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درحکومت
اسماعیلی:روحانی از امکان نقد
معصوم گفت ،نه ایجاب نقد معصومین

...

ویژههای خراسان
جزئیات جدید از یک تخلف مهم بانکی در
دولت دهم
براساسگزارشیکنهادمسئولبهتعدادیازدستگاههای
نظارتی ،با اشاره به ایده برخی مدیران بانکی دولت دهم که
یکیازآنها  طیروزهایآیندهعهدهداریکمسئولیتمهم
بانکی خواهد شد ،برای دور زدن تحریمها از طریق تاسیس
شرکتهایبینامونشاندرکشورهایمختلف،تاکیدشده
فقط در یکی از این فقرهها که حدود 12پرونده است ،فردی
کهتوانستهنقدا 10میلیوندالربرایتاسیسشرکت،ازیک
بانک مهم وابسته به دولت دریافت کند ،نه تنها موفق به این
کار نشده بلکه مبلغ مذکور را نیز با کسر دو میلیون دالر ،به
صورت اقساطی به بانک پس داده در حالی که قیمت دالر،
با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

ذره بین جدید دولت روی سالمت گندم و
آرد در کشور

باتوجهبهحساسیتافکارعمومیومدیراننهادهایمسئول
درباره سالمت و کیفیت گندم مصرفی ،یک مقام مسئول با
ارسال بخشنامهای به تعدادی از نهادهای ذی ربط ،به آنها
تاکید کرده به اعمال نظارت دقیق بر سالمت گندمهایی که
به مراکز نگهداری و ذخیره سازی یا کارخانههای آردسازی
تحویلمیشود،اقدامکنندوهمچنیننظارتبرفرایندهایی
همچون بوجاری نیز مد نظر قرار گیرد تا از زمان تحویل تا
مصرفگندموفراوردههایآن،پروسهبهداشتیکاملباشد.

...

چهرهها و گفته ها
سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده
هاشمی با اشاره به پیشنهادش در شورای شهر اول
تهران درباره شهردار شدن محسن هاشمی گفت:
رفتمپیشسعیدحجاریانوگفتم،اما
حجاریان گفت :ما هزینه کردیم
تا هاشمی را حــذف کردیم ،تو
میخواهی دوباره مرده را زنده
کنی؟/تسنیم
مجید انصاری سـخنگوی مجمع روحانیـون مبارز
بـا بیـان ایـن کـه طـرح پارلمـان اصالحـات بایـد در
جلسـات تخصصـی بررسـی شـود،
بـر ضـرورت گفتوگـو بیـن احـزاب
اصال حطلـب نیـز تاکیـد کـرد/ .
فـارس

...

خبر آخر
فرماندار سنندج :فرد مد نظر شبکههای
اجتماعی حین درگیری مسلحانه با پلیس
کشته شد
فرماندارسنندجخبرمرگیکیازدستگیرشدگانناآرامیها
را که در شبکههای اجتماعی منتشر شد ،تکذیب و اظهار
کرد :فرد مد نظر کانالها ازعناصر وابسته به گروهکهای
تروریستی بود که به همراه یکی از مرتبطان خود در درگیری
مسلحانه با ماموران در حاشیه شهر سنندج کشته شد .به
گزارش ایرنا ،محمدابراهیم زارعی اظهار کرد :خبر مرگ
این فرد در نا آرامیها واقعیت ندارد .وی افزود :این فرد از
عناصر وابسته به گروهکهای تروریستی بود که در سال 91
قصد ترور یکی از هموطنان را در شهر سنندج داشت ولی با
هوشیاری دستگاه امنیتی دستگیر و از سوی دستگاه قضایی
به پنج سال حبس محکوم شد .زارعی تاکید کرد :نامبرده
پس از تحمل دو سال حبس مشمول رافــت اسالمی قرار
گرفت و از زندان آزاد شد ولی پس از آزادی مجدد با گروههای
معاند تروریستی همکاری خود را از سر گرفت و توسط این
گرو هها برای انجام اعمال مجرمانه مسلح شد .فرماندار
سنندج یــادآور شد :این فرد روز چهارم دی ماه در یکی از
پارکینگهای شهر سنندج اقدام به تهدید مسلحانه یکی از
شهروندان میکند و دقایقی بعد از محل متواری میشود که
فرد تهدید شده از او نزد پلیس شکایت کرده و مستندات آن
نیز موجود است .زارعی اضافه کرد :این فرد وقتی به همراه
یکی از مرتبطان خود تحت تعقیب ماموران قرار داشت ،بدون
توجه به فرمان ایست ماموران از محل گریختند و سپس به
سمت ماموران تیراندازی کردند که در درگیری کشته شدند.

