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توافق رؤسای قوا برای
برگزاری جلسات مشترک هر  2هفته یک بار

...

ویژه های خراسان

احتمالورودشورایعالیامنیتملیبهموضوعایجاددفتراتحادیهاروپا
قاسمی  :وزرای خارجه فرانسه و انگلیس تا 2ماه آینده به تهران سفر می کنند

هشدار درباره شیوه های فعالیت باندهای
ترانزیت موادمخدر
باتوجهبهبرنامهریزیدستگاههاینظارتیبرایمقابلهجدی
ترباشبکههاوباندهایترانزیتموادمخدر،یکنهادمسئول
در بخشنامه جدید خود به تعدادی از دستگاه های فعال در
حوزهحملونقل،ازآنهاخواستهنسبتبهسوءاستفادهاین
باندهاازترانزیتکاالهایتجاریتوجهبیشترداشتهوحمل
کاالهاییچونانواعکنسرویامیوه،انواعشکالت،تولیدات
صنعتیوکشاورزیونیزفرش،جارو،چوبوپارچهرابهعلت
اینکهبیشازسایراقالم،احتمالجاسازیموادمخدردرآن
استبادقتبیشتریبررسیکنند.

مجوز دولت به وزارت خارجه درباره
مذاکره با دولت انگلیس
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
وزیرخارجه،مقررشدهوزارتدادگستریباهمکاریوزارت
امورخارجه نسبت به انجام مذاکره ،پاراف و امضای موقت
چهارموافقتنامهبیندولتجمهوریاسالمیایرانودولت
پادشاهیمتحدهبریتانیایکبیردرخصوصمعاضدتقضایی
درامورکیفریومدنی،استردادمجرمانوانتقالمحکومان
بهحبس،ظرفسهسالازتاریخابالغاینتصویبنامهاقدام
ومراحلقانونیراتاتصویبنهاییپیگیریکند.

چهره ها و گفته ها

حمید گرمابی نماینده مردم نیشابور در مجلس
خطاب به رئیسجمهور و دیگر دولتمردان یادآور شد:
حمایت مردم از شما بالشرط نیست.
ملت بزرگ ایــران اسالمی انتظار
دارند به وعدههای انتخاباتی خود
عمل کنید / .ایسنا
مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت
اصالحاتتصریحکرد:بهنظرمنیکیازنکاتیکهامروز
به عنوان انتقاد میتوان به دولت دوازدهم واردکرد،این
است که به نظر میرسد میانگین
مدیریتسیاسیمنطقهایواستانی
دولت از دور قبل هم افت کرده
است/.شفقنا
علی باقری عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته
ای طی سخنانی گفت :اطالع دارم که جلساتی در
تهران برگزار شده که عده ای بروند
این مسائل دفاعی و موشکی را با خط
شکنی در روزنامه ها عادی سازی
کنند .خبرگزاری دانشجو

اخبار
روسیه:باآمریکادرموردایرانتوافقینکردیم
سخنگوی رسمی کاخ کرملین ،روز گذشته تأکید کرد
که «دونالد ترامپ» و «والدیمیر پوتین» روسای جمهور
آمریکا و روسیه در یادداشت تفاهمی که در حاشیه نشست
«اپــک» امضا کــرد هانــد ،اصــا به موضوع عقبنشینی
نیروهای همپیمان ایران از جنوب غربی سوریه اشارهای
نکردهاند .این در حالی است که پیشتر یک مقام ارشد در
وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود که پوتین و ترامپ
«بر عقبنشینی تمام نیروهای خارجی از جمله نیروهای
ایرانی از جنوب غربی سوریه توافق کردهاند و روسیه وعده
داده است درباره این موضوع با مقامهای سوری گفتوگو
کند ».به گزارش ایلنا ،پسکوف سخنگوی کرملین دراین
باره افزود« :این موضوع جای هیچگونه تفسیر و توضیح
نــدارد و باید قبل از هر چیزی ،دربــاره متن یادداشت
اطالع یافت و آن را خواند .تفسیر و برداشت دوگانه از آن
قابلقبول نیست .باید به نص شفاف و صریح یادداشت
استناد کرد».

