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پنجشنبه  28بهمن 1395

خبر

اخبار

حضور باشکوه مردم در راهپیمایی
 22بهمن قابل تحسین است

دبیر ش��ورای نگهبان گفت:
حض��ور باش��کوه م��ردم در
راهپیمای��ی  22بهمن قابل
هرگونه تمجید و تحس��ین
اس��ت.به گ��زارش رواب��ط
عمومی ش��ورای نگهبان ،آی��تاهلل جنتی در
جلسه هفتگی اعضای شورای نگهبان ،از حضور
با شکوه مردم در مراسم راهپیمایی  22بهمن
تجلی��ل کرد و گفت :این مردم نش��ان دادهاند
هر ج��ا مصالح اس�لام و نظام مطرح اس��ت،
کوت��اه نمیآیند .وی با اش��اره به حضور مردم
همیش��ه در صحنه در مناسبتهایی مثل روز
قدس و  22بهمن تصریح کرد :این مردم مؤمن
در هوای سرد و گرم ،آنجا که احساس ضرورت
کنند ،در صحنه حضور دارند و از اسالم و میهن
خود دفاع میکنند .دبیر شورای نگهبان افزود:
در برخی استانها مثل همدان و خوزستان به
دلیل س��ردی هوا یا گرد و غبار بسیار ،شرایط
حض��ور در راهپیمایی مس��اعد نب��ود اما این
مردم با وجود س��ردی هوا یا مشکل تنفس در
گرد و غبار ،بیش��تر از گذشته ،راهپیمایی 22
بهمن امس��ال را با شکوه برگزار کردند.آیتاهلل
جنتی ضم��ن تجلیل مج��دد از حضور مردم
در راهپیمایی  22بهم��ن ،تصریح کرد :مردم
مؤمن و انقالبی کشور با وجود برخی گالیهها از
مشکالت اقتصادی و بیکاری ،دعوت رهبری را
لبیک گفتند و نشان دادند برای اساس اسالم و
مملکت ،همیشه در صحنه حضور دارند.
انتخابات

 ۱۲۰نماینده مجلس تاکنون
از «جبهه مردمی» حمایت کردهاند

رئی��س کمیت��ه نمایندگان
مجلس شورای اسالمی جبهه
مردم��ی نیروه��ای انق�لاب
اس�لامی از حمای��ت ۱۲۰
نفر از نماین��دگان مجلس از
این جبهه خبر داد.حجتاالس�لام محمدرضا
میرتاجالدینی در گفتوگو با تس��نیم ،با اشاره
به ضرورت تش��کیل این جبهه مردمی اظهار
داش��ت :دغدغه اصلی جبهه مردمی نیروهای
انقالب حل مشکالت جامعه ،خدمت به مردم،
حرکت در مس��یر انقالب و والیت است و این
حرکت نو در استقرار انقالب موثر است.وی به
رویکرد این جبهه در س��اماندهی اقشار جامعه
اش��اره کرد و گفت :رویکرد جدیدی که در این
جبهه از ابتدا نمایان بوده ،این است که از تمام
افراد اعم از نخبگان ،مهندس��ان ،کش��اورزان،
بان��وان و ...در قالب کمیتههایی دعوت کرده و
در حال حاضر نیز این کمیتهها فعال هستند.
رئیس کمیته نمایندگان مجلس جبهه مردمی
نیروهای انقالب اس�لامی با اش��اره به تشکیل
کمیته متبوعش در این جبهه ،خاطرنشان کرد:
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در قالب
کمیتهای س��ازماندهی شدهاند و کسانی که از
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی حمایت
کردند ،تاکنون نزدیک به  120نفر هستند که
اس��امی این افراد موجود است و همه آنها در
قالب یک کمیته سازماندهی شدهاند.

