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تازههای مطبوعات
••جمهوری اسالمی – این روزنامه در یادداشتی صریح
با انتقاد از اصالح طلبان که با این جمله آغاز شده است:
« با شما هستم حضرات اصــاح طلب ،با ایــن شتاب به
کجا مــیرویــد؟ حــواس تــان هست دسـتتــان بر یقه که
مشت میشود؟» نوشت« :این چه ماجرایی است که راه
انداختهاند چند تن از حضرات؟...یکی به این مدعیان
دلیل راه بودن بگوید «راه را گم کردهاید» .بگوید این راه که
میروید به ترکستان هم نمیرسد بلکه به بعد از شورای اول
تهران ختم میشود ...به این «نوجوانان سیاسی» بگویید
خویشتن دار باشند قبل از آنکه دیر شود باید این تند گویان
تند مزاج را «بزرگان » سرجایشان بنشانند که تجربههای
گذشته میگوید ،فردا خیلی دیر است ،خیلی دیر!»
•• وطن امروز – مهدی چمران رئیس شورای اسالمی شهر
تهران درباره بازشماری آرای تهران گفت :میترسند آرای
تهران را بازشماری کنند.
••آرمــان – آدابــی رئیسکل سازمان نظام پرستاری ،در
نشستی خبری با بیان اینکه پزشکان در ایــران  ۲۰تا
۸۰برابر مردم عادی درآمد دارند ،گفت :در سال گذشته
۱۶پرستار  ۲۵تا ۴۵ساله بر اثر فشار کار زیاد جان باختند.
••ایران – سید مصطفی هاشمی طبا کاندیدای ریاست
جمهوری دربـــاره دالیــل ناکامی اصــولــگــرایــان گفت:
اصولگرایان به مسیر پیشرفت اعتقادی ندارند.
••کیهان – بررسیها نشان میدهد دو عضو امنیتی
برجسته کابینه روحانی تالش میکنند کانون منحله
نویسندگان را در قالب یک تشکیالت خودگردان دوباره
احیا کنند و این بار بر خالف دفعات قبل ،پشتوانه مالی
قــو یتــری دارنــد.کــانــون منحله نویسندگان در دوران
انقالب ،تشکیالتی نزدیک به سازمان منافقین بود و برخی
از اعضای آن عضو رسمی این گروهک تروریستی بودند.
••اعتماد  -عباس پاشا گفت :سازمان بیمه سالمت بهطور
رسمی از وزارت تعاون ،جدا و به وزارت بهداشت ملحق شد.
••ایــران – ایــن روزنــامــه در گــزارشــی از کاهش ثبت نام
کارجویان درمــراکــز کاریابی خبر داد و نوشت :تعداد
مراجعات به دفاترکاریابی نسبت به سالهای قبل کمتر
شده است .در هرماه حدود  ۶۰۰کارفرما از طریق این
دفتر کاریابی متقاضی جذب نیرو هستند ،ولی تنها  ۲۰تا
 ۲۵کارجو برای اشتغال به آنها معرفی میشود .به گفته
مدیر یک دفتر کاریابی دربسیاری از موارد وقتی با متقاضی
کار درباره آغاز به کار در یک واحد تولیدی تماس میگیریم
میگویند که فع ً
ال حس کار کردن ندارند و هفته بعد با آنها
تماس بگیریم .این درحالی است که براساس اظهارات وی
بخشی از این کارجویان را متأهالن تشکیل میدهند ،ولی
در هرشرایطی حاضر به کارکردن نیستند.
••ایــران – حضور امیرحسین مقصودلو(تتلو) درکنار
چــهــر ههــایــی هــمــچــون ســیــد حــســیــن نقوی،مجتبی
ذوالنور،عز تا ...ضرغامی ،سیدنظام الدین موسوی و
حمید رسایی در جشن اولین سالگرد راهاندازی «فارس
پالس» متعلق به خبرگزاری فارس مورد توجه کاربران
فضای مجازی قرار گرفت.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :تقوی رئیس شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه در واکنش به اظهارات اخیر مجید انصاری
معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر ثبت شکایت درباره
تخلف انتخاباتی برخی ائمه جمعه و اینکه آیا شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه به این موضوع ورودی می کند
یا خیر؟ ،گفت :از دادگاه ویژه روحانیت باید پرسید! ما چه
میدانیم آنها چه کار کردهاند؟! حاال شکایت کردند ،که
چی؟ آیا به آنها بگوییم شکایت نکن ،شکایت بکن یا شکایت
را پس بگیر؟ باید دید شکایت از چیست ،از چه کسی
شکایت کردند و براساس چه مطالبی است؟
••دیده بان ایران نوشت  :اکبر ترکان عضو شورای مرکزی
حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد :اتفاقات اخیری که در
داخل حزب رخ داد ،اتفاقاتی نپخته و از نوع تصمیم گیری
ها و لجبازی های کودکانه بود و حل این قبیل مشکالت
نیازمند گفتگویی اساسی است .بارها در درون حزب پدیده
هایی روی داده است که در مورد آن حتی سخنی به میان
نیامده است و گفتگویی شکل نگرفته است.پدیده «معجزه
ری» و حضور پررنگ مردم در حمایت از دکتر روحانی ،
پدیده ای عجیب است که دست ما برای تشریح آن بسیار باز
است .تمامی قشر روستانشینان کشور «نه بزرگی» به وعده
ازدیاد یارانه با وجود مشکالت معیشتی خود گفتند .این
پدیده اتفاقی بزرگ و البته شگفت انگیز برای عموم مردم و
بزرگان کشور را در بر داشت.
••نامه نیوز نوشت  :اگر بخواهیم به نقش حسامالدین آشنا در
پیروزیدکترروحانیبپردازیم،متوجهمیشویمکهفعالیتهای
اوکمترازفعالیتهایبرخیاعضایشورایشهرتهرانبود؛چه
برسد به فعالیتهای امثال محمدرضا عارف و اعضای شورای
سیاستگذاریاصالحات.لذاآقایآشنابایدبداندکهنمیتواند
با اتخاذ برخی مواضع توییتری ،پیروزی روحانی در انتخابات را
مصادرهکندوطلبکارجریاناصالحاتشود.
••انتخاب نوشت  :پــراودا نوشت :رسانه های گروهی
جهان خبر جنجال برانگیزی را منتشر کرده اند :اسرائیل
قصد دارد ،خط پرواز مستقیم به عربستان سعودی را برای
زائران مسلمان اسرائیلی که در مراسم سالیانه حج در مکه
شرکت می کنند ،راه اندازی کند .ریاض و تل آویو روابط
دیپلماتیک ندارند و چنین ابتکار عملی به عنوان مقدمهای
برای سازمان دهی پروازهای مستقیم دایمی از پایتخت
عربستان سعودی به تل آویو و بیت المقدس تلقی می شود.
••تابناکنوشت:عطاءا...مهاجرانیکهدرسالهاینخست
دولتاصالحاتبهعنوانوزیرفرهنگوارشاداسالمیمشغول
بهکاربود،درتازهترینپستتوییتریخود«ماجراینیمروز»را
تحسینکردهاست.اودیدگاهخودرادربارهاینفیلمچنینبیان
کردهاست«:فیلمماجراینیمروز،فیلمبسیارجذابوعمیقو
منصفانهای است .به دور از شعارزدگی و سطحیگرایی .فیلم
خوبیکهمیبایست ۳۰سالپیشساختهمیشد».
•• نامهنیوزنوشت :اواخرهفتهگذشتهبنعلویوزیرخارجه
عمان به تهران سفر کرد و با مسئوالن وزارت خارجه دیدار و
گفتوگوکرد.بهمحضحضورویدرتهراننگرانیدلواپسان
آغاز شد .آنها با خاطره ای که از نقش آفرینی سلطان قابوس
درگفتوگوهایهستهایداشتندایننگرانیرابروزدادند.
پیشتریکبارایرانباوساطتعمانبهگفتوگویدوجانبهو
کامالمحرمانهباآمریکادرعمانرویآوردهبود.
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در نشست شورای آتالنتیک با مرور حوادث کودتای  28مرداد و سیاست های دولت ترامپ مطرح شد

