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شهادت یکی از نیروهای امنیتی
در شیراز

...

ویژه های خراسان
تصویب پیشنهاد درباره نیروگاه اتمی بوشهر
با یک سال معطلی
در حالی که پیشنهاد مربوط به خروج شرکت بهره برداری
نیروگاه اتمی بوشهر از پیوست شماره  2آیین نامه طبقه
بندی بنگاه های اقتصادی و انتقال آن به پیوست یک که
موجب ثابت ماندن ساختار اداری و دولتی آن می شود،
در خرداد سال  96به هیئت دولت واصل شده ،بر اساس
ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی
ازاعضایکابینه،اعالمشدهاینپیشنهاددرهفتممردادماه
به تایید هیئت دولت رسیده و از این پس اجرایی خواهد شد.

ارائه راهکار جالب به تجار برای کسب
درآمد ارزی از آمریکا
یک مقام مسئول در گزارشی به تعدادی از سازمان ها و
فعاالن اقتصادی با تشریح قانون رشد و فرصت آفریقا موسوم
به AGOAاعالم کرده ،آمریکا صادرات برخی محصوالت
تولیدی کشورهای زیرخط صحرا را بدون پرداخت حقوق
و عوارض گمرکی به این کشور آزاد کرده که این موضوع
فرصت خوبی برای این صنایع ایجاد و مزیت رقابتی باالیی
را فراهم می کند و اکنون با هماهنگی های صورت گرفته
این فرصت برای تولیدکنندگان ایرانی نیز به وجود آمده تا
همچون همتایان خارجی خود امکان صادرات به ایاالت
متحدهآمریکاوکسبدرآمدقابلتوجهارزیراداشتهباشند.

...

چهره ها و گفته ها
عباس سلیمی نمین تحلیل گر سیاسی تأکید
کرد :موضعگیریهای دولتمردان نشان میدهد
نگاه شان به سلبریتیها نازل است،
یعنی در ظاهر به آن ها احترام
مــیگــذارنــد ،امـــا در حقیقت
آن ها را بازیچه خود میدانند.
/فارس
جــواد امــام ،فعال سیاسی اصــاح طلب دربــاره
راهکارهای رئیس دولت اصالحات برای خروج
کشور از وضعیت فعلی گفت :سید محمدخاتمی
بــاتــوجــه بــه شــرایــط امـــروز این
راهکارها را بیان کرد و نشان
داد همچنان پیگیر مطالبات
و رأی مردم است/ .ایلنا
حجتاالسالم سید محمد حسن ابوترابیفرد
امــام جمعه موقت تهران با بیان این که دشمن
امروز از فضای مجازی برای زیر سوال بردن کارنامه
درخــشــان و پــر افــتــخــار جمهوری
اسالمی ایــران استفاده میکند،
افــزود :باید در این عرصه با دقت
قدم برداشت/ .میزان

...

گزارش خبری
پارسایی :با تجمع کنندگان با مدارا برخورد
شود
نماینده مــردم شــیــراز در مجلس بــر ضـــرورت مـــدارا با
تجمعکنندگان تاکید کرد و گفت :میتوان در مسائل مهم
اقتصادی و سیاسی نظر مردم را از طریق صندوقهای رای
جویا شد.بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
اعتراضات و تجمعات اخیر در شیراز ،اظهار کرد :اعتراضات
به وضــع موجود از ســوی مــردم طبیعی اســت .ما شاهد
بیثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی هستیم و وقتی
مردم پاسخ مثبتی از سوی مسئوالن دریافت نمیکنند
اعتراض آن ها ،ناگزیر است.این عضو فراکسیون امید
مجلس با تاکید بر اینکه «برخورد با تجمعکنندگان باید با
مدارا باشد» اظهار کرد :قطعا صدای معترضان باید شنیده
شود ،اما در عین حال اگر تجمعات سامان دهی شود جلوی
عدهای سودجو هم گرفته میشود .ما باید حساب اعتراض
را از اغتشاش جدا کنیم .ممکن است در اعتراضات کسانی
سودجویی و اقدام به آشوب کنند اما نباید به این بهانه حق
اعتراض را از مردم بگیریم.
در همین حال سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی با
تاکید بر این که «مسئوالن در سطوح مختلف باید شرایط
فعلی جامعه را بــرای مــردم تبیین کنند» ،گفت :مــردم به
دلیل فشارهای شدید اقتصادی اعتراض میکنند و فریاد
میزنند ،اعتراض حق آن هاست ولــی باید مسئوالن به
آن ها توضیح دهند که چرا این اتفاقات افتاده و درحال
انجام چه اقداماتی هستند.سیدحسین نقوی حسینی که
با ایسنا،گفت وگو می کرد ،اظهار کرد :مردم به خیابانها
میآیند چون تصویر روشنی از آیندهشان ندارند و نمیدانند
قرار است چه اتفاقی بیفتد .طبیعتا در چنین شرایطی باید
همهمسئوالنازجملهرئیسجمهورورئیسمجلس،وزیران،
نمایندگان ،استانداران و حتی ائمه جمعه و مسئوالن سپاه
بین مردم بیایند و شرایط را به آن ها توضیح دهند ،این یک
مطالبهجدیاستکهمسئوالنبامردمصحبتکنند.

