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امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
جور ُهم َق َ
ِ
بل أن َی ِج َّف َع َرق ُُهم.
أعط ِهم ُا َ
مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش ُخشک شود ،بپردازید.
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انعکاس
••عصر ایران نوشت :سخنگوی دولت میگوید،
ورود زنان به ورزشگاه حاصل مطالبات درونزای
جامعه ایرانی است و ربطی به فشار خارجی ندارد.
اما چرا این مطالبات درون زا برای انتخاب وزیر زن
به نتیجه نرسیده است؟! حال آن که تابوی آن را
هم احمدینژاد با انتخاب خانم دکتر دستجردی
شکستهبودومسبوقبهسابقهاست.پساگرصرف
مطالبات درونزا کافی بود با حضور یک وزیر زن در
کابینه خود را نشان میداد و همین تازگیها هم
این فرصت با معرفی وزیر زن برای وزارت آموزش و
پرورشفراهمبودواتفاقنیفتاد.چرا؟چونفیفایی
در کار نبود!
••نامه نیوز مدعی شد :تصمیم سعید جلیلی
برای حضور در انتخابات جدی است .چندی پیش
مطرح بود که او می خواهد در تهران سرلیست
جبههپایداریقراربگیردوبافهرستاصالحطلبان
به سرلیستی عارف و فهرست شــورای وحدت به
سرلیستی قالیباف رقابت کند اما خبرها حکایت
از آن دارد که او از شهر مشهد به صحنه انتخابات
مجلس پا می گذارد.
••مشرق نیوز نوشت :سخنگوی وزارت امور
خارجه روسیه ضمن درخواست همکاری ایران
در خصوص پرونده خبرنگار روس گفت که تهران
تضمین داده به زودی این موضوع حل شود.
••صراط نیوز نوشت :حجت االسالم شهادتی،
مدیر دفتر روح ا ...صدرالساداتی -عضو خبرگان
رهبری -در پاسخ به این که آیا اخبار درباره حضور
نداشتن او در اجالس اخیر خبرگان رهبری صحت
دارد یا خیر و دلیل این غیبت چه بوده ،میگوید که
به آقای صدرالساداتی دسترسی نداشتم تا این
موضوع را پیگیری کنم .شهادتی در توضیح این
که «صدرالساداتیها االن کجا هستند که حتی
شما به عنوان رئیس دفتر هم به آن ها دسترسی
ندارید؟» میگوید« :قم بودنش که در قم هستند
ولی صحبتی نکردهایم؛ البته یک بار دورادور و
سرپایی یکدیگر را دیدهایم .دیگر شرایطش نبود و
نشدکهصحبتیکنیم».
••امیدنامه مدعی شد :محسن لرستانی که
اسفند  ۹۷در منزل مــادرش در سعادت آباد
تهران بازداشت شده بود ،روز گذشته با لباس
زندان و در حالی که ماسک بر صورتش زده بود
تا ناشناس بماند در دادگاه انقالب حاضر شد.
طبق شایعات مطرح شده ،جرم محسن لرستانی
مــربــوط بــه ســازمــان دهــی بــانــدی م ـیشــود که
فعالیت اش در زمینه تولید محتوای مستهجن با
استفاده از دختران جوان برای انتشار در فضای
مجازی است.
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تأکیدرئیسیبربرگزاریدادگاهجرمسیاسی
باحضورهیئتمنصفه

