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تازههای مطبوعات
••شرق -این روزنامه در گزارشی با تیتر تبانی در اتاق عمل
به سوژه « «آفر»گرفتن برخی پزشکان جراح از شرکتهای
تجهیزات پزشکی» اشاره کرد و مدعی شد :شرکتهای
تجهیزات پزشکی ادعــا میکنند ناچار به پرداخت این
مبالغ هستند زیرا اگر به جراحان رشوه ندهند ،کاالیشان
را نمیخرند و ورشکسته خواهند شد   .
••ایــران -حسن هانی زاده کارشناس مسائل منطقه با
اشاره به پیروزی جریان نزدیک به مقتدی صدر در انتخابات
عــراق نوشت :متأسفانه مقتدی صدر که سیاستی غیر
شفاف دارد به تازگی به سمت عربستان متمایل شده
وتالش دارد تا سیاستهای بن سلمان را برای تقسیم
شیعیان عراق به دو بلوک شیعیان عراقی و غیر عراقی
عملیاتی کند .اگر مقتدی صدر بخواهد از سیاستهای
عربستان دنباله روی کند و در طیف شیعیان عراق شکاف
ایجاد کند قطع ًا عراق در آینده با یک بحران سیاسی جدید
در درون خانواده شیعی مواجه خواهد شد.
••شــرق -حمیدرضا مــوســوی ،از مسئوالن ستادهای
انتخاباتی احمدینژاد با اشاره به انتخابات سال 88مدعی
شد :زمان مناظر ه احمدینژاد و کروبی طراح سؤالها خود
آقای مشایی بود .وی افزود :مهندس مشایی یکشعری
داشت که میگفت با افتخار همه بگویید .شعر این بود:
«ما اهل جنون و بیقراری هستیم؛ اهل دل و مهر و عشق
و یاری هستیم؛ دلبسته نام مکتب ایرانیم؛ صدشکر خدا را
که انحرافی هستیم».
••جام جم -غالمعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و
ادب فارسی در کنایه ای به رسم الخط رضا امیرخانی گفت:
به دوست عزیزمان جناب آقایامیرخانی عرض میکنم این
رسمالخطی که فرهنگستان تصویب کرده حاصل تجربه
نه تنها بهترین استادان زبان و ادبیات فارسی معاصر بلکه
امــروز جهان اســت ...وقتی این افــراد چند سال تحقیق
کردند و دستور خط برای زبان فارسی تدوین و با بحث و
مشورت و بررسی ،چیزی را مصوب کردهاند چرا نباید از
آن استفاده شود؟
••آفتاب یزد -براساس کارشناسیهای مستقل انجام
گرفته پس از زلزله ممکن است تهران تا حدود  80روز
آب نداشته باشد.
••فرهیختگان -تقی آزاد ارمکی ،جامعهشناس و استاد
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تأکید کرد :بعد از
برجام ،پروژه روحانی تمام شده است و هیچ کاری نمیتواند
انجام دهد 100 .سال دیگر هم رئیسجمهور بماند ،هیچ
کاری نمیتواند بکند.
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انعکاس
••جهان نیوز مدعی شد  :خاتمی و اصالح طلبان دالیل
زیادی برای مخالفت با محسن هاشمی دارند ،این مخالفت
نیز ریشه در میزان سهم نزدیکان خاتمی در پست های
شهرداری و مهم تر از آن انتخابات ریاست جمهوری آینده
است.محسن هاشمی البته یک ایراد بزرگ نیز به اعتقاد