ِ
درحکومت
پانا-اسماعیلیمعاونارتباطاتدفترریاستجمهوریدربارهاظهاراتاخیررئیسجمهوردربحثنقد،تأکیدکرد:روحانیازامکاننقد
معصومگفت،نهایجابنقدمعصومین(ع) .وی افزود...«:پیرومذهبیهستیمکهخداوندبهمالئکوانساناجازهنقدوانتخابمیدهد(بقره 30و
بهترینبرادرانمنکسیاستکهعیوبمرابهمنهدیهکند».
،)256موالیمانعلیفرمانبهنقدمیدهد(خطبه)216واما مصادق(ع)میفرماید:
ِ

کنایه صریح روحانی به اظهارات خطیب جمعه تهران

صدیقی :آقای روحانی بهتر است فرصت خود را صرف رفع مشکالت مردم کنید نه مقابله با یک طلبه

بینالمللی قابل باز کردن است .ما همچنین در برجام ثابت
کردیم که ایران راستگو است و دشمنان ما دروغ گفتهاند.

رئیسجمهور با تاکید براین که آمریکاییها در مواجهه با
ت مواجه شدند ،به اعتراضات
مسائل داخلی ایران با شکس 
اخیر مردم در کشور اشاره و خاطرنشان کرد :عدهای در
خیابان به حق یا ناحق اعتراضاتی را مطرح میکنند و من
خواهش میکنم به مردم احترام بگذارید .وی با اشاره به
اداره ماجرای اعتراضات اخیر در کشور توسط نیروهای
امنیتی گفت :اگر اعتراضی بود تمام شد و اگر برخی نیز
سوءاستفاد ههایی کردند نیروهای امنیتی به خوبی کار
را اداره کردند و ماجرا تمام شد ،اما از امــروز کار جامعه
شناسان ،روان شناسان اجتماعی،استادان و فرهیختگان
حوزه علوم انسانی آغاز شده است و آ نها باید مسائل را
تحلیل کنند .وی همچنین دربــاره برجام نیز با اشــاره به
برخی دستاوردهای آن تصریح کرد :برجام آثاری دارد که تا
قیامت باقی میماند .همچنین آثاری دارد که ممکن است
از بین برود.

▪آثار برجام تا قیامت باقی میماند

روحانی با بیان این که برخی هنوز ابعاد برجام را لمس
نکرده اند ،تصریح کرد :برجام آثاری دارد که تا قیامت باقی
میماند .همچنین آثاری دارد که ممکن است از بین برود.
در این زمینه ،طی حدود دو سال اجرای برجام درآمدهای
کشور از محل فروش نفت و میعانات دو برابر شده که این اثر
از بین نخواهد رفت .همچنین صدها فقره سرمایهگذاری
خارجی به داخل کشور آمده و به بنگاه اقتصادی ،نیروگاه و
هواپیما تبدیل شده که از بین نخواهد رفت.
▪ممکن است در برجام ایراداتی وجود داشته باشد

