ــــــــــــــــ سایهروشن ــــــــــــــــ

محمدجوادظریف
وزیر امور خارجه

محمد عطریانفر
فعال سیاسی اصالحطلب

محمدجواد الریجانی
رئیس پژوهشگاه
دانشهای بنیادی

محمد مهاجری
 فعال سیاسی

امیرحاتمی  
وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح  

دفــاع از آزادی پیا مرسا نهای خارجی
عمدتا بهمنظور طرح مسائل خالف قانون
است که قابل پیگرد نباشد .این خط دشمن
در پی جها نگشایی است که زیر پرچم
لیبرال دموکراسی در کشور توسط جریان
اصالحات و منحرفین دنبال میشود و نهایت
هم «دیکتاتوری سکوالر» از آب درمیآید!
(تسنیم)
فکر میکنم رهبر معظم انقالب ،تداوم
دوقطبی را که تبدیل به نقار و کینه شده
است ،مضر میدانند و خواستند جلوی آن
گرفته شود .بااینحال تندروها همیشه نشان
دادهاند هیچ التزامی به نظرات رهبر انقالب
ندارند و اصال بعید نمیدانم پساز چند روز
مجددا به نقطه قبلی برگردند.
متأسفانه جو روانی یا سیاسی یا عادتهایی
وجود دارد که احزاب ،اشخاص و جناحها
در کشور یکدیگر را تخریب میکنند .آنها
بهگونهای حرف میزنند که گویا هیچ نقطه
مثبتی در کشور وجود ندارد ،درحالیکه
اینطور نیست .ما میبینیم که افــراد در
رسانهها و سخنرانیها یکدیگر را تخریب
میکنند؛ در چنین شرایطی مردم گیج
میشوند و خواهند گفت که انقالب و
جمهوری اسالمی سراسر ضعف است؛ پس
نقاط قوت آن کجاست؟ (ایلنا)
عربستان در عرصه انتخابات عراق شکست
خورده و نتوانسته است مهرههای مطلوب
خود را به سرانجامی برساند؛ زیرا هیچیک
از طیفهای نزدیک به عربستان ،کرسی
قابلمالحظهای در انتخابات اخیر نداشتهاند
و درمقابل طیفهایی که در دوره پیش نیز
پیروز بودند ،بار دیگر در رد ههای نخست
قرار گرفتند؛ لذا اگر در دورههــای پیشین
انتخابات در عراق گفته میشد که ایران
پیروز انتخابات بــوده اســت ،امــروز نیز
باز همان تعبیر میتواند درســت باشد.
(فارس)
آمریکاییها بهخوبی میداننــد که با تکیه
بر قدرت دفاعی ،عزتمــان را حفظ خواهیم
کرد .اگر روزی که هواپیمــای ایران را روی
خلیج فارس مورد اصابت قرار دادند و جنازه
مردان و زنــان و کــودکان را روی آب پرپر
کردند ،توان دفاعی امروز را داشــتیم ،هرگز
اجازه نمیدادیم فرمانــده جنایتکار آن ناو
جنگی را تشــویق کنند و حتما آن ناو را به
قعر خلیج فارس میفرستادیم .وی ادامه داد:
امروز کسی جرئت نگاه نامناسب به جمهوری
اسالمی ایران را ندارد و برای همین است که
فریاد آمریکاییها بلند است و تالش میکنند
قدرت دفاعی و مؤلفههای قدرت دفاعی ایران
را محدود کنند ،اما ما با تکیه بر دانش بومی
خودمان مؤلفههای قدرت جمهوری اسالمی
ایران را تقویت کردهایم.
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به بزرگی گفتنــد  :هیچ ندیدم
که از کســی غیبت کنی .گفت:
از خود خشــنود نیســتم ،تا به
نکوهش دیگران بپردازم.
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گروه ایران
دیدار رئیسجمهور و شهردار جدید تهران

