.
▪کواکبیان :خانه احزاب از دیوان عدالت
اداری شکایت کند

کواکبیان دبیرکل حزب
مردم ســاالری هم در این
نشست تأکید کرد :خانه
احــــزاب بــایــد بــه دیـــوان
عــدالــت اداری بــه دلیل
ابطال مصوبه دولت برای برگزاری تجمعات
مسالمت آمیز شکایت کند .وقتی اجازه داده
نمیشود که کارگران تجمع برگزار کنند آن ها

 ۵دستاورد جدید نیروی زمینی ارتش به تولید انبوه رسید

محمداکبری -خطیب جمعه تهران گفت:
دیدیم که خدای متعال در برابر فشار حداکثری،
به آمریکاییها ذلــت حداکثری داد و بــه طور
حداکثری آبروی آن ها را در دنیا برد .به گزارش
خــراســان آیــت ا ...محمد امامی کاشانی در
خطبههای نماز جمعه تهران با بیان این مطلب
اظهار کــرد :ایــن قــدرت خــدا و ثمره استقامت
اســت .وی با بیان این که حضور  ۲۰میلیونی
در اربعین بــرای دشمن سنگین اســت ،گفت:
خداوند کمک می کند و ان شــاءا ...با امنیت
بیشتری مردم در مراسم اربعین حضور خواهند
یافت .اربعین حادثهای است که همه دنیا را به
خود متوجه کرده است اما استکبار نمیخواست
و نمیخواهد که ایــن اتفاق بیفتد .همچنین
به گزارش خبرآنالین ،وی در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان این که  مشکل این جاست
که دشمن بــرای ایجاد مشکالت برنامه ریزی
میکند ،افزود :دشمن برای مسائل اقتصادی،
عفت زنان و دختران ،معنویت جوانان ،مسائل
سیاسی و مسائل نظامی برنامهریزی کرده
و اتــاق فکر دارد .ما هم باید اتــاق فکر داشته
بــاشــیــم .در ایــن اتــاق فکر تعیین مـیشــود که
دختران کشورهای اسالمی را چطور میتوان
بی بند و بار کرد و به حیای آن ها ضربه زد که آن ها
ولگرد بشوند و به سرنوشتشان بی اعتنا شوند.

خبر آخر

اسپوتنیک :سفیر ایران در روسیه
احضار شد
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گــزارش داد که
وزارت خارجه این کشور سفیر ایران در مسکو
را برای پــارهای توضیحات فراخوانده است .به
گــزارش فــارس ،پیش از این برخی رسانههای
روسی مدعی شده بودند که یک خبرنگار روس در
تهران به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی
بازداشت شده است .در ایران هنوز کسی درباره
این اتفاق موضع گیری نکرده ،اما ماریا زاخارووا،
سخنگوی وزارتــخــانــه روســیــه بــازداشــت یک
خبرنگار زن اهل روسیه به نام یولیا یوزیک را
تأیید کرده است.
▪ایـــــران :خــبــرنــگــار روس بــه زودی آزاد
خواهدشد

بــراســاس گ ــزارش ایــرنــا ،سیدعباس موسوی
سخنگوی وزارت امورخارجه در گفتوگوی کوتاه
با خبرنگار اسپوتنیک درتهران درباره بازداشت
خبرنگار روس اظهار کرد :وی برای ادای برخی
توضیحات بازداشت شده است و به زودی آزاد
خواهد شد.
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رونمایی ازخودروی تاکتیکی رویین تن و روبات
هوشمند حیدر1-

پنج دســتــاورد جدید ســازمــان تحقیقات و
جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتــش در
حــوزه رزم زمینی بــا حضور امیر سرتیپ
«محمدحسین دادرس» جانشین فرمانده
کل ارتــش رونمایی شــد .از مهم ترین این
دستاوردها ،خودروی پیشرفته و ضدگلوله
«رویین تن» است که قابلیت های شگرفی
در حفاظت از جان سرنشین های خود در
مقابل حمالت موشکی دارد .بـــه گــزارش
دفاعپرس ،خودروی رویین تن نزاجا که یک
خــودروی سبک تاکتیکی ضدگلوله است،
در برابر گلولههای هسته فوالدی مقاومت
دارد .به کارگیری فناوریهای نوظهور
و بدیع ،رعایت الزامات الگوی ستاد
کل نیر وهای مسلح و استاندار دهای
دفاعی ایــران ،قــدرت و تحرک بــاال و
تــوان به وزن عالی و همچنین حفظ
جان خدمه و نفرات سرنشین در مقابله
بــا تهدیدات مــیــدان نبرد و عملیات
تروریستی از ویژگیهای خــودروی
رویــیــن تــن نــزاجــاســت .همچنین
ایــن خــودرو قابلیت نبرد در اراضــی
ذوعارضه و سخت را دارد.
▪روبــــات هوشمند شبکه محور
حیدر1-

از دیگر دستاوردهایی که روز پنج شنبه
رونمایی شد ،روبــات هوشمند شبکه
محور حیدر 1-اســت .این روبــات که
دارای شش چرخ فعال  ۶در  ۶است،
قابلیتهای حمل بار ،چرخش ۳۶۰
درجه و تشخیص موانع عبوری را دارد.
روی ایــن روبــات تیربار نصب شــده و
هدف گیری و شلیک خودکار به سمت
اهداف از قابلیت های آن است.

