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نـادانی ،مایـه مرگ زندگان و دوام بدبختی است.
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تازههای مطبوعات
••شرق  -حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران
سازندگی در مصاحبه با این روزنامه گفت« :اگر دولت
روحانی پس از به نتیجه رسیدن برجام تدابیر ویــژ های
برای پیشگیری از خروج آمریکا از این سند بین المللی
میاندیشید ،چنین هزینه سنگینی بر ایــران تحمیل
نمیشد...دولت روحانی عالوه بر آن که در عرصه سیاست
داخلی چندان موفق نبود ،پس از برجام در حوزه دیپلماسی
نیز منفعل عمل کرد».
••فرهیختگان – این روزنامه فهرستی از بازیگرانی که
برای کسب تابعیت فرزند خود را در خارج از کشور به دنیا
آورده اند ،منتشر کرده که نام هایی چون ترانه علیدوستی،
سام درخشانی ،مهناز افشار ،محسن تنابنده و شاهرخ
استخری در آن دیده می شود .همچنین در جدول دیگری
به بازیگران ساکن خارج از کشور پرداخته که نام هایی چون
شهاب حسینی ،رضا عطاران ،بهرام رادان ،حمید جبلی،
حمید فرخ نژاد و حامد بهداد در آن وجود دارد.
••آرمان – این روزنامه در مطلبی با عنوان «وزیر یا ماشین
مقاله نویسی» نوشت :وزیر بهداشت که در فشرد هترین
دوران کاری همه عمرش به سر میبرد ،به طور متوسط هر
هفته یک مقاله علمی نوشته و در مجالت جهانی منتشر
کرده است ۲۶۷ .مقاله در شش سال؛ این آماری است
که با نگاهی طنز ،با تعداد مقاالت منتشر شده دکتر جیمز
پی.الیسن برنده جایزه نوبل پزشکی در سال ۲۰۱۸
مقایسه شده تا شگفتآورتر به نظر برسد.
••ایران  -در یک خبر خبرگزاری فارس ادعا شده که دو
بازداشت شده مرتبط با موضوع جمعیت شناسی با برخی
مراکز و نهادها از جمله مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاست جمهوری ارتباط داشته و همکاری میکردهاند.
حسامالدین آشنا رئیس این مرکز و مشاور رئیس جمهوری
در این باره به روزنامه ایران گفت« :از فارس که مثل پلیس
فتا مراقب همه چیز هست تقاضا میکنیم اجــازه بدهد
افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد.
همان مورد محیط زیست فع ً
ال کافی است».
••کیهان  -ریچارد دالتون سفیر سابق روباه پیر در تهران
مدعی شد :اگر ایاالت متحده آماده باشد تا از رویکرد اعمال
فشار حداکثری عقبنشینی کند ،بریتانیا ،فرانسه و آلمان
قادر خواهند بود تا همان ائتالف مبتنی بر شورای امنیت را
که از سال  2013با ایران مذاکره میکرد ،مجدد بسازند.
••اعتماد – این روزنامه ضمن انتشار تصویری از علی
الریجانی در کنار علی مطهری ،موضوع استیضاح رئیس
مجلس را با این عنوان پوشش داد« :تاوان ایستادن در زمین
اصالحطلبان»
••صبح نو  -آبانماه سال گذشته وقتی اجالس تهران
راجع به مسائل سوریه برگزار شد ،یک سیاستمدار دیگر
هم به اردوگاه تهران  -مسکو پیوسته بود75 .سال قبل در
همینتهرانسرانسهکشورانگلیس،آمریکاوشورویبدون
عنایت به مسئوالن ایرانی راهی تهران شدند و سهم طرف
ایرانی در بازی قدرت ،صرف ًا اطالع از سفر این مقامات به
ایران و نه حتی اجازهگرفتن برای حضور در کنفرانس تهران
بود .دو نفر از این مقامات حتی بیاحترامی و تحقیر را به
جایی رساندند که حداقل برای حفظ شئون دیپلماتیک به
دیدار میزبانشان بروند و این شاه مخلوع بود که سراسیمه
به دیــدار «چرچیل» و «روزولــت» رفت و عاجزانه از آنها
درخواست جابهجایی تبعیدگاه پدرش را کرد!