حجتاالسالم حســن روحانی ،روز گذشته و در
دیدار محمدعلی افشانی ،ضمن تبریک مسئولیت
جدید وی در شــهرداری تهران و نیــز توصیه
مجموعه مدیریت شــهری به اتحــاد و همدلی
بیشتر در خدمترســانی به مردم تهران ،اظهار
کرد :ضروری است درکنار تالشهای ضابطهمند
برای کســب درآمدهای پایدار در تهران بزرگ،
به مجموعه اســتانداردهای شهری و نیز ارتقای
کیفیت زندگی شهروندان بیش از پیش اهتمام
شود .رئیسجمهور در این دیدار بر اهمیت توجه
و همکاری درراستای اجرای سریعتر طرحهای
بازآفرینی شهری با بازسازی بافتهای فرسوده
لونقل عمومی
و همچنین نوســازی ناوگان حم 
تأکید کرد .شهردار جدید تهران نیز در این دیدار
با تشریح سیاستهای تدوینشده و برنامههای
موردتوجه در شــهرداری تهران ،تداوم حمایت
دولت از طرحهای شــهرداری تهران را خواستار
شد.
مناقشه ادامهدار پرونده محیط زیستیها

بعداز دستگیری چند ماه قبل تعدادی از فعاالن
محیط زیســت و خودکشــی یکــی از آنها در
بازداشتگاه ،مناقشه دولت و دستگاه قضا درباره
این موضوع بــاال گرفــت .هیئتتحقیق دولت،
متشکل از وزیران دادگستری ،کشور ،اطالعات
و معاون حقوقی ریاستجمهوری ،پساز بررسی
وضعیت فعاالن بازداشتشــده محیطزیســتی
به این نتیجه رســید که این افــراد ،بیدلیل در
بازداشت به سر میبرند و باید بهزودی آزاد شوند.
عیسی کالنتری ،معاون رئیس جمهوری و رئیس
ســازمان حفاظت محیط زیســت ،با استناد به
گزارش هیئت تشکیلشــده در دولــت ،تأکید
ط زیست،
کرده بود که فعاالن بازداشتشده محی 
جاسوس نیستند .این اظهارات با واکنش صریح

دولتآبادی ،دادســتان تهران ،مواجه شد .وی
گفته بود :از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
باید ســؤال کرد که اوال ایشان به چه مجوزی در
پروندههای قضایی دخالت میکنند؛ ثانیاً مبنای
اظهارات ایشــان که هیچ دسترسی و اطالعی از
پرونده قضایی نداشته است ،چیست .بااینحال،
معصومه ابتکار ،معاون رئیسجمهور ،روز گذشته
تصریح کرد :همانطورکه آقای محمود صادقی
گفتند و آقای علوی در مجلس اعالم کردند ،این
افراد هیچ مشــکلی ندارند و بهزودی این پرونده
بسته میشود و افراد بازداشتی آزاد میشوند.
استقبال سخنگوی شورای نگهبان از گفتوگوی ملی

احمد مازنی ،نماینــده اصالحطلب مجلس ،که
ایده گفتوگوی ملی را در بهارســتان پیگیری
میکنــد ،بهتازگــی در مصاحبــهای گفته بود
که در یک ســالونیم گذشــته درباره موضوع
گفتوگــوی ملی با بیــشاز 40نفــر از بزرگان
جناحهــای سیاســی ازجملــه رئیــس دولت
اصالحــات،علیاکبر ناطقنوری ،سیدحســن
خمینــی،موســویخوئینیها ،عبــدا ...نوری،
علــی الریجانــی ،محمدرضا عــارف ،غالمعلی
حدادعادل ،غالمحســین کرباسچی،محمدرضا
باهنر و عباســعلی کدخدایی رایزنی کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان دراینباره در گفتوگو
با اعتمادآنالین گفت :بهدلیــل آنکه در مجلس
رفتوآمد دارم ،آقای مازنی پیــش من آمدند و
مسائل و نکاتی مطرح کردند که نکات خوبی هم
بود .وی افزود :آقای مازنی درباره کلیات صحبت
کردند که میخواهند چنین اقدامی (گفتوگوی
ملی) را انجام دهند .ایشــان به مــن گفت افراد
مختلفی را دعوت و با آنان رایزنی کردهاند .درواقع
اصل قضیه به ما گفته شــد و حاال قرار است در
جلســات بیشــتر و جلوتر ببینیم جزئیات این
موضوع چیست.
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حاشیه پررنگتر از متن یک کنگره

