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امام حسن مجتبی(ع) می فرمایند:
س فى َق ْلب ِِه ِا َّ
الض ِ
َانَا ّ
جاب َل ُه.
ام ُن ِل َم ْن َل ْ
ال ال ِّرضا َا ْن َی ْد ُع َو اَ ...ف ُی ْس َت َ
م َی ْه ُج ْ
كسى كه در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نكند ،من ضمانت مىكنم كه خداوند دعایش را مستجاب كند.
(میزان الحكمه  ،حدیث )369
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تازههای مطبوعات
••آرمان ملی-روزنامهآرمانملیباتیتر«حادثهتلخ
کنارک؛بازهمخطا»ازخطایرخدادهدراینحادثه
انتقاد کرد .درعین حال ناخدا هوشنگ صمدی
فرمانده اسبق گردان تکاوران دریایی در یادداشتی
درهمین روزنامه نوشت« :اتفاقی که در منطقه
دریاییکنارکرقمخورددرمباحثنظامیطبیعی
استونقاطضعفیقطعادراینتمریندریاییوجود
داشته اما در علوم نظامی همواره احتمال چنین
خطاهاییمتصورشدهاست».
••وطن امروز -روزنامه وطن امروز با اشاره به کنایه
حسن روحانی در مناظرات ســال  92در تیتری
جالب به برکناری وزیر صمت واکنش نشان داد:
«عزل گازانبری وزیر صمت».این روزنامه همچنین
نوشت :تغییر وزیر صمت را میتوان مساوی تغییر
رویکرددولتدرخصوصاینوزارتخانهقلمدادکرد.
اساسارحمانییکشخصیتصنعتیبودوخیابانی
شخصیتی بازرگانی دارد ،رزومه این دو هم بر این
مهمصحهمیگذارد.
•• آفتاب یزد -این روزنامه در واکنش به برکناری
وزیرصمتبهایننکتهاشارهکردکهایشانازاولهم
نبایدرایاعتمادمیگرفت«:هرچندشخصرئیس
جمهور نیز باید خیلی پیشتر وقتی ناکارآمدی وزیر
صمتمحرزشدهبوددستبهکارمیشدواورابرکنار
میکرد.رسانههایی چون آفتاب یزد بارها و بارها در
خصوص عملکرد رحمانی نوشته و خواستار عکس
العمل مناسب رئیس جمهور با توجه به مطالبات
مردمشدهبودند».
••شرق -بعد از تیتر جنجالی هفته گذشته روزنامه
شرق درباره شورای نگهبان ،این بار ،این روزنامه
مصاحبهای با عباسعلی کدخدایی داشت و باز هم
تیترجنجالیزد«:ازکینهردصالحیتقانونتصویب
میکنند».
••ابتکار -روزنامه ابتکار در مصاحبه با مهدی آیتی
درباره مصوبات این روزهای مجلس گفتوگو کرد
و آیتی از این مصوبات به عنوان «مشق های شب
امتحانیمجلس»یادکرد.
••ایــران   -در روزهای اخیر توصیههایی از برخی
مسئوالناستانهایجنوبیکشورمنتشرشدهمبنی
براینکهباتوجهبهرطوبتهوادرشهرهایجنوبیو
احتمالشیوعویروسکرونابهجایکولرهایآبیاز
کولرهایگازیبرایتهویهوخشکنگهداشتندمای
هوایمنزلیامحلکاراستفادهشود.همچنینادعا
شده با بستن پنجرهها و خشک نگه داشتن فضای
اتاق میتوان از خطر مبتالشدن به ویروس کرونا
جلوگیری کرد یا آن را کاهش داد .این در حالی
است که تاکنون چنین فرضیههایی به لحاظ علمی
اثبات نشده و نظرهای متفاوتی در این زمینه وجود
داشتهاست.