تازههای مطبوعات
••شهروند – پیروز حناچی شــهــردار تهران
به ایــن روزنــامــه در ایــن بــاره که آیــا رونــد تایید
شهرداری شما دلیل محافظه کاری تان شده
است ،گفت :محافظهکار نشدیم .بهخصوص
اگر به حر فهای استراتژیک من دقت کنید،
در حوزههای تخصصی هیچکدام تغییر نکرده
است.
••کیهان –رهــا شــدن فضای مجازی یکی از
مشکالت مخرب ســا لهــای اخیر در کشور
ماست....در همین روزهای اخیر مرور پرونده
لردگان خأل شبکه اجتماعی بومی را بیش از
پیش روشن کرد .پیش از این نیز وقایعی چون
اعتراضهای دیماه  96و ماجرای دختر آبی
و اعتراض کارگران هپکو نشان داده بودند تا
زمانی که در زمین حریف بازی کنیم ،بازنده
خواهیم بود .
••اعتماد -آیــت ا ...جوادیآملی ،در دیدار با
فرماندهنیرویانتظامیگفت:درکشوردهههای
مختلف فرهنگی همچون دهه کرامت ،دهه
والیــت و امثالهم وجــود دارد ولــی برخی در
مقابل این دههها ،دهه غارت و چپاول کشور را
داشتند که از آن ها غفلت شده بود و شما [نیروی
انتظامی] میتوانید جلوی این افراد را بگیرید.
••ایــران – ایــن روزنــامــه در مطلبی با عنوان
«تشکیل دولت کار با اجماع سه قوه» به تبیین
وضعیت اشتغال درکشور پرداخت و نوشت:
برخی کارشناسان دربـــاره بــروز یک بحران
فراگیر اقتصادی  -اجتماعی هشدار میدهند
در حالی که حسن طایی عضو هیئت علمی
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
آن را نبود تعادل در بــازار مـیدانــد و معتقد
است تشکیل یک دولت کار که بتواند اجماع و
همکاری سه قوه را داشته باشد بازار اشتغال
را به تعادل میرساند .علی اکبر محزون ،مدیر
کل جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار
ایران ،جابهجایی در حوزه اشتغال را شش تا 10
میلیون نفر اعالم میکند و از یک داده آماری
قابل توجه با نام جمعیت غیرفعال و تغییر نرخ آن
در ماهها و فصلهای اخیر خبر میدهد.
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روحانی:شرعی،قانونیومردمی عملکردن
 3رکنفعالیتوزارتاطالعاتاست

رئیسجمهوربااشارهبهاینکهبزرگترینسرمایهوزارت
اطالعات ،اعتماد رهبری ،مسئوالن و مــردم اســت ،از
زحمات مجموعه مدیران این وزارتخانه در ادوار مختلف و
بهویژهاکنونتقدیروتاکیدکرد:شرعی،قانونیوهمچنین
مردمی عمل کردن ،سه رکن اصلی فعالیت و ماموریت
های وزارت اطالعات است .وی ادامه داد :وظیفه بزرگ
وزارتاطالعاتایناستکهدردنیایدیجیتالبهکشف
حقایق بپردازد و با ارائه اطالعات و تحلیل های راهبردی
و آینده پژوهانه ،دیده بان صادق و دقیق مسئوالن کشور
باشد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االســام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز
گذشته و در دیدار وزیر ،معاونان و مدیران ارشد وزارت
اطالعات افزود :مجموعه وزارت اطالعات از مهم ترین
دستاوردها و سرمایه های نظام اسالمی است و این که بر
اساس قانون اساسی ،تنها دستگاه اجرایی است که وزیر
آنبایدمجتهدیعادلباشد؛یعنیمتشرعبودنکارکنان
ونیزشرعیوعادالنهعملکردنوزارتاطالعاتاولینو
محوریترینرکنفعالیتایندستگاهاست.ویهمچنین

