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عبدالرضا رحمانیفضلی
وزیر کشور

عبدالکریم حسینزاده
رئیس فراکسیون حقوق
شهروندی مجلس

الیاس حضرتی
عضو فراکسیون
امید مجلس

حسین ابراهیمی
عضو جامعه
روحانیت مبارز

ایرج مسجدی
سفیر جمهوری اسالمی
ایران در بغداد

ستارهدارشدن دانشجویان یا ایجاد شرایطی
کــه آنها از حقــوق شــهروندی و طبیعی
خودشــان مبنیبر تحصیل محروم شوند یا
موضوعاتی که در حوزه زنان و بازداشــتها
مطرح میشود ،قاعدتا خوشایند مردم نیست.
این درحالی است که در شرایط کنونی ،کشور
به آرامش ،هم بستگی ملی ،اتحاد و همدلی
نیاز دارد .هرچه ســعی کنیم فضای کشور
آرامتر و همدلی و همبستگی و نزدیکی مردم
با حاکمیت و دولت و قوای متعدد بیشتر شود،
منافع ملی کشور ما بیشــتر تأمین میشود.
بــا برخوردهای ســلیقهای و روشهایی که
اینچنین اعمال شــود ،بیشتر از هر چیزی،
منافع ملی ما آسیب میبیند( .اعتمادآنالین)
افرادی که با حضور رئیسجمهور در سازمان
ملل مخالف هستند ،با تمام کارهای دولت،
کوچک و بزرگ ،داخلی و خارجی ،سیاسی
و اقتصادی و با شــخص رئیسدولت مخالف
هستند .آنها با حضور در مجامع بینالمللی
و دیپلماسی تحرک در دنیا مخالفاند و دید
محدود و تنگنظرانهای دارند .تصور میکنند
باید به خودمان مشغول باشیم ،ضمن اینکه
در داخل هم همه افراد ،جریانات و گروهها را
معاند ،معارض ،فاســد و جاسوس میدانند،
مگر تعداد اندکــی که آنهــا را جزو حلقه
خودیها به شمار میآورند( .ایسنا)
لوایــح مربــوط بــه  FATFهیــچ ربطی
به برجام نــدارد و برای استانداردســازی و
سروســاماندادن به نظام بانکــی ،ارتباط
بانکهای جمهوری اســامی ایران با دیگر
بانکهای دنیا و مؤسســات مالی دنیا به این
لوایح نیاز است .زمانیکه این قانون در مجلس
تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد،
فرایند الحــاق به کنوانســیونهای جهانی
شروع خواهد شد( .ایلنا)
انتظار میرود مجالس و مراسم عزاداریها،
عاری از برخی حواشــی و رفتارهایی برگزار
شود که با شعارهای امامحسین(ع) سازگاری
ندارنــد .برگزارکنندگان نباید این مراســم
را آلوده به مســائلی کنند که باعث رنجش
اباعبدا(...ع) شود؛ البته با اینکه هرساله این
تذکر داده شده ،باز هم تکرارش خالی از لطف
نیست .کســانی که تریبون امامحسین(ع)
را دراختیار میگیرند و کسانی که مقدمات
ایجاد آن را فراهم میکننــد ،دربرابر خون
امامحسین(ع) و نهضت بزرگی که دل مردم
ایران را به خودش مشــغول کرده اســت،
مسئولیت دارند( .جماران)
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هر کس کــه خدا خیــر خواه
او باشد محبت حســین (ع) و
زیارتش را در دل او مىاندازد و
هر کس که خدا بدخواه او باشد
کینه و خشم حسین (ع) و خشم
زیارتش را در دل او مى اندازد .

مــوری را دیدند کــه ملخی را
دهبرابر خود برداشته ،به تعجب
گفتند:این مــور را ببینید كه با
این ناتوانی باری بــه این گرانی
چون مى كشــد؟ مــور گفت:
همت
مردان ،بــار را با نیــروی ّ
كشند ،نه به ق ّوت تن.