فالحت پیشه 13 :ایراد شورای نگهبان
به الیحه  CFTاصالح شد

تهدید به غنی سازی20درصدی
بیانیه دفتر موگرینی :برجام از ستون های امنیت منطقه و اروپاست

▪راحــت می توانیم به قبل از برجام
بازگردیم

صالحیهمچنیندرگفتوگوبایورونیوز
در پاسخ به سوالی درباره قدرت بازگشت
پذیری فعالیت های هسته ای کشورمان
گفت:دربرجامیکسریمحدودیتهایی

را به صورت داوطلبانه پذیرفتیم .گفتیم
برای چند سال مثال مقدار اورانیوم تولید
شدهرااز ۳۰۰کیلوبیشترنمیکنیم.این
محدودیت را برای چند سال پذیرفتهایم
اما میتوانیم آن را برداریم .مثال ،۳۰۰
 ۶۰۰ ،۵۰۰کیلو یعنی هر چقدر را که
تولید کنیم ،میتوانیم انباشته کنیم.
محدودیتهای ما از ایــن نــوع هست و
میتوانیمخیلیراحتآنرابرداریم.
▪بلوفنمیزنیم

وی افــزود :به عنوان مثال ما برای مدت
محدودیپذیرفتیمکهباالی3.67درصد
غنیسازینکنیم.مامیتوانیمغنیسازی
را باالتر ببریم .وقتی شما میتوانید اصل
غنیسازیراتا 3.67انجامدهید،ازنظر
فنیهمانرامیتوانیدباتغییراتکوچک
وسریعیافزایشدهیدوبه ۵درصدو۲۰
درصد و هر مقداری که میخواهید باال
ببرید .صالحی تأکید کرد :ما میتوانیم
به شرایط سابقمان برگردیم؛ نه فقط
به شرایط سابق بلکه به شرایط خیلی
باالتر .االن مقام معظم رهبری فرمانی را
در چهاردهم خرداد ماه صادر کردند که
ایــران زیرساختهای تولید  ۱۹۰هزار
سورافراهمکندکهمافراهمکردیم.یعنی
االن اراده شود و مسئوالن سیاسی ارشد
نظام دستور بدهند که بروید  ۱۹۰هزار
سو ظرفیت غنیسازی ایجاد کنید ،االن
آمــادگـیاش را داریــم ولی به این معنی
نیست که ما بخواهیم آن را تولید کنیم،
بلکه زمینه آن را داریم .صالحی در بخش
دیگری از این مصاحبه تصریح کرد :ما
بلوف نمیزنیم .چون اگر یک بار بلوف
بزنم و بعد عمل نشود ،من دیگر اعتباری
نخواهم داشت.رئیس سازمان انرژی
اتمیهمچنیندرگفتوگوباخبرگزاری

کیودوژاپندربارهازبینرفتنبرجامبیان
کرد:عواقبآنبرایهمهازجملهمنطقه،
جامعه جهانی و حتی خودمان غیرقابل
پیشبینی خواهد بود .تنها خدا میداند
که چه پیش میآید .در صورت رخ دادن
چنین اتفاقی ،ایران غنیسازی اورانیوم
خود را از سر میگیرد .صالحی تصریح
کردکهایرانهماینکمایلبهانجامچنین
کارینیستامامیتواندبهسادگیاینرا
انجامدهد.
▪بیانیه دفتر موگرینی :بــرجــام از
ستونهایامنیتمنطقهواروپاست

رئیس سازمان انــرژی اتمی کشورمان
همچنین با فدریکا موگرینی مسئول
سیاست خارجه اتحادیه اروپــا دیــدار و
گفت وگو کرد .دفتر موگرینی در بیانیه
ای به مناسبت این دیدار تأکید کرد :هر
دوطرفبرتعهدخودبهادامهاجرایموثر
برنامهجامعاقداممشترک(برجام)تاکید
کردندوآخرینپیشرفتهادراینزمینهرا
مورد بررسی قرار دادند .آن ها همچنین

ادامه واکنش ها به طرح استیضاح وزیر خارجه در مجلس

آیت ا ...مکارم شیرازی :استیضاح وزیرانی که در برابر دشمن
ایستاده اند به صالح نیست

دادستانکلکشور:نامهوزیرامورخارجهحاویهیچمدرکیکهقابلتعقیبباشدنبود

...