▪پهپاد دست پرتاب فرپاد

ماموریتپهپاددستپرتاب«فرپاد»شناسایی
و مراقبت به منظور تجهیز گروهانهای
اطالعات رزمی تیپهای متحرک هجومی
و واکنش سریع است .پهپاد فرپاد مجهز به
سامانه خلبان خودکار ،ایستگاه زمینی قابل
حمل و تصویربرداری به صورت شبانه روزی
است.سامانهاخاللگرهایگنبدیوجهتی،
انواع مولتی روتورهای جاسوسی و مهاجم
و سامانه هدایت و کنترل موشک نقطه زن
لبیک ۱-نزاجا از دیگر دستاوردهای نیروی
زمینیارتشبودکهرونماییشد.

می روند راه آهن را میبندند.
▪اعظم طالقانی :احـــزاب باید قــدرت و
حاکمیت را در چارچوب ادب نقد کنند

اعظم طالقانی دبیرکل
جــامــعــه زنـــــان انــقــاب
اسالمی کار اصلی احزاب
را امر به معروف و نهی از
منکر دانــســت و تأکید
کرد :احزاب باید حاکمیت و قدرت را با رعایت
چارچوب ادب و احترام مطرح کنند و از آن
خــارج نشوند چون کار اصلی احــزاب امر به
معروف و نهی از منکر است.

▪مازنی :پیشنویس میثاقنامه انتخابات با
تأکید بر منافع ملی تهیه شده است

مــازنــی عضو فراکسیون
امید مجلس هم در سخنان
خـــود گــفــت :از ابــتــدای
مــجــلــس ب ــه ایـــن نتیجه
رسیدیم که اکنون تنازعات
سیاسی از مرز منافع جناحی وارد ضرر به منافع
ملی شده است بنابراین برای حل این مشکل به
سمت گفتوگوی ملی رفتیم .شورایی تشکیل
و مجمع گفتوگوی ملی را هانـــدازی شد که
اولــیــن خــروجــی آن پیشنویسی بــا عنوان
میثاقنامه انتخابات با تأکید بر منافع ملی بود.

خبر مرتبط
عارف :ظرف 2هفته آینده متن میثاق نامه طرح گفت و گوی ملی
منتشر می شود
به گزارش ایلنا  محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان نیز گفت:
در یکی از جلساتی که داشتیم ،بحث انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفندماه امسال
مطرح و گفته شد که اگر دو جریان اصیل سیاسی کشور ،در مسئله انتخابات برخورد جدی
نکنند ،ممکن است یک عده فرصتطلب به بهانه حضور در انتخابات و کسب رأی مردم ،وارد
بحثهایجدیتخریبیچهعلیهشخصیتهاوچهعلیهکلیتنظامشوندوبنابراینخوباست
که جریانات اصیل انقالب ،روی میثاق نامهای با همین موضوع طرح گفتوگوی ملی ،به توافق
برسند .وی افزود :این موضوع مورد بحث واقع شد و قرار شد با خانه احزاب هم صحبت شود
که تقریبا آن میثاقنامه ،نهایی شده ،ان شاءا ...وقتی نهایی و قطعی شد و نظرات اعمال شد،
آن را برای اطالع هم احزاب ،هم جریانات سیاسی و هم چهرههای تأثیرگذار در انتخابات مثل
ائمه جمعه ،ارسال خواهیم کرد.

پیشنهاد ضد قدرت تاجیک به اصالح طلبان

نسخهجدیدتاجیکبرایاصالحطلبانایناستکهازقدرتدورشوند

محمدرضا تاجیک ،تئوریسین و تحلیل گر
سیاسی اصالحطلب که در مــاه هــای اخیر
نقدهایتندیبهجریاناصالحاتانجامداده،
یک بار دیگر از فرایند رهبری اصالح طلبان
انتقاد کرد و گفت :اصالحطلبان به یک دوران
دور از خانه قدرت احتیاج دارند که در این فضا
مجال دیدن ،محاسبه نفس و نقد خود را پیدا
کنندومدتیازاینفضاخارجباشندوخودشان
را ریکاوری کنند تا آن منزلت و شأن اجتماعی
از دست رفتهشان را باز گردانند .تاجیک در
مصاحبه با خبرآنالین با انتقاد از شیوه انتخاب
اعضا ،فرایند تصمیم گیری و چابک نبودن
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
درباره ایده پارلمان اصالحات تصریح کرد :در
شرایط کنونی جامعه همان طور که گفتم یک
جمع کوچک ،چابک و خالق؛ بیشتر جواب
میدهد تا با گسترهای از افراد مواجه شویم.
تجربه نشان میدهد که درون اصالحات هر
فردیکامتاست،هرفردیکحزبتماماست
و دو اصالحطلب در یک اقلیم نگنجد.
▪رهبری اصالحات نباید تفویضی و
انتصابی باشد

