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روحانی پس از نشست سران قوا د رجمع خبرنگاران:
اخبار
ادعای«االخبار»
از «نه ایران» به عربستان

شاهرخ حاتمی ،از مسافران
پرواز ۱۲بهمن درگذشت

شــاهرخ حاتمــی  -عــکاس خبری
پیشکســوت  -در پاریس درگذشت.
آلفــرد یعقــوبزاده [عــکاس] در
گفتوگــو با ایســنا این خبــر را تأیید
کرده اســت .حاتمی  ۹۱ساله بود که
در پاریــس درگذشــت .او از کودتای
 ۲۸مرداد عکاســی کرد و بعد از آن
بــه ثبــت حــوادث مهمــی در ایران
و جهــان از جملــه انقــاب و جنگ
تحمیلی پرداخت .او با مجلههایی
ماننــد «الیــف» همــکاری داشــت.
ایــن عــکاس در جریــان انقــاب با
امــام خمینــی(ره) و یارانشــان در
نوفللوشــاتو آشــنا شــد .حاتمــی
همچنین جزو سرنشینان هواپیمای
حامــل امــام(ره) در  ۱۲بهمنمــاه
 ۱۳۵۷از پاریس به تهران بود.

دیگه
چه خبر

هماهنگی سه قوه برای رفع مشکل سپردهگذاران برخی مؤسسات اعتباری
جلسـ ــه رؤسـ ــای قـ ــوای مجریـ ــه ،مقننـ ــه
و قضائیـ ــه شـ ــامگاه شـ ــنبه بـ ــه میزبانـ ــی
حجتاالسـ ــام والمسـ ــلمین روحانـ ــی
رئیس جمهـ ــوری برگزار شـ ــد .به گزارش
پایگاه اطالعرسـ ــانی ریاسـ ــت جمهوری،
حجتاالسـ ــام والمسـ ــلمین روحانـ ــی،
آیتاهلل آملی الریجانی و علی الریجانی
در این نشسـ ــت درباره مهمترین مسائل
کشـ ــور و منطقه با هم گفتوگـ ــو و تبادل
نظرکردند.
رئیس جمهوری در پایان این جلسه و
درجمعخبرنگاراندربارهاهدافبرگزاری
جلسه سران سه قوه گفت :اولین موضوع
مـ ــورد بحـ ــث در این نشسـ ــت ،وضعیت
مردم عزیز ما در استان کرمانشاه بود .اوالً
از همه آنهایی که اقدامات خوبی در زمینه
کمک و امداد به مردم انجام دادند ،تشکر
میکنیم.
روحانـ ــی افزود :ما از مـ ــردم مهربان و
دلسوز کشـ ــورمان بویژه خود مردم استان
کرمانشـ ــاه ،از مقامات دولتـ ــی ،نیروهای
مسـ ــلح و همـ ــه آنهایی کـ ــه در این زمینه
تـ ــاش کردنـ ــد ،تشـ ــکر میکنیـ ــم و البته
اقدامات بسـ ــیار زیادی باید انجام بگیرد
مخصوصاً برای اسـ ــکان موقـ ــت عزیزان
زلزلهزده که هوا هم این روزها بتدریج در

حال سرد شدن است و باید بتوانند تا زمان
ساخت مسکن ،یک زندگی قابل تحملی
را در این ماهها داشته باشند.
رئیس جمهوری بـ ــا بیان اینکه در این
جلسه همچنین درباره بودجه سال آینده
که اولین بودجهای است که توسط دولت
دوازدهـ ــم به مجلس شـ ــورای اسـ ــامی
تقدیم خواهد شد نیز گفتوگوهای خوبی
انجام گرفت ،اظهار داشـ ــت :دولت راجع
به منابـ ــع درآمدی و هزینههایی که وجود
دارد و مشـ ــکالتی که در سالهای گذشته
در بودجه وجود داشته و کارهایی که راجع
به بودجه باید در سال جاری انجام شود،
اقداماتـ ــی را شـ ــروع خواهد کرد و دسـ ــتور
هیأت دولت از یکشـ ــنبه (امـ ــروز) به طور
همـ ــه روزه ،صبح و بعـ ــد از ظهر راجع به
بودجه سال  97است و امیدواریم بموقع
بوجـ ــه را تقدیم مجلس کـ ــرده و مجلس
شورای اسالمی هم همه تالش خود را در
این راستا انجام دهد.
روحانی با اشاره به اینکه در این نشست
درباره کمکها و هماهنگیهایی که سـ ــه
قوه باید در راستای رونق اقتصادی انجام
دهند نیـ ــز صحبت کردیم ،خاطرنشـ ــان
کرد :وضع سپردهگذاران برخی مؤسسات
اعتباری که دچار مشـ ــکل شده بودند نیز