انعکاس
••مشرق نیوز مدعی شد:  چندیپیشهمسردوممحمد
علینجفیگفتکهعاشقشدیموازدواجکردیم؛درعینحال
درفضایمجازیشایعشدکهشهرداراسبقتهرانخودکشی
کردهاستاماهمسرجدیدبهجداینموضوعراتکذیبکرد.
بهروز شجاعی که در زمان حضور نجفی در شهرداری تهران
معاون رسانه مرکز ارتباطات شهرداری تهران بود در توئیتی
گفتکهاینخبرکذبمحضاستوهمینچنددقیقهپیشبا
نجفیحرفزدهاست.شنیدهشد کهفردیبهناممحمدعلی
نجفی به دلیل خودزنی به اورژانس منتقل شده است.یک
منبع مطلع در اورژانس کشور هم گفته است :شخصی هم
ناممحمدعلینجفی اقدامبهخودزنیکردکههمینمسئله
باعث شد که برخی فکر کنند آقای نجفی شهردار پیشین
تهرانخودکشیکردهاست.
••اعتمادآنالین نوشت  :محمود صادقی ،عضو کمیته
آموزشعالیکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلس بیانکرد:
دیوان محاسبات درباره پرونده بورسیهشدگان غیرقانونی،
رأیبدویخودراصادرواعضایوقتشورایمرکزیبورس
را محکوم کرده است.وی افزود :از نظر دیوان محاسبات،
اعطای بورسیه به حدود  300نفر خالف قانون بوده و رأی
بــدوی ،ناظر به محکومیت حــدود  15نفر اعم از کامران
دانشجو ،وزیر علوم وقت و اعضای آن شوراست.متخلفان به
رد مال و انفصال از خدمت محکوم شدهاند؛ اگرچه این رأی
ّ
بدویاستوامکاناعتراضوجوددارد.
••خبرآنالیننوشت :معصومهابتکاردرگفتوگوییاظهار
کرد :فرزندم سی و خردهای سالش بود ،این جا درس خواند
و کارشناسی ارشد گرفت .دنبال این بود که بتواند ادامه
تحصیل بدهد ،در رشتهای که دلش میخواست پذیرش
گرفت .انتخاب خودش و خانوادهاش بود که برای ادامه
تحصیلبهآمریکابرود.خیلیهامیروند.تحصیلدرآمریکا
تأییدخویسلطهگریآمریکانیست.درآمریکاتحصیلکردن
از قدیم بود .خیلیها رفتند آمریکا تحصیل کردند اما لزوما
تحصیل در آن جا به معنای تأیید سیاستهای دولت آمریکا
نیست .در واقع استفاده از یک فرصت برای تحصیل است.
یک جوان حق انتخاب دارد و میتواند انتخاب کند .نفاقی
همدرآننمیبینم.
••فـــرارو نوشت  :ایـــران ب ــرای جایگزین ک ــردن برخی
جنگندههایش،خریدیکنوعجنگندهچندمنظورهپاکستانی
را بررسی میکند .نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
برایجایگزینکردنجنگندههایقدیمیاف ۱۴-ومیگ-
 ،۲۹خرید جنگنده تندر ۱۷-JFساخت پاکستان را بررسی
میکند.مقاماتی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در
جریان برگزاری دهمین نمایشگاه دفاعی ۲۰۱۸ IDEAS
در پاکستان ،توافق خرید جنگنده  ۱۷-JFاز پاکستان را
اعالم کردند .یک ژنرال از سپاه پاسداران ،پس از بازدید از
ایننمایشگاهکهدرکراچیپاکستانبرگزارشد،دربارهورود
جنگنده پاکستانی به ناوگان نیروی هوایی ایران در سال
آینده،اظهارنظرکردهاست.
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علی اکبر صالحی با هشدار به اروپا درباره منتفع نشدن ایران از مزایای برجام مطرح کرد

