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رهبر معظم انقالب:

شیعه و سنی در دشوارترین میدانها
کناریکدیگرند

بیانــات رهبر معظــم انقــاب اســامی در دیدار
دســتاندرکاران کنگــره شــهدای اســتان
سیستانوبلوچســتان که در تاریخ شانزدهم بهمن
 ۹۶برگزار شده بود ،صبح دیروز در محل این همایش
در زاهدان منتشــر شــد.حضرت آیتاله خامنهای
در این دیدار با اشــاره به عالقه عمیق خود به مردم
سیستا نوبلوچستان،مردمبلوچراگرم،صمیمی،باصفا
و بااستعداد و مردم سیستان را ازلحاظ گذشته تاریخی
در بین همه اقوام ایرانی ،کمنظیر و درخشان توصیف
و خاطرنشان کردند :با وجود این استعدادهای سرشار،
در دوران قاجار و پهلوی به مردم سیستانوبلوچستان
بیاعتناییمیشدوهمینموجبشدکهاستعدادهای
مردم بروز نکند.ایشــان ،خدمات انجامشده در این
منطقه در ســالهای پس از انقالب را نشانه محبت
دوطرفه مردم و نظام دانســتند و با اشاره به نیازهای
مطرحشده از جانب اســتاندار در این دیدار افزودند:
نیازهای مردم استان همچون آبشیرینکن و خط
آهن را باید از طریق مسئوالن ارشد دولتی بهطورجدی
دنبال کنید و با میدانآوردن بخش خصوصی ،استفاده
از منابع صندوق توســعه ملی نیز امکانپذیر خواهد
شد.رهبر معظم انقالب اسالمی ،سیستانوبلوچستان
را همچون استانهای کردســتان و گلستان مظهر
وحدت اســامی و الگوی همکاری و زندگی برادرانه
شیعه و س ّنی برای دنیا دانستند و با تأکید بر هوشیاری
در مقابل تفرقهافکنی دشــمن گفتند :شهادت یک
نوجوان س ّنی در دفاع مقدس یا شهادت یک مولوی
اهل ســنت بهعلت دفاع از انقالب اسالمی بهدست
ضدانقالب ،نشــان میدهد برادران شیعه و سنی در
جمهوری اسالمی در دشــوارترین میدانها در کنار
یکدیگر حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنری این
حقایق و وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.

