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الق ُح ْس ُن ا ْال َدب.
َس َب ُب ت َْز ِک َی ِة ا ْال ْخ ِ
ادب نیکو سبب تزکیه اخالق است.
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تازه های مطبوعات
••شرق-این روزنامه نوشت:عزتا ...ضرغامی
حاالپشتمیزوزارتنشستهوبرایآنبرنامهریزی
میکند؛ هرچند کرونا و وضع اقتصادی مردم،
حسابی کاسبی او را کساد کــرده اســت؛ اما آیا
او شعار «زیر میز زدن» خود را فراموش خواهد
کرد؟ضرغامی خود نیز به این نتیجه رسیده که
فعال در دنیای سیاست ،شعار «زیر میز زدن» او
حداقل تا پایان دولت چهارساله یا هشت ساله
ندلیل
ابراهیمرئیسی،کاراییندارد؛پسب ههمی 
آن را خرج وزارتخانهاش کرده است.
••کیهان-این روزنامه نوشت :دو روز پیش هیئت
دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی
حسین مدرس خیابانی ،به وی به عنوان استاندار
سیستان و بلوچستان رأی اعتماد داد .انتصاب
مــدرس خیابانی در ایــن پست در حالی رخ داد
که پیش از این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید (وابسته به بانک سپه) بود و
انتشارفیشحقوقیویخبرسازشدهبود.
••اطالعات-این روزنامه نوشت:سفر گروسی
به ایران و دستیابی به توافقی که مانع از تشدید
اختالفات ایران و آژانس شد ،بازتابهای زیادی
داشــت.درک مصلحت نظام و مردم و حتی تغییر
موضع و عملکرد در هنگامهها و وقایعی که برای
کمک به رفــع مشکالت مــردم و کشور ضــروری
مینمایند،نهخجالتداردونهشماتت.
••سازندگی -این روزنــامــه با تیتر «بازگشت
از گــور؟» بهانه گــزارش اش ویدئویی اســت از
الظواهری رهبر القاعده ،در بیستمین سالگرد
یازده سپتامبر که نشان داد القاعده همچنان
زنده است .پیامی که بر گمانهزنیها و شایعات
درباره زنده بودن یا مرگ الظواهری دامن زد.
••آفتاب یزد-این روزنامه نوشت :از کنار موضوع
توافق ایــران و آژانــس به سادگی نگذرید .در
میان خطوط بیانیه پایانی که صادر شده و بین
کلمات و واژگــان رسمی و خشک میتوان یک
جمله خودمانی و دم دستی را استخراج کرد
و روی طاقچه گــذاشــت« :سیاست و مدیریت
عرصه واقعیت هاست نه شعارهای گنگ و پوچ
تریبونی ...».اگر چنین تعامالت و تفاهماتی
الزم و حیاتی است چرا آن بندگان خدا یعنی علی
اکبر صالحی و محمد جواد ظریف را تهدید به بتن
ریختن روی پیکرشان میکردید؟