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روزنامـــه االخبـــار در گزارشـــی از
درخواســـت ملک سلمان از پوتین
در ســـفر بـــه مســـکو بـــرای ترتیب
دادن گفتوگویـــی بیـــن ایـــران و
عربســـتان خبـــر داد و نوشـــت که
رئیس جمهوری روســـیه در ســـفر
اخیـــر خـــود بـــه تهـــران ایـــن پیام
را منتقـــل کـــرده امـــا با پاســـخ رد
مقامات ایران مواجه شـــده است.
به گزارش انتخاب ،االخبار در ادامه
این گـــزارش پیرامـــون چرایی این
مخالفت مدعی شـــد« :مهمترین
مســـألهای که ایرانیها به آن ایراد
گرفتند ،تمرکز این پیشـــنهاد روی
نیاز سعودیها به فشـــار بر یمن و
مجبور کردن آنها به قبول راه حلی
بود که نتیجه آن پیروزی عربستان
سعودی محسوب میشد».

اولویت ایران حل مسائل منطقه با مذاکره است

در ادامه مباحث جلسـ ــات گذشـ ــته مورد
بررسـ ــی قـ ــرار گرفـ ــت؛ از جلسـ ــات پیش
تصمیمـ ــات خوبـ ــی در این زمینـ ــه اتخاذ
کرده بودیم و ظرف هفتههای گذشته نیز
هماهنگی خوبی به وجود آمد و امیدوارم
در سـ ــایه هماهنگی امروز بین سـ ــه قوه ،
برخی مؤسسات دیگری که سپرده گذاران
آنها دچار مشکل هستند بتوانند پولشان
را دریافت کنند و این در حالی است که اگر
این هماهنگیها انجام نمیگرفت ،طبق
روال عادی اجـ ــرای آنها خیلی طوالنیتر
میشد.
روحانی با اشاره به اینکه در این جلسه

درباره مسـ ــائل و موضوعات منطقه هم
گفتوگو کردیم ،تصریح کرد :در سـ ــوریه
تالشـ ــی که از سـ ــوی ملت ،ارتـ ــش و همه
حامیان سـ ــوریه انجـ ــام شـ ــد و موفقیتی
که در برابر تروریس ـ ـتها به دسـ ــت آمد،
موجب ویرانـ ــی پایههـ ــای اصلی داعش
شـ ــد؛ البته هنـ ــوز راه طوالنـ ــی در مبارزه با
تروریسـ ــم در منطقه وجود دارد و آنهایی
که این توطئه را علیـ ــه ملتهای منطقه
طراحی کردند ،به این سـ ــادگی دستبردار
نخواهنـ ــد بـ ــود و ما هـ ــم باید هوشـ ــیاری
خودمـ ــان را حفـ ــظ کـ ــرده و تالشمان را
در ایـ ــن زمینه مضاعف کنیـ ــم .روحانی،

دخالت برخـ ــی کشـ ــورها در امور داخلی
مـ ــردم منطقـ ــه را بسـ ــیار مشـ ــکلآفرین
دانسـ ــت و افزود :دالیل ،شواهد و قرائنی
وجود دارد که صهیونیس ـ ـتها در پشـ ــت
پردهماجراجوییهاییکهمتأسفانهتوسط
برخی کشورها در منطقه انجام میشود،
فعال هسـ ــتند و برخی قدرتهای بزرگ
همازاینماجراجوییهاحمایتمیکنند.
رئیس جمهوری اظهار داشت :تصمیم ما
بر ایـ ــن اسـ ــت و راه را در این میبینیم که
کشـ ــورهای منطقه باید مشکالت را میان
خودشـ ــان حل و فصل کنند و نباید تصور
کنند که منطقه از طریق اسلحه یا حمایت
صهیونیستها و یا امریکاییها میتواند
روی خوشی ،اتحاد و آرامش را ببیند.
روحانی گفت :ایـ ــران در این زمینه با
وجود اینکه کشـ ــوری توانمنـ ــد و قدرتمند
بـ ــوده و اگـ ــر الزم باشـ ــد از همه شـ ــیوهها
میتوانـ ــد اسـ ــتفاده کنـ ــد ،امـ ــا اولویـ ــت
را همـ ــواره در تعامـ ــل ،مذاکـ ــره و حـ ــل
معضالت پای میز گفت وگو دانسته و آن
را همیشه ترجیح میدهد.
روحانـ ــی افـ ــزود :در ایـ ــن زمینـ ــه در
شـ ــورای عالی امنیت ملی ،بحثهایی را
انجام داده و بعد هم در این زمینه اقدام
میکنیم.

