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مهر -حجت االسالم روحانی به زودی گفت وگویی مستقیم با مردم در خصوص مهمترین مسائل کشور مانند اقتصاد و روابط خارجی خواهد
داشت.یک مقام مسئول در دفتر رئیس جمهور افزود :تا این لحظه ،زمان این گفت وگو قطعی نشده و اعالم سه شنبه شب گذشته توسط برخی
منابع و رسانه ها ،مورد تایید نیست.این مقام آگاه تاکید کرد :خبر تعویق گفت و گوی روحانی با مردم نیز صحت ندارد.

دفتر رئیسجمهور :خبر تعویق گفت وگوی
روحانی با مردم صحت ندارد

...

▪امریکن کانزروتیو :مرکز ثقل راهبردی دولت ترامپ
درباره ایران« ،دروغ» است

ویژههای خراسان
گام جدید دولت برای پیگرد متخلفان
واردات خودرو
بر اساس نامه نگاری روز گذشته یک مقام مسئول اقتصادی
با تعدادی از مدیران اجرایی،وی با اشاره به دستور صریح
رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از ترخیص خودروهای
باقی مانده از پرونده سفار شهای نامعتبر و غیرقانونی
که حدود  6400دستگاه خودروی سواری است ،اعالم
کرده :مقرر شده است مسئوالن بخش مرکز مبارزه با جرایم
سازمان یافته گمرک برای پیگیری این موضوع و آغاز هرچه
سریعتر اقدامات قضایی این پرونده ،اقدام کنند.

تذکر نظارتی به مسئوالن درباره خرجهای
صندوق امید

ارزیابی رسانههای غربی از توئیت گستاخانه ترامپ و لفاظی پمپئو علیه ایران

«دروغ» و «شکست خورده»

یک مقام ارشــد اجرایی در ابالغیهای به همه مسئوالن
اقتصادی کابینه ،به آنها متذکر شده با توجه به تصمیم
جدید هیئت دولــت ،وجوهی که از محل درآمــد عمومی
کشور در اختیار صندوق کارآفرینی امید قرار میگیرد ،از
این پس مشمول برخی دستورات مهم قانون محاسبات
عمومی خواهد بود مانند الزام دستگاه مذکور به انحصار
پرداختهای خود از طریق حسابهای بانکی مجاز که با
تایید بانک مرکزی افتتاح میشود.

طاهری -رسانههای مختلف غربی یک روز پس از توئیت
تهدید آمیز تــرامــپ علیه ای ــران و اظــهــارات گستاخانه
وزیر خارجه اش دربــاره کشورمان ،این مواضع را حاوی
«اطــاعــات غلط»« ،دروغ»« ،غیرقابل بــاور» و «شکست
خورده» توصیف کردند.

چهرهها و گفته ها

▪واشنگتنپست :تئوری «مرد دیوانه» ترامپ روی ایران
جواب نمیدهد

...

محمد سالمتی فعال سیاسی اصــاح طلب با
اشــاره به حمایت اصالح طلبان از دولت روحانی
گفت :آقای روحانی بدون حمایت اصالح طلبان
رأی ن ــمــیآورد .بــنــابــرایــن مــوفــق نــبــودن دولــت
دوازدهم ،به حساب حامی
آن ،یعنی اصال حطلبان
هــم نوشته مـیشــود و
طبیعت ًا تأثیر منفی بر
وجهه اصال حطلبان
خواهد گذاشت.
/فارس
اسماعیل دوستی عضو شــورای مرکزی حزب
اعتماد ملی تأکید کرد :رئیس جمهور طبیعتا از
عناصر اعتدالی در کابینهاش استفاده میکند و
اصالحطلبان از ایــن موضوع آگاهی
داشـــتـــنـــد .مــعــتــقــدم جــریــان
اصــاحــات نباید بــه روحــانــی
گیر بدهد و از سوی دیگر ملزم
بــه حمایت از رئیس دولــت
هستند/ .بــاشــگــاه
خبرنگاران
احسان قاضی زاده نماینده مــردم فریمان در
مجلس گفت :خروج ترامپ از برجام سیلی محکمی
بود که دولت و مجلس را از خواب خوش اعتماد به
غرب بیدار کــرد ،بنابراین
دوره خودباختگی باید
در دولـــت و مجلس به
اتمام برسد و دوران
پساخودباختگی
آغاز شود/ .مهر
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصالحات
با بیان این که کماکان نظرجدی برای جایگزینی
پارلمان به جای شورای عالی وجود ندارد ،گفت:
این نهاد ابتدا باید چهارچوب ،دستورالعمل ،نحوه
تشکیل ،تعداد اعضا ،نحوه برگزاری انتخابات و
وظایف اش مشخص باشد که هیچ کــدام تاکنون
مــشــخــص نــشــده ولــــی قـــرار
بــر ارائــــه پیشنهادهای
تمامی احــــزاب دربـــاره
این ایده است/ .باشگاه
خبرنگاران

