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ممانعت ایران از مهاجرت ساالنه
یک میلیون مهاجر به اروپا

...

ویژه های خراسان

بحث ها درباره اصالح قانون اساسی؛
اظهارنظر ِصرف یا خبر؟

اجبار مدیران دولتی به ارائه
فهرست درآمدها
طبقبرنامهتهیهشدهتوسطیکمسئولمهم
اقتصادی که به همه ادارات و سازمان های
دولتی ابالغ شده ،قرار است در اجرای ماده
 37قانون محاسبات عمومی کشور ،گزارش
عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص
حصول صحیح و به موقع درآمدهای مصوب
تهیهوهردوماهیکبارارسالشود.همچنین
مدیران مربوط موظف شده اند علل تحقق
نیافتن احتمالی منابع عمومی خود را نیز
تدوین و در موعد مقرر ارسال کنند که ناقص
بودن اطالعات واصله ،باعث اعاده و به منزله
اجرا نشدن این دستور دولت خواهد بود.

چهره ها و گفته ها

دنیل الریــســون تحلیل گــر مسائل
خاورمیانهدرنشریهآمریکایی«آمریکن
کانسرواتیو» در مطلبی بــا اشـــاره به
سیاستهای آمریکا در برابر ایران ،با نام
«فشارحداکثری»تنهانتیجهاینسیاست
را تحکیم قـــدرت حکومت
و افـــزایـــش دشــمــنــی و
مقاومت ملت ایــران در
برابر آمریکا و متحدانش
میداند/.تابناک

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح
طلب تأکید کــرد :مــا از دولــت آقــای
روحانی حمایت کردیم و پای اصالح
طلبان هم نوشته شده
و نــمــی تــوانــیــم هــم از
این مسئله خودمان را
مصون بــداریــم/ .
فارس

قدرتعلی حشمتیان دبیرکل حزب
مستقل واعتدال گفت :آقای روحانی
شما میگویید که به جریان اعتدال
تعلق داریـــد ولــی در عمل اعتقادی
بــه ایـــن جــریــان نــداریــد
و مــــشــــاور ه خــــود را
فــقــط بــا اصــاحــات و
اصــولــگــرایــان انــجــام
میدهید/ .مهر

پانا-رئیسکمیسیونامنیتملیبااشارهبهممانعتایرانازورودیکمیلیونمهاجرغیرقانونیبهاروپادرهرسالاظهارکرد«:افرادیکهتهدید
ایرانراغیرممکنمیدانندبهتراستبهکمپهایپناهندگانغیرقانونیایرانسربزنندتامتوجهبحرانیشوندکهاروپاراتهدیدمیکند».فالحت
پیشهافزود:درکمپهایاطرافمرزایران،پناهجویانمتعددیهستندکهمقصدهمهآنهااروپاست.

واکنش ها به اظهارات اخیر روحانی
درباره اختیارات دولت
اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مطالبه کردن
از دولت به اندازه اختیاراتش که برخی از آن تعبیر
به ناکافی بودن اختیارات رئیس جمهور کردند،
با واکنش برخی شخصیت ها و رسانه های کشور
روبه رو شد.
▪حسین شریعتمداری :چرا برای تصدی پست
ریاست جمهوری نامزد شدید؟

درموضعگیریصریح،حسینشریعتمداریمدیر
مسئول کیهان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس
جمهور در باره فقدان اختیارات کافی نوشت:
جناب روحانی در تمامی طول چهل سال گذشته
یکی از مسئوالن بلندپایه نظام بودهاند ،بنابراین
نمیتوانند ادعا کنند که از ساز و کارهای قانونی
جمهوریاسالمیایرانبیخبربودهاندوسوالاین
است که وقتی میدانستید رئیسجمهور -به قول
خودتان -برای انجام وظایفی که قانون اساسی
بر عهده او گذاشته است ،اختیارات الزم و کافی
ندارد! چرا برای تصدی پست ریاست جمهوری
نامزدشدید؟!شریعتمداریدرنهایتتصریحکرد:
حضرت عالی برای پیمودن این راه «اختیار الزم»
را داشتید ولی با عرض پوزش این سوال در میان
است که آیا «توان الزم» را هم داشتید؟
▪گالیه آفتاب یزد از روحانی

