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خبرنامه

تحریمها ایران را تقویت کرد

مع��اون اول ریی��س
جمه��ور در دی��دار ب��ا
رئیس جمهور ونزوئال با
اشاره به مناسبات مثبت
و س��ازنده ای��ران و
ونزوئ�لا بر گس��ترش
همکاریه��ای تهران-
کاراکاس در هم��ه
زمینهها تاکید کرد .اس��حاق جهانگیری در حاش��یه
چهارمین اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز،
ب��ا تش��ریح اوضاع منطقه و سیاس��تهای خصمانه
آمریکا علیه کش��ورهای مستقل ،تصریح کرد :باید
هم��ه کش��ورهای مس��تقل و آزادیخ��واه در جهت
چندجانب��ه گرایی در جهان تالش و همکاری کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه تحریم های ی��ک جانبه آمریکا
علیه کش��ورهایی که سیاست مستقل از این کشور
دارند به انحای مختلف اعمال میشود ،گفت :پیامد
مثب��ت رفتار آمریکا برای کش��ور م��ا اتکا به توان
داخلی و افزایش ظرفیت تولید ملی برای رفع نیازها
بوده اس��ت.وی با بیان اینکه شرکتها و صنایع ایران
در س��الهای اخیر پیشرفت های ملموسی داشته اند،
اظهار داش��ت :آمادگی داریم تا تجربیات خود را در
همه زمینه ها در اختیار کشور دوست ونزوئال قرار
دهی��م .جهانگی��ری همچنی��ن تداوم سیاس��تهای
اش��تباهی که منجر به تقویت افراطی گری در جهان
امروز میشود را محکوم به شکست دانست.

رقم تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان

رئی��س کمیت��ه تحقی��ق و تفح��ص مجل��س از
صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان ،با بی��ان اینکه تخلف
احراز ش��ده  ۱۴هزارمیلیارد تومان است ،گفت :از
وزرای س��ابق آموزش و پ��رورش ،فقط یک نفر
ب��رای توضیح آمد .جبار کوچکینژاد با اش��اره به
اینک��ه کمیته مذکور در حال جمعبندی اس��ت تا
گ��زارش را بزودی ،به صحن مجل��س ارائه دهد،
درب��اره وضعیت حضور وزرای س��ابق آموزش و
پ��رورش و مدیران قبلی صندوق ذخیره فرهنگیان
در کمیسیون آموزش برای ارائه توضیحات گفت:
م��ا از هم��ه آنها دع��وت کردیم اما غی��ر از آقای
فرش��یدی (وزیر آموزش و پ��رورش دولت نهم)
هیچکدام از وزرا به جلس��ه نیامدند ،البته مدیران
ادوار مختلف صندوق ذخیره فرهنگیان و ش��رکت
س��رمایهگذاری و بانک س��رمایه در کمیس��یون
حض��ور یافتند.رئی��س کمیت��ه تحقی��ق و تفحص
مجلس از صن��دوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد:
علت عدم حضور وزرا را باید از خودشان پرسید،
اما وقتی که در کمیسیون حاضر نمیشوند ،طبیعت ًا
یعنی جرم را میپذیرند و ما هم همین مسئله را در
گ��زارش میآوریم.کوچکین��ژاد درب��اره رق��م
تخلفات احراز شده در تمام مجموعههای صندوق
ذخی��ره فرهنگیان تا این مرحله ،گفت :بیش از ۱۳
هزار میلیارد تومان تخلفات بانک س��رمایه بوده و
ی��ک ه��زار میلی��ارد تومان هم در خ��ود صندوق
ذخی��ره تخل��ف رخ داده که در مجموع به  ۱۴هزار
میلیارد تومان میرسد.

علیه آمریکا اقامه دعوا شود

س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح گفت :دستگاه
دیپلماسی کش��ور در یک اقدام فعاالنه با کمک سایر
جوامع؛ کش��ورها و س��ازمانهای مردمنهاد در عرصه
بینالملل نسبت به محاکمه آمریکا به عنوان سردمدار
اصل��ی جنگ و ویرانی در منطق��ه ،همت عالی خود را
بکار بندد.س��ردار جزایری افزود :با توجه به اعترافات
صریح مقامات رس��می آمریکا و سایر اسناد و مدارک
مبین و آشکار علیه شیطان بزرگ ،باید اقامه دعوا شود.

به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین

عارف :مصادره بسیج جفا به خون شهداست
رئيسفراکسیونامیدمجلسشورایاسالمیگفت:مصادرهبسیججفابهخونشهداست.