▪بــگــذاریــد در یــک دادگـــاه صالح بــه اتــفــاقــات اخیر
رسیدگی شود

به گزارش ایسنا و پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی که در مراسم
اختتامیه نهمین جشنواره بینالمللی فارابی در سالن
اجــاس ســران سخن میگفت ،افـــزود :حــال اگــر گفته
میشود فردی از سمتی تحریک شده یا دستوراتی داشته یا
این که جاسوس بوده ،بگذارید در یک دادگاه صالح به این
موضوع رسیدگی شود؛ این چه نوع حرف زدنی است که
هرکسی درخیابان حرف میزند یا خس و خاشاک است یا
گاو و گوساله یا آشغال؟ چرا با توهین بی ادبانه با جامعه خود
برخورد میکنید؟ مردم حرف دارند و برای همین به خیابان
آمدهاند .برخی حرفشان به حق است و برخی نیز از شرایط
سوءاستفاده کردند .در همه جای دنیا نیز این گونه است و
اگر فردا در لندن و نیویورک نیز تظاهرات شود عدهای پیدا
میشوند که شیشهها را میشکنند و چند مغازه را غارت
میکنند .رئیسجمهور تصریح کرد :نباید همه را به یک
چوب برانیم ،بلکه باید به ویژه در تریبونهای مقدس دقیق
حرف بزنیم؛ چراکه ملت ما ملت بزرگی هستند.
▪با فیلتر کردن کار درست نمیشود

وی با اشاره به سابقه فیلترینگ در کشور ادامه داد :چنان چه
میخواهیم فضای مجازی برای مردم مفید باشد نیز باید از
طریق علوم انسانی در این زمینه اقداماتی انجام دهیم.
باید ابتدا فرهنگ استفاده از آن را به جوانان آموزش دهیم
و بدانیم که با فیلتر کردن کار درست نمیشود .روحانی
با اشاره به تالش رژیم گذشته برای جلوگیری از استفاده
مردم از رادیو گفت :در رژیم قبل روزی میخواستند کسی
رادیو گوش نکند ،به همین دلیل به جز چند کانال رادیویی
کانالهای دیگر پارازیت داشتند .در این وضعیت آیا رژیم

گذشته در پارازیت موفق بود؟ در کشور نیز روزی گفتیم
که ماهواره ممنوع است اما آیا با گفتن ما امــروز کسی از
آن استفاده نمیکند؟ همچنین روزی گفتیم که فضای
مجازی بد است اما آیا این فضا اصالح شد؟ رئیس جمهور
تصریح کرد :خوشبختانه آمریکاییها هم در موضوع داخلی
ایران و هم در برجام شکست خوردند و ملت ایران در هر دو
مرحله پیروز بوده است ،باید این پیروزیها را قدر بدانیم
تا در سایه وحدت و اتحاد بتوانیم ایرانی آبادتر و سرافرازتر
داشته باشیم.
▪دنیا در مقابل آمریکاییها ایستاد

رئیسجمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با
تاکید بر این که آمریکاییها در ماههای اخیر هم در مسئله
داخلی ایران و هم در برجام متحمل شکست شدند ،اظهار
کرد:طییکیدوهفتهاخیرآمریکاییهامتحملدوشکست
بزرگ شدند .یکی آن جایی بود که خواستند در برابر افکار
عمومیجهانبایستندوتعهداتبینالمللیرازیرپابگذارند
اما موفق نشدند .وی با تاکید بر این که تعهدات بینالمللی
یا از جنس سیاسی یا از جنس حقوقی یا از جنس اخالقی
هستندکههمگیدرمجموعهعلومانسانیتعریفمیشوند،
گفت :آمریکاییها میخواستند در چند روز گذشته تعهد
بینالمللی خود در برجام را زیر پا بگذارند ،اما دنیا در برابر
آنها ایستاد و ما صف مقابل آمریکاییها را مشاهده کردیم
که تمام کشورهای جهان به استثنای یکی دو کشور و یک
رژیم منفور ،همه یکپارچه در مقابل آمریکا قرار گرفتند.
رئیسجمهور با بیان این که اگر به تعهد و قرارداد احترام
گذاشته نشود ،باید فاتحه تمدن در جهان خوانده شود،