روزنامه اصالح طلب آفتاب یزد هم در گزارشی با
تیتر « گالیه از حدود اختیارات پس از  ۶سال!» که

تیتر یک ایــن روزنــامــه شــده اســت ،تأکید کرد:
اکنون حسن روحانی پس از شش سال از حدود
اختیاراتش در برابر مطالبات جامعه گله میکند و
آن را افزون میداند! محمد صادق جوادی حصار
فعال سیاسی اصــاح طلب نیز دربــاره سخنان
اخیر رئیس جمهور به این روزنامه گفت :به نظر
میرسد که رسانهها و احزاب قبل از رای اعتماد به
یک رئیس جمهور از سوی مردم باید او را به چالش
بکشانند تا شعارهایش را با حــدود اختیاراتش
تطبیق دهند .در صورت منطقی نبودن شعارها
اساسا نباید مردم به او رای دهند .حسن اسدی
زیدآبادی ،فعال سیاسی هم در توئیتی نوشت:
آقای روحانی میفرمایند محدودیتهای دولت
را درک کنید .بسیار خب! شما که با نظام غریبه
نبودید؛ شرط انصاف این بود که این حرفها را
موقع انتخابات میگفتید.
دراینمیانروزگذشتهحجتاالسالموالمسلمین
سیدابراهیم رئیسی هم در جلسه مسئوالن عالی
قضایی بدون آن که اشاره ای مستقیم به اظهارات
رئیس جمهور داشــتــه باشد گفت« :همه قــوا،
دستگاهها و مسئوالن از اختیارات کافی و قانونی
برایانجاموظایفخودبرخوردارهستندوکوچک
ترین سستی در عمل به تکالیف نباید وجود داشته
باشد ».وی تاکید کرد« :در همین زمینه ،اولویت
اصلی تالش برای بهبود وضعیت معیشت مردم
است .انتظار مردم از مسئوالن نظام ،کنشگری
فعال در عمل به وظایف قانونی است».

«برای اصالح قانون اساسی باید براساس اصل
 177ایــن قانون عمل کــرد ».ایــن اظهارنظر
سخنگویشوراینگهباندرگفتوگوباپایگاه
اعتمادآنالینهممیتواندیکطرحبحثنظری
درباره اصالح قانون اساسی باشد – که در این
صــورت یک موضوع بدیهی را مطرح کــرده و
اهمیت چندانی ندارد – و هم می تواند ناظر به
خبری درباره تحوالت پشت پرده باشد .به ویژه
این صحبت از آن نظر مهم می شود که به تازگی
تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید در حال
تهیه نامه ای خطاب به رهبر انقالب هستند که
یکی از مفاد آن درخواست تغییر در مفاد قانون
اساسیاست.مصطفیکواکبیان،نمایندهمردم
تهران هفته گذشته در گفت و گو با ایرنا عنوان
ایننامهرا«طرحجمهوریتسوم»خواندهوگفته
بودکهاینطرحتاخردادماهنهاییمیشود.
همچنینبهگزارشایرناالیاسحضرتینماینده
تهران چند روز پس از این توضیح کواکبیان در
یادداشتینوشتهاست«:ضرورتاصالحموادی
از قانون اساسی ،بهویژه در بحث تنظیم حوزه
فعالیت ،اختیارات ،وظایف و مسئولیتهای
دستگاههایمختلفاعمازقوایمجریه،مقننه
و قضاییه ،دستگاه رهبری ،شورای نگهبان،
تشخیص مصلحت نظام و دیگر دستگاهها
احساس میشود و الزم است که اقداماتی در
اینبارهانجامشود».
عزتا...یوسفیانمالنمایندهآملنیزیکشنبه
گذشتهدرنطقمیاندستوربرضرورتاصالح
قانوناساسیتأکیدکرد.
اگر چه موضوع اصالح قانون اساسی همواره
مطرح بوده و حتی در مــواردی مانند مهر ماه
سال  96برخی نمایندگان اظهارنظرهای
جدیتریدراینبارهکردهاند،امابحثاصالح
قانون اساسی در ماه ها و به ویژه روزهای اخیر
داغترازهمیشهدرمحافلسیاسیمطرحبوده
اســت .بهمن ماه سال گذشته خبری دربــاره
دستور رهبر انقالب برای اصالح چهار ماهه
ساختار کشور منتشر شد که برخی گمانه زنی