محمدرضا عارف این سخنان را به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعین طی یادداشتی
در صفحه اینستاگرام خود نوشت و یادآور شد :در اغلب جنگهای دنیا ،افرادی تحت عنوان
نیروهای مردمی به دفاع از آب و خاک خود برمیخیزند؛ اما ،آنچه بس��یج و بس��یجیان ایران
اس�لامی را از دیگ��ر مقاومته��ای مردمی متمایز میکند و آن��ان را فراتر از یک جنگ معنا
میبخش��د ،در تعلق بس��یج به ارزشها و اعتقادات ژرف دینی ،انس��انی و اخالقی نهفته است.
بسیج میتواند تصویرگرِ یک جهانبینی ناب ،و مبتنی بر ارزشهایی باشد که تکیه بر تمدن
بزرگ ایرانی و اس�لامی دارد .ماندگاری بس��یج نیز از همین نکته نش��ات میگیرد و همین
موض��وع اس��ت که موجب میش��ود بس��یج از تعلقات زمان��ی و مکانی رها باش��د و همچون
"اندیشه" که در ماهیت خود فارغ از هر قید و بند زمینی است ،جاری و همیشه با طراوت باقی
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بماند .وی افزود :بسیج جریانی مردمی است .بسیج متعلق
به هیچ گروه و فرقه و دس��تهای نیس��ت .بس��یج منزه از
ِ
خصلت مهم است
«جناح» و «جناحگرایی» است؛ و همین
ک��ه بس��یج را در قلب م��ردم ج��ای داده و از آن چهرهای
مقبول و قابل اعتماد ساخته است .آنها که بسیج را ،برای
رس��یدن ب��ه اهداف و امیال��ی کوتاهم��دت و کمارزش،
متمایل به سویی و جریانی نشان میدهند و از این نام که
ریش��ه در باوره��ا و خاط��رات ی��ک مل��ت دارد به نفع
خواس��تههای خود استفاده میکنند ،بیشترین لطمه را به
بس��یج وارد میآورند؛ گرچه در ظاهر هم خود را بس��یجی و دوس��تدار بسیج بخوانند .رئیس
ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان خاطرنش��ان کرد:بسیجی که در کالم و اندیشه
امام(ره) و مقام معظم رهبری تصویر ش��ده اس��ت ،رها و دور از چنین منش��ی اس��ت .مصادره
بسیج ،با هر توجیه و عنوان که باشد ،جفا به خون پاک شهدا و رنج و سختی کشیده شده توسط
ایثارگرانی است که تعریفشان از بسیج تنها خدمت به انقالب ،نظام ،و رهبری بود و بس!

روحانی در تماس تلفنی بشار اسد:

تهران آماده بازسازی سوریه است

گروهسیاسی

رئيسجمهوری اسلامی ایران در تماس
تلفنی «بش�ار اس�د» رئيسجمهور عربی
س�وریه ،با تاکید بر ضرورت تداوم مبارزه با
گروههای تروریستی در منطقه ،تاکید کرد
ک�ه جمهوری اسلامی ای�ران در مبارزه با
تروریس�م ،همچنان در کنار مردم و دولت
سوریه خواهد ماند.

حجت االسالم حس��ن روحانی عصر شنبه
در این گفت و گوی تلفنی با تبریک پیروزی
های اخی��ر مردم و دولت س��وریه و حامیان
آنان بر تروریستها و فروریختن پایگاههای
اصلی گروهک تروریس��تی داعش در عراق
و س��وریه ،گفت :برخی از قدرتهای غربی و
اذن��اب آنه��ا در منطقه فک��ر ميکردند که
داعش ،یا عراق و س��وریه را تصرف ميکند
و یا اینکه س��الها ميتواند دراین منطقه و در
راستای منافع آنها ،جنایت کرده و ویرانی به
ب��ار آورد .روحانی با تاکید بر اینکه دو ملت
ایران و س��وریه در این مبارزه چند س��اله در
کنار یکدیگر کار بزرگی را به ثمر رساندند،
گف��ت :جمه��وری اس�لامی ای��ران آم��اده
مش��ارکت فعال در روند بازس��ازی سوریه
است .رئيسجمهور با اشاره به اینکه هر گام
پی��روزی ک��ه در س��وریه علیه تروریس��م
برداش��ته ميشود ،ملت و دولت ایران همانند
ملت و دولت س��وریه خوش��حال ميشوند،
گفت :روابط راهبردی ایران و س��وریه ادامه
ميیابد و به نفع دو ملت و ملت های منطقه،
مسیر درست را با یکدیگر ادامه خواهیم داد.
روحانی با تاکید بر اینکه آینده س��وریه
را مل��ت بزرگ س��وریه باید بدون دخالت
بیگان��گان تعیین کند ،اف��زود :آنهایی که
فک��ر ميکنند در خالء قدرت در س��وریه
ميتوان برای آینده سوریه فکر کرد ،سخن
غی��ر عمل��ی ميگوین��د و برای برداش��تن
گامهای بعدی ،باید حاکمیت دمش��ق قوی
تر از همیش��ه باش��د تا بتوان��د این مرحله
گذار را به خوبی طی کند .رئيسجمهور با
بیان اینکه ایران در گامهای سیاس��ی دولت
س��وریه نیز در کنار این کشور خواهد بود،
گفت :در عین ح��ال معتقدیم که معارضین
دول��ت س��وریه نی��ز باید از ای��ن فرصت
مناس��ب استفاده درس��ت کنند و در آینده
س��وریه بر مبنای جایگاه خود ،سهم داشته