انعکاس
•• تابناک مدعی شد  :بــرگــزاری جلسه میان
نمایندگانزاگرسنشینتوسط«غ.ت»دریکیاز
هتلهای الکچری تهران زمینه انتقاد از مجلسی
را که میخواهد انقالبی عمل کند ،کارآمد و قوی
باشد و ایرادهای مجالس گذشته را رفع کند ،مهیا
کرد .حتی برخی افراد خارج از مجلس هم برای
برقراری ارتباط با نمایندگان ،اقدام به برگزاری
مهمانیها و مراسم الکچری کرده اند که از جمله
آنمیتوانبهبرگزاریمراسمیتوسط«الف.الف»
ازمدیرانارشدهلدینگهایسرمایهگذارییکی
از بانکها که مدتی هم در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت مشغول فعالیت بوده است ،اشاره کرد.
حاالاینمراسم،دادبرخینمایندگانوکنشگران
سیاسی اصولگرا را درآورده است که خواهان
جلوگیریازبرگزاریآنهستند.
••بولتن نیوز مدعی شــد  :سمت واعــظــی در
دولت ،ریاست دفتر رئیس جمهور است و اساسا
درجایگاهیقرارنداردکهبتواندازجانبخودیک
وزیر را مجبور به انجام کاری بکند.اگر بنا باشد که
محمودواعظیهمانرویهرادرپیشبگیردودرهمه
امورقصداعمالنفوذداشتهباشد،بایدویرارئیس
جمهورحقیقیکشوربدانیمنهحسنروحانیرا.
••نامه نیوز نوشت  :مسعود خدابنده از اعضای
بریده از سازمان منافقین در روایتی جدید با اشاره
بهافرادیکهمنافقینبرایجذبآنهابهسازمان
تــاش میکردند ،گفت :ســازمــان اغلب سراغ
کسانی میرفت که احتمال همراهی آن ها با
سازمان وجود داشت .مثال آقای منتظری ،آقای
بنیصدر و ...یادم هست سازمان مدتی به دنبال
شجریان بود تا او را جذب کند که باالخره به زبان
آمدوعلنیعلیهشانحرفزدکهبگذارندوبروند.
••جهان نیوز نوشت :با توجه به اصل ۱۳۶قانون
اساسی که تاکید دارد در صورتی که پس از ابراز
اعتماد مجلس به دولــت نیمی از هیئت وزیــران
تغییر کند باید مجدد از مجلس شورای اسالمی
برایهیئتوزیرانتقاضایرأیاعتمادکند،نصف
کابینه با دارا بودن ۱۹وزارتخانه 9.5،است و تنها
بادوتغییردیگراعضایهیئتوزیرانبایدمجدداز
بهارستانیازدهمرایاعتمادبگیرند.
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بنزین«آشتیملی»رویآتشکارگزارانواصالحطلبان؟

پسازبگومگوهایاعضایکارگزارانواصالحطلبان،اکنوناظهارات رئیسدولتاصالحاتبهانهجدیدبراینقدهایجدیعلیهاینجریانشدهاست
صحبت های اخیر رئیس دولت اصالحات دربــاره «طرح آشتی ملی» با
واکنشهای بسیاری از سوی افراد متعدد از جناحهای مختلف رو به رو شد.
به خصوص این که این صحبت ها درحالی بیان شد که از چند هفته قبل،
درگیریلفظیمیانچهرههایشاخصجریاناصالحاتوحزبکارگزاران
برقراربودتاجاییکهحتیمرعشیسخنگویحزبکارگزارانبابتبرخی
اظهارات کرباسچی دبیرکل این حزب از اصالح طلبان عذرخواهی کرده
بود اما به تازگی سید محمد خاتمی در بخشی از سخنرانی ویدئویی به
پیام چند سال قبل خود در خصوص طرح «آشتی ملی» اشاره و اظهار کرده
بود« :وقتی من از آشتی ملی گفتم ،استقبالی از آن ایده نشد و حتی برخی
به آن اعتراض هم داشتند اما خدا میداند که من تنها از سر خیرخواهی آن
موضوعرامطرحکردم.مننهنگاهیبهقدرتدارمونهسرسوزنیدلمبرای
قدرتتنگشده».
▪انتقادهایتندسازندگیازرئیس انتخابات سخن نگوید؟ آیا میتواند
بر عوامل و افــرادی که اصالحات را
دولتاصالحات
به این روز نشاندند و کشاندند چشم
ببندد و مثال رفتار محمدعلی نجفی
شــهــردار اصالحطلب تــهــران را در
شلیک بــه قلب همسر جــوان خود
تقبیح نکند؟ آیا میتواند بیتفاوت به
حزب متبوع خود باشد که در صدد
تحریم انتخابات است؟» این روزنامه
با تاکید بر کارکردهای یک حزب
افــزود« :کارکرد حزب چیست؟ جز
دراین باره روزنامه سازندگی با اشاره ایناستکهتالشکندباورودبهدایره
به این پیام ویدئویی به شدت از آن قــدرت اصالحات مــورد نظر خود را
انتقاد کرد و نوشت« :رهبر سیاسی اعمال کند؟ آیا حزب برای کار خیریه
یک جناح که منادی آشتی ملی است تشکیل میشود یا تشکیل میشود
آیامیتواندچشمبرانتخاباتمجلس تا قدرت را در دست بگیرد؟ و راه به
ببنددوازضرورتحضورمردمدراین دست آوردن قــدرت ،جز شرکت در