جزئیاتی از مناظرات انتخابات
ریاستجمهوری ۹۶

رئیس مرکز تولید و فنی س��یما میگوید
 4برنامه گفتوگو محور و  3مناظره تلویزیونی
برای کاندیداهای انتخابات ریاس��تجمهوری
پیشبینی شده است .مجید شعبانپور با بیان
اینکه در انتخابات پیش رو عالوه بر تولید برنامه
ها تحلیلی ،تبیینی و تهییجی بخشی از برنامهها
همچون انتخاباتهای گذش��ته ب��ه تبلیغات
کاندیداهای ریاستجمهوری اختصاص خواهد
داش��ت ،گفت :بر اساس مصوبه ستاد انتخابات
رسانه ملی هر یک از نامزدهای این دوره در 4
برنامه گفتوگومحور حضور پیدا میکنند .وی
افزود :این برنامهها شامل  30دقیقه گفتوگو
ب��ا دوربین و  3برنامه  60دقیقهای گفتوگو با
جوانان ،پاسخ به س��واالت فرهنگی ،اقتصادی
توگ��و با ایرانی��ان خارج از
و اجتماع��ی و گف 
کشور اس��ت .رئیس مرکز تولید و فنی سیما
پخش مناظ��ره انتخاباتی می��ان نامزدها را از
جذابتری��ن برنامهه��ای مخاطب��ان در طول
انتخاباتهای گذش��ته دانس��ت و اضافه کرد:
پخش  3مناظره  180دقیق��های در این دوره
از انتخابات پیشبینی ش��ده است .پیشبینی
میشود در طول انتخابات مناظرهها از مهمترین
و پربینندهترین برنامههای تلویزیونی باشند .وی
در پایان خاطرنشان کرد :طرح مناظره انتخابات
سال  92بعد از بررسی مناظرههای روز دنیا به
لحاظ فرم انتخاب شد و  8نامزد مقابل هم قرار
گرفتند و برنامههای یکدیگر را نقد کردند .این
دوره نیز فرم مناظره به شیوه انتخابات گذشته با
برخی تغییرات اجمالی است .اتودهای بسیاری
ب��رای دکور ای��ن برنامهها زده ش��ده که پس
از تایید ،س��اخته و در مناظرهها و گفتوگوها
استفاده میشود.

میگفتند با آمریکا کنار بیاییم
تا شرمنده شوند

آن مسؤول اروپایی چه کسی بود و چه کسانی در ایران ادعای او مبنی بر حتمی بودن جنگ در صورت نبود برجام را مطرح و تقویت کردند؟

گروه سیاس�ی :حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
رهبر حکیم انقالب در بیانات دیروز چهارشنبه 27
بهمن با مردم آذربایجان ش��رقی این ادعا را که اگر
برجام نبود ،علیه ایران جنگ بهراه میافتاد «دروغ
محض» دانستند .ایش��ان در اینباره فرمودند یک
مقام اروپایی این ادعا را به یک مقام ایرانی گفته بود.
اما این مقام اروپایی که بود و داس��تان از چه قرار
است؟
به گزارش «وطن امروز» ،بررسیها نشان میدهد
براساس ادعای مقامات دولت روحانی ،این ماجرا به
دیدار فرانس��وا اوالند ،رئیسجمهور فرانسه و حسن
روحان��ی بازمیگردد .گویا در دیدار رؤس��ایجمهور
ایران و فرانسه ،اوالند به روحانی گفته است آنها آماده
حمله نظامی به ایران بودهاند اما درباره زمان آن هنوز
تصمیم نگرفته بودند با این حال پیروزی روحانی در
انتخابات ریاست جمهوری و برجام ،آنها را از جنگ با
ایران منصرف کرده است.
این ماجرا را نخستینبار چه کسی روایت کرد؟
نخس��تینبار همزمان با افزای��ش انتقادات مردم
نس��بت به ناکارآمدی دولت در ساماندهی وضعیت
اقتصادی و معیشتی ،علی جنتی که در آن زمان هنوز
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت حسن روحانی
بود ،این ادعا را مطرح کرد .علی جنتی 8اردیبهشت95
در حاشیه آیین رونمایی از كتاب تحریر توحید نوشته
سیدحس��ن خمینی در مركز همایشهای سازمان
اسناد و كتابخانه ملی ایران گفت :گروهی درصددند
با توجه به اینكه س��ال آخر دولت بوده و سال آینده
نیز انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار خواهد ش��د
از هم اكن��ون برای این ام��ر برنامهریزی كنند .وی

مروجان دروغ محض!
ب��ا بیان اینكه آنان  2هدف را ب��ه طور موازی دنبال
میكنند ،اظهار داش��ت :تلقی این امر به جامعه كه
در برجام هیچ اتفاقی نیفتاده و با اینكه آب سنگین
اراك متوقف شده و سانتریفیوژهایمان كاهش یافته
اما تحریمها س��رجای خود باقی مانده است؛ یكی از
اهداف آنان است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود:
این گروه نگاه نمیكنند كه قبل از برجام كش��ور در
چه موقعیتی قرار داش��ت به گونهای كه در آس��تانه
جنگ بودیم .وی ادامه داد :همان زمان فرانسوا اوالند،
رئیسجمهوری فرانسه مدعی شده بود تمام مقدمات
برای حمله مش��ترک آمریكا ،كش��ورهای اروپایی و
برخی كشورهای منطقه به مراكز حساس و حیاتی
ایران فراهم شده بود .جنتی خاطرنشان كرد :هدف
اصلی این گروه آن است كه میخواهند برجام را كه
افتخار بزرگ كشور به شمار میرود به عنوان یك كار
ضدارزش تلقی كنند.
 5روز بعد مجید انصاری ،معاون حقوقی حس��ن
روحانی نیز این ادعا را مطرح کرد و گفت اوالند این
ادع��ا را در گفتوگو با حس��ن روحانی مطرح کرده
بود .مجید انصاری دوش��نبه  13اردیبهشت  95در
مراسم تجلیل از معلمان نمونه شهرستان اسالمشهر
و چهاردانگه گفت :میگویید برجام چه دستاوردی
داش��ته اس��ت؟ حال از ش��ما میپرس��م اگر برجام
نب��ود ،امروز کجا بودید؟ در دیدار رئیسجمهوری با
رئیسجمهوری فرانسه ،ایشان به آقای دکتر روحانی
گفتند تصمیم ما برای حمله به ایران قطعی بود ولی
برای زمان آن تردید داش��تیم و انتخابات ریاس��ت
جمهوری و توافق هس��تهای س��ایه جنگ را از سر
ایران برداش��ت .اظهارات جنتی و انصاری باعث شد