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :بیست روز از آغاز به کار
کابینه سیزدهم میگذرد اما هنوز رئیس کل
بانک مرکزی مشخص نیست .در حالی که تا ۲۰
روز پیش علی اکبر صالحآبادی محتمل ترین
گزینه تصدی ریاست کلی بانک مرکزی بود.
گذشت زمان اما احتمال معرفی وی به عنوان
رئیس کل را کمتر کرده و در روزهای اخیر نام
جدیدی برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی
به گوش میرسد .این نام جدید کسی نیست
جز طالبی ،دبیرکل کنونی بانک مرکزی که
سه سال پیش از سوی همتی برای تصدی این
پست منصوب شــد.در این میان نام غالمرضا
سلیمانی مدیرعامل کنونی بیمه مرکزی نیز بین
گزینههای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی به
چشم میخورد .
••جهان نیوز نوشت  :امــارات عربی متحده
 38فرد و  15شرکت را به لیست افراد حامی
تروریسم خود اضافه کرد که در بین این افراد
،تعدادی ایرانی نیز دیده میشوند.خبرگزاری
«وام» امارات با انتشار این خبر مدعی شد که این
تصمیم در چارچوب تالش این کشور برای هدف
قرار دادن و تعطیل کردن شبکههای مرتبط با
تامین مالی تروریسم و فعالیتهای مرتبط با آن
صورت میگیرد.
••الف نوشت  :به نقل از سخنگوی کمیسیون
امــنــیــت مــلــی و ســیــاســت خــارجــی مجلس ،
امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در جلسه
با این کمیسیون گفت  :همان طور که در نشست
با سردبیران رسانه ها گفته ام ،قانون اقــدام
راهبردی برای لغو تحریم ،مسیر دولت در بحث
هسته ای را مشخص کرده منتها صحبتهای من
تحریف شده است.
••بولتن نیوز نوشت  :با تــداوم حمالت سپاه
پــاســداران به مراکز گروهک های تروریستی
در خاک عراق  ،گروهک تروریستی منافقین،
گروهک تروریستی (االهوازیه) و جیش الظلم،
با صــدور بیانیه هایی ،از گروهک تروریستی
حــزب دمــوکــرات و دیگر گروهک هــای کردی
حمایت کردند .پیامی نیز به نام مسعود رجوی
و شورای ملی مقاومت خطاب به گروهک های
تروریست و تجزیه طلب کردی صادر شد! حزب
منحله دموکرات کردستان ایران نیز صمیمانه
از منافقین و تروریست های االهوازیه و جیش
الظلم قدردانی و این گروهک را حامی و پشتیبان
تروریست ها معرفی کرد.

دستگاهدیپلماسیرویریلتغییر

یکمنبعآگاهدرگفتوگوباخراسان ازجایگزینیعلیباقریمعاونسابقجلیلی
بهجایعراقچیوانتصابصفریبهعنوان معاوناقتصادیو محمدفتحعلیبه
عنوان معاوناداریومالی خبرداد
هادی محمدی – حدود چهارماه می گذرد از
آخرین باری که سید عباس عراقچی با چهره
ای خندان از محل مذاکرات وین بیرون آمد.
حاال تقریبا چشم انــدازی روشن از برگزاری
دور هفتم آن گفت وگو یا شروع دوری جدید
مخصوصا پس از توافق اخیر با آژانــس دیده
مــی شــود  .امیرعبداللهیان وزیـــر خارجه

تهران اذانظهر12:59

دولــت سیزدهم از رایزنی های داخلی برای
مذاکرات گفته و خبرهای موثق از منابع آگاه
از داخــل وزارت خارجه بیانگر ایــن اســت که
علی باقری معاون سعید جلیلی در مذاکرات
قبلی هسته ای به جای عباس عراقچی معاون
سیاسی وزارت خارجه شده و احتماال از این
پس او مذاکرات را پیش خواهد برد و احتمال

باقی ماندن پرونده هسته ای و مذاکرات در
وزارت خارجه وجود دارد .پیش از این اخباری
مبنی بر پیگیری روند احیای برجام در شورای
عالی امنیت ملی وسپردن مذاکرات به این
شورا منتشر شده بود.معاونت اداری و مالی
به محمد فتحعلی و معاونت اقتصادی وزارت
خارجه هم به مهدی صفری سفیر سابق ایران در
روسیه و چین سپرده خواهد شد.باقری معاون
جلیلی دبیر اسبق شــورای عالی امنیت ملی
در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده
است. خبرها حاکی است به رغم تغییر مذاکره
کننده هسته ای اما سیاست کشور بر آن است
که این مذاکرات با هدف رفع کامل تحریم ها
دنبال شود .در این میان ،توافق آژانس و تهران
نیز توانسته فضای پر تنش هفته های اخیر را تا
حد زیادی تلطیف کند .
▪نقشروسیهدرسفرگروسیبهتهران