مشاییبهدادگاهاحضارشد
اسفندیار رحــیــم مشایی بــه شعبه
چهارم دادس ــرای فرهنگ و رسانه
اح ــض ــار شـــد .ب ــه گـــــزارش ایــلــنــا،
اسفندیار رحیممشایی رئیس دفتر
رئیسجمهور سابق به اتهام تبلیغ
علیه نظام ،تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ،توهین
به مسئوالن نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان
عمومی به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار
شده است .براساس گزارش تسنیم ،رئیس دفتر رئیس
جمهور سابق ،پنج روز از تاریخ ابالغ مهلت دارد خود را
به شعبه بازپرسی معرفی کند.همچنین به گزارش ایسنا،
وکیلمدافع حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم گفت:
جلسه بعدی دادگاه موکلم 24 ،آبان ماه برگزار میشود.
عادل حیدری افــزود :جلسه بعدی رسیدگی به پرونده
موکلم روز چهارشنبه 24 ،آبان ماه در شعبه  1057دادگاه
ویژه کارکنان دولت برگزار میشود.

فارس -معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیسجمهور در صفحه توئیتر خود نوشت :روسای محترم قوه مجریه ،مقننه و قضاییه توافق کردهاند
که جلسات مشترکشان تقریبا هر دو هفته یکبار برگزار شود .پرویز اسماعیلی افزود :این تصمیم نوید بخش هماهنگی بیشتر در اجرای برنامههای
کالن و خدمت موثرتر به مردم است؛ همراهی و همکاری برای حل مشکل سپردهگذاران مؤسسات اعتباری ،طلیعهای از همین تصمیم است.

هادی محمدی – سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تاسیس دفتر
اتحادیه اروپا در تهران نیاز به مصوبه شورای عالی امنیت
ملی دارد یا نه؟ اظهار کرد :اقداماتی که در مباحث کالن
میتواند مطرح باشد عالوه بر وزارت خارجه ،دستگاههای
ذیربط نیز نظرات خود را در ارتباط با آن اعالم میکنند و
بحث دفتر اتحادیه اروپا در تهران میتواند در این چارچوب
مطرح و مورد ارزیابی واقع شود.

به گــزارش خراسان ،بهرام قاسمی در نشست هفتگی
خــود با رسانه ها همچنین در پاسخ به سوالی دربــاره
اظهارات جواد الریجانی مبنی بر اهداف اتحادیه اروپا از
تاسیس دفتر در ایران از جمله تالش آن ها برای حمایت از
همجنسگرایان و کسانی که آن ها را حامیان فتنه خوانده
است ،اظهار کرد :دوستان نظر خود را دارند و نظراتشان
میتواند محترم باشد و من عموما عالقهمند نیستم که در
مورد نظرات دیگران ورود پیدا کنم و صحبتی داشته باشم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت آقای جهانگیری
در دیدار با کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا اعالم کرده
که ایــران با تاسیس دفتر اتحادیه اروپــا در تهران موافقت
کرده است ،بیان کرد :من چنین خبری را از قول معاون
آقای رئیسجمهور نشنیدم.وی افزود :بحث تاسیس دفتر
اتحادیهاروپادرایرانازمدتهاپیشمطرحشدهبودومدتی
است که در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار دارد .هر
زمان اجماع الزم و پروسه مقدماتی کار فراهم شود ما در این
زمینه اطالعرسانی خواهیم کرد.قاسمی همچنین به خبر
برخیازرسانههامبنیبرمرتبطبودنسفرهیئتاقتصادی
اتحادیهاروپاباتاسیسدفترایناتحادیهدرتهراناشارهکرد
و گفت :آن چه در برخی از رسانهها در این زمینه مطرح شد
خبرغلطیبود.سخنگویوزارتخارجهکشورمانهمچنین
با بیان این که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته وزرای
امور خارجه فرانسه و انگلیس تا پایان سال 2017میالدی
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▪حتی نمیتوانیم مواد غذایی به یمن صادر کنیم

قاسمی درباره اظهارات برخی از رسانهها مبنی بر مرتبط
دانستن ایران به حمله موشکی انصارا ...یمن به عربستان
وفضاسازیهاییکهدراینزمینهعلیهایرانصورتگرفت،
تصریح کرد :رسانهها سخنان خود را مطرح میکنند و
تبلیغات خود را بر اساس نوع وابستگیهایی که دارند به
پیش میبرند .ایران دخالتی در موضوع یمن ندارد و ما
هیچ نوع سالحی را به یمن ارسال و صادر نمیکنیم و اصال
امکان ارسال آن وجود نــدارد .ما حتی نمیتوانیم مواد
غذایی به این کشور صادر کنیم .به نظر میرسد آن چه در
یمن مورد استفاده قرار میگیرد سالحهای قبلی است که
در پادگانهای یمن وجود دارد و یمنیها توانستهاند زیر
فشارهای بمباران عربستانیها برای دفاع از خود تا حدی
این موشکها و تسلیحات را تکامل و ارتقا دهند.

