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نشست خبری رئیس جمهور  ۲۱فروردین
برگزار می شود

...

قالیباف:هیچدرخواستیبراینامزدینداشتهوندارم

آن سوی سیاست

مهدی محمدی :آقای قالیباف یکی از مهمترین گزینه های این جبهه است

مصطفی طاهری

political@khorasannews.com

احمدی نژاد و نمایندگی مردم!
روز گذشته نشست خبری محمود احمدی نژاد مانند سایر
نشست های خبری گذشته وی داغ و چالشی بود .برخی از
طرفداران او در این نشست از شدت «اشتیاق» برایش کف می
زدند و عده ای دیگر از شدت «تنفر» علیه او سخنانی را مطرح
کردند.صحتوسقماظهارنظرهایاورابهصورتموردیمی
توان مورد بررسی و مداقه قرار داد .اما آنچه در میان سخنان
رئیس جمهور سابق همچون سایر اظهار نظرهایش موج می
زد ،ادعای نمایندگی و سخنگویی از جانب مردم بود .احمدی
نژاد با استناد به رأی مردم در 2انتخابات سال 84و ،88خود
رادربرابربسیاریازنهادهاوساختارهایکشورقرارمیدهد.
ایندرحالیاستکهدرنظامجمهوریاسالمیایران،باالترین
مسئوالنکشور،بهصورتمستقیمیاغیرمستقیمازسویمردم
انتخاب می شوند .همان گونه که آقای احمدی نژاد منتخب
مردم بوده است ،رؤسای سابق و الحق جمهور ،نمایندگان
ادوار مجلس و شوراهای اسالمی شهر و روستا هم با رأی مردم
روی کار آمده اند .رأی مردم به افراد برای همکاری و همیاری
با سایر قوا و دستگاه های کشور است و به منظور پیشرفت و
بهبود اوضاع کشور است و نه برای تقابل و رویارویی آن ها با
یکدیگر .متأسفانه سابقه سال های انتهایی ریاست جمهوری
آقای احمدی نژاد نشان داد که وی با کمتر نهادی است در
کشور که مشکل نداشته باشد .اگر آقای احمدی نژاد این حق
را به خود می دهد که مردم را به واسطه رأیی که در سالهای
گذشته به او داده اند ،حامی همه نظراتش معرفی کند ،این
حق را برای بسیاری در کشور هم باید محفوظ بداند .البته
این موضوع را باید مدنظر قرار داد که برخی از این منتخبان
مخالفان صددرصدی آرا و نظرات رئیس دولت های نهم و
دهم هستند .طرفه آن که به نظر می رسد درخصوص مصادره
آرایمردمبهنفعیکدیدگاهوجریانخاص-فارغازشخصیت
ها-بایدهوشیاربود!

...

محمدباقر قالیباف یکی از چهره های اصلی که احتمال
حضور وی در انتخابات وج��ود دارد ،روز گذشته در یک
بیانیه تاکیدکردکه«هیچدرخواستیبراینامزدی»نداشته
و ندارد ،اما تمام تالشش را «در جهت کمک به پیروزی گزینه
مطلوبدرانتخابات»بهکارخواهدگرفت.درحالیکهبرخی
اینبیانیهرابهعنوانبیانیهانصرافقالیبافازانتخاباتتعبیر
کردند اما اعضای شورای مرکزی نیروهای انقالب اسالمی
تاکید کردند که این بیانیه «به معنی انصراف نیست» و «در
مجمع ملی (امروز جمنا) نام آقای قالیباف هم جزو نامزدها
خواهد ب��ود ».قالیباف همچنین در بیانیه خ��ود شرایط
اقتصادی و اجتماعی کشور را نتیجه «ناکارآمدی دولت
فعلی»دانستوتالشبرای«جایگزینکردنرئیسجمهوری
مناسببهجایرئیسجمهورفعلی»را«ضرورتیانکارناپذیر»
توصیفکرد.
به گزارش فارس شهردار تهران با تاکید بر این که «وضعیت
اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و
تردیدی وجود ندارد که شرایط فعلی در نتیجه سوءمدیریت
و ناکارآمدی دولت فعلی است» گفت« :لذا برای هر فرد

