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آیت ا ...نوری همدانی :نباید
به سخن اروپایی ها اعتماد کنیم

...
مجلس

الریجانی :در صورت حل نشدن ،موضوع
«سپنتا نیکنام» به شورای حل اختالف
ارجاع می شود
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:اختالف نظری بین
مجلس و شــورای نگهبان دربــاره عضویت یک هموطن
زرتشتی در شورای شهر یزد به وجود آمده که اگر حل نشود
موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختالف پیگیری
می شود .به گزارش خانه ملت ،دکتر علی الریجانی ،رئیس
مجلس شورای اسالمی در دیدار با رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر تهران در خصوص اظهارات الویری ،عضو
این شورا درباره عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد
گفت :از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست .با آیت
ا ...جنتی ،دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم
و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون
باشد .رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :هم اکنون
نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع ،ورود به موقعی
نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه بیان کردم .وی افزود:
اگر این موضوع حل نشود ،ناچار به ارجاع آن به شورای حل
اختالف قوا برای حل موضوع هستیم .رئیس مجلس افزود:
بهلحاظقانونیمشکلیدراینخصوصوجودنداشتهاست،
اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این باره استناد می
کندکهالبته مربوطبهقوانینگذشتهاستوشوراینگهبان
باید درباره قوانین جدید رأسا اعالم نظر کند .رئیس مجلس
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد :اختالف نظری
بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که
اگر حل نشود بر اساس سازوکاری که وجود دارد ،موضوع
از طریق ارسال نامه به شورای حل اختالف قوا پیگیری می
شود.در همین حال سخنگوی شورای نگهبان به تازگی
درگفت وگو با روزنامه شهروند درباره نظرشورای نگهبان
درخصوص عضویت نیکنام درشورای شهریزد گفت :چنان
چهمصوبهایازسویفقهایشوراینگهبانبهعنوانخالف
شرع تشخیص داده شده باشد ،در روزنامه رسمی منتشر
میشود و الزماالجــرا هم هست .این مصوبه اخیر هم مثل
همانهابود.عباسعلیکدخداییدرادامهافزود:نظرشورای
نگهبان درباره سپنتا نیکنام الزماالجراست .این درحالی
استکهابوترابینمایندهنجفآباددرگفتوگوباخانهملت،
دراین خصوص ،با طرح این سوال که اگر عضویت این فرد
خالفقانوناست،چرادردورهقبلشورایشهر،همینفرد
عضوشورایشهریزدبودهاست؟گفت:قانوناساسیاجازه
دربعدملیبرایتصمیمگیریهای
دادهاستکهزرتشتیها ُ
کالنکشوربتوانندنقشآفرینیکنندورایبدهند.نماینده
نجفآبادبابیاناینکهتماممراحلقانونیبرایانتخابعضو
زرتشتیشورایشهریزدطیشدهاست،افزود:امیدواریمبا
تفسیرهایی که برای کشور مشکل ساز میشود ،به اشتباه،
کشور را دچار بحران نکنیم و دیوان عدالت اداری نیز این
اشتباهبزرگرامرتکبنشود.

چهره ها و گفته ها

حجت االسالم محسنی اژه ای ،معاون اول رئیس
قوه قضاییه گفت :این قوه هیچ خط
قرمزی را به منظور برخورد با مفسدان
اقتصادی و دســت انـــدازان به بیت
المال برای خود قائل نیست / .ایرنا

حسام الدین آشنا ،مشاور رئیس جمهور با انتشار
تصویری از دیدار اخیر اعضای جامعه روحانیت مبارز با
رئیس جمهور نوشت :جامعه روحانیت مبارز می تواند
نه فقط با بخشی از جامعه بلکه با اقشار و سالیق مختلف
تعامل کند؛ به شرط آن که با بازنگری هوشمندانه در
شیوهشناختخودازجامعهوسیاست،متواضعانهبرای
مردم ،خدمت و بزرگ منشانه برای جناح های سیاسی
پدری کند نه آن که خود به یک جناح
تبدیل شــود که وامـــدار معامالت و
سرگرم معادالت سیاسی است.
 /ایرنا

...