رئیس ســازمــان ان ــرژی اتمی که برای
حضور در سمینار دو روزه همکاری
های هسته ای در بلژیک حضور یافته و
با رسانه های مختلف دربــاره عزم جدی
ایــران برای بازگشت برنامه های هسته
ای ایران در صورت انتفاع نبردن از برجام
سخن می گوید در صریح ترین تهدید
اعــام کــرد :در صورتی که ایــران شاهد
مزایای اقتصادی برجام نباشد ،میتواند
غنیسازی اورانیوم  ۲۰درصد را از سر
بگیرد .همزمان محمد جواد ظریف هم
در حاشیه کنفرانس افغانستان در ژنو
به رایزنی ها بــرای حمایت عملی اروپا
از برجام ادامــه داد .براساس گــزارش
ایسنا ،علی اکبر صالحی رئیس سازمان
انرژی هسته ای کشورمان در گفت و گو
با رویترز با بیان این که فکر میکنم دوره
صبوری برای مردم ما محدود و محدودتر
مـیشــود ،افـــزود :در صورتی که ایــران
شاهد مزایای اقتصادی برجام نباشد،
میتواند غنیسازی اورانیوم  ۲۰درصد
راازسربگیرد.ویتأکیدکرد:تالشهای
اتحادیه اروپا امیدوارکننده است اما ما
هنوز نتایج ملموسی مشاهده نکردهایم.
معاون رئیس جمهور با اشاره به این که در
صورتی که آوردهای حاصل نشود ،هدف
ماازماندندربرجامچهخواهدبود،گفت:
ما میتوانیم فعالیت در زمینه غنیسازی
 ۲۰درصــد را آغــاز کنیم .ما میتوانیم
میزاناورانیومغنیشدهراباالببریم.

طاهری-سخنانجنجالیوزیرخارجهدربارهپولشویی
در کشور که اکنون پای او را برای استیضاح به بهارستان
بــاز کــرده اســت ،همچنان مــورد توجه شخصیت های
سیاسی کشور است .در تازه ترین اظهار نظر ،آیت ا...
مکارم شیرازی از طرح استیضاح های مکرر وزیران در
مجلس انتقاد کرد و همزمان دادستان کل کشور ضمن
تأکید بر تضعیف نکردن وزیر امور خارجه کشورمان در
شرایط فعلی گفت که نامه  12صفحه ای ظریف حاوی
هیچ مستند قابل تعقیبی در حــوزه پول شویی نبود.
براساسگزارشرساوایرنا،آیتا...ناصرمکارمشیرازی
ازمراجعتقلیدروزگذشتهدرجلسهدرسخارجفقهخود
تأکید کرد :امروز در شرایطی هستیم که باید در مقابل
دشمنان خارجی قوی باشیم ،به تازگی پشت سر هم
عده ای از نمایندگان محترم مدام وزیران را استیضاح
می کنند ،وزیران بی اشکال نیستند ،اما این که در این
شرایط بخواهیم آن ها را استیضاح کنیم آن هم وزیرانی
کهدرمقابلدشمنایستادهاند،کاردرستینیست.این
مرجعتقلیدبابیاناینکهدولتبیاشکالنیست،امادر
اینشرایطحساسنبایدتضعیفشود،اظهارکرد:خوب
است نمایندگان محترم اشکاالت و انتقادات را مطرح
کنند و مجلس از استیضاح های پشت سر هم صرف نظر
کند،امیدواریمبرادرانوخواهراندنبالکنندهاستیضاح
شرایطخاصوحساسکشوررادرنظربگیرند.
▪فالحت پیشه :استیضاح ظریف یک شنبه آینده در
کمیسیونامنیتملیبررسیمیشود