دلسوزی ت�لاش ب��رای جایگزین ک��ردن رئیسجمهوری
مناسب بهجای رئیسجمهور فعلی در  29اردیبهشت
ضرورتی انکارناپذیر برای مردم است ».محمدباقر قالیباف
افزود« :این هدف راهبردی و مهم به دست نخواهد آمد ،مگر
گرفتنهمهظرفیتهایمردمیودلسوزانانقالب
بابهکار
ِ
و کشور و اجماع بر سر کاندیدایی که صالحیت ،قابلیت و
مقبولیت داشته باشد ».شهردار تهران با بیان اینکه از همه
تالشهایی که توسط نیروهای مردمی انقالب انجام شده،
تشکرمیکنم،گفت«:همانطورکهطینامهایاعالمکردم
هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم ولی تمام
تالشمرادرجهتکمکبهپیروزیگزینهمطلوبدرانتخابات
ریاستجمهوریبهکارخواهمگرفت».
▪ ▪واکنش اعضای شورای مرکزی جمنا :قالیباف انصراف
نداده است

بااینحالحجتا...عبدالملکی،عضوشورایمرکزیجبهه
مردمی نیروهای انقالب در گفت و گو با صبح نو با اشاره به
برگزاری دومین مجمع ملی این جبهه و رأی گیری درباره

نامزدهایمدنظرگفت:درمجمعملینامآقایقالیبافهم
جزونامزدهاخواهدبودمگراینکهویازهیئترئیسهبخواهد
تا نام او را خط بزنند .وی تأکید کرد :بیانیه آقای قالیباف به
معنای انصراف از کاندیداتوری نیست .مهدی محمدی هم
تاکیدکردکه«ازنظرمنآقایقالیبافیکیازمهمترینگزینه
هایاینجبهههستندواساسااینمسالهدستایشاننیست
که بیایند یا نیایند .جریان انقالبی و منتقدان وضع موجود
خواهان آمدن ایشان هستند و ان ش��اءا ...خواهند آمد».

...

نکته

مهر -نشستخبری رئیسجمهور با رسانههای داخلی و خارجی دوشنبه  ۲۱فروردین در نهاد ریاست جمهوری برگزار میشود .مسائل
سیاسی ،اقتصادی ،توافق هسته ای و شعار سال از مهمترین محورهای سخنان رئیس جمهور در این نشست خواهد بود .برگزاری نشست
خبری رئیس جمهور در  21فروردین درحالی است که از  22فروردین ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود.

مهدیچمرانهمچنینبابیاناینکه«ازآقایقالیبافبرای
مجمع عمومی جمنا دعوت شده است و یکی از برنامه های
مهم این مجمع سخنرانی ایشان است گفت :ایشان از ابتدا
توسط معتمدین مردم انتخاب شدند و روی ایشان حساب
جدی باز شده است» و در ادام��ه تاکید کرد :به هرحال به
نظر من ایشان جزو  10نفر کاندیدای جمنا هستند .پرویز
سروریهمباتاکیدبراینکه«قالیبافشخصیتیاستکهدر
نظرسنجیهایانتخاباتیجز ونامزدهاییاستکهباالترین
آراء را به خود اختصاص داده است» گفت« :عدم حضور
قالیباف یک خسران در میان جبهه انقالب است و ...قطعا
اعالم حضور وی با اقبال مردمی مواجه خواهد شد ».محمد
صالحجوکار دیگرعضوشورایمرکزیجمناهمگفت:عدم
حضور قالیباف در عرصه انتخابات در حد بیانیه بوده و اعالم
انصرافقطعینیزنکرده،لذارایزنیهایالزمرابااوبهعمل
خواهیم آورد .سید محمد حسینی نیز با بیان این موضوع
که «اینکه ایشان اعالم کرده حاضراست به نفع کاندیدای
نهایی نیروهای انقالب تالش نماید بیانگر شناخت شرایط
کشورولزوم انسجام عناصروالیتمدارودلسوزاست» تاکید
کرد« :آقایقالیبافازمدیرانکارآمدوتوانمندنظاموازگزینه
های مطرح نیروهای انقالب است که درمجمع ملی اول
ازرایباالییبرخورداربودودرمجمعدومنیزبااقبالگسترده
مواجهخواهدشد».
▪ ▪خبرفارسازاسامی 10نامزدیکهامروزدرجمناازبین
آن ها رای گیری می شود

