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وزیر خارجه آذربایجان 80 :درصد سند
رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شد

...

ویژههایخراسان
طرحجدیددولتبرایآتشزدنخودروهای
قاچاق
بر اساس طرح جدید برخی مسئوالن اجرایی که با موافقت
مدیران ارشد دولتی ،آماده ابالغ به دستگاه های مسئول
است،مقررشدهباتوجهبهاختیاراتناشیازماده 3آییننامه
اجرایی مواد  55و  56قانون مبارزه با قاچاق کاال ،مصادیق
کاالهایمصرفیکهجزومحمولههایقاچاقمکشوفهباشند
پس از سیر مراحل قانونی امحا شوند که شامل محصوالت
عمده قاچاق چون دخانیات ،لوازم آرایشی ،وسایل نقلیه،
پوشاک،کیفوکفشخواهدبود.

هشداریکمسئولدربارهکسریمنابعارزی
کشور
براساسگزارشجدیدیکعضواقتصادیکابینهبهمسئوالن
ارشد دولتی ،با اشاره به تکالیف ناشی از ابالغ قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب
اردیبهشت سال  )1394در ارتباط با بدهکاران ارزی،
بررسیهانشانمیدهداجرایبرخیمواداینقانون،منابع
حسابذخیرهارزیرادچارکسریکردهومنابعاینحساب
و واریزهای آتی آن ،به لحاظ اجرای احکام متعدد قانونی ،از
عهدهتامیناحکامقانونیفوقبرنمیآید.

...

گفتوگو

وزیردادگستری:کماختیارترینوزارتخانه
هستیم
وزیـــر دادگــســتــری گــفــت :در قــانــون اســاســی یــک بند
مربوط به وزارت دادگستری اســت ،امــا کماختیارترین
وزارتخانه محسوب میشود .به گــزارش ایسنا مصطفی
پورمحمدی در نشست حقوقی  -کــاربــردی موسسه
آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضاییه با بیان این مطلب
اظهارداشت :سال گذشته مجلس چند مشکل خودش
را میخواست برطرف کند چند اختیارات نیم بند هم
به وزیر داد .وی با تاکید بر ضــرورت تعامل بین قوا گفت:
تعامل نیاز جــدی کشور اســت .مجموعه ها و کشورهای
موفق کسانی هستند که روح تعامل و هم افزایی در آن
ها باالتر اســت .ایــن یک تجربه ثابت شــده بشری است.
پـــور مــحــمــدی بــا بــیــان ایــنــکــه در انــتــخــابــات اخــیــر یک
نامزدعضو قــوه قضاییه بــود و دعــوای نامزدها به دعــوای
دو قــوه تبدیل شــد ی ــادآورش ــد :مـیخــواهــد بگوید شما
ناتوانی می گوید دولــت ناتوان است در حالی که دولت
یعنی صدها هــزار نفر انسان شریف یا آن طرف می گوید
قوه قضاییه اینجور ،نمی شود که این طور صحبت کرد.
وی افزود :تعامل یعنی اینکه دولت بگوید من قوه مجریه باید
تالش کنم تا پروندههای قوه قضاییه کاهش پیدا کند .از
آن طرف قوه قضاییه هم می گوید من می خواهم به دولت
و مردم کمک کنم .در دعواهای دولتی پرونده های دولتی
محکوم هستند؛ چرا که دفاع و الیحه دولتی ضعیف است.
پور محمدی دربخش دیگری از سخنانش اظهارداشت :با
وجود تراکم باالی کار در محاکم ،قضاوت هایی که نسبت به
برخی از قضات و کارکنان دستگاه قضا میشود بی انصافی
است .ویبابیاناینکهاینافرادفشارهایزیادیدرراستای
تحقق عدالت و صــدور حکم تحمل میکنند خاطرنشان
کرد:امادرکلبهرهوریکماست،خروجیمطلوبینداریم.
پور محمدی تصریح کرد :ما دولت بزرگ و عریض و طویلی
هستیم،کارمندانمازحمتهمزیادمیکشند،امامحصول
کارکماست.