سندرز :کسی واقع ًا باورمی کند ترامپ نگران حقوق بشر در ایران است؟

روزنامه واشنگتن پست در یادداشتی درباره لفاظیهای
اخیر «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا علیه ایران
نوشت :تئوری موسوم به «مــرد دیوانه» که او احتما ًال
در حال اجــرای آن است ،روی ایــران جواب نمیدهد.
براساس گزارش فارس« ،مرد دیوانه» ،یک نظریه و تئوری
در سیاست است که بیشتر به سیاست خارجی ریچارد
نیکسون رئیسجمهور اسبق آمریکا اشاره دارد .نیکسون
و دولت او سعی میکردند که این تصویر را از او در ذهن
کشورهای عضو بلوک سابق کمونیستی ایجاد کنند؛ یک
مرد بیمنطق و بیثبات .طبق این تئوری ،رهبران دیگر
کشورها از ترس اقدامات غیرقابل پیشبینی آمریکا ،از
انجام اقدامات تحریک آمیز و مخالف منافع واشنگتن
پرهیز میکردند .روزنــامــه واشنگتنپست در تحلیل
روز دوشنبه نوشت« :زمانی به نظر میرسید که ترامپ
میتواند تئوری مرد دیوانه ریچارد نیکسون را موفقتر از او
در روابط بینالملل اجرا کند و با هراساندن دیگر کشورها
باعث شود که آنها نرمش نشان دهند ».واشنگتنپست
نوشته اســت« :امــا رویکرد ترامپ دربــاره کره شمالی
شکست خورد و هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوان تصور
کرد درباره ایران کارساز شود».
▪مفسر نیویورکر :تقابل با ایران آسان نیست

دیوید راد مفسر نشریه آمریکایی نیویورکر هم با اشاره
به توئیت رئیس جمهور آمریکا به سی ان ان گفت :ایران
کشوری پهناور است که از منابع بسیار و (ادوات و تجهیزات)

توسعه یافته نظامی و اطالعاتی برخوردار است ،هرگونه
درگیری با ایران نمیتواند آسان باشد.
▪لوبالگ :سیاست فشار اقتصادی آمریکا بر ایران
شکست خورده است

پل پیالر مامور بازنشسته سیا و از اعضای ارشــد مرکز
مطالعات امنیتی دانشگاه جرج تاون هم در گزارشی در
لوبالگ نوشت :بهترین نتیجه تنش بی پایان میان ایران
و آمریکا ،باور بیشتر شهروندان ایرانی به دشمنی آمریکا
با ایران و دست داشتن دولت ترامپ در تمامی مشکالت
اقتصادیکشوراست.پیالرادامهداد:درواقعسیاستفشار
اقتصادی واشنگتن برای تغییر رژیم ایران شکست خورده
است چراکه این اقدامات مقبولیت نظام در میان مردم را
بیشتر میکند و آنها را به این باور میرساند که تمامی
کمبودها و کاستیهای اقتصادی ایران نتیجه اقدامات
آمریکاست نه سوء مدیریت حکومت.
▪نشنال اینترست :ایــران راههــای گوناگونی برای به
چالش کشیدن راهبرد کاخ سفید در تنگه هرمز دارد

پایگاه خبری نشنال اینترست هم دربــاره تهدید ایران
مبنی بر بستن تنگه هرمز نوشت :ارزیــابـیهــا نشان
میدهد آمریکا از سال  ۱۹۷۶یعنی از زمان پیروزی
انقالب اسالمی ایران تاکنون معادل هشت هزار میلیارد
دالر برای حفاظت از تنگه هرمز هزینه کرده است .ایران
را ههای گوناگونی برای به چالش کشیدن این راهبرد
آمریکا داشته است و به راحتی میتواند با ناامن کردن یا
بستن تنگه هرمز ،استراتژی کاخ سفید در خصوص تنگه
راهبردی هرمز را به چالش بکشد .این پایگاه تأکید کرد:
تنگه هرمز راهبرد یترین گذرگاه جهان و محل عبور
حدود  ۴۰درصد نفت صادراتی جهان است و هرگونه
اختالل در عبور و مرور نفتکشها یا کشتیهای بازرگانی
میتواند به چالشی بسیار جدی در حــوزه بینالملل
تبدیل شود.