باش��ند .روحانی به برگزاری موفق اجالس
س��وچی اشاره کرد و گفت :اجالس سوچی
ک��ه به میزبانی رئيسجمهور روس��یه و با
حضور روس��ایجمهوری ای��ران و ترکیه
تش��کیل ش��د ،گام��ی مناس��ب در زمانی
مناس��ب بود و س��ه کشور در سوچی اتفاق
نظر داش��تند که برگزاری کنگره ملی گفت
وگوی س��وری – سوری در شرایط کنونی
ميتوان��د گام مناس��بی در رون��د ثبات و
امنیت سوریه باشد.
رئيسجمهور همچنین به اظهارات سخیف
یک��ی از مقامه��ای کش��ورهای منطقه علیه
ایران اش��اره کرد و گفت :جمهوری اسالمی
ایران به دنبال صلح ،ثبات و برادری و امنیت
در کل منطقه اس��ت و در همین راستا ،اعتقاد
داری��م که اگر برخی از س��ران کش��ورهای
عرب��ی چنین بی تجربه س��خن ميگویند ،به
نمایندگ��ی از م��ردم خود ح��رف نمی زنند.
روحانی با بیان اینکه" این س��خن از عجایب
اس��ت که کشوری در منطقه ما ملت ایران را
دش��من و رژیم صهیونیستی را دوست خود
تلقی کند" ،اظهارداش��ت :متاسفانه مقامهای

ناپخت��ه برخی از کش��ورهای منطقه ،گاهی
س��خنانی ميگوین��د که عین س��خنان رژیم
صهیونیس��تی اس��ت .رئيسجمهور تصریح
کرد :همه ميدانیم که این غده س��رطانی در
منطقه ما طی  ۷۰س��ال گذش��ته چه جنایات
بزرگی را مرتکب ش��ده اس��ت .امیدوارم در
آینده ،رهبران برخی از کشورهای عربی نیز
در مس��یر درست قرار گیرند و به ضرر خود
و کل منطقه ،گامهای جدیدی را بر ندارند.
رئيسجمهور س��وریه نی��ز در این تماس
تلفن��ی ب��ا قدردان��ی از مواض��ع جمهوری
اس�لامی ایران در ارتباط با س��وریه گفت:
مل��ت و دولت س��وریه ق��دردان تالش های
ملت و دولت ایران هس��تند .بش��ار اس��د با
اش��اره ب��ه فروپاش��ی آخری��ن پایگاههای
گروهک تروریس��تی داعش در کش��ورش
تصری��ح کرد :ای��ن پی��روزی مرهون تالش
م��ردان ش��جاعی اس��ت ک��ه در مب��ارزه با
تروریست ها ،در کنار ملت سوریه ایستادند.
وی مواض��ع عصب��ی و نابخردان��ه برخی از
کش��ورهای منطقه و بویژه در اتحادیه عرب
علیه ایران را ناش��ی از پیروزی های اخیر بر

گروهک تروریس��تی داعش در س��وریه و
عراق خواند و اظهارداشت :مواضع اتحادیه
ع��رب بی تردی��د مواضع مل��ت های عرب
نیس��ت و م��ا از حمایت ه��ای دولت و ملت
ای��ران در مب��ارزه ب��ا تروریس��م ،قدردانی
ميکنی��م .رئيسجمه��ور س��وریه همچنین
خواهان مش��ارکت فعال ایران و ش��رکتهای
بخ��ش خصوص��ی کش��ورمان در رون��د
بازسازی کشورش شد.
تم��اس تلفن��ی روس��ای جمه��ور ایران و
س��وریه در حالی است که اواخر هفته گذشته
روس��ایجمهور ایران روس��یه و سوریه در
شهر سوچی روسیه گرد هم آمدند تا راه حل
ه��ای خ��روج از بحران را در س��وریه مورد
بحث و بررس��ی قرار دهند و یک روز پیش
از این نشس��ت س��ه جانبه نیز بش��ار اسد به
دیدار والدمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه
در همین ش��هر رفته بود« .والدیمیر پوتین»،
«حس��ن روحانی» و «رجب طیب اردوغان»
روس��ای جمهوری روسیه ،ایران و ترکیه در
پایان نشست سهجانبه در شهر سوچی توافق
کردن��د ک��ه به «هم��کاری فعاالن��ه» برای
برق��راری صل��ح و ثبات در س��وریه کمک
کنند .در بیانیه پایانی نشس��ت سوچی آمده
اس��ت« :روسای س��ه کش��ور تعهد خود به
حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی
س��وریه را مورد تاکید مجدد ق��رار دادند و
تصریح کردن��د ،تحت هیچ ش��رایطی ایجاد
نواح��ی کاهش تنش فوقالذک��ر و هر گونه
ابتکار سیاس��ی برای حل بحران سوریه نباید
حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی
جمه��وری عربی س��وریه را تضعیف کند».
همچنین در خبری دیگر در ارتباط با نشست
سران سه کشور در ارتباط با اوضاع سوریه،
روز گذش��ته رئیس شورای امنیت سازمان
ملل متحد اعالم کرد بیانیه مش��ترک روسای
جمهوری روس��یه ،ایران و ترکیه درباره حل
و فص��ل بحران س��وریه به عنوان یک س��ند
رس��می در ای��ن ش��ورا توزیع خواهد ش��د.
«سباستیانو کاردی» رئیس دورهای شورای
امنیت اعالم کرد« :بهدرخواس��ت نمایندگان
سه کشور مذکور در سازمان ملل متحد ،این
بیانیه صادرش��ده در نشس��ت س��هگانه در
س��وچی ،در شورای امنیت توزیع خواهد شد
تا اعضا از (جزئیات) آن مطلع شوند».