در این میان روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نیز
نوشت که روسیه نقش مهمی در ترتیب دادن
سفر رافائل گروسی به ایران برای جلوگیری
از ص ــدور قطعنامه علیه ایـــران در شــورای
حکام آژانس ایفا کرده است .مقامات روسیه
بارها تاکید کرده اند که تاخیر در مذاکرات
را مناسب نمی دانند .آن ها در عین حال از

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

غروبآفتاب 19:12

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب 19:30

نیمه شب 00:17

بیان انتقادهای تند علیه دولت جدید ایران
خودداری کرده اند.در جریان تحوالت اخیر،
مسکو گفته بود که علیه قطعنامه ضدایرانی در
شورای حکام رای خواهد داد .به همین دلیل،
روسیه حاضر به شرکت کردن در نشست هفته
گذشته در پاریس درباره قطعنامه علیه ایران
با حضور رابــرت مالی و دیگر دیپلمات ها از
فرانسه ،انگلیس و آلمان نشد .در نتیجه پیش از
آغاز گفت وگوها در پاریس ،مالی تصمیم گرفت
به مسکو سفر کند ،جایی که با ریابکوف معاون
وزیر خارجه روسیه مالقات کرد .به سرعت پس
از این مذاکرات ،الوروف وزیر خارجه روسیه
با امیرعبداللهیان تماس تلفنی برقرار کرد.از
سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی
دربــاره افزایش ظرفیت هسته ای کشورمان
تصریح کرد که هدف جمهوری اسالمی ایران
از این کار ،اعمال فشار بر دولت بایدن برای
احیای سریع توافق هسته ای  ٢٠١٥موسوم
به برجام است .نیویورک تایمز در گزارش خود
مدعی شد :ایران به زودی به ظرفیتی دست
خواهد یافت که بــرای تولید مــواد هسته ای
الزم جهت ساخت یک بمب اتم تنها یک ماه
فاصله خواهد داشت و این یک تاکتیک است
تا دولت آمریکا را برای بازگشت فوری به توافق
هسته ای  ٢٠١٥تحت فشار قرار دهد.

آینده مبهم «کارگزاران »

عطریانفربا رد ادعایترکان،استعفایدستهجمعیدرحزبکارگزارانسازندگیرا
تکذیبکرد،کارگزارانانشعابپیدامیکند؟
حزب کارگزاران سازندگی حاشیه کمندارد؛
پیشتر اخــبــار اختالفات ایــن حــزب بــا دیگر
احزاب اصالحطلب به گوش میرسید و حتی
تقابل دبیرکل آن یعنی غالمحسین کرباسچی
با سید محمد خاتمی که گفته بــود خاتمی
رهبر اصالحات نیست و حاال گویا اختالفات
درونحزبی که در دو-سه روز گذشته گفته شد
تعدادی از سران این حزب از ادامه عضویت در
کارگزاران استعفا کردهاند .این خبر را فرزانه
ترکان ،یکی از اعضای کارگزاران داد و گفت:
«من به دلیل زاویهای که با برخی سیاستهای
حزب کارگزاران ،خصوصا در انتخابات اخیر
پیدا کــردم از عضویت در حــزب کــارگــزاران
استعفا کردم .چند نفر از افراد صاحبرأی و
بزرگان حزب هم عالوهبر من از عضویت در
حزب کارگزاران استعفا کردند ...مشکل ما در
حزب و در جامعه بزرگتر یعنی اصالحطلبان
این است که با زاویه بسته خودشان و فقط به
جهت این که در قدرت جایی داشته باشند،
وارد سیاست شدند و بــه مشکالت جامعه