سیاست خارجی
رئیس پیشین اداره اطالعات نظامی عراق:

میانجی گری ایران جلوی خون ریزی در
کرکوک را گرفت
با گذشت سه روز از عملیات موفقیتآمیز استقرار نیروهای
ارتش عراق در کرکوک،رئیس پیشین اداره اطالعات
نظامی عراق و مشاور امنیت ملی عراق در زمان ریاست
جمهوری جالل طالبانی گفت که میانجی گری ایران
میان سلیمانیه و بغداد جلوی خون ریزی هــزاران نفر و
ویرانی شهرها را گرفت.وفیق السامرایی،افزود :میانجی
گری ایران برنامههای بارزانی را شکست داد .پیشتر نیز
یک نماینده کرد اعالم کرده بود که با میانجی گری قاسم
سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس پاسداران ایران ،مسئله
همه پرسی اقلیم کردستان خاتمه یافت .به گزارش ایسنا
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک عربی ،مسعود حیدر یکی
از نمایندگان اقلیم کردستان در صفحه فیسبوک خود
اعالم کرده بود که به تازگی پس از برگزاری همه پرسی
با نظارت حیدر العبادی ،نخستوزیر عــراق و وساطت
قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ایران توافق نامه 9
مادهای میان هادی العامری از فرماندهان حشد الشعبی
و بافیل طالبانی از فرماندهان اتحادیه میهنی کردستان
منعقد شد که به موجب آن تا زمان نامشخص مسئله همه
پرسی لغو شد.
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واکنش رهبر انقالب به اباطیل رئیس جمهور آمریکا و مواضع اروپا

اخبار

بیاعتناییبهترامپ
تـوصیــهبــهاروپـا
حضرتآیتا...خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیصبح
روزگذشته(چهارشنبه)دردیدارصدهانفرازنخبگانجوان
واستعدادهایبرترعلمی،جواناننخبهمیهنرامایهامیدبه
آیندهدرخشانایرانخواندندوبااشارهبهضرورتهوشیاری
در مقابل مکر و حیله شیطان بــزرگ ،خطاب به مــردم،
مسئوالن و فعاالن سیاسی و مطبوعاتی هفت نکته مهم را
دربارهقضایایاخیردرزمینهبرجامموردتأکیدقراردادند.
▪ملت ایــران در 40ســال اخیر ثابت کرد می تــوان از
ابرقدرتهانترسید

حضرت آیت ا ...خامنه ای ،وابستگی سیاسی را بسیار
خطرناک و مایه تو سر یخوری ملت ها دانستند و با
اشاره به قطع کامل وابستگی ایران به آمریکا خاطرنشان
کردند :دشمن با رصد تحوالت و فعالیت های جمهوری
اسالمی ایران ،از تبدیل ایران از «کشوری عقب افتاده و
وابسته» به کشوری «اثرگذار ،متنفذ و برخوردار از اقتدار
روزافــزون سیاسی ،دفاعی و علمی» ،کام ً
ال عصبانی و
بهشدت نگران است .رهبر انقالب ،دشمنی رژیم آمریکا
با ملت ایــران را از همان روزهــای اول پیروزی انقالب
یادآور شدند و افزودند :آن روزها نه مسئله انرژی هسته
ای مطرح بود و نه موشک و نفوذ منطقه ای ،اما آمریکایی
ها فهمیده بودند که با پیروزی انقالب ،ایران را بهعنوان
کشوری «زیردست ،مطیع و بسیار پرمنفعت» از دست
داده اند .حضرت آیت ا ...خامنه ای ،الگو شدن ایران
در ذهن ملت ها را موجب خشم و ناامیدی بیشتر سلطه
گران خواندند و افزودند :ملت ایران در  40سال اخیر
به جهانیان ثابت کرده است که میتوان از ابرقدرت ها
نترسید ،در مقابل آن ها ایستادگی کرد و با وجود تحریم
ها و فشارها ،به رشــد و پیشرفت روزافـــزون نیز دست
یافت .ایشان ،پیشرفت های نظامی و موشکی ایران در
عین تحریم کامل را موجب حیرت و حتی تحسین برخی
دشمنان کینه ورز خواندند و افزودند :مقاله چند سال
قبل یک ژنرال صهیونیست در این خصوص ،نمونه ای از
این واقعیت است.
▪ملت و مسئوالن نباید دچار خواب گرفتگی و غفلت
شوند