درهمینحالخبرگزاریفارسگزارشدادکهامروز 10نفر
از گزینه های حائز اکثریت آرای مجمع عمومی سال گذشته
جمنا پس از بررسی شورای مرکزی جبهه ،در معرض رای
مجمع 3هزار نفری قرار خواهند گرفت و پس از رای گیری5
کاندیدایاصلیجبههمشخصخواهندشد.براساسبرنامه
ریزی صورت گرفته ،گزینه هایی که در جلسه فردا حاضر می
شوند 20 ،دقیقه برای ارائه برنامه های خود زمان خواهند
داشت و پس از آن رای گیری از اعضای مجمع انجام خواهد
شد .فارس اسامی 10نفری که امروز برنامه های خود را به
مجمع عمومی جبهه ارائه می کنند به شرح زیر اعالم کرده
است -1« :آی �تا ...سید ابراهیم رئیسی -2 ،پرویز فتاح،
 -3محمد باقر قالیباف -4 ،علیرضا زاکانی -5 ،حمیدرضا
حاجیبابایی-6،عزتا...ضرغامی-7،مهردادبذرپاش-8،
علی نیکزاد -9،رستم قاسمی -10،محسن رضایی».

درحاشیه

امیرحسین یزدان پناه

Yazdanpanah@khorasannews.com

سواالتی که احمدی نژاد پاسخ نداد

ایلنا–العبادینخستوزیرعراق
اعالم کرد که بهدنبال برافراشته
شدنپرچماقلیمکردستانعراق
بر فراز نهادهای دولتی کرکوک ،ایران و ترکیه
نگرانرویدادهایکرکوکهستندوماعراقیها
بایستیبرایحلمشکالتمانهمکاریکنیم.

ایسنا-گودرزیمسئولسازمان
بسیج دانشجویی با بیان اینکه
باید تالش کنیم که یک دولت
انقالبیسرکاربیایدگفت:بسیجدانشجوییبه
صراحت اعالم میکند که در انتخابات از هیچ
گروه،فردوجریانیحمایتنخواهدکرد.

ای��س��ن��ا  -اب��وم��ه��دی ی��ک��ی از
ب��ارزت��ری��ن فرماندهان حشد
الشعبی گفت :افتخارم این
است که سرباز سردار قاسم سلیمانی هستم
و آرزو میکنم که در گلزار شهدای تهران دفن
شوم نه در عراق.

ایرنا-بهروزکمالوندیسخنگوی
سازمان انرژی اتمی گفت :شنبه
هفته آینده در دی���دار صالحی
رئیسسازمانانرژیاتمیباژولتشمینمعاون
نخستوزیرمجارستانسندهمکاریهستهای
ای���ران و مجارستان به امضا خواهد رسید.

م��ی��زان -حقیقت پ��ور مشاور
رئ��ی��س م��ج��ل��س گ��ف��ت :اگ��ر
آمریکایی ها دردری��ای عمان
عمل خ��ارج از قانونی انجام دهند ،نیروی
دریایی ارتش همان برخورد قاطع سپاه در
خلیج فارس را مقابل آنها اجرا می کند.