حمید ابوطالبی :تخریب اعتماد ملت به دولت یعنی زلزله در انسجام ملی

حمیـ ــد ابوطالبـ ــی ،مشـ ــاور رئیـ ــس
جمهوری در مطلبی بـ ــه تعامل جامعه
در مواجهـ ــه زلزلـ ــه کرمانشـ ــاه بـ ــه عنوان
یکی از مصیبتهای سـ ــنگین سـ ــالهای
اخیـ ــر این تعامل را در دو سـ ــطح تعامل
ملت با ملت و تعامل درعرصه سیاست
بررسی کرد و نوشت« :مردم عزیز در زلزله
کرمانشاه مثل همیشه افتخار آفریدند و به
یاری هممیهنان خود شتافتند؛ اما تعامل
در عرصه سیاست رقابت بود و تضعیف،

انتقـ ــام بود و تحریـ ــک؛ چرا کـ ــه مدتها
است کنشگران عرصه سیاست دو اتفاق
ریشهدار و مخرب را ترویج میکنند :یکی
دولتسـ ــتیزی و دیگری انسجامشـ ــکنی
و نفـ ــاق در وفـ ــاق؛ اولـ ــی ریشـ ــه در تاریخ
دردناک بیش از یکصد سـ ــال اخیر کشور
دارد و دومـ ــی بنیـ ــان در سیاسـ ــت تفرقه
بینداز و حکومت کن ».ابوطالبی با انتشار
این مطلب در صفحه توئیتر خود نوشت:
«این گونه کنشـ ــگری درعرصه سیاست،

موضوع دیگـ ــری را هم از سـ ــکوت خارج
میکند و آن اینکه ،همه از ضرورت حفظ و
ارتقایسرمایهاجتماعیسخنمیگویند،
ولی درخصوص اینکه این سرمایه چگونه
میسوزد و از دست میرود ،سخنی گفته
نشده و هیچ کس مسئولیتی نمیپذیرد».
او طرد ،بی تفاوتسـ ــازی و انشقاق میان
اقشـ ــار جامعه به دالیل گوناگـ ــون را یکی
از مهمترین عوامـ ــل تضعیف و تخریب
سرمایه اجتماعی و از بین رفتن وفاق ملی
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دانست و با بیان اینکه بیتفاوتی برآمده
از ناامیدی ،بدترین نوع واکنش سـ ــرمایه
اجتماعی اسـ ــت ،افـ ــزود« :دراین راسـ ــتا
اسـ ــت که دولتستیزی و تخریب مستمر
نهـ ــاد دولـ ــت و تضعیـ ــف تبلـ ــور اعتماد
ملت ،یعنی برافکنـ ــدن بنیان حکمرانی
و دولتمداری در معنـ ــای ترویج ناامیدی
ملی و تیشـ ــه بر ریشـ ــه باور و کنش و امید
ملت زدن و انسجامشکنی و تخریب عزم
و اراده ملی و نفـ ــاق در وفاق اجتماعی».