خبرگزاریمیزانگزارشداد:پیکر«حسنترکمان»یکیازنیروهایامنیتیحاضردرتجمعاتغیرقانونیروزهایگذشتهدرشیرازکهشامگاهپنجشنبه۱۱
مرداد توسط عوامل نفوذی استکبار در منزل خود با ضربات چاقو به شهادت رسیده بود ،صبح یک شنبه در شیراز تشییع و تدفین شد .پیش از این نهادهای
امنیتیکشوردربارهسوءاستفادهمنافقین،عواملنفوذیاستکبارجهانی،سلطنتطلبانوجریاناتضدانقالبازمطالباتبهحقمردمهشداردادهبودند.

چهره های سیاسی سؤال نمایندگان از رئیس جمهور را ارزیابی کردند

سؤال از روحانی؛ غیر ضروری ،فرصتی برای افشاگری یا سخن گفتن با مردم؟
افروغ :طرح سوال از رئیس جمهور خوب است اما نباید از این مرحله جلوتر رفت
طاهری -نامه اخیر رئیس جمهور به رئیس مجلس و اعالم
آمادگی بــرای حضور در مجلس و پاسخ به نمایندگان
و سخن گفتن با مــردم با واکنش برخی از چهره های
سیاسی روبه رو شد .دکتر روحانی در نامه دو روز پیش
خود به رئیس مجلس با این که سوال نمایندگان را خارج
از چارچوب قانون اساسی و مطرح شده در زمان نامناسب
دانسته بود ،اما آن را فرصتی برای بیان برخی حقایق با
مردم خوانده بود .در همین باره اکبر ترکان مشاور رئیس
جمهور تأکید کرد که برخی نمایندگان درخواست هایی
خــارج از چارچوب نمایندگی داشته اند و نایب رئیس
فراکسیون مستقلین هم گفت که جامعه تحمل رفتار
احمدی نژادی را ندارد  .
▪ذوالنور :نامه روحانی به الریجانی در حالی منتشر
شد که رئیس مجلس هم بیاطالع بود

داخلی مجلس حق دارند در تمام امور نظارت و پیگیری و
اگر الزم باشد هم سوال مطرح کنند ،بنابراین باید این حق
را به رسمیت شمرد .وی ادامه داد :از نظر محتوای سوال
مطرح شده از رئیس جمهور ،موضع فراکسیون امید این
است که عموما سوالها ،تخصصی است و برای هر زمینه
تخصصی مسئولی در کشور داریم که باید برای بررسی آن
موضوع از مسئول مربوط سوال کرد .رئیس فراکسیون
امید تصریح کرد :موضع فراکسیون امید این است که در
شرایط فعلی ضرورتی برای طرح سوال از رئیس جمهور
حس نمیکنیم با این وجود باز هم طرح سوال از رئیس
جمهور را حق نمایندگان میدانیم.
▪مطهری :این شجاعت را در روحانی نمی بینم که همه
موانع پیش روی دولت را بگوید

براساس گزارش فارس ،نامه رئیس
جمهور به رئیس مجلس درحالی
منتشر شــد کــه مجتبی ذوالــنــور
نماینده مردم قم در مجلس درباره
آن گفت :بعد از ظهر روز یک شنبه در
جلسهای با حضور آقای الریجانی رئیس مجلس و تعدادی
از اعضای فراکسیون نمایندگان والیی مجلس ،مطلع
شدیم رئیس جمهور به رئیس مجلس نامه نوشته و این نامه
در سایتهای مختلف منتشر شده است .وی افزود :نکته
قابل توجه این بود که با وجود انتشار این نامه در سایتهای
مختلف شخص آقای الریجانی از این نامه اطالعی نداشت
و این نشان میدهد که هدف دولت از این کار فضاسازی
در عرصه اجتماعی و عملیات روانی در افکار عمومی است
نه این که بنا بر این باشد روال طی شود.