هشدارتحلیلگران آمریکایی به ترامپ درباره تالش برای تغییر نظام ایران
شرکت کنندگان در نشست شورای آتالنتیک با اشاره
به دخالت آمریکا در کودتای  28مرداد  1332اذعان
کردند ایرانی ها هیچ گاه نقش آمریکا را در این کودتا
فراموش نخواهند کرد .در این نشست که با حضور 4
تحلیلگر مسائل ایران و منطقه برگزار شد ،برخی از چهره
ها نسبت به در پیش گرفتن رویکرد تغییر رژیم در ایران به
ترامپ هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،این نشست با موضوع
«تغییر حکومت در ایران :مروری از زمان کودتای 1953
(کودتای  28مرداد) تا سیاستهای امروز دولت ترامپ
در آمریکا درباره ایران» در واشنگتن برگزار شد .باربارا
اسالوین ،مدیر برنامه موسوم به «آینده ایــران» در این
شورا گفت :انتشار مدارک و اسناد جدید درباره تحوالت
کودتای سال 1953میالدی در ایران از برخی جهات
جالب است .متأسفانه بسیاری یا حتی بیشتر آمریکایی
ها از نقشی که آمریکا در سرنگونی دولت محمد مصدق
نخست وزیر وقت ایران داشت ،بی اطالع هستند .وی
افزود :در نتیجه آنها درک نمی کنند که آن تحوالت چگونه
هنوز در ذهن مردم ایران زنده و تأثیرگذار است .شاید
باالخره مردم آمریکا تا حدودی بفهمند وقتی از سلطه بر
سیاست کشوری توسط قدرتی خارجی صحبت می شود
به چه معناست.
قطع ًا این تجربه ای تازه است و مطمئن ًا برای هیچ کسی
خوشایند نیست .اسالوین ادامــه داد :با همه اینها ما
هنوز می شنویم که عده ای از لــزوم تغییر حکومت در



