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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
َذه ُب ب َّ
غائن.
ِالض ِ
ت َ
َهادوا فإنَّها ت َ
َهادوا تَحا ُّبوا ،ت ُ
به يكديگر هديه دهيد تا به یکدیگر مهر بورزید؛ هدیه دهید ،زيرا هديه كينهها را مىبرد.
(کافی  :ج ، ۵ص ، ۱۴۴ح)۱۴
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تازه های مطبوعات
••صبح نو -چرا وقتی که همه از مشکالت جامعه
خبر دارند و درباره آن حرف میزنند کسی قادر به
حل آن نیست؟ شاید عوامل نفوذی دشمن تالش
دارند مردم را در تامین نیازهای اساسیشان از
جمله مسکن ،خودرو ،بهداشت ،سالمت و تغذیه
درتنگناقراردهندتاازاینطریقبتوانندبینملتو
دولتفاصلهوتفرقهبیندازند.
••جامجم-اکنونتنهاکشوریکهبایدازبینقشی
خارجشودو(برایتوافق)تصمیمبگیردکهباالخره
میخواهد چه کــار کند ،رئیسجمهور فرتوت
آمریکاست اما کسی که حتی از پوشیدن کت خود
هم عاجز است آیا میتواند از نقش ترامپ فاصله
بگیردودولتواقعیخودشباشد؟
••سازندگی-عمرجراحیاقتصادیدولتهنوزبه
ششماهنرسیده،نهخبریازثباتقیمتهاستدر
سطحشهریورکههیچ،درحداسفند 1400است
ونهتصمیمیبرایتوزیعکاالبرگالکترونیکی.
••شرق -مهدی تاج که این روزهــا با ثبتنام در
انتخابات فدراسیون فوتبال بسیار پرحاشیه و پر
سروصدا ظاهر شده  ،با حضور در دادگستری
تهران ،شکایتی علیه ترامپ تهیه کــرده است تا
پرونده ویلموتس و جریمه چند میلیوندالری را به
گردناوبیندازد!
••کیهان -این تنها کشور ما نیست که برای پرتاب
ماهواره از ماهوارهبر سایوز استفاده میکند .به
دلیل درصد بسیار باالی موفقیت پرتابگر سایوز،
پرتاب ماهواره خیام به کشور روسیه واگذار شده
است .بسیاری از کشورهای صاحب چرخه کامل
فناوری فضایی که خود توانایی پرتاب ماهواره را
دارندنیزازپرتابگرهایروسیاستفادهمیکنند.
••جوان -باصدورکارنامهاولیهکنکوروآغازمهلت
ن بار نوبت مشاوران زرد انتخاب
انتخاب رشته ،ای 
رشته کنکور اســت که همچون مافیای کنکور
رؤیا بفروشند! کم نیستند داوطلبانی که با وعده
پذیرفتهشدن در رشتهها و دانشگاههای مد نظر
خود با ترفندهای انتخاب رشته در دام «مشاوران
زرد» انتخاب رشته کنکور میافتند و پولهای
کالنی خرج میکنند بیآن که برایشان سودی
داشتهباشد.
••آرمــان ملی -اکنون بهترین زمان برای توافق
برجام است چون اروپا تشنه نفت است .حتی اگر
فردی مثل ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود نمی
تواندبهبرجاملطمهبزند.