علی مطهری نایب رئیس مجلس
شــورای اسالمی با اشــاره به سؤال
نمایندگان از رئیس جمهور گفت:
اگر موانع پیش روی دولت به بهانه
مصلحت کشور پنهان بماند ،هدف
های دولت محقق نخواهد شد .بیان حقایق باعث فشار
افکار عمومی برای رفع موانع خواهد شد .وی تاکید کرد:
اگر آقای روحانی همه حقایق را در مجلس مطرح کند،
حضور وی مفید خواهد بود .البته من این شجاعت را در
ایشان نمیبینم که همه موانع را بگویند ،بلکه به بهانه
مصالح کشور بخشی از آن هــا را بــاز هــم مکتوم نگه
میدارند .مطهری همچنین تأکید کرد :سؤاالت مطرح
شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حیطه
وظایف رئیس جمهور است و منافاتی با قانون اساسی
ندارد.

▪عارف :در شرایط فعلی ضرورتی برای طرح سوال از
رئیس جمهور حس نمی کنیم

▪افروغ :طرح سوال از رئیس جمهور خوب است اما
نباید از این مرحله جلوتر رفت

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون
امید مجلس با بیان ایــن که طرح
سوال از رئیس جمهور حق قانونی
مجلس اســت ،افــزود :نمایندگان
طبق قــانــون اســاســی و آییننامه

عماد افروغ نماینده ادوار مجلس هم
در گفت و گو با شفقنا ضمن بیان این
که اگر طرح سوال از رئیسجمهور
صرفامربوطبهتوضیحرئیسجمهور
بابت روشنگری و شفافیت باشد و

مشخصکندکهامورکشوربهصورتمعمولوکامالعادی
جریان دارد ،قابل دفاع است ،گفت :نظر من درباره طرح
سوال از رئیسجمهور این است که از این مرحله جلوتر
نرویم که اتفاقاتی مانند طرح عدم کفایت رئیسجمهور یا
استیضاح یا فروپاشی دولت رخ بدهد .وی افزود :امروز
شرایط به گونهای است که اگر به صورت کلی خدای نکرده
فروپاشی دولت در قالب طرح سوال و احتمال ادامه آن در
قالب طرح عدم کفایت یا استیضاح رئیس جمهور رخ
بدهد ،ما شاهد یک نوع آنارشیسم و هرج و مرج در کشور
خواهیم بود.
▪ایمن آبادی :جامعه تحمل رفتارهای احمدی نژادی
را ندارد

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون
مستقلین مجلس هم درباره حضور
روحانی در مجلس گفت :ایــن که
برخیمطرحکنندآقایروحانیباید
در مجلس دست به افشاگری بزند و
پشت پردهها را بگوید ،یادآور فضای
یکشنبهسیاهاستوجامعهبهحقدرشرایطفعلیتحمل
این دست از رفتارهای احمدی نژادی را ندارد .وی افزود:
فضای مجلس جای بگم بگم نیست و آقای روحانی نیز
شأنی باالتر از این ادبیات دارد ،امیدواریم این جلسه با
فضایی تعاملی و برای بررسی راهکارهای برون رفت از
شرایط فعلی اقتصادی برگزار شود.
▪ترکان :برخی نمایندگان انتظاراتی خارج از حیطه
نمایندگی دارند

در همین حال به گزارش پانا ،اکبر
تـــرکـــان رئـــیـــس هــیــئــت مــدیــره
شستا(هلدینگ شرکت هــای زیر
مجموعه تأمین اجتماعی) در پاسخ
بــه ایــن ســـوال کــه پیشنهاد او به
رئیسجمهور بیان چه نکاتی از پشت تریبون مجلس
شورای اسالمی است ،اظهار کرد :باید برخی از مسائلی
که انگیزه تعدادی از سو الکنندگان است اعالم شود چرا
که اطالع دارم برخی از آنها (نمایندگان) انگیزههای