▪بحث تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران در دستور
کار دستگاههای ذیربط قرار دارد

▪درباره مواضع ضد ایرانی سعد حریری در روزهای
آینده صحبت میکنم

بهتهرانسفرخواهندکرد،افزود:سفروزیرخارجهانگلیس
دردستورکارروابطدوکشوربودهوزمانآندرحالتنظیمو
بررسیاستوطبقبرنامهریزیهایصورتگرفتهتاقبلاز
انتهایسال2017میالدیانجامخواهدشدهمچنینسفر
آقایماکرونرئیسجمهورفرانسهبهتهراننیزدردستورکار
دو کشور قرار دارد و تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست اما
احتماالاینسفربعدازسفروزیرخارجهفرانسهبهایرانانجام
خواهدشد .ویدرعینحالموضعگیریهایرئیسجمهور
فرانسه را در خصوص برنامه موشکی ایران دقیق ندانست
و گفت :ما خواستار این هستیم که آن ها با درایت بیشتری
به مسائل منطقه توجه و به این موضوع دقت کنند که برخی
بدخواهان میخواهند روابــط ایــران با اروپــا را تحت تاثیر
قرار دهند .سفر آتی مقامات فرانسوی به تهران میتواند در
کاستن برخی از اختالفات در مورد بعضی از زمینهها موثر
باشد و قطعا در این سفرها درباره مسائل مختلف دوجانبه،
منطقهایوبینالمللیصحبتخواهدشد.

▪رد هرگونه مذاکره موشکی با اروپا

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به
سوالی درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر مذاکره
ایران با دیگر کشورها در ارتباط با فعالیتهای موشکی
کشورکه در مقاله یکی از روزنامه ها مطرح شد  ،اظهار
کرد :ما بارها اعالم کردهایم که در مورد مباحث موشکی و
موضوع دفاعی ایران با هیچ کشور و هیچ فردی گفتوگو
نخواهیم داشت.
▪از نامهنگاری مسعود بــارزانــی با مقامات ایرانی
اطالعی ندارم

وی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر این که گویی آقای
مسعود بارزانی به تازگی نامهنگاریهایی را با مقامات
ایرانی و ترکیهای انجام داده و درخواست گفتوگو داشته
است ،گفت :من در مورد نامهنگاریهای آقای بارزانی با
مقامات ایرانی اطالعی ندارم.

وی در پاسخ به سوالی دربــاره اظهارات ضدایرانی یک
شنبهشبسعدحریرینخستوزیرمستعفیلبنان،گفت:
تا آن جا که شنیدهام رئیسجمهور لبنان خواسته بودند
که سخنان ایشان از شبکههای لبنان پخش نشود ،چرا
که ایشان مطمئن نبودند که آقای حریری وضعیتشان
در عربستان چگونه است و تحت چه شرایطی قرار است
صحبت کنند .من در مورد مباحث ضدایرانی که توسط
ایشان مطرح شده اظهارنظری نمیکنم و این موضوع را
به روزهای آینده واگذار میکنم .ایران ارتباطات خوبی
با احزاب ،گروهها،دولت لبنان و خود آقای سعدحریری
داشته و روز قبل استعفا ،آقــای حریری و آقــای والیتی
با یکدیگر مالقات مثبت و صمیمی داشتند و دربــاره
همکاریهای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی گفتوگو
کرد هاند.قاسمی گفت :شاید صحبتهای یک شنبه
آقای حریری یک کورسو و نور امیدی باشد که وی به لبنان
برگردد و تالش کند که وضعیت در لبنان به شرایط قبلی
باز گردد و به آرامش در این کشور کمک کند.