اظهارات جنجالی احمدی نژاد و سواالت چالشیخبرنگاران درباره عملکرد وی
محمود اح��م��دی ن���ژاد در نشست خبری
خود با رسانه های داخلی و خارجی با بیان
این که برنامهای برای حضور در انتخابات
ریاستجمهوری ن��دارم ،گفت :از بقایی به
عنوان نامزد اصلح حمایت میکنم .این
درحالی اس��ت که وی پیشتر در بیانیه ای
گفته بود از کسی در انتخابات حمایت نمی
ک��ن��د .کنفرانس خ��ب��ری اح��م��دی ن���ژاد در
حالی برگزار شد که خبرنگاران س��واالت
چالشی درب���اره عملکرد وی پرسیدند و
حتی یکی از خبرنگاران به وی گفت :شما
یک بار آزموده شدید به دنبال چه هستید؟
به گ��زارش ایلنا ،انتخاب ،ایسنا و باشگاه
خبرنگاران ،رئیس جمهورسابق که بقایی
را در کنار خود نشانده بود گفت :او ۵ماه در
زندان اطالعات دولت یازدهم بود و آفتاب را
ندید .احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگاری که
پرسید وزارت اطالعات دولت شما سال ۸۸
افرادی را ماهها در انفرادی نگه داشت ،پاسخ
داد :وزارت اطالعات زیر نظر من بود؟رئیس
دولتهای نهم و دهم نامه مشایی به رئیس
دول��ت اص�لاح��ات را تاریخی و ک��ار بزرگی

توصیف ک��رد و درب���اره ممنوع التصویری
خاتمیوحصرموسویوکروبیگفت:عدهای
در حصر و ممنوع التصویری هستند .قبال
گفتم راضی به این کار نیستم به همین دلیل
در دوره  ۸ساله بدترین تهمتها را متحمل
شدم .احمدی نژاد درباره اینکه اگر بقایی رد
صالحیت شود برنامه شما چیست؟ گفت:
تالشم را میکنم که بقایی تایید شود و اگر
تأیید نشد فکرهایی میکنیم.احمدی نژاد
در بخشی از این نشست همچنین گفت:هیچ
 2نفری در دنیا شبیه هم نیستند غیر از من و
مشایی و بقایی.احمدی نژاد در ادامه با اشاره
به وضعیت کشور در سال  88گفت« :نمی
خواهم بگویم چه کسی فرمان حمله و ایجاد
بحران را داد  .همان کسی که ُمرد! البته رژیم
صهیونیستی را می گویم .رژیم صهیونیستی
فرمان حمله را داد و در ایران هم کسی آن را
در سال  ۸۸فرماندهی کرد».خبرنگاری نیز
از احمدی نژاد پرسید شما چرا چند سال از
سعید مرتضوی متهم اصلی جنایت کهریزک
دفاع کردید؟که احمدینژاد در پاسخ به این
مطلب تصریح ک��رد :ماجرای کهریزک چه

ربطی به دولت دارد؟ سوال من این است آیا
سازمان زندان ها و نیروی انتظامی زیر نظر
دولتبودهاست؟زمانیکهمرتضویبهتامین
اجتماعی رفت هیچ کدام از این موضوعات
مطرح نبود ؟ درست است که معذرت خواهی
ک���رده ام��ا هنوز محکوم نشده اس���ت .وی
همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری افزود :
خس و خاشاک به کی گفتم؟ به مردم گفتم؟
نوارش هست .به اقلیتی گفتم که آتیش می
زدندومردمرومیکشتند.خبرنگاریپرسید:
باتوجه به تخلف ۱۲هزارمیلیاردی شما آیا
تمایلی بین مردم برای فعالیت انتخاباتیتان
هست؟که احمد ینژاد گفت  :اینها اتهام
هست و ثابت نشده است.
رئیس دولتهای نهم و دهم در مورد توقیف
مطبوعات در آن دوران گفت :آیا روزنامه ها را
من بستم؟ روزنامه شرق را هیات نظارت بر
مطبوعات بست و من در جلسه هیات دولت
به وزیر ارشاد فشار آوردم که هر چه سریع تر از
روزنامه رفع توقیف کند .وی با بیان اینکه بنده
بهتکتکاتهاماتپاسخمیدهم،اضافهکرد:
 3بیانیهدادهامچهارمین،پنجمینوششمین