خصوصیخودرانیزدراینمسئله(سوالازرئیسجمهور)
دخالت دادهاند .وی افزود :باالخره من میتوانم بگویم که
برخی از ایــن نمایندگان انتظاراتی خــارج از حیطه
نمایندگی دارنــد و فکر میکنند چون نماینده مجلس
هستند و حق سوال دارند میتوانند با استفاده از آن فشار
بیاورند.
▪ابطحی :روحانی به درخــواســت نمایندگان برای
حضور در جلسه غیرعلنی توجه نکرد

در همین باره محمدجواد ابطحی
نماینده مردم خمینیشهر با بیان
ایــن که آیــا آقــای روحــانــی شرایط
جامعه را نمیبیند کــه از ســوال
نمایندگان تعجب میکند ،افزود:
ما در نامهای درخواست کردیم که رئیس جمهور در
جلسهای غیرعلنی درباره وضعیت کشور توضیح دهد،
اما به خواسته ما توجهی نکرد و چارهای جز طرح سوال
از وی نداشتیم.وی افزود :اگر رئیس جمهور در مجلس
حاشیهسازی کند ،هنر نیست البته برای این کار هم
تدبیر داریم و بداند که ما نمایندگان امضاکننده ،برای
فرار رو به جلوی رئیس جمهور هم تدبیر داریم و بهتر
است صادقانه مسائل را مطرح کند و جو جامعه را ملتهب
نکند.
▪هاشمی :حضور روحانی در مجلس یک تهدید است
و نفعی ندارد

مــحــمــد هــاشــمــی رئــیــس اســبــق
صداوسیما هم درباره حضور رئیس
جمهور در مجلس تأکید کرد:این
یک تهدید است ،زیرا هیچ نفعی در
آن وجود ندارد .اال این که اختالفاتی
که وجود داشته و بحثهای انتخاباتی مثل شکست و
پیروزی و این که کسی میخواهد جبران کند یا انتقام
بگیرد دوبــاره مطرح میشود .این ماجرا شبیه مناظره
هاست .آن جا هم همینوضع بود .نتیجه این کار جز زیان
به انقالب و بازی کردن در زمین دشمن و دشمن شاد
کردن هیچ چیزی نیست.

یک عضو شورای مشورتی اصالح طلبان مطرح کرد:

▪عارف نبوغ سیاسی ندارد

وی درباره عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان نیز گفت :انتظار آقــای خاتمی از شــورای عالی
اصالحطلبان این بود که فعالترُ ،پر اثرتر و گستردهتر از
مقوله انتخابات کار کند اما متاسفانه این انتظار برآورده
نشد .این فعال سیاسی اصالح طلب درباره تأمین نشدن
انتظارات از شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
گفت :شاید ظرفیت مدیریتی ضعیف بوده است .البته
آقای موسوی الری بسیار تالش کرد چنین اتفاقی رخ
بدهد اما فکر میکنم چنین ظرفیت و عالقهای برای انجام
کار فراتر از مقوله انتخابات ،در میان افراد هیئترئیسه
شورای عالی اصالح طلبان از جمله شخص رئیس وجود
نداشتهاست.اینچهرهبرجستهسیاسیدربخشدیگری
از این مصاحبه صریح تر از عارف انتقاد کرد و گفت :عارف
نبوغ سیاسی ندارد .اگر هیئترئیسه فراکسیون امید،

این چهره سیاسی اصالح طلب درباره نامه اخیر جمعی
از جوانان اصالح طلب به خاتمی نیز گفت :تصمیم گرفته
شد در صورت در نظر گرفتهشدن راهکاری از سوی هیئت
رئیسه شورای عالی اصالحطلبان ،از جمع جوانان
اصالح طلب دو یا سه نفر به عنوان شخصیت حقیقی
در شورای عالی سیاستگذاری حضور پیدا کنند.

فرمانده کل سپاه با اشــاره به  ۱۱شهید امنیت پایدار
که به تازگی در منطقه مــریــوان توسط تروریستها به
شهادت رسیدند ،گفت :ضربهای که در پاسخ به این حرکت
تروریستی میزنیم هموزن این  ۱۱شهید خواهد بود .به
گــزارش فــارس ،ســردار محمدعلی جعفری فرمانده کل
سپاه با اشاره به  ۱۱شهید امنیت پایدار که به تازگی در
منطقه مریوان توسط تروریستها به شهادت رسیدند،
اظهارکرد :ضربهای که در پاسخ به این حرکت تروریستی
میزنیم هموزن این  ۱۱شهید خواهد بود.فرمانده کل
سپاه تاکید کرد« :باید کاری کنیم تا دیگر حضور گستاخانه
این تروریست ها در کشورمان تکرار نشود».سی ام تیرماه در
پی اقدامات گروهک های تروریستی ضدانقالب در استان
کردستان 11 ،نفر از نیروهای پاسدار و بسیجی بومی
استان حین دفاع از مرزهای کشورمان به شهادت رسیدند.