انعکاس
••جــمــاران نوشت  :محسن رضــایــی ،معاون
اقتصادی رئیس جمهور و عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام به علت کثرت سفر برای حضور در
م عــزاداری سیدالشهدا(ع) در استانهای
مراس 
زنجان ،اردبیل و قزوین در زمان بازگشت به تهران
به بستری در بیمارستان نیاز پیدا کــرد .سردار
رستم علی رفیعی آتانی ،فرمانده سپاه صاحب
االمر(عج) استان قزوین ادامه داد :خوشبختانه
نتیجه بررسیهای پزشکی مورد خاصی را نشان
ندادهوایشانحالعمومیخوبیدارد.
••عصر ایــران مدعی شد :در حالی که هنوز
به طــور رسمی مقامات تهران و مسکو ادعــای
خریداریصدهافروندپهپادایرانیازسویروسیه
را تایید نکرده اند ،یک مقام آمریکایی به شبکه
خبری سی ان ان گفته که آموزش افسران روسی
برایاستفادهازپهپادهایایرانیدرهفتههایاخیر
درایرانآغازشدهاست.منابعآمریکاییپیشترادعا
کرده بودند هیئت هایی نظامی از روسیه دو مرتبه
درماههایژوئنوجوالیبرایبازدیدازپهپادهای
ایرانیدرپایگاهیدرکاشانبهایرانسفرکردهاند.
••تابناک نوشت  :فعال سیاسی اصالح طلب،
نقلقولیهستهایازخبرنگاررویترزراافشاکرد.
محمدعلی ابطحی ،فعال سیاسی اصالح طلب
نوشت ۱۷ «:سال پیش خبرنگار رویترز گفت که
به آنها گفتند باید اصطالحات هستهای را یاد
بگیرند؛حاالحاالهامسئلهایراناینخواهدبود».
••خبرآنالین خبر داد :اســحــاق جهانگیری
نــوشــت :مــن در ایـــن یــک ســـال بــه قــولــی که
دادم صادقانه عمل کــردم و بنا به درخواست
رئیسجمهور و معاون اول ،با نوشتن نامهها و
گفت وگوهای حضوری و تلفنی ،در حد تــوان و
بنا به تجربهام در مواجهه با مسائل مشابه و دشوار
گذشته ،راهبردها و راهکارهای مشخصی ارائه
دادم.هنوزهمبراینباورمکهایرانعزیزفرصتها
وظرفیتهایفراوانیبهویژهازنظرنیرویانسانی
بــرای غلبه بر مشکالت پیش رو دارد .سیاست
خارجی سازنده (بیتحریم و بیتنش) ،از جمله
همینفرصتهاست.
••الف خبر داد :جیحون بایرامف ،وزیر خارجه
جمهوری آذربایجان گفت :آذربایجان یک مسیر
جایگزینبرایاتصالبهنخجوانازطریقرودارس
دارد و ارمنستان را دور میزند .به همین منظور
طبق توافق با ایران ،باکو هم اکنون ساخت اولین
پلرویرودارسراآغازکردهاست.
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موجواکنشهابه
همصداییموسویباداعش

رئیسجمهورباگرامیداشتیادسردارانشهیدحاجقاسمسلیمانیوحاجحسین
همدانیگفت:مدافعانحرمازامنیتواقتدارکشوردفاعکردند،دلسوزانایران
قدرداناینمجاهدتهاهستند
توکلی -یکی از سایتهای مدافع فتنه  88که
معمو ًالازخارجازکشوربهروزرسانیمیشود،به
تازگیمتنیبهنقلازمیرحسینموسویمنتشر
کــرده که محتوای آن بیش از هرچیز انتقاد از
جمهوریاسالمیومدافعانحرمب هدلیلمبارزه
با داعش و تروریستهای مسلح در سوریه است!
موسویدربیانیهخودبهنحوبسیارعجیبیعلیه
مبارزه با داعش در سوریه و همچنین کمک به
لسعود
گروههایمقاومتدریمنعلیهجنایتآ 
و ...موضعگیری کــرده و حتی در گامی فراتر
حزبا...لبنانرابهبادانتقادگرفتهودرمجموع
مقاومت علیه داعش و اسرائیل و آلسعود و ...را
شوم و کج روی و «جرایم ننگین» خوانده است!
امارکیکترینبخشاینمطلب،توهینمستقیم
موسوی به سردار سرلشکر شهید حاج حسین
همدانی ،فرمانده مدافعان حرم در سوریه است
که در عبارتی عجیب و توهین آمیز از او با عنوان
«سردار بیافتخار» ،بیهم ه چیز یاد کرده و او را
فرماندهاوباشبدسیرتوقمهکشدانستهاست!
انتشار این مطالب توهینآمیز ،واکنشهای
فراوانی را از سوی فعاالن سیاسی و کاربران
به همراه داشــت .آیت ا ...دکتر سید ابراهیم
رئیسی در جلسه دیــروز هیئت دولــت،اشــاره
ای تلویحی به بیانیه میرحسین کرد و با گرامی
داشت یاد سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی
و حاج حسین همدانی گفت :شهدای مدافع
حرم عالوه بر پاسداری از حریم اهل بیت (ع)،
از امنیت و اقتدار کشور نیز دفاع کردند و همه
کسانی که دلسوز ایران و اسالم اند ،قدردان این
مجاهدتهاهستند.ناصرایمانی،فعالسیاسی
در این باره نوشت «:آقای موسوی؛ وال یجرمنکم
شنأنقومعلیاالتعدلوااعدلواهواقربللتقوی.
بیانیهمیرحسینعمیقامتاثرکنندهاستوپایانی
تلخبرایاوونیزعبرتیاستبرایکسانیکهطی
سالهایحصر،ازاوقدیسیدرسیاستساخته
بودند».محمدجواداخوان،مدیرمسئولروزنامه
جوان نیز نوشت« :این بیانیه نفرتانگیز نشان
میدهد امضا کننده و نویسندگانش چقدر از
مردمدورندوگرنهمردمدربدرقهحاجقاسمنشان
دادهاند که تا چه حد برای مدافعان حرم احترام

