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تازههای مطبوعات
••فرهیختگان -گمانهزنیها درباره تغییر وزرای اقتصادی
کابینه نشان میدهد کفه تــرازو به نفع نوبخت سنگین
میشود ،به نظر میرسد کشمکش کارگزاران سازندگی و
اعتدال و توسعه در دولت همچنان ادامه دارد.
••همشهری -این روزنامه در گزارش خود با موضوع حال و
هوای دهه شصتی ها تأکید کرد :براساس آمارها21درصد
از کل جمعیت ایران را متولدان دهه 60تشکیل میدهند.
33درصد از شاغالن و 53.2درصــد از کل بیکاران دهه
شصتی هستند 32.7 .درصد از مردان و  19.2درصد
از زنان این نسل هرگز ازدواج نکرد هاند 96.2 .درصد
آن ها باسواد هستند 34.5 ،درصد آن ها دانش آموخته
مراکز آموزش عالی و  7.6درصد آن ها هنوز در حال ادامه
تحصیل هستند.
••جوان -مسئله نفوذ و بقای مافیای کنکور مثل ماجرای
گرفتن کمکهای مالی اجــبــاری از والــدیــن اســت که
آموزشوپرورش در رسانهها آن را دغدغه خود میداند و
قول برخورد با متخلفان را میدهد ،اما با وجود برخوردهای
وعده داده شده گرفتن پول از والدین به روال تبدیل میشود
و بعدها صدایش در میآید که بخشنامههای محرمانهای
دســت مــدارس را در گرفتن پــول از والــدیــن به عناوین
مختلف بازمیگذارد؛ به شرطی که شاکی پیدا نکنند و
برای پولهای دریافتی عنوانی غیر از شهریه و کمکهای
اختیاری بیابند.
••اعتماد -عباس عبدی فعال سیاسی اصــاح طلب با
انتقاد از احضار برخی سلبریتی ها برای توضیح درباره
کمک های جمع آوری شده از مردم برای زلزله زدگان
کرمانشاه نوشت :در جامعهای زندگی میکنیم که تعداد
زیادی از تخلفات و رشوه و اختالس با ارقام نجومی وجود
دارد و مردم گمان میکنند که فقط به تعداد معدودی از
آن ها رسیدگی میشود؛ آن هم اختالسهایی که از اموال
عمومی میشود ،حال چگونه به این مسئله گیر دادهاند؟
در هر حال امیدواریم رسیدگی شفاف و همراه با گزارش
دقیقی به مردم داده شود تا حقانیت و کیفیت قانونی بودن
این اقدام معلوم شود.
••کیهان-اینروزنامهباانتقادازهیئتنظارتبرمطبوعات
نوشت :هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل گزارش «دالر با
برجام 18هزار تومان شد با FATFچند؟!» که در شماره یک
شنبه گذشته کیهان منتشر شد به این روزنامه تذکر داده و
پرونده کیهان را به دادگاه ارسال کرده است ،این در حالی
است که کیهان تنها گزارشی از وضعیت موجود و خطرات
پیش رو ارائه کرده بود و از سوی دیگر دولت چنین غیرتی
را برای ارزشهــای دینی و ملی که از سوی روزنامههای
زنجیرهای حامی خود زیر سوال میرود نشان نمیدهد!

...

