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مصطفی کواکبیان
دبیرکلحزبمردمساالری

محمود نیلی احمدآبادی
رئیسدانشگاهتهران

سیدهاشم بطحایی
نمایندهمردماستانتهران
درمجلسخبرگان

علی مطهری
نایبرئیسمجلس

عباسعلی کدخدایی
سخنگویشوراینگهبان

باتوجهبه تناسب فشار و هجمهای که ازسوی
دشــمنان وجود دارد ما هم باید از خود دفاع
کنیم و قوه دفاعی خود را به حدی برســانیم
که بازدارنده حملههای آنان باشــد .ما اهل
تعرض نیستیم ،اما اگر احساس کنیم کسی
ما را تهدید میکند ،براساس آیات قرآن که
میفرماید با هر آنچه دشــمن تهدید کرد با
همان بــه دفاع بپردازید ،بایــد از خود دفاع
کنیم( .تسنیم)
ما در کشور گرفتاری جناحی داریم؛ بهجای
اینکه یکدیگر را متهم کنیم ،بهتر است برای
مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنیم .اگر
مبارزه با فساد را سیاسی کنیم ،سیستم فلج
میشود .فساد به جایی رسیده که مفسدین
بههمچسبیدهاندونمیگذارندساختارکشور
اصالح شــود .رئیس کمیســیون اقتصادی
مجالس هشتم و نهم نمیگذاشت ما کارمان
را انجام دهیم و در جاهایی هم موفق میشد،
اما گاهی هم موفق نمیشد( .فارس)
دشــمن بهدنبال شکســتهای متعدد در
عرصه تقابل با ملت ایران ،امروز تئوری ایجاد
گسســت اجتماعی و القــای ناکارآمدی را
بهعنوان تاکتیکی جدید علیه نظام اسالمی
در دستورکار قرار داده است .امروز دشمنان
ایران اسالمی با ضعیف نشاندادن نقاط قوت
نظــام و تأکید و تمرکز بــر جنگ اقتصادی
بهدنبال انباشت نارضایتی در جامعه هستند؛
این درحالی است که حرکت رو به رشد نظام
اسالمی با قدرت ادامه دارد( .ایسنا)
اقدام ما برای مقابله با تهدیدات نفتی آمریکا
مبنیبر بهصفررساندن صادرات نفت ایران،
بستن تنگه هرمز است .آمریکاییها آمادگی
جنگ جدید در خلیج فارس را ندارند؛ ازاینرو
سخنآقایرئیسجمهورتهدیدخوبیبودکه
آثار مثبتی خواهد داشت و عامل بازدارندهای
برای ممانعت از صــادرات نفت ایران خواهد
بود( .فارس)
در حــوزه انتخابــات بیــن اصالحطلبان
و اصولگرایــان تفکیک قائل نیســتم ،بلکه
این تفکیک مربوط به حوزه سیاســی است.
وظیفــه قانونی ما تأییــد صالحیت یا تأیید
صحت انتخابات در هر مرحلهای اســت؛ لذا
تفاوتی نــدارد که نامزدهــا مربوطبه کدام
جریان سیاســی باشــند .نتیجه انتخابات
هم در ادوار گذشــته ،چــه در مجلس و چه
ریاستجمهوری ،نشاندهنده این بوده که
شــورای نگهبان برخورد سیاسی نداشته و
فقط وظیفه قانونی خود را انجام داده اســت.
(عصر ایران)
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گروه ایران

جزئیات بسته پیشنهادی اروپا

بسته پیشــنهادی اروپا ،آخرین محور مذاکرات
وزرای کشورهای توافق هســتهای بود که بدون
حضور آمریکا برگزار شد .پیش از آن ،رئیسجمهور
کشــورمان در تماس با رئیسجمهور فرانســه و
صدراعظم آلمــان ،این بســته را مأیوسکننده
خوانــده بود که همه خواســتههای ایران را دربر
نمیگرفت .محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کشورمان ،نیز پساز نشست کمیسیون مشترک
وزرای خارجه کشورهای طرف برجام ،در نشستی
با حضور خبرنگاران ایرانی درباره این بسته اظهار
کرد :بسته پیشــنهادی اروپا اجراشدنی بود ،اما
کافی و دقیق نبود .بااینحال ،روز گذشته ،روزنامه
دنیای اقتصاد با انتشــار جزئیاتی از این بســته
نوشت :بسته حول دو محور عمده است .محور اول
به نقلوانتقال مالی و روابط بانکی اختصاص دارد و
محور دوم برپایه تجارت و بهطور خاص فروش نفت
ایران استوار است .در حوزه نقلوانتقال مالی ،اروپا
بهدنبال ایجاد کانالی است که ازطریق آن ،امکان
ارتباط بانکی فراهم باشــد .باتوجهبه تحریمهای
ایاالتمتحده و محرومیت ایــران از نقلوانتقال
دالری ،کانال طراحی شده باید بهگونهای باشد که
مشمول تحریمهای آمریکا نشود .گفته میشود
اروپا این کانال را ازطریق یک حســاب مخصوص
ایجاد خواهد کرد .همچنین اروپا در بســته خود
ضمانت کمّ ی برای فروش نفت قرار نداده اســت،
درحالیکه ایــران بهدنبال دریافت ضمانت کمّ ی
است .اروپا در بســته پیشــنهادی با تعهد برای
حفظ خرید نفت از ایران در سطح کنونی موافقت
کرده است.