گالیه زیباکالم و یک حقیقت ملموس

صادق زیباکالم استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران پس از آن که در یک شبکه فارسی زبان معاند مطالبی را بیان
کرد که به مذاق عناصر ضد انقالب و تجزیه طلب خوش نیامد ،با حجم انبوه تهدید و توهین کاربران ضدانقالب در
فضای مجازی مواجه شد .او در صفحه اینستاگرامش درباره این هجمه علیه خود نکتهای نوشت و از کسانی که وی
را در مقابل این توهینها تنها گذاشتهاند ،گالیه کرد« :اینهم حکایتی است که بسیاری از اصالحطلبان و اصحاب
ن هستند که چرا گفتهام «سرنگونی نظاملزوم ًا باعث پیشرفت کشور
رسانه که شاهد این حجم حمله و فحاشی به م 
نمیشود» ،ترجیح بدهند به جای ورود به بحث مهم «چه باید کرد؟» در شرایط فعلی ،به مباحث بیدردسرتری
همچون «انتقاد از تیم اقتصادی دولت»« ،ضرورت تغییر در کابینه»« ،مبارزه جدی با فساد»« ،لزوم شفافیتهای
مالی»« ،ضرورت گفت وگوی ملی»« ،فقرزدایی و مسئله کودکان کار» و این دست مسائل بپردازند تا هم پرستیژ
سیاسی و اجتماعیشان پابرجا بماند و هم به سرنوشت صادق زیباکالم در این زمینه دچار نشوند ».براساس
ویدئوی کوتاهی که منتشر شده است ،صادق زیبا کالم به تازگی در شبکه معاند «من و تو» گفته بود« :به این انقالب
 98.5درصد مردم رأی دادهاند .من معتقدم این گلستانی که آقایان دارند تصویر میکنند و تنها مشکل و مانع
رسیدن به این گلستان را حاکمیت جمهوری اسالمی ایران میخوانند ،بنابر دالیلی که دارم ما به گلستان نخواهیم
رسید ،اگر این نظام سقوط کند ما به لیبرال دموکراسی و آزادی نمیرسیم بلکه به عراق و سوریه میرسیم ».در
حالی که این نکات زیباکالم باعث شد برخی کاربران ضد انقالب به وی هجمه کنند ،آنچه وی در این سخنان
مبنی براین که ما باید اشکاالت موجود در کشور و ساختارسیاسی را اصالح کنیم و تغییرو
براندازی نتایج بغرنج و پیش بینی نشدهای خواهد داشت گفته  ،در بین برخی دیگر از
فعاالن سیاسی نیز مطرح میشود .در همین باره دو روز پیش «رضا نصری» حقوقدان
برجسته بینالملل نیز در واکنش به اظهارات اخیر پمپئو و ترامپ از منظر دیگری به
این مسئله پرداخته و تاکید کرده بود« :ایران محکمترین «سد ایدئولوژیک» در برابر
گسترش تفکر خطرناک تکفیری است .ایران بزرگترین «سد فیزیکی» در
برابرتوسعهوپیشرویگروههایتروریستیاست.ایرانمحکمترین
سد در برابر شاهراه قاچاق بینالمللی مواد مخدر است .عقالی
دستگاه سیاسی آمریکا و جامعه جهانی باید بدانند اگر آقای
ترامپ کوچکترین ت ََرکی در این سد ایجاد کند ،سیالب
جاری شده همه را گرفتار خواهد کرد».