...
خبر

سردارکمیلی:درحالرایزنیبرایآزادی
سعیدبراتیمرزبانربودهشدههستیم

ایرنا  -فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت :تالش
مسئوالن امنیتی ،انتظامی ،وزارت خارجه و علمای شیعه و
سنی و سران طوایف منطقه برای آزادی مرزبان ربوده شده
توسطتروریستهادرمرزمیرجاوهادامهدارد.سردارکمیلیبا
تاییدخبرسالمتاینسربازربودهشدهافزود:درحالرایزنی
های دیپلماسی برای آزادی سعید براتی مرزبان ربوده شده
هستیم.ویگفت:درحادثهتروریستیاردیبهشتسهدرجه
دار و  6سرباز وظیفه مرزبانی به شهادت رسیده 2 ،سرباز
وظیفهزخمیشدهویکسربازوظیفهزخمینیزتوسطاشرار
وتروریستهاربودهشد.

فارس-المارممدیاروفوزیرخارجهجمهوریآذربایجانازتوافقکشورهایحاشیهدریایخزربراینهاییشدننزدیکبه80درصدسندنهاییرژیمحقوقی
ایندریاخبردادوگفت«:برایتعیینرژیمحقوقیدریایخزر،یکگروهکاریدرسطحمعاونانوزیرخارجهدرحالکارکردناست.اگرچهتاکنونحصول
بهاجماعنهاییممکننشدهامامذاکرهوجویازفهممتقابلبینطرفهاشکلگرفت.حدود 70تا 80درصدسندنهاییموردتوافققرارگرفتهاست».

واکنشها به ماجرای بازداشت فریدون

...
اخبار

فریدون پس از حضور در دادسرا و انتقال به بیمارستان با تودیع وثیقه آزاد شد
حسین فــریــدون بـــرادر رئیس جمهور کــه بنا بــه گفته
سخنگوی دستگاه قضا به خاطر اتهامات مالی و عجز از
تودیعوثیقهبازداشتشده،عصرروزگذشتهباتودیعوثیقه
و قبول دادسرا آزاد شد.تسنیم نوشت :وثیقه برادر رئیس
جمهور حدود 50میلیارد تومان بود.
در همین حــال یک مقام عالی قضایی در مصاحبه با
خبرگزاری صدا و سیما گفت :مبلغ وثیقه آقای فریدون
حدود  50میلیارد تومان بوده که این مبلغ وثیقه به 35
میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
فریدون روز گذشته به دادسرا منتقل شد و پس از ساعتی
به خاطر تنش عصبی به وسیله یک دستگاه آمبوالنس به
بیمارستان برده شد .بازداشت فریدون در بین کاربران
توئیتر و فعاالن سیاسی هم واکنش های متعددی داشته
است .روز گذشته یک منبع آگاه در ارتباط با انتقال حسین
فریدون به بیمارستان ،به فارس گفت :وی به دلیل تنش
عصبی توسط نیروهای اورژانــس به بیمارستان دی در
شمال تهران منتقل شده است .به گفته این منبع آگاه
وضعیت عمومی فریدون مساعد است و وی پیش از این
سابقه فشار خون باال داشته است .در عین حال ایسنا
دربارهوضعیتفریدوننوشت:اودربخشقلببیمارستان
بستری شده است .علت این امر فشار خون باال ذکر شده
است.
▪فارس :قرار صادر شده برای فریدون حدود  50تا 60
میلیارد تومان است

دراین باره فارس نیز مدعی شد « :با بررسی های صورت
گرفته درخصوص میزان وثیقه مشخص شد برخی منابع
مطلع مدعی اند که اتهامات وارده به حسین فریدون که
البته هنوز اثبات نشده ،در مجموع بیش از  50میلیارد
تومان است .از این رو عنوان می شود که با توجه به حجم
اتهام،قرارصادرشدهازسویشعبهرسیدگیکنندهچیزی
در حدود  50تا  60میلیارد تومان خواهد بود».

پرونده مطلع است و مسئولین عالی قضایی قبال در این
خصوص با وی نشست داشته اند ،افزوده« :حتما روحانی
قدردان دستگاه قضا هم خواهد بود که پیش از انتخابات
امر دستگیری را به تأخیر انداخت تا روحانی در انتخابات
دچار فشار یا افت رأی نشود ».فرشاد مهدی پور سردبیر
روزنامه «صبح نو» دیگر اصولگرایی بود که به این موضوع
واکنش نشان داد .او هم در توئیتر خود نوشت :بازداشت
حسین فریدون را باید به فال نیک گرفت که دستگاه قضا
مسامحهایبامتخلفاننمیکنددرهرموقعیتیکهباشند.
▪روزنامه قانون :روحانی برخالف احمدی نژاد خط
قرمزش قانون است