قائل هستند» .سید یاسر جبرائیلی نیز نوشت:
«بیانیهمیرحسینموسوییکباردیگرثابتکرد
تقلب اسم رمز آشوب بود ...ثابت کرد انتخابات
بهانه بود ،اصل نظام نشانه بود ...ثابت کرد فتنه
 ۸۸شورشعلیهاسالمسیاسیبودواگرجمهور
مردم در نهم دی ماه پوزه دیکتاتوری را به خاک
نمیمالیدند،ارتجاعباتغلببهصحنهحاکمیت
بازمیگشت.»...
حطلبان
▪آزمونبزرگاصال 

بیانیه اخیر میرحسین موسوی همچون مواضع
گذشته وی ساختارهای نظام و کشور را هدف
هجمه قرار داده است .موضوعی که صبح نو با
تیتر «حرکت به سمت بیرق سیاه داعش» درباره
آننوشته:تیممشاورانموسویوجریانسیاسی
حامی آنها (اصالحات) میدانند که یکی از
مستمسکها و بهانههای ادامه حیات سیاسی
آنهــا ،انتشار بیانیههای ساختارشکنانه علیه
نظاماست.اینروزنامهدرادامهنوشته:اینبیانیه
غیرازنمایشیکسقوطکاملوبیحدومرزبرای
موسوی ،آزمون بسیار بزرگی را پیشپای برخی
چهرههای سیاسی از جمله افرادی نظیر رئیس
دولتاصالحاتوبعضیدیگرازافرادیکهخود
رااصالحطلبمیخوانند،قرارمیدهد.نداشتن
مرزبندیصریحومشخصباچنیناقدامی،خط
بطالنی بر ادعاهای اصالحطلبانه آنها خواهد
بود.فرهیختگان نیزنوشت:اکنونکهمیرحسین
موسوی تبدیل به صــدای گروهک تروریستی
داعششدهاست،زمانخوبیبرایتعیینتکلیف
جریان اصالحات با موسوی است .باید دید آیا
سران جریان اصالحطلب همچون سیدمحمد
خــاتــمــی ،سیدمحمد موسویخوئینیها،
سید حسن خمینی ،حسن روحانی و ...این
دیدگاههای افراطی را باور دارند و این نوشتار،
مواضع آنــان نیز است یا این که آنــان علیه این
بیانیه سیاسی موضعگیری خواهند کرد؟وطن
امروز نیز درگزارشی با عنوان «خباثت دروغگو
علیه مدافعان حــرم» نوشت :ادعاهای جدید
موسوی فــارغ از وجــه توهینآمیزش نشان از
عمق فاجعهبار و بالهتآمیز درک این عنصر