پایگاه«امریکنکانزروتیو» یادداشتیبهقلم«دنیللریسون»
درباره رفتار دولت آمریکا در قبال ایران منتشر کرده است؛
یادداشتی که در آن نویسنده اذعان کرد« ،هسته مرکزی و
اساسی سیاست دولت ترامپ درباره ایران را دروغ تشکیل
میدهد».لریسیونکهسردبیرارشداینرسانهاستبااشاره
به اظهارات پمپئو تأکید کرد :در هیچ بخشی از این پیام،
اصال حقیقتی وجود ندارد .اگر آمریکا میخواست به آن
چه ایرانیها میگویند ،میخواهند و معتقد هستند گوش
دهد ،از توافق هستهای (برجام) خارج نمیشد ،تحریمها را
برنمیگرداند ،ورود ایرانیها به آمریکا را منع نمیکرد و به
دنبال بی ثبات کردن کشورشان نبود .وی ادامه داد« :این
دولت به رغم مخالفتهای اغلب ایرانیها ،در حال انجام
همه این کارهاست اما با این حال ،رئیسجمهور (ترامپ)
و دوستانش آن چنان گستاخ هستند که وانمود کنند در
کنار مردم ایران هستند .اگر آمریکا حامی مردم ایران بود،
این طور فعاالنه در حال تالش برای فقیر و فرسوده کردن و
آسیب زدن به آنهانبود».
▪پاسخترامپبهخبرنگاراندربارهتوئیتاشعلیهایران

درعین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتها
بعد از توئیت تهدید آمیزش علیه ایران که با واکنش منفی
رسانهها روبه رو شده بود ،در پاسخ سوالی درباره این که آیا از
تحریکایراننگراننیست،گفت«:نهاصال»(نگراننیستم).
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید هم درباره اظهارات اخیر
ترامپ گفت :تمرکز رئیسجمهور ترامپ روی جلوگیری
از دست یابی ایران به سالح هستهای است .در همین باره
«اولفاسگوک»رئیسشورایامنیتسازمانمللازرؤسای
جمهور آمریکا و ایران خواست از تبادل اتهامات لفظی علیه
یکدیگر خودداری کنند و به تنشهای منطقه اضافه نکنند.
وی تأکید کرد :تبادل اتهامات از طریق رسانهها بین روسای
جمهور ایــران و آمریکا نگران کننده است.رئیس دورهای
شورای امنیت تاکید کرد که در جلسه این شورا درباره این
موضوعبحثخواهدشد.بااینحالهیئتوزیرانبحرینهم
ازموضعترامپوتصمیماتآمریکاوراهبردقاطعآندربرابر
آنچهتهدیداتایرانخواندهشد،استقبالکرد.
▪سندرز :کسی هست که واقع ًا باور کند ترامپ نگران
حقوق بشر در ایران است؟

برنی سندرز عضو برجسته مجلس سنای آمریکا هم در
توئیتیتأکیدکرد:آیاکسیهستکهواقعاباورکند«ترامپ»
نگران مسئله حقوق بشر در ایران است در حالی که او با

اقتدارگرایان در سراسر جهان از جمله «پوتین» در روسیه،
«کیم جونگ اون» در کره شمالی« ،دوترته» در فیلیپین و
«محمد بن سلمان» در عربستان سعودی با مهربانی رفتار
میکند؟
▪کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا :به
ایران حمله نمیکنیم

در همین حال اکانت رسمی کمیته امور خارجی مجلس
نمایندگان آمریکا در توئیتر تصریح کرد :ما به ایران حمله
نمیکنیم اما روسیه در انتخابات سال  ۲۰۱۶با کمک به
انتخاب ترامپ به ما حمله کرد .ترامپ نمیخواهد روسیه
را در مقام پاسخ گویی قرار دهد و در کنار پوتین و در برابر
جامعه اطالعاتی ما ایستاده است.
▪ظریف :محتاط باشید!

ظریف وزیر خارجه ایــران هم در واکنش به لفاظیهای
ترامپ گفت :ما تحت تأثیر قرار نگرفتیم .دنیا چند ماه
پیش ،درشتگوییهای خشنتری شنید؛ ایرانیها هم
 40سال است که [چنین درشتگوییهایی]-البته از
نوع متمدنانهتر آن را-شنیدهاند .ما قدمتی چند هزار
ساله داریم و شاهد افول امپراتوریها بودهایم ،از جمله
امپراتوری خودمان که بیش از طول عمر برخی کشورها
دوام آورد .محتاط باشید.
▪ الریجانی :ترامپ آدم قالتاقی است