ها آن را به سمت مسئله اصالح قانون اساسی
برد هرچند بعدا علی الریجانی ،رئیس مجلس
در گفت وگویی تصریح کــرد که ایــن دستور
برای تغییر ساختار بودجه کشور است و تغییر
قانون اساسی اولویت فعلی کشور نیست.
او به درستی اشاره کرد که هم اکنون از تمام
ظرفیتهایقانوناساسیاستفادهنمیشودو
دراینشرایطتغییرقانونتغییریدرمشکالت
کشور ایجاد نمی کند .عــده ای دیگر مانند
علی مطهری معتقدند ایــن مسئله ضــرورت
فعلی کشور است و موضوعاتی مانند جایگاه
مجمع تشخیص ،اختیارات شورای نگهبان و
...نیازمنداصالحاتیدرقانوناساسیاست.
▪عضوحقوقدانشوراینگهبان:هیچبحثی
دربارهاصالحقانوناساسیمطرحنیست

با همه این اوصاف به نظر می رسد در پس پرده
این اظهارنظرهای مکرر تحول خاصی در جریان
نباشد ،چه این که اساسا هیچ کس یک مصداق
یا موضوع خاص برای تغییر در قانون اساسی را
مطرحنمیکندوهمهصرفادربارهکلیتآنگفت
وگومیکنند.آنهمدرشرایطیکهمسئلهاصلی
کشور ،معیشت مردم و مقابله با جنگ اقتصادی
است .هفته گذشته سیامک ره پیک دیگر عضو
حــقــوقدان شــورای نگهبان گفته بــود که االن
هیچ بحثی درباره این موضوع مطرح نیست .او
در پاسخ به این سوال که آیا از طرف بزرگان نظام
بازخورد یا پیامی درباره این موضوع وجود دارد،
گفت« :نه ،من اطالعی ندارم .باید از خودشان
بپرسید».سیدفضلا...موسوی،عضوحقوقدان
شوراینگهباندرگفتوگوبااعتمادآنالیندرباره
احتمالاصالحقانوناساسیگفتفع ً
الصحبتی
در اینباره مطرح نشده و باید از کسانی که این
موضوع را مطرح میکنند پرسید که این اصالح
باید درباره چه مباحثی انجام گیرد .به نظر می
رسد مرداد امسال که سی امین سالگرد اصالح
قانوناساسیدرجمهوریاسالمیاست،مباحث
دربارهاینموضوعداغترشود.

دفاعیه کریمی قدوسی با چاشنی تعریض های سیاسی
نــمــایــنــده مشهد در مجلس در واکــنــش به
برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی،
توضیحاتی درباره وضعیت خانوادگی و زندگی
خود منتشر کرد .به گزارش خبرگزاری دانشجو،
جواد کریمی قدوسی در این یادداشت با اشاره
به تولد خــود در شهر مقدس مشهد در سال
 ،1334به سوابق فعالیت های انقالبی خود در
پیش و پس از انقالب اشاره و در تشریح وضعیت
خانوادگی خود تصریح کرد که پدرش ابوالقاسم

