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حاج علی اکبری :کشور نیازمند
انقالب اداری است

...

ویژه های خراسان
دستور جدید دولت درباره پرونده بابک
زنجانی در قشم
با توجه به تاییدیه روزهای اخیر هیئت دولت در خصوص
صورت های مالی و فعالیت های سازمان منطقه آزاد قشم،
مقرر شده با توجه به رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع
پرونده بابک زنجانی که تنفیذ مفاد مصوبه  26532ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب می شود ،اصالحاتی در
حساب های این منطقه آزاد اعمال و مدیران این مجموعه
موظف باشند گزارش پیشرفت این موضوع را هر سه ماه یک
بار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه کنند.

دستور کابینه به ظریف و آخوندی درباره
همکاری با فرانسه
طبق ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
ظریف و آخوندی ،وزارت راه موظف شده است با همکاری
وزارت امور خارجه به انجام مذاکره ،پاراف و امضای موقت
موافقت نامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسالمی و
دولت فرانسه ،ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این مصوبه اقدام
کنند و در عین حال ،مکلف باشند در این موافقت نامه تاکید
شود که اعتبار متون فارسی ،همسان با متن فرانسوی و
انگلیسی این موافقت نامه باشد.

...

چهره ها و گفته ها
«عبدالمنعم ابوالفتوح» رئیس حزب «مصری
القویة» و نامزد سابق ریاستجمهوری مصر با
اشارهبهاینکهرژیمصهیونیستیدشمناصلیاعراب
است ،تأکید کرد که هر کس ایران را
دشمناصلیوتنهادشمناعراب
میداند ،دیوانه و دچار اختالل
ذهــنــی و عقلی اســـت/ .
فارس
معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور در امور
زنان و خانواده با تأکید بر این که به نظر میرسد
قوهقضاییه راجع به حضور زنان گشاد ه دستتر شده
و این تحول بسیار مهمی است ،گفت :یکی از مهم
ترین ابعاد دستاوردهای ما این
است که حضور بیشتر زنان را در
قوه قضاییه به عنوان قاضی و
معاون دادستانی داشتیم.
 /ایلنا

از سوی چهره های سیاسی اصالح طلب و اصولگرا صورت گرفت

واکنشها به اظهارات روحانی درباره همهپرسی
سخنان اخیر رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی 22
بهمن درباره ضرورت مراجعه به اصل  59برای حل
مشکالت ،که اشاره به استفاده ظرفیت همه پرسی
برای موضوعات مختلف دارد ،با واکنش چهره های
سیاسی اصالح طلب و اصولگرا روبه رو شد .برخی
از چهره ها از طرح این موضوع انتقاد کردند و عده ای
دیگر هم سوژه های مدنظر خود را برای برگزاری همه
پرسی به رئیس جمهور پیشنهاد دادند  .

مجموعهای از اصــول اســت و باید تمام اصلها را
بپذیریم .در همین قانون اساسی اصل 88وجود دارد
کــه بــه نــمــایــنــدگــان مجلس اجــــازه مــی دهـــد از
رئیسجمهور سوال بپرسند اما تا امروز با این اصل
مانند یک تابو رفتار شده است .چند وقت پیش 180
نفر از نمایندگان نامهای به هیئت رئیسه مجلس
دادنــد تا از رئیسجمهور سوالی بپرسند امــا این
موضوع مسکوت مانده است.

▪ضرغامی :حرف از همه پرسی نه تدبیر است و
نه سلیقه!

▪پیشنهاد ناصری بــرای بــرگــزاری همه پرسی
درباره نظارت استصوابی

عزتا...ضرغامیرئیساسبق
صــدا و سیما هــم بــا کنایه به
صــحــبــت هـــای اخــیــر رئیس
جمهور با هشتگ رفراندوم در
صفحه توئیترش نوشت :در
برابر حضور ده ها میلیون ایرانی غیرتمند در کف
خیابان های ایــران و اعالم موضع صریح در مقابل
دشمن ،حرف از همه پرسی زدن نه تدبیر است و نه
حتی سلیقه! هرچند که اصل حرف هم خیلی مورد
اعتنا نیست.