دشمنان تروریستها را در همه مناطق مرزی
فعال کردهاند
همچنین فرمانده نیروی زمینی سپاه دراین باره که واکنش
سپاه به اقدام اخیر تروریستها در پاسگاه مرزی مریوان
چیست؟ گفت :انتقام سپاه از تروریستها کوبنده خواهد
بــود .ســردار پاکپور که در حاشیه مراسم گرامی داشت
شهدای امنیت پایدار و شهدای حادثه تروریستی مریوان
سخن می گفت افزود :سال گذشته یک گروه  21نفری
داعشی منهدم شد و ما در جنوب شرق کشور هم هفتهای
نیستکهباتروریستهادرگیرنشدهباشیم.فرماندهنیروی
زمینی سپاه خاطرنشان کرد :دشمنان تروریستها را در
همه مناطق مرزی فعال کردهاند اما ما با قدرت در صحنه
حضور داریم و آن ها هیچ کاری از پیش نخواهند برد.

یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
خبر داد:

▪درباره حضور یا عدم حضور چند نفر در شورای عالی
سیاست گذاری اختالف نظر وجود دارد

▪تصمیم درباره اضافه شدن  2یا  3تن از جوانان اصالح
طلب به شورای عالی

فرمانده نزسا :دشمنان تروریست ها را
در همه مناطق مرزی فعال کرده اند

مجلس

طوری تعریف میشد که پنج یا شش نفر مانند آقایان معین
و مرتضی حاجی در آن جای میگرفتند ،حتما خروجی
فراکسیون پس از یک سال و اندی ،بهتر از این میشد.

ناصری دربـــاره تغییر ترکیب ش ــورای عالی سیاست
گذاری گفت :پس از انتخابات اخیر(انتخابات  )۹۶که
فهرست شــورای شهر تهران مسئلهآفرین شد و برخی
اعتراضات را در پی داشــت ،مسئله تغییر ترکیب  -نَه
ساختار -شــورای عالی اصال حطلبان مطرح شــد .در
همین زمینه ،کارگروهی تشکیل و پیشنهادهایی مطرح
شد .البته جمعبندیها باید زودتر انجام میشد و شورای
عالی باید زودتر کارش را آغاز میکرد اما متاسفانه درباره
حضور یا عدم حضور چند نفر ،بحث و اختالف نظر وجود
دارد .وی درباره این که اختالف روی اعضای حقیقی این
شوراست یا حقوقی گفت :بیشتر روی اعضای حقیقی
اختالف است .البته در این زمینه ،ریاست شورای عالی
اصالحطلبان یعنی آقای عارف ،باید بیشتر از آن چیزی
که امروز فعالیت دارد ،فعال شود و امور را پیگیری کند.
آقای خاتمی هم منتظر انتشار اسامی نهایی شورای عالی
اصالحطلبان است.

فرمانده سپاه:ضربه ای هموزن  ۱۱شهید
مریوان به تروریست ها می زنیم

...

جزئیات تغییر ترکیب شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان

یک عضو شــورای مشورتی رئیس دولــت اصالحات در
گفتوگوییبهبررسیفعالیتهایشورایعالیسیاست
گذاری اصالح طلبان  ،تغییر ترکیب این شورا و همچنین
عملکرد محمدرضا عارف در فراکسیون امید و روابط
جریان متبوعش با دولــت پــرداخــت .عــبــدا ...ناصری
عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات که با مهر
گفت و گو می کرد ،درباره پیشنهاد سعید حجاریان مبنی
بر شکلگیری هسته سخت در جبهه اصالحات گفت:
خود من هم متوجه نشدم که منظور آقای حجاریان از
هسته سخت چه بــوده اســت .البته برخی دوستان در
سالهای اخیر مسئله تبدیل ریاست جبهه اصالحات ،از
فرد به شورا را مطرح کرده بودند .در نهایت خود کسانی
که پیشنهادشوندگان طرح بودند ،به سرعت عکسالعمل
نشان دادنــد و موضوع را منتفی اعــام کردند .وی در
همین باره تاکید کرد :پس از انتخابات ریاستجمهوری
ســال  ،۹۲آقــای عباس عبدی مطرح کــرد که ریاست
جبهه اصالحات به عهده شــورای سه نفره متشکل از
موسویخوئینیها ،عبدا ...نوری و محمد خاتمی قرار
بگیرد .ابتدا آقای موسویخوئینیها و پس از وی ،آقای
عبدا ...نوری علیه این پیشنهاد موضع گرفتند.