سرمقاله

ادامه از صفحه یک :اینطور که بهنظر میرســد
مناقشههای بین شهرداری و شورای شهر تهران جدی
است .از طرفی اصالحطلبان میدانند که در پایان این
دوره کاری نجفی ،باید پاسخگوی عملکرد او باشند؛
بههمینخاطر هیچ بعید نیست که تصمیم به تغییر
شهردار بگیرند .تغییر یا عدمتغییر در شهرداری تهران
یکی از مهمترین چالشهای جریان اصالحات است
و طیفهای مختلف این جریان سیاســی را درگیر
میکندوبیشازهمهکارگزارانیها.نجفیازکارگزاران
جداشده اما هنوز هم با این حزب شناخته میشود،
حزبیکهقطعاًازعملکرداودرشهرداریراضینیستند.
کارگزارانیهای فنساالر که به عملگرایی و داشتن
مدیران کارامد شهره هستند ،توقع یک شهرداری در
حد و اندازه شهرداری کرباسچی را داشتند و نجفی از
پس ترسیم جلوه تکنوکرات آنان برنیامد .این طیف
اکنون بر سر دوراهی واگذارکردن کرسی شهرداری
و کارنامه بد نجفی قرار گرفتهاند .محسن هاشمی یکی
از چهرههای اثرگذار بر سرنوشت شهرداری است .او
عالوه بر اینکه رئیس شورای شهر است ،کارنامه خوبی
هم در مدیریت مترو تهران دارد و قبل از انتخاب نجفی
نیز یکی از گزینههای احتمالی برای تصدی پســت
شهرداری بود .اینطور که شنیده میشود رایزنیهایی
با او در این زمینه صورت گرفته است؛ چه آنکه محسن
هاشمییکیازعناصرتعیینکنندهدراینمسئلهاست.
نقش اصالحطلبان ریشهدار را نیز در این موضوع نباید
دستکم گرفت .آنان در دوقطبیباران -کارگزاران
برای انتخاب شهردار عقبنشینی کرده بودند و نمره
بد نجفی فرصت خوبی برای تصاحب این کرســی
در اختیارشان قرار داده اســت .درست است که این
گروه قب ًال در مقابل کارگزاران پاپسکشیده و اجازه
داده بودند که محسن هاشمی بر نامزدهایشان یعنی
مهرعلیزاده و ابتکار ترجیح داده شود ،اما بازهم نقش
تعیینکنندهای دارند و باید دید که کی و به نفع چه
کسی سکوت خود را میشکنند .شورای شهر و مجمع
نمایندگان تهران اصالحطلباند؛ امــا ازآنجاییکه
گفتمان اصالحطلبی بدون نقد معنا ندارد ،چشم به
روی ضعفهای شهردار اصالحطلب نبستهاند .هر یک
از این دو نهاد در آینده شهرداری و شهردار فعلی نقش
خواهند داشت .انتقادهای عارف در جریان روزهای
برفی موضع طیف نزدیک به او را نشــان داد .شورای
شهریها هم که مدام در حال انتقاد هستند؛ بااینحال
روی مخالفت کامل شورا با نجفی چندان نباید حساب
کرد؛ زیرا طیف حاضر در شــورا نظر واحدی ندارند و
ادامه یا عدم ادامه کار نجفی بیشتر متأثر از جریانهای
خارج از شوراست؛ همانطور که انتخاب او تحتتأثیر
رایزنیهای بیرون از شــورا بود .در این میان از نقش
اعتدالیهای نزدیک به روحانی نیز نباید غافل شــد.
این طیف از رسیدن کرسی شهرداری به اصالحطلبان
ریشهدار چندان خوشحال نمیشــود .تقابل این دو
طیف درباره شهردار تهران نوعی بازی مقدماتی برای
تقابل آنان در انتخابات 1400است.

مخالفان روحانی نگراناند رفراندوم رویه شود

در بررسی بودجه آنچه را به نفع مردم است در اولویت قرار میدهیم

دولت نباید در کار احزاب دخالت کند

امیر محبیان ،فعال سیاسی :رفراندوم یک اصل قانونی است؛ اما بهنظرم
شاید دلیل مخالفان این باشد که نمیخواهند این موضوع رویه شود .اگر هر
رئیسجمهوری بخواهد همهپرسی برگزار و تغییراتی ایجاد کند ،مشکلساز
میشود .به گمانم برای روشنشدن موضوع ،شایسته است آقای روحانی در
این مورد توضیح بیشتری بدهد ،شفاف اعالم کند که منظورش از همهپرسی
چیست .هماکنون بحثها و تحلیلها در فضایی غبارآلود و بر مبنای ظن و
گمانه است .ایشان باید مشخص کند همهپرسی در چه حوزهای را منظور
دارد .بههرحال برخی قوانین ما سیستم بوروکراتیکی را ایجاد کرده که گاه
اجازه تحرک را میگیرد.

سیدهفاطمه ذوالقدر ،نماینده مجلس :از همان ابتدا که بودجه به مجلس
آمد هدف ما این بود که این بودجه به نفع قشر ضعیف و مستضعف بسته شود .بر
همین اساس همکاران ما در کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی در بودجه اعمال
کردند؛ همچنین در بحث هدفمندی یارانهها که ممکن بود احیاناً بیعدالتی رخ
دهد و برخی اقشار ضعیف و مستضعف از دریافت یارانه محروم شوند ،این بند
از سوی کمیسیون تلفیق اصالح و مقرر شد یارانه کسی قطع نشود .در بودجه
امسال ردیف خاصی برای اجرای عدالت و مبارزه با فقر پیشبینیشده ،همچنین
برای حقوق زیر دو میلیون تومان ،بازنشستگان و معوقات حقالتدریسیها رقم
خوبی در نظر گرفته شده است.