اظهار کرد  :رویکرد وزارت اطالعات بایستی ایجاد و
استحکام«جامعهامن»وپرهیزازجامعهامنیتیباشد.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به تحوالت کشور
گفت :دشمنان نظام اسالمی و مردم ایران اگر چه
ممکن است اعتراف نکنند اما پذیرفته اند که راهبرد
فشار حداکثری شکست خورده است و این رویکرد را
باید در مقابل ملت ایران کنار بگذارند.وی اضافه کرد:
امروز مهم ترین قدردانی مسئوالن از ملت ،حفظ نظام
اسالمی ،ایران عزیز ،منافع ملی و اثبات کارآمدی و
خدمت به جامعه است .وی افزود :به رغم سختی ها و
دشمنی های بی سابقه علیه ملت ایران ،طی ماه های
اخیر شاخص های مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش
وزارت اطالعات در این زمینه برجسته بوده است.
در این جلسه همچنین به جز گزارش وزیر ،تعدادی
از معاونان و مدیران ارشد وزارت اطالعات عالوه بر
گزارش عملکرد حوزه های تخصصی ،دیدگاه ها و
نظرات خود را در فضایی صمیمی با رئیس جمهور در
میان گذاشتند.

واکنشایرانبهعملیاتترکیهدرسوریه
همان طور که انتظار می رفت ،ایران از عملیات
ترکیه در خاک سوریه انتقاد و البته اعالم کرد
آمادگیمیانجیگریوتماسفوریبینمقامات
ترکیه و سوریه را دارد .وزارت خارجه کشورمان
در بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از «احتمال ورود
نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه» تأکید

کرده است« :ایران معتقد است چنین اقدامی
در صــورت وقــوع ،نه تنها نگرانیهای امنیتی
ترکیه را برطرف نخواهد کرد بلکه منجر به وارد
آمــدن خسارات مــادی و انسانی گستردهای
خواهدشد».کارشناسان،عملیاتترکیهوچراغ
سبز آمریکا را نوعی تناقض در ادعاهای پیشین

با دستور رئیس قوه قضاییه ،از این پس جرایم سیاسی هم با حضور هیئت منصفه
برگزارمیشود.هرچنداینموضوع،درقانوناساسیوهمچنینقانونجرمسیاسی
که سه سال پیش ابالغ شد ،وجود داشت ،اما کم بودن پرونده های جرم سیاسی یا
حداقل علنی نبودن آن ها ،ذهن عموم مردم را به این سمت برده که هیئت منصفه
تنها منحصر به جرایم مطبوعاتی است .اما قاضی سراج مشاور رئیس قوه قضاییه و
نمایندهآیتا...رئیسیدرنهادهیئتمنصفه،درجلسهدیروزاینمجموعهاظهارکرد:
«امسال هیئت منصفه با سال های قبل تفاوت دارد .با تاکید آیت ا ...رئیسی جرایم
سیاسیراهم اینهیئتبایدطبققانونرسیدگیکندوعالوهبرجرایممطبوعاتی،
جرایمسیاسیرانیزهیئتمنصفهمطبوعاترسیدگیخواهندکرد».بهگزارشایلنا،
قاضیسراجدرحاشیهاینجلسهیکباردیگردربارهعلتحضورنیافتناشدرجلسه
تودیعخوددرسازمانبازرسیتوضیحدادوگفت:منمسافرتبودموموضوعرادیر
بهمنابالغکردندبنابرایننتوانستمدرجلسهحاضرشوم.
▪سراج:منکنارگذاشتهنشدم

قاضی سراج درباره شایعه برکناری اش از سازمان بازرسی به علت داشتن پرونده،
اظهارکرد :من کنار گذاشته نشدم و همان طور که آقای محسنی معاون اول قوه
قضاییه هم فرمودند از سال ۹۶تا به حال چندین بار استعفا و تقاضای بازنشستگی
کرده و متاسفانه تا به حال موفق نشدهام .ممکن است سر استعفا ،یک ناراحتی و
نگرانیهمبرایآیتا...رئیسیپیشآمدهباشدامابههرحالچونفشارخیلیزیاد
بود،گفتمیکجوانبیایدکهبتواندکاررابهترانجامدهد.سراجهمچنیندرجلسه
هیئتمنصفهمطبوعاتگفت:درسالگذشته۱۸۰جلسههیئتمنصفهمطبوعات
برگزارشد.دراینجلسات ۸۰رسانهمحکومیتگرفتندکهعمدت ًامحکومیتهای
شانمالیبود.همچنیندرسالگذشته ۷۵نشریهبرائتگرفتند.سراجبااشارهبه
اینکهدرمجموع ۴۴۱نفردرسراسرکشورعضوهیئتمنصفهمطبوعاتهستند،
اعضایانتخابیاینهیئتدرتهرانرامعرفیکرد.علیاکبرکسائیانبهعنوانفعال
فرهنگی ،عفت شریعتی فعال حوزه بانوان ،شهریار بحرانی فعال حوزه سینما و
آلاسحاقازطرفاصنافازجملهچهرههایمطرحاینهیئتهستند.