آن هم آم��اده است .اگر زنده هم نبودم این
توضیحات منتشر خواهد شد.احمدی نژاد
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما آزموده
شدهاید؛ خواهش میکنم بگویید مشخصا
به دنبال چه چیزی هستید؟  ،گفت :اول از
همه به دنبال تغییر تفکر شما هستم! در این
نشست یک خبرنگار در پایان سؤالش گفت:
من به عنوان جوانی که بهترین دوران زندگی
ام را در دولت شما گذراندم ،واقع ًا زندگی ما

را شما نابود کردید! احمدی نژاد همچنین
در بخشی از سخنانش به عذرخواهی مدیر
روزنامه شرق از حمید بقایی استناد کرد که
پس از این موضوع توئیتر رسمی روزنامه شرق
به نقل از مدیر مسئول این روزنامه نوشت :نظر
به اینکه تاکنون اختالفی بین شرق و بقایی
رخ نداده ،عذرخواهی از ایشان بالموضوع
و بیان آقای احمد ینژاد در این باره کذب
محض است.

ضمن محکومیت شدید استفاده از سالح شیمیایی در سوریه
ƞ

ƞ

حضور ایران در نشست بین المللی بروکسل درباره سوریه
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سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به فرافکنی کشورهای
غربی در متهم کردن دولت سوریه به استفاده از سالح
شیمیایی ،حادثه کشته ش��دن ع��ده ای در اث��ر انتشار
گازهای شیمیایی را با هدف «اختالل در روند سیاسی
و برهم زدن آتش بس ایجاد شده در مذاکرات آستانه»
تحلیل و تأکید کرد که ای��ران بارها نگرانی خود را از
عدم خلع سالح گروه های مسلح تروریست اعالم کرده
است.
▪ ▪آمریکا :ایران و روسیه باید از تکرار چنین حادثهای
جلوگیری کنند

▪ ▪قاسمی :هر نوع کاربرد سالح شیمیایی را بدون
توجه ب��ه ع��ام�لان و قربانیان آن ب��ه ش��دت محکوم
میکنیم

بالفاصله پس از اعالم خبر حمله شیمیایی در سوریه
 ،رسانه ها و مقامات غربی بدون طرح هرگونه دلیل یا
مستندی ،دولت سوریه را متهم ردیف اول اعالم کرده و از
ایران و روسیه به خاطر حمایت از دولت قانونی این کشور
توضیح خواستند .از جمله اوالند رئیس جمهور فرانسه
ایران و روسیه را به عنوان «متحدان بشار اسد» «مسئول
این حمله» عنوان کرد .به گزارش فارس رکس تیلرسون
وزیر خارجه آمریکا هم در واکنشی مشابه گفت :ایران
و روسیه باید از تکرار چنین حادثهای جلوگیری کنند.
وی در بیانیه ای تأکید کرد« :ما بار دیگر از روسیه و ایران
میخواهیم از نفوذ شان بر رژیم سوریه استفاده کرده و

همزمان با این فضاسازی ها ،سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان در نخستین موضع گیری مقامات
ایرانی درباره حادثه ادلب سوریه گفت« :هر نوع کاربرد
سالح شیمیایی را بدون توجه به عامالن و قربانیان آن به
شدت محکوم میکنیم ».به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی
اف��زود :این فاجعه دردن��اک ،اولین م��ورد به کارگیری
سالح شیمیایی در بحران سوریه نبوده و تعامل با آن بر
اساس معیارهای چندگانه ،تبلیغات جهتدار و مبتنی بر
قضاوتهای زودهنگام و استفاده ابزاری برای اتهامزنی
و تثبیت مواضع و خواستههای سیاسی برخی از بازیگران