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس در صفحه توئیتری
خود نوشت« :اقدامات غیرقانونی حسین فریدون را برای
صیانت از منافع ملی افشاکردم؛ ایشان شکایت کردند؛
تبرئه شدم وحاال پس ازچندسال بررسی پرونده او آغاز
شده است».
▪شکوری راد :بازداشت حسین فریدون بر رویکرد
رییسجمهور در انتخاب و چینش کابینه تاثیر نگذارد

علی شــکــوریراد دبــیــر کــل حــزب اتــحــاد ملت پــس از
انتشار خبر بــازداشــت حسین فریدون در توئیتر خود
نوشت« :امیدوارم بازداشت حسین فریدون بر رویکرد
رییسجمهوردرانتخابوچینشکابینهتاثیرنگذارد.صبر
و سکینه رئیس جمهور ،در این آزمون ،افزون باد!» محمد
کیانوش راد دیگر عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
هم تأکید کرد« :آقای روحانی همان شیوه و سیرهای را باید
طیکندکهمرحومآیتا...هاشمیرفسنجانیدرارتباطبا

فرزندان خود دنبال کرد ».به گزارش ایلنا وی افزود :آقای
روحانی به این موضوع باید بیتوجه باشد و نباید بازداشت
برادررئیسجمهورتأثیریدرچینشاعضایکابینهداشته
باشد و آقای روحانی باید آنچه را که درست میداند ،عمل
کند و درست نیست این مسئله منجر به محافظهکاری در
تعیین ترکیب کابینه و یا تندروی شود.
▪گنجی :به نظر نمی رســد رئیس جمهور نسبت به
بازداشتبرادرشرفتاریامواضعغیرمعقولداشتهباشد

عبدا...گنجیمدیرمسئولروزنامهجوان،ازمنظریدیگر
به موضوع پرداخته و در کانال تلگرامی اش نوشته« :به نظر
نمیرسدرئیسجمهورنسبتبهبازداشتبرادرشرفتاریا
مواضعغیرمعقولداشتهباشد.سکوتیاهمراهیروحانی
با محاکمه فریدون قطعا در پرونده ایشان یک آورده مثبت
و واجد تولید سرمایه اجتماعی خواهد بود ».این چهره
اصولگرا با بیان اینکه بدون تردید روحانی از اجزای این

واکنش روزنامه های هر  2جریان هم در نوع خود جالب
بود؛ برخی روزنامه ها چون روزنامه دولتی ایران ،تیتری
بــرای این خبر در صفحه اول خود درج نکردند .برخی
روزنامه ها چون شرق و بهار هم این خبر را با تصاویری از
رئیس جمهور و برادرش منتشر کردند .روزنامه اصالح
طلب شرق ،همچنین در مطلبی با عنوان « 3فراز از زندگی
حسین فریدون» با اشاره به اینکه از زمان حضور فریدون در
تداشتنشدرفسادمالیازسویچهرهها
دولت،اتهامدس 
و رسانههای اصولگرا مطرح می شــده ،نوشت« :حاال
فریدون احضار شده و هنوز سکوت برادر درباره او نشکسته
اســت؛ آنــان بهدنبال بازکردن جبههای تــازه و افزایش
تنش هستند و آرامش روحانی در برابر رسیدگی قضائی
به پرونده برادرش قطعا این فرصت را از آنان میگیرد».
روزنامهقانونهمباانتشارتیتریباعنوان«قانونخطقرمز
روحانی»بهاظهاراترئیسجمهورسابقمبنیبرخطقرمز
بودن اطرافیانش اشاره کرده و نوشت« :روحانی بر خالف
احمدینژاد که ارزشی برای قانون قایل نبود ،قانون را خط
مشی اصلی دولت خود قرار داد و از همان ابتدا با این شعار
که همه در برابر قانون یکسان هستند  ،نزدیکان به رییس
جمهور امتیاز خاصی در خصوص اجرای قانون ندارند».