انعکاس
••پارس نیوز مدعی شد  :در جدیدترین رده بندی جهانی،
گذرنامهژاپنیتوانستدرصدرفهرستمعتبرترینگذرنامه
های جهان قرار بگیرد .با استفاده از گذرنامه ژاپنی می
توان بدون روادید به  190کشور جهان سفر کرد .در این
رتبه بندی  201کشور لحاظ شدهاند.گذرنامه ایرانی در
این فهرست ،همراه با جمهوری دموکراتیک کنگو با امکان
ورود بدون روادید به  43کشور جهان در رتبه  98قرار دارد.
در این رتبه بندی  182کشور قبل از ایران قرار گرفته اند.
••الف نوشت  :نقص فنی و خطای انسانی مهم ترین دالیل
سقوط جت شخصی خانواده ترکیه ای «باشاران» در ایران
بود .در فصل مقدماتی گزارش آمده است که دخالت فنی
خلبانآندرهدایتهواپیمابهشکلغلطصورتگرفتهودر
نتیجه خطای انسانی نیز در این سقوط نقش داشته است.
تدوینگرانگزارشسقوطفنیاینهواپیمااعالمکردندکه
دوخلبانزناینهواپیمایجتدرخصوصچگونگیبرخورد
با شرایط اضطراری به انــدازه کافی آموزش ندیده بودند و
نتوانستنددردقایقنخستپیشازبروزحادثهوقبلازکاهش
ناگهانیارتفاعاقداماتالزمراانجامدهند.
•• تابناک مدعی شد :وحید جلیلی با نقد ساختاری صدا
وسیما ،گفت« :سازمان صدا و سیما به اسم برنامهسازی به
اشغال طبقه مرفه بیهویت درآمده است و یک اقلیتی برای
صدا و سیما تعیین تکلیف میکنند .صدا و سیما راجع به
انقالب سریال میسازد که  ۱۰۰قسمت دارد ،اما دین و
اسالم در آن وجود ندارد ،چرا مدیران ما شرمنده هستند و
خجالت میکشند ».او در ادامه گفت« :سازمان صدا و سیما
را در خدمت اقلیت محدود درآوردهایــد .در طول این ۲۰
سال گذشته آیا یک شخصیت حزباللهی در سریالها نشان
دادهاید؟ فردی همچون حاج کاظم را در سینما هم نداریم» .
••عصرخودرو مدعی شد  :در دورههایی امور مربوط به
صنعتخودروتوسطیکمدیرکلدروزارتصنعت،معدنو
تجارت انجام میشد و مشکل خاصی از قبیل قیمتگذاری
و مواردی از این دست وجود نداشت و سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران نیز پیگیریهای الزم را انجام میداد
و وزارتخانه تنها نظارت بر این اقدامات را بر عهده داشت اما
پس از آن و در دولت نهم ،رئیسجمهوری به صورت مستقیم
وارد حوزه صنعت خودرو شد و اعالم کرد که در این صنعت
دخالت خواهد کرد .از این نقطه بود که سراشیبی صنعت
خودرو آغاز شد؛ به گونهای که اگر با انتخاب مدیران جدید
این صنعت نفسی تازه میکرد ،دوباره نگرشهای سیاسی
وارد موضوع می شد و این صنعت را به روز سیاه مینشاند.

توضیحات فرماندار قم درباره تاسیس مرکز
فرهنگی خارجی در یک روستا
تسنیم -حجتاالسالم مجتبی ذوالنور نماینده مردم
قم در مجلس شــورای اسالمی از اقــدام هلند و دانمارک
برای تاسیس مرکز فرهنگی در قم خبر داد و گفت :هلند و
دانمارک و برخی کشورهای دیگر در روستای مبارکآباد
قم که بیشتر ساکنانش اتباع افغانستانی هستند ،مرکز
فرهنگی افتتاح کردهاند .وی با بیان این که این دو کشور با
ت فرهنگی فعالیت خود را در قم آغاز کردهاند،
پوشش فعالی 
تصریح کرد :اصل این مسئله مشکوک است و باید مسئوالن
مربوط به این مهم توجه الزم را داشته باشند .درهمین حال
فرماندار قم درباره اظهارات نماینده قم گفت :تا جایی که
بندهاطالعدارماینگروهازسویکمیساریایعالیسازمان
ملل متحد برای رسیدگی به موضوع اتباع مأمور شدهاند.
رضا سیار افزود :فعالیت آن ها در ایران قانونی است.

توصیه های رهبرمعظم انقالب به امام جمعه جدید ایالم
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
با صــدور حکمی حجتاالسالم ا. ..نـــور کریمیتبار
را بهعنوان نمایند ه ولیفقیه در استان و امــام جمعه
شهر ایــام منصوب کردند .به گــزارش پایگاه اطالع
رســانــی دفتر حفظ و نشر آثــار آیــت ا ...خامنه ای،
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به ایــن شــرح است:
«بسما...الرحمنالرحیم ،جناب حجتاالسالم آقای

حاج شیخ ا. ..نــور کریمی تبار دامتافاضاته؛ در پی
استعفای جناب حجتاالسالم آقــای لطفی دامت
توفیقاته از امامت جمعه ایــام ،با قــدردانــی و تشکر
از خدمات چندین ساله ایشان ،جناب عالی را که از
میان مردم مؤمن و وفــادار آن استان برخاسته و مدت
ها به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و بحمدا...
از صالحیت الزم برخوردار هستید ،به امامت جمعه

در نشستی تخصصی در الهه با حضور کارشناسان حقوقی و اقتصادی تاکید شد

تحریم های آمریکا ،آبان ماه شروع نمی شود!