را مانع برخورد ریشهای با اینگونه فجایع میدانیم .وی
با اشاره به همکاری کامل دولت سوریه در زمینه مبارزه
با سالح های کشتارجمعی و متقابال عدم خلع سالح
شیمیایی گروههای مسلح تروریستی تصریح کرد« :یکی
از اهداف این رویداد ،اختالل در روند سیاسی و برهم
زدن آتش بس ایجاد و تحکیم شده در روند آستانه است.
جمهوری اسالمی ایران ضمن تاکید بر ضرورت تداوم
تالشها در جهت حل سیاسی بحران سوریه ،تاخیر در
تفکیک گروههای تروریستی از معارض سیاسی و مقابله
جهانی با تروریسم را از عوامل اصلی ادامه بحران سوریه
و تکرار فجایع اینگونه دانسته و توجه و اهتمام نسبت به
آن را ضروری میداند».

political@khorasannews.com

توضیحات  2نماینده درباره ادکلن های
فرانسوی پارلمان
درپی مطرح شدن موضوع "اه��دای ادکلن فرانسوی به
نمایندگان" محمدعلی پورمختار نماینده کبودرآهنگ در
تذکر شفاهی عنوان کرد :با بررسی موضوع مشخص شد
کهاینهدیه ازسوینمایندهستادکلنیروهایمسلحبرای
تعدادمعدودیازنمایندگانبوده است .ازاینرواینمسئله
نبایدموجبحملهبدخواهانومعاندینبهرئیسستادکل
نیروهای مسلح شود.حسین نقوی حسینی سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی نیز طی نطقی با بیان اینکه نماینده
ستادکلنیروهایمسلحادکلنیکهخودتهیهکردهوهیچ
ارتباطی به ستاد کل نیرو های مسلح ندارد را به 3نماینده
هدیه داده است ،گفت :سردار باقری افتخار ملت ایران
و انقالب است و رسانه های بیگانه سوء استفاده نکنند و
بدانند دولت و ملت و مجلس در حوزه دفاع کشور قاطعانه
مدافعنیروهایمسلحهستندوخواهندبود.

ارائه آخرین تحوالت حوزه دفاعی کشور به
کمیسیونامنیتملی
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی مجلس از جلسه مشترک این کمیسیون با وزیر دفاع
و معاونانش به مناسبت سال جدید خبر داد و با بیان اینکه
پیش از برگزاری این نشست اعضای کمیسیون امنیت از
دستاوردهایحوزهدفاعیکشوربازدیدداشتنداظهارکرد:
انواع دستاوردهای نظامی ،سالح های زمین به هوا،هوا
به زمین،زمین به دریا و انواع راکتها  ،موشک ها و پرتاب
کننده ها برای اعضای کمیسیون امنیت ملی به نمایش
گذاشتهشدهبودکهبسیارجالبوموردتوجهبود.
وییادآورشد:ازجملهاقداماتمهمکمیسیونامنیتملی
امسال در بودجه  96تالش برای تخصیص اعتبارات یک
میلیاردو 300میلیوندالریازصندوقتوسعهبرایتقویت
بنیهدفاعیبودکهگاممهمیمحسوبمیشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین
در تشریح جلسه روز گذشته هیئت رئیسه کمیسیون
امنیت گفت :اعضای این کمیسیون به زودی از ستاد
انتخابات کشور بازدید می کنندو طی هفته آینده با سفر به
قم به دیدار مراجع عظام در قم رفته و از جامعة المصطفی
دیدنخواهندکرد.
ویبابیاناینکه"کمیتههایدفاعیوامنیتمجلس یکشنبه
ودوشنبهآیندهازمرزسیستانوبلوچستانبازدیدمیکنند"
گفت :همچنین در پی سفر آقای بروجردی به پاکستان و
توافقنشستمشترککمیسیونامنیتایرانوپاکستان،
حضوردرمکرانوگواتربراینیمهاولاردیبهشتدردستور
کارکمیسیونقرارگرفت.