دومین کنگره سراسری حزب اعتماد ملی با حضور شخصیتهای سیاسی و اعضای حزب شامگاه
جمعه برگزار شد .اولین کنگره این حزب در سال  87برگزار شد .این کنگره حاشیه نیز داشت که در
برخی رسانهها انعکاس یافت .محمد رضا خباز ،عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در این خصوص
اظهار کرد :افراد جدیدالورودی که در روز کنگره ،فرم عضویت در حزب را دریافت کرده بودند ،این تصور
را داشتند که باید از همان لحظه در انتخابات شورای مرکزی شرکت کنند .بنده از این سروصداها در
احزاب زیاد مشاهده کردهام و در نظرم ،این اتفاق کامال طبیعی است و فقط درگیری لفظی اتفاق افتاد؛
عدهای دنبال رأی دادن بودند و عدهای دیگر ازجمله بنده معتقد بودیم که باید قانون رعایت شود .این
افراد جلو سن جمع شده بودند و هرچه رئیس جلسه به آنها میگفت بنشینند ،گوش نمیکردند .در
همان لحظه رئیس جلسه بیان کرد :معلوم است که تصمیم دارند نگذارند جلسه برگزار شود.

این روزنامه در
یادداشت روز خود با
اشارهبه دیدار احتمالی
رئیسجمهور آمریکا و رهبر کرهشمالی نوشت:
«اون» شاید از انجام این مذاکرات ،انگیزههای
دیگری ،غیر از آنچه اعالم میشود ،داشته
باشد؛ مثال بهچالشکشیدن آمریکا و اعالم
اینکه این آمریکاست که بدعهد است و
غیرقابلاعتماد .رویکارآمدن آدم بدعهدی
مثل ترامپ نیز در رسیدن «اون» به این هدف
کمک کرده است .اگر به تحلیلهایی که بعداز
بدعهدی ترامپ و لغو دیدارش با «اون» در
رسانهها منتشر شده نگاهی بیندازیم ،خواهیم
دید «کره شمالی دربرابر آمریکا پیروز شد» و
«دنیا به این نتیجه رسید که آمریکا
غیرقابلاعتماد است».

حفظ برجام برای اروپا از
سه منظر مسائل امنیتی،
منافع اقتصادی و حفظ
اعتبار و جایگاه کشورهای این قاره در مواجهه با
یکجانبهگرایی آمریکا بسیار حائز اهمیت است.
برای نیل به این اهداف است که اروپا باید فارغاز
ادعاهای مطرحشده درباره توان موشکی و نقش
منطقهای ایران ،گام عملی برای تضمین منافع
ایران در چارچوب برجام بردارد و از ورود به
مسائل غیرهستهای بپرهیزد .بااینحال روند
گفتوگوهای آتی مقامهای ایران و اروپا نشان
خواهد داد که اروپا برای حفظ اعتماد ازدسترفته
ایران چه اندازه جدی است.
این روزنامه درقالب گزارشی
با عنوان «تشکیل ستاد

سفر لوطی غریب
روزگاری در سال  1328کارش را در
سینما با واریته بهاری آغاز کرد و در
شبی بهاری به سال  ،97کارش را در
دنیا تمام کرد و رفت .جلوی دوربین
پرویــز خطیبی ،علی کســمایی،
ساموئل خاچیکیان ،علی حاتمی،
مسعود کیمیایی ،اسماعیل کوشان
و بسیاری دیگری نقشهای متفاوتی بازی
کرد .از امیرکبیر گرفته تا استوار ژاندارمری
اما همیشه برای هوادارانش ،شمایل همان
کاله مخملی لوطیمسلکی بود که دوستش
داشتند .همان «فرمان» فیلم قیصر که مردم
ایرج نویسا