نگاه کردند؛ درصورتیکه من فکر میکنم
برای حل مشکالت باید برنامهریزی صورت
میگرفت ...اگــر قــرار باشد همیشه دبیر و
رئیس ما و کمیسیون سیاسی ما همان افرادی
باشند که  ۱۵و  ۲۰سال قبل بودند ،نمیتوان
تغییری حس کرد؛ چراکه این افراد هر کاری
که بلد بودند و هرچه به ذهنشان رسیده تا امروز
انجام دادهاند ،باید اجازه بدهیم ایدههای نو و
جوانهایی که خالق هستند بیایند و برنامه،
کمک و راهکار ارائه بدهند» .به نوشته مثلث
آنالین،از سوی دیگر شخصیتی مانند محمد
هاشمی رفسنجانی هم از عضویت در این حزب
استعفا کرده بودند.اما حاال فرزانه ترکان عالوه
بر استعفا ،از مسائل پشت پرده هم قدری سخن
گفته است و به نوعی میتوان دریافت که گالیه
او از همیشگی بــودن دبیرکلی کرباسچی و
نقش آفرینی مرعشی در این حزب بدون توجه
به دیدگاه دیگر ارکان حزب است.البته در برابر
سخنان اخیر ترکان محمد عطریانفر ،رئیس
کنگره حزب کارگزاران و از اعضای شورای

مرکزی این حزب ،با رد سخنان اخیر ترکان
به روزنامه «شرق» میگوید« :تنها کسی که از
حزب کارگزاران استعفا کــرده ،سرکار خانم
ترکان است و هیچیک از دیگر اعضای حزب
از عضویت استعفا نکردهاند» .او در ادامه بیان
میکند« :تصمیم جناب آقــای طاهرنژاد و
یکی،دو نفر دیگر از دوستان مبنیبر انصراف از
عضویت شورای مرکزی برای پاسخ به خواسته
مدنظر سرکار خانم ترکان مبنیبر این که باید
میدانبرایجوانترهابازشودومسئولیتهای
درونحزبی به جوانان واگذار شود ،بوده است
و مرجع تصمیمگیری برای پذیرش استعفای
عزیزان از شورای مرکزی هم کنگره حزب است
و تا زمانی که کنگره برگزار نشود ،این استعفاها
منشأ اثر نیست و من همینجا اعالم میکنم آن
چه خانم ترکان مبنیبر این که برخی بزرگان

حزب از ادامــه عضویت در حزب کارگزاران
استعفا کردهاند ،قرین به صحت نیست و چنین
سخنانیراتکذیبوبازتأکیدمیکنمبهجزخود
ایشان ،هیچ فرد دیگری از حزب کارگزاران
استعفا نکرده است و آن یکی،دو نفر هم صرفا
برای ایجاد فضای باز و حضور فعالتر جوانان
در شورای مرکزی حزب از استمرار عضویت
در شــورای مرکزی استعفا کردهاند» .در این
بین اعتماد نوشت :حال باید دید فرزانه ترکان
و دیگر اعضای ارشــد کــارگــزاران سازندگی
که احتماال از عضویت در این تشکل سیاسی
کنارهگیری کردهاند ،در ادامه چه مسیری را
پی خواهند گرفت .آیا آن ها جذب دیگر احزاب
اصالحطلبمیشوندیاباانشعابازکارگزاران
سازندگی ،دست به تاسیس تشکیالتی تازه
خواهند زد؟
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زاهدی–یکماهونیمپسازآغازریاستجمهوری
سید ابراهیم رئیسی  ،حاال او نیز همچون حسن
روحانیاولینسفرخارجیخودراباهدفحضور
در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای
انجام می دهــد و بر ایــن اســاس رئیس جمهور
فردا در سفری سه روزه به شهر دوشنبه پایتخت
تاجیکستان خواهد رفت همچنین رئیسی روز
شنبهدیداریدوجانبهنیزبامقاماتتاجیکستان
خواهد داشت  .این سفر به دعوت رسمی «امام
علی رحــمــان» همتای تاجیک رئیسی انجام
می شود و سخنرانی در اجالس شانگهای  ،گفت
وگوهایدوجانبهدرحاشیهنشستوهمینطور
امضای چند توافق نامه میان تهران و دوشنبه به
همراه برگزاری برخی برنامه های فرهنگی در
پایتختتاجیکستاندردستورکارسفرقراردارد.
رئیس جمهور را در این سفر هیئتی بلندپایه از
مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان از جمله
وزیــران خارجه ،دادگستری  ،نیرو  ،فرهنگ و
ارشاد اسالمی و کار و امور اجتماعی همراهی
میکنندوقراراستتوافقنامهاستردادمجرمان
میان وزیران دادگستری دو طرف به امضا برسد
.منابع آگاه که اشارهای به نام و سمت آنها نشده
است اعــام کردند :ایــران به عضویت سازمان
همکاری شانگهای نیز درخواهد آمد و مراحل
عضویت این کشور در این سازمان در اجالس
آینده دوشنبه اعــام میشود.نشست ساالنه
شورای سران دولتهای عضو سازمان همکاری
شانگهای قرار است روزهای  ۱۶و  ۱۷سپتامبر
 ۲۰۲۱برابربا ۲۵و ۲۶شهریورامسالدرپایتخت
تاجیکستان برگزار شود ،به هر روی،امری که به
زودی محقق خواهد شد افزایش شمار اعضای
ســازمــان همکاری شانگهای به  ۹عضو است
و اعضا در اجــاس دوشنبه ،ســران کشورها
باید آغاز پذیرفتن ایران در این سازمان را اعالم
کنند ،اگرچه فرایندی طوالنی مــدت خواهد