توضیحات آیت ا ...هاشمی شاهرودی درباره سفر درمانی
به آلمان و حواشی آن
رئــیــس مجمع تشخیص مصلحت نــظــام در جمع
خبرنگاران درباره سفر درمانی خود به آلمان توضیحاتی
را ارائه کرد .به گزارش ایسنا ،آیتا ...محمود هاشمی
شاهرودی در نشست خبری دیروز خود با اشاره به این
که یک سال است مبتال به مشکلی در روده شده ام،
اظهار کرد :بعد از مدتها مشخص شد که غده در روده
بزرگ است بنابراین به اطبا مراجعه کردم البته دوستان
اصرار میکردند که برای معالجه به خارج از کشور بروم
که من قبول نکردم .وی افــزود :من در مشهد و تهران
به دکتر مراجعه کردم و در بیمارستان ساسان دو عمل
جراحی داشتم که بعد از مدتی مشکل دیگری در کلیه
چپ من ایجاد شد و پزشکان بر سر معالجه من دچار
اختالف نظر شدند .برخی از آنها بر عمل جراحی اصرار
داشتند و برخی اعتقاد به جراحی نداشتند اما باالخره
به خاطر غده دوم که بزرگ شده بود مجبور شدم عمل
کنم و این عمل را در بیمارستان ساسان انجام دادم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد :همین
اختالف نظرهای پزشکان موجب شد که هم بستگان
و هم پزشکان اصرار کنند معالجه را در خارج از کشور
دنبال کنم که به همین دلیل مدارک پزشکی به خارج
از کشور فرستاده شد البته این مدارک به مراکز درمانی
که متخصصان ایرانی تاسیس کرده بودند ارائه شد و آن
جا مطرح کردند با توجه به این اختالف نظرها باید برای
ادامه معالجهبهخارجازکشور بروم.هاشمیشاهرودیبا
بیاناینکهبنابراینسفریمختصر،غیررسمی،معمولی
و بدون سر و صدا داشتم تا این اختالف نظرها حل شود،

افزود :پزشکان بررسی کردند و برخی اقدامات آنجا
را قبول نداشتند مثل عمل سوم .وی با اشاره به این که
در آلمان پزشکان یک عفونت کشف کردند که در ایران
کشف نشده بود ،اظهار کرد :ما اصرار داشتیم پروتکل
درمانی سریع تر نوشته شود تا ادامه معالجه در ایران
انجام شود زیرا باقی ماندن در آلمان ضرورتی نداشت .در
آلمان گفتند اگر درمان در آن جا انجام نمیشد ،عفونت
به خون میرسید و راه عالجی نبود .البته در آلمان هم ما
نزد پزشکان خودمان مثل دکتر نجابت و سمیعی رفتیم.
بیمارستان دکتر سمیعی مخصوص عمل مغز و اعصاب
است اما بخشی هم برای امراض داخلی دارد که آنها
لطف کردند و من نزد پزشکان خودمان بودم .شاهرودی
با تقدیر از همکاری و هماهنگی دولت و پلیس آلمان
دربــاره تحرکات عناصر سلطنتطلب و معاند ،افزود:
پس از پایان سیر درمانی عفونت و برای رفع آثار داروهای
آنتی بیوتیک که نیازمند طی دوره زمانی چند هفتهای
بود ،با نظر پزشکان برای ادامه این روند درمانی به کشور
مراجعه کردم.