امام صادق (ع)

6

عصر
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شـــــهر آ ر ا
در ســروش
مـــنشـــور
اخـــــالقی

غروب آفتاب18:42

اذان صبح فردا 4:47

اذان مغرب 19:01

طلوع آفتاب فردا 6:13

چهره روز :حسین عرفانی

بسته خبری
گروه ایران

zz

آیتا ...مرتضی اشرفی شاهرودی درگذشت

آیتا ...حاج شیخ مرتضی اشــرفی شاهرودی ،از
استادان برجســته حوزه ،که پس از مراجعت از
نجف اشرف در شاهرود اقامت داشت ،در نخستین
ســاعات بامداد روز گذشــته پس از بازگشت از
نماز مغرب و عشــا و مراســم عزاداری حضرت
سیدالشــهدا(ع) و یاران باوفایشــان بــه لقاءا...
پیوست .برادر ایشان ،آیتا ...شیخ مصطفی اشرفی
شاهرودی ،از علمای بزرگ مشهد مقدس است .به
همین مناسبت ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام طی پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

zz

معروفی باالتر از امیددادن به مردم وجود ندارد

جلســه هیئتدولت روز گذشــته به ریاســت
حجتاالسالم حسن روحانی برگزار شد .گزیدهای
از ســخنان رئیسجمهور در این جلسه به شرح
زیر است:
 ما امروز در یک جنگ روشن ،دربرابر متجاوزانتاریخ قرار داریم .امروز گروهــی روبهروی ملت
ایران قدارهبندی میکنند که بهجز چند کشور،
طرفداری از لحاظ سیاســی و فکــری ندارند و
بدترین وضع در داخل کشــور خودشــان برقرار
است.
 امروز معروفی باالتر از امیــددادن به مردم درمسیر اســتقامت و منکری بیشتر از ایجاد هراس
و اضطراب در دل مردم ،آن هــم بهطور نابهجا و
غلط ،وجود ندارد.
 امروز صاحبان تریبون ،رسانهدارها و کسانی کهندا و صدایشان را در کشور میتوان شنید ،رسالت
و وظیفه سنگینی برعهده دارند ،چراکه امروز در
یک آزمایش بســیار بزرگ قرار گرفتهایم و تمام

رســانههای حقیقی و مجازی و همه مسئوالن و
کسانی که قدرت دارند تا به ملت بزرگ ایران کمک
کنند ،بار بسیار سنگینی بر دوش دارند.
 تا انتخابات زمان بســیاری باقی مانده اســت.هیچکس نباید تصــور کند کــه تخریب دولت
میتواند برای آنها چه در انتخابات سال آینده و
چه در انتخابات سال 1400رأی به وجود بیاورد
و کســانی که اینگونه فکر میکنند ،مردود این
آزمایش تاریخی در ایران خواهند بود و ملت ایران
درباره آنها قضاوت خواهد کرد.

zz

ممنوعیت قمهزنی و مسدودکردن معابر

نیــروی انتظامــی در اطالعیهای بهمناســبت
فرارســیدن ایام ســوگواری حضــرت اباعبدا...
الحســین(ع) ،به دســتهها و عزاداران حسینی
توصیههایی را متذکر شد .به گزارش تسنیم ،در
این اطالعیه خطاب به متولیان مراســم عزاداری
آمده اســت« :از هرگونه اختالل در نظم عمومی
شــامل نصب داربســت در معابر و پیادهروها که
مانــعاز تردد افــراد و مزاحمت بــرای کودکان،
سالمندان ،معلوالن و جانبازان عزیز شود ،پرهیز
کنند ».این پیام میافزایــد« :یکی از اهداف بلند
نهضت عاشــورا ،مقابله با انحرافات فکری است و
به پیروی از تعالیم مکتب امامحسین (ع) انتظار
میرود محبان اهلبیــت(ع) با ترویج ارزشهای
راســتین مکتبی و الهامگرفتن از ســیره نورانی
ائمه(ع) در نحوه عزاداری ،احیای یاد و راه شهیدان
کربال ،با هرگونه جریان انحرافی از قبیل قمهزنی،
اســتفاده از آالت و ادوات نامتعارف موســیقی،
اســتفاده از تصاویر خرافی و نامناســب و سایر
رفتارهای موهن ،هوشمندانه مقابله کنند».

