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موفقیت ارتش
در مسابقات غواصی جهان

...

ویژه های خراسان
دستور روحانی به صدا و سیما برای آگاه
سازی مردم
بر اساس ابالغیه روزهــای اخیر حجت االســام روحانی
رئیس جمهور به رئیس سازمان صدا و سیما ،تاکید شده
با توجه به مصوبه مــردادمــاه شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی ،رسانه ملی در کنار اتاق بازرگانی ایران و دیگر
تشکل های اقتصادی موظف خواهد بود اقدامات الزم را در
خصوص اطالع رسانی و آگاه کردن مردم و بخش خصوصی
درباره واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به اشخاص
غیردولتی با هماهنگی ستاد تبلیغاتی تشکیل شده در این
خصوص ،انجام دهد.

مسئوالنی که اجازه یک تخریب و نوسازی
هم ندارند
بررسی هــای کارشناسان یک نهاد نظارتی نشان می
دهد به رغم تاکیدات و برنامه ریزی صورت گرفته برای
اعطای اختیارات به مدیران اجرایی استان ها در سال
های گذشته ،همچنان برخی تاییدات و مجوزهای ساده،
نیازمند گذراندن سیر طوالنی و زمانبر است به گونه ای
که به عنوان مثال ،به رغم تاییدات کارشناسی و موافقت
مسئوالنمختلف،صدورمجوزتخریبونوسازی ساختمان
اداره کل یکی از دستگاه های اجرایی در شمال کشور که
کامال فرسوده و غیرقابل استفاده بوده ،اکنون در انتظار
تایید هیئت دولت قرار دارد  .

چهره ها و گفته ها

مهدی چمران عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی با اشاره به این که در این
شــرایــط مــوجســواری کــردن درســت
نیست ،گــفــت :وضعیت فعلی
کشور و مشکالت اقتصادی به
دلیل نبود برنامهریزی درست
و کـمکــاری اســت و ربطی هم
به مسائل سیاسی ندارد/ .
تسنیم

محمد شریعتمداری عضو کابینه دولت دوازدهم با
اشاره به صحبتهای اخیر معاون اول رئیسجمهوری
مبنی بر کنار هم قرار گرفتن شخصیتهای برجسته
نمادین طــی روزهـــای آینده،
اظهار کرد :امیدوارم شرایطی
فراهم شود تا بشارتی که آقای
جهانگیری دادهان ــد،
تحقق یابد/ .ایسنا

تسنیم  -تیم غواصی نیروی دریایی ارتش کشورمان در مسابقات نظامی غواصی ارتشهای جهان ،توانست با اختالف چشمگیری رقبا را شکست دهد .تیم غواصی ارتش
جمهوریاسالمیدراینمسابقاتکهدرنوشهربرگزارمیشود،توانستآیتمنجاتکشتیغرقشدهرا 30دقیقهزودترازنمایندگاننظامیدیگرکشورهاباموفقیتپشتسر
بگذارد.مسابقاتنظامیبینالمللیغواصیعمقارتشهایجهانباحضوربیشاز 100شرکتکنندهازدهممردادبهمیزبانینیرویدریاییارتشدرنوشهرآغازشدهاست.

اولین بازتاب های آغاز تحریم های ایران

موجمحکومیتها،هشدارآمریکاوتقالیاروپابرایحفظبرجام
المانیتور :آمریکا امیدوار است که تحریم ها سبب افزایش اعتراض ها در ایران شود
در روز آغاز بازگشت اولین تحریم های برجامی آمریکا،
رئیس جمهور این کشور شخص ًا وارد صحنه شد و با یک
توئیت تهدید کرد هر کس با ایران کار کند ،دیگر حق
معامله با آمریکا را ندارد ،اما نزدیک ترین متحدان آمریکا
مانند انگلیس هم اعالم کردند در تحریم های ضدایرانی
جدید با واشنگتن همراهی نخواهند کــرد .در مقابل
دوستان ایران مانند سوریه ،عراق و روسیه این تحریم ها
را محکوم کردند.
▪ترامپ :کسی که با ایــران کار کند ،با آمریکا معامله
نخواهدکرد