مرداد علیه دکتر مصدق را پس از  ۶۴سال منتشر کرد.
در این اسناد که مربوط به مکاتبات محرمانه سفارت
آمریکا در تهران با وزارت امور خارجه این کشور و سازمان
جاسوسی سیا است ،به وضوح از نقش مستقیم آمریکا در
مدیریت این کودتا و کنار زدن دولت منتخب دکتر مصدق
پردهبرداری شده بود.
▪نجفی :طرح تغییر حکومت در ایران خالف موازین
حقوق بینالملل است

ایران صحبت می کنند و این حرف را ما از زبان کسانی
می شنویم که به دولت ترامپ نزدیک هستند یا دیگرانی
که خیلی بی پروا و بدون فکر کردن درباره پیامدهای آن
از این موضوع صحبت میکنند ،موضوعی که می تواند
بسیار خطرناک باشد.
 2روز پیش نیز گری سیک تحلیلگر برجسته آمریکایی
تاکید کرده بود :تغییر رژیم همیشه یک ایده فریب دهنده
بــوده است.چندی پیش وزیــر امــور خارجه آمریکا طی
سخنانی در کمیته روابــط خارجی مجلس نمایندگان
تأکید کرده بود سیاست دولت آمریکا حمایت از انتقال
مسالمت آمیز قــدرت در ایــران اســت .این اظهارات با

...



شورای شهر

واکنش های گوناگونی در میان سیاستمداران آمریکایی
روبرو شد .گری سیک مشاور امنیت ملی کارتر در گفت
و گویی در این رابطه گفت :تغییر رژیم همیشه یک ایده
فریب دهنده بوده است .دولتها همه جا فکر میکنند
که اگر بتوانند دولت یا حاکمان را تغییر دهند ،سپس همه
چیز خوب خواهد بود.
معموال نتیجه عکس می دهــد و پیامدهای غیرقابل
پیشبینی و ناخواسته دارد .آنها درس نگرفتهاند چراکه
بر این باورند مشکالت آنها به یک مقام در یک نقطه
گره خورده است .در خردادماه گذشته نیز وزارت امور
خارجه آمریکا اسناد دخالت این کشور در کودتای ۲۸

...
واکنش



در همین حال علی نجفی خوشرودی عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با
ایسنا گفت :طرح موضوعاتی در مورد تغییر حکومت
در ایــران اقدامی آشکار علیه منافع ملی ما و مداخله
در امور داخلی یک کشور بوده و خالف موازین حقوق
بینالمللی اســت .وی درعین حــال افــزود :البته این
قبیل طرحها و اقدامات از سوی مقامات آمریکایی برای
جمهوری اسالمی ایران تازگی نداشته و جدید نیست .از
همان روزهای اول پیروزی انقالب ،ما با چنین مواضع و
اقداماتی از سوی این کشور علیه دولت و ملت جمهوری
اسالمی ایران مواجه بودهایم.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی در پایان
اظهار کرد :قطع ًا دستگاه دیپلماسی ما این مسئله را
رصد خواهد کرد و متناسب با آن واکنشهای الزم از
مجموعههای کشور اعم از دولت ،مجلس و وزارت امور
خارجه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

...