افــزود :خوشحال هستم که حاکمیت کــاخ سفید در به
هم ریختن تعهدات بینالمللی و زیر پا گذاشتن وفای به
عهد و ایستادگی در برابر توافق  7کشور ناموفق بود؛ این
برای بشریت ،اخالق و حقوق یک پیروزی بزرگ محسوب
میشود.
▪در برجام موفقیتهای بسیاری کسب کرده ایم

وی با بیان این که در برجام موفقیتهای بسیاری کسب
کرد هایم که هیچ گاه از بین نخواهد رفــت ،اظهار کرد:
جمهوریاسالمیایراندربرجامبهدنیاگفتکه یکمعضل
منطقهای و حتی بینالمللی پای میز مذاکره قابل حل و
فصل است.ما ثابت کردیم که پای میز مذاکره گرههای کور

وی با بیان این که ممکن است در برجام ایراداتی وجود
داشته باشد ،تصریح کــرد :دیپلما تهای ما قــراردادی
نوشتهاند که ترامپ یک سال خود را به در و دیوار میزند تا
آن را برهم بزند اما تاکنون در این زمینه موفق نشده است.
این به معنای پیروزی تعهدات بینالمللی و پیروزی حقوق
بر دیکتاتوری است؛ آمریکاییها نتوانستند با استکبار و
دیکتاتوری و با خود بزرگ بینی ،افکار عمومی جهان را
زیر پا بگذارندکه این یک پیروزی بزرگ برای علوم انسانی
محسوب میشود.
▪تجلیل از برگزیدگان داخلی و خارجی جشنواره فارابی

در ابــتــدای ایــن مــراســم نیز دکتر روحــانــی از  18تــن از
برگزیدگانداخلیوخارجیاینجشنوارهدردوبخشبزرگ
سال و جوان و در گروههای علمی تاریخ ،جغرافیا و باستان
شناسی ،حقوق ،زبان و ادبیات ،علوم اجتماعی و ارتباطات،
علوماقتصادی،مدیریتوحسابداریوعلومسیاسی،روابط
بین الملل و مطالعات منطقهای با اهدای لوح ،تقدیر کرد.

خبر مرتبط

صدیقی :آقای روحانی بهتر است فرصت خود را صرف رفع
مشکالت مردم کنید نه مقابله با یک طلبه
آیتا ...کاظم صدیقی امامجمعه موقت تهران در واکنش به اظهارات روحانی که به کنایه گفته بود برخی مردم
راآشغال خطاب کردهاند ،گفت :آن چه در خطبه نماز جمعه تهران به سمع مردم عزیز و نمازگزاران رسید ،تجلیل از
مردم و تشکر فراوان از اجتماع مثالزدنی مردم در مقابله با آدم کشی ،تخریب و آتشسوزی و سلب امنیت عمومی بود؛
بنده در نماز جمعه از مردم تشکر و از حق اعتراض ایشان حمایت کردم .وی بابیان این که اعتراض حق معترضان است
اما آشوب علیه مردم قابلقبول نیست ،تصریح کرد :از رئیسجمهور محترم انتظار ظرفیت داریم .آیتا ...صدیقی
خطاب به روحانی گفت :ما دلسوز شما هستیم ،به جنگ با دشمنان بروید .شما مسئولیت کمرشکنی دارید و بهتر
است فرصت خود را صرف خدمت و رفع مشکالت مردم کنید نه مقابله با یک طلبه.