فتنهآفرین از معادالت منطقهای دارد .ایران هم
در مطلبی با عنوان «توهین به مدافعان حرم به
سبکاسرائیل»نوشت:نویسندهاینمتنچنان
حمایت ایران از جبهههای مقاومت در راستای
مبارزهباجنایاتغربوآلسعودرامحکومکرده
که گویی خود یکی از حامیان این جنایات بوده
است!  ...مباحثی که نویسنده مطرح میکند،
بیان کننده آن است که گویی وی در همان سال
 1388متوقف مانده است .کیهان نیز تاکید
کرد«:ادبیاتحاکمبربیانیهمیرحسینموسوی
حاکی از وجود بازیگران پشت صحنهای است
که میخواهند از یکسو از فتنهگران استفاده
ابزاری و آن ها را به شیپور داعش و اسرائیل در
داخــل بدل کنند و از سوی دیگر با رادیکالی
کــردن فضای سیاسی داخ ــل ،سرخوردگی
عمیقی را که در بدنه تندروی اصالحطلبان به
وجود آمده  ،بازسازی کنند.مهدی جهان تیغی
سردبیر جهان نیوز نیز در بخشی از یادداشت
خود نوشت:در وهله اول می توان مجموعهای از
دالیل برای انتشار و نوع محتوای این یادداشت
برشمرد.ازمیرحسینتندمزاجکهخاطرهخوبی
از ایام عاشورای  88ندارد و اساس افول خود را
از آن نقطه میبیند ،انتظار این که یک روز بعد از
عاشورای  1401دوباره با یــادآوری آن خاطره
عصبانی شده و مجوز انتشار علنی یادداشتش
را داده ،هیچ بعید نیست .ضمن این که برای
میرحسینی که فکر میکرد مثل یک قهرمان در
افکار عمومی زنده خواهد ماند ولی در این چند
سالبهفراموشیسپردهشد،راهیجزاقدامات
انتحاری برای جلب توجه باقی نمانده است .با
بازداشت تاجزاده ،جریان فتنه و اصالح طلبان
افراطی به نوعی تریبون و بلندگوی خود را از
دست دادند و بعید نیست خواسته باشند دوباره
با میرحسین یک بلندگوی دیگر را روشن کنند.
اما طی هفتههای گذشته دشمن که از ایجاد

انتقاد اژه ای از افراط و تفریط در احکام

قاضی القضات :گذراندن یک سوم از مجازات حبس ،تنها یک شرط
اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود
دارد که یکی از مهم ترین آن ها ،تن ّبه فرد محکوم است
قاضی القضات در ادامه بازدیدهای میدانی
خود از مراجع و مراکز قضایی ،روز گذشته
از دادگستری و دادســرای عمومی و انقالب
شهرستان دماوند بازدید کرد .بازدیدی که
 3ساعت به طول انجامید و محسنی اژه ای
از نزدیک در جریان کم و کیف خدمترسانی
قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی
قرار گرفت ،درخصوص تاخیر در ارجاع پرونده
ها تذکر داد و در مواجهه با موجودی باالی
پرونده ها در یکی از شعب این دادسرا دستور
داد که اقــدام ویــژه و فو قالعاده در دستور
کار قــرار گیرد تا رسیدگی به دعــاوی مردم
و استیفای حقوق آن ها ،طوالنی و زما نبر
نشود .به گزارش میزان ،رئیس دستگاه قضا
در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان دماوند ضمن کسب اطالع از آمار
پروندههای موجودی ،ورودی و مختومه این
شعب و فرایند دریافت و ارجاع پروندهها در آن
ها ،به صورت موردی به مطالعه چند پرونده

پرداخت و خطاب به قضات و مسئوالن این
واحد قضایی بر اعمال نهایت دقت و سرعت
در رسیدگی به پروندهها و فوریت در ارجاع آن
ها به مراجع قضایی بعدی برای پیشگیری از
اطاله دادرسیها تاکید کرد .در این بازدید،
رئیس دستگاه قضا پــای صحبت و درددل
مردم و مراجعه کنندگان به این دادسرا نشست
و دستورات الزم برای پیگیری هرچه سریع
تر خواسته ها و مشکالت آن ها را داد .باید
گفت که در کنار گفت و گوی بی واسطه با
مراجعه کنندگان و بــررســی مشکالت آن
ها ،آسیبشناسی از روندها و فرایندهای
موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی دیگر از
اصلیترین اهداف حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژ های از بازدیدها و سرکشیهای
خود از واحدهای قضایی است؛ این مهم در
جریان بازدید روز گذشته قاضیالقضات از
دادگستری و دادســـرای عمومی و انقالب
شهرستان دماوند نیز مورد توجه بود و رئیس

ایرانبررسیمیکند؛اروپاهشدارمیدهد!