پاکستان

واکنش چمران به امتناع از بازشماری آرای انتخابات
شورای شهر تهران

واکنش آیتا...کالنتری به اظهارات اژهای
درباره شکایت از رئیس جمهور

ارتش پاکستان :درحال حصارکشی مرزهای مشترک
با ایران و افغانستان هستیم

مهر-رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه فرماندار تهران از بازشماری
 ۱۰درصد از صندوق های رای امتناع می کند گفت :در صورتی که
این بازشماری صورت نگیرد ما نیز به اعتبارنامه اعضای شورای پنجم
اعتراض خواهیم کرد.مهدی چمران ادامه داد :قاعدتا مشکالتی وجود
دارد که فرماندار تهران زیر بار بازشماری آرا نمی رود ،چراکه اگر مشکلی
وجود نداشت ازهمان ابتدا این کار را انجام می داد.چمران عنوان کرد:
ما این موضوع را از طریق دادگاه تخلفات اداری ،دیوان عالی کشور و قوه
قضاییه پیگیری خواهیم کرد.

فارس -نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در واکنش
به سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد سرقت علمی از رسالهاش
گفت :برای شکایت قضایی از رئیسجمهور هنوز تصمیمی نگرفته
و نیاز به تأمل بیشتری دارم.آیــتا ...کالنتری با توجه به اظهارات
اژهای که گفته بود این پرونده باید شاکی خصوصی داشته باشد تا به
جریان بیفتد ،افزود :قضایی کردن این پرونده نیاز به تدبیری ظریف
و دقیق دارد و در حال حاضر تصمیم دارم در خصوص آن با بزرگان
مشورت کنم.

ایرنا – سرلشکر«آصف غفور»سخنگوی ارتش پاکستان در یک کنفرانس
مطبوعاتی اعالم کرد که این کشور درحال حصارکشی در مرزهای
مشترک خود با ایران و افغانستان است.این اظهارات یک روز پس از آن
مطرح شد که بار دیگر گروهی از تروریست ها با شلیک از خاک پاکستان
به سمت ایران ،دو شهروند ایرانی را به شهادت رساندند.پیش از این
پاکستان فقط درباره حصارکشی در مرز افغانستان سخن گفته بود اما
این تقریبا نخستین بار است که پاکستان از حصارکشی مرزهایش با
ایران سخن می گوید.
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فضای مجازی و «خلوت» های ما
درباره آسیب های فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
زیــاد گفت وگو شده اســت .معموال مهمترین آسیب آنها
امکان انتقال محتوای مبتذل و مستهجن برشمرده
مــیشــود .و یا ایــن که به خاطر حجم زیــاد و پراکندگی
اطالعات دریافتی و کوتاه بودن ناگزیر آنها ،مخاطب به
سمت فهم سطحی و توهم دانایی سوق داده میشود و ...
اما اینجا قصد دارم آسیب بسیار مهم دیگری را توضیح
دهم .همه ما در طول روز «فراغت ها» و «خلوت ها»یی،
بین کارهای روزانهمان داریم .چنددقیقه های طالیی که
می شود بهره های زیادی از آن برد .می شود رمان یا کتاب
جیبی خواند ،تسبیحی برداشت و قدری ذکر گفت ،چند
صفحه ای قرآن تالوت کرد ،یا به سوال های بنیادین زندگی
اندیشید :این که از کجا آمدهایم ،به کجا خواهیم رفت ،عمر
و زندگیمان را خرج چه چیزهایی میکنیم و . ...
میشود از ایــن خلوت ها بــرای رفــع روزمــرگــی و غفلت
استفاده کرد و با ذکر و یادآوری هدف ها و آرمان های بزرگ
زندگی ،کنترل دقیقی بر اعمال و رفتار روزانــه داشت و
از گناه و بطالت و تنبلی جلوگیری کرد.اما امروز ارتباط
آسان و مداوم با فضای مجازی ،این خلوت های کوچک
و دوستداشتنی ما را از بین برده و به جای همه این ذکر
گفتن ها و قرآن خواندن ها و تفکرها ،چک کردن تلگرام
نشسته است .طوری که خیلی از ما چند دقیقه دوری از
اینترنت را هم نمیتوانیم تحمل کنیم و مثال حتی پس از
سالم دادن نماز ،اول گوشیمان را چک می کنیم بعد به
تعقیبات نماز مشغول می شویم(.اصوال «توجه» مدام به
اخبار و اطالعات دنیای مجازی ،ذهن را خسته میکند و
این ذهن خسته رغبتی برای مطالعه و تفکر و ذکر و ارتباط
با خدا نخواهد داشت).