محمد مهدی افتخاری نماینده م��ردم فومن در مجلس
با بیان اینکه اخیرا در برنامه تلویزیونی مناظره در مورد
مسائل اقتصادی صحبتهای به اصطالح کارشناسانه
شده و به مرجع عالیقدر آیتا ...جوادی آملی بی احترامی
و توهین شده است نسبت به بیاحترامی به این عالم
برجسته تذکرداد .ویافزود:آیتا...جوادیآملیازسوی
امام راحل برای تدوین قانون اساسی منصوب شده بود اما
اظهارات ایشان دخالت در مسائل اقتصادی کشور عنوان
شده است .این نماینده مجلس یادآورشد :مگر ما در فقه
مباحث اقتصادی نداریم؟ تنها کسی که در مورد سودهای
نجومیوجریمههایظالمانهبرخیبانکهاسخنمیگوید
ایشاناستواگرهمموضوعیگفتهبرگرفتهازاحکاماست،
لذاانتظارمیرودموضوعپیگیریشود.

انتقادبهغیرقانونیبودنجلسهغیرعلنی
در پی برگزاری جلسه غیر علنی مجلس در ساعات آغازین
کار صحن محمود صادقی نماینده تهران در مجلس طی
تذکری با انتقاد از برگزاری غیرقانونی جلسه غیرعلنی
پارلمان ،گفت :ترتیبات قانونی برای برگزاری این نشست
غیرعلنی  2ساعته رعایت نشد در حالی که مجلس باید
قانون را رعایت کند .وی با بیان اینکه این جلسه برخالف
اصل  ۶۹قانون اساسی و ماده  ۱۰۶آئین نامه است گفت:
مطابق اصل  ۶۹و ماده  ۱۰۶آئین نامه درخواست جلسه
غیرعلنیمنوطبهتقاضای ۱۰نمایندهمجلساست.

طرح دغدغه های نمایندگان زن پارلمان با
رئیس مجلس در دیدار نوروزی

قاسمی :قبال نگرانی خود را از عدم خلع سالح شیمیاییتروریستها اعالمکرده بود یم
تضمین کنند که چنین حمالت وحشتناکی دیگر اتفاق
نمیافتد ».همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا
هم اعالم کرده که «ایران و روسیه ،تبعیت رژیم (حاکم
بر سوریه) از مفاد آتش را ضمانت کردند و حاال باید به
خاطر این حمله ،به سواالت بسیاری پاسخ بدهند ».این
در حالی است که هیچ کدام از این مقامات توضیح ندادند
که بنا به چه دالیل و مدارکی این اتهام را متوجه دولت
سوریه می کنند.