با این حال حشمتا ...فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :کمیسیون
امنیتملیبررسیاستیضاحآقایظریفرادردستورجلسه
یکشنبهآیندهقراردادهاست،معتقدیماستیضاحبهمعنای
روشن شدن مطالب است از این رو این جلسه ،جلسهای
کارشناسیمحسوبمیشود.ویافزود:تالشبرایناست
کهاینموضوعبهگونهایموردپیگیریقراربگیردکهنتیجه
آنبراساسمنافعملیوشفافسازیورفعمشکلباشد.
تالشکمیسیونبرآناستکهبیطرفانهموضوعراپیگیری
کنند.فالحتپیشهادامهداد:بندهمخالفاستیضاحهستم
اما با وجود این جلسه کمیسیون را بیطرفانه مدیریت
میکنیمونظراتراخواهیمشنید.
▪توضیحات 2نماینده مجلس درباره تبعات سخنان
وزیرخارجه

درعینحالمحمددهقان،عضوکمیسیونحقوقیمجلس
درخصوصاظهاراتاخیردربارهپولشوییدرکشوربابیان
اینکه آمارماازحجمقاچاقکاالوموادمخدرازآماردولت
وآقایظریفباالتراستاماسوالاینجاستکهچهکسی

در این سال ها با قاچاق کاال و مواد مخدر که منجر به پول
شوییشدهبرخوردکردهاست؟اظهارکرد:واردکردناین
اتهاماتبهکشورآنهمتوسطخودوزیرامورخارجهعمال
راههارابرایخارجشدنازاینلیستسیاه FATFبست.
حسنحسینیشاهرودینایبرئیسکمیسیوناقتصادی
مجلسهمدرگفتوگوبامهراظهاراتظریفراناشیانهو
غیردیپلماتیکخواندوافزود:اظهاراتظریفآثارسیاسی
وامنیتیبرایکشورخواهدداشت.
▪جاللی :فراکسیونهای مجلس موافق استیضاح
ظریفنیستند

درعینحال،بهگزارشخراسانکاظمجاللیرئیسمرکز
پژوهشهایمجلسدربارهاستیضاحظریفگفت:نکته
ای که آقای ظریف گفتند مناسب نبود در فضای عمومی
گفته شــود ،امــا فراکسیونهای مجلس خیلی موافق
استیضاحظریفنیستند.جاللیادامهداد:اینکهبگوییم
در کشورمان پول شویی زیادی وجود دارد ،باید اسناد و
مدارک آن ارائه شود .این که اغراق گونه مطرح می شود
نیستامابایدباهمانمقدارکمهمباارادهمبارزهشود.

▪دادستان کل کشور :نامه وزیر امورخارجه حاوی
هیچمستندودلیلومدرکیکهقابلتعقیبباشدنبود

از س ــوی دیــگــر بــه گــــزارش مــیــزان ،حجت االس ــام
والمسلمینمنتظریدادستانکلکشورهمضمناشاره
بهسخناناخیروزیرامورخارجهدربارهپولشوییگفت:
در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده
است و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد میکند
ومیخواهدچهرهداخلیکشورمارامنکوبنشاندهد،
این را که از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به
پولشوییمطرحشودخیلیموجهوحکیمانهنمیبینم.
وی افزود :یک نامه  ۱۲صفحهای را چند روز قبل برای
بنده فرستادند که یک سری بیانات خودشان را در آن جا
باز توضیح داده بودند ،همچنین حاوی مسائل دیگری
بودکهخیلیمرتبطباآنچهماخواستیمنبودودرآخرهم
اشارهکردندکهدلیلومستندیندارمکهبخواهمبفرستم
و یکی دو مورد بوده که به آقای رئیس جمهور دادهام.
دادستان کل کشور با اشاره به این که نامه ۱۲صفحهای
آقایوزیرمحترمامورخارجهدرپاسخنامهبندهحاویهیچ
مستند،دلیلومدرکیکهقابلتعقیبباشدنبود،گفت:
بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی
دیگری اگر مستنداتی هست به ما ارسال شود و مطمئن
باشندکهماتعقیبمیکنیم.منتظریدرعینحالتأکید
کرد :دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری اسالمی از
کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام میشود و
نبایدوزیرامورخارجهتضعیفشود.
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بر عزم خود برای حفظ برجام به عنوان
یکی از ستونهای کلیدی امنیت منطقه
و اروپا و نیز با هدف احترام به توافقهای
بینالمللی تاکیدکردند .همچنین در
این بیانیه آمده است که فدریکا موگرینی
در این دیدار ،نگرانیهای اتحادیه اروپا
درخصوص فعالیتهای منطقهای ایران
را نیز مطرح کرد.از سوی دیگر وزیر امور
خارجه ایران و مسئول سیاسی خارجه
اروپـــا در حاشیه اجــاس بین المللی
افغانستان در ژنو با یکدیگر دیدار و گفت
و گو کردند .در این دیــدار دربــاره توافق
نامه برجام و تایید 13باره پایبندی ایران
بهتعهداتبینالمللیدرچارچوببرجام
بحثوتبادلنظرشد.همچنیندرحاشیه
کنفرانسبینالمللیافغانستانظریفبا
همتای آلمانی خود نیز دیدار و گفتوگو
کــرد .در این دیــدار طرفین در خصوص
روابط دو جانبه ،آخرین تحوالت مربوط
به تمهیدات اروپا برای تسهیل مراودات
اقتصادی با ایران ،تحوالت منطقه و دیگر
موضوعاتموردعالقهرایزنیکردند.