با رسانهها

نانسنگک یک کاالی لوکس است

روزنامه ایران درمطلب طنزی نوشت :قیمتی که اخیراً
برای انواع نان اعالم ش��ده ،همچنان کمتر از قیمتی اس��ت
که ما سالهاس��ت ب��ه نانواییها میپردازی��م .ب ه عنوان
نمونه قیمت نان بربری که بنده ش��خص ًا آن را با نوش��ابه
میخ��ورم از  ۶۵۰توم��ان به  ۷۵۰توم��ان افزایش پیدا
کرده اس��ت؛ در حالی که نانوایی محله ما مدتهاست که
نان بربری را هزار تومان میفروش��د و این نشان میدهد
که باز هم مس��ئوالن از مردم عقب هس��تند و این گرانی
ام��روز برای مس��ئوالن تازگ��ی دارد و ب��رای ما خاطره
اس��ت .قصه نان لواش که خیلی جذاب ش��ده اس��ت .دور
نانه��ای ل��واش را دوس��تان بالش��تی میزن��د که مثل
دس��تانداز و س��رعتگیر در گلوی ش��ما گی��ر میکند،
وس��ط نان هم به قدری نازک است که آن طرف نان قابل
رؤیت اس��ت .نانسنگک که االن سالهاست یک کاالی
لوکس محس��وب میش��ود و ب��رای افزای��ش قیمت آن،
نانواه��ای گرامی روشه��ای نوینی ابداع کردهاند .بدین
ل
گون��ه که ش��ما ب��ه نانوای��ی س��نگکی میروی��د ،مث 
کافیش��اپ جلوی شما منو میگذارند .نانسنگک ساده،
نان س��نگک یک کم خشخاش��ی ،نانس��نگک یک رو
خشخاش��ی ،نانس��نگک دو رو خشخاش��ی ،نان سنگک
رفیق خشخاش��ی ،نان خشخاشی که کمی سنگک در آن
وجود دارد ،نان خشخاش��ی بدون سنگک ،نان سنگک با
پای��ان ب��از (نانوا به اصغر فرهادی عالقهمند اس��ت) ،نان
س��نگک س��بزیجات برای گیاهخواران (در حالی که نان
س��نگک عادی از گوشت گوسفند درست نمیشود) ،نان
ل گاوزبان (آرامشبخش برای بستنش��ینی
س��نگک گ 
ک ً
ال بس��تبازی) ،نان س��نگک با طعم امریکانو (احتما ً
ال
برای طرفداران دیپلماس��ی لبخند) و ...خالصه کار دارد
به جایی میرس��د که پس فردا ب��ه نانوایی که میرویم،
ش��اطر میگوید :این نون س��نگک رو یه تن بزن ،واس��ه
پسرخاله خودمم همین رو گرفتم ،بشور و بپوش!

حکم ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

س��ایت تابناک نوش��ت :سئوال و پاس��خ رهبر انقالب
درب��اره ارتباط با نامحرم در فضای مجازی به ش��رح
ذیل منتش��ر ش��د :س��ئوال :آی��ا صحبت یا ش��وخی با
نامحرم به ش��کل صوتی ،تصویری یا نوش��تاری و نیز
فال��و یا الیک کردن جن��س مخالف در فضای مجازی
ح��رام اس��ت؟ جواب :به طور کلی ارتب��اط با نامحرم
که مس��تلزم مفس��ده بوده و یا خوف وقوع در حرام در
میان باشد ،جایز نیست.