...
اخبار

جانباختگان حادثه تروریستی مجلس
شهید محسوب میشوند

سی ان ان :دولت ترامپ به برجام متمایل شده است
رویترز :دومین گزارش برجامی ترامپ ،پایبندی ایران را تأیید می کند

 3رسانهغربیدربارهدومینگزارشسهماههدولتترامپ
دربــاره برجام خبر دادنــد که این گــزارش نیز قــرار است
پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید کند؛ در عین
حال برخی منابع به سی ان ان گفته اند که دولت ترامپ
در بازنگری برجام ،به سمت باقی ماندن در توافق هسته
ای متمایل شده است .دیروز دوشنبه  26تیرماه دومین
موعد  3ماهه گزارش دولت آمریکا به کنگره بود .گزارشی
که رویترز می گوید «به احتمال زیاد» همکاری ایران را
اعالم می کند .المانیتور نیز گزارش مشابهی منتشر کرده
است .جان بولتن نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل،
تأیید پایبندی ایران به برجام توسط وزارت خارجه آمریکا را
دومیناشتباهترامپخواندهوخواستارموضعتندتردولت
ترامپ درباره ایران و توافق هسته ای شده است .او با بیان
اینکه مذاکره مجدد بر سر توافق هستهای ،آن گونه که
ترامپمیگوید،کاریغیرممکناست،تأکیدکرده«دولت
ترامپ باید همین حاال از برجام خارج شود چراکه حتی
بازنگری این توافق به ضرر منافع ملی آمریکا است ».اشاره

▪سیاست جدید دولت ترامپ؛ ماندن در برجام همراه
با اجرای سخت گیرانه آن

جان بولتون به تیمی است که در دولت آمریکا مأموریت
دارد تا انتهای تابستان سیاست نهایی ترامپ درباره برجام
را برای او آماده کند .قرار بود این تیم در هفته جاری نظر
خود را بدهد که ظاهر ًا این ضرب االجل به خاطر به نتیجه
نرسیدنجمعبندیهایآنها 2ماهدیگرتمدیدشدهاست.
در عین حال صدای آمریکا گزارش داد که یک مقام ارشد

دولت آمریکا مدعی شده ترامپ همچنان نسبت به توافق
هستهایایرانباغرباطمینانکاملندارد.بهگزارشایلنا
پایگاه هیل کنگره با انتقاد از تأیید پایبندی ایران به برجام
نوشت :این کار میتواند اعتبار آمریکا را خدشهدار کرده و
تصمیم بعدی آمریکا برای لغو احتمالی این توافق را تحت
الشعاع قرار خواهد داد.

همزمان یک مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه خبری
«ســیانان» مدعی شد رونــد بازبینی سیاست «دونالد
ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا در قبال ایران در حال حرکت
به سمت ماندن در توافق هستهای با این کشور ،اما اجرای
سختگیرانه آن است .این مقام آگاه آمریکایی با اشاره به
دریافت اطالعاتی از «رکس تیلرسون» ،وزیر خارجه آمریکا
گفته «در حالی که توافق هستهای بینقص نیست ،ماندن
در آن بهترین راه برای راستیآزمایی فعالیتهای هستهای
ایران است ».به گزارش تسنیم خبرنگار سیانان گفت:
«مقام آمریکایی میگوید به نظر میرسد دولت در حال
حرکت به سمت سیاست ماندن در برجام ،اما اجرای
قدرتمند این توافق و نظارت بر فعالیتهای هستهای
ایران؛ و در عین حال ،مقابله با سایر فعالیتهای ایران در
منطقه مانند حمایتش از تروریسم ،دخالت در امور یمن و
سایر کشورها و نقض حقوق بشر است».