محمداکبری -رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از
اصالح  13ایراد شورای نگهبان به الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با تروریسم ( )CFTو تعدیل برخی شروط
این الیحه خبرداد و افزود 7 « :مورد باقی مانده از ایرادات
شــورای نگهبان نیز با اصــرار اعضای کمیسیون مواجه
شد».به این ترتیب و با اصرار مجلس ،این الیحه به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارجــاع می شــود و مجمع باید
حداقل در هفت مورد نظر خود را درباره این الیحه جنجالی
ارائه دهد.
به گــزارش خراسان حشمتا ...فالحتپیشه ،نماینده
مــردم اســام آبــاد غرب در جمع خبرنگاران پارلمانی با
تشریح جلسه بررسی  CFTدر کمیسیون متبوعش اظهار
کــرد :رویــکــرد شــورای نگهبان در جلسه اصــاح مصوبه
 CFTدلسوزانه و کارشناسانه بود .دو مورد رفع ایراد در متن
الیحه  CFTانجام شد و  13مورد از ایرادات شورای نگهبان
اصالح و یک سری از شروط هم تعدیل شد.
فالحت پیشه گفت :البته ما از قبل شروطی را گذاشته بودیم
ولی ترتیب آنان در این جلسه تغییر کرد ،به طور مثال شرط
قانون اساسی پیشتر به عنوان شرط پنجم در نظر گرفته
شده بود که به عنوان شرط نخست انتقال پیدا کرد و در
این باره ذکر شد که در هرگونه تالقی مالک قانون اساسی
کشور است.
فالحتپیشه با اعــام ایــن که پیش از ایــن  63کشور با
گرفتن حق شرط به این کنوانسیون پیوسته بودند ،افزود:
برخی اعتقاد داشتند شاید شر طهایی که ایــران د رباره
این کنوانسیون در نظر گرفته مورد پذیرش قرار نگیرد به
همین دلیل در این قسمت نظر کارگروه مشورتی این بود
که در سطر دوم بیاوریم که اگر ماده  6منعی را برای ما ایجاد
نکند مبادله اسناد انجام شود که به نظر میرسد تا حدودی
مشکل پیش آمده را حل کند.
وی با بیان این که هفت مورد باقی مانده از ایرادات شورای
نگهبان نیز با اصرار اعضای کمیسیون مواجه شد ،اظهار
کرد :دلیل این اصرار هم ماهیت خاص کنوانسیون به ویژه
در مسائلی مانند استرداد است که از نظر شورای نگهبان
خالف شرع تشخیص داده شده و استدالل آن ها این بود که
حکم یک قاضی خارج از ایران را نمیتوان در کشور اجرا کرد
به همین دلیل در این باره مجلس به نظر خود اصرار می کند
و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

توضیح خبرسازکدخدایی درباره دلیل ردصالحیت مینو خالقی
هر روز خرید می کنم و به حرف مردم گوش می دهم