کریمی قدوسی از کسبه مشهور مشهد در شغل
شریف خیاطی خادم علیبنموسیالرضا متولد

 1296و در صحن آزادی حرم مطهر دفن شده
است .این نماینده مجلس همچنین مادر خود را
نیز از خانواده اصیل یزدی معرفی کرد .کریمی
قدوسی در بخش دیگری از این یادداشت که
به نظر در کنایه به رئیس جمهور است ،نوشت:
تحصیالتم را در ایــران گذراندم و به دانشگاه
گالسکو نرفتهام و مدارک تحصیلیام اصیل و
بدون تقلب است.
نماینده مشهد در مجلس در کنایه ای دیگر به

برخی شخصیت ها نوشت« :میلی به زندگی
اشرافی و سکونت در مراکز تشریفاتی نداشتهام
و به سبک زندگی پاسداری وفــادار بــودهام...
د هها و صدها هکتار زمین و چند ده حلقه چاه
از سرمایه ملت در ورامین و هیچ کجای دیگر
نگرفتهام .»...چندی پیش کریمی قدوسی از
محمد مهاجری فعال رسانه ای حامی دولت به
دلیل ادعای افغانی االصل بودن این نماینده
مجلس ،شکایت کرده بود.

...

خارجازدستور
محمد اکبری

ریاستالریجانیدربهارستان12
سالهمیشود؟
بانزدیک شدن به زمان برگزاری چهارمین
دوره انتخابات هیئت رئیسه دهمین دوره
مجلس در هفتم خرداد صحبت هایی مبنی
بر تجدید تصمیم مستقلین و امیدی ها بر سر
اجماع برای ریاست علی الریجانی و نواب
رئیسی علی مطهری و مسعود پزشکیان به
گوشمیرسد.

مازنی:ناطقنوریآمادگی
زعامتگفتوگویملیراندارد
حجت االسالم احمد مازنی درباره این که آیا
قرار است آقای ناطق نوری زعامت و رهبری
گفتوگویملیراعهدهدارشود،گفت:آقای
ناطق نوری از گفت وگوی ملی استقبال کرد
اما به نظر نمی رسد آمادگی داشته باشند.
ضمن این که ضرورت ندارد ایشان یا آقای
خاتمیعهدهدارمسئولیتاینکارشوند  .

...
خبر

محکومیت یک جاسوس
به  10سال حبس

سخنگوی قــوه قضاییه از محکومیت یک
دانشجوی دختر ایرانی به 10سال حبس به
جرمجاسوسیبراساساظهاراتخوداوخبر
داد.بهگزارشتسنیم غالمحسین اسماعیلی
نام این فرد را اعالم نکرده است .او با اشاره
به مسئولیت این فرد در میز ایران در شورای
فرهنگی انگلیس موسوم به بریتیش کانسل
و مدیریت پــروژه های مختلف ضدفرهنگی
توسطاینفردگفت:ویباگروههایمختلف
به ویژه در زمینه هنر و تئاتر ارتباط گرفت تا در
این زمینه بتواند پروژههای نفوذ و شبیخون
فرهنگی را عملیاتی کند .سخنگوی قوه
قضاییه از فرد خاصی نام نبرد و نیز به بدوی یا
نهاییبودنحکممحکومعلیهاشارهاینکرد.
برخیرسانههایخارجیمدعیهستندفرد
محکوم« ،ارس امیری» است که در یک سال
گذشتهدومرتبهبازداشتشدهاست.بهگفته
غالمحسیناسماعیلیاینمحکوم،همکاری
خوبیدرشناختاجزایدیگراینشبکهنفوذ
داشتهوبراساساقاریرخودبه 10سالحبس
محکوم شــده اســت .درهمین حــال وزارت
خارجه انگلیس درباره این حکم محکومیت
بیانیهایصادرکردهوازمحکومیتیکایرانی
انگلیسیابرازنگرانیکردهاست.