در پی تذکر حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر
که خواستار واکنش الریجانی به توئیت رئیسجمهور
آمریکا و اظهارات اخیر پمپئو ،وزیر خارجه او شده بود
الریجانی ترامپ را «آدم قالتاق» و توئیت اش را «حرف
مفت» دانست .وی خطاب به حاجی دلیگانی گفت:
جواب هر حرف مفتی را که نباید داد .سخنانی که وی
بیان کرد در سطح دیپلماتیک نبود بلکه سخنان یک آدم
قالتاق بود .پمپئو و رئیس اش در صحنه بینالمللی به
فساد شهره هستند.
▪هاشمی :هوشیاری در سیاست خارجی ،موجب
شکست رفتارهای تحریک آمیز دشمنان میشود

محسنهاشمیرئیسشورایشهرتهرانهمدرجلسهروز
گذشتهاینشوراگفت:تازمانیکهماباهوشیاریدرسیاست
خارجه عمل کنیم و از رفتارهای تحریک آمیز و افراطی
بپرهیزیم،تالشهایجنگطلبانهنیروهایتندرودرآمریکا
واسرائیلعلیهجمهوریاسالمیبهشکستمیرسدودنیا
درکنارمادربرابراینگروهجنگطلبمیایستد.

خبر مرتبط

اظهارات پمپئو در دیوان الهه قابل پیگیری است

مسعود اخوانفرد دکترای تخصصی حقوق بینالملل هم اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا را مغایر با موازین
حقوق بینالملل دانست و گفت :وزارت امورخارجه برخورد جدی با این گفتار و ادبیات نامانوس در عرصه دیپلماتیک
که فقط از یک سری تازه به دوران رسیده سیاسی برمیآید ،داشته باشد .به گزارش میزان وی تأکید کرد :این حرکت
آمریکا مغایر با تعهد صریح این کشور در بیانیه  ۱۹۸۰الجزایر است .آمریکا در این بیانیه متعهد شده بود از هرگونه
مداخله در امور داخلی ایران پرهیز کند ،بنابراین تخلف از این بیانیه قطعا در دیوان الهه قابل تعقیب و در مجاری دیگر
حقوقی و بینالمللی نیز قابل پیگیری حقوقی است.

ترکیه :به تحریمهای ضدایرانی آمریکا
نمی پیوندیم
مولودچاووشاوغلووزیرخارجهترکیهتأکیدکردکهترکیهاز
تحریمهایضدایرانیآمریکاتبعیتنمیکند.اوکهکشورش
چند هفته پیش میزبان نمایندگان ترامپ بود به نشریه
ی که به ترکیه آمده بود تا
جمهوریت گفت :به هیئت آمریکای 
دربارهتحریمهایایرانمذاکرهکند،گفتیمبهمصوباتآمریکا
علیهایراننمیپیوندیمزیرااینمصوباترادرستنمیدانیم.
▪اوغلو:از ایران نفت را با شرایط مناسب میخریم

به گزارش تسنیم ،وی با بیان این که ما از ایران نفت را با
شرایط مناسب میخریم ،افــزود :شما از راه دور سخن
میگویید اما ما از آن پیروی نمیکنیم .به آنها گفتیم که
ما به این مصوبات نمیپیوندیم .هفته گذشته هیئتی از
آمریکا به ترکیه رفت تا با مقامات سیاسی و اقتصادی این
کشور درباره تحریمها علیه ایران صحبت کند .دیروز «سارا
سندرز» ،سخنگوی کاخ سفید کنفرانس خبری دوشنبه
گفت که آمریکا رایزنی با متحدان اروپاییاش را درباره
ایران ادامه میدهد« .نیکی هیلی» ،نماینده آمریکا در

سازمان ملل هم در مصاحبهای با «سیبیان» اعالم کرد
آمریکا آماده مذاکره با ایران است.
▪بهرام قاسمی :زمان زیادی برای اروپا نمانده است

در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
خطاب به اروپاییها تصریح کرد که زمان زیادی برای ارائه
تضمین به ایران ندارند .به گزارش ایلنا وی در پاسخ به این
سوال که آیا زمان مشخصی برای اتمام مذاکرات (ددالین)
با اروپاییها تعیین شده است ،بیان کرد :زمان مشخصی
به عنوان روز ددالین و نهایی مشخص نشده است ،ولی
گروه  4+1میدانند فرصت زیــادی باقی نمانده است
بهخصوص این که اولین زمان اعمال مجدد تحریمها
در اواسط مرداد است.قاسمی همچنین در گفت و گو با
العالم تأکید کرد :درحوزه سیاسی تا حد زیادی مطمئن
هستیم که اتحادیه اروپا از اراده سیاسی نسبتا مطلوبی
برای ادامه برجام و ادامه حضور ایران دربرجام و تالشی
که باید صورت بگیرد تا برجام حفظ شود ،برخوردار است.