...
سپاه

شکایت برخی قضات از محمود صادقی

در جلسات شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات شرکت
نکرد ،افــزود :آنهــا هیچ گاه در جلسات رسمی شورای
مشورتی حضور پیدا نکردهاند .شاید یکی از اشکاالت کار
در روند ائتالف که گاهی در بستن فهرستها هم مشکالتی
ایجاد می کرد ،همین بود که حزب اعتدال و توسعه هیچگاه
قبول نکرد در جمع شــورای سیاستگذاری یا شــورای
مشورتی حضور پیدا کند .البته طبیعی هم بود؛ چون آنها
میگفتند ما در قالب اصالحطلبی یا اصولگرایی تعریف
نمیشویم.درواقعهمیشهیکشأنیتجداگانهایبرایخود
قائل بودند .وی با بیان این که البته برخی از اعضای دولت
از جمله محمدعلی نجفی ،مجید و جمشید انصاری ،خانم
ابتکار و در برخی مقاطع آقای جهانگیری در این جلسات
شرکت می کردند تأکید کرد :با این وجود حزب اعتدال و
توسعه هیچگاه به طور رسمی در شورای مشورتی یا شورای

ائتالفعضونبودهاست؛همیشهجمعبندیجلساتشورای
مشورتی ،با محوریت آقای موسوی الری و بعضا آقای حسین
مرعشی ،به اطالع نمایندگان این حزب رسیده است.
▪فـــارس :عـــارف مخالف اصــلــی تشکیل پارلمان
اصالحات است

در همین حــال یــک عضو شـــورای هماهنگی جبهه
اصالحات که نامی از او منتشر نشده ،به فارس ،گفت:
محمدرضا عارف که هم اکنون ریاست شورای هماهنگی
جبهه اصالحات را بر عهده دارد ،مخالف اصلی طرح
پارلمان اصالحات است .وی افزود :آقای عارف اعتقاد
دارد که شورای سیاستگذاری باید تداوم پیدا کند و با
تغییراتی در ساختار آن میتوان از بدنه اصالحات استفاده
بیشتری کرد.

در پی جلسه جنجالی سوال از وزیر اقتصاد درباره وضعیت
حساب های قوه قضاییه در روز یک شنبه ،یک عضو هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی شکایت قضات
دربــاره اظهارات اخیر نماینده تهران به این هیئت خبر
داد .حجتاالسالم علیرضا سلیمی نماینده محالت و
دلیجان در مجلس به خبرنگار خراسان گفت« :عالوه
بر اعالم شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس به عنوان
عضوی از جامعه قضات ،طی تماس هایی از سراسر کشور
برخی قضات دیگر نیز خواستار برخورد دستگاه قضا با
آقای صادقی شدند ».روز یک شنبه محمود صادقی در
صحن مجلس گفته بود« :قاضی که مال مردم را میخورد
آیا میتواند با فساد مبارزه کند؟» با این حال پس از تذکر
برخی نمایندگان از جمله مسعود پزشکیان که ریاست
جلسه مجلس را برعهده داشت ،صادقی گفت« :اگر قضات
شریف از حرف من ناراحت شدهاند من از آنان عذرخواهی
میکنم».در همین حال سلیمی عضو هیئت رسیدگی
به رفتار نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به
این که افراد با مراجعه به هیئت نظارت اعالم کردند که
انتظار داریم به اتهامات بیاساس مطرح شده رسیدگی
شود گفت :هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در صورت
ارجاع شکایت قضات قطع ًا به آن رسیدگی می کند.

▪یــکــی از مــشــکــات ائــتــاف اصــاحطــلــبــان،
حضورنداشتن حزب اعتدال و توسعه در جلسات
اصالح طلبان بود

ناصری با بیان این که حزب اعتدال و توسعه هیچ گاه
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