حضرت آیــت ا ...خامنه ای با اشــاره به ایــن که «نمی
خواهیم وقت جلسه خوب و مفید با نخبگان جــوان را
با پاسخ گویی به رئیس جمهور آمریکا ضایع کنیم»،
افزودند :با وجود این ،همه باید به یک نکته مهم توجه
کنیم و آن ،ضرورت شناخت دشمن است زیرا هر ملتی
دشمنانش را نشناسد و آن ها را دوست یا بیطرف بداند،
حتم ًا مورد تهدید و در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
ایشان افزودند :امیرمؤمنان در نهج البالغه می فرمایند
«خواب نمی روم و می فهمم که در اطرافم چه می گذرد»
و ملت و مسئوالن ایران نیز نباید دچار خواب گرفتگی و
غفلت شوند چرا که در این صورت به ما شبیخون می زنند
و غارت می شویم .رهبر انقالب اسالمی ،با اشاره به پاسخ
های خوب و درست مسئوالن کشور به اباطیل ترامپ،
رئیس جمهور و هیئت حاکمه آمریکا را به علت درک
نکردن تحوالت ایــران و منطقه ،دچار «عقب افتادگی
ذهنی» خواندند و خاطرنشان کردند :آن ها می خواهند
ایران جوان ،مؤمن ،انقالبی و پیشرفته را به  ۵۰سال قبل
ِ
برگردانند ،البته معلوم است که این کار ،شدنی نیست اما
آن ها به علت عقبماندگی از درک این واقعیت عاجزند و
به همین علت دچار اشتباه محاسباتی و شکستهای پی
در پی از ملت ایران شده و می شوند.

رهبر انقالب ،رژیم بسیار شرور آمریکا را به تعبیر حقیقت ًا
درســت امــام راحــل «شیطان بــزرگ» و «شیطان اکبر»
خواندند و خاطرنشان کردند :نظام آمریکا ،کارگزار
شبکه خطرناک و خبیث صهیونیسم بین الملل ،دشمن
ملتهای مستقل و عامل اغلب جنگ ها در منطقه و جهان
است و مانند زالو درصدد مکیدن دار و ندار ملتهاست.
▪طبیعیاستسردمدارانآمریکاعلیهسپاهکهاهداف
آنانرادرمنطقهسدکرده،نعرهبکشند

ایشانبایادآوریسخنانترامپدرمبارزاتانتخاباتیمبنی
بر به وجود آمدن داعش بهدست آمریکا افزودند :طبیعی
است که سردمداران آمریکا اکنون علیه سپاه پاسداران که
اهدافخطرناکآمریکاوداعشرادرمنطقهسدکردهاست،
نعره بکشند و سخنرانی کنند.حضرت آیت ا ...خامنه ای،
خنثیشدننقشههایآمریکادرمنطقهازجملهدرسوریه،
لبنانوعراقراعلتدیگرعصبانیتوخشممقاماتآمریکایی
برشمردند و افزودند :جمهوری اسالمی ،نقشه های شوم
آمریکارابرهمزدهاست.
رهبرانقالباسالمیپسازتبیینعللعصبانیتوناامیدی
آمریکایی ها به بیان هفت توصیه مهم به مردم ،مسئوالن و
فعاالنسیاسیومطبوعاتیدربارهقضایایاخیرپرداختند.
حضرتآیتا...خامنهایدراولیننکتهتأکیدکردند:همه
یقینومسلمبدانندکهآمریکااینبارهمازملتانقالبیایران
تودهنیوشکستخواهدخورد.
▪بالهت نشان دادن رئیس جمهور آمریکا نباید موجب
شودازمکردشمنغافلشویم

توصیه دوم رهبر انقالب« ،پرهیز از غفلت در مقابل مکر و
حیله آمریکا» بود .ایشان خاطرنشان کردند :نباید بالهت
نشان دادن رئیس جمهور آمریکا ،موجب شود که از مکر و
توطئه دشمن غافل شویم و آن را حقیر بشماریم ،بلکه باید
همه با تدبیر و هوشیاری و آمادگی کامل در صحنه باشیم.
حضرت آیت ا ...خامنه ای افزودند :البته جنگ نظامی
اتفاق نمی افتد اما مسائلی هست که اهمیتش از جنگ
کمترنیست،بنابراینبایدپیشبینیکنیمومراقبباشیم.
▪تــوان موشکی باید به کــوری چشم دشمن هر روز
افزایش یابد