سخنگویشوراینگهبان،درمستند"بدونتوقف"کهپخش
آن به تازگی از شبکه سه سیما آغاز و محتوای آن خبرساز
شده ،دربارهدلیلردصالحیتمینوخالقیمنتخبمردم
اصفهان در انتخابات مجلس دهم ،توضیح کوتاهی ارائه
کرد.دراینبرنامه،یکیازحضارموضوعدلیلردصالحیت
مینوخالقیرامطرحکردوخطاببهکدخداییگفت:یکیاز
نمایندگانمجلساعالمکردکهمینوخالقیبهدلیلدست
دادن با یک مرد و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی رد
صالحیت شده است .در پاسخ به این ادعا کدخدایی بدون
آنکهبهصراحتآنراتأییدکندیاتکذیب،گفت:آیاوظیفه
شورای نگهبان بود که عکس ها را منتشر کند؟ سپس فرد
سوال کننده می گوید به هر حال نظام در معرض تهمت
قرار گرفته و کدخدایی در پاسخ می گوید در این صورت
هتک حرمت افراد اتفاق می افتد .در این پرسش و پاسخ
کدخداییبهصراحتدلیلردصالحیتمینوخالقیرابیان
نکردامابرخیرسانههابهنقلازوینوشتهبودند«:دلیلرد
صالحیتمینوخالقیدستدادنبامردانبود».

ها اعالم شده است .وی با بیان این که در انتخابات ریاست
جمهوریاگرنامزدهایردصالحیتشدهبهشوراینگهبان
مراجعه کنند ،دلیل ردصالحیت به آن ها اعالم می شود.
وی درباره این که در خصوص رد صالحیت آقای احمدی
نژاددردورهاخیردرسال ۹۶بهشوراینگهبانمراجعهای
شد،گفت:خیرنیامدندولیافراددیگریبرایردصالحیت
شانآمدند.ویدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهبهنظرمردم
تفکرحاکمبرشوراینگهبانعاملاصلیپیشرفتنکردن
کشور است ؟ گفت :فکر می کنم اندکی از مردم این نظر را
داشتهباشندومنمیتوانمدالیلیبیاورمکهمردمعملکرد
شــورا را تایید می کنند .ما
نظرسنجیداریم.منهر
روز خرید می کنم و مردم
راحــــت حـــرف شـــان را
میزنندوانتقادها
را هـــم گــوش
میکنیم.
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شوخی مطهری با بیانیه خواندن وکیلی
هنگامی که محمدعلی وکیلی نماینده تهران بیانیه 160
نماینده مجلس به رئیس جمهور را در صحن علنی قرائت
می کرد و در بخش هایی از آن در تلفظ برخی کلمات دچار
مشکل شد با واکنش شوخ طبعانه علی مطهری که ریاست
جلسه را در غیاب الریجانی به عهده داشــت مواجه شد.
وکیلی که با وجود دقت زیاد برای شمرده شمرده خواندن
متن در تلفظ دچار اشکال می شد با این واکنش کنایه آمیز
مطهریمواجهبودکه«آقایوکیلیشمابااینجورخواندنتان
باعث میشوید نمایندگان در قرائت ترجمه آیات هم شک
کنند» .این مطایبه مطهری با وکیلی از آن جایی که همواره
خواندنترجمهآیاتقرآنکریمدرآغازجلساتعلنیبهعهده
محمدعلیوکیلیاستموجبخندهحضاردرصحنشد.

ترافیک استیضاح در بهارستان
درحالیکهطیروزهایاخیرطرحاستیضاحوزیرانخارجه
و جهاد و کشاورزی تهیه و برای رسیدگی به هیئت رئیسه
مجلس تقدیم شده است جبار کوچکی نــژاد ،نایب رئیس
کمیسیونآموزشوتحقیقات،ازنهاییشدندرخواست45
نمایندهبرایطرح استیضاحیدیگربرای وزیرعلومخبرداد.