آیت ا ...جنتی :بعضی ها حرف هایی می زنند که ما باید تحمل کنیم

امیری :باید ساختار بررسی صالحیت ها تغییر کند
دبیر شورای نگهبان با تأکید بر اینکه ما بر مواضع خود
پافشاری کرده ایم ،گفت :ما در شــورای نگهبان تحت
تاثیر تهدیدها و امثال آن قرار نمیگیریم .به گزارش مهر
آیت ا ...احمد جنتی با بیان اینکه بعضیها حرفهایی
میزنند که ما اینها را تحمل میکنیم البته چار های
نداریم باید تحمل کنیم و به آنان سالم میکنیم ،گفت:
برخی نیز مطالبی میگویند که نمیدانیم تا چه حد دقت
میکنند ،آنان میخواهند همه مسائل شورای نگهبان را
گردن من بیندازند در حالی که این شورا  ۱۲عضو دارد و
بنده فقط یک عضو آن هستم.
وی با بیان اینکه کسانی که دربــاره عملکرد ما حرف
دارند گوش ما آماده شنیدن است ،افزود :فردی اخیرا
نامهای نوشته بود که در یکی از نشریات دیدم ،شورای

نگهبان نظری داده بود که به ضرر این فرد تمام شده بود
زیرا منافعی داشته و میخواسته در قانون تامین شود اما
شورای نگهبان آن را رد کرده بود.دبیر شورای نگهبان
افزود :اینها خیال کردند که شورای نگهبان منافع آنان
را به خطر انداخته است و حمله به مرا آغاز کرده بودند و
مدعی شدند که ما حقوق فراوانی میگیریم و با توجه به
مسئولیتهای مختلف بنده پرسیده بودند بابت هر یک
از این سمتها چقدر حقوق میگیرم حتی سوال کرده
بودند که بابت جایگاه امام جمعه تهران چقدر دریافت
میکنم .وی افزود :به این آقا میگویم که من فقط از یک
جا حقوق میگیرم؛ خیالتان راحت باشد .همچنین آیت
ا ...مؤمن عضو فقیه شورای نگهبان تأکید کرد آنچه همه
اعضای شورای نگهبان از ابتدا از اصل  ۹۹قانون اساسی

فهمیده اند و در زمان حضرت امام (ره) نیز بر آن تاکید
شده ،همین نظارت استصوابی است.آیت ا ...محمد
مهدی شب زنده دار عضو دیگر شورای نگهبان هم در
سالروز تاسیس این شورا ،با اشاره به نقش مهم شورای
نگهبان در پاسداری از شرع و قوانین و آراء مردم گفت:
استمرار انقالب وابسته به جایی است که برای جلوگیری
از ورود نامحرمان فیلتر اســت ،چه در قوانین و چه در
افرادی که خدای ناکرده نفوذی باشند.در همین حال
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور که پیشتر
خود عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز بود ،در پاسخ به
سوال خبرآنالین که پرسید چرا جایگاه فقهی حقوقی
شورای نگهبان این قدر تحت الشعاع مباحث سیاسی
قرار می گیرد و آیا هویت سیاسی اعضای شورای نگهبان

جو سازی نتانیاهو درباره آتش بس در سوریه به بهانه ایران

قاسمی :ادعاهای اسرائیل شانتاژ خبری است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی میگوید :به رئیس جمهور
فرانسه گفتم که اسرائیل استقرار پایگاه های زمینی،
هوایی و دریایی ایران در سوریه و لبنان را تحمل نخواهد
کرد .به گــزارش فــارس ،بنیامین نتانیاهو که به پاریس
سفر کرده است پس از دیدار با امانوئل ماکرون در جمع
خبرنگاران گفت :من مسئله تالش ایران برای استقرار
پایگاه دائمی زمینی ،هوایی و دریایی در سوریه را مطرح
کردم و گفتم که اسرائیل مخالف توافق آتش بس میان
آمریکا و سوریه است چرا که این موضوع ایران را از مرزهای
اسرائیلدوراماحضورنظامیاینکشوردرسوریهرادائمی
می کند .وی افزود :استقرار پایگاه های نظامی ایران در
سوریه چیزی است که اسرائیل هرگز آن را تحمل نخواهد
کرد نتانیاهو همچنین ادعا کرده ،ایران نه تنها مایل به
اعزام مستشار نظامی به سوریه بلکه به دنبال ایجاد پایگاه
زمینی در آنجاست امری که می تواند معادالت منطقه را
تغییر دهد .وی افــزود :تل آویو مخالف توافق آتش بسی