انتخابات به صورت مستقیم است؟
آیاازدرونحزبوتشکیالتیکهمردم
را به عدم شرکت در انتخابات دعوت
میکند ،آشتی ملی و همبستگی
بیرون میآید؟ آیا از رفتار محمدرضا
عارف رئیس شورای عالی اصالحات
که وظیفه ذاتــی سازمانش ،سامان
دهــی یــک جــنــاح بـــرای شــرکــت در
انتخاباتاست،پیامهمبستگیووفاق
و آشتی ملی به دست میآید؟ چگونه
میتوان دستورالعمل سیاسی صادر
کرد وقتی به ملزومات رفتار سیاسی
پایبند نیستیم؟ به نظر میرسد که
وضعیت جناح اصالحطلب با آشتی
ملیوهمبستگینیزبهبودنیابدوالزم
استخودرابراییکجراحیبزرگو
پرخونریزیآمادهکند».
▪طعنهکرباسچی

همزمان غالمحسین کرباسچی با
اشــاره به بخشی از سخنان خاتمی
خطاب به کسانی که به منتقدین
سیاستهایاصالحطلبانانگعبور
از اصالحات را میزنند ،نوشت« :این

سوالچالشیکدخداییازمطهری
سخنگویشوراینگهبانبایکسوالچالشی
به سراغ اظهارات جنجالی اخیر علی مطهری
رفت.در یک هفته گذشته مطهری نایب رئیس
ردصالحیت شــده مجلس ،شــورای نگهبان
را مورد انتقادات شدید خود قرار داده بود تا
جاییکهدرتوئیتیمالکشوراینگهباندررد
صالحیت ها را امیال و گرایش های اعضای آن
دانست و تصریح کرد که عباسعلی کدخدایی
سخنگوی این شورا باید از ملت به خاطر ضربه
زدن به نظام عذرخواهی کند! در پاسخ به این
اظهارات مطهری ،کدخدایی با بیان این که
اظهارات نمایندگان درمجلس به هیچ
عــنــوان معیار شـــورای نگهبان
برای رد صالحیت ها نیست،
از مطهری ســوال کــرد چرا
از حضور خبرنگاران در
جــلــســه تــشــریــح ادلــــه رد
صالحیتش ،ممانعت به
عمل آورده است؟ و حاضر به
مصاحبه با خبرنگاران درباره
آن جلسه نشده است؟ بخش های
مهمصحبتهایسخنگویشوراینگهباندر
گفتوگوباروزنامهشرقرامیخوانید:
* عــده ای چند روز قبل در مجلس مطالب
نادرستی دربــاره شــورای نگهبان گفتند و ما
دیدیمارزشپاسخدادنندارد.یکنفرشاناین
جا حدود چهار ساعت با من و کارشناس پرونده
صحبت کرد و ما دالیل را گفتیم و ایشان پشت
تریبونمیگویدمنهرچهتماسگرفتمشورای
نگهبان جوابم را نــداد!! پس آن چهار ساعت
جلسهچهشد؟
*در حــوزه سیاسی هم صــرف اظهارنظر در