خاتمی دارد و آن این که همانند پدرش نمی خواهد عضو
تشکیالتی اصالحات باشد و صرفا می خواهدیک شریک
مستقل باشد.با وجود این اخبار دریافتی خبرنگار جهان
نیوز ،حاکی است که انتخاب مکارم به عنوان شهردار
تهران تقریبا قطعی شده بود که در نیمه شب قبل از انتخاب
شهردار پایتخت ،محمد خاتمی با ارسال پیامی از طریق
یکی از مسئوالن ارشد دولت اصالحات ،دستور حذف
مکارم و انتخاب افشانی را صادر می کند!
••جماران خبرداد  :یک مقام مطلع در دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی مطالب مطرح شده از سوی نماینده
سردشت و پیرانشهر درباره محتوای جلسه وی با دریابان
شمخانی را تکذیب کرد وبا اظهار تاسف درباره اظهارات
غیر واقعی نامبرده ،خواستار رسیدگی هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان به این اقــدام غیر اخالقی شد .پیشتر،
خضری نماینده سردشت و پیرانشهر در گفت و گویی ادعا
کرده بود :دریابان شمخانی مخالفت رئیس جمهور را دلیل
بسته شدن معابر کوله بری اعالم وتاکید کرده است که
رئیس جمهورحتی با فعال شدن یک ماهه این معابر در ایام
نوروز نیز موافقت نکردند.
••عصرایران نوشت  :محمدجواد ظریف در سفر است و از
شرق تا غرب عالم را طی می کند تا برجام بی آمریکا هم بر جا
بماند و منافع ایران لحاظ شود  .در گزارش های تلویزیونی
برجام کم اهمیت جلوه داده می شود و در حالی که آمریکا
خارج شده انگار ورود ایران به توافق از ابتدا خطا بوده است.
••جماران نوشت  :مجید انصاری عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام درباره بیانیه اخیر رئیس مجلس خبرگان
درباره برجام گفت :فاصله بین دفتر آقای جنتی با دفتر
آقای رئیس جمهور فکر می کنم کمتر از  100یا  200متر
باشد و تلفن سیاسی هم َدم دستشان است و خیلی راحت
می توانند نظرات خودشان را با آقای رئیس جمهور در میان
بگذارند .... .در شرایط فعلی مقابله با دولت یا تضعیف
شخص آقای رئیس جمهور شرط انصاف نیست.
••جهان نیوز نوشت  :بیانیه قابل تقدیر رئیس مجلس
خبرگان رهــبــری در خصوص خــروج آمریکا از برجام
عصبانیت دولتی ها و بــزک کنندگان دیــروز آمریکا را
دربرداشت .در این بیانیه آیت ا ...جنتی از حسن روحانی
خواست تا به خاطر امضای سند خسارت آمیز برجام از مردم
عذرخواهی کند .این درحالی است که به نظر می رسد
رئیس دولت تدبیر نه تنها یک عذرخواهی که باید چهاربار
عذر خواهی کند.با زیر پا گذاشتن 9شرط رهبر انقالب،
10شرط شورای عالی امنیت ملی و 9شرط مجلس نه تنها
حسن روحانی باید از ملت ایران عذرخواهی کند که باید
از رهبرانقالب و دو نهاد دیگر به خاطر ضعف خود در جامه
عمل پوشاندن به شرطهای برجام عذرخواهی کند.
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مذاکرات ظریفدر بروکسل