نه خاک خوب دارد و نه بذر سالم
محم��د مهاجری روزنامهنگار اصولگرا در یادداش��تی
نوشت :در عالم سیاست ،که همه چیزش زمخت یا پیچیده
به چش��م میآید ،گا هوبیگاه اتفاقات طنز و بعضا ساده هم
رق��م میخ��ورد .آخرین نمون��هاش بستنش��ینی برخی
متهم��ان عضو دول��ت احمدینژاد اس��ت .ب��رای تحلیل
عملک��رد ی��ک جریان سیاس��ی باید به ریش��ه و عقبه آن
پرداخت .امروز هر دو جناح سیاسی کشور و نیز معتدلین،
شناس��نامه روش��نی دارند .معلوم اس��ت چگون��ه متولد
شدهاند ،چگونه زیس��ت کردهاند و چه کارنامهای دارند.
اما جریان احمدینژاد فاقد ریش��ه سیاس��ی است .شخص
احمدینژاد تا س��ال  ،1382جز ردپای یک ش��بح رنگ و
رو رفته نبوده اس��ت .همین جریان ،ناگهان در سال  82در
ش��هرداری جان میگیرد و در مدت بس��یار کوتاهی رشد
میکن��د و قد میکش��د .جریان اصولگرای��ی به راحتی
اج��ازه میده��د همی��ن جری��ان کار را بگی��رد و ابتدا در
ش��هرداری و سپس ریاس��تجمهوری جا خوش کند .همه
ای��ن اتفاقات ه��م مانند یک رویا پی��ش میآید .آنها که
جنس این جریان را میشناسند ،تحت تاثیر فشار حاکم بر
جامعه ناچار به س��کوت میشوند و بخشی از نظام نیز بنا
ب��ه مصالح��ی و با این هدف که فضا را تدبیر خواهد کرد با
آن تس��امح میکند .جریان احمدینژاد اما تالش میکند
برای خودش ریشه دست و پا کند .اما نه خاک خوب دارد
و نه بذر س��الم .به همین دلی��ل پناه میبرد به فناوری! ای
که زودتر به رش��دش کمک کند .این فناوری همان است
ک��ه بعدا تفک��ر انحرافی نام میگی��رد .گردانندگان حلقه
انحراف ،حرف تازهای ندارند ،خرافهمحورند ،قصه بافند.
صبر حاکمیت برای اینکه این جریان به فتنه تبدیل نشود،
باع��ث میش��ود که س��وءتفاهم ب��رای جری��ان مزبور به
وجودای��د و در درون خ��ود تصور من آنم که رس��تم بود
پهل��وان را تقویت کند .بعد از انتخابات س��ال  ،92جریان
احمدین��ژاد ح��س میکند حت��ی از دورهه��ای تاریخی
آلبویه و زیاریان هم مهجورتر مانده است.

نماینده زن را از ورزشگاه اخراج كردند

س��کینه الماس��ی نماین��ده مردم جم در مجل��س كه برای
تماش��ای دی��دار تیمهای فوتبال پرس��پولیس ته��ران و جم
پارس جنوبی وارد ورزش��گاه ش��ده بود توسط ماموران و
مس��ئوالن برگزاری ،از ورزش��گاه اخراج شد! این در حالی
اس��ت که این نماینده در بازی پارس جنوبی و اس��تقالل از
نزدیک بازی را در ورزشگاه دیده بود!

صدور  ١١حکم قطعی

خبرآنالین نوش��ت :عضو کمیس��یون اصل ٩٠مجلس هشتم
گف��ت :طبق اخباری که از منابع موثق به من رس��یده 11 ،حکم
قطعی علیه احمدینژاد صادر ش��ده اس��ت؛ پس بستنش��ینی
فرافکنی و فرار رو به جلو است برای مبرا شدن از این اتهامات.
فاضل موس��وی در یادداش��تی ،ضمن انتقاد به ش��یوه اعتراض
احم��دی ن��ژاد و حلقه یارانش مبنی بر بس��ت نش��ینی در حرم
عبدالعظیم ،از بدهکاریهای او به مردم و دس��تگاه قضا س��خن
گفت و نوشت :احمدی نژاد باید اول فکری به حال بدهکاری اش
بکن��د ،بعد به دادخواهی بپردازد! وی اف��زود :تا امروز مکررا از
احمدی نژاد خواس��ته شده که پاسخگوی اتهاماتش باشد .حاال
سیس��تم قضایی قانونا او و یارانش را احضار کرده ،آنها هم باید
بروند و به سیستم قضایی پاسخگو باشند .وقتی از این کار سر
بازمیزنند،میتوانبرداشتکردکهکالسیستمراقبولندارند!
و گرنه چه ایرادی دارد که در دادگاه حرفش��ان را بزنند؟ او ادامه
داد :ام��روز به لطف رس��انههای متعدد مج��ازی و حقیقی ،مردم
آگاه��ی داریم؛ این مس��ائلی که از س��مت احم��دی نژاد مطرح
میشوداصالپایهواساسندارد.کسیکهعضومجمعتشخیص
مصلحت است میتواند بدون جنجال و با رایزنی ،انتقادات خود
را عنوان کند .البته اگر واقعا تخطی صورت گرفته باشد.