▪مقدم :راه رئیس جمهور بــرای برگزاری همه
پرسی بسته نیست

بیژن مقدم فعال رسانه ای
اصـــولـــگـــرا نــیــز گ ــف ــت :راه
رئیسجمهور برای پیشنهاد
دادن بــرگــزاری همهپرسی
بسته نیست .ایشان می تواند
درخواست کتبی خود را به مجلس ارائه دهند با توجه
به این که مجلس فعلی نیز با دولت همراه است ،این
اتفاق مورد پذیرش قرار خواهد گرفت ،اما نکتهای که
باید به آن توجه کــرد ایــن اســت که قانون اساسی

عبدا ...ناصری فعال سیاسی
اصالح طلب هم دربــاره اصل
59قانون اساسی گفت :من به
عنوان کنشگر سیاسی معتقد
هستم که یکی از بحثهایی که
برای جامعه مدنی بسیار راهگشا خواهد بود و فاصله
جامعه مدنی با حاکمیت را کمتر می کند ،بحث
برگزاریهمهپرسیدربارهموضوعنظارتاستصوابی
است .وی افزود :برگزاری همه پرسی زمانی اتفاق می
افتد که در تمام سطوح حاکمیتی موافقت بر سر آن
موضوع وجــود داشته باشد درســت مثل موضوع
برجام .حتما اگر باب این اتفاق در کشور ما باز شود،
امیدواری اجتماعی قابل توجهی را ایجاد می کند.
▪یامین پـــور :اولــویــت همه پــرســی بــرگــزاری
زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری است!

وحید یامین پور تهیه کننده و
مجری تلویزیون در واکنش به
صــحــبــت هـــای روز گذشته
روح ــان ــی در خــصــوص همه
پرسی در توئیتر نوشت :اگر بنا
به برگزاری رفراندوم باشد بر اساس نظر سنجی های

جناب آشنا و نارضایتی مردم از وضع معیشت ،اولویت
رفراندوم برای برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست
جمهوری اســت .پایگاه خبری جهان نیوز هم در
یادداشتی با اشاره به موضع رئیس جمهور تأکید کرد:
اگررفراندومرابهمعنایاظهارنظرجمعیمردمکشور
درباره یک مسئله و دغدغه خاص در نظر بگیریم طی
چند هفته اخیر چند رفراندوم عمال صورت گرفته
است و آقای روحانی به رغم سخن گفتن از رفراندوم،
اعتنایی ظاهرا به آن ها ندارند .نویسنده این یادداشت
با اشاره به دغدغه های اصلی مردم نوشت :طی چند
روز اخیر و همچنین در طــول یــک ســال گذشته
نظرسنجی های متعدد خارجی و داخلی ،دانشگاهی
و دولتی! مطالبات اصلی مردم را استخراج کرده اند.
در تمام این نظر سنجی ها اکثریت از دولت انتظار
تحول در حوزه اقتصادی و معیشتی را دارند.
▪عصر ایران :رئیس جمهور درباره پرداخت یارانه
نقدی همه پرسی برگزار کند

در همین زمینه پایگاه خبری
عصر ایران در گزارشی با اشاره
بــه تابو دانستن همه پرسی
برای برخی از افراد نوشت :این
تابو شاید ناشی از این تصور
باشد که رفراندوم در یک موضوع خاص امکان پذیر
نیست و متوجه اصل می شود .این پایگاه با اشاره به
برگزاری سه نوبت همه پرسی در تاریخ انقالب درباره
رأی به جمهوری اسالمی ،تأیید قانون اساسی و
بازنگری تغییرات قانون اساسی نوشت :همه پرسی
اما الزاما درباره تعیین حکومت و تغییر و اصالح قانون
اساسی نیست .درباره خیلی موضوعات می توان همه
پرسی برگزار کرد .رئیس جمهور روحانی می تواند با
موضوعات مهم اما کمتر مناقشه برانگیز مانند ادامه
یا قطع پرداخت یارانه نقدی همه پرسی برگزار کند.

رایزنی احتمالی وزیران خارجه ایران ،ترکیه و سوریه درباره نشست آستانه
میخائیل بوگدانف معاون پوتین روز گذشته اعالم
کرد ،مسکو ،تهران و آنکارا درباره برگزاری نشست
احتمالی میان وزیــران خارجه سه کشور دربــاره
تحوالت سوریه گفتوگو کردهاند .پنج شنبه گذشته
روحانی رئیس جمهور کشورمان از همتای ترک
خود خواسته بود وزیران سه کشور ایران ،روسیه و
ترکیه درباره نشست احتمالی سران در استانبول
گفت و گو کنند .به گفته بوگدانف نشست وزیران
احتما ًال در ماه مارس در آستانه پایتخت قزاقستان