اشرف بروجردی ،فعال سیاسی اصالحطلب :ما تا االن دیدیم که خیلی از
موضوعات در احزاب به بحث گذاشتهشده و مناظره هم انجامگرفته ،اما دولت از
آن بهرهبرداری الزم را نکرده است .مهم این است که دولت بتواند از میان مباحث
فیمابین و تعاملی که ممکن است اتفاق بیفتد ،اســتفاده ببرد .رویکردهای
مرضیالطرفین میتواند به کارکرد بهتر دولت کمک کند .در اینگونه تصمیمها
کسی حق ندارد که بگوید حرف من فصلالخطاب است .تصمیمهای احزاب
باید بر اســاس یک مبنای علمی و یک رویکرد اجماعــی و نگاه فراملی به آن
پرداخته شود و در معرض دیگران قرار داده شــود .به دولت هم اعالم شود تا
بهرهبرداریهای الزم از آن صورت بگیرد .دولت نباید در کار احزاب دخالت کند.
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روحانی در نشست دولتیها با اقتصادیها ،جواب مخالفان را داد

منمسئولاجرایقانونم

آوا صدر| گروه سیاست
نشست مشترک وزی ران و استانداران با ســازمانهای اقتصادی یک میهمان ویژه داشت:
avasadr@live.com
«حسن روحانی ،رئی سجمهور» .میهمانی که گویا آمده بود تا در این نشست به واکنشهای
تندوتیز یکی دو روز گذشته پاسخ بدهد ،به آنانی که پیشــنهاد روحانی مبنی بر برگزاری رف راندوم را به شدیدترین شکل
ممکن به بوته نقد کشیده و او را به «بن یصدر» تشبیه کرده و «بح رانآفرین» خواندند و حتی پیشنهاد دادند رف راندومی ب رای
ادامه حضور یا کناررفتن خودش از پاستور برگزار شود! آنانی که اعتقاد دارند روحانی با این پیشنهاد ،خیانت کرده است و ...و
روحانی آمد و در پاسخ به همه این واکنشها و همی نطور تحلی لهایی که م یگفت رئی سجمهور باز هم از کنار این پیشنهاد
عبور م یکند و حتی خودش هم اج رای یکردن آن را جدی نم یگیرد ،ب رای بار سوم پیشنهاد خودش را تک رار کرد!

روحانی ابتدا از حضور مــردم در راهپیمایی
 22بهمن امســال گفت ،حضوری که تقدیر
رهبر معظم انقالب را هم بهدنبال داشــت.
رئیسجمهور این حضــور را «باعظمت» و
«باشــکوه» خواند و گفت« :حضور مردم در
همه استانها و شهرها بسیار باعظمت بود و
نشان داد که مردم ما از راه و مسیری که حدود
چهل سال پیش شروع کردند ،برنمیگردند و
آن را ادامه میدهند».
روحانی در ادامه یک آمار جالب هم ارائه داد:
«حضور مردم به این معنا نیســت که مردم
ما مشکل و کاســتی نمیبینند .مشکالت را
باید حل کرد؛ اما مردم ما مســیر استقالل را
درســت تشــخیص دادهاند .اگر امروز هم از
مردم بپرسیم اســتقالل میخواهید یا مثل
قبل انقالب بیگانــگان تصمیم بگیرند بیش