اتحادیه اروپا :از طرفین مذاکرات وین انتظار داریم فورا به متن پیشنهادی پاسخ دهند

محمدی – سه روز پس از بازگشت هیئت های
مذاکراتیبهپایتختهاودرحالیکههمهیکمتن
پیشنهادی از اتحادیه اروپا را روی میز خود دارند ،
هنوز تهران پاسخ رسمی به این متن پیشنهادی
نداده و آمریکا نیز غیر از یک اظهار نظر رسانه ای
غیررسمیواکنشینداشتهاست،حتیسهکشور
اروپایی روسیه و چین نظر نهایی خود را مطرح
نکرده اند  .به نظر می رسد همه در انتظار پاسخ
ایرانبهسرمیبرندوایراننیزنشاندادهدرچنین
مسائل مهمی عجله ای برای پاسخ دادن ندارد .
روز گذشتهبااینکهشایعاتی مبنی برجلسهویژه

شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه
برای بررسی این متن منتشر شد  ،اما یک منبع
آگاهدرگفتوگوباخراسانتشکیلچنینجلسه
ایراتکذیبکرد.همچنینمحمدمرندی،مشاور
رسانهایتیممذاکراتیکشورماندرگفتوگویی 
با بیان این که بارها ب ه دلیل حقوق مردم و منافع
بلند مدت کشور به تهدیدها و ضرباالجل های
توخالی بی اعتنایی شد تا امتیازات کلیدی به
دستآوریم،تصریحکرد:مذاکرهکنندگانایرانی
چه در وین و چه در مدتی که از طریق مکاتبات
گفتوگوبینطرفینمذاکرهدرجریانبود،بارها

قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه،
رونــدهــای مــوجــود در ایــن واحــد قضایی را
ارزیابی کرد.
اژه ای در پایان بازدید چند ساعته خود از
دادسرای عمومی و انقالب دماوند؛ در جمع
قضات و کارکنان ایــن دادســـرا نیز حاضر
شد و در بخشی از سخنان خود توصیهها و
دستوراتی را درخصوص اعمال تاسیسات
ارفاقی در قبال محکومان مطرح کرد «:نباید
در حــوزه اعمال ارفــاقــات قانونی  در قبال
محکومان ،افراط و تفریط صورت گیرد؛ این
گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط
یا سایر ارفاقات قانونی نظیرمرخصیهای
پایان حبس ،قــرار گرفتن در فهرست عفو
مشروط  ،تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت
نظارت سامانه الکترونیکی و غیره در قبال
محکوم ،منوط بــه متنبه شــدن او و کسب
دولتهایآمریکاواروپاراوادارکردندتاازمواضع
غیرمنطقی خود عقبنشینی کنند.این استاد
دانشگاه تهران افزود :تا زمانی که متن حاصل از
مذاکراتدرتهرانبررسیدقیقنشود،مسئوالن
مذاکره کننده نمی توانند دربــاره آن هیچ گونه
اظهارنظری داشته باشند .بنابراین هم اکنون
اظهارنظرهای رسانه ای فقط حدس و گمان
هستند.در سوی مقابل اما اروپایی ها همچنان
تاکتیک فشار بــرای امتیازگیری را دنبال می
کنند  .پیتر استانو ،سخنگوی سرویس اقدامات
خارجی روز سهشنبه در جمع خبرنگاران با
اشاره به مذاکرات وین گفت :دیگر فضایی برای
مذاکرات باقی نمانده است .وی ادامــه داد :از
طرفین مذاکرات وین انتظار داریم فورا به متن
پیشنهادیپاسخدهند.
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اغتشاش به بهانه برخی نارضایتیها و مطالبات
معیشتی و صنفی ناامید شده بود ،با تمام توان
تالش کرد که با دو قطبیسازی های کاذبی
همانند با حجاب و بیحجاب به ظن خود گسل
میانایندوطیفاجتماعیرابهاوجخودبرساند
و جرقه برخی دعواهای اجتماعی را راه اندازی
کند .شاید به ظن برخی طراحان پشت پرده
پروژهضدامنیتیکشفحجاب،انتشاریادداشت
میرحسین موسوی و توهین صریح به مدافعان
حرم،میتوانستنقشیککاتالیزورجدیدبرای
ایجاددرگیریهایاجتماعیباشد.البتهبدیهی
استکهایننوعمحاسباتهمانندگذشتهچقدر
با متن جامعه ایــران فاصله دارد .علی نادری
مدیرعامل ایرنا نیز در توئیتی تصریح کرد «:مگر
جز این بود که حاج قاسم و شهید همدانی ها به
جنگ شیطان صفتانی از جنس داعش رفتند؟
مگرجزاینبودکهشیطانصفتانیمثلترامپ!
قاتالن سردار سلیمانی هستند؟ البته که مردم
قدر قهرمانان خود را می دانند اما شما کجای
کاریدکهامروزسخنآنشیاطینرابااینبغضو
کینهاززبانشمامیشنویم؟»
▪آقایخاتمی!تاکیسکوت؟