رهبر انقالب در توصیه سوم ،به دشمنی آمریکا با عناصر
برعکس دشمن ،همه
قدرت ایران اشاره و تأکید کردند:
ِ
باید این عناصر را تقویت کنیم .ایشان علم و قدرت دفاعی
را از جمله عناصر اصلی قــدرت ملت ایــران خواندند و
افزودند :توان موشکی باید به کوری چشم دشمن هر روز
افزایش یابد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای اقتصاد را از دیگر عناصر قدرت
ایران برشمردند و تأکید کردند :باید به کاهش وابستگی
و افزایش قدرت درون زای اقتصادی اهتمام جدی کرد.
رهبرانقالبدرهمینزمینهیادآورشدند:بارهاگفتهایمکه
با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی نداریم
اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که با نعره
شخصی مثل ترامپ بلرزد .ایشان افزودند :اقتصاد ایران
«ستون توان و ظرفیت داخلی» تکیه کند و سیاست
باید به
ِ
های اعالم شده اقتصاد مقاومتی ،پیگیری و اجرا شود.
▪توافقکردیمامادشمنیهابیشترشد

«بیاعتناییبهالقائاتدشمن»،چهارمینتوصیهمهمرهبر
انقالبدربارهقضایایاخیراست.حضرتآیتا...خامنهای
گفتند:دربرجامدشمنالقامیکرداگرتوافقحاصلشود

واعظی :هیچ اختالفی بین اعضای دولت
نیست

حکمی برای قوچانی به عنوان مشاور رئیس
جمهور صادر نشده است

دشمنی ها برطرف می شود ،توافق کردیم اما دشمنی ها
بیشترهمشد.ایشانتأکیدکردند:امروزهمنبایدمطالبی
مطرحشودکهاگرمث ً
الدرفالنقضیهتوافقنکردیمچنینو
چنانمیشود،اینازالقائاتموردنظردشمناستوماباید
بیاعتنابهاینالقائات،مصالحخودمانراخودمانبفهمیمو
آنراازدشمننشنویم.پنجمینتوصیهرهبرانقالباسالمی
یعنیافزایشقدرتدفاعیبرتجربهدفاعمقدسمتکیبود.
ایشان خاطرنشان کردند :در آن سال ها تهران زیر موشک
بارانصداموحامیانغربیاش،بیدفاعبود،جوانانکشور
برایحلاینمعضلازصفرشروعکردندوبهتدریجبهچنان
تواناییدستیافتندکهدشمنوقتیتواناییمقابلهبهمثلما
رادید،متوقفشد.حضرتآیتا...خامنهایتأکیدکردند:
اکنون نیز باید توان دفاعی کشورمان را افزایش دهیم تا
دشمنان گستاخ و َجری نشوند و به حمله و دست از پا خطا
کردن،تشویقنگردند.
▪اگربرجامراپارهکنندماآنراریزریزمیکنیم

رهبر انقالب در توصیه بعدی به موضوع رفتار اروپایی ها در
مسئله اخیر پرداختند .ایشان گفتند :اروپایی ها با درک
این که برجام به نفع آن ها و آمریکایی هاست ،با سخنان
رئیسجمهورآمریکادربارهپارهکردنبرجاممخالفتکردند
که این موضع گیری خوب است ،اما کافی نیست .رهبر
انقالبگفتند:تاطرفمقابل،برجامراپارهنکند،ماآنراپاره
نمیکنیم،امااگربرجامراپارهکنندماآنراریزریزمیکنیم.
▪اروپاییهابایدمقابلاقداماتدولتآمریکابایستند