از ۹۸درصد مردم میگویند استقالل .اگر از
مردم بپرسیم اســتقالل ،آزادی و حاکمیت
عدل میخواهید یا وابستگی ،باز به استقالل
و آزادی رأی میدهنــد .مردم میخواهند به
فرهنگ دینی و ملیشان توهین نشود .من
معتقد هستم این مســیر و راه قابل بازگشت
نیست .ملت ما همان آرمانها را دارد و همان
مسیر را ادامه خواهد داد».
از ســال اولی که به پاســتور آمــد ،یکی از
کلیدواژههای سخنانش «امید» و «نشاط»
در جامعه بود .چهارســال گذشته و روحانی
هنوز هم از «نشــاط» حرف میزند« :اراده،
اطمینان ،نشــاط و امید به آینده ،اســاس
پیشرفت است .مدیرانی باید بمانند که به آینده
امید صددرصدی دارند .انسجام و وحدت مردم،
عامل پیروزی انقالب اسالمی بود و تا زمانی

ابهام در ابهام
نسل فردا  :نمایندگان پیگیر شدند و درنهایت فیلمی
را که گفته میشود مربوط به لحظات خودکشی کاووس
سیدامامی ،استاد دانشگاه امامصادق(ع) است ،دیدند.
برخی نمایندگان پس از دیدن این فیلم گفتند همهچیز
مشخص و شفاف است و این استاد با پیراهن خودش را

دار زده و چون شکی نیست که خودکشی کرده ،خانواده
این استاد هم درخواست کالبدشکافی ندادند؛ ازجمله
«نقوی حسینی» و «عالءالدین بروجردی» که گویا این
فیلم آنان را قانع کرده و به این نتیجه رسیدهاند که واقعاً
خودکشی بوده است!
محمدرضا عارف ،رئیس فراکســیون امید نیز ضمن
اینکه تائید میکند در فیلمی که به نمایندگان نشان
دادهشده ،این استاد با پرتاب یک شیء تالش داشت

بگوید؛ اما نباید او را بازخواست کنیم.
زمان زیــادی از هجمهها به روحانی بر ســر
ماجــرای امکان نقــد پیامبــر و معصومین
نمیگذرد؛ رئیسجمهور اما بازهم به ســراغ
پیامبر و اهلبیت و آیات قرآن رفت تا شــاید
سواد حوزوی خود را به رخ آنانی بکشد که او
را به بیسوادی در این زمینه متهم میکنند:
«دین اسالم بر مبنای سختگیری و زندان
نیست .مبنای اسالم تشــریع و تبلیغ است.
خدا به پیامبر(ص) میفرماید تو میخواهی
خیلیها را هدایت کنی ،اما امکانپذیر نیست.
پیغمبر قصد داشت خیلیها را هدایت کند و
نمیخواست حتی یک نفر در گمراهی باشد؛
اما خداوند به او میفرماید تو رسالتت را انجام

المپ را بشکند و پیراهنش را درآورد و تالش کرد از آن
بهعنوان ابزاری برای دارزدن خود استفاده کند ،تلویحاً
اشاره میکند که بهتر است فیلم دقیقتری دراینباره
نمایش داده شود.
علی مطهری اما قانع نشده است و میگوید در فیلمی که
به نمایندگان نشان دادهشده ،خودکشی محرز نیست.
مطهری میگوید :در این جلســه همچنین فیلمی از
داخل سلول آقای سیدامامی نشان دادند .در این فیلم

بده و اینکه چه کســی هدایت شود یا نشود
وظیفه خداست .ما نباید برای خودمان وظیفه
مافوق طاقت درست کنیم و نباید برای مردم
دین تعریف کنیم .اسالم دین مشقت نیست
و خداوند حکم جعل نکرده است و حکمی از
سوی خدا جعل نشده است».
رئیسجمهور درباره برخــی تنگنظریها
در برخورد با فضای مجازی هم سخن گفت:
برخی مسائل مربوط به فضای مجازی را درک
نمیکنند .گاهی دیدن یک عکس نامناسب
یا یک جمله ،طنز یا کالم بد همه توجهها به
فضای مجازی را به این سمت معطوف و فضای
منفی ایجاد میکند .مسائل نامناسب در همه
حوزهها و در همه جای دنیا وجود دارد .ما باید