افزایش ائمه جمعه به بیش از دو برابر

روزنامه آرمان نوش��ت :رئیس ش��ورای سیاستگذاری ائمه
جمعه گفت :در تاریخ  ۱۰خرداد  ۷۹حکم من صادر شد و کار
را ش��روع کردم .حدود  ۴۰۰امام جمعه در ش��هرها داش��تیم،
االن به  ۹۰۰امام جمعه رس��یده است .حجتاالسالم سیدرضا
تقوی در خصوص عدم خطبهخوانی رهبری انقالب نیز گفت:
ایش��ان یک نفر هستند و کل جهان اسالم .امسال ماه رمضان
هم از ایش��ان درخواس��ت کردیم یک روز تشریف بیاورند،
س��ال قبل هم ماه رمضان درخواست کردیم ،ایشان فرمودند:
م��ن بیایم برای م��ردم زحمت ایجاد میش��ود .تیم حفاظت و
انتظام��ات س��خت میگیرن��د و در رفت و آمد م��ردم تاثیر
گذاش��ته میشود .تقوی در پاس��خ به این سئوال که در جایی
گفت��ه بودید ائمه جمعه  ۲۰۰هزار توم��ان حقوق میگیرند؟
گفت :ش��هریه میگیرند؛ حقوق ندارند .ش��هریهای است که
حضرت آقا به آنها میدهد ،همانند طلبههای قم که ش��هریه
میگیرند .وی درباره سئوال دیگری که پرسیده شد برای هر
خطب��ه  ۲۰۰هزار تومان میگیرند؟ اظه��ار کرد :نه نه! ماهانه
 ۲۰۰ه��زار توم��ان دریافت میکنن��د .االن اصالح کنم چرا که
برخی میگویند امام جمعه که این امکانات را دارد ...این شهریه
آقاست که به آنها داده میشود .تشکیالت چیز دیگری به اینها
پرداخت نمیکند .زندگی ائمه جمعه واقعا زندگی طلبگی است.

اکرمی :آخوند یک موجود خاص است

س��ایت اعتماد آنالین نوشت :یک عضو جامعه روحانیت
مب��ارز در گفتوگوی��ی به چرایی ع��دم تمایل روحانیون
برای فعالیت در قالب حزب سیاس��ی پرداخت و گفت :شما
خانمه��ا و آقایان تا آخوند نش��وید نمیدانی��د که آخوند
یعن��ی چ��ی .آخوند یک موجود خاص اس��ت .آخوند یک
روحی��ه و حال��ت خاص��ی دارد و به هر حال به این ش��کل
اس��ت؛ من به درس��ت و غلط آن کاری ندارم .س��ید رضا
اکرم��ی افزود :مرحوم آقای بهش��تی ه��م آخوند بود و به
تش��کل واقعا متعهد و معتقد بود ،حزب را معبد میدانست
ام��ا ش��ما نفر دیگ��ری را پیدا کن که این روحیه را داش��ته
باش��د ،نداریم؛ لذا حزب جمهوری بعد از مدتی تعطیل ش��د.
در کشور ما حزب فعال سابقه و عملکرد خوبی ندارد.

مگه وجود داره؟

شهرام شهیدی در مطلب طنز روزنامه شهروند نوشت:
میخواس��تم وارد بحث خشونت علیه زنان بشوم چراکه
امروز روز جهانی مبارزه با خش��ونت علیه زنان اس��ت.
البته اگر از مقامات بپرس��ید چرا در ایران برنامهای برای
ای��ن روز ندارند حتما خواهن��د گفت :وقتی چیزی وجود
ندارد چطور باید با آن مبارزه کرد؟ مثال وقتی شما ساس
و کک ندارید نمیتوانید با وجود س��اس و کک مبارزه
کنید ،اما من به ش��ما توصیه میکنم هرجا میروید اول
فرش را باال بزنید و ببینید چی زیرش جارو ش��ده! یکی
دیگر از سرش��اخههای بزرگ مبارزه با خش��ونت علیه
زن��ان این اس��ت ک��ه ما همیش��ه هنگام حض��ور بانوی
ایران��ی در جامعه به زور ی��ک فقره مرد بالغ را  -حاال
عاق��ل ه��م نبود ،نبود  -هم��راه بانوی ایرانی رهس��پار
میکنی��م .مث�لا در آم��وزش رانندگی حتم��ا باید یک
پس��ربچه هم که ش��ده هم��راه خانم ایران��ی در خودرو
باش��د .بانوی ایرانی رفته سفر و هتل میخواهد بگیرد؟
اش��کالی ندارد حتما یکی از نوامیسشان باید همراهشان
باش��د .خانه میخواهند اجاره کنند؟ تکی؟ .وا اسفا .این
همه گرگ در ش��هر باشد و ما بگذاریم زن ایرانی برای
خ��ودش در جامعه بچرخد؟ یک��ی از نمادهای مبارزه با
خش��ونت علیه زنان هم همین همسایه ما صمدخان است
که تا س��یکل درس خوان��ده و االن لودر اجاره میدهد.
ایش��ان میگوید عیالش��ان نباید از گل نازکتر بشنوند.
بنابراین با اینکه همس��ر محترمش��ان دکت��رای فیزیک
کوانتوم دارد به ایش��ان اجازه نداده برود س��ر کار و طی
آخرین کلیپ منتش��ر ش��ده در اینس��تاگرام صمدآقا همه
هزینههای خانم دکتر را پذیرفته.

روزنامه

یادداشت

افشاگری در آینه

?