مجلس یا جایی دیگر ،دلیل بر رد صالحیت
نبودهونیست...
* آقــای مطهری درخواست نکرده بود اما ما
گفتیم بیایید که دالیل را بگوییم .ما نگرانی
یا ترسی نداشتیم که بخواهیم با افراد روبهرو
شویم ...آقای مطهری با یکی از همکاران ما
صحبت کــرده و در آن فرصت برخی مطالب
مطرح و بحث شده است .همان روز که تشریف
آوردند،خبرنگارانهمدرشوراحضورداشتند،
میتوانستند از خبرنگاران نیز برای حضور در
آن جلسه دعوت کنند تا همه موارد را بشنوند
و به بیرون منعکس کنند .چرا از این کار
خـــودداری کــردنــد؟ حتی آن روز
حاضربهمصاحبهباخبرنگاران
نیزنشدند.
* یکی از همین نمایندگان
در قـــبـــال پــسگــرفــتــن
اســتــیــضــاح ،آپــارتــمــانــی را
با قیمت غیرکارشناسی به
ثمن بخس از وزیر مربوط گرفته
بود .خب این رانت بود .اول تکذیب
میکرد .وقتی اسناد را نشان دادیــم ،گفتیم
به هر حال شما در قبال پس گرفتن استیضاح
این آپارتمان را گرفتهاید .ایشان چه چیزی را
میخواهد تکذیب کند؟ قطعا اگر ایشان به
دادگاهبرود،دادگاهبرایشحکمصادرنمیکند
که چرا در قبال پس گرفتن امضا از استیضاح
آپارتمانراگرفت هودادگاهرأیینمیتواندبدهد.
آیا ما باید منتظر رأی دادگاه باشیم؟ خیر .حاال
پشت تریبون مجلس هم سروصدا میکنند که
چرا حقوقدان نظر داد یا مهندسی شد!!ما به
شمااینمطالبراگفتهایم.

همازجنابآقایخاتمیکهخودشان
همازدوستاناصالحطلببازخواست
میکنند.چهفکریدارید؟چهبرنامه
ای؟چهطرحیدارید؟باشعارجامعه
محوری قرار است چه کار کنید؟ فکر
نمیکنمدرموردایشانشبههعبوراز
اصالحاتمطرحباشد»!
▪عبدی:اعتقادیبهرهبریفردی
اصالحاتندارم

هــمــچــنــیــن عــبــاس عــبــدی فــعــال
سیاسی اصالحطلب در گفتوگویی
با خبرآنالین پس از آن که صحبت
از رهــبــری جــریــان اصــاحــات می
شود ،تاکید می کند برخالف برخی
اعتقادی به رهبری فــردی نــدارد.
وی چنین درباره صحبت های اخیر
رئیس دولت اصالحات گفت « :فکر
میکنمآقایخاتمیبااینوضعنمی
تواند رهبری کند .واقعیت این است
و سخنرانی چند روز اخیرشان نشان
داد که او متاسفانه در این مقام نیست
و خودش را در این مقام تعریف نمی
کند».

اما انتقاد از صحبت های اخیر خاتمی
به اصالحطلبان ختم نشد ،عبدا...
گنجیروزنامهنگاراصولگرادربخشی
از سرمقاله روزنــامــه جــوان ،نوشت:
«آقای خاتمی مستحضرند که بخشی
ازاصالحطلبانچطوردرسال۱۳۸۸
کلنگهایمحکمیبهستونهایقلعه
جمهوری اسالمی زدنــد و در تالش
بودندقلعهرافروبپاشندامااسبتروابا
هوشیاریمنفجرشد.جایاینکلنگ
را ترمیم کنید ،آشتی مدنظر حاصل
میشود».ویهمچنینافزود«:شماها
بزرگواری رهبری را نادیده گرفتید که
نگفتشمابودیدوگفتبگوییداینها
(کــه شعار ساختارشکن میدهند)
از ما نیستند و از شما خواستند این
که در محافل میگویید تقلب نشده
را برای بازگشت حیثیت نظام علنی
بگویید .نهتنها نگفتید که برادرتان
بازیجدیدیراطرحکرد.شماکهتنها
دیده نمیشوید با جمعی در یک قاب
مشاهدهمیشوید».