لحظه خودکشی مشهود نیست؛ اما حدود هفت هشت
دقیقه ایشان (سیدامامی) مشغول اقداماتی است که
نشان میدهد احتماالً قصد خودکشی دارد .در اینجا
کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده،
درحالیکه باید زودتر متوجه میشــده و از این اتفاق
جلوگیری میکرده است.
مصطفی کواکبیان از دیگر نمایندگان مجلس نیز این
پرسش را مطرح کرده که اگر خودکشی صورت گرفته
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که این انسجام و وحدت هست ،هیچ قدرت
خارجی کاری از پیش نخواهد برد».
بازهم تأکید کرد که سال آینده ،سال نشاط
و امید و شادمانی مردم ایران است و خطاب
به استانداران گفت :سختگیری نکنید و در
زندگی خصوصی مردم دخالت نکنید و آنچه
امام گفته را اجرا کنید.
«دخالتکــردن در زندگی مــردم» هم از
دیگر کلیدواژههای ســخنان رئیسجمهور
در سخنرانیهایی است که بهطورمعمول با
چاشنی نقد و کنایه به اینوآن همراه میشود؛
بدون اینکه نام خاصــی از ارگان خاصی برده
شود! رئیسجمهور دیروز بازهم از دیگرانی که
اشاره مستقیم به آنان نمیکند ،خواست که در
زندگی خصوصی مردم سرک نکشند و گفت:
کسی شــاید در خانهاش غیبت کند یا دروغ

خودمان برای پاالیش و تزکیه آن تالش کنیم
واینمسائلدلیلنمیشودکهبافضایمجازی
برخوردسلبیکنیم.اینفضایمجازیبستری
است که فضا را برای کسبوکار ،شغل ،علم،
کشاورزی ،آسایش و ...مردم فراهم میکند.
روحانی در واکنش به نقدها درباره پیشنهاد
رفراندوم هم ترجیــح داد یادآور شــود که
رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی
است و در قسمتی دیگر از سخنانش هم گفت:
«در ناآرامیهای  ۹۶به پلیس دستور دادیم
بدون اسلحه وارد خیابان بشوند ».دوره بعدی
روحانی نمیتواند کاندیدا شــود .اگر میشد
دیگر از «لولهکردن» و «گازانبری» و ...خبری
نخواهد بود!

چرا مسئولین زندان دقت نمیکنند که این حوادث در
زندان اتفاق نیفتد.
فیلمخودکشیسیدامامیهمانندفیلمخودکشی«سینا
قنبری»باتائیدوتکذیبهایمختلفیروبهروشدهاست.
ابهامها آنقدر زیاد است که حتی سپاه اعالم آمادگی
کرد که مستندات و مدارک خود را دراینباره به مجلس
ارائه بدهد .نمایندگان اما این روزها مثل مردم ،رسانهها
و اطرافیان این استاد شوکه شدهاند!

کافه سیاست

احمدینژاد برای  70سال اصولگرایان بس است!

این هم شد انقالب؟!
1
علی آقامحمدی ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت :برخی
تا دو تار مو میبیننــد ،میگویند این
هم شد انقالب؛ درحالیکه نمیدانند
ما کشــور را با چه وضعیت حجابی در
دست گرفتیم و حال که از آن شرایط
عبــور کردهایم ،عدهای بــه وضعیت
کنونی حجاب گالیه میکنند .وظیفه
ما نیست که مردم گناه نکنند ،بلکه ما
مکلف هستیم مســائل را نظم دهیم
و با رفتارمان مردم را به دامن اســام
برگردانیم.

بدعت است
2
حجتاالســام محمدتقــی
فاضل میبدی ،عضو مجمع محققین
و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به
سخنان اخیر آیتاله علمالهدی ،خطیب
نمازجمعه مشــهد ،در خصوص اینکه
حضور در راهپیمایی روز  22بهمن در
نص صریح قرآن آمده است ،گفت :ما در
قرآن کریم ،اص ً
ال چنین نص و مضمون و
داللتی نداریم .شرکت در راهپیمایی یک
وظیفه ملی اســت؛ اما این را بهحساب
دین و آیات قرآنی گذاشتن ،به نظرم یک
«بدعت» بسیار بزرگ است.