سوال مطهری از وزیر اطالعات درباره
بازداشت فعاالن محیط زیست
در نشست علنی مجلس ،سوال علی مطهری نماینده مردم
تهرانونایبرئیسمجلسازوزیراطالعاتدربارهبازداشت
طوالنیمدتفعاالنمحیطزیستبدونحضوروکیلاعالم
وصولشد .براساسقانوناساسی هریکازنمایندگانمی
توانند از وزیران سوال کنند و وزیران ظرف  10روز باید در
مجلس حاضر شوند و به سواالت پاسخ بدهند.

...
خبر

«پمپئو» ضمن تمجید از «ریاض» ،ایران را
مقصر جنگ یمن خواند!
وزیرخارجهآمریکادریادداشتیبراییکروزنامهاینکشور،
ضمن تاکید بر «حیاتی» بودن روابط واشنگتن با ریاض و
تمجید از مواضع «محمد بن سلمان» ،ایران را مقصر جنگ
در یمن خواند! به گزارش فارس« ،مایک پمپئو» در «وال
استریت ژورنــال» یادداشتی با عنوان «مشارکت آمریکا-
(عربستان)سعودی،حیاتیاست»منتشروتصریحکرد:قتل
جمال خاشقچی تبعه سعودی در ماه اکتبر در ترکیه ،سبب
تشدید فریادها در کنگره آمریکا شده است و رسانهها هم به
این اوضاع دامن میزنند اما کاستن از پیوندهای آمریکا-
سعودیاشتباهیبزرگبرایامنیتملیآمریکاوهمچنین
متحدانمانخواهدبود.اودریادداشتخودافزود:عربستان
سعودی در حال کار برای حفظ دموکراسی شکننده عراق
و حفظ ارتباط بغداد با منافع غرب است تا (بغداد) با منافع
ایــران مرتبط نباشد .وزیر خارجه دولت «دونالد ترامپ»
مدعیشد«:یکیازاقداماتاولیهمحمدبنسلمانبهعنوان
ولیعهد سعودی ،تالش برای خشکاندن ریشه نفوذ ثبات
زدای ایران در یمن بود ،جایی که در آن شورشیان حوثی
مورد حمایت تهران در سال ۲۰۱۵قدرت را غصب کردند».

▪واکنش مینو خالقی و کدخدایی به جمالت منتشر
شدهدربارهردصالحیتمینوخالقی

در همین حال انتشار این بخش از گفت و گوی کدخدایی
موجبواکنشمینوخالقیشد.اودرصفحهشخصیخود
از تکذیب این موضوع توسط کدخدایی خبر داد و نوشت:
«موضوعی که مطرح شده ،سراسرش ایراد است .نه هرگز
چنیناموریوجودداشتهاستکهپذیرفتهباشمونهعکسی
درحالدستدادناینجانببامردنامحرمیموجوداستو
نهکانالیعکسیدرحالدستدادناینجانب،تااینلحظه
که 3سالازانتخاباتمیگذردمنتشرکردهاست...اولین
عکس العمل ،ارسال پیامی برای جناب دکتر کدخدایی
بود که پرسش کنم آیا این اقوال منتسب به ایشان است یا
خیر؟ که ایشان پیامکی را در پاسخ ارسال کردند و انتساب
این بیانات به خود را تکذیب کردند ».پس از این پست مینو
خالقی ،کدخدایی در توئیتر منتسب به خود با اشاره به این
کهرسانههادرنقلسخناناودقیقعملنکردهاند،نوشت:
«نظریکیازمنتقدانمحترمدربرنامهدیشببدونتوقفدر
خصوصدلیلردصالحیتخانمخالقی،دربرخیرسانهها
درحالی به من نسبت داده شده که در همان برنامه تأکید
کردم نشر علنی دالیل رد صالحیت نامزدها خالف نص
قانونوباعثهتکحرمتافراداست».
▪ دلیلردصالحیتهاشمیوسیدحسنخمینیبهآن
هااعالمشد

بهگزارشایسنا،کدخداییدرادامهاینگفتوگوتأکیدکرد
دلیلردصالحیتافرادیمانندآیتا...هاشمیدرانتخابات
ریاست جمهوری و سیدحسن خمینی در انتخابات به آن
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