اذانصبحفردا 4:22

طلوعآفتابفردا 6:00

ویژه های خراسان

مدیران عالقه مند به دریافت
سود بانکی شیرفهم شدند!
با توجه به این که دولت در هفته های گذشته با
صدور بخشنامه ای رسما دریافت سود بانکی
را برای دستگاه های استفاده کننده از بودجه
ممنوع و صدور مجوز برای این کار را به شدت
محدود کــرده ،یک مسئول مهم اقتصادی در
دولت با ارسال بخشنامه ای در روزهای اخیر برای
همه سازمان ها و ادارات،به صراحت متذکر شده
مخاطبان در صورت اخذ سود سپرده در سال
 ،1399باید آن را بالفاصله به حسابی نزد خزانه
کل کشور واریز و تاییدیه رسمی دریافت کنند.

ابالغ وظیفه جدید به مسئوالن
برای ترویج فرزندآوری
پس از آن که هیئت وزیــران در روزهــای گذشته
و در راستای مصوبه سال  1390شورای عالی
انقالب فرهنگی ،مصوب کرد کارگروهی اجرای
سیاست های کلی خانواده -ابالغ شده توسط
رهبر انقالب -را پیگیری کنند ،پیوست این
بخشنامه نشان می دهد موضوع فرزندآوری و
بعد خانوار ،ترویج و تسهیل ازدواج و نیز تعجیل
در ازدواج از جمله محورهای مــورد تاکید و
درخواست دولت از اعضای کابینه به شمار می
رود.

جزئیاتجدیددربارهتبادلزندانیانمیان
ایرانوآمریکا
پس از این که مقامات کشورمان برای تبادل
زندانیان بین ایــران و آمریکا اعــام آمادگی
کردند ،ایسنا به نقل از روزنامه نشنال،گزارش
داد مایک پمپئو وزیــر امــور خارجه آمریکا در
تماسی تلفنی با ایگنازیو کاسیس وزیــر امور
خارجه سوییس درباره بازگرداندن احتمالی
شهروندانآمریکاییکهدرایرانزندانیهستند،
گفتوگو کــرده اســت .همزمان آفتاب نیوز
نوشت  :شبکه خبری «الجزیره» در گزارشی با
اشارهبهسخنان «علیربیعی»سخنگویدولت
دربارهتبادلزندانیهابینایرانوآمریکامدعی
شد« :نشانههایی از احتمال توافق پشت پرده
ایرانوآمریکاوجوددارد».ایندرحالیاستکه
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز
گذشته درباره انتشار برخی اخبار درخصوص
مذاکرهباآمریکاگفت:هیچمذاکرهایباآمریکا
در میان نیست ،آمریکا نشان داده است که
نمیتوان به مذاکراتش اعتماد کرد ،نمیتوان
به نتیجه مذاکرات با آن ها اعتماد کرد و تقریب ًا
همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که هر توافقی
کهباآمریکاانجامدهند،هرلحظهکهآمریکاییها
بخواهند ،آن تــوافــق را نــادیــده میگیرند.
به گــزارش ایرنا ،وزیــر امــور خارجه کشورمان
تاکید کرد :دولت کنونی آمریکا به جای بهانه
تراشیبایدبهدنبالاصالحرفتارخودباشد .بر
اساس این گزارش محمدجواد ظریف دوشنبه
گذشته درباره اظهارات اخیر سخنگوی دولت
درباره تبادل زندانیان ایران و آمریکا بدون هیچ
پیششرطی گفته بود  :آقای ربیعی توضیحات

قصهپرماجرایعزلوزیردرتوئیتر

ِ
وضعیتخودروتاشاخوشانهمنتخبینمجلسیازدهموطعنهمحمودصادقی
خامبهبود
از
ِ
خیال ِ
خبر عزل وزیر صمت در حالی دوشنبه شب منتشر شد که وی با
اسحاقجهانگیریمعاوناولرئیسجمهورجلسهداشتوجالبتر
اینکهقائممقاماوکهازقضاحاالسرپرستاینوزارتخانهشدهنیز
عزلرضا
اورادراینجلسههمراهیمیکرد.بالفاصلهپسازخب ِر ِ
رحمانی،اینموضوعبهسوژهکاربرانشبکههایاجتماعیتبدیل
شدودرابتداخیلیازکاربرانواکنشهایمثبتیبهآننشاندادند
بهعنوانمثالکاربرینوشت«:بابرکناریوزیرصمت،معلوممیشه
یک عزم جدی در دولت برای مبارزه با گرانی خودرو وجود داره؛
امیدوارم با این تغییر ،قیمت پراید درست بشه ».کمتر از دوساعت
بعدازبرکناریرحمانی،نامهویبهرئیسجمهوراینموضوعرادر
شبکههایاجتماعیداغترکرد.رحمانیدرایننامهادعاکردهبود
به دلیل این که برای رای آوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در
مجلسبانمایندگانالبینکردهآقایواعظیمسئولدفترریاست
جمهوریویرامجبوربهاستعفاکردهاست.
دراولینواکنشبهایننامهسیدنظامالدینموسوی،منتخبمردم
تهران در صفحه شخصی خود نوشت « :خوشحال شدیم .خیال
کردیمرئیسجمهوردرپیآشفتگیبازارخودرووزیرصمتراعزل