اوج تحریم ها خرداد تا شهریور بوده و از آبان شاهد افول فشارهای آمریکا خواهیم بود
کارشناسان متخصص حوزه حقوق بین الملل و تحریم
های اقتصادی در نشست تخصصی بررسی تاثیرات
تحریم های آمریکا علیه ایران درشهر الهه هلند تاکید
کردند که اگرچه بخشی از تحریم های آمریکا علیه ایران
از ماه نوامبر (آبان) آغاز می شود اما شروع ماه نوامبر اوج
فشار و تهدید تحریم ها نخواهد بود ،بلکه شاهد افول
فشارها خواهیم بود .به گزارش خراسان ،این نشست
با حضور نویسندگان و محققانی از پروژه تحریم های
اقتصادی از منظر حقوق بین الملل (Sanctions under
 )International Lawدر دفتر مرکز حقوقی و داوری
الهه ( )HCLAبرگزار شد .در این جلسه کارشناسان
با اشاره به تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات برگرفته از
منابع جهانی تجارت ،صندوق بین المللی پول ،بازار
نفت و کاال به ویژه ارزیابی سیاست ها و مقررات اعمال
تحریم وزارت خزانه داری آمریکاتصریح کردندکه این
کشور تمام تالش های ممکن را تا کنون انجام داده و
بررسی ها نشان می دهد که «پیک (اوج) آثار تحریم ها
بین ژوئن تا سپتامبر ( 2018خــرداد تا شهریور )97
بوده است ».براساس نکاتی که کارشناسان این نشست
مطرح کردند« ،بازارهای پولی و تجاری جهان (حتی
چین و روسیه) از قبل از ژوئن (خرداد) به دلیل ترس و
بالتکلیفی و احتیاط بیش از اندازه و به منظور در امان
بودن از آثار مجازات های خودسرانه آمریکا ،حتی بیشتر
از الزامات حقوقی اقدام به اعمال محدودیت ها برای
تجارت با ایران کرده اند .لذا موضوعات دیگری نیست که
بشود به محدودیت های ناشی از تحریم ها و تهدیدهای
آمریکا افــزود ».همچنین در این نشست تخصصی با
اشاره به « اخبار و گزارش هایی مبنی بر اعطای معافیت
هایی در حوزه تحریم ها به بعضی از صنایع و کشورها»
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از خدمت گزاری به مردم تا بهره گیری از نخبگان

تصریح شده است« :پیش بینی می شود با شروع رسمی
تحریم ها ،بعضی از کشورها حتی با یک سری معافیت
ها مواجه شوند و این خود آن فشار روانی  تهدیدهای
آمریکا را کمتر می کند ».کارشناسان حقوقی و اقتصادی
تاکید کرده اند که «یک اجماع جهانی علیه آمریکا در
خصوص اعمال مقررات فرا سرزمینی ایجاد شده به
نوعی که بسیاری از کشورها و حتی موسسات مستقل
آمریکایی یا شرکت های اروپایی این جرئت را پیدا کرده
اند که آشکارا سیاست های آمریکا را در حــوزه های
حقوقی -اقتصادی به چالش بکشند...و حمایت های
حقوقی اتحادیه اروپا و تالش برای راه اندازی مکانیزم
های پولی و بانکی به نوعی زمینه ساز اعتماد به نفس
بیشتر شرکت ها و بانک هــای غیرآمریکایی اســت».
این کارشناسان در جمع بندی این نشست تاکید کردند :
ّ
نوامبر(آبان) در واقع شروع رسمی
نتیجه این که ،ماه
تحریم ها و اقداماتی است که از ماه ها قبل عملیاتی
شده و آثارش را بر بازار گذاشته است .در حالی که ما از
ماه نوامبر حتی شاهد عملیاتی تر شدن آلترناتیوهای
حقوقی و حتی بانکی بیشتری برای به چالش کشیده
شدن سیاست های تحریمی آمریکا خواهیم بود.
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و نــمــایــنــدگــی خـــود مــنــصــوب می
کنم .مــردم عزیز آن استان مــرزی،
دوران های دشواری را در سال های
دفــاع مقدس و پس از آن گذرانیده
و با همه مشکالت ،وفـــاداری خود
بــه نظام اســامــی را حق ًا بــه اثبات
رسانید هاند .اکنون جناب عالی در
میان این مــردم بزرگوار و فداکار به
قبول وظیفه سنگینی مفتخر گشتهاید .انتظار می رود
با هم ه توان در خدمت گزاری به آنان کوشیده و با تقویت
مجموعههای دلسوز و انقالبی به مجاهدات فکری و