امیر راعی فرد

طرح برخورد با تخلفات پنهان و آشکار دولتمردان بهاری ،اینبار
دامن گیر اس��فندیار رحیم مش��ایی ش��ده اس��ت.مردی که شایعات
بسیاری پیرامون نحوه مراودات او و احمدینژاد مطرح بوده و هست.
آنچه این روزها از اهمیت بیشتری به خود گرفته است ،واکنشهاي مشایی نسبت
به برخوردهای احتمالی قضایی با او اس��ت .در ش��رایط طبیعی یک روند قضایی
مشخص ،اتهامات و جرائم احتمالی فرد متهم از اهمیتی بسیار برخوردار است اما
آنچ��ه در پرون��ده بهاریون ميتوان به ان اش��اره کرد ،اهمیت حواش��ی این روند
محاکم��ات نس��بت به اص��ل اتهامات وارده اس��ت.در ماههای اخی��ر و به کرات
تهدیدهای واضحی از سوی احمدینژادیهاي متهم به تخلفات مالی و اخالقی و
سیاس��ی نس��بت به ارکان تصمیم گیر نظام صورت گرفته اس��ت که هر چه دایره
برخوردهای احتمالی با دولتمردان احمدینژادی گسترده تر ميشود این تهدیدها
نیز از س��وی متهمان ش��فاف تر از قبل صورت ميگیرد.این بار اس��فندیار رحیم
مش��ایی ،با تمامی حواش��ی خود چه در زمان زمام داری دولت به اصطالح عدالت
محور احمدینژاد و چه در دوران افول قدرت اداری تیم سیاس��ی احمدینژاد ،با
انتشار متن و ویدئویی نهاد قضاوت در کشور و کلیت حاکمیت به معنای عام آن
را تهدی��د به افش��اگریهاي جدیدی کرده اس��ت.باید توجه داش��ت که یکی از
بزرگتری��ن دس��تاوردهای تیم دولت بهار در دومینوی قدرت و کش��مکشهاي
سیاس��ی میان جریان حامی احمدینژاد و دس��تگاه قض��ا به نمایندگی حاکمیت،
تاخیرهای سیاسی در روند رسیدگی به اتهامات مختلف این گروه مدیران سابق
کشور است.پس از اتمام کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت حسن روحانی،
اتهاماتی مختلف از سوی نهادهای حاکمیتی به تیم ادارهکننده دولت بهار منتسب
گردید .اتهاماتی که بعضا و در زمان قدرت سیاس��ی دولت نهم و دهم از س��وی
بسیاری از اصالحطلبان گریبانگیر این جریان شده بود .اینک ميتوان به دو نکته
مهم در ارتباط با پروندههاي مطروحه برای دولت مردان احمدینژادی و خود او
اش��اره نمود.ش��اید مهمترین بحث در ارتباط با این روند قضایی را بتوان در زمان
مطرح شدن آن جستجو کرد.به این مفهوم که چرا در زمانی که تخلفاتی آشکار از
س��وی دول��ت بهار چه از منظر سیاس��ی و اخالقی و چه از منظ��ر اقتصادی واقع
ميگردید،هیجگونهقصدیبرایمقابلهبااینتخلفاتآشکارمشاهدهنمیگردید.
آیا قوه قضاییه بر مبنای مراودات سیاسی خود با جریانات حاکم مدیریتی ،امکان
ورود به این نوع پرونده ها را برای خود مهیا ميکند؟!الزم به ذکر است که پس از
اتمام کار دولت نهم و همزمان با زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری ،بس��یاری از
همین اتهامات از س��وی اصالحطلبان و فعاالن سیاس��ی نسبت به افراد منتسب به
دولت مطرح گردید که بعضا با برخورد سخت قوه قضاییه نسبت به اصالحطلبان
مواجه ش��د.به عبارت دیگر ،بیش��ترین قصور در قدرت گرفتن جریان سیاس��ی
نزدیک به احمدینژاد در جهت قانون گریزی و عدم پاس��خگویی را باید متوجه
دستگاهقضادانست.نکتهاساسیدیگریکهدرجریانرسیدگیبهپروندهبهاریون
قابل رویت اس��ت ،دالیل احتمالی عدم برخوردهای محکم با این جریان سیاس��ی
است.طرح تهدیدات مکرر از سوی مقامات منسوب به جریان اصطالحا عدالت
خواه و عدم برخورد مقتضی قضایی با اینگونه رفتارهای سیاس��ی و رس��انه ای،
شایعه احتمال وجود مواردی برای افشاگری که در اختیار جریان احمدینژاد قرار
دارد را ق��وت ميبخش��د.هدف این نوش��تار نه نف��ی آزادی بی��ان جریان حامی
احمدینژاد است و نه درخواست برخورد سیاسی با این جریان را در بر ميگیرد اما
آنچ��ه مهم مينماید ،واقعیتی اس��ت که در پس پ��رده چرایی و چگونگی و زمان
برخورد با این جریان متخلف وجود دارد.هنوز پرس��شهاي فراوانی در ارتباط با
این پرونده ها ذهن افکار عمومی را به خود معطوف کرده است.پرسش هایی که
پاسخ به هر کدام از آنها ميتواند نوری بر زوایای تاریک این پرونده بتاباند.کوتاه
س��خن این که ،ندای اصالحطلبانه مردم ایران و خواستههاي به حق جریان تحول
خواه داخلی همچون گذش��ته با پافش��اری بر خواسته مدنی خود مبنی بر سیر آزاد
اطالع��ات راه پ��ر پیچ و خ��م اصالحات را با قدرت اجتماع��ی حاصل از حمایت
مردمی ادامه خواهد داد و منتظر نتایج این تهدیدات و یا برخورد قضایی متناسب با
جرم جریان سیاسی مورد نظر خواهد ماند.