حواشی پیرامون «اعتماد ملی»

موضوع تغییر و تحــوالت در حزب اعتماد ملی و
قائممقام آن ،این روزها رسانهها و محافل سیاسی
را پُر کرده است .ماجرا از آنجا شروع شده است که
طی خبری اعالم شد الیاس حضرتی توسط شورای
مرکزی حزب اعتمــاد ملی بهعنــوان قائممقام
این حزب انتخاب و جایگزین رســول منتجبنیا
شده اســت .اما چند روز بعد منتجبنیا با انتشار
نامهای ،برگزاری جلسه شورای مرکزی را خالف
و آن انتخاب را نیز باطل اعالم کرد.در این راســتا،
روز گذشــته ،محمدصادق جوادیحصار ،عضو
شورای مرکزی اعتماد ملی ،با انتشار یادداشتی در
روزنامه اعتماد ضمن انتقاد از عملکرد منتجبنیا
در دوره تصــدی قائممقامی حــزب ،از انتخاب
حضرتی دفاع کــرد .وی توجه نکردن منتجبنیا
بــه تصمیمات جمعــی و نظر شــورای مرکزی
حــزب را از ویژگیهای مدیریتی وی برشــمرد.
درنهایت نیز روز گذشــته ،خبرگزاری ایلنا اعالم
کرد ،دبیــر کل حزب اعتماد ملــی ،در احکامی
جداگانه و براساس رأی اعضای شورای مرکزی،
رؤســای دفتر و قائممقام حزب اعتمــاد ملی را
منصوب کرد .بر این اساس ،دبیرکل حزب اعتماد
ملی در نامهای با اشاره به امضای ۳۰عضو شورای
مرکزی اعتماد ملی ،الیــاس حضرتی را بهمدت
دو ســال بهســمت قائممقام این حزب تأیید و از
زحمات حجتاالســالم منتجبنیا تقدیر کرد.
همچنین حســب رأی اعضای شــورای مرکزی
انتصاب رؤســای دفاتــر حزب اعتمــاد ملی به
مدت دو ســال مورد تایید دبیرکل این حزب قرار
گرفت.
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غارتگرانملترا ادبمیکنیم

معاون اول رئیسجمهــور بهمنظور بازدید و بهرهبــرداری از چند طرح و
پروژه مهم صنعتی و زیربنایی ،صبح امروز به اصفهان سفر کرد .به گزارش
ایسنا ،اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح پروژه توسعه فوالدسازی و نورد
پیوسته سبا در شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،اظهار کرد :اینکه آمریکاییها
اعالم جنگ اقتصادی علیه ما کنند و ما بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده ،درست
نیســت .اعالم کردهاند صادرات نفت ایران را متوقف میکنند؛ البته این
حرف بیحســابی اســت و دنیا باید ناچیزبودن خودش دربرابر آمریکا را
بپذیرد تا به چنین فشاری تسلیم شــود.وی در بخش دیگری از اظهارات
خود تصریح کرد :با قیمت و کیفیت خوب میتوانیم بسیاری از کاالها را در
کشور تأمین کنیم .کاالهایی که نمونه آن در کشور وجود دارد یا ظرفیت
تولید آن در کشور وجود دارد ،وارد نمیکنیم .متأسفم که عدهای منتظرند
ببینند چطور میتوانند ملت را غارت کنند ،ولی ما حتما آنها را بهموقع
ادب خواهیم کرد.

رئیسدولتاصالحات،دردیدارجمعی
از جوانان اصالحطلب به ضررورت غلبه
بر فضای یأس و ناامیدی در جامعه اشاره کرد و گفت:
اصالحطلبان باید بکوشند در رسانهها و فضای مجازی
فعالتر باشــند و درقبال رفتارهــا و عملکردهایی که
موجب نارضایتی مردم میشــود و جنگ روانی علیه
انقالب و کشور که میکوشد یأس و نارضایتی را پمپاژ
کند ،ابتکار عمل و تالش بیشتری به خرج دهند.
این روزنامه طی گزارشی با روتیتر
و تیتر «پروژه بعــدی اصولگرایان
بعداز شکســت طرح عدم کفایت سیاســی ،شایعه
ردصالحیــت روحانــی در انتخابــات» تصریح کرد:
طرحشان مبنیبر رأی به عدم کفایت سیاسی روحانی
به د ِر بسته خورد ،حاال سراغ خاطرات گذشته رفتهاند
و شائبه عدمتأیید صالحیت روحانی در سال 96را پیش
کشیدهاند .نکته درخور تأمل اینکه هر دو خط ،یعنی
همعدمکفایتسیاسیروحانیوهمشائبهردصالحیت