حضرت آیت ا ...خامنه ای تأکید کردند :اروپایی ها باید
مقابل اقدامات دولت آمریکا از جمله نقض برجام همچون
تحریم هایی که انتظار دارند از کنگره بیرون بیاید بایستند
و از هم صدایی با آمریکاییها در مسائلی نظیر قدرت
دفاعی ایران و حضور ایران در منطقه بپرهیزند چرا که
ما مطلق ًا هم آوازی اروپایی ها با زورگویی های آمریکا را
قبول نمی کنیم .رهبر انقالب در همین زمینه افزودند:
آن هایی که موشک و سالح اتمی دارند ملت ایران را از
داشتن موشک دو یا سه هزار کیلومتری نهی می کنند،
این موضوع و دیگر مسائل مربوط به ایــران به شما چه
ربطی دارد؟ آخرین توصیه رهبر انقالب« ،جدی گرفتن
اقتصاد مقاومتی و اصول آن» از جمله تولید داخلی ،منع
واردات غیرضروری ،جلوگیری از قاچاق کاال و ایجاد
اشتغال بود .ایشان خاطرنشان کردند :بیش از نیمی
از سال ،گذشته است و باید برای تحقق اهداف و جبران
عقبماندگیهای ناشی از حرف های انتخاباتی ،تالش
مضاعف شود تا اقتصاد ایران از اتکا به نفت ،به اقتصادی
مبتنی بر ارزش افزوده تبدیل شود.
▪عمیق ًاوقوی ًانخبهباورهستم

رهبر انقالب اسالمی ،در بخش دیگری از سخنانشان،
دیدار با نخبگان جوان را جلسه ای شیرین و مطلوب و
سرشار از امید به آینده و افق های پیش رو خواندند و
با تأکید بر این که نخبگان ،نعمت های الهی هستند و
باید شکر این نعمت را به جا آورد ،گفتند :من عمیق ًا و
قوی ًا  ،نخبهباور هستم و مسئوالن نیز باید باور کنند که
نخبه داریــم و این نخبه ها می توانند سرنوشت کشور
را تغییر دهند .ایشان ،پیشرفت علمی را زمینه ساز
اقتدار کشور دانستند و خاطرنشان کردند :کشور ما با

وجود سابقه درخشان در زمینه علم ،متأسفانه در دوران
سلطه بیگانگان از قافله علم عقب افتاد که باید این عقب
افتادگی جبران شود.
▪در مسیر پیشرفت علمی نباید هیچ مانعی از جانب
دستگاههابهوجودآید

رهبر انقالب اسالمی ،اصلی ترین راه جلوگیری از غرب
زدگی کشور را ،از بین بردن وابستگی دانستند و با تأکید
بر این که از عناصر اصلی رهایی از وابستگی ،پیشرفت
علمی اســت ،خاطرنشان کردند :در مسیر پیشرفت
علمی و فناوری نباید هیچ مانعی از جانب دستگاه های
مختلف به وجود آید .حضرت آیت ا ...خامنه ای با استناد
به ظرفیت های فوق العاده کشور ،بستر پیشرفت علمی و
فناوری را مهیا دانستند و با ابراز رضایت از اقدامات بنیاد
نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری افزودند :البته
نباید به این حد از پیشرفت قانع بود ،زیرا تا رسیدن به
نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
▪باید در یک بازه 10ساله رویکرد صنعتی کشور از
مونتاژکاریبهنوآوریتغییریابد

رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود به یک نکته
اساسی اشاره کردند و گفتند :در پیشرفت علمی باید
رویهسازی و جریا نسازی شود تا سالیق و روش های
مدیریتی در دولت های مختلف ،در این مسیر تأثیرگذار
نباشد و پیشرفت علمی کشور متوقف نشود .حضرت آیت
ا ...خامنه ای چند نکته را نیز درخصوص مسائل مرتبط
با علم و فناوری بیان کردند« .افزایش کیفیت ضوابط
شرکت های دانش بنیان»« ،لزوم افزایش بودجه علم و
فناوری»« ،مدیریت صحیح منابع مالی در این بخش» و
«ضرورت ارتقای کیفیت مقاالت علمی» ،نکاتی بود که
رهبر انقالب اسالمی به آن ها اشاره کردند .ایشان ،به
معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان درباره
استفاده بیش از پیش از ظرفیت های دستگاه ها ،توصیه
مؤکد کردند .رهبر انقالب اسالمی همچنین گفتند:
باید برای صنعت کشور ،فکری اساسی شود زیرا صنعت،
گرفتار آفت مونتاژکاری شده است و تا وقتی که این
آفت وجود دارد ،نوآوری مورد توجه قرار نخواهد گرفت
و تحرک و کار علمی نیز متوقف خواهد شد و در چنین
شرایطی ،میان دانشگاه و صنعت ،ارتباطی برقرار
نخواهد بود .براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
حفظ و نشر آثــار آیت ا ...خامنه ای ،ایشان همچنین
تصریح کردند« :باید در یک بازه ۱۰ساله ،رویکرد صنعتی
کشور از مونتاژ کاری به نوآوری تغییریابد».
ایشانبهموضوعلزوماهمیتدادنبهفعالیتهایفرهنگی
درمعاونتعلمیریاستجمهوریوبنیادنخبگاننیزاشاره
کردند و افزودند :خطرناک تر و تلخ تر از ترور فیزیکی که
در سال های گذشته انجام شد و تعدادی از دانشمندان
شدن دانشمندان
ما شهید شدند ،اسیر فکری و فرهنگی
ِ
است ،بنابراین نخبگان باید با تقوا از خود مراقبت کنند.
رهبر انقالب در بخش پایانی سخنان خود ،شرایط امروز و
جهتگیریکشوررابهترینفرصتبرایجوانانبهمنظور
افزایش ایمان ،تالش علمی در جهت پیشرفت و برطرف
کردن اشکاالت دانستند و گفتند :مطمئن هستم که شما
پیش
جوانان ،ایرانی به مراتب بهتر ،پیشرفته تر و منظم ترِ ،
روخواهیدداشت.

گزارش میدانی خراسان از تحوالت جنجالی اخیر در حوالی مجلس شورای اسالمی

هــــادی مــحــمــدی – مــحــمــود واعـــظـــی ،رئــیــس دفتر
رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به
سوالی درباره اختالفات ادعا شده میان دولت دوازدهم
و اسحاق جهانگیری اظهار کــرد  :هیچ اختالفی بین
اعضای دولت نیست و بین جهانگیری و همه اعضای دولت
صمیمیت وجود دارد.
وی ادامه داد :اگر کسی در سایتی حرفی می زند نباید
در جمع مطرح کرد و این حرف ها را نباید جدی گرفت.
واعظی در پاسخ به این ســوال که آقــای ناطق میگوید
نباید برخی با ترامپ هم صدا شوند ،بیان کرد :این یک
بحث مهمی است ،وقتی کشوری با یک دولت خارجی
روبه رو شود ،باید اختالفات داخلی خود را که به معنای
اختالف سلیقه بین جریانهای سیاسی وجود دارد ،کنار
گذاشت و یک صدا شد تا بتوان روشهای طرف مقابل را
خنثی کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره زمان سفر رئیس جمهور
فرانسه به ایران و دیدار با مقامات کشورمان اظهار کرد :این
سفر هنوز قطعی نشده ،اما پیشبینی ما این است که این
سفر در اوایل سال  2018انجام شود.
▪حکمی برای قوچانی به عنوان مشاور رئیس جمهور
صادر نشده است

در همین حال به گزارش تسنیم ،رئیس دفتر رئیس جمهور
در پاسخ به سوالی دربــاره انتشار برخی اخبار مبنی بر
مسئولیت محمد قوچانی در دولت گفت :هیچ حکمی
برای محمد قوچانی به عنوان مشاور رئیس جمهور صادر
نشده است.

ظریف :نتانیاهو بی جا کرده است!
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ
به خراسان و در واکنش به ادعای نتانیاهو که گفته بود
آقــای ظریف باید اکانت توئیتر خود را ببندد ،با لبخند
گفت :او بیجا کرده است .بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
رژیم صهیونیستی با اشاره به توئیت ظریف که گفته بود:
امروز همه ایرانیها اعم از پسران و دختران و مردان و زنان
سپاهیاند و محکم برای دفاع از ما و منطقه علیه تهاجم و
ترور ایستادهاند ،مدعی شد :من میخواهم بدانم مردم
ایران درباره این توئیت چه فکر میکنند؟ وی از وزیر امور
خارجه کشورمان خواسته بود که حساب توئیتر خود را
حذف کند.

...