پرویز امینی جامعه شناس ،نوشت«:آقای
خاتمی ،تا کی می خواهید در برابر پلشتی
موسوی سکوت کنید؟ تا کی می خواهید در
برابر هرزه گویی او ،بی عمل باشید؟ تا کی می
خواهید با سکوت و بی نظری ،نفرت پراکنی
او را تایید کنید؟سکوتی که در برابر ضربه ای
که او به منافع ملی  و اقتدار خارجی کشور در
سال  ۸۸زد بس نیست؟ شما واقــف بودید و
می دانستید که ادعای تقلب در انتخابات سال
 ۸۸نادرست و پوچ است ،اما سکوت کردید ،تا
از خشم هواداران موسوی که این خالف گویی
را باور کرده بودند ،در امان بمانید و چه هزینه
هایی که از این سکوت شما بر جامعه تحمیل
شــد .مــاه ها تنش و درگیری و تعمیق شدن
شکاف اجتماعی در بین مردم نیز نتوانست
مهر سکوت شما را بشکند و در حالی که مردم با
مردم در برابر هم صف آرایی می کردند و خانه و
خانواده و خیابان به صحنه مشاجرات و بدگویی
و تنش آن ها با هم تبدیل شده بود ،شما لباس
عافیت طلبی بر تن کرده بودید و نخواستید از
خود برای فرونشاندن آتش اختالف بین مردم
هزینه کنید و آن چه را در غیر علن می گفتید
در علن نیز بگویید ....هر جا سکوت کردید،
هرجا بی عملی نشان دادید ،بس است .یک بار
هم شده این کلیشه عافیت طلبی و سکوت در
هنگام الزم را بشکنید».
اطمینان در خصوص عــدم ارتــکــاب مجدد
جرم از ناحیه اوست ».رئیس عدلیه در همین
راستا  ،تصریح کرد«:محکومی که مخل امنیت
روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛
چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران است؛
محکومانی که حضورشان در جامعه مضر
نیست ،حتم ًا باید وفق مقررات از ارفاقات
قانونی بهر همند شوند اما این ارفاقات نباید
شامل محکومانی شود که بودنشان در جامعه
برای مردم مضر اســت ».قاضی  القضات در
بخش پایانی سخنان خود افزود «:اکنون در
برخی موارد در این زمینه شاهد افراط و تفریط
هستیم؛ از یک سو درست است که تاکید داریم
باید جمعیت کیفری زندانها کاهش یابد و از
مجازا تهای جایگزین حبس استفاده شود
اما این قبیل تاسیسات ارفاقی باید شامل
محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای
مردم مضر و آسیبزا نیست؛ برخی مدعیاند
چون یک سوم مجازات را سپری کردهاند باید
شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛
این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از
مجازات حبس ،تنها یک شرط اعطای آزادی
مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه
تنبه فرد
وجود دارد که یکی از مهمترین آن هاّ ،
محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم
از ناحیه وی است».
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چهره

دولترکوردسفرهایاستانیرا
شکست

معاون پارلمانی رئیس جمهور  :دولت نهم و
دهم طی  2سال به همه استان ها رفت اما در
این دولت ،رئیس جمهور در یک سال به همه
استان ها سفر کرد