ناصری :جهانگیری قصد خروج از دولت را داشت ،با توصیه
خاتمی ماند
مشاور ارشد رئیس دولت اصالحات در مصاحبهای تأکید
کرد که معاون اول رئیس جمهور قصد کناره گیری از
دولت را داشته است اما با مشورت برخی از اصالح طلبان
و خاتمی در دولت ماند .عبدا ...ناصری که با فرهیختگان
گفت و گو میکرد ،درباره کمرنگ شدن نقش جهانگیری
در دولت گفت :آقای جهانگیری واقعا تمایل داشت از
دولت بیرون بیاید چراکه احساس میکرد نقش دولت
اول را نــدارد .با توصیههایی که دوستان اصالحطلب
داشتند ،ایشان استداللها را پذیرفت که آقای روحانی
را در این شرایط تنها نگذارد .وی در پاسخ به این سوال
که چه کسانی این توصیه را کردند گفت :اجازه دهید
اسم باقی بماند؛ هم فردی و هم حزبی-تشکیالتی بود.
ناصری در ادامه تأیید کرد که آقای خاتمی هم این توصیه
را به معاون اول رئیس جمهور داشته است.
ایــن فعال سیاسی اصــاح طلب دربـــاره چینش تیم
اقتصادی دولت نیز گفت :نظر آقای روحانی این بود که
وزیر اقتصاد آقای نهاوندیان باشند که آقای الریجانی
به ایشان اعالم کردند آقای نهاوندیان در مجلس رای
نخواهد آورد .بعد ایشان را عوض کردند ،آقای کرباسیان
تجربه کار اقتصادی بیشتری از آقای نهاوندیان دارند.
▪تذکر ناطق نوری به رئیس جمهور

ایشان اعتراض کردند و گفتند من که االن فقط یک حوزه
علمیه در لواسان دارم از ساعت  6:30صبح آن جا حاضر
میشوم و شما باید کمی زودتر بروید و به سخن وزیرانتان
گوش کنید .این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرهای را
در خصوص انتخاب رحمانی فضلی برای کابینه در سال
 92این چنین روایت کرد :در همان سال  92وقتی کابینه
ایشان نهایی شد و اصالحطلبان و همه متوجه شدند که
وزیرکشورآقایرحمانیفضلیاست،آقایهاشمیجلسه
شامی در منزل خود برگزار کردند .آقایان ناطق ،خاتمی،
سید حسن خمینی و روحانی حضور داشتند و محور بحث
هم این بود که بخش قابل توجه اقبال روحانی با این که
تقریبا لب مرز رای آورد،بــه خاطر بحث آزادی سیاسی و
اجتماعی بود و این وزیر نمیتواند معرف رای مردم باشد.
اگر اشتباه نکنم جلسه سهشنبهشب بــود .چهارشنبه
جلسهای داشتیم که در آن اعــام شد آقــای روحانی
استداللها را پذیرفت و قانع شد آقای رحمانیفضلی را
بهعنوانوزیرکشورمعرفینکندوتازمانمعرفیدرتحلیف
که پاکت را از زیر عبا درآورد از نزدیکان آقــای روحانی
فقط آقای ترکان خبر داشت آقای رحمانیفضلی معرفی
شدهاند ،وی هم ساعت  11شب خبردار شده بود؛ یعنی
هیچیک از نزدیکان آقای روحانی خبر نداشتند.

...

آن سوی سیاست
امید ادیب

political@khorasannews.com

دقیق حرف بزنیم آقای رئیس جمهور!