گیشه بین الملل

معرکه ایران و اسرائیل

یالیومنوشت:حملهاس رائیل
بزبانرأ 
روزنامهعر 
در تاریخ ششــم فوریه  2018به دمشق ،نشان
داد که صهیونیســتها هنوز قادر به دیکته
تاکتیکهای خود به پوتین هستند؛ چ راکه در
مقابل،پوتینهمقصداستفادهازبرگهاس رائیلی
را دارد .رئی سجمهور روسیه در پی آن است که
از دو مهره ترکیه و اس رائیل ب رای اهداف خود در
سوریه ،بههم راه ای ران یا نظام اسد ،استفاده کند.
وینم یخواهدترکیهیااس رائیلراازدستبدهد
یا اینکه این دو روسیه را به بهایی ارزان بفروشند
و بهسمت آم ریکا متمایل شوند .پوتین ب هدنبال
آن اســت که منافعی حیاتی ب رای اینها در
هماهنگی با روسیه باقی بماند :چه اکنون که
زمان انتخابات اســت و چه در آینده در سایه
رقابت روسیه با آم ریکا.پوتین با ورقه کردی مانور
م یدهد و آنان را مجازات م یکند؛ به این دلیل
که به آم ریکا پناه بردهاند؛ اما همزمان در بازگشت
را نیز ب رایشان باز گذاشته است .روسیه ،به ای ران
دربارهاس رائیلهشدارم یدهدوبهاس رائیلدرباره
ای ران .در ادامه راه را ب رای آنان م یگشاید تا قواعد
بازی روسیه را بهطورکامل قبول کنند.اس رائیل از
اینمسئلهروسیهدرسوریهآگاهاستوازهمین
باب وارد معرکه م یشود؛ پس به پوتین م یگوید
بگذار با ای ران مقابله کنیم ،هم ما از این امر بهره
م یب ریم و هم شما! رئی سجمهور روسیه با این

درخواستموافقتم یکند.درهمینزمان،ای ران
به او م یگوید اجازه بده یک مرکز ثقل نظامی
علیهاس رائیلبناکنیم،همشماسودم یکنیدو
همما؛پوتینبااینخواستهنیزموافقتم یکند؛
حداقل تاکنون چنین بوده است .ترکیه نیز از
پوتین م یخواهد اجازه ض ربهزدن به کردها را به او
بدهد ،تا این اقدام ب رای هر دو دولت مفید باشد.
در مقابل ،ترکیه مانند اس رائیل متعهد م یشود
که وارد ائتالف با دولتهای خلی جفارس یا آم ریکا
نشده و اعمالی متناقض با منافع روسیه انجام
ندهد! در این میان ،معرکه بین ای ران و اس رائیل
واقعاً پیچیده است. ...
به گزارش ب یب یسی ،ملکه انگلیس در آستانه
ورود به سن ۹۲سالگی است و ظاه را ًکشورهای
مشــترکالمنافع که تعداد آنها به  ۵۳عدد
م یرســد در خفا بهدنبال کسی هستند که
بعد از فوت وی ،ریاست آنها را به عهده بگیرد.
این مسئله با توجه به اینکه ریاست کشورهای
مشــترکالمنافع بهصورت موروثی از ملکه به
شاهزاده ولز (بزرگت رین فرزند ملکه) نم یرسد،
حائزاهمیت اســت.گفتنی است ،کشورهای
کالمنافعگروهیراباهدفبررسیراههای
مشتر 
اداره این مجموعه تعیین کردهاند .ق رار اســت
اعضای این گروه بعدا ًدیداری در لندن داشــته
باشند.