یتکرار
پایان حنجره ب 
برای سینمادوستان ایرانی ،همفری
بوگارت با همه عظمتش در سینما با
صدای او بزرگ بود ،آنقدر که فیلم
«کازابالنکا» که شاید عاشقانهترین
درام ســینمای جهان باشد ،در بین
مردم ایران با صدای او روی بوگارت
بیشــتر مقبول بود تا با صدای ناصر
طهماســب که خود از بزرگان دوبله در ایران
است و صدایی منحصربهفرد دارد .و تنها این
نبود .ما آرنولد شــوارتزنگر ،شــون کانری و
کالرک گیبل در فیلــم «بربادرفته» را هم با

صدای او در خاطرداریم .بازیگران ســینمای
ایران هم البته از صدای او در فیلمهایشــان
بیبهره نبودهاند .کسانی مثل فرامرز قریبیان،
جمشید هاشمپور ،اکبر عبدی و کاظم افرندنیا
از این جملهاند .حســین عرفانی ،مردی که
همه ما با صدای بیمانند او خاطرهها داریم،
دیگر در بین ما نیست .او دیروز پس از  5دهه
حضور درخشــان در عرصه دوبلــه و پس از
مدتها درگیری با بیماری ســرطان ریه ،در
هفتادوششســالگی از دنیا رفت ،مردی که
مریم شیرزاد که خود از بزرگان دوبله است و ما

خبر عکس

خبر ویژه

وحدتبینجریانهایسیاسیومذهبیضروریاست

 5سالمشایی5،سالجوانفکر

رئیس مجلس شورای اسالمی روز گذشته در نشست علمای اهل سنت و تشیع که در شهرستان الر
استان فارس برگزار شد ،بیان کرد :وحدت در عالم اسالم ،ضروری است و باید بیشتر به مسیرهایی
که محور وحدت هســتند ،توجه کرد .به گزارش خانه ملت،علی الریجانی ،با اشارهبه اینکه داشتن
وفاق ملی اهمیت دارد ،اما در داخل کشور موضوعاتی مطرح میشود که طوایف را به جان یکدیگر
میاندازد ،تصریح کرد :در گذشته ،زمینه وفاق فراهم بود و علما پایههای آن را برقرار کردند .از نظر
سیاسی نیز باید روی اصولی که میتواند برای جامعه مفید باشد ،وفاق داشته باشیم.

مشکل کمآبی بصره به ما مربوط نمیشود؛
مشکل آب بصره بهدلیل خشکسالی و بارش
کم در تمام منطقه است و جنوب ایران نیز از
مشکل کمآبی رنج میبرد( .ایسنا)

د کــــــه
مطبوعات
ایــــران
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الکترونیــک

نیمه شب شرعی 23:45

ایرج نویسا

حسینعلی امیری
معاون پارلمانی
رئیسجمهور

از متن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
برداشــتهای متفاوتی شــده است .رئیس
مجلــس در زمان تصویب این قانون اشــاره
کرد که این قانون شــامل شــهرداران هم
میشود ،اما حقوقدانان یا شورا در تفسیر این
قانون برداشت میکنند که شامل شهرداران
نمیشــود .ما اگر مجبور شــویم به مجلس
استفســاریه میدهیم تا آنها جــواب ما را
بدهند .منتظریم تا تفسیر دیوان محاسبات
و معاونــت حقوقــی ریاســتجمهوری را
هم بگیریم؛ اگــر اختالفی بــود ،از مجلس
استفساریه میگیریم( .انتخاب)
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محسن هاشمیرفسنجانی ،رئیس شورای
شــهر تهران ،در گفتوگو با این روزنامه
تصریح کرد :باید توجه کرد که از زمان بروز نوسانات
اقتصادی تا امروز ،زمان زیادی نگذشته است ،به این
معنی که امروز کمتر از  6یا 7ماه است که ما مشکالت
اقتصادی اخیر را که بیشتر آن ناشی از تحریم است،
مشاهده میکنیم .در همین مدت هم ،آنقدر مؤلفهها
و عوامل دخیل در اداره کشــور تغییر کرده است که
قطعا اکنون نمیتوان مدعی شد که دیگر به دولت برای
اداره کشور امیدی نیســت .به همین دلیل است که
رهبر معظم انقالب تأکید دارنــد دولت باید حمایت
شود تا بتواند مشکالت را مدیریت کند.
محمدرضا تاجیک ،نظریهپرداز سیاسی
اصالحطلب ،درجریان گفتوگو با این
رســانه بیان کرد :بــه نظر من ،شــبهاصالحطلبان
بیشترین ضربه را به جریان اصالحطلبی زدند؛ آنها
تالش کردند از جریان اصالحات یک برج بابل بسازند
تا به عرش قدرت و منفعت برسند .به همین دلیل نیز