درنخستینواکنشوهمزمانبا
بیانیهآمریکا،رئیسجمهوراین
کشور ،ترامپ ،در توئیتر خود
نوشت":تحریمهایایرانرسما
اعــمــال شـــد .ایـــن تحریمها
شدیدترینتحریمهاییاستکه
اعمالشدهوتازهدرماهنوامبرباز
همتشدیدخواهدشد.هرکسباایرانمعاملهکند،باآمریکا
معاملهنخواهدکرد.منبهدنبالصلحجهانیهستموکوتاه
نمیآیم.نتانیاهونخستوزیررژیمصهیونیستیهمدریک
پیام ویدئویی از بازگرداندن تحریم ها قدردانی و استقبال
کرد و با طرح این ادعــا که این کار باعث میشود ایران
رفتارهایتهاجمیدرمنطقهوتسلیحکردنخودرامتوقف
کند ،گفت :من از کشورهای اروپایی نیز میخواهم به این
حرکتبپیوندند،اکنونزمانآناستکهمذاکرهرامتوقف
کنند.اکنونزمانعملاست.

▪معاون وزیر خارجه انگلیس :انگلیس با تحریمهای
آمریکاعلیهایرانهمراهینمیکند

در مقابل اما معاون وزیر خارجه
انگلیس هم در اظهارنظری با
بیان این که آمریکاییها اقدام
درستی انجام ندادهاند ،افزود:
انگلیس با تحریمهای آمریکا
علیه ایران همراهی نمیکند.
وی در عین حال اذعان کرد که
شرکتهای اروپایی از تحریمهای آمریکا علیه ایران حفظ
میشونداماادامههمکاریآنانباایرانبستگیبهخودآنها
دارد.بهنوشتهرویترز،آلیستربرتکهمسئولامورخاورمیانه
دردولتانگلیساستبهرادیوبیبیسیگفتهکه«اگریک
شرکت از این هــراس داشته باشد که در پی تحریمهای
آمریکا ،از سوی نهادی علیه آن اقدامات قضایی اتخاذ یا
اقدامیانتظامیضدآنانجامشود،اینشرکتتاجاییکه
به قوانین اتحادیه اروپا مربوط است ،مورد محافظت قرار
میگیرد».
▪موگرینی:تالش میکنیمایرانرادربرجامنگهداریم

همین مــوضــوع مـــورد اشــاره
موگرینی مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا هم قرار
گرفت.موگرینیافزود:ماتالش
خود را میکنیم تا ایــران را در
توافق (برجام) نگه داریم و آن را
از منافع اقتصادی که توافق

تحلیل

برای مردم ایران فراهم میکند ،بهرهمند سازیم چرا که ما
معتقدیم این (اقدام) منافع امنیتی برای منطقه ما و جهان
دارد.مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاهمچنینبهره
مندیازمزایایاقتصادیراحقمردمایراندانستوتصریح
کرد:اتحادیهاروپاتالشمیکندتاایرانرادربرجامنگهدارد
و مردم ایران را از منافع اقتصادی برجام بهرهمند کند .وی
افزود :شرکتهای کوچک و متوسط برای تجارت با ایران
تشویقمیشوند.همزمانکمیسیوناروپاباانتشارپیامیدر
توئیترضمناعالماجرایقوانینمسدودسازاروپا،نوشت:
این قوانین به اجرا گذاشته شد تا تاثیر تحریم های آمریکا بر
منافع شرکت های اروپایی را که در حال انجام معامالت
قانونیباایرانهستند،کاهشدهند.اینبخشیازحمایت
مابرایادامهاجرایکاملبرجاماست.
▪آلمان:بهشرکتهایاروپاییاطمینانخاطرمیدهیم

وزیــــر خــارجــه آلــمــان هــم در
گفتوگو با یکی از روزنامههای
این کشور تاکید کرد که تمامی
اقداماتدردستپیگیریاست
تــا شرکتهایی کــه همکاری
قانونی با ایران دارند به فعالیت
خودادامهدهند.هایکوماسبه
روزنــامــه آلمانی «وستفالیشه رون ـدشــاو» گفت که به
شرکتهای اروپایی که در ایــران فعال هستند در زمینه
حمایتدربرابراعمالمجددتحریمهایآمریکاعلیهایرانو
پیامدهایی که متوجه این شرکتهاست ،اطمینانخاطر
دادهمیشود.