دیپلماسی

تاکید آمریکا بر ادامه پایبندی به برجام
کاخ سفید با صدور بیانیهای اعالم کرد :به حمایت از عربستان سعودی و
همه شرکایمان در حاشیه خلیجفارس در مقابل ایران متعهد هستیم.
کاخ س��فید در ادام��ه این بیانیه افزود :حوثیه��ای مورد حمایت ایران از
سیستمهای موشکی بیثباتکننده برای هدف قرار دادن عربستان سعودی
اس��تفاده کردهاند؛ موش��کهایی که پیش از آغاز جنگ یمن در این کشور
نبودند .جامعه بینالمللی باید گامهای ضروری برای پاس��خگو کردن نظام
ایران در قبال نقضهای مکرر قطعنامههای  ۲۲۱۶و  ۲۲۳۱شورای امنیت
س��ازمان ملل را بردارد .در همین حال آمریکا در بیانیه خود که در نشس��ت
ش��ورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی منتش��ر ش��د با اس��تقبال از
آخرین گزارش مدیرکل آژانس از اجرای برجام مدعی ش��د که واش��نگتن
به تعهدات خود طبق این توافق پایبند است و به این کار ادامه خواهد داد.

ادعای اتحادیه عرب علیه ایران

تی��م انرژی هس��تهای اتحادیه عرب با محکوم کردن حمل��ه انصاراله یمن به
ریاض اعالم کرد :حمایت ایران از درگیریها درتضاد با اصل حسن همجواری
اس��ت .تی��م انرژی هس��تهای اتحادیه ع��رب که مقر آن در تونس اس��ت در
بیانیهای اعالم کرد :در پی ش��لیک یک موش��ک بالس��تیک توس��ط شبه
نظامیان حوثی به سوی شهر ریاض و اثبات اینکه این موشک توسط ایران
ساخته شده است ،هیات عربی انرژی هستهای حمله حوثیها به عربستان را
به شدت محکوم میکند و دخالت ایران در تغذیه و حمایت از درگیریهای
نظام��ی در جه��ان عرب و دامن زدن به فتنهها و اختالفات را مخالف قوانین
بینالمللی و آداب همس��ایگی میداند .این موسس��ه تاکید کرده اس��ت که
دولت سعودی حق دفاع از اراضی خود را دارد.

دیپلماسی هم مقاومت است

ادامه از صفحه اول ...به نظر میآید واقعیات عرصه دیپلماسی در این موضوع
تصویری دیگر را پیش روی ما قرار میدهد .واقعیت آن اس��ت مادام که دس��تگاه
دیپلماس��ی کشور مقدمات این همکاریها را با مذاکرات فشرده فراهم نمیآورد
امکانی برای همکاریهای گسترده نظامی در سوریه به وجود نمیآمد.
 - ۴حذف مزاحم

پ��س از روی کارآمدن دونالدترامپ در ایاالت متحده آمریکا برخی بر این
عقیده بودند که به دلیل نزدیکی نگاه رؤس��ای جمهور دو کش��ور روس��یه و
آمریکا نقش ایران در صحنه وقایع س��وریه به مرور کمرنگ ش��ده و ش��اهد
کاهش بهره جس��تن ایران از هزینههای مالی و انس��انی در این کشور خواهیم
ب��ود .از ط��رف دیگر برخی کش��ورها در منطقه خاورمیان��ه هم به نوعی نقش
مزاحم را در بحران س��وریه ایفا میکردند .پرسش��ی که میتوان با این مقدمه
مطرح کرد این است که چه کسانی توانستند نقش کشورهایی که از نگاه نظام
سیاسی در ایران نقش منفی و مزاحم را در سوریه ایفا میکردند کاهش دهند تا
همکاریهای نظامی ایران ،روس��یه ،عراق و سوریه با سرعتی مناسب به نقطه
مطلوبی برسد؟ این وظیفه از سوی دیپلماتها انجام شد یا نظامیان؟ !

اصالحات از نوع عربستانی

ادامه از صفحه اول ...نسل جدید قدرتمندان در جهان و از جمله در عربستان،
ب��رای حف��ظ ق��درت ،مجموع��های از ترفندها را ب��کار میگیرند که بس��یار
هوشمندانه و پیچیدهتر از گذشته است .به جای اینکه مخالفین حکومتها و یا
اعضای گروههای حقوق بشر را دستگیر کنند ،موفقترین مستبدان ،امروزه ،از
مأموران مالیات یا بازرس��ان برای تعطیلی گروههای مخالف استفاده میکنند.
رهب��ران جدید تالش��میکنند تا اکثری��ت را راضی نگه دارن��د و در این راه از
حمای��ت داخلی ،ضدیت با فس��اد ،پوپولیس��م و تهدی��دات خارجی برای حفظ
همبستگی ملی و محبوبیت خود و ادامه حکومت خود بهرهبرداری میکنند.