فرا خبر

شکست آمریکا در اجماع ضدایرانی
ادیب -آمریکاییها طی هفتههای گذشته نمایندگان زیادی به کشورهای مختلف فرستادهاند تا موجی از اجماع
ضدایرانی برای اعمال تحریمهای ضدایرانی به پا کنند .آنها تجربه این کار را در دولت اول اوباما داشتند .جایی
که هیالری کلینتون در قامت وزیر خارجه آمریکا دهها کشور را در نوردید تا فضای ایران هراسی را تشدید و با جذب
همراهیدیگرکشورهابهاثربخشیاینتحریمهاعلیهایرانکمککند.بااینحالبهنظرمیرسدموضعمنطقیایران
در خارج شدن فوری از برجام ،به شکست این راهبرد انجامیده است ،چرا که بعد از اروپا و تا حدی هند ،حاال ترکیه
هم به صراحت از پیروی نکردن از تحریمهای آمریکا خبر میدهد .البته این تحلیل ،به معنای بی اثر بودن تحریمها
نیست ،اما بدیهی است که اثربخشی تحریمها و اجماع سیاسی علیه ایران در دنیا هیچ گاه به میزان سالهای  90و
 91نخواهد رسید ،هر چند باید حساب سوء مدیریتها و رشد نقدینگی را کنار گذاشت.
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گفت و گو
انصاری :روحانی با شجاعت ،بخش
اقتصادی و اجتماعی کابینه را اصالح کند
نـــورایـــی -عــضــو شـــورای
حزب اتحاد ملت گفت :از
ابــتــدا بنای اصــاح طلبان
حمایت و نقد منصفانه از
دولت بوده و هست .زمانی
که دولــت را آقــای روحانی
تحویل گرفت تنها خواسته
مردم و اصالح طلبان نجات
کشور از بحران بود که این
تــوفــیــق را دولـــت داش ــت.
غــامــرضــا انــصــاری در گــفــت وگـــو بــا خــراســان بــا بیان
ایــن کــه نــاکــارآمــد جلوه دادن دولــت در شــرایــط موجود
نــظــام را آســیــب پــذیــر م ـیکــنــد ،افـــــزود :درشــرایــطــی
که کشور در معرض تحریمهای مغرضانه و تهدیدهای
دشــمــنــان قـــرار گــرفــتــه اس ــت هــرگــونــه خــدشــه و خللی
به دولــت ،ضربه به نظام و ارزشه ــای نظام خواهد بــود.
انصاریمعتقداست:درشرایطفعلیکهآمریکاازبرجامخارج
شده است و به بهانههای واهی چنگ و دندان به ایران نشان
میدهد دولت به شجاعت ،جسارت ،ریسک پذیری و اقدام
به موقع در رفتار عملیاتی توجه کند تا وفاق و انسجام عمومی
در کشور به وجود بیاید .ضمن این که جریانهای مختلف
کشور بایداختالف داخلی را کنار بگذارند و در مقابل دشمن
در یک جبهه بایستند.وی تاکید کرد :هم اکنون اگر رئیس
جمهور با جدیت ،جسارت و شجاعت در بخشهای اقتصادی
و اجتماعی به بازسازی و اصالح کابینه بپردازد قطعا ضریب
کارآمدی و بهره وری دولت افزایش خواهد یافت .

...