گزارش ها ازحذف زنان از لیستکابینه دوازدهم
عارف :دنبال هیچ سهم خواهی از دولت نیستیم
رئیس فراکسیون امید مجلس در گفت و گویی با اشاره
به دیدار روز شنبه کمیته تعامل شورای سیاستگذاری
اصالح طلبان با رئیس جمهور گفت :جلسه خوبی با آقای
روحانی داشتیم .وی درخصوص جزئیات این جلسه
گفت :جهتگیری اصلی جلسه در خصوص چگونگی
چینش کابینه دوازدهــم بــود .اعضای حاضر در جلسه
نیز نقطه نظرات و دغدغههایی که در رابطه با ارتقای
کابینه و کارهای دولت داشتند مطرح کردند .عارف که با
اعتماد گفت و گو می کرد در پاسخ به اینکه آیا در دیدار با
رئیسجمهور نظری در خصوص وزرای کابینه دوازدهم
خواسته شد یا خیر ،گفت :طبیعتا در مباحث غیررسمی
ممکن اســت درخصوص مصادیق نیز مطالبی مطرح
شود اما در جلسه رسمی وارد هیچ مصادیقی نشدیم و
تنها نظرات را گفتیم .البته فراکسیون امید از عملکرد
وزرا ارزیابی دارد که انشاءا ...به صورت محرمانه تقدیم
رئیسجمهوریخواهیم کرد .وی تصریح کرد :دوستان ما
در فراکسیون آمار وزرا و اینکه نمرات افراد در چه شرایطی
هست را اعالم کردهاند ،اما امیدواریم اسامی محرمانه
بماند تا تقدیم آقای رئیسجمهور کنیم .رئیس شورای
سیاستگذاری اصالح طلبان در ادامه افزود :در خصوص
مباحثی مبنی بر سهم خواهی اصالحطلبان از دولت که
از سوی برخی افراد حاضر در جریان رقیب مطرح میشود
نیز گفت :از ابتدا اعالم کردیم ،دوره قبل هم نشان دادیم
که به دنبال هیچ سهم خواهی از دولت نیستیم و به همین
دلیل نه شورای عالی و نه فراکسیون امید تاکنون وارد
مصادیق نشدهاند .نگاه ما ارتقای کیفیت دولت است و
طبیعتا نظرات خود را درخصوص کاندیداها و نفراتی که
مطرح هستند اعالم میکنیم .تاکنون نه سهم خواهی
کردیم و نه در آینده چنین خواهیم کرد .عارف در این
مصاحبه درباره جزئیات ارزیابی وزرا توضیحاتی ارائه نداد

اما محمد علی وکیلی از اعضای فراکسیون امید پیشتر در
یک سخنرانی گفته بود :پس از ارزیابیهای انجام شده
به این نتیجه رسیدیم که از  ۱۸وزیر کنونی دولت  ۶نفر از
نمره  ۵نمرهای باالی  3.7اخذ کردند و این بدان معناست
که این افراد وزرای موفقی بودهاند و ما در فراکسیون امید
مطالبه حضور آنها را داریم .وکیلی در ادامه این ارزیابی
تصریح کرده بود ۵:نفر از وزرای دولت یازدهم پس از انجام
بررسیها در فراکسیون امید نمرهای متوسط  2.5تا 3.7
را کسب کردند .در همین راستا توصیه نمیشود که این
افراد در دولت دوازدهم باقی بمانند ۷ .وزیر باقی مانده
نیز در این ارزیابی نمره زیر متوسط کسب کردند که بدان
معناست که اینها نباید در کابینه باشند.
▪گزارش ها از حذف زنان از لیست کابینه دوازدهم