عملی در زمینههای گوناگون مدد رسانید.
ارتباطنزدیکوصمیمیباجوانانوسلوک
مردمی با همگان و بهرهگیری از نخبگان
و دانشگاهیان را توصیه می کنم و مزید
توفیقات الهی را برای جناب عالی مسئلت
می نمایم  ».دو هفته پیش حجت االسالم
محمدنقی لطفی امــام جمعه و نماینده
سابق ولی فقیه در استان ایالم طی نامه ای
به رهبر معظم انقالب استعفای خود را اعالم کرده بود.
سال گذشته تصاویری از خودروی مورد استفاده امام
جمعه ایالم با انتقاد مردم روبه رو شده بود.

کلیات طرح تغییر شرایط بازداشت موقت در مجلس تصویب شد

بازداشت موقت محدود می شود
نمایندگان مجلس کلیات طرح اصالح ماده  ۲۴۲قانون
آیین دادرسی کیفری را که درباره بازداشت موقت متهمان
است تصویب کردند .این طرح اگر به قانون تبدیل شود
دایره بازداشت موقت را کاهش می دهد .کلیات این طرح
 ۱۶۹رایموافق ۲۰،رایمخالفو ۷رایممتنعازمجموع
 ۲۲۵نماینده حاضر در جلسه داشــت و از آن جایی که
رسیدگی به آن با قید یک فوریت بود طبق آییننامه داخلی
مجلس به منظور بررسی جزئیات به کمیسیون تخصصی
مربوط ارجــاع داده شد.طرح اصالحی مــاده  242که
درباره مدت «بازداشت موقت» متهمان بوده بدین شرح
است« :در کلیه جرایم ،هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار
تأمین ،متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی
به تصمیم نهایی در دادسرا نشود ،بازپرس مکلف به فک
و تخفیف قرار تأمین است .اگر علل موجهی برای تمدید
قرار وجود داشته باشد ،با ذکر علل مزبور و تایید دادستان
فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب

به متهم ابالغ میشود .متهم میتواند از این تصمیم ظرف
مدت  ۱۰روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
در جرایم مستوجب ،قصاص نفس ،قصاص عضو کامل و
جرایم مستوجب اعدام در حدود ،هرگاه بازداشت متهم
ادامه یابد ،هر دو ماه یک بار باید قرار صادره مورد بازبینی
قرار گیرد .در صورت ابقای قرار ،باید به تایید دادستان
برسد و در صــورت مخالفت دادســتــان ،حل اختالف با
دادگاه صالح است .در هر صورت در جرایم موجب مجازات
سلب حیات ،مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم
مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمیکند».
طبقآییننامهداخلیمجلساگربررسیاینطرحبرمبنای
دو فوریت بود در صحن علنی به صورت دو شوری بررسی
شده و بررسی جزئیات آن پس از تصویب کلیات ادامه پیدا
میکرد اما اکنون به دلیل یک فوریتی بودن پس از تصویب
کلیاتبرایبررسیجزئیاتبهکمیسیونحقوقیوقضایی
ارسال شده است و سپس در صحن بررسی خواهد شد.