▪روسیه :هر چه در توان داریم برای حفظ برجام انجام
میدهیم

وزارت خــارجــه روســیــه در یک
واکنشدیگرتأکیدکرد:مسکوبا
کـــمـــک دیـــگـــر کـــشـــورهـــای
امضاکننده توافق هستهای در
تــاش اســت تا به راهحــل هایی
برایتوسعههمکاریجامعهبین
المللیباایراندستیابد.دراین
بیانیه وزارت خارجه روسیه ضمن این که «بسته نخست
تحریمهایآمریکاعلیهایرانرانقضقطعنامه 2231شورای
امنیت»خواند،تأکیدکرد«:جامعهبینالمللینبایداجازهدهد
برجامدرراهتسویهحسابهایآمریکاباایران،قربانیشود».
▪سوریه :آغاز تحریم های ایران گرایش سلطه طلبانه
آمریکارانشانمیدهد

وزارت خارجه سوریه نیز ضمن محکوم کردن آغاز مجدد
تحریم های واشنگتن علیه ایــران ،این مسئله را تأکیدی
بر گرایش سلطهطلبانه دولت آمریکا دانست .همچنین
فواد معصوم رئیس جمهور عراق در اظهارنظری خطاب به
آمریکایی ها تأکید کرد :شرایط عراق و ماهیت روابط اش
با ایران و منافع مشترک و بسیاری از مسائل دیگر ،موجب
میشود که پایبندی بغداد به تحریمهای واشنگتن علیه
تهران ،دشوار باشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران رحان
حق،معاونسخنگویرسمیدبیرکلسازمانمللمتحد،
در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المیادین اعالم کرد این
سازمانبهتوافقهستهایایرانپایبنداست.

خبر مرتبط

المانیتور:آمریکاامیدواراستکهتحریمهاسببافزایشاعتراضهاشود

بولتون:تداوماعتراضاتیعنیتحریمهااثرداشتهاست!

پایگاه تحلیلی المانیتور دیروز در گزارشی با عنوان «آمریکا امیدوار است که تحریمهای جدید سبب برانگیختن
اعتراضها در ایران شود» ،به نقل از مقامهای ارشد این کشور از امیدواری ایاالت متحده به ایجاد آشوب در ایران با
استفاده از ابزار تحریم خبر داد .به گزارش فارس در بخشی از این گزارش آمده است« :مقا مهای ارشد دولت دونالد
ترامپ میگویند که امیدوارند اعمال مجدد تحریمهای آمریکا علیه ایران ،سبب برانگیختن اعتراضها [اغتشاشات]
در این کشور و در نهایت اعمال فشار بر آن به منظور پذیرش پیشنهاد ترامپ برای مذاکرات درباره یک توافق گستردهتر
شود ».مقامهای کاخ سفید ،وزارت خارجه و خزانهداری آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود در ادامه تاکتیک
آمریکاییها در پیوند زدن برخی مشکالت داخلی اقتصادی به سیاست خارجی و منطقهای ایران ،از شعارهای تعداد
قلیلی از معترضان درباره مسائلی از قبیل سوریه و فلسطین ابزار خرسندی و بر حمایت واشنگتن از این به اصطالح
«مطالبات» تاکید کردند .در بخش دیگری از گزارش المانیتور آمده است« :مقامهای دولت ترامپ پیش از این گفتهاند
که آن ها از دیدن نشانههای آشفتگی و ناآرامی در ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام در ماه می خوشحال هستند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید همزمان با آغاز دور اول تحریم ها به صراحت اذعان کرد که هدف از این تحریم ها تشدید
اغتشاشات در ایران است .جان بولتون مدعی شد که تحریم های یک جانبه آمریکا باعث بروز اغتشاش و ناآرامی در
ایران شده است .به گزارش فارس وی در مصاحبه با شبکه سی ان ان درباره اجرای دوباره تحریم ها علیه ایران توسط
دونالد ترامپ گفت :تحریم های یک جانبه واشنگتن هم اکنون تاثیر عمدهای گذاشته است .وی افزود :تا امروز ما
شاهد تداوم اعتراضات بودهایم ،اغتشاشات در شهرهای کوچک و بزرگ و سراسر ایران به موازات بدتر شدن اوضاع
اقتصادی ادامه داشته است .بنابراین من فکر میکنم بازگرداندن تحریم ها همین االن تاثیر زیادی داشته است .وی
تاکید کرد که واشنگتن فشارهای بی سابقهای را روی ایران اعمال خواهد کرد و اعضای دولت با همتایان اروپایی
خود مذاکرات فشردهای داشتهاند تا آن ها را به بازگرداندن تحریم ها علیه ایران به رغم توافق هستهای مجاب کنند.
به گزارش ایلنا بولتون تاکید کرد که تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز ،در صورت اجرایی شدن ،یکی از بدترین
تصمیمهای این کشور خواهد بود .وی مدعی شد که باور دارد ایران هرگز این کار را انجام نمیدهد.