▪گنجی :جــای کلنگ را ترمیم
کنید،آشتیمدنظرحاصلمیشود
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کرده است اما رحمانی می گوید :رئیس دفتر رئیس جمهور با من
تماسگرفتوگفتبروبانمایندگانالبیکنچوندرصورترای
نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس ،برکنار خواهی
شد.چهامیدباطلی،چهخیالخامی!»
حسامالدینآشنا،مشاوررئیسجمهوربااشارهبهاینکهمشکالت
کنونیساختاریاست،نوشت«:صنعتومعدنوتجارتهیچیک
نباید در سایه دیگری قرار بگیرد .وزارت صمت پس از سالها
هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد .مشکل از وزیران محترم
نبودهاست،مشکلازاقتصاددولتیوعدمظرفیتآفرینیدربخش
غیردولتیاست.»...
اما جالبترین واکنش به این نامه را برخی از منتخبین مجلس
یازدهم داشتند و به نوعی به دولت هشدار دادند که در مجلس
یازدهم به فکر البی با نمایندگان نباشد .برخی از این توئیت هارا
بخوانید:
* مجتبی رضاخواه« :مجلس یازدهم نیز وظایف خود را در قبال
«تمرد از قانون» انجام خواهد داد؛ بهانه مصلحتاندیشی هم از
دولت گرفته شد .جناب رئیسجمهور با تغییر مجلس تفاوت را

خودرادربارهتبادلزندانیانمطرحکردند،بنده
مهرسال97براساستصمیمیکهگرفتهشددر
نیویورکاعالمکردمایرانآمادگیداردتمامی
زندانیان ایرانیکه در آمریکا یا در سایر کشورها
با فشار آمریکا زندانی هستند با تمام زندانیان
آمریکاییمبادلهشوند.
▪نبردتوئیتری2مقامایرانیوآمریکایی

درهمین حال «کن کوچینلی» معاون وزارت
امنیت داخلی آمریکا ضمن آن که مدعی شد
«آمریکا بنا دارد ۱۱نفر از اتباع ایرانی بازداشت
شــده در ایــن کشور را آزاد کــنــد» ،در توئیتر
خود تالش کرد تعلل دو ساله آمریکا دربــاره
این موضوع را کتمان کند و ایران را مقصر کم
کاری برای تبادل زندانیان نشان دهد« :واقعا
میخواهیدشهروندانتانبازگردند،طفرهنروید،
یک هواپیما بفرستید ،دنیا دارد نگاه میکند
و منتظر همان نتایج همیشگی است که شما
جز حرف زدن کاری نمیکنید ».توئیتی که با
واکنش قاطع سیدعباس موسوی سخنگوی
دستگاهدیپلماسیروبهروشد«:مزخرفگویی
را پایان دهید! از سپتامبر  ،۲۰۱۸آقای دکتر
ظریف ،موضوع «تبادل سراسری زندانیان» را
رویمیزگذاشتهوازآمریکاخواستهاستکهدر
قبالایرانیانگروگاندرآمریکاودیگرکشورها،
مسئوالنه اقــدام کند .رژیم شما تاکنون با بی
توجهیواکنشنشاندادهوجانآنهارابهخطر
انداخته است .جهان به اقدام شما و نه حرفتان
مینگرد.هموطنانماراآزادکنید».