سیده فاطمه ذوالقدر نایب رئیس نخست فراکسیون زنان
مجلس نیز در گفت و گو با ایلنا ،با اشاره به ادامه رایزنیها
در مسیر تشکیل کابینه دوازدهــم ،به شایعات مربوط به
عدم حضور زنان در دولت بعد واکنش نشان داد و گفت:
هنوز هیچ خبر موثق و قطعی درباره نحوه چینش کابینه
و همچنین بحث حضور زنان در دولت بعد وجود ندارد و
آنچه مطرح میشود ،صرف ًا در حد گمانهزنی است .در
همین رابطه اشرف بروجردی از فعاالن سیاسی اصالح
طلب و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز در گفت
و گو با باشگاه خبرنگاران درباره برخی گمانهزنیها که
حاکی از عدم انتخاب زنان به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم
دارد ،اظهار داشت :به نظر میرسد ارادهای در این موضوع
نیست که زنان در مجموعه کابینه آینده به عنوان وزیر مطرح
شوند .در نتیجه چون آن اراده وجود ندارد اسمی هم در
لیستهای منتشر شده از زنان برده نشده است .وی تأکید
کرد :با رویکردی که وجود دارد ،خیلی امیدوار نیستم که

شاهد معرفی بانوان به عنوان وزیر باشیم.
▪نعمتی :هیئت رئیسه مجلس به زودی با روحانی
دیدار می کنند

همچنین به گزارش ایرنا ،سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی نیز گفت :اعضای هیئت رئیسه مجلس
به زودی با دکتر روحانی رئیس جمهور در مورد انتخاب
وزیران کارآمد دولت دوازدهم دیدار و گفت وگو می کنند.
بهروز نعمتی این دیدار را در راستای افزایش تعامل میان
مجلس و دولت دانست و افزود :در این دیدار ما در مورد
معیارهای انتخاب وزرا گفت وگو می کنیم .وی با بیان
این که این دیدار هیچ سهم خواهی نیست ،اظهارکرد:
هدف ما کمک به دولت در انتخاب افراد کارآمد است و
در این دیدار وارد مصداق نمی شویم .سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس تصریح کرد :مسعود پزشکیان نایب رئیس
اول مجلس متولی دیدار هیئت رئیسه با رئیس جمهوری
است و وی برنامه این دیدار را تنظیم می کند .نعمتی یادآور
شد :فراکسیون های مختلف مجلس خواهان گفت وگو با
رئیس جمهوری در مورد انتخاب اعضای دولت دوازدهم
و معیارها و شاخص های دولت آتی هستند .با این حال
اســدا ...عباسی عضو دیگر هیئترئیسه مجلس نیز در
گفت و گو با تسنیم گفت :آقای پزشکیان مسئول ارتباط
با وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم با نمایندگان
مجلس شده است.
▪توصیه عبدی به رئیس جمهور درباره مشورت برای
کابینه

عباس عبدی از فعاالن سیاسی اصالح طلب نیز در گفت و
گوبااعتماددربارهتعاملرئیسجمهورباگروههایمختلف
برای چینش کابینه گفت :ممکن است آقای رئیسجمهور

در ذهنش باشد که آقای الف فرد بسیار خوبی برای معرفی
شدن به عنوان وزیر باشد اما به نظر بنده بهتر است که این
نتیجه را از مشورت با دیگران استخراج کند .دیگران هم
حس کنند که حضور دارند و در بازی شرکت داده شدهاند.
وی افــزود :وقتی گفته میشود «دیــگــران» فقط منظور
اصالحطلبان نیستند بلکه هر کس دیگری هم میتواند
باشد .وی درباره این که آیا حمایت از یک نامزد منجر به
ایجاد حق برای حامیان می شود نیز تصریح کرد :ما اساسا
برای حمایت از آقای روحانی در انتخابات نیامدیم که حاال
انتظار داشته باشیم که چیزی به جایش بدهد .این نگاهها
مخل سیاستورزی اصالحطلبانه است.
▪پیشنهاد «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» به دولت
برای انتخاب وزرای کابینه

در همین رابطه به گــزارش فــارس ،حجتاالسالم رضا
آشتیانی عراقی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از
پیشنهاد «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» به دولت برای
انتخاب وزرای کابینه دوازدهم خبر داد و گفت :جامعه
مدرسین اصول کلی پیرامون انتخاب وزرا را مطرح کرده
است .وی درباره جزئیات این موضوع تصریح کرد :بنده
از لحاظ کمی و کیفی اطالع کافی ندارم و معموال جامعه
مدرسین مواضع خود را طی اطالعیههایی که میدهد
بیان میکند ،اما در جلسات اخیر نیز بیشتر بحث درباره
وزرا بود که پیغام دادند در انتخاب وزرا دقت شود و افرادی
مدنظر باشند که کارایی داشته و از سالمت برخوردار
باشند و و از قشر جوان هم باشند .عضو جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم با بیان اینکه جلسه اینطور بود که این
پیغام را برای دولت بفرستند ،تاکید کرد :از وزرا هیچ
اسمی برده نشد و فقط اصول کلی پیرامون انتخاب وزرا
را مطرح کردیم.