محمد اکبری

تذکربهصداوسیمادرموردبیاحترامیبه
آیت ا...جوادی آملی

عکس از سایت دولت بهار

روز گذشته دکتر احمدی نژاد با چند پرسش جدی مواجه
شد که به نظر می رسد یا به آن ها پاسخ نداده یا پاسخ دقیق
نداده است .به عنوان نمونه از وی درباره ممنوع التصویری
رئیس دولت اصالحات سوال شدهبودکهپاسخداد:عدهای
در حصر و ممنوع التصویری هستند .قبال گفتم راضی به
این کار نیستم .این را باید گذاشت کنار مصاحبه ای که
سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی انجام
داده و درباره تحوالت روزهای نخست فتنه  88گفته بود:
ن این
«....آقای احمدی نژاد گفت :چه خبر؟ گفتم« :خیابا 
جوری بود ».گفت« :خیلی خوب شد .دایره را تکان دادیم
و اضافات و آشغالها رو آمد .با آنها برخورد کنید و همه را
جمع کنید ببرید .بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر
همه را کم کنید و بروید ».آقای احمدی نژاد در کنفرانس
خبری دیروز خود درباره ماجرای کهریزک گفت :سوال
من این است آیا سازمان زندانها ،نیروی انتظامی و قوه
قضاییه زیر نظر دولت بوده است؟ درباره این موضع وی
دو نکته را می توان گفت :اول این که وقتی خود ایشان می
گویدمعتقدبودهکهماجرایکهریزک«جنایتوفساد»بوده
است،چطورکسیراکهدستکممتهمبهایجاداین«فسادو
جنایت» بوده است به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی
منصوب کرد و در جلسات مختلف وی را در کنار خود می
نشاند؟ آیا این کار وی توجیه اخالقی و شرعی دارد؟
دوم این که وقتی ایشان می گوید نیروی انتظامی زیر نظر
وی نبوده اس��ت ،آیا بجا نیست از وی پرسیم اگر نیروی
انتظامی زیر نظر دولت وی بود و الجرم به حرف وی می کرد
و آن طور که گفته بود «خاتمی و بقیه را دستگیر می کرد»
شرایط کشور به چه نحوی می شد؟
سواالت از رئیس جمهور سابق البته زیاد است و در این
مجال نمی گنجد اما مثال اگر کسی از وی بپرسد شما در
بهمن ماه بیانیه دادید که از کسی در انتخابات دفاع نمی
کنید ،چطور امروز از آقای بقایی حمایت می کنید؟ او چه
پاسخی خواهد داد؟ آیا بازهم برای روبه رو نشدن با این
تناقضات بی پایان ،فرار به جلو خواهد کرد؟

العبادی :ترکیه و ایران نگران
رویدادهای «کرکوک» هستند

بسیج دانشجویی :در انتخابات از
هیچفردوجریانیحمایتنمیکنیم

یکفرماندهحشدالشعبی:افتخارم
ایناستکهسربازقاسمسلیمانیام

امض��ای س��ند هم��کاری ه��ای
هسته ای ایران و مجارستان

حقیق��ت پور:ت��ن نظامی��انآمریکایی
هنوزبهتنارتشیهایایراننخوردهاست

...

خارج از دستور

▪ ▪حضور ایران در نشست بینالمللی بروکسل درباره
سوریه

طی دیدار نوروزی بانوان نماینده مجلس با علی الریجانی
این نمایندگان دغدغهها و نقطه نظرات خود را به سمع
و نظر رئیس مجلس رساندند .بانوان نماینده مجلس در
این دیدار خواستار تالش برای اصالح قوانین تبعیضآمیز
میان زن��ان و م��ردان و حمایت بیشتر رئیس مجلس از
آنها برای دستیابی به این مهم شدند و از ضرورت حذف
قانونهای غیرکاربردی و جایگزینی قوانین جدید سخن
گفتند .همچنین نمایندگان زن مجلس در این نشست
خواهان حمایت رئیس مجلس و جلب اعتماد نمایندگان
برایحضوریکنمایندهزندرهیاترئیسهمجلسباهدف
حمایت از زنان جامعه شدند و رئیس مجلس در ادامه رفع
دغدغههایبانوانمجلسدرحوزهزنانراوابستهبهتالش
خودآنهادانست.

همزمان با این تحوالت نشست بینالمللی بروکسل
درب��اره سوریه که از  2روز گذشته به میزبانی اتحادیه
اروپا آغاز شده است  ،امروز هم در بلژیک ادامه دارد.
هدف از این نشست جمع آوری کمک برای پناهندگان
سوری و کشورهایی است که میزبان این پناهندگان
هستند .در اوایل هفته جاری برخی از رسانه ها خبر از
حضور ظریف در این اجالس داده بودند که در آن مقطع
سخنگوی وزارت خارجه این موضوع را رد کرد .سفیر
ایران در اتحادیه اروپا نماینده کشورمان در این نشست
می باشد.
CMYK