کینه ندارم
3
احمد توکلــی در گفتوگویی
بــا خبرآنالین دربــاره رابطــهاش با
میرحســین موســوی گفت :ما باهم
دشمنی نداریم.
من نســبت به ایشــان هیچ کینهای
نــدارم .از کارش بــدم میآیــد؛ اما
کینهای ندارم که او را نفرین کنم .شاید
حس او هم به من همین باشــد؛ ولی
اختالفات ما واقعی اســت .چه کنیم.
من بر سر اختالفات از کابینه او استعفا
دادم .میگفتــم همهچیــز را دولتی
نکنید.

اخبار داخلی

من مسلمان نیستم؟!
 4هــادی غفــاری ،روحانــی
اصالحطلــب و نماینده ســابق مجلس
در گفتوگویــی ،بــه رد صالحیــت
چندینبارهاش از سوی شورای نگهبان
اشاره کرد و گفت :شــورای نگهبان در
مجلس چهارم ،پنجم ،هفتم و نهم من را
ردصالحیت کرده و نوشته به این دالیل
صالحیت شما احراز نشــد :عدم التزام
عملی به اسالم؛ یعنی من با  9متر عمامه
مسلمان نیســتم! ،عدم اعتقاد به نظام
جمهوری اســامی ،عدم التزام به قانون
اساسی و سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

لحظاتآخراستاد

لیست ســیاه ســوداگ ران ارز ،استیضاح
ب رای خودکش یها ،واکسیناسیون نظام با
گفتوگوی ملی ،ضرورت اصالح قوه قضائیه،
توگوی اخیر
یادداشتهایی درباره سه گف 
رئی سجمهور ،نمایش دقایق آخر زندگی
ســیدامامی ۵/۲ ،میلیــارد دالر ای ران یها
در جیب ترکیه و ضــرورت خانهتکانی در
اصالحات از محورهایی بــود که موضوع
گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای
دیروز ق رار گرفت.روزنامههای سهشــنبه،
 ۲۴بهمنمــاه در حالی چاپ و منتشــر
شــدند که موضوع همهپرسی ،پیگیری
خودکشی استاد دانشگاه در زندان و ارسال
فهرست دالالن عمده ارز به سازمان مالیاتی
و تحوالت بازار ارز از محورهای برجسته آنها
محسوب م یشدند .همچنین نوشتههای
تحلیلی پی رامون سخن رانی رئی سجمهور
درراهپیمایی ۲۲بهمنوحواشیاختتامیه
جشــنواره فیلم فجر و سخنان جنجالی
حاتم یکیا از دیگر مواردی بود که در شماره
دیــروز روزنامهها موردتوجه قــرار گرفت.
روزنامه شرق تصویر هم راه با لبخند روحانی
را پ سزمینه عنــوان واکنشهای تند به
پیشنهاد رف راندوم در صفحه نخست خود
ق رار داد و در گزارشی از تاریخچه همهپرسی

و طرح موضوع آن در سالهای پس از انقالب
اسالمی نوشت .این روزنامه همچنین تیتر
اول خود را به گزارشــی با عنوان «نمایش
دقایق آخر زندگی سیدامامی» و حواشی
مرگ استاد دانشگاه امامصادق(ع) در زندان
اختصاص داد.روزنامه کیهان تیتر اول دیروز
خود با عنوان «مردم پای انقالب ایستادهاند
دولت در زمین دشــمن بازی نکند» را به
ادامه انتقادها از ســخنان حسن روحانی
در راهپیمایی  ۲۲بهمــن اختصاص داد.
این روزنامه همچنین در ستون یادداشت
روز خود نیز با همین رویکرد سه سخن رانی
و گفتوگوی اخیر روحانــی را موردنقد و
انتقاد ق رار داد.اعتماد که در شماره دیروزش
موضوع ورزش و مدیریت در ورزش را سوژه
اصلی نی مصفحه نخســت خود ق رار داد،
در گفتوگویی با وزیر ورزش و جوانان تیتر
«مثل شما بدبین نیستم» را انتخاب کرد
و سرمقاله دیروز اعتماد هم با عنوان «نگاه
غیرورزشی به ورزش» به قلم سعید فائقی
نوشته شده بود.روزنامه ابتکار تیتر یک خود
را از گزارش دیــروزش از انتقاد نمایندگان
نسبت به اصول برزمی نمانده قانون اساسی
با عنوان «میثاق ف راموششــده» انتخاب
کرد.