▪ 4موضوعی که ایران خواستار تضمین در آن هاست

پایگاه تابناک هم در گزارش خود از محل مذاکرات ظریف
در بروکسل« ،مبادالت بانکی ،فروش نفت و حمل و نقل
و بیمه» را از مهم ترین محورهایی اعالم کرده که مقامات
ایرانی دربــاره آن خواهان تضمین شده انــد .روحانی
پیشتر در گفت و گو با ماکرون همین موضوعات را به
عنوان محورهایی که ایران باید از اروپا تضمین بگیرد،
مطرح کرده بود.
▪ظریف :دیدار خوب و سازندهای داشتیم

ظریف روز گذشته پس از دیدار ابتدایی خود با موگرینی
گفت :دیدار خوب و سازندهای داشتیم .به گفته وزیر امور
خارجه کشورمان در این دیدار بر ضرورت اجرای کامل
برجام توسط همه طرف های باقی مانده و بهره مندی ایران
از منافع برجام و این که این بهره مندی ها تضمین شود،
تأکید شد .به گزارش ایسنا ،ظریف افزود :در طول یکی دو
هفتهآیندهمذاکراترابهصورتمشترکدرسطحسیاسی
و کارشناسی ادامه می دهیم و در زمینه روش هایی که می
شود منافع ایران و سایر طرف ها را تضمین کرد ،صحبت
می کنیم .رئیس جمهور کشورمان روز گذشته بار دیگر
شرط ایران برای ماندن در توافق هسته ای را اعالم و تأکید
کرد منافع ایران در برجام بدون آمریکا باید تامین شود.
سخنگوی موگرینی دیــدار او با وزیــر خارجه ایــران در
بروکسل را «بسیار سازنده» توصیف کرد.ظریف دیروز
پیش از نشست با وزرای سه کشور اروپایی با همتای
بلژیکی خود دیدار کرد .وزیر امور خارجه بلژیک در این
دیــدار اعــام کــرد :اتحادیه اروپــا در حال جست وجوی
راه هایی برای حفاظت از شرکت های اروپایی فعال در
ایران در برابر تحریم های آمریکاست .ظریف هم در پاسخ
به سوالی در خصوص امکان تهدید شرکتهای اروپایی
توسط آمریکا به دلیل تجارت با ایران گفت :این موضوع
به اتحادیه اروپا و اعضای این اتحادیه بستگی دارد که از
تامین منافع ایران وخودشان اطمینان حاصل کنند و این
که به تخلف قانونی آمریکا پاداش ندهند.

...



دانایی فر :شایعات درباره نزدیکی مقتدی
صدر به عربستان ،گمانه زنی است

▪موضع بحث بر انگیز معاون وزیر خارجه روسیه

لودریان وزیر امور خارجه فرانسه هم پس از دیدار با همتای
انگلیسی خود اظهار کرد :موضع ما مبتنی بر عزم و اتحاد
بوده و اراده ما بر این است که این توافق را زنده نگه داریم.
در موضعی خبرساز و غیرمنتظره سرگئی ریابکوف،
معاون وزیر خارجه روسیه با بیان این که امکان بحث و
گفت وگو درباره آینده برجام بدون مشارکت آمریکا وجود
دارد ،گفت« :حفظ توافق هسته ای بدون آن که تهران
امتیازاتی بدهد غیرممکن اســت ».به گــزارش فارس به
نقل از خبرگزاری «اینترفکس» ،ریابکوف همچنین گفته
اســت ،وزارت خارجه روسیه معتقد است که آمریکا در
تصمیم خود برای وضع مجدد تحریمهای یک جانبه علیه
ایران تجدید نظر نخواهد کرد .وی با بیان این که مسکو
خروج ایران از توافق هستهای را محتمل میداند ،افزود:
«اتحادیهاروپابهحفظهمکاریهاباایرانباوجودتحریمها
مصمم است .آن ها تجربه مشابه دارند».اظهارات منتشر
شده توسط معاون وزیر خارجه روسیه در حالی بود که
ساعتی بعد از این اظهارات ،زمزمه ها از ترجمه اشتباه آن
آغاز شد .به گزارش انتخاب ،برخی خبرنگاران روس در
توئیتر از ترجمه اشتباه رویترز از سخنان ریابکوف معاون
وزیر خارجه روسیه خبر داده اند .بنا بر این گزارش ترجمه
درستسخنانریابکوفاینطوراستکه«...آمریکاوانمود
میکند بدون امتیاز جدید از سوی ایــران ،حفظ برجام
غیرممکن است ».وزیر خارجه روسیه در موضعی که به
نظر می رسد با اظهارنظر گفته شده از معاونش زاویه دارد،
از آمادگی اروپایی ها برای تسلیم نشدن در قبال فشارهای
آمریکا و متوقف نشدن همکاریها با ایران خبر داده است.
الوروف گفته است« :مسکو روابط تجاری بیشتر با ایران
از جمله اقدامات جبرانی با دیگر طرفهای باقی مانده
در برجام را به گفتوگو خواهد گذاشت ».وزیر خارجه
روسیه که در کنفرانس خبری با همتای فیلیپینی خود در
مسکو صحبتمیکرد،ادامهداد:یکچیز مشخصاست.
آمریکا با خروج از برجام تمام حقوق خود ذیل این سند را از
دست داده است چرا که در این سند مفادی وجود دارد که
به مشارکتکنندگان در آن حقوق خاصی اعطا میشود.
▪آلمان :اروپا اتحاد خود را حفظ کرده است