سیدمحمدحسینی،معاونپارلمانیرئیسجمهوربا
بیاناینکه ۴۲الیحهتقدیممجلسشورایاسالمی
شده است  ،گفت :تاکنون دو اجالسیه مشترک با
مجلس برگزار کردهایم و روز یک شنبه جلسهای با
حضورهمهاعضایدولتاعمازوزراومعاونانرئیس
جمهور،هیئترئیسهمجلسورؤسایکمیسیونها
خواهیمداشتواینجلسهدرآستانهسالگرددولت
برگزارمیشود.حسینیاظهارکرد:دربارهعملکرد
کسالهدولت،اگرافرادذرهایانصافداشتهباشند
ی 
میدانندکهدولتشبانهروزکارکردهووجودضعفو
نقصهمامریطبیعیاست،اماچندهفتهایاست
که عدهای در تالش هستند مطالبی بیان کنند که
این موارد را زیر سوال ببرند .ممکن است شیوهها
و شگردهایی در رسانهها به کــار گرفته شــود که
واقعیتهاآنچنانکهبایدمطرحنشود.وی بابیاناین
کهفردا(امروز)سفراستانیبهکرمانرابهعنوانسی
و یکمین سفر استانی خواهیم داشت ،افزود :دولت
نهم و دهم طی دو سال به همه استان ها رفت اما در
ایندولت،رئیسجمهوردریکسالبههمهاستانها
سفر کرد.حسینی تصریح کرد :این رکوردی است
که سابقه نــدارد و هیچ دولتی در یک سال به کل
ایران سفر نکرده است .ما همچنین مجامع استانی
تشکیل داده ایم و با هر  ۳۱استان و نمایندگان آن
هاباحضوررئیسجمهورتشکیلجلسهدادیم.این
امکانبودهاستکههمهنمایندگانحضورپیداکنند
و انگشت شمار افرادی بودند که ممکن است از این
شرایطاستفادهنکردهباشند.ویبابیاناینکهیکی
از اقدامات معاونان پارلمانی رئیسجمهور بررسی
سواالت نمایندگان مجلس است ،افــزود۲۳۶۵ :
سوالتاکنونازوزرامطرح یاارتباطبرقرارشده۴۰،
درصد سوال کنندگان از طرح سوال انصراف دادند
و موضوع به کمیسیونها نرسیده است که حدود
 ۹۰۰سوال میشود که از دستور خارج شده است.
معاونان پارلمانی سعی میکنند تالش کنند که
میزانسواالتکمشود.حسینیادامهداد:دردولت
دوازدهــم در سال اول  ۴۱سوال به صحن مجلس
آمدهبودکههفتموردآنبهرأیگذاشتهشدهوکارت
زرددریافتنکردهبود.دردولتسیزدهم ۱۳سوال
درصحنآوردهشدهکهدر
سه مورد آن مجلس قانع
نشدهاستکهموردآخر
آنبسیاربرایماعجیب
بود.

بدون تیتر
امــیــردریــادار دوم مصطفی تــاج الدینی ،معاون
عملیات نیروی دریــایــی ارتــش در ارتــبــاط زنده
تلویزیونی با اشــاره به جزئیات درگیری نیروی
دریایی ارتش در دریای سرخ گفت :همان طور که
استحضار داریــد ،یکی از تکالیف نیروی دریایی
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایــران تامین
خطوط مواصالتی و دفــاع از منافع جمهوری
اسالمی ایران در دریاهای آزاد و اقیانوس هاست.
وی افــزود :در همین راستا تیم اسکورت نیروی
دریــایــی ارتــش جمهوری اســامــی ایـــران تحت
فرماندهی ناوشکن تمام ایرانی جماران که در
محدوده خلیج عدن و دریای سرخ در حال انجام
ماموریت است ،شب گذشته پس از دریافت پیام
درخواستکمکازسویکشتیایرانیدرمحدوده
دریای سرخ بالفاصله در منطقه حضور پیدا کرد و با
قایقهایمهاجمدرگیرشد.معاونعملیاتینیروی
دریایی ارتش اظهار کرد :خوشبختانه با حضور
موثر تیم اسکورت و تبادل آتش سنگین ،قایق های
مهاجم متواری شدند.