عضو ارشد پارلمان انگلیس :تحریمها با رفتار
فعلی ایران پایان نخواهند یافت.
محمدرضا سرشار ،نویسنده و منتقد ادبی در
واکنش به صحبتهای روز  22بهمن روحانی در
توییتر نوشت :در سخنرانی  22بهمن متأسفانه
رئیسجمهور برای چندمین بار دچار جوگیری
شد.
رژیم صهیونیستی در نامهای به شورای امنیت
با تکرار ادعای ورود یک پهپــاد ایرانی به حریم
هوایی این رژیم اعالم کرد که دولت سوریه را بابت
هر حملهای که از خاک این کشــور انجام شود،
مسئول میداند.
وحید یامینپور در واکنش به پیشنهاد برگزاری
رفراندوم توســط روحانی :اگر بنا باشد رفراندوم
صورت پذیرد ،بر اســاس یافتههای نظرسنجی

جناب آشــنا رفراندوم برای برگزاری زودهنگام
انتخابات ریاستجمهوری در اولویت است!
غفوریفــرد :جلیلی و قالیبــاف در انتخابات
مجلس رأی میآورند .همان یک احمدینژاد برای
 ۷۰سال اصولگرایان بس است!
بر اساس اعالم پایگاه اطالعرسانی کنفرانس
امنیتی مونیخ ،وزرای خارجه ایران و عربســتان
ازجمله شرکتکنندگان در این کنفرانس هستند.
در پی بازگشــایی پاکت نامهای حاوی پودر
سفید از سوی همسر رئیسجمهور آمریکا ،مالنیا
ترامپ به بیمارستانی در نیویورک منتقل شد.
«مریم رجوی» ،ســرکرده گروهک منافقین
در گفتوگو بــا روزنامه ســعودی عکاظ مدعی
شــد که عربســتان نقش مهمی در ازبینبردن
«بلندپروازیهای» ایران در قبال منطقه ایفا کرد.

داستان یک اعتراف

محترمانه و غافلگیرکننده بود ...در میان همه آن
مطالب یک نکته خیلی برای من قابلتوجه بود؛
ایشان توضیح داد که گزارش هفتگی قوه قضائیه
به رهبر معظم انقالب عرضه میشود و گاه حتی
ایشان برخی پروندهها را بهطورمستقیم درخواست
میکنند و به مطالعه پرونده میپردازند». ...
حاال پس از گذشت پنج ماه ،زائری ادعای دیگری
مطرح کرده و گفته که از او صراحتاً خواســتند
بنویسدکهگزارشهایهفتگیقوهقضائیهبهرهبر
معظم انقالب عرضه میشــود! زائری همچنین
گفته :تعجب میکنم رهبر معظم انقالب چطور
اجازه میدهند برخی مسئوالن و مدیران از اعتبار
ایشان برای خود هزینه کنند!

ذرهبین

نسلفردا :شهریور امســال بود .حجتاالسالم
محمدرضا زائری به دادســرای ویــژه روحانیت
احضار شد .پس از بازگشت از دادسرا ،این روحانی
که سابقه فعالیت رسانهای هم دارد و با دیدگاههای
ویژه خود بهطورمعمول خبرســاز میشــود ،از
برخورد خیلی خوب مأمــوران و بازپرس پرونده
و ...خبر داد و نوشت« :صادقانه اعتراف میکنم که
انتظار اینطور برخورد مؤدبانه و منطقی و صحیح را
نداشتم .از دم در و موقع ورود تا فرصتی که مفصل
با معاون محترم دادسرا صحبت کردم و بازجویی
انجام شد رفتار و شــیوه برخورد بسیار معقول و

عکس نوشت
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