ابوطالبـ ــی در پایـ ــان تأکید کـ ــرد« :در این
رونـ ــد تاریخـ ــی نامیمون ،سـ ــتیز با دولت
منتخـ ــب ملـ ــت ،لزوماً به معنـ ــای ملت
دوستی نیست .زیرا در این تقابل سیاسی
این دولت نیست که میشکند ،این ملت
اسـ ــت که با دولتسـ ــتیزی سیاس ـ ـتزده
ناامید میشـ ــود و زدودن اعتماد ملت به
دولت برآمده از رأی مردم در زلزله ،یعنی
زلزله در اعماق وفاق اجتماعی و انسجام
ملی».
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یادداشت «مطهری»
درباره برگزاری مراسم فروهرها

علـــی مطهری نایـــب رئیس مجلـــس در یادداشـــتی با
اشـــاره به برگزاری مراسم سالگرد فروهرها نوشته است:
خبردار شـــدیم امســـال در اول آذر ،ســـالروز قتل وحشـــیانه داریوش فروهر و
همسرش پروانه اسکندری در سال  ۷۷به دست مأموران وزارت اطالعات ،به
دختر آن دو مقتول مظلوم اجازه برگزاری مراسم یادبود البته صرفاً با سکوت
دادهاند .همین مقدار هم یک گام به پیش در جهت احترام به حقوق مردم
اســـت و جای تشـــکر از نهادهای اطالعاتی دارد ،چرا که در سال های گذشته
این مقدار هم اجازه نمیدادند و افراد را از ســـر کوچه منزل آن دو مظلوم باز
میگرداندند .به گزارش ایســـنا مطهری افزوده اســـت :همچنین خوشحالیم
که امروز دیگر آن تفکر در میان مأموران و مسئوالن اطالعاتی ما وجود ندارد
کـــه برای حفظ نظام به زعم خودشـــان ،هر کاری میتوان انجـــام داد و از هر
وسیلهای میتوان استفاده کرد.
متهمان این فاجعه در دادگاه گفته بودند ما برای اینکه سایر روشنفکران
را بترســـانیم ایـــن کار را انجام دادیـــم .وی با بیان اینکه«معلوم نیســـت چرا
مدعـــی العموم که بـــا اندک تعریضی بـــه مقامات عالی کشـــور اعالم جرم
میکند ،در این مورد آنها (عامالن) را به ســـزای اعمال خود نرسانده است»
نوشـــت :مایه تعجب اســـت که برای دختـــر آن دو مقتول مظلـــوم به خاطر
پیگیری برگزاری مراســـم یادبود پدر و مادرش در ســـالهای گذشته ،پرونده
قضایی تشـــکیل شـــده اســـت به جای دلجویی از او بابت مصیبت و خسارت
روحی و مادی که بر وی وارد کردهایم.

کاخ سفید :به حمایت از عربستان
در برابر ایران متعهد هستیم

کاخ ســـفید با صدور بیانیـــهای به تکرار ادعاهای بیپایه و اســـاس
خـــود علیه ایران پرداخت و اعالم کرد که به حمایت از عربســـتان
ج فـــارس در مقابل
ســـعودی و همه شـــرکایمان در حاشـــیه خلی 
ایـــران متعهد هســـتیم .به گـــزارش ایلنـــا ،کاخ ســـفید ادعا کرده
اســـت :حوثیهـــای مورد حمایت ایران از سیســـتمهای موشـــکی
بیثباتکننده برای هدف قرار دادن عربســـتان ســـعودی استفاده
کردهانـــد؛ موشـــکهایی که پیش از آغاز جنگ یمن در این کشـــور
نبودند.جامعـــه بینالمللی باید گامهای ضروری برای پاســـخگو
کردن نظام ایـــران در قبال نقضهای مکرر قطعنامههای  ۲۲۱۶و
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل را بردارد.

حضور دوباره «رحیممشایی» در دادسرا

اســـفندیار رحیم مشـــایی از چهرههـــای نزدیک به رئیـــس دولتهای نهم و
دهم در دومین جلسه بازپرسی در شعبه  4دادسرای فرهنگ و رسانه حضور
یافت .به گزارش ایلنا ،رحیم مشـــایی پس از پایان جلســـه بازپرســـی با کنایه
گفت :جلسه خوب و عالی بود .البته به مردم قول دادهام که گزارش جلسات
را به آنها ارائه دهم .رئیس دفتر رئیس دولت دهم در پاســـخ به این پرسش
که آیا برای او قراری نیز صادر شـــده اســـت؟ افزود :هیچ قـــراری برایم صادر
نشـــد.وی در مورد اینکه جلســـه بعدی بازپرســـی چه خواهد بود ،گفت :قرار
است زمان جلسه بعدی را ابالغ کنند.