در مرحله نخست باید جریان اصالحطلبی را از دست
شــبهاصالحطلبان منفعتطلب نجات دهیم .امروز
عدهای به نــام اصالحطلبی مانع بزرگی در مســیر
توفندگی و بالندگــی جریان اصالحــات به وجود
آوردهانــد .ایــن عده ،جریــان اصالحطلبــی را به
منفعتطلبی خود تقلیل داد ه و یک چهره غیرلطیف
و غیراصالحی از جریــان اصالحطلبی به مردم ارائه
کردهاند.
عباس عبدی ،تحلیلگر اصالحطلب،
در گفتوگو با ایــن روزنامه درباره
مفهوم امید و چگونگی ایجاد آن در جامعه صحبت
کرده اســت .وی با بیان اینکه امیدوارکردن مردم با
سخنرانی ،وظیفه دولت نیســت ،بیان کرد :ممکن
اســت این وظیفه درمیان امثال من ،شــما و دیگر
رسانهها احســاس شــود ،اما واقعیت آن است که
عملکرد و نه سخن دولت ،ریشه این امیدواری است.
وی افزود :اولین پرســش این اســت که آیا دولت
خــودش به آینــده امیدوار اســت که حــال قصد

او را بیشــتر با دوبله نقش اوشین در سریال
«ســالهای دور از خانه» به خاطر داریم در
رثای او گفت :فکر میکنم خداوند برای بار دوم
دست به خلق چنین حنجره و احساسی نزند.
عرفانی همتا ندارد .هر کســی هم بیاید دیگر
آقای عرفانی نمیشــود .حســین عرفانی از
جمله کســانی اســت که نبودش تا ابدالدهر
کامال احساس خواهد شد ،به این دلیل که نوع
کاری که او میکرد ،استایل کاری ،قدرت صدا
و درکــی کــه از ُر ل داشــت کامــا
بینظیر بود.

جمع یاران احمدینژاد در اوین جمع شد

پساز برگزاری 2جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات رئیس
دفتر احمدینژاد ،حکم غیرقطعی وی اعالم شــد .به گزارش
شــهرآرا ،پساز آنکه درجریان برگزاری جلسات رسیدگی به
اتهامات اسفندیار رحیممشایی ،وی با اقدامات جنجالی ،سعی
در برهمزدن نظم دادگاه داشت ،رئیس دادگاه ،ختم رسیدگی
به اتهامات را اعالم کرد و وعده داد بهزودی حکم دادگاه اعالم
خواهد شد .دراینراستا ،روز گذشــته غالمحسین اسماعیلی،
رئیس دادگســتری تهران ،در نشستی خبری ،حکم مشایی را
اعالم کرد.
وی با بیان اینکه رأی صادرشده غیرقطعی است ،تصریح کرد:
نتیجه دادرسی این اســت که در 3فقره اتهامی آقای اسفندیار
رحیممشایی ،اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی بهمنظور ارتکاب
جرم علیه امنیت کشــور بهاســتناد ماده ۶۱۰قانون مجازات
اسالمی اســت که براســاس آن ،وی به تحمل ۵سال حبس
محکوم شد.
به گزارش میزان ،اسماعیلی ادامه داد :وی برای اتهامی دیگر،
دایر بر تبلیــغ علیه نظام مقدس جمهوری اســامی ایران ،به
استناد ماده ۵۰۰قانون مجازات اســامی به تحمل یک سال
حبس و درباره اتهام ردیف سوم دایر بر توهین به مقامات قضایی