دیروز پوتین و ماکرون رؤسای جمهور روسیه و فرانسه
در تماسی تلفنی بر تعهد به برجام تأکید کــردنــد .به
گزارش فارس ،وزیر خارجه آلمان هم در اظهاراتی گفت:
کشورهای اتحادیه اروپا در اختالفات اخیر با واشنگتن در
خصوص برجام و نزاع تجاری ،اتحاد خود را حفظ کردند.
به گزارش انتخاب ،نشریه نیویورکر دراین باره نوشت:
دولت های اروپایی برای این که ایران را مجاب به پایبندی
در برجام کنند قول داده اند که اگر تحریم های اقتصادی
ظالمانه آمریکا شکل بگیرد از آن ها حمایت های مالی می
کنند .اگر اروپایی ها به این مسیر ادامه دهند قطعا شکاف
بین آن ها با دولت ترامپ عمیق تر می شود.گاردین خبر

...



قضایی

 ۵قاضی برتر در صدور مجازاتهای جایگزین حبس
تقدیر شدند
میزان -در جشنواره تقدیر از آرای برتر جایگزین حبس از محسن مرادی
قاضی شعبه ۱۰۳کیفری سلماس ،کاظم زاده قاضی شعبه ۱۰۱کیفری
 ۲خداآفرینآذربایجانشرقی،حسینمیرزاییقاضیشعبه ۱۰۲کیفری
 ۲آبدانان،محمدرضاعموزادهخلیلیقاضیشعبه ۱۰۱کیفریگالیکش
و علیرضا احمدی منش قاضی شعبه اول دادگاه کیفری  ۲بندرعباس به
عنوان ۵قاضی برتر صادر کننده آرای جایگزین حبس با حضور محمدباقر
الفتمعاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمقوهقضاییهتقدیروتجلیلشد.
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دیدگاه

الوروف:اروپاییها تأکیدکرده اند در برابرآمریکا تسلیم نمیشوند

جدی ترین روز مذاکرات ایران و اروپا بعد از خروج آمریکا
از برجام ،دیروز در حالی سپری شد که تا لحظه تنظیم
ایــن گــزارش جزئیاتی از دیــدار شب گذشته ظریف با
وزرای خارجه سه کشور اروپایی و موگرینی منتشر نشده
است .پیشتر ترزامی نخست وزیر انگلیس اعالم کرده
بود که بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام در این
نشست رونمایی شود.وزیر خارجه روسیه هم خبر داده که
اروپاییها طی تماسهایی با روسیه بر آمادگی خود برای
تسلیم نشدن در قبال فشارهای آمریکا و متوقف نشدن
همکاریها با ایران تأکید کردهاند ،در عین حال اشاره
معاون الوروف مبنی بر اینکه ادامه برجام بدون امتیاز
ایران ممکن نیست ،غیرمنتظره بود و دیروز به یک موضوع
بسیار پربازنشر در رسانه های ایران و جهان تبدیل شد.
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یک یا دو سفر نمی تواند اصول اساسی یک
جریان یا فرد را تغییر بدهد

داد ،وزیران دارایی و امور خارجه فرانسه با  60شرکت
فرانسوی فعال در ایران دیدار می کنند تا جزئیات نحوه
محافظت از تجارت این شرکت ها در برابر تحریم های
ثانویه آمریکا بررسی شود .به گزارش ایرنا ،یک مقام ارشد
اتحادیه اروپا هم اعالم کرد که سران این اتحادیه امروز
چهارشنبه بــرای بررسی راه های محافظت از شرکت
های اروپایی فعال در ایران در برابر تحریم های آمریکا،
در صوفیه پایتخت بلغارستان تشکیل جلسه می دهند.
▪  3محور توافق اولیه آمریکا با اروپا