است که ایــران را قادر میکند حضور نظامی دائمی در
سوریه داشته باشد .یک مقام اسرائیلی نیز در گفت و گو
با روزنامه هاآرتص مدعی شده است« :توافق آتشبس در
جنوب سوریه توافق بسیار بدی است و نیازهای امنیتی
اسرائیلرامدنظرقرارندادهاست».دراینبارهنخستوزیر
رژیم صهیونیستی گفت« :تلآویو توافق آمریکا و روسیه
برای آتشبس در جنوب سوریه را قبول ندارد» .روسیه و
آمریکا دو هفته پیش برای برقراری آتشبس در مناطق
همجوار با بلندیهای جوالن و مرز اردن توافق کردند.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بارها از این توافق
تمجید کرده و آن را دستاورد اصلی دیدارش با «والدیمیر
پوتین»رئیسجمهورروسیهتوصیفکردهاست.بهگزارش
دویچه وله ،نتانیاهو به این ترتیب برای نخستین بار صریحا
از سیاستهای خارجی دونالد ترامپ انتقاد کرده و تلویحا
اذعان داشت که ترامپ و والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روسیه به خواسته هایش اعتنا نکردهاند .سایت خبری

روســی اسپوتنیک نیز در گــزارش خود دربــاره مخالفت
نتانیاهو به گزارش رسانههای اسرائیل اشاره کرده و تأکید
کرده است :اسرائیل همچنین از این مسئله ناراضی است
که بانیان آتشبس منطقهای در سوریه را که فقط ۲۰
کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد ،برای نیروهای ایرانی
منع کردهاند .روزنامه آلمانی دی ولت نیز با اشاره به این
تحوالت ،آنرا«تحوالتیبااهمیتیژئواستراتژیک»خوانده
اســت  .در ابتدای هفته جــاری «الکساندر الورنتیف »
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گزارشی
درباره موضوع آتش بس میان آمریکا ،روسیه و اردن ارائه
کرد .حسین جابری انصاری معاون وزیر امور خارجه
کشورمان نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روسها
به درخواست رژیم صهیونیستی پذیرفتهاند که نیروهای
ایرانی در جنوب سوریه از جمله مرزهای اردن و رژیم
صهیونیستی حضور نداشته باشند ،تصریح کرد :حضور
نیروهای ایرانی در هر شکل و سطحی در بحران سوریه

رئیس قوه قضاییه :رسیدگی به بیش از
 15میلیون پرونده در سال  95فراتر از
استانداردهای بین المللی است
  رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بیش از  15میلیون پرونده
قضایی در سال  95را بسیار فراتر از میزان استانداردهای
بین المللی دانست و گفت :با توجه به کمبود امکانات،
اعتبارات و نیروی انسانی و در عین حال ارائه میلیون ها
خدمت ساالنه از سوی دستگاه قضایی به مردم ،باید گفت
که قضات و کارکنان قوه قضاییه واقع ًا کار جهادی انجام
می دهند.به گزارش میزان آیت ا ...آملی الریجانی که در
جلسه مسئوالن عالی قضایی سخن می گفت با اشاره به
برگزاری مراسم هفته قوه قضاییه تصریح کرد :متأسفانه
هنوز ظرفیت های رسانهای الزم برای ارائه گزارش های
مبسوط به مردم در قوه قضاییه فراهم نشده و این نقیصه
از جهت رسانه ای باید رفع شود.وی افزود :گاهی برخی
ارزیابی ها بسیار عجیب است .به عنوان مثال می گویند
افزایش تعداد قاضی و کارمند ،مشکلی را حل نمی کند
و باید به بحث هــای پیشگیرانه توجه داشــت .موضوع
پیشگیری را ما هم قبول داریم و تشکیل یک معاونت در
این حوزه از اولین کارهایی بود که انجام دادیم منتها تا
زمانی که بحث پیشگیری به صورت فراقوه ای و فرهنگ
عمومی درنیاید تأثیر مطلوبی را شاهد نخواهیم بود .آملی
الریجانی خطاب به مسئوالن عالی ،مدیران ،قضات و
کارکنان دستگاه قضایی بر لزوم پذیرش کاستی ها و ریشه
یابی آن ها و همچنین رفع فوری آن ها تأکید کرد.وی در
بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت  26تیر سالروز
تأسیس شورای نگهبان ،اظهار کرد :هرچه پیش می رویم
نقش مهم شورای نگهبان را از بعد نظارتی برای صیانت
انقالب و نظام جمهوری اسالمی از انحرافات و همچنین
بعد حقوقی در جهت حراست از اسالمیت و قانون اساسی
در مقام تقنین ،بیشتر احساس می کنیم.رئیس دستگاه
قضا هم چنین ،آزادی موصل و پیشرفت هــای جبهه
مقاومت در سوریه را اتفاقاتی بزرگ برشمرد و تصریح
کرد :عجیب است که رسانه های غربی که کوچکترین
مسئله را تبدیل به موضوعی بزرگ می کنند این پیروزی
ها را نادیده می گیرند.