آمریکا مبنی بر حمایت از کردها دانستند« .نادر
انتصار» در گفت و گو با ایرنا تأکید کرد :آمریکا
به کردهای سوریه بیشتر به چشم مهره های
تاکتیکی می نگرد .صدرالحسینی تحلیل گر
مسائل غرب آسیا هم گفت :دولــت ترکیه در
خطایی محاسباتی میخواهد با ناامن کردن
بخشهایی از سرزمین سوریه ،امنیت خودش
را تامین و با تولید ناامنی ،ایجاد امنیت کند ولی

حتماضرباتیرادرحوزهامنیتی،متقبلخواهد
شد.همچنینسعدا...زارعیکارشناسمسائل
غربآسیاگفت:اردوغاندرنهایتناگزیراستبا
هزینهزیاد،شرقفراتوبقیهمناطقتحتتصرف
ترکیهراتحویلدهد.بسیاریازتحلیلگرانهم
معتقدند ،کردها که اکنون با خیانت آمریکا تنها
ماندهاند،چارهایجرنزدیکشدنبهدولتاسد
نخواهندداشت.
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خبر

حمایتتمامقدامامجمعهاهواز
ازکارگرانبازداشتیهفتتپه

در پی انتشار خبرهایی مبنی بر بازداشت تعدادی از
کارگرانشرکتهفتتپهکهقصدداشتندبرایدیدار
بااعضایکمیسیوناجتماعیمجلسبااتوبوسعازم
تهرانشوند،نمایندهولیفقیهدراستانخوزستانو
امام جمعه اهواز با اشاره به دیدار چهره به چهره خود
با جمعی از کارگران این شرکت در یازدهم شهریور
گفت :در صورتی که بازداشت این کارگران صحت
داشته باشد ،قطعا با عوامل آن برخورد خواهم کرد.
حجتاالسالم والمسلمین موسویفرد در گفت
وگو با ایرنا ،با اشــاره به این که در این دیــدار حدود
 ۱۰نفر مشکالت را به نمایندگی از دیگر همکاران
خود بیان کردند ،افزود :در آن نشست از کارگران
خواستمکهبدونترسازچیزیبهبیانمطالباتخود
بپردازند.اگرفردیبخواهدبرایآنهابهخاطربیان
مطالباتشانمشکلایجادکند،شخصاورودوباعوامل
آن برخورد می کنم .وی با تاکید بر این که به منظور
ادامهپیگیریمشکالتاینکارگرانبعدازایاماربعین
مجدد به هفت تپه خواهم رفت ،یادآور شد :فلسفه
حضور من در بین این کارگران بررسی مشکالت
آن ها بوده و این اقدام در حالی انجام شد که قبل از
دیدار با مسئوالن این مجموعه تولیدی با کارگران
مالقاتکردم.ویبابیاناینکهدربیناینکارگران
تنهایکنفرمحکومیتقانونیداشتهکهپیشازاین
از آن مطلع نبوده ام و نیاز است در خصوص اتهام این
فردبررسیهایالزمصورتگیرد،تاکیدکرد:بهجز
این یک نفر که محکومیت قانونی دارد ،اگر کارگران
دیگری که با آن ها دیــدار داشته ام بازداشت شده
باشند،قطعاباعواملایناقدامبرخوردخواهمکرد.