در همین حال منابع مطلع عربی در بیروت ،بخشی از
محتوای مذاکرات سه کشور اروپایی با آمریکا درباره توافق
هستهای را فاش کردند و گفتند که در دو هفته منتهی به
خروجآمریکاازبرجام،واشنگتنخواستههاییمطرحکرده
که در کنار ایران ،بخشی از آن به طور مستقل درباره حزب
ا ...است .به گفته منابع عربی که با روزنامه جمهوریت
مصاحبه کرده اند ،توافق هستهای ،موشکهای بالستیک

ایران و مکانیزم نظارت بر آن و لزوم مقابله با نقش منطقهای
ایران است .این موضوعات در حالی است که ترامپ به این
توافق های کارشناسی اهمیتی نداد و در شدیدترین شکل
ممکن از برجام خارج شد.
▪تهدیدهای هسته ای صالحی و نوبخت

همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی خطاب به اروپا هشدار
داد .به گزارش ایرنا ،صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی
کشورمان با اشــاره به مذاکرات با اروپــا تأکید کــرد :اگر
تضمیندادهنشودآمادگیداریمبهشرایطیبهمراتبباالتر
از پیش از برجام بازگردیم .به گزارش خراسان ،محمدباقر
نوبخت سخنگوی دولت با بیان این که اگر منافع ما ایجاب
کند حتما از برجام خارج می شویم تاکید کرد  :بازگشت به
گذشته برای ما مشکل نیست و اگر بخواهیم ما غنیسازی
زیر ۴درصد را به ۲۰درصد و هر عددی میرسانیم و وقتی
همازبرجامخارجشدیمهیچنیازینیستکهفعالیتهای
هستهای ما تحت نظر طرف مقابل انجام شود.

خبر مرتبط

تذکر برجامی در بهارستان به روحانی
 182نماینده مجلس در نامه ای به سران قوا هوشیاری تمام عیار مسئوالن نظام در مقابل عداوت و کینه ورزی دولت
آمریکا به ویژه جهالت اخیر رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در خصوص خروج از برجام را ضروری دانستند و از قوا
خواستند تالش همه جانبه خود را برای گشایش اقتصادی ،ایجاد اشتغال و رونق بخشی معیشت مردم به کار گیرند.
همچنینحاجیدلیگانیبابیاناینکهامضاهایتذکربهرئیسجمهوربرایازسرگیریغنیسازیبهبیشاز 50عدد
رسیده،گفت:وکالیملتدراینتذکرمطرحکردندکهچرارئیسجمهوربهقانوناقداممتقابلدولتجمهوریاسالمی
ایران در اجرای برجام و به ویژه ماده 3آن عمل نکرده است؟ به گزارش فارس ،در این تذکر از «استنکاف رئیس جمهور از
گرفتن تضمین در ابتدای اجرای برجام» انتقاد و از او خواسته شده قانون اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام
مصوب 21مهر ماه 94را اجرایی کند .در این قانون دولت ملزم شده است وضعیت صنعت هسته ای را به پیش از برجام
بازگرداند.درهمین حالسخنگویدولتبا اشارهبهاینکهاروپا بایدتضمینبدهد،گفت :درصورتیکهاتحادیهاروپااز
برجام خارج شود ایران هم بدون شک از آن خارج می شود و به سال  92بازخواهیم گشت و غنی سازی را از سر خواهیم
گرفت .به گزارش خبرگزاری صداوسیما  ،نوبخت در نشست خبری دیروز خود افزود :در صورت خروج از برجام ،غنی
سازی 4درصدرابه 20درصدوباالترمیرسانیم.ویدرعینحالخاطرنشانکرد:االندرشرایطینیستیمکهبتوانیم
بهتیممذاکرهکنندهفشاربیاوریموذهنآنهارامشوشکنیم.بهگزارشایسنا،درادامهنشستخبریسخنگویدولت،
خبرنگاری از انتقادهایی که در موضوع هسته ای به دولت می شود پرسید ،که نوبخت در پاسخ گفت :افکار عمومی ما
به رغم تخریبهایی که انجام می شود به خوبی در انتخابات سال گذشته خادمین خود را تشخیص داد و مردم پشت
رئیسجمهور خود هستند .آن قدر مشکالت وجود دارد و ما خود را باید برای هر شرایطی آماده کنیم و دیگر وقتی نداریم
از یک سو با دشمنان برخورد کنیم و از سویی به دوستان خود نگاه داشته باشیم تا از پشت به ما خنجر نزنند.