سعدا ...زارعی
کارشناس مسائل منطقه

اتهامات سال ۸۸به دوم خردادیها اتهامی
واهی بود و اصال حطلبان قصد براندازی
نداشتند .البته وقتی خطایی میکنیم،
عوارض آن خطا این است که نهادهای ناظر
را به خودمان حساس میکنیم .سپس در
مقام کاندیداتوری نیروهای اصلی ما را حذف
میکنند بعد با نیروهای رده دوم شرکت
میکنیم که این نیروها ظرفیت تشخیص و
قدرت حفظ مناسب ندارند و این میشود که
معادالت به هم میریزد( .ایلنا)
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قلب دوســتدار خدا ،خســتگى
براى خدا را بسيار دوست دارد و
قلب بى خبر از ياد خدا ،آسايش
را دوست دارد.
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روزنامــه فرهنگــی-

طرح :رضا جنگی

سیدکمال سجادی
دبیرکل جامعه اسالمی
کارمندان

این شرایط ،یعنی مذاکرههای صورتگرفته
با اروپا ،سیاه و سفید نیست و باید ببینیم
اروپاییها د رنهایت چه چیزهایی ارائه
میکنند .ما نتایج یا همان موضوعات
مطر حشده در مذاکره را در کشور ارائه
میدهیم و درباره آن تصمیمگیری میشود،
اما االن نمیدانیم آ نها چهچیزی ارائه
میدهند(.تسنیم)

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

ایرانشهر

همچنان با آن نقش او را به یاد میآورند.
ستاره سه دهه ســینمای ایران ،کافی بود
تنها ســاعتی در اللهزار قدم بزند تا همه او
را با انگشــت نشــان دهند ،حتی وقتی 40
سال از سینما دور بود و حتی اگر اللهزاری
که او میشــناخت ،به خیابانی سرشــار از
لوسترفروشی بدل شده باشــد .ناصر ملک
مطیعی حاال از میان ما رفته است؛ گو اینکه
وقتی هم بــود ،در تمام این ســالها که ما
و هم ســاالنمان به خاطر داریــم ،فرصتی
برای ابراز وجود نداشــت .لوطی میداندار
سینمای عامهپســند ،دل بزرگی داشت که

غم خانهنشینی و غربت در وطن را نزدیک به
 40سال تاب آورد.
تنها یک هفته قبل ،خبر بســتری شدنش
در بیمارســتان منتشــر شــد و امــروز بر
شــانه مردم تا آرامگاه ابدی خــود میرود
و چه دردناک که او را بــرای دفن به قطعه
هنرمنــدان میبرنــد .انــگار که تــا جان
داشــت ،هنری برایش متصور نبودند .قاب
خاکگرفته اما خاطرهانگیز سینمای ایران،
برای همیشــه چهره در خاک کشید .حاال
شــاید ناصر ملکمطیعی دوستداشتنیتر
باشد.

استمرار ریاست الریجانی بر مجلس
انتخابات هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه ،نهم خرداد ،برگزار میشود و باید دید آیا علی الریجانی که
سالهاست در صدر بهارستان مینشیند ،با این کرسی خداحافظی خواهد کرد یا خیر؟
جلیل رحیمــی جهانآبادی ،عضو فراکســیون
امید(اصالحطلبان) مجلس ،با اشارهبه برنامههای
این فراکســیون برای انتخابات هیئترئیســه
مجلس دهم در ســال ســوم گفــت :هنوز در
فراکسیون امید بهطور رســمی برای گزینه یا گزینههای ریاست
صحبتی نشده است ،اما جلسات مستمر در این
مجلــس
زمینه تا یک روز قبل از انتخابات ادامه دارد.
وی کــه از مخالفــان اســتمرار حضور
الریجانی بر ریاست مجلس است ،با تأکید
بر اینکــه تقریبــا اعضای فراکســیون
امیدبرای ریاســت آقــای عارف
اتفاقنظر دارنــد ،اظهار کرد:
تغییر در ساختارهیئترئیسه
مور داجمــاع اعضــای
فراکسیون امید است