رئیس جمهور روز گذشته خطاب به کسانی که به گفته او
با «جامعه» بی ادبانه صحبت میکنند و به «مردم» توهین
میکنند ،تأکید کرد« :همه را به یک چوب نرانیم ،دقیق
حرف بزنیم ،مخصوص ًا در تریبونهای مقدس دقیق حرف
بزنیم ».رئیس جمهور در پایان این بخش از سخنان خود
هشدار داده که نباید با برخی اظهارات ارزشهای دینی
در نزد جوانان این مرز و بوم را کم رنگ کرد .اشاره رئیس
جمهور مشخص ًا به اظهارات رئیس جمهور سابق ،امام
جمعه مشهد و امام جمعه تهران است که در سه اظهارنظر
طی سا لهای گذشته از عباراتی استفاده کرده اند که
فرصت سوء استفاده را به مخالفان کشور داده است.
حال بهتر است برای حل اختالف نظر به وجود آمده درباره
اظهارات امام جمعه تهران ،مبنایی را که آقای روحانی
مطرح کرده اند ،در نظر بگیریم؛ «دقیق صحبت کردن» با
این مبنا به خطبههای سه روز پیش خطیب جمعه تهران
بازگردیم و عباراتی را که روزنامه خراسان بنا به رسالت
خود کام ً
ال از روی فایل صوتی پیاده کرد ،مرور کنیم .آیت
ا ...صدیقی در سخنان خود که بهتر بود عبارات دیگری
برای بیان آن انتخاب میکرد ،در چند دقیقه اقدامات
خرابکارانه اغتشاش گران را شرح داده و چند بار بر تفکیک
مردم از اوباش تأکید کرده و در نهایت با اشاره به ادعای
واهی رئیس جمهور آمریکا که مدعی شده حکومت از مردم
میترسد ،ادامه داده« :این مردم خود بانی حکومت اند و هر
جا خطری بوده سینه سپر کرده اند و با اجتماع خود دریایی
درست کرده اند که آشغالها را شسته و برده است».
البتهخطیبجمعهتهرانروزبعدازاینخطبهدرتوضیحاتی
تصریحکردکهمنظورشازعباراتگفتهشدهتوهینبهمردم
و حتی معترضان نبوده است .حتی کار به جایی رسید که
حجت االسالم زائری که همیشه دیدگاههای انتقادی اش
درباره نماز جمعه مطرح بود ،با انتشار یادداشتی از قضاوت
اولیه اش درباره خطبه خبرساز اخیر عذرخواهی و تصریح
کــرده که با استماع فایل صوتی این خطبه ،فاصله آن با
خبرهای تنظیمی برخی رسانهها را دریافته است.
به نظر میرسد در اظهارات آیت ا ...صدیقی از کلمات غیر
دقیق و شائبهبرانگیزی استفاده شده است؛ همان طور که
در سخنرانی معروف دکتر روحانی در جمع راهپیمایان23
تیر  78که آشوبگران واقعه کوی دانشگاه را «اراذل و اوباش
پست ،شرور ،مزدور ،افراد وابسته به گروهکهای سیاسی
ورشکسته و وابستگان به قدر تهای خارجی» خوانده
بود ،چنین فرضی وجود دارد .در این جا باید این پرسش
را مطرح کرد که آیا رئیس جمهور شخص ًا سخنان خطیب
جمعه تهران را گوش داده و سپس چنین موضع سفت و
سختی گرفته یا صرف ًا بر اساس مطالعه و مشاهده تیترهای
ریز و درشت برخی روزنامهها و سایتها «غیردقیق» صحبت
کرده است؟

...

خارج از دستور
توییت آشنا برای بهارستانی ها
درشرایطیکهبرنامهمالیسالآیندهکشوردرکمیسیونهای
تخصصی مجلس درحــــال رســیــدگــی اس ــت و بــه زودی
بررسی الیحه بودجه در صحن مجلس آغاز میشود ،حسام
الدین آشنا رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست
جمهوری در توییتی ابهام برانگیز خطاب به نمایندگان
پارلمانتوصیهکرد«:ایجادبحرانهایحسابشدهودرزمان
مشخصبرایکشورنبایدبهانهدامنهادبودجهنویسیدرکشور
منجر شود؛ شایسته نیست مجلس امید در برابر اعتراضات
به حق مردم فرصت ایجاد شغل و توسعه را از کشور بگیرد».

استیضاح آخوندی باردیگر کلید خورد
محمدقسیم عثمانی نماینده مــردم بوکان در مجلس
با اشــاره به جمعآوری امضا بــرای استیضاح وزیــر راه و
شهرسازی با موضوعات ناتوانی مدیریتی در  12محور
گفت :هم اکنون تعداد امضاهای این استیضاح به حد
مجاز رسیده است ولی نمایندگان به دنبال افزایش آنها
هستند.

ناصری با بیان این که آقای روحانی در مقایسه با همه
روسا یجمهور پیشین بعد از انقالب وقت برای دولت
نمیگذارد ،افزود :میگویند ایشان از ساعت  9:30صبح
تا  19سرکار است .آقای ناطقنوری در همین زمینه به
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