فرا خبر

قرار بازداشت موقت چه تغییری می کند؟
در صورت تصویب نهایی این طرح ،قرارهای بازداشت موقت در همه جرایم فقط برای یک ماه صادر می شود و تنها
برای یک دوره هم قابل تمدید است .این در حالی است که در شرایط فعلی در برخی جرایم سنگین مانند قصاص یا
اعدام حداقل بازداشت موقت دو ماهه است .همچنین بر اساس قانون فعلی ،در جرایم معمولی و غیرسنگین تمدید
چندباره بازداشت موقت امکان پذیر بوده و عم ً
ال ممکن است فردی ماه ها در بازداشت موقت به سر ببرد اما در نهایت
بی گناه شناخته شود .اگرچه در قانون راهکار درخواست خسارت از سوی فردی که بعد از این مدت بی گناه شناخته
می شود در نظر گرفته شده است اما طرح جدید در پی تغییر شرایط بازداشت موقت است .البته براساس این طرح،
در جرایم سنگین (شامل قصاص نفس ،قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود) قرار بازداشت متهم
در هر ماه دو بار مورد بازبینی قرار می گیرد و حداکثر آن نیز متناسب با نوع این جرم سنگین ،یک سال (برای جرایم
قصاص قطع عضو) یا دوسال (برای جرایم قصاص نفس) خواهد بود.
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گزارش خبری
لغو دستور توقیف  5میلیارد دالر اموال
ایران در ایتالیا
هادی محمدی – رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی
ریــاســت جمهوری اعــام کــرد« :دادگــــاه استیناف رم
درخواست حدود پنج میلیارد دالری عده ای از خواهان
هــای آمریکایی را بــرای توقیف امــوال بانک مرکزی رد
کرد» .این برای نخستین بار است که درباره چنین پرونده
ای اطالع رسانی رسمی انجام می شود .به گزارش ایرنا،
دکتر محسن محبی دراین باره افزود :رای دادگاه آمریکا
در این زمینه هنوز در ایتالیا شناسایی نشده اما دادگاه رم
در ایتالیا در ژوئن  2018صرفا با درخواست خواهان های
آمریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین
خواسته صادر و کلیه اموال بانک مرکزی را به طور موقت
توقیف کرده بود .وی تاکید کرد :به دنبال تالش مستمر
مرکز و وکالی بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال
بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد.درباره این پرونده جزئیات
بیشتری منتشر نشده است ،اما براساس اطالعاتی که
تاکنون منتشر شده ظاهرا براساس رایی که در یک دادگاه
آمریکایی علیه اموال ایران صادر شده ،برخی آمریکایی ها با
شناسایی اموال ایران در ایتالیا خواستار توقیف اموال بانک
مرکزی ایران در این کشور شده اند که ظاهرا ابتدا براساس
رای یک دادگاه ایتالیایی کل اموال بانک مرکزی ایران در
این کشور مسدود شده اما اکنون دادگاه استیناف این رای
را لغو و این دستور توقیف را بال اثر کرده است.
▪وکالی ایران :آمریکا از پاسخ گویی فرار می کند

همچنین در الهــه نیز رونــد رسیدگی به شکایت بانک
مرکزی ایران از توقیف غیرقانونی دو میلیارد دالر از اموال
ایران توسط آمریکا ادامه دارد و روز گذشته دومین جلسه
استماع این دادگاه برگزار شد و تیم وکالی ایران ضمن
بیان ادله خود درباره نقض عهدنامه مودت از سوی آمریکا
از طریق تصرف دارایی های بانک مرکزی ،آمریکا را متهم
کردند که برای فرار از پاسخ گویی به موارد اتهامی ،ایران
را به حمایت از تروریسم متهم می کند .در روز نخست این
دادگــاه که دوشنبه برگزار شد ،ادله تیم حقوقی آمریکا
استماع شده بود.گفتنی است جمهوری اسالمی ایران
 26خرداد  95درباره اختالف مربوط به تخلفات دولت
آمریکا در خصوص پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق
کنسولی میان ایران وآمریکا ،دادخواستی را در دفتر دیوان
بینالمللی دادگستری ثبت کرد .بنا بر برنامه اعالم شده
از سوی دادگــاه ،آمریکا و ایران به ترتیب در روزهای پنج
شنبه وجمعه آینده سه ساعت زمان برای پاسخ گویی به
موارد مطرح شده از سوی طرف مقابل و بیان مطالب خود
در اختیار دارند.

انتقادهای صریح آیت ا ...مکارم شیرازی
ازدولت درباره گرانی ها و قیمت دالر
آیت ا ...مکارم شیرازی با تاکید بر این که مشکالت
کشور با فرافکنی و مقصر جلوه دادن دیــگــران حل
نخواهد شد ،از دولتمردان و مسئوالن خواست با مردم
صادق باشند و تمام تالش خود را برای حل مشکالت
به کار گیرند.به گزارش رسا ،این مرجع تقلید در آغاز
درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم تصریح کرد:
مشکل گرانی های وحشتناک کمر برخی از مردم را
شکسته است ،آن هایی که می خواهند اجاره بدهند
دچار مشکل هستند؛ آن هایی که می خواهند برای
فرزندان خود جهیزیه تهیه کنند مانده اند ،بدهکاران
در پرداخت بدهی خود دچار مشکل شده اند ،برخی
از مردم نیز برای تامین مایحتاج اولیه زندگی و درمان
مانده اند .وی با بیان این که همه در مشکالت سهم
دارند و باید اصالحات را از خودشان شروع کنند ،افزود:
دولت بدون شک در مشکل گرانی بی تقصیر نیست،
برای ارز بازار اولیه و ثانویه و به تازگی بازار ثالثه درست
کرده اند که مبادا قیمت دالر از  10هزار تومان کمتر
شود معلوم می شود دست شان در کار است.وی افزود:
مسئوالن و دولتمردان باید صادقانه با مردم صحبت
کنند ،مشکالت را بگویند ،از سویی عده ای از مردم نیز