در حاشیه
حجتاالسالم اکرمی ابقا شد
تسنیم  -حجتاالسالم سیدرضا اکرمی،
رئــــیــــس شـــــــــورای فـــرهـــنـــگـــی ن ــه ــاد
ریاستجمهوری  ،درباره این که آیا در دولت
دوازدهم نیز در سمت خود ابقا شده است یا خیر ،اظهار
کــرد :بله ،بنده در دولــت دوازدهـــم نیز رئیس شــورای
فرهنگی نهاد ریاستجمهوری هستم.

سرلشکر صفوی :ترامپ قدرت سپاه را از
نظامیان خود در منطقه سؤال کند
مــهــر -ســــردار صــفــوی گــفــت:بــه رئیس
جمهورآمریکا پیشنهاد می کنم ،قدرت سپاه
راازنظامیان خودش درخلیج فارس سوال
کند و بداند که پیوستگی ملت با سپاه و نیروهای مسلح،
اساس اقتدار نیروهای مسلح ایران است .

انتقاد از دیوار کشی مقابل تاریخی ترین بنای سیاسی تهران

پزشکیان :دیوارکشی مقابل بهارستان تصمیم شخص الریجانی بود
محمداکبری -بحثبرسردیواریکهمسئوالنحفاظتی
مجلس آن را "امنیتی" ،مسئوالن شورای شهر "معارض"
و مسئوالن میراث فرهنگی "آسیب" می دانند ،باال گرفته
اســت  .مــاجــرای غافل گیری گــاه به گــاه چشم انــدازی
دربهارستان همواره از جایی آغاز شده است که صحن
مجلستعطیلبودهوخبرنگارانکمترینترددرادرپارلمان
داشتهاند.پسازپایانتعطیلیمجلسو صبحروزبرگزاری
اولین جلسه علنی بعدی ،در بدو ورود به صحن مجلس
تغییرات سوال برانگیز در منظر دید خبرنگاران قرار می
گیردوتازهآنزمانآغازسوالوپیگیریهادرخصوصاین
اقداماتشروعمیشود.موضوع«ایجادمانعبصریمقابل
دیدخبرنگاراندرصحن،ایجادپلعابرپیادهآسانسوردار،
کشیدن دیوارهای مرتفع دور ساختمان مجلس ،انسداد
خیابان«مردم»وقراردادنستونهایحفاظتیدرامتداد
پیاده روی مقابل ساختمان بهارستان و مشروطه» از این
دست تغییرات غافل گیرانه سال های اخیر بوده است .اما
موضوعایجادتغییرجدیددرپیادهرویمجلسکهازقضااین
بارهمدرایامتعطیلیصحنرخدادازجنسدیگریبهشمار
میرودآنگونهکهحضورمکررمسئوالنشهریبهمجلسو
ترددآنهادرمیدانبهارستانبرایارزیابیوضعیت"پیاده
رویتاریخیمقابلمجلسمشروطه"واعتراضاتمسئوالن
میراث فرهنگی گواه اهمیت موضوع است.بر این اساس
قرار است "دیــواری مقابل ساختمان مشروطه  ،مجلس
جدید و سرتاسر ساختمان های بهارستان" کشیده شود.
دیواری یک و نیم متری که مسئوالن حفاظتی مجلس آن
را "امنیتی"  ،مسئوالن شورای شهر "معارض" و مسئوالن
میراثفرهنگی"آسیب"میدانند.ایندیوارکهستونهای
فلزیوبتنریزیشدهاشسالگذشتهدرزمینقرارگرفته
بودوآنزمانکمترکسیپرسید اینستونهادرفاصلهسه
متربهسهمتردرپیادهرویمجلسچهنقشیدارد،درهفته
جاری با حضور کارگران ساختمانی درحال ایجاد شدن
است.یکیازکارگرانساختمانی درگفتوگوباخراسان،
هدفازقراردادنایندیوارراجلوگیریازبرخورد"خودرو"
بهدیوارمجلسوآسیببهآنبیانکرد.درهمینحالحق

شناس،رئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایشهر
تهران طی تذکری در نشست این شورا از لزوم ورود شورا و
شهرداری به موضوع دیوارکشی و انسداد معابر در اطراف
مجلسخبرداد.
▪افقپردیسبهارستانتاکجاست