پس از پاسخ علیرضا آوایی به سوال علی مطهری

▪حاشیههاییپسازرایچالشینمایندگان

مجلسازپاسخهایوزیردادگستریدربارهحصرقانعشد
اکــبــری  -نمایندگان در جلسه علنی دیـــروز مجلس
ســوال علی مطهری از وزیــر دادگستری درب ــاره حصر
آقایان موسوی و کروبی را در دستور کار قرار دادنــد که
نمایندگان پس از استماع سخنان نماینده سوال کننده
و توضیحات وزیــر ،از پاسخ های وی قانع شدند .با قرار
گرفتن طــرح ســوال مطهری نماینده مــردم تهران در
دستور کار مجلس ،نخستین نکته سوال برانگیز برای
خبرنگاران پارلمان آن بود که در برگه سوالی که در اختیار
نمایندگان وخبرنگاران قــرار داده شده است چرا نام
زهرا رهنورد به عنوان محصور قید نشده و صرفا نام دو
نامزد متخلف انتخابات  88به عنوان محصور آمده است.
درجریانطرحسؤالتوسطمطهریتعدادیازنمایندگان
بهطورمکررازهیئترئیسهمجلسدرخواستاعالم تذکر
و اخطار داشتند چراکه به گفته آن ها ادعــای مطرح
شده از سوی مطهری زیر ســؤال بــردن مصوبه قانونی
شورای عالی امنیت ملی درباره حصر و مقابله با اقدامات
ضدامنیتی محصوران به شمار می رفت .با این حال علی
مطهری با بیان این که هیچ مصلحتی باالتر از اجرای
قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانونگرایی
است  ،افزود :این موضوع باید توسط مجلس حل شود،
همان طور که موضوع گروگان های آمریکایی سرانجام
از طریق مجلس حل و فصل شد .وی افزود :این سیاست
که متأسفانه در جمهوری اسالمی باب شده است که

منتقدان دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی میکنیم
ِ
تا زمانی که مشرف به "موت" شوند ،آن گاه آن ها را آزاد
میکنیم ،سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و
حقوق شهروندی و قانون اساسی است .وی با بیان این
که برخی مقامات امنیتی و اطالعاتی به من گفتهاند که
مجلس از طریق همین ســؤال میتواند کمک اساسی
به حل این مسئله بکند  ،خاطرنشان کــرد :بنده عرض
کردم سؤال من سیاسی ،جناحی یا فراکسیونی نیست
بلکه ملی است با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا
و اسرائیل .به گزارش خانه ملت ،وی گفت :نگاه من به
حــوادث سال  88روشن است و بارها بیان شده  .آقای
احمدینژاد و حامیانش در درون حکومت ،زمینه و هیزم
فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعلهور
ساختند و بارها گفتهام که در همان ماههای اول باید دو
طرف به طور همزمان محاکمه علنی میشدند تا حقایق
برای مردم روشن و این پرونده بسته می شد.مطهری با
تاکید بر لزوم رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع پرونده
محصوران یادآورشد :اگر آن زمان (آغاز حصر) برای این
افــراد دادگــاه تشکیل میشد ،مثال به  10سال حبس
محکوم میشدند که اکنون هشت سال آن را گذراندهاند.
در این هنگام بود که محمد جواد ابطحی ،نماینده عضو
جبهه پایداری مردم خمینی شهر ،با فریاد گفت« :باید
اعــدام شوند ،حقشان اعــدام اســت» .حسینعلی حاجی

دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز از جمله نمایندگانی
بود که در خالل نطق مطهری کتابچه آیین نامه مجلس را
به منزله طرح تذکر باال برده بود و زمانی که از پاسخ گویی
هیئت رئیسه نا امید شد فریاد ا...اکبر برآورد.
▪پاسخ موجزوزیردادگستریبهسوالمطهری

پس از اظهارات مطهری ،آوایی پشت تریبون رفت و به ذکر
چند جمله کوتاه درباره وظایف اش بسنده و اظهار کرد:
من این سوال را برای قوه قضاییه ارسال کردم و علت آن را
جویا شدم که پاسخ آنها فقط این بود که موضوع حصر در
صالحیت شورای عالی امنیت ملی است و این شورا حصر
راتصویبکردهاست.آواییهمچنیندرپاسخبهافرادیکه
خواهان ارجاع موضوع حصر به رهبرمعظم انقالب بودند،
گفت :ما میتوانیم مسائل را از طریق قانون حل کنیم و
نیازی به ارجاع همه مسائل به مقام معظم رهبری و کمک
خواستن از ایشان نیست .پس از این توضیحات ،مطهری
با بیان این که ما میدانیم این سوال مربوط به قوه قضاییه
است ولی چون وزیر دادگستری رابط بین ما و این قوه
محسوب میشود ،این سوال را مطرح کردیم اعالم کرد که
ازاینتوضیحاتقانعنشدهاست.مطهریهمچنینبااعالم
این ادعا که «شاید رهبری راضی باشند که موضوع از طریق
مجلسحلوفصلشود»ازنمایندگانخواستبهاینسوال
رای مثبت بدهند تا فتح بابی برای حل موضوع شود.

سرانجامدرمجلسدرفضاییپرازهمهمهتوامبافریادهای
دو (مخالف) و چهار (موافق) از سوی مخالفان و موافقان،
با  95رأی موافق 95 ،رأی مخالف و  15رأی ممتنع از
مجموع 222نمایندهحاضردرجلسه،نمایندگانموافقت
خودراباپاسخوزیردادگستریاعالمکردند.بااینحال پس
از رای گیری برای دقایقی تعدادی از زنان اصالح طلب
مجلسازجملهسهیالجلودارزاده باصدایبلندباتعدادی
از نمایندگان اصولگرا از جمله کریمی قدوسی مشغول
بحثوگفتوگوشدندکهموضوعباوساطتتعداددیگری
ازنمایندگانپایانیافت.
▪پزشکیان :رای نمایندگان به معنی تایید یا عدم تایید
حصرنیست

در ادامه جلسه ،مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس
پیش از آن که وارد دستور بعدی شود ،اعالم کرد:عدهای
از نمایندگان به ما مراجعه کردند و گفتند که رای ندادن
به سؤال آقای مطهری به معنای این بوده است که مجلس
ایــن موضوع را جــزو وظایف وزیــر دادگستری ندانسته،
وگرنه به معنی تایید یا عــدم تایید حصر نیست؛ یعنی
مجلس به حصر رای نداد ،بلکه به این نکته رای داده است
که ایــن موضوع جــزو وظایف وزیــر دادگستری نیست.
پسازایناظهارات،برخینمایندگاندربارهآنانتقاداتیرا
مطرحکردندچراکهاعتقادداشتند رئیسجلسهبراساس
قانوننبایدراینمایندگانراتفسیرکنداینبدعت اقدامی
جانبدارانهوبرخالفسوگندهیئترئیسهاست.

...
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 ۱۵۰شکایتازنمایندگانطیدوسال
محمدجمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگانمجلسگفت:هیئتنظارتتاثیرگذاریچندانی
در موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان ندارد و الزم است که
در ماهیت آن ،بازنگری شود .وی افزود :طی دوسال بیشتر
از  ۱۵۰فقره شکایت داشتهایم و بیشترین شکایات را قوای
دیگرازنمایندگانداشتهاند.