برگزار خواهد شد .به گــزارش فــارس ،وی دربــاره
گزارشهای ادعایی رسانه های صهیونیستی مبنی
بر تالش ایران برای احداث پایگاه نظامی در نزدیکی
«تدمر» سوریه گفت« :مسکو اطالعاتی درباره چنین
پایگاهی ندارد».
همزمان نوریان عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت
و گو با خانه ملت ،با اشاره به نشست احتمالی سران
اجــاس آستانه اظهار کــرد :امــروزه ناهماهنگی
در عرصه میدانی به وجود آمده است که اقدامات

ترکیه در عفرین از جمله آن تلقی می شود از این رو
در نشست استانبول باید تصمیماتی به منظور رفع
چنین ناهماهنگی هایی گرفته شود .در همین زمینه
والیتی مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل دیروز
در پاسخ به پرسشی درباره رایزنی ایران ،روسیه و
ترکیه در آستانه قزاقستان درباره سوریه ،ضمن اعالم
استقبال و خوش بینی ایران به این نشست گفت :اگر
در سوریه راه سیاسی وجود داشته باشد ،از طریق
نشست آستانه میگذرد.

فارس  -حجتاالسال م حاجعلیاکبری گفت :ارتباط مردم با این انقالب همانند ارتباط فرزند با پدر و مادر خویش است که شاید گلهای هم از رفتار فرد یا مسئولی داشته
باشند اما جداییناپذیر هستند .رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به برخی کوتاهیها توسط مسئوالن اشاره کرد و تحول مجموعه و ساختار اداری را با مدیریت
و روحیه جهادی امکانپذیر دانست و گفت :شیرینی و حالوت خدمت به مردم با این اتفاق قطع ًا به کام مردم بیشتر میشود و فراگیری خدمت نیز افزایش مییابد.

مراجع تقلید و چهره های سیاسی با اشاره به
راهپیمایی گسترده  22بهمن مطرح کردند:

قدردانی از حضور مردم ،تأکید بر حل
مشکالت مردم
طاهری -پس از حضور باشکوه و حماسی مــردم در راهپیمایی
22بهمن ،مراجع تقلید ،مسئوالن و برخی از چهره های سیاسی
ضمن قدردانی از حضور مردم بر ضرورت پیگیری مشکالت توده های
مختلفجامعهتأکیدکردند.بهگزارشمیزان،آیتا...آملی الریجانی
در جلسه مسئوالن عالی قضایی ،راهپیمایی ملت ایران در سالروز
پیروزی انقالب اسالمی را باشکوه ،مثال زدنی و چشمگیر توصیف
کرد و گفت :هرکس باید در چارچوب وظایف قانونی و مسئولیت های
شرعی و حقوقی که برعهده دارد به صورت صحیح خدمت رسانی
کند .نظارت های مستمر و انجام درست امور از مهم ترین خواسته
های مردم است .در چنین شرایطی فقط کافی است صادقانه با مردم
سخن بگوییم و وظایف خود را به درستی انجام دهیم تا مشکالت
کشور رفع شود.محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم با
اشاره به حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن اظهار
کرد :ملت ایران همواره به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفته اند و
این بار نیز با حضور بسیار گسترده خود در تهران و سراسر ایران این
مسئله را به همگان ثابت کردند .رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این
که حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن دارای دو پیام اساسی بود،
افزود:همبستگیملتایراننخستینپیامبودوپیامدیگراینکهملت
ما به همه نشان دادند که با والیت فقیه و رهبر خود هم پیمان و همواره
پشت سر نظام و رهبری خود هستند و هرگونه توطئه دشمنان علیه
کشور و نظامش را خنثی میکنند.محمدرضا باهنر از فعاالن سیاسی
اصولگرا هم در تحلیلی از حضور مردم در مراسم راهپیمایی سالروز
پیروزی انقالب گفت :مسئوالن باید به گوش باشند که این حضور
به معنای رضایت از عملکرد قوای سه گانه نیست ،مردم مطالبات به
حقیدارندومسئوالنمملکتگوششاننمیشنودسمعکبگذارند
و اگر چشم شان نمیبیند عینک بزنند تا مطالبات به حق مردم را
بشنوند و ببینند .علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصالحات هم
تصریح کرد :مردم با حضور گسترده در راهپیمایی 22بهمن وفاداری
خود را به انقالب و نظام نشان دادند .حسن نوروزی عضو کمیسیون
حقوقی قضایی هم با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی
22بهمن گفت :در شرایط کنونی هم ملت ایران به خوبی در صحنه
حضور یافتند و اکنون وظیفه مسئوالن است که قدر شناس این حضور
باشند و به درستی به مردم خدمت کنند.آیت ا ...نوری همدانی هم
روز گذشته در سخنانی ضمن قدردانی از حضور پرشور و کم نظیر
مردمدرراهپیمایی22بهمنتصریحکرد:مسئوالنکشورتمامهمت
خود را به خدمت گزاری مردم بگذارند ،حقایق معیشت و وضعیت
اقتصادی مردم را درک کنند و به فکر خدمت باشند به خصوص قدر
این جوانان را بدانند و زمینه اشتغال و ازدواج آنان را فراهم کنند.
آیت ا ...مکارم شیرازی هم روزگذشته در آغاز درس خارج فقه خود با
اشاره به راهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن امسال گفت :گرچه دشمنان
نمی گذارند اخبار این راهپیمایی عظیم در دنیا منتشر شود؛ اما
حداقل سفرا و وابستگان آنان در ایران این حرکت مردمی را می بینند
و به آن ها اطالع خواهند داد.