تا می شنوند دالر و سکه باال و پایین شده صف می کشند
برای خرید و فروش؛ این خودش مشکل آفرین است،
عده ای از کسبه هم تا می شنوند اجناس گران می شود
دست به احتکار می زنند و کاالها را در اختیار مردم قرار
نمی دهند.استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم
با مذموم دانستن برخی از روش ها تصریح کرد :یک عده
از مردم تا وقتی فالن محصول و کاال کمیاب می شود
بیشتر هجوم می برند و بیش از حد نیازشان خرید می
کنند ،این کار نیز درست نیست و باید قبول کنیم که همه
ما در پدید آمدن چنین شرایطی مقصر هستیم.

محسن هاشمی  :امروز زمان اختالف نیست

پدرم اگر بودند دولت را تضعیف نمی کرد ند
رئیس شـــورای اســامــی شهر تــهــران نشست رئیس
جمهوری با جناح های سیاسی را مثبت ارزیابی کرد و
گفت  :گروه های مرجع ،تشکل های سیاسی و احزاب که
با مردم ارتباط دارند ،می توانند رابط خوبی بین دولت
و مردم باشند و با توجه به شرایط ،امروز زمان اختالف
نیست.محسنهاشمیدرگفتوگوباایرناضمنبیاناین
که دولت وقتی با مشکل مواجه و بحرانی از بیرون به ایران
تحمیلشودبایدبیشترازنخبگانومراجعسیاسیکشور
استفاده کند ،گفت  :آقای روحانی به طور قطع با کمک
بخش مهمی از اصالح طلبان به قدرت رسید و در دور
دوم هم با همراهی بخش عمده ای از اصولگرایان معتدل
رای آورد .بنابراین الزم بود هم با اصولگرایان معتدل و هم
اصالح طلبان معتدل روابط را صمیمی تر کند و درباره
برنامه های خود بیشتر توضیح دهــد.وی افــزود :آقای
روحانی نخستین جلسه را با اصالح طلبان گذاشتند و
شنیده ام که با معتدلین اصولگرا هم قرار است جلسه ای
بگذارند و امیدوارم که این کار را هم انجام دهند.
▪عقالنیت ،واقع گرایی و عمل گرایی گفتمان پیروز در
انتخابات  1400است

وی همچنین در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در این
باره که برای انتخابات 1400چه گفتمان و ادبیاتی برای
مردم جذابتر خواهد بود گفت :قطعا بدانید گفتمانی که
مخالف افراط و تفریط و طرفدار عقالنیت ،واقع گرایی و
عمل گرایی باشد .در واژههای سیاسی عمل گرایی خیلی
مهم است ولی در ایدهآل گرایی شما به دنبال بهترین ها
هستید اما در واقع گرایی ،شما بین بد و بدتر را انتخاب
میکنید.هاشمی دربــاره احتمال حضورش به عنوان
نامزد ریاست جمهوری 1400گفت :به نظرم کوته فکری

است که من اکنون فکر کنم سال  1400رئیس جمهور
می شوم و البته مشخص نیست تا آن زمان چه اتفاقاتی
بیفتد.رئیس شورای شهر تهران در این باره که اگر پدرتان
اکنون حضور داشتند ،از عملکرد دولت آقای روحانی
راضیبودند؟بابیاناینکه رضایتداشتنازیکعملکرد
یا هر کار دیگری امری نسبی است ،شما باید بپرسید از
چه بخشی از این کار رضایت دارید ،گفت :اکنون شرایط
دولت به گونهای است که نباید دولت را تضعیف کرد ،پدر
من هم اگر بودند اکنون دولت را تضعیف نمی کردند؛ مقام
معظم رهبری نیز گفتهاند که نباید دولت را تضعیف کنیم.
وی درباره دیدارهایش با رئیس جمهور و معاون اول وی
گفت :بیشتر در جلسات کاری آقای جهانگیری را مالقات
میکنم ،رئیسجمهور به علت مشغله کاری خود کمتر به
افراد فرصتی برای مالقات میدهند .البته دو بار برای
دیدار با رئیس جمهور درخواست وقت کردم که هر دو بار
آقای روحانی را مالقات کردم ...آخرین بار هشت ماه پیش
بود ،زمانی که میخواستند دانشگاه آزاد را از ما بگیرند،
آقای روحانی را مالقات کردم.
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