رسانه ها و شخصیت های منطقه ای در پی تحلیل مواضع اخیر عربستان علیه ایران هستند

فایننشال تایمز :به نفع عربستان نیست که کشمکش با ایران به یک تقابل مستقیم ارتقا یابد
طاهری -درحالی که مقامات عربستانی همچنان به
طرح اتهامات ضدایرانی علیه کشورمان ادامه می دهند،
وزیر امور خارجه قطر و وزیر خارجه اسبق اردن تلویح ًا از
این مواضع انتقاد کردند .رسانه های بین المللی هم به
تحلیل مواضع اخیر مقامات سعودی پرداختند و بر دست
برتر ایران در تقابل با این کشور تأکید کردند   .
▪وزیــر خارجه قطر :تنش بین ایــران و عربستان به
بحران جدید در منطقه میانجامد

«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر در
مصاحبه با شبکه تی آر تی ترکیه گفت :اتخاذ هر گونه
رفتار تنشآمیز بین عربستان و ایران احتماال به ایجاد
بحران جدیدی منجر میشود که منطقه تاب تحمل آن
را ندارد.
وی افزود :ایران همسایه کشورهای حاشیه خلیجفارس
است و ما منافع مشترکی با آن داریم و باید بحران به وجود
آمــده نیز از طریق گفتوگو حل شــود .رئیس دستگاه
دیپلماسی قطر همچنین اظهار کرد که درایــت کافی
در منطقه برای متوقف کردن تنش موجود و مقابله با
ماجراجوییهای سیاسی وجود ندارد.
▪مقام سابق اردنی :به نفع اردن و مصر است که در
تنش عربستان با ایران ورود نکنند

کامل ابو جابر وزیر خارجه اسبق اردن در مصاحبهای با
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه درباره وقوع درگیریها و
تنشها در منطقه هشدار داد و از اردن و مصر خواست
برای آرام کردن منطقه هماهنگ شوند .وی گفت که به
این نتیجه رسیده است که به نفع مصر و اردن نیست که در
درگیری خونین عربستان با ایران وارد شوند.
ابو جابر در چرایی این گفته خود اظهار کرد :برای این که
این اقدام برای تمام منطقه فاجعهبار خواهد بود و اوضاع
در منطقه به گونهای است که هر لحظه امکان دارد که
منفجر شود.

▪روزنامه تونسی :عربستان به یک پیروزی صوری در
برابر ایران نیاز دارد

بهگزارشفارس،روزنامهتونسی«المغرب»نیزدرسرمقاله
روزگذشته خود به قلم «زیاد کریشان» با عنوان «افزایش
تنش بین عربستان  -ایران و صدای طبلهای جنگ» ،به
ش در منطقه اشاره کرد و نوشت :احتمال
سیر صعودی تن 
میرودلبنانایستگاهبعدیدرگیریهایخاورمیانهباشد.
نویسنده از روند رشد و فراگیری ابعاد تنش بین ایــران و
عربستانگفتوافزود:ازجدیدترینحلقههایمناقشهاین
دو کشور ،تصمیم حکومت سعودی برای کاستن از قدرت
بازوی نظامی تهران در منطقه عربی یعنی حزب ا ...است.
بهنوشتهالمغرب «،عربستانوولیعهدجوانآنیکپیروزی
هر چند صوری در برابر ایران و به خصوص در پرونده یمن
نیاز دارند ،در همین حال تحریمهای قطر هم نتوانسته به
نتایجمطلوبخودبرسدچونهیچکدامازقدرتهایبزرگ
جهانازموضعسعودیهادراینبارهحمایتنکردندوبلکه
درصدد حل این اختالف از طریق گفتوگو برآمدند و حتی
دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز با مواضع
سعودی هم سو نبودند نظیر کشور عمان که خود را از این
مناقشهکنارکشیدیاکویتکهنقشمیانجیگرانهبرایحل
اینبحرانبرعهدهگرفت».
▪فایننشال تایمز :در نزاع مستقیم با ایران ،بعید است
عربستان پیروز شود

روزنامه فایننشال تایمز هم در تحلیلی از لفاظی های اخیر
عربستان با بیان این که آخرین چیزی که خاورمیانه به
آن نیاز دارد ،آتشبازی بیشتر است ،نوشت :این درست
است که حزب ا ،...گروه مسلحی که توسط ایران حمایت
میشود ،خیلی قدرتمند شده است ،اما این گمان که
میشود این حزب را حتی با کمک آمریکا و اسرائیل نابود
کرد ،یک گمان مستکبرانه است .این روزنامه انگلیسی
در ادامه تصریح کرده است :به نفع عربستان نیست که
کشمکش با ایران به یک تقابل مستقیمتر ارتقا یابد .در