حاجی بابایی :نقاط ضعف جمنا در شکست
اصولگرایان تأثیر داشت

در تصمیماتشان تأثیر ندارد ،گفت :اعضای شورا قریب
به اتفاق نامزدها در انتخابات مجلس را نمی شناسند و بر
اساس پرونده هایی که تحت نظر ایشان قرار می گیرد و
با توجه به مدارک و دالیل ارائه شده بررسی و اظهار نظر
می کنند .ترکیب فعلی مجلس شورای اسالمی دلیلی
بر ادعای من است .البته شخصا معتقدم باید ساختار
بررسی صالحیت ها تغییر کند تا شــورای نگهبان این
هزینه را پرداخت نکند.
به درخواست دولت سوریه و توافق تهران و دمشق بوده و
به توافق هیچ طرف منطقهای و بینالمللی منوط نیست.
▪الوروف :روسیه و آمریکا منافع اسرائیل را مدنظر
قرار میدهند

درهمینحالبهگزارشایسناسرگئیالوروف،وزیرخارجه
روسیه امروز (دوشنبه) تاکید کردند :مسکو و واشنگتن
تضمینخواهندکردکهدرهنگامایجادمناطقکاهشتنش
درسوریه،منافعاسرائیلرامدنظرقراردهند.
▪قاسمی :ادعاهای اسرائیل شانتاژ خبری است

در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
که به خبرگزاری شبستان رفته بود درخصوص ادعای
محافل اسرائیلی که اعالم کردند ایران مکانی را در سوریه
برای استقرار نیروهای نظامی اجاره کرده است ،گفت:
ادعاهای اسرائیل بیشتر شانتاژ خبری و جنگ روانی
است .با توجه به حضور مقتدرانه ایران در سوریه که به
درخواست این کشور اتفاق افتاده است و پیروزی های
جبهه مقاومت در ماه های گذشته این ادعاها بیشتر برای
تشویش اذهان عمومی و کشورهای جهان اسالم و منطقه
صورت گرفته است.

با گذشت حــدود  2مــاه ازانتخابات ریاست جمهوری
وشکست اص ــول گــرایــان عضوهیئت مــوســس "جبهه
مردمی نیروهای انقالب" گفت :نقاط ضعف جمنا در
شکست اصولگرایان تأثیر داشــت .در همین حال عضو
هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی از
گسترش و تقویت کار این جبهه خبر داد.حاجی بابایی که
با خبرآنالین گفت وگو می کرد با بیان اینکه جمنا هم نقاط
قوت و هم نقاط ضعف داشت که باید نقاط ضعف را برطرف
کرد گفت :منکر نقاط ضعف نیستم که در بخش های
مختلف هم بود و این ضعف ها در شکست هم تاثیر داشت
اما الزم است حرکت ها را به گونه ای پیش برد که ضعف
ها را پوشش دهد والبته نقاط قوت را هم افزایش دهد.
درهمین حال ،عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای
انقالب اسالمی درباره برنامههای پیش روی جبهه مردمی
گفت :در چندین جلسه نقاط ضعف و قوت و افق های آینده
فرا روی جبهه مطرح شد تا بر اساس آن راهبردها و برنامه
های عملیاتی تعیین و مشخص شود .به گزارش مهر سید
محمد حسینی تصریح کــرد :جبهه مردمی با یک نگاه
تحولی و بازسازی و تقویت خود ،کار را استمرار میبخشد
وهیچ وقفهای درکار جبهه ایجاد نخواهد شد و از آنجا که
رویکرد اصلی جبهه مردمی ایجاد انسجام و تقویت وحدت
وهم افزایی نیروهای انقالب است در این دوره برای جذب
همه افراد و جریان ها که پیش از این به هر دلیل با جبهه
همراه نشدند تالش خواهد شد.
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