یک سال پیش او ،ازســوی یک جریان فکری خاص
دنبال شده اســت؛ جریانات تندرو اصولگرا؛ تلفیقی از
جبهــه پا یــد ا ر ی و نز د یــکا ن
آنها.
فرشاد مؤمنی ،اقتصاددان ،طی یادداشتی
در این روزنامه نوشــت :همه ما به تجربه
فهمیدهایم که در غیاب یک برنامه اصولی ،چالشهای
[اقتصادی]موجود نه با موعظه ،نه با بگیروببند و نه با
برخوردهای آمرانه و یکســویه حل و فصل شــدنی
نیســت .توصیه مؤکد اینجانب این اســت که دولت
محترم تا سرحد ممکن بر کیفیت دانایی و قوه یادگیری
مدیریت اقتصادی خود بیفزاید تا انشاءا ...بهتدریج و
در چارچــوب برنامههــای اندیشــیده ،چالشها و
بحرانهای کنونی مهار شود .پس تنها با ایجاد اعتماد
حداقلی میتوان فعاالن اقتصادی را به تداوم فعالیت
د ر بــا ز ا ر ا یــر ا ن ســو ق
داد.

نها
جنگدها 
«حســینآقا! ای بــزرگ من در
ســینما! ســیدعلی احمدی یک
تهیهکننده کاردرســت و برادر و
عزیز دوست من در «خندوانه»
است و  24سال است که کار رسانه
و تهیهکنندگی میکند و کارش را
عالی انجام می دهد ،در تمام این
دو ســال بــه کمــک گروهــش باهــم
«خندوانه» را جلــو بردیــم ،باید برای
چیزهایی که گفتی در یک جا عذرخواهی
ایرج نویسا

امیر حاتمی
وزیردفاع

درباره دانشــجویان دادگاهیشده قرار شد
تجدید نظــر صورت بگیرد و مــا هم کمک
میکنیم و اگر وکیلی بخواهند برایشــان در
نظر میگیریم .با مسئوالن نظام هم مکاتبه
کردیــم و میدانم که همــه ،ازجمله وزارت
علوم ،دنبال این هستند که احکام دانشجویان
کاهش پیدا کند یا تبرئه شــوند .ما دوست
داریم آنها تبرئه شــوند و نهایت سعیمان
را هم میکنیــم ،ولی باقی کار به قوه قضائیه
برمیگردد .امیدواریم به این خواسته عمومی
توجه شود( .ایلنا)
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به من ایمان نیاورده اســت آن
کس که شــب ســیر بخوابد و
همســایه اش گرسنه باشد .به
من ایمــان نیاورده اســت آن
کس که شب پوشیده بخوابد و
همسایه اش برهنه باشد.

ملک زاده ای را شــنیدم که کوتاه
بود و حقیر و دیگــر برادران بلند و
خوب روی .باری پــدر به کراهت
و اســتحقار درو نظر میکرد .پسر
به فراســت استبصار گفت :ای پدر
کوتاه خردمند به که نادان بلند ،نه
هر چه به قامت مهتر به قیمت بهتر.

ر و ز نــــا مه
الکترونیــک

طرح  :رضا جنگی

احمد توکلی
نمایندهسابقمجلس

برخی از اعضای خسته و ناکارآمد و بیانگیزه
دولت باید تغییر کننــد .نمیدانم چرا آقای
روحانی اصرار دارد که حتما مجلس دســت
به کار شــود و خودش اقدامــی نمیکند؟
همانگونهکه بارها گفتهام ،تنها راه برونرفت
از انواع و اقســام این مشکالت ،جدیگرفتن
احزاب و تأثیر تحزب بر تحوالت کشور است.
(باشگاه خبرنگاران جوان)
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روابط عمومی37۲۴3۱۱0 :
شماره پیامک 30007۲89 :
چاپ  :شهر چاپ خراسان

کنی ».این حرفهــا را رامبد جوان بعد از
آنکــه حســین فرحبخــش به دلیــل
پخشنشــدن فیلمهایش در سینماهای
وابسته به شهرداری ،احمدی مدیر پردیس
ملت را زیرســؤال برد و بــه او و خندوانه
تاخت ،بر زبــان آورد؛ آنهم بــا یک پیام
ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد.
او البته در همین پیام متذکر شــد که اگر
کسی سندی برای حرفهایش ندارد ،بهتر
است دهانش را ببندد .حسین فرحبخش

هم بیکار ننشســت و در پیــام ویدئویی
دیگری بهتندی پاســخ «جوان» را داد و
گفت اگر دهانش را باز کند و برخی حرفها
را بزند ،رامبد باید دهانش را گل بگیرد! و
بعد هم ادامه داد که این پول بیتالمال که
جــوان ادعا کــرده صرف خنــدان مردم
میشود ،حق مردم آبادان و خرمشهر است
که اینروزها با مشکالت دستوپنجه نرم
میکنند؛ حرفهایی که هنوز رامبد جوان
پاسخی به آن نداده است.