...
دولت

روحانی :ایران به حمایت از لبنان ادامه می دهد
ایرنا-روحانیرئیسجمهوردرمراسمدریافتاستوارنامه«حسنعباس»
سفیر جدید لبنان در تهران گفت :ایران به حمایت های خود از دولت
و ملت این کشور برای مقاومت مقابل گروه های تروریستی و اقدامات
تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه می دهد .رئیس جمهور در ادامه
تأکیدکرد:امیدواریماینانتخابات،وحدتدرلبنانرابیشازپیشتقویت
کند و روند شکوفایی اقتصادی این کشور را فراهم و روابط تهران – بیروت
را مستحکم تر سازد .وی روز گذشته همچنین در دیدار های جداگانه
استوارنامه سفیران آکرودیته لتونی ،استونی و نپال را نیز دریافت کرد.



...

دیپلماسی

عضویت  4حزب و تشکل اصالحطلب در شورای
هماهنگی جبهه اصالحات
ایسنا -محمد ساالری قائم مقام حزب همبستگی ایران اسالمی که
این حزب ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصالحات را بر عهده
دارد گفت :در جلسه روز بیست و سوم اردیبهشت ماه ،چهار تشکل
شامل انجمن پیشرو اصالحات به دبیرکلی علی صوفی ،حزب وحدت
و همکاری ملی به دبیرکلی محمدرضا راه چمنی ،مجمع زنان اصالح
طلب به دبیرکلی زهرا شجاعی و انجمن تولیدگرایان ایران به دبیرکلی
علی ظفرزاده به عضویت شورای هماهنگی جبهه اصالحات درآمدند.

سفیر پیشین ایران در بغداد در واکنش به نتیجه انتخابات
عراق و شایعات پیرامون نزدیکی مقتدی صدر به عربستان و
پشت کردن او به ایران گفت :یک یا دو سفر نمی تواند اصول
اساسی یک جریان یا فرد را تغییر بدهد .این موضوعات
گمانه زنی هایی است که هر کسی می تواند برای خود
داشته باشد؛ اما این که آیا همانی است که در ذهن مقتدی
صدر یا هم حزبی های او می گذرد ،جای تامل و اندیشیدن
بیشتر دارد .حسن دانایی فر که با سایت «انتخاب» گفت و
گو می کرد ،در پاسخ به این سوال که آیا ایران باید از نتیجه
انتخابات عراق ،راضی باشد؟ گفت :ایران از روند برگزاری
انتخابات راضی است چون انتخابات به معنای دموکراسی
و امنیت در عراق است .این سیاست تغییرناپذیر ایران است
و نتیجه انتخابات هرچه باشد ،ایران از آن استقبال می کند.
از طرفی ،انتخابات روز شنبه ،یک انتخابات رقابتی به شکل
کامال جدی بین تمام احزاب بود .در برخی از ائتالف ها ،هم
نامزدهای سنی انتخاب شده اند و هم نامزدهای شیعه و
حتی نامزدهای ُکرد.دانایی فر که در فاصله سال های 89
تا  95سفیر ایران در بغداد بود ،درباره شایعات در خصوص
نرم تر شدن آمریکایی ها نسبت به مقتدی صدر و نیز گمانه
زنی ها پیرامون نزدیک تر شدن صدر به عربستان و پشت
کردن وی به ایران گفت :بعضی از این صحبت ها گمانه
زنی است؛ این که در ذهن مقتدی صدر این ها می گذرد یا
نه،مشخصنیست.میتوانددرستباشدیانباشد.واقعیت
آن است که جریان صدر همیشه مخالف اشغالگری و حضور
نیروهای آمریکایی در عراق بوده و اصول اساسی یک حزب
یا جریان فکری یک شبه نمی تواند تغییر کند .او درباره
سفرهای اخیر مقتدی صدر به عربستان و دیدار او با مقام
های سعودی و این گمانه زنی که وی به سعودی ها نزدیک
شده است ،نیز گفت :یک یا دو سفر هم نمی تواند اصول
اساسی یک جریان یا فرد را تغییر بدهد .این موضوعات
گمانه زنی هایی است که هر کسی می تواند برای خود
داشته باشد؛ اما این که آیا همانی است که در ذهن مقتدی
صدر یا هم حزبی های او می گذرد ،جای تامل و اندیشیدن
بیشتر دارد.دانایی فر در پاسخ به این سوال که آیا امکان
نخست وزیری خود مقتدی صدر وجود دارد یا خیر؟ گفت:
فکر نمی کنم؛ اگر در صحبت های مقتدی صدر دقت کنید،
اصرار دارد کسی در مجموعه صدری ها نباید وزیر یا عضو
دولت شود .از این رو فکر می کنیم بعید است این اتفاق
رخ دهد .این دیپلمات سابق کشورمان در واکنش به این
که گفته می شود ،لیست مطلوب و مورد حمایت ایران در
انتخابات عراق ،لیست الفتح متعلق به هادی العامری بود،
گفت :این موضوع صحت ندارد و قضاوتی غیرمسئوالنه
است؛ برخی عالقه مند بودند به این موضوع دامن بزنند و
تصور می کردند که با این کار رای یک مجموعه را کم کنند.
در حالی که همین مجموعه هم آرای بسیار خوبی آورد و اگر
نسبتبهانتخاباتسوممقایسهکنیم،آرایالفتحومجموعه
های تشکیل دهنده این ائتالف تقریبا پنج برابر شده است.
سفیرپیشینایراندرعراقدرواکنشبهشایعاتیدربارهسر
دادن شعارهای ضدایرانی توسط جریان صدر گفت :چنین
چیزی صحت نــدارد .دیروز در فضای مجازی این شایعه
مطرح شده بود؛ اما موضوع مربوط به گذشته بود و گفتند
بعضی ها در این زمینه شیطنت کردند.