نشست مشترک ،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی
با حضور رئیس بنیاد شهید و استاندار تهران با هدف
بــررســی وضعیت پــرونــده جانباختگان و مجروحان
حادثه تروریستی مجلس روز گذشته برگزار و مقرر شد
جانباختگان حادثه تروریستی  17خرداد به عنوان شهید
محسوب شوند .به گزارش ایسنا مسعود پزشکیان نایب
رئیس مجلس شــورای اسالمی درتشریح این نشست
گفت :این نشست به منظور تعیین تکلیف وضعیت اطالق
عنوان شهید یا جانباز به جانباختگان حادثه تروریستی
مجلس انجام شد ،رئیس بنیاد شهید پذیرفت پس از
بررسی وضعیت پرونده ها ،این افراد تعیین تکلیف و شهدا
تحت پوشش قرار گیرند و سپس براساس لیست ارائه شده
اطالق عنوان شهید و جانباز به آنها تحقق یابد .در همین
حال مراسم چهلم شهدای حمله تروریستی به مجلس با
حضور رئیس مجلس و خانوادههای این شهیدان امروز
(سه شنبه) در بهارستان برگزار میشود .در این مراسم
نمایندگان مجلس ،معاونهای پارلمانی وزارتخانهها و
دستگاههای مختلف ،مدیران کل مجلس و خانوادههای
شهدا حضور خواهند داشت .درحادثه تروریستی که 17
خرداد در مجلس شورای اسالمی و حرم امام خمینی (ره)
از سوی عوامل گروهک تکفیری تروریستی داعش انجام
شد 17 ،نفر از هموطنان مان به شهادت رسیدند و حدود
 50نفر نیز زخمی شدند.

قشقاوی :منتقدان برجام در اقلیت هستند
معاون کنسولی ،امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه
گفت :اکثریت جامعه موافق برجام هستند و منتقدان آن در
اقلیت قرار دارند .حسن قشقاوی روز دوشنبه در دومین روز
از یازدهمین همایش استادان و دانشجویان ایرانی خارج از
کشور در مشهد افزود :هیچ چیزی پیرامون برجام از افکار
عمومی پنهان نیست و موضع افکار عمومی در زمینه برجام
روشن و واضح است و مردم همه جزئیات آن را می دانند.
وی اظهار کرد :هرچند اشکاالت تاکتیکی در برجام وجود
دارد اما این برنامه باعث افتخار نظام بوده و همه ابعاد آن
روشن است .وی گفت :حتی روستاییان هم می دانند که
برجام چه آثار و فواید ارزشمندی دارد.
ویهمچنینگفت:کشورنبایدتکصداییباشدومخالفان
برجام نیز باید نظرات خود را اعالم کنند اما نظرات باید واقع
بینانه باشد.معاون وزارت امور خارجه افزود :اکنون تحریم
در بخشی از حوزه ها از قبیل بیمه ،نفت و خرید هواپیما
و بسیاری دیگر از امور برداشته شده و مهمترین مشکل
برجام در حوزه بانکی است که اگر واقع بینانه به این حوزه
نگریسته شود سایر تحریم ها نیز به مرور زمان برداشته
خواهد شد.
وی همچنین با اشــاره به گشایش در عرصه بین المللی
اظهار کرد :خوشبختانه هم اکنون ایران از نظر ویزا یک
کشور آزاد است و ما به  180کشور جهان ظرف  2ساعت
ویزا می دهیم.وی گفت :هم اکنون در  10فرودگاه کشور
مانند ارومیه ،تبریز ،بندرعباس ،قشم ،مشهد ،تهران و
اصفهان سیستم الکترونیکی صدور ویزا راه اندازی شده
است.قشقاوی افزود :فقط برای  10کشور از جمله آمریکا،
کانادا ،استرالیا ،انگلستان ،بنگالدش ،پاکستان و اردن
ویزای فرودگاهی صادر نمی شود.
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