بود .سازمان همکاری شانگهای درواقع از دل
رقابتقدرتهایبزرگبرسرمنطقهژئوپلیتیک
آسیای میانه ظهور کرد و در سال  ۲۰۰۱توسط
روسیه،چین،قزاقستان،قرقیزستان،ازبکستان
و تاجیکستان بــرای همکاری های چندجانبه
امنیتی بنیان گذاشته شد .در این سازمان عالوه
براعضایاصلی،ابتدامغولستاندرسال۲۰۰۴
و یک سال بعد ایــران ،پاکستان و هند به عنوان
عضو ناظر به آن ملحق شدند .سازمان همکاری
شانگهای نقش موازنه دهنده ای در صحنه بین
المللیخصوصادرمقابلپیمانناتووماجراجویی
های نظامی ایاالت متحده آمریکا ایفا می کند،
طوری که وقتی ایاالت متحده خواستار عضویت
بهعنوانعضوناظربهسازمانهمکاری شانگهای
بود ،این درخواست سال  ۲۰۰۵از طرف این
سازمانردشد.بههرحالباتوجهبهنقشوجایگاه
جمهوریاسالمیایراندرمنطقهآسیایمرکزی
و افغانستان ،همکاری و عضویت ایــران در این
اجالسمیتواندفوایدیبرایایرانوکشورهای
عضو داشته باشد .تاکنون یکی از موانع اصلی
عضویتایراندرایناجالسمخالفتتاجیکستان
و برخی محدودیت هــای بین المللی بــود .اما
تعاملنزدیکتهرانبامسکووپکنوبازیابیروند
مناسباتتهرانودوشنبهشرایطراکامالمتفاوت
کردهوازاینرو،اجالسشانگهایمیتواندنقطه
آغازراهبردنگاهبهشرقدردولتسیزدهمباشد.
▪تاریخچهسازمانهمکاریشانگهای()SCO

سازمان همکاری شانگهای (Shanghai
)Cooperation Organization - SCO
یک سازمان بین المللی بین دولتی است که با
عضویت شش کشور چین ،روسیه ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان ازبکستان در ۲۶
آوریل ۱۹۹۶در شهر شانگهای و با عنوان "گروه
شانگهای پنج" تاسیس شــد .در آن زمــان،