قاضیزاده:برخیمانندخوارجهزینههای
سازشرابهجامعهتحمیلمیکنند
سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی نماینده مردم مشهد
و کالت در مجلس در نطق میان دستور خود گفت :در این
زمانه برخی مانند خوارج هزینههای زیاد سازش را به جامعه
تحمیل میکنند و در اداره کشور با تصمیمات ناگهانی
باعث تشنج میشوند .وی با بیان این کهعجیب است ندای
ملکوتی اماممان را نشنیدهایم و ناخوش هستیم افــزود:
امام گفتند ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد ،فرمودهاند
آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند .جانشین حضرت امام
میفرمایند ،ملتی که رمضان دارد مغلوب نمیشود .قاضی
زاده خطاب به رئیسجمهور گفت :امروز که با شما سخن
میگویم یکی از حساسترین برهههای انقالب اسالمی و
مقطع زندگی شما رقم میخورد .وی افزود :حمایت قاطع
رهبر معظم انقالب از شما و واگذاری اختیارات فوقالعاده
و بینظیر طی  ۴۰ســال گذشته نظام اسالمی ایــران به
خصوص در دور دوم ریاستجمهوری شما نشان از آن دارد
که میخواهند شما و جامعه اسالمیمان در مسیر رشد و
شکوفایی و نمو اندیشههای متعالی قرار گیرید .قاضی زاده
تصریحکرد:اینموضوعنیازمندتغییردرروشوتغییردرتیم
همکاروهمچنین،نیازمندفکرمکتبیومردمیاست.

...
احزاب

حجاریان:هستهسختاصالحات،دولت
پنهاناصالحطلباناست
سعیدحجاریانازچهرههایبرجستهاصالحطلبانانتقادات
تندی را متوجه دولت روحانی کرد و با «کرخت» و «گیج»
خواندن آن به اصالح طلبان توصیه کرد تا به او نهیب بزنند.
وی همچنین توضیحاتی دربــاره هسته سخت اصالحات
ارائه کرد .سعید حجاریان در گفت و گو با شرق درباره دولت
دوم روحانی گفت :ترجیح میدهم از واژه «تعلیق» استفاده
کنموبگویموضعیتدولتروحانی«تعلیقدرتعلیق»است.
وی افزود :اکنون دولت روحانی در حوزه پرتالطم اقتصاد،
ازیکطرف با متغیرهای بیرونی نظیر تحریم و ...درگیر و از
طرفدیگرباسنگاندازیهایداخلیمواجهاست،بهنحوی
کهامکانتصمیمگیریوکنشگریازدولتسلبشدهاست.
اینتئوریسینبرجستهجریاناصالحاتدرادامهاینمصاحبه
تأکید کرد :واقعیت این است که دولت جرئت تصمیمگیری
ندارد ،بههمیندلیل همیشه میخواهد زمان بخرد .االن
بعضی منتظرند دموکراتها در کنگره رأی بیاورند و ترامپ
تضعیف شود ،اما شاید اینگونه نشد .بعضی دیگر منتظرند
ترامپ رئیسجمهور یـکدورهای شود ،اما شاید تا 2024
رئیسجمهور ماند .ما باید به عواملی که مربوط به خودمان
است،چنگبزنیم.حجاریاندربخشدیگریازاینمصاحبه
دربارهایدههستهسختاصالحاتکهپیشترمطرحکردهبود،
گفت :من ذیل هسته سخت ،ب ه دنبال آدمهای بهاصطالح
پایکار و پیگیر میگردم .وی درباره رابطه اصالح طلبان با
دولت هم گفت :من معتقدم میشود اصالحطلبان بگویند
دولت روحانی ،دولت ما نیست ،مشروط بر این که ذکر کنند
دولت،متعلقبهچهجریانیاست«.هستهسختاصالحات»
قدرتدرتقدیراست،یعنیدولتپنهاناصالحطلباناست.
اگراینهستهشکلبگیرد،میتوانمرزهارامشخصکردوبه
صراحت بیان کرد که دولت در چه زمینی بازی میکند .وی
افزود :دولت کرخت و گیج است و در زمین اصالحات بازی
نمیکند.حجاریان تأکید کرد :در این شرایط اصالح طلبان
باید به دولت نهیب بزنند وبگویند اگر همه موضع رادیکال
گرفتند ،رئیسجمهور باید عرف بینالملل را مراعات کند و
رادیکالنشود.

CMYK