ضدتحریم» به فرمایشات اخیر رهبر انقالب در
دیدار با کارگزاران و اشاره ایشان به برگزاری
جلسه موفقیتآمیز اخیر سران قوا با موضوع
راهکارهای اقتصادی پرداخت و نوشت :حال با
دستور رهبری ،دولت دوازدهم بهتر است هرچه
سریعتر جلسات ستاد مقابله با تحریمها را تشکیل
دهد و با استفاده از تجربههای پیشین بهدنبال
راهکارهایی برای مقابله با تحریمها ،عبوردادن
کشور از این گذرگاه حساس و کاهش هزینههای
اعمال تحریمها از دوش مردم باشد.
این روزنامه در یکی از
یادداشتهای خود به قلم
ثمینا رستگاری ،با تیتر
«اصالحات ما کجاست؟ »
نوشت :در فضای فعلی ،سکه رایج اصالحطلبی نیست؛

مهرداد الهوتی ،ســخنگوی فراکسیون مستقلین
والیی(حامیان دولت) مجلس ،با اشارهبه نشست
اخیر هیئترئیسه این فراکســیون گفت :در این
جلســه مقرر شــد فراکســیون برای انتخابات
هیئترئیسه مجلس با فراکسیونهای «امید» و «والیی» تعامل داشته
باشــد .وی ،ریاســت الریجانی بر دوره ســوم مجلس را خط قرمز
فراکسیون مستقلین والیی دانست و اظهار
کرد :مقرر شد که اگر دو فراکسیون امید و
والیی بر ریاست آقای الریجانی اتفاق نظر
داشته باشند و الریجانی کاندیدایشان
باشــد ،با آنها توافــق کنیم،
درغیراینصورت فهرستی
جداگانه بــرای انتخابات
هیئترئیسه ارائه خواهیم
کرد.

آنچه خریدار دارد ،آنچه الیکخورش زیاد است،
رادیکالیسم کوری است که هویتش را از مخالفت با
تمامیت وضع موجود میگیرد .چرایی رونق بازار این
براندازان سایبری ،پاسخ به این پرسش است که
مخالفان اصالحات چه چیزی عایدشان میشود؟!
بدیل اصالحطلبی ،نه اصولگرایی ،که ویرانی خواهی
شد و این تراژدی دوران ماست.
مهدی محمدی ،طی
یادداشتی در این روزنامه
با بیان اینکه اروپا اگر واقعا خواهان توافق با ایران
است ،باید خود را از بازی راهبردی آمریکا علیه
ایران خارج کند ،تصریح کرد :آمریکا اکنون
درصدد آن است که ازطریق راهاندازی جنگ
اقتصادی و تعمیق شکاف «دولت -ملت» در
داخل کشور ،بقای برجام را به ابزار امتیازگیری از

ایران در حوزههای موشکی و منطقهای -که
رهبری آنها را مؤلفههای معاملهناپذیر قدرت
ملی ایران خواندند -تبدیل کند.
این روزنامه ،تیتر یک روز
گذشته خود را به موضوع
نظامی
اقدام
منع
رئیسجمهور آمریکا بدون اجازه کنگره اختصاص
داد و با تیتر «مانع برای حمله نظامی آمریکا به
ایران» نوشت :مجلس نمایندگان آمریکا ،دست
دولت ترامپ برای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران
را بست .آنها به الیحه بودجه دفاعی سال۲۰۱۹
در بررسی اختیارات نظامی پنتاگون متممی
الحاق و تصویب کردهاند که بهصراحت میگوید
وزارت دفاع این کشور ،مجوز اقدام نظامی علیه
ایران بدون اخذ مجوز کنگره را ندارد .