خارج از دستور
محمد اکبری

international@khorasannews.com

جمالی:هیئتنظارتدرماجرایفایلصوتی
غیراخالقیورودنکردهاست
درپیانتشارفایلصوتیغیراخالقیمنتسببهیکنماینده
درفضایمجازیطیدوهفتهتعطیلیصحنمجلس ،محمد
جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان در این باره گفت :هنوز شکایتی در این زمینه به
هیئتنظارتبررفتارنمایندگانارسالنشدهاست.نماینده
مردمفساافزود :اگرشکایتیدرهفتهجاریدرخصوصفایل
صوتیاشارهشدهمطرحشود،درجلسهبعدیهیئتنظارت
بهآنرسیدگیمیشود.جمالیخاطرنشانکرد:شایدالزم
باشدبرایچنینمواردی مجلساستفساریهایداشتهباشد
واعالمکندکههیئتنظارتبتواندبدونداشتنشاکیهمبه
برخیمسائلیرسیدگیکندکهبهشانوشئوناتنمایندگان
و مجلس آسیب میزندیا تقاضای مردمی را رسیدگی کند.
وی یادآورشد :چه بسا با این اقدام حقایق روشن و بی گناه
بودنبعضینمایندگاناعالمشود.

ارائه 8راهکاربرایبرونرفتازمشکالت
همراهباشعرخوانی
قاسممیرزایینیکونمایندهمردمدماوندوفیروزکوهدرمجلس
باارائهراهکارهایهشتگانهخودبرایبرونرفتازمشکالت،
نطقخودراباشعریازپابلونروداشاعروسیاستمدارشیلیایی
خاتمه داد .وی یکی از راههای برون رفت از مشکالت کنونی
را پایان تحقیر جامعه با مداخالت نــاروا در حریم خصوصی
برشمرد و انتقاد کــرد :برداشتهای خاص از دین و قانون
اساسی دستاویز عــدهای شده که حریم خصوصی افــراد را
بشکنند .میرزایی نکو افزود :مردم نه شرقی هستند نه غربی،
آنها به جمهوری اسالمی رای دادند و در دوران اصالحات و
سازندگی و دوران بگم بگمها و دوران بیبرجام جایی نرفتند.
دروضعیتیکهجهانبهآنمبتالست،ایرانمیتواندپرچمدار
حق در بازی گالدیاتورها باشد و به دشمنان بگوید که اگر
دین ندارید ،حداقل آزاده باشید .میرزایی نکو نطق خود را با
این شعر از پابلو نرودا به پایان رساند« :به آرامی آغاز به مردن
میکنی ،اگر سفر نکنی ،اگر کتابی نخوانی ،اگر به اصوات
زندگی گوش ندهی ،اگر از خودت قدردانی نکنی ،به آرامی
آغازبهمردنمیکنیزمانیکهخودباوریرادرخودتبکشی».

معرفینامزدهابرایانتخابیکعضو
حقوقدانشوراینگهبانبهمجلس
باشگاه خبرنگاران -احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت
رئیسه مجلس با اشاره به درگذشت مرحوم علیزاده عضو
حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد :رئیس قوه قضاییه
طی نامهای آقایان ره پیک ،صادقی مقدم و بیگی را به عنوان
نامزد تصدی این پست به مجلس معرفی کرده است .عضو
هیئت رئیسه مجلس بیان کرد :رای گیری برای انتخاب این
عضو حقوقدان شورای نگهبان روز یک شنبه در صحن علنی
توسط نمایندگان انجام خواهد شد.

تکذیبادعایادغامفراکسیونهایمستقلین
ووالیی
ایسنا -مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین
مجلس شورای اسالمی با بیان این که بحثی درباره ادغام
فراکسیونهای مستقلین و والیی وجود ندارد ،گفت که این
دو فراکسیون هویت مستقل خود را دارند و چنین موضوعی
اصال امکانپذیر نیست .روز گذشته برخی خبرگزاریها
مدعی شدند رئیس مجلس نظر مساعد خود را برای ادغام
دو فراکسیون سیاسی مجلس اعالم کرد .بنا بر این گزارش
پس از انتخابات هیئترئیسه مجلس تعدادی از نمایندگان
جلسهای را با علی الریجانی رئیس قوه مقننه درباره کارکرد
فراکسیونها برگزار کردند که در این جلسه به الریجانی
پیشنهاد شد با مدیریت وی فراکسیون اصولگرایان و
مستقلین با یکدیگر ادغام شوند .هم اکنون سه فراکسیون
سیاسی امید به ریاست محمدرضا عارف (اصالحطلب)،
مستقالن والیی به ریاست کاظم جاللی(حامیان دولت)
و نمایندگان والیــی به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی
(اصولگرا) در مجلس فعالیت میکنند.
CMYK