این نزاع مستقیم بعید است که عربستان پیروز شود.
▪تایم :در اکثر مبارزات نیابتی ،ایران پیروز میدان
بوده است

هفته نامه تایم هم در گزارشی با اشاره به کشمکش های
درگرفته میان تهران و ریاض تأکید کرد :اکثر اوقات،
به ویژه در سال های اخیر ،عربستان سعودی و ایران به
صورت نیابتی با یکدیگر مبارزه کرده اند و در اکثر آنان
ایران پیروز میدان است .نویسنده این مطلب در ادامه
تحلیل خود معتقد است برای جمهوری اسالمی ،با در
نظر گرفتن هدف آن برای تبدیل شدن به قدرت برتر
منطقه ،مقابله نظامی مستقیم با خاندان آل سعود  -که
اعتقاد دارد که در آستانه سقوط است  -به هیچ وجه
مطلوب نیست .رعایت مصلحت کشور ،از نظر مقامات
ایران ،بهتر از جنگ طلبی است.

...

آن سوی سیاست

▪درخواست سعودیها برای تشکیل جلسه اتحادیه
عرب درباره ایران

در همین حال اقدامات خصمانه سعودی علیه ایران
همچنان ادامه دارد .صفحه توئیتر شبکه العربیه از تشکیل
جلسهاتحادیهعربدربارهایرانبنابهدرخواستعربستان
سعودی خبر داد .این کشور از وزیران خارجه عضو اتحادیه
عرب خواسته یک شنبه هفته آینده جلسه فوری تشکیل
دهند .انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی
همدراظهاراتیگفتکشورشدرزیرسایهتهدیداتناشی
از جمهوری اسالمی ایران بیکار نخواهد نشست .وی در
سخنان خود تأکید کرد :ما باید برای مقابله با نفوذ ایران،
هویت عربی عراق را تقویت کنیم ...اکنون وقت آن رسیده
کهکشورهایعربیدستدردستجامعهبینالمللیعلیه
دخالت ایران در کشورهای عربی مقاومت کرده و ایران را
به عقب برانند.