همکاری در مسائل امنیتی آسیای مرکزی
بــه ویــژه مقابله بــا تــروریــســم ،جــدایــی طلبی و
بنیادگرایی از جمله اهداف اصلی این سازمان
تعریف شد .در سال  ،۲۰۰۱با پذیرش عضویت
ازبکستان این سازمان ارتقا یافته و با عنوان
سازمان همکاری شانگهای و با تعریف اهداف
جدید ،کــار خــود را ادامــه داد .در ژوئــن سال
 ،۲۰۰۲رهبران کشورهای عضو این سازمان
در دیداری در سنپترزبورگ روسیه منشورSCO
را که به تفصیل اهداف ،اصول ،ساختار و نحوه
عملکرد آن را نشان میدهد به امضا رساندند و
بدین ترتیب سازمان همکاری شانگهای به طور
رسمی و براساس قوانین و حقوق بینالملل
تاسیس شد.در سال  ۲۰۰۵سه کشور ایران،
هند و پاکستان به عنوان اعضای ناظر به این
ســازمــان پیوستند .هند و پاکستان در سال
 ۲۰۱۷به عضویت دایــم آن درآمــدنــد .ایــران
نیز در سالهای  ۲۰۰۶و  ۲۰۱۵درخواست
عضویت دایم را ارائه کرد.افغانستان ،مغولستان
وبالروسنیزازاعضایناظراینسازمانهستند.
از  ۱۰ژوئیه  ۲۰۱۵کشورهای ارمنستان،
جمهوری آذربایجان ،نپال ،کامبوج ،ترکیه و
سریالنکا نیز به صف متقاضیان عضویت در این
سازمان پیوستهاند.سازمان همکاری شانگهای
درابــتــدا به عنوان مرجعی بــرای حل مسائل
مرزی میان اعضا و مبارزه با تروریسم فعالیت
خود را آغاز کرده است .درپی تهاجم آمریکا به
افغانستان،مقابلهبانفوذآمریکادرآسیایمرکزی
نیز به صورت ضمنی ،در دستورکار این سازمان
بینالمللیقرارگرفت.مقابلهبایکجانبهگرایی
غربی به ویژه آمریکایی در جهان و تاثیرگذاری
بر تعدیل هژمونی اقتصادی غــرب ،از اهداف
اصلی این سازمان بین المللی است.محدوده
جغرافیایی سازمان همکاری شانگهای حدود
 ۶۰میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود ۳

میلیاردنفراست.یعنیحدودیکسوممساحتو
جمعیتجهانرادربرگرفتهاست.افزایشتعداد
اعضابراینوسعتجغرافیاییوجمعیتیخواهد
اف ــزود .تصمیمات ایــن اجــاس پهنه وسیعی
معادل  ۳۵میلیون و  ۹۷۲هزار کیلومتر مربع
از کره زمین را در برمی گیرد ،یعنی حدود ۲۳
درصد از کل وسعت خاکی و جمعیتی افزون بر
سه میلیارد و  ۵۰۰میلیون نفر که نزدیک به ۴۲
درصدمجموعجمعیتجهان است،ضمنآنکه
 ۲۰درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهان
در قالب این پیمان منطقهای به عنوان بزرگ
ترین سازمان همکاری متمرکز است.
▪ تماستلفنیرئیسیوپوتین

همزمان،روسای جمهور ایــران و روسیه در
گفتو گویی تلفنی ضمن ابراز امیدواری برای
دیدار در آینده نزدیک ،بر ادامه همکاری برای
تولید مشترک واکسن اسپوتنیک تاکید کردند
 .والدیمیر پوتین روز سه شنبه در تماس تلفنی
با سید ابراهیم رئیسی با بیان این که به علت
احتمال ابتال به بیماری کرونا به قرنطینه رفته
است ،خواستار انجام هماهنگی برای دیدار
دو رئیس جمهوری در اولین فرصت شد.وی
با اشــاره به همکار یهای مسکو – تهران در
زمینه مقابله با کرونا و همچنین تولید مشترک
واکسن اسپوتنیک ،بر تداوم این همکاری ها
تاکید کرد .رئیس جمهوری اسالمی ایران
نیز در تماس تلفنی «والدیمیر پوتین» ،گفت:
توسعه و تعمیق همکاریهای دو کشور را در
همه ابعاد دنبال میکنیم.قرار بود روسای
جمهوری ایــران و روسیه در حاشیه نشست
شانگهای در شهر دوشنبه  ،نخستین گفت
وگوی مستقیم خود را انجام دهند که به نظر
می رسد با قرنطینه شدن پوتین  ،این اتفاق به
زمان دیگری موکول شود .