هرچند حدود سه سال است که از دیوارکشی اطراف
پارلمان می گــذرد اما اکنون طبق پیگیری خبرنگار
خراسان ،خبرهایی از اجرایی شدن فازهای بعدی طرح
توسعه مجلس موسوم به "پردیس بهارستان" به گوش می
رسد .براساس این طرح عالوه بر مسدود شدن خیابان
«مــردم» ،امــاک شرقی این خیابان پس از خریداری
شامل این طرح خواهد شد که اقدامات تازه ای نیز برای
خرید آن ها صورت گرفته است؛ هر چند بیمارستان شفا
یحیائیان به عنوان ملک موقوفه ،چالشی برای توسعه
شرقی پردیس بهارستان به شمار می رود و هنوز این ملک
خریداری نشده است .از سویی دیگر کلیه ساختمان های
ضلع شمالی خیابان مجاهدین نیز از جمله بیمارستان
معیری خریداری شده است .در این میان نیز سر برآسمان
بردن چهار برج بلند مرتبه در منطقه تاریخی بهارستان
برای اسکان نمایندگان و قرار گرفتن دفاترکاری آن ها
هم بخشی از طرح پردیس به شمار می رود اما اکنون از
اهداف دیگر این طرح با توجه به گستره امالک خریداری
شده اطالعات بیشتری در دست نیست.طی روزهای
اخیر جمعی از اهالی محله بهارستان و خیابان ایران با
اعالم اعتراض راجع به تغییرات و طرح توسعه بهارستان
به خراسان اعالم کردند ما درباره این طرح خوش بین
نیستیم چرا که عالوه بر آسیب رسانی به بافت تاریخی
بهارستان این طرح موجب کم اعتباری ارزش ملکی
محله هایمان شده است .این افراد با اعالم این که قطعا
با ایجاد این طرح  ،خیابان های اطراف ترافیک بیشتری
را متحمل می شوند ،اظهارکردند ما از طریق شوراها
و مساجد محل درحــال تهیه نامه اعتراضی خــود به
مسئوالن هستیم.

▪مذاکراترؤسایمجلسوشورایشهربرسردیوار

درهمینحالپساز اعالم رجبعلیخسروآبادی،مدیرکل
میراثفرهنگیاستانتهرانمبنیبراینکه حریمبصری
بناهای تاریخی در خانه ملت باید در شورای فنی بررسی
شود ،محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران نیز در
واکنشبهایناقداممجلسگفت:بهتراستنامهایخطاب
بههیئترئیسهمجلستنظیمشودتامسائلمربوطبهاین
طرحامنیتیوچرایی انسداد معابر قید شود .همچنین در
جلسه روز گذشته رئیس و اعضای شورای شهر تهران با
رئیسمجلسکهدردفترالریجانیبرگزارشدهبودآنگونه
که هاشمی پیش از این وعده داده بود موضوع دیوارکشی
مجلسنیزمطرحشد.درهمینحالمحمدعلیخانیگفت:
در این جلسه مشخص شد که دیوار کشی مقابل مجلس
قدیمباهماهنگیپدافندغیرعاملصورتگرفتهاست.

اتخاذ شده ،باید آقای الریجانی صحبت کند تا مشخص شود،
برچه اساس این تصمیم گرفته شده است.

▪دیوارکشیباتصمیمشخصالریجانیانجامشد

از سویی دیگر مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس در
گفت و گو با ایلنا گفت :در واقع شخص رئیس مجلس
باتوجه به مسئولیتی که در قبال حفاظت از مجلس دارد،
دربــاره دیوارکشی محدوده ساختمان مجلس تصمیم
گرفته است .وی با بیان این که این اتفاقات تصمیم شخص
رئیس بود و مسئله در هیئت رئیسه مجلس مطرح نشده
است یادآور شد :واقعیت این است که شخص ًا نمیدانم
این ساختار برچه اساسی طراحی شده است؛ چرا که
امروزه امنیت را با اسلحه و دیوارکشی تامین نمیکنند.
پزشکیان با بیان اینکه امروزه در هیچ کجای دنیا دیواری
وجود ندارد ،گفت :درباره اینکه چرا چنین تصمیمی
CMYK