احساسخواهیدکرد».
* مصطفی میرسلیم « :آیا عزل وزیر صمت نشان دهندۀ تن دادن
دولت به مجلس است یا لجبازی سیاسی؟ اگر دولت نتواند با
مجلسی که اکثریت آن از او حمایت می کنند تعامل کند ،چگونه
می خواهد با مجلس یازدهم برای خدمت به مردم همکاری کند و
بازفرصتهارادرجنجالهایجدیدسیاسینسوزاند؟»
▪طعنهمحمودصادقیبهناهماهنگیوزیران دولت

از سوی دیگر محمود صادقی نماینده اصالح طلب مردم تهران
در مجلس با انتقاد از ناهماهنگی بین ارکان دولت ،توئیت کرد:
«یکی از مشکالت دولت روحانی که در دولت دوازدهــم بیشتر
هم شد ،ناهماهنگی وزرا ،مخصوص ًا وزرای اقتصادی با یکدیگر
است؛ تا جاییکه در مورد یک الیحه ،یک وزارتخانه با نمایندگان
البی میکند برای رأی دادن ،دیگری البی میکند برای رأی
ندادن!» درعین حال علی جنتی  وزیر سابق فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،در توئیتر خود از این اقــدام روحانی استقبال کرده
است«:اقدامرئیسجمهوردربرکناریوزیرصمتاگرچهاقدامیبه
جاولیدیرهنگامبود.بیکفایتیوضعفمدیریتدرادارهدستگاه
گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تالش
بی وقفه وزیر درالبی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخالف
منافعملیوسیاستهایدولتازجملهدالیلاینبرکناریاست».

خبر

 ۲فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم
صهیونیستی تصویب شد

مصوبه مجلس برای تاسیس
سفارت مجازی در قدس
محمداکبری -نمایندگانمجلسدوفوریتطرح
مقابلهبااقداماتخصمانهرژیمصهیونیستیعلیه
صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تصویب
کردند .روز گذشته حین بررسی این طرح ،هیچ
یک از نمایندگان مخالفت خود را با طرح مذکور
مطرح نکرد و بر این اساس دو فوریت این طرح
با فریاد مرگ براسرائیل به تصویب رسید .علی
الریجانی رئیس مجلس در ادامــه از کمیسیون
امنیت ملی مجلس خواست با توجه به کوتاهی
زمــان تا پایان کار مجلس دهم هر چه سریعتر
این طرح را بررسی کنند تا در ابتدای هفته آینده
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد .در
متن این طرح آمده است استفاده از پرچم ،نماد
و نشانههای رژیم صهیونیستی بهمنظور فعالیت
تبلیغی بهنفع آن رژیــم و همچنین مساعدت
مالی مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع ایرانی
به رژیــم اشغالگر صهیونیستی ممنوع اســت و
مرتکبانبهحبسوجزاینقدیمحکوممیشوند.
همچنین با تأکید مصوبه مجلس مبنی بر این
که "دولت مکلف است از قدس شریف بهعنوان
پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند"،
وزارت خــارجــه مــوظــف مــی شــود ظــرف مدت
شش مــاه پس از تصویب ایــن قانون ،مقدمات
الزم بـــرای تشکیل "کنسولگری یــا سفارت
مجازی جمهوری اسالمی ایــران بهپایتختی
قــدس" در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای
تصویب ،تقدیم هیئت وزیران کند .در مواد دیگر،
دولــت موظف به تحریم کلیه مؤسسات دولتی
و غیردولتی رژیم صهیونیستی که سهام آن ها
متعلق به اتباع این رژیم یا شرکتهای ثبتشده
در سرزمینهای اشغالی اســت ،شــده اســت.
براساس این مصوبه همچنین برگزاری هر گونه
مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی
میان ورزشــکــاران و تیمهای ورزشــی ایــران با
حریفان رژیــم صهیونیستی ممنوع است و هر
یک از فدراسیونها در رشته ورزشــی مربوط
موظف انــد با بهرهمندی از تمام ظرفیتهای
داخلی و بینالمللی و برقراری ارتباط اصولی با
مجامع بینالمللی ورزشی ،تعهدات و اقدامات
مقتضیرابرایممانعتازاعمالهرگونهمجازات
و محرومیتهای ورزشـــی بینالمللی علیه
ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم
صهیونیستیاتخاذنمایندوباپیشبینیتخصیص
منابع الزم ،به تشویق و حمایت از آن ها بپردازند.