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

اذانصبحفردا 5:23

طلوعآفتابفردا 6:48

توئیت سیاسی

چهره ها
رشیدیکوچی:بیتفاوتیبرخینمایندگان
نگرانکنندهاست
«جالل رشیدی کوچی» نماینده مردم مرودشت
در مجلس در تذکر شفاهی گفت :مردم نگران
هستند و با دقت رفتار نمایندگان را رصد میکنند
اما جای نگرانی وجــود دارد .وقتی یک چهارم
نمایندگان در صحن حاضر نیستند که به موارد
بررسی شده رای دهند و این در حالی است که
کلمه به کلمه این طر حها در زندگی میلیو نها
انسان تاثیر دارد .این حجم از بیتفاوتی برای
مجلسی کــه بــه آن لقب انــقــابــی داده شــده،
نگرا نکننده است.همزمان عباس مقتدایی
نماینده مردم اصفهان در تذکر ماده  ۷۵آیین نامه
داخلی مجلس در واکنش به اظهارات رشیدی
کوچی اظهارکرد :رئیس مجلس سه بار تذکر
دادنــد که چندین نفر در رای گیری ها شرکت
نکردند .رشیدی کوچی نیز به گونهای تذکر داد که
گویی نمایندگان مردم وظیفه اصلی خود را انجام
نمیدهند.وی خطاب به قالیباف گفت :جنابعالی
دیشب به خانه رفتید یا نه؟قالیباف پاسخ داد:
بنده دیشب به خانه نرفتم و در مجلس خوابیدم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد :مجمع
نمایندگان اصفهان نیز دیشب تا دیر وقت در دفاتر
خود در مجلس کار می کردند و در دفتر خود در
مجلس خوابیدند .نمایندگان مجلس شبانه روز
بــرای حل مشکالت مــردم کار میکنند .برخی
نمایندگان که رای شان راجع به پیشنهادها منفی
است ،در رای گیری شرکت نمی کنند .انتظام
مجلس مهم است اما نباید این
گونه صحبت کرد.نماینده
ها شبانه روز بــرای ملت کار
می کنند/.مهر

نظیف:دالیلعدماحرازصالحیتچندانقابل
توضیحنیست
هــــادی طــحــان نــظــیــف ســخــنــگــوی شــــورای
نگهبان در گفت وگــو بــا عصراندیشه یکی از
چالشبرانگیزترین اقدامات شــورای نگهبان
یعنی نظارت استصوابی را توضیح داد و گفت:
معنای نظارت استصوابی این است که نظارت،
همراه با ضمانت اجراست و این یعنی یک نظارت
موثر .وی افزود :هرگاه ناظر شورای نگهبان ببیند
در خالل اجرا اتفاقی افتاده که کار را از مسیر
قانونی خارج کرده یا به انحراف کشانده است،
این قدرت را دارد که همان جا عمل را از کژی
به راستی تبدیل و اصالح کند .این عضو شورای
نگهبان درباره این که چرا شورای نگهبان دالیل و
ت افراد را رسانهای نمیکند
مستندات رد صالحی 
به دو نکته مهم اشاره کرد :به گفته طحان نظیف
اولین دلیل بــرای این کار محذوریت شرعی و
قانونی شــورای نگهبان دربــاره حفظ حیثیت و
آبروی اشخاص است .این امر در فضای سیاسی
و رسانه ای ممکن است چندان اقناع پذیر نباشد
اما واقعیت این است که ما با این محدودیت و
محذوریت مواجه هستیم .وی دومین دلیل را نیز
مخفی بودن رأی اعضای شورای نگهبان دانست
وگفت  « :بنابراین حتی اگر مجوز شرعی و قانونی
داشته باشیم که نداریم ،چون رأی گیری مخفی
است دالیل احراز و عدم احراز
صالحیت به خاطر مخفی
بـــودن آرا چــنــدان قابل
تــوضــیــح نــیــســت/».
نسیم آنالین