 2وجه دیده نشده
در جو رسانه ای زلزله اخیر
دیروز در فضای خبری مرتبط با زلزله غرب کشور ،برخی
رویکردهای سیاسی و رسانه ای نیز توسط برخی چهره
ها و رسانه های معاند دنبال شد که در نوع خود قابل توجه
است .مباحثی از قبیل کیفیت مسکن مهر و به حاشیه بردن
تالش هایی که برای امدادرسانی آغاز شده است .درباره
این موضوع به دو نکته می توان اشاره کرد.
 -1اولین جرقه های مرتبط با این که منازلی که تخریب
شده بود مربوط به مسکن مهر در شهرهای زلزله زده و به
خصوص سرپل ذهاب است را ابتدا رسانه های مجازی
معاند مطرح کردند و این خط خبری را برخی دیگر از رسانه
های فارسی زبان هم دنبال کردند .به عنوان نمونه پس از
آن بی بی سی فارسی ،رادیو فردا و صدای آمریکا نیز همین
خط را دنبال و تالش کردند تا با هدف زیر سوال بردن طرح
هایی که طی دهه های اخیر در ایران برای توسعه مسکن
انجام شــده اســت و القای ناکارآمدی دولــت هــای نظام
جمهوری اسالمی« ،مسکن مهر» را به یک کلید واژه پررنگ
در میان خبرهای مرتبط با زلزله تبدیل کنند .جالب این
جاست که در داخل نیز این کلید واژه به صورت پررنگ
دنبال شد .اما واقعیت چیست؟
اول این که؛ واقعیت این است که مسکن مهر در ایران با
اشکاالت فراوانی اجرا شد؛ اشکاالتی که حتی فرایند تامین
نقدینگی آن به اقتصاد ایران هم آسیب جدی زد چه برسد
به اشکاالتی که در طراحی و ساخت این مسکن ها وجود
داشته و دارد .بنابراین اگر در دستگاه های مرتبط با وزارت
راه و شهرسازی نظارت جدی وجود داشته باشد ،از همین
امروز باید عوامل ساخت این مسکن ها شناسایی شده و
پیگیری شود که چطور ممکن است چنین ساختمان های
نوسازی دیواره های شان فرو ریزد؟ و در نهایت مسببان
به شدت مجازات شوند و گزارش آن به مردم ارائه شود.
همچنین وزارت مسکن باید بــرای سایر مسکن ها هم
بازدیدهای مدون تعریف کند تا خدای نکرده این حادثه
جای دیگر تکرار نشود.
دوم این که؛ براساس گزارش هایی که منتشر شده این
زلزله شدید و مهیب در این منطقه طی  700سال اخیر
سابقه نداشته است .زلزله ای که براثر آن در مقایسه با
زلزله بم 10 ،برابر انرژی بیشتری از زمین آزاد شد .اگرچه
قدرت تخریب زلزله ها با عمق مرکز زلزله ،فاصله از کانون
زلزله ،الیه های زمین شناسی و سنگ بستر زمین و  ...هم
مرتبط است اما واقعا اگر همین ساختمان ها که پابرجا
مانده و دیواره های آن فروریخته است ،نوساز نبودند و کل
آن فرو می ریخت چه فاجعه ای رخ می داد؟ بله .مسکن
مهر اشکاالت جدی دارد و مرگ حتی یک انسان زیر آوار
دردناک است و نباید از آن گذشت؛ اما آیا به این فکر کرده
ایم که اگر اقدامات انجام شده طی دو دهه اخیر (با وجود
انتقادهایی که به آن ها وارداست) نبود یک شنبه شب چه
تعداد از هم وطنانمان جان باخته بودند؟
 -2از دیگر نکاتی که دیروز به آن کمتر توجه شد یا اصال
توجهی نشد و در البه الی جنگ روانی رسانه های بیگانه
گم شد ،کمک های بی دریغی بود که مردم ایران و نهادهای
مختلف روانه منطقه زلزله زده کرده بودند .جایی که ارتش
و سپاه و بسیج و نیروهای امدادی و درمانی و  ...خود را در
همان نیمه های شب به دورترین نقاط مرزی ایران رسانده
بودند؛ نقطه ای که دشمن همیشه تالش کرده در آن جا
میان شیعه و سنی و کرد و غیر کرد و ...اختالف بیندازد.
اما مردم ایران یک صدا برای غم این منطقه گریستند و همه
از هر نهاد و اداره و سازمان و نژاد و قومی دست به دست هم
دادند تا آوار غم از دوش این مردم زودتر برداشته شود .از
خود سوال کنیم :چرا این اتحاد و توجه همگانی به اقوام
ایرانی در رسانه هایی که همیشه درباره این مناطق سیاه
نمایی می کنند ،دیده نشد؟
اتفاقاتی از قبیل زلزله ای که در مرزهای غربی ایران رخ داد،
هرچند تلخ اما معیاری برای توجه فضاسازی های رسانه
ای است که نه غم می شناسند و نه برای شان کشته شدن
انسان ها مهم هستند .بلکه منتظرند تا حادثه ای رخ دهد تا
قبل آن واقعه و با تخریب دستاوردهای یک کشور،
آن ها از َ
سود خود را ببرند.

درحاشیه
فعالیت استانی ایثارگران و حزب
اتحاد ملت در کشور

ابوترابی:دولت در الیحه جامع انتخابات
تکلیف اقلیتها را مشخص کند

فارس-عامریدبیرکلجمعیتایثارگران
گفت :مجمع عمومی دو سال قبل برگزار
شده بود از این رو برای فعالیت استانی و
مجمع عمومی مشکلی نداریم .انصاری عضو شورای
مرکزیحزباتحادملتنیز گفت:عضوگیریوگسترش
تشکیالترادرکشورباجدیتدنبالمیکنیم.

خانه ملت  -ابوالفضل ابــوتــرابــی عضو
کمیسیون شوراها و امــور داخلی کشور
مجلس ،تاکید کرد :دولت در جریان ارائه
الیحه جامع انتخابات به مجلس باید به موضوع نحوه
عضویت اقلیتها در شوراهای شهر و روستا برای رفع
ابهامات موجود بپردازد.
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