...

خارج از دستور
محمد اکبری

الریجانی :بگو مگوهای مالیخولیایی روان
عمومی جامعه را آزرده میکند

رئیس مجلس با بیان این که ایجاد یاس عمومی راهبرد
دشمنان ایــن ملت اســت ،افـــزود :ملت ایــران با حضور
در راهپیمایی  ۲۲بهمن پیام روشنی به رفتار سبک
آمریکاییها داد البته آمریکاییها بیآبروتر از آن هستند که
برایملتایرانغمگساریشیادانهکنند.علیالریجانیکه
در نطق پیش از دستور خود سخن می گفت ،افزود :از ملت
بزرگ ایران که با حضور خود حرکتی عظیم ،پرصالبت و
استثنایی رقم زدند ،سپاس گزاری می کنم.
وی بابیان ایــن که ایــن سرمایه بزرگی بــرای صیانت از
امنیت و شتاب در آبادانی کشور است تأکید کرد :از همه
صاحبنظرانسیاسی،احزابورسانههاخواهشمیکنیم
که این دستاورد ملی را مجدد دستاویز کشمکشها و قیل و
قال سیاسی قرار ندهند.
رئــیــس مجلس تــصــریــح کــرد  :مــاجــراهــای غمانگیز
اختالفافکنی و بگومگوهای مالیخولیایی ،روح و روان
عمومی جامعه را آزرده کرده است.
وی اظهار کرد :راهبرد درست در این شرایط ،گذشتن از
امور جانبی و نگاه مسئلهمحور است که همه قوا باید در این
جهت فعاالنه مشارکت کنند و نیز سرعت در حل مسائل که
ضرورت امروز کشور بوده و واگذاری امور به آینده ،غفلت در
دریافت پیام حرکت ملی مردم است.

تجمع تعدادی از خانواده های معترض
ایثارگران مقابل مجلس
جمعی از خانواده های ایثارگران در اعتراض به اجرایی
نشدن قانون کسری خدمت و خرید خدمت فرزندان
ایثارگران در مقابل مجلس تجمع کردند.
این افراد پس از حدود یک ساعت حضور مقابل ساختمان
بهارستان با امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور
داخلی مجلس دیدار کردند و خواسته خود را با این نماینده
مجلس درمیان گذاشتند.

شاهرخ شهنازی ،دبیرکل کمیته ملی المپیک
ایرانبااشارهبهاقدامتوهینآمیزدرالمپیکزمستانی
پیونگ چانگ گفت :موضع گیری و حساسیت به
موقع دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بسیار
حائز اهمیت بود .با توجه به آمــاری که به بنده داده
اند حدود یک میلیون و پانصد هزار
نفر ظرف  ۴۸ساعت در فضای
مجازی ایــن موضوع را دنبال
می کردند/.دیپلماسی
ایرانی
اشرفبروجردیفعالسیاسیاصالحطلب بااشاره
به طرح تشکیل شورایی به نام «گفتوگوی سیاسی»
توسط وزارت کشور،گفت :من با شکل گیری شورایی
که بتواند اجماعی را بین احــزاب برقرار کند خیلی
موافقم و نظرم دربــاره تعامل آن
ها مثبت است .اما این که چه
کسی احزاب را دور هم جمع
کند ،کــار دولــت نیست/.
خبرآنالین
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