امیدوارکردن مردم را دارد؟ آقای جهانگیری صادقانه
بگوید آیا خودش به آینده امیدوار اســت؟ از چهره
مشخص میشود که آیا یک فرد به آینده امید دارد یا
ندارد .سیاســتی با عنوان امیددرمانی دولتی وجود
ندارد که حال بخواهیم صرفا با صحبتکردن ،جامعه
را امیدوار کنیم.
این روزنامه بهمناسبت فرارسیدن
مــاه محــرم ،بــا حجتاالســام
محمدمهدی مانــدگاری ،از وعاظ معروف کشــور،
گفتوگو کرده و درباره حد و اندازه ورود منبریها به
موضوع سیاســت از وی پرسیده اســت .این خطیب
مشــهدی دراینباره بیان کرده اســت :اگر (تطبیق
مسائل دینی با مسائل سیاســی روز) در قالب سؤال
مطرح شود ،شــاید تنش کمتری ایجاد کند ،چون ما
نگاه اخالقی سیاســی داریــم .مثال حر بــه محضر
امامحســین(ع) که رســید ،عذرخواهی کرد و گفت
ببخشید که من درمقابل شما قرار گرفتم و وظایفم را
دربرابر شما انجام ندادم .امروز هم ما میتوانیم بپرسیم

بهسبب انجام وظیفه ،به تحمل ۶ماه حبس محکوم شد.
رئیس دادگستری کل استان تهران افزود :درمجموع مجازات
لونیم است ،اما چنانچه همین
آقای اسفندیار رحیممشایی ۶سا 
رأی به تأیید دادگاه تجدیدنظر برســد و تغییری در آن حاصل
نشود ،بهموجب قانون ،مجازات اشد یعنی صرفا ۵سال از حبس
قابلیت اجرا خواهد داشت.
رئیس دادگستری کل استان تهران در پاسخ به پرسشی مبنیبر
اتهام جاسوسی آقای مشایی گفت :اتهاماتی دیگر درباره ایشان
و اشخاص دیگر که در پرونده از آنها نام برده شده ،در پرونده
مطرح است .این بخش هنوز در دادگاه مفتوح است و هنوز به
آنرسیدگی و درباره آن اظهارنظر نشده است که بعداز فرایند
رسیدگی در دادسرا نتیجه آن اعالم خواهد شد.
اسماعیلی همچنین در این نشست ،حکم یار دیگر احمدینژاد،
علیاکبر جوانفکر ،را اعالم کرد .براساس اعالم اسماعیلی ،وی
به اتهام اجتمــاع و تبانی بهمنظور ارتکاب جــرم علیه امنیت
کشور ،به 5سال و یک ماه حبس محکوم شد .حکم جوانفکر نیز
غیرقطعی است و میتوان در آن تجدیدنظر کرد .حمید بقایی ،از
دیگر افراد نزدیک به رئیس دولتهای نهم و دهم ،نیز این روزها
میهمان اوین و مشغول تحمل مجازات است.

آیا فکر نمیکنید امروز ما هم در این 40سال انقالب
باید از امام حســین(ع) و امام زمان(عج) عذرخواهی
کنیم که وظایفمان را بهخوبــی انجام ندادیم؟ ما هم
نباید مثل حر با واسطه حضرت اباالفضل(ع) به محضر
امام زمان(عج) برویم و توبه کنیم؟ اگر کوتاهیهای ما
نبود ،شــاید وضعیت انقــاب و نظام بهتــر بود .این
درقالب یک بحث اخالقی و سیاسی جای میگیرد که
شائبه سیاسیکاری هم در آن نیست.
حسین ســاحورزی،
نایبرئیس اتاق ایران،
طی یادداشتی در این روزنامه نوشت :دولت باید از
یک نقطه ،کار اصالحات اقتصادی را شــروع کند و
البته باید دستش نیز باز باشدکه برخی تصمیمها را
در مســیر پیداکردن متحــدان تازه اتخــاذ کند تا
ایســتادگی دربرابر تحریمها ممکن باشد ،یا اصوال
راهی برای متوقفکردن تحریمها پیدا شــود .نقطه
عزیمت دولت در اصالحات اقتصادی میتواند و باید
از سیاستگذاری از مسیر بازار ارز باشد.