رایزنی ها و گمانه زنی از هیئت رئیسه جدید مجلس
سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم ،ششم
خرداد در حالی برگزار می شود که به نظر می رسد ریاست
الریجانی در شرف تمدید است .به گزارش تسنیم ،نجفی
عضو فراکسیون امید تأکید کرد« :عارف» تمایلی برای
کاندیداتوری در انتخابات ریاست مجلس ندارد .بهروز
نعمتی هم پیشتر گفته بــود :مطهری پیشنهاد داده
که گزینه ریاست مجلس مشترک باشد و منشیها و
کارپردازان نیز به صورت سه نفر از هر فراکسیون تعیین
شوند .دیروز نشست شورای مرکزی فراکسیون امید

دربــاره انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شد ،اما
جزئیاتی از آن منتشر نشد .به گزارش تسنیم ،مهرداد
بائو جالهوتی سخنگوی فراکسیون مستقالن والیی
هم اعــام کــرده فراکسیون متبوعش ،هنوز تصمیم
نهایی و قطعی خود را اتخاذ نکرده است .وی افزود :در
جلسه اخیر مجمع عمومی فراکسیون ،اعضا با اکثریت
آرا تصویب کردند که در صورتی که دو فراکسیون امید
و والیــی نیز تمایل داشته باشند ،لیست مشترکی از
سوی هر سه فراکسیون برای انتخابات هیئت رئیسه

مجلس ارائه شود .هیئت رئیسه در سال اول شامل علی
الریجانی ،مسعودپزشکیان ،علی مطهری ،غالمرضا
کاتب ،امیرحسین قاضی زاده ،اکبر رنجبرزاده ،علی
اصغر یوسف نــژاد ،محمدعلی وکیلی ،بهروز نعمتی،
محمد قسیم عثمانی ،محمد آشوری تازیانی و امیرآبادی
بود .هیئت رئیسه مجلس دهم در سال دوم تغییراتی
جزئی داشت که محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان و
علی اصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری جای خود را به
اسد ا ...عباسی و محمد حسین فرهنگی دادند.
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