تاجیک با اشاره به این که برخی افراد در جریان
اصالحات مدعی هستند که باید نبض جریان
اصالحطلبباارادهآنهابتپدوهرکاریبااراده
آن ها صورت بگیرد ،ادامــه داد :در انتخابات

این اتفاقات افتاد و عــدهای به نام کل جریان
اصالحطلبی تصمیم گرفتند و وارد فضای
ائتالفیشدندوبهنامعقالنیتسیاسی،جریان
اصالحطلبی را ذبح کردند .وی گفت« :باید
شبانکارگی [کارکرد چوپان کاری] را از بین
ببریم که یک عده از مقام شبان مینشینند و
بقیهرمههستندکهباالخرهبیاییددرخیابانها
اینحرکتراانجامدهید،اینکنشوواکنشرا
انجامبدهید،اینپالکاردراببریدباالوفردایش،
یک تقسیم کار میشود و عدهای راهی پاستور
میشوند و عدهای راهی اوین میشوند ».این
نظریه پرداز اصالح طلب با بیان این که رهبری
اصالحات نباید تفویضی و انتصابی باشد،
تصریحکرد:آقایخاتمیهیچگاهمدعیرهبری
جریان اصالحطلبی نبوده ،هیچ کجا گزاره و
ادعاییازایشاننیستکهبگویدمنرهبرجریان
اصالحطلبیهستم .ویبابیاناینکه مننقدم
ایناستکهقراربودهرهبریاصالحات،رهبری
جمعی باشد ،گفت  :در شرایط کنونی احتیاج
داریمواقعافضاییرافراهمآوریمکهانسانهای
جامعهمانازآنحاالتخودخواستهوخودکرده
بیرونبیایندوبهبلوغیبرسندکهخیلیاحتیاج
بهدیگرینداشتهباشند.

ازمیانخبرها

رفیقدوست :صدرالساداتی با
شکایت من محکوم شده است
ایسنا -محسن رفیقدوست با اشاره به ادعای
حقوق  19میلیونی اش که اولین بــار توسط
مهدی صدرالساداتی مطرح شــد ،از شکایت
خــود از صــدر الــســاداتــی و قطعی شــدن حکم
محکومیت این چهره جنجالی در دادگــاه خبر
داد .رفیق دوســت با اشــاره به فیلمی که چند
وقت پیش مهدی صدرالساداتی منتشر کرده
و مدعی شده بود که رفیق دوســت حقوق 19
میلیونی می گیرد ،گفت« :بنده از این فرد به
دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردم .از دادگاه
خواستم این آقا ثابت کند 19 ،میلیون تومان
حقوق میگیرم همچنین اعالم کردم اگر این
فرد متوجه اشتباه و دروغش شد در همان فضای
مجازی به اشتباهش اقرار کند و از اشتباهش به
مردم بگوید؛ اما چون این کار را نکرد ،دادگاه هم
وی را «مجرم» شناخت .بنده از حکمش اطالع
دارم اما دادگــاه به زودی حکم ایشان را اجرا
خواهد کرد».

موسوی :دخالت فرانسه در پرونده
عادلخواه،کار را پیچیده می کند

ایرنا  -سخنگوی وزارت خارجه در واکنشی
سریع ،اظهارات دخالت آمیز همتای فرانسوی
خود درباره یک پرونده قضایی را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دوروز پیش
خواستار آزادی یک متهم «ایرانی – فرانسوی»
به نام فریبا عادلخواه شده و تأکید کرده بود که
فرایند دادرسی وی باید شفاف باشد! سیدعباس
موسوی با تأکید بر ایــن که ایــن موضع گیری
«مداخلهجویانه» است ،گفت« :این اظهارات نه
تنها کمکی به حل موضوع نمی کند ،بلکه منجر
به پیچیده تر شدن روند دادرســی میشود ».بر
متهم ایرانی ،ولو
اساس قوانین ایــران ،هر فرد
ِ
تابعیت مضاعف داشته باشد ،مطابق قوانین
ایران ،قابل محاکمه است.

استقبال ظاهری سعودی از طرح
یمن با چاشنی هجمه به ایران
فارس -معاونوزیردفاععربستانسعودیضمن
تکرار اتهامات همیشگی علیه ایــران ،از طرح
پیشنهادی شورای عالی سیاسی یمن استقبال
کرد« .خالد بن سلمان» که کشورش در هفته
های گذشته هدف شدیدترین حمالت یمنی ها
قرار گرفته ،مدعی شد« :زمان آن رسیده که تمام
یمنیها در صفی واحــد در برابر پــروژه آشوب،
ویرانی و فتنه ایران بایستند و شکوفایی یمن و
ملت کریم آن را بر دیگر منافع مقدم کنند؛ ما نیز
در کنار یمنیها هستیم»!