رسانههای دولتی این خط خبری را ماهها در دستور
کار ق��رار دهند تا از این طری��ق گالیههای مردم از
ناکارآم��دی مدیریت دولتی را کنت��رل کنند .البته
همزمان مقامات دولتی نیز با این ماجرا همراه شدند و
آنان نیز در اظهارنظرهایشان با بیان این ادعا ،گفتند
برج��ام مانع جنگ علیه ایران ش��د .به عنوان نمونه
صالحیامیری ،وزیر فعلی فرهنگ و ارش��اد اسالمی
روز پنجش��نبه  2دی  95در ش��ورای اداری استان
خوزستان گفت :امروز آمریکا به عنوان دشمن اصلی
انقالب اسالمی منزوی شده و اروپاییها اعالم کردند
با ترامپ برای اعمال فشار بر ایران همراهی نخواهیم
داشت .اساسا در تداوم سیاستهای گذشته الزاما باید
به سمت جنگ میرفتیم و کشورهای مختلف روی
زمان جنگ در حال بحث و به دنبال ش��یطنتهای
مختلف در بخش هستهای بودند ولی با دیپلماسی آن
را حل کردیم ...اتفاق مهمی شکل گرفت و اگر برجام
نبود امروز باید به یک جنگ ناخواسته تن میدادیم.
جالبتری��ن اظهارنظر برای تقویت ای��ن ادعا را
محمدعلی نجفی ،مش��اور اقتصادی روحانی مطرح
ک��رد .نجفی 6دی  95در همایش��ی در ش��هر اراک
گفت« :وقتی به این میاندیشم که اگر برجام اتفاق
نیفتاده بود و توافق نشده بود ،تنم میلرزد؛ اوالند در
یک دیدار خصوص��ی صراحتاً گفت درباره حمله به
ایران به توافق رس��یده بودیم و تنها اختالف بر س��ر
زمان و گستره حمله بود که به نتیجه نرسیده بود که
فکر میکردم این را تنها در دیدار خصوصی میگوید
اما در پایان نشست و وقتی بیرون آمدند در مصاحبه
مطبوعاتی مشترک ،باز سربسته اعالم کرد» .با این
گزارهها میتوان گفت طرح ادعای اوالند توسط وزرا،

معاونان و مشاوران حسن روحانی ،یک پروژه دولتی
بوده که همزمان با افزایش انتقادات مردم نسبت به
بیاثر بودن برجام و عدم تدبیر برای به سامان کردن
وضعیت معیشتی در دستور کار قرار گرفته است .البته
بررسیهای بیشتر نشان میدهد حسن روحانی خود
نیز پیشگام طرح ادعای ممانعت برجام از جنگ بوده
اس��ت .او  3شهریور  94یعنی  40روز پس از امضای
برجام توسط ایران و  5+1در استادیوم قدس همدان
گفت« :امروز به همت مردم و با تالش دولتمردانی که
ن به جهانیان
منتخب شما هستند ،چهره واقعی ایرا 
معرفی ش��ده اس��ت .بعد از  23ماه تالش و مذاکره
پیگیر توسط فرزندان انقالبی و دیپلماتهای قهرمان،
به نقطهای رسیدیم که توانستیم سایه شوم جنگ را
از س��ر مردم برداریم و امنیت واقعی را به این کشور
بازگرداندیم».
به اعتقاد کارشناسان ،ترساندن مردم از جنگ
یک تاکتی��ک انتخابات��ی بوده اس��ت که تالش
میکند با کنترل گالیههای فزاینده مردم نسبت
به بیسر و سامانی وضعیت اقتصادی و معیشتی،
مطالبات مردم را به س��طح دارا بودن امنیت (آن
هم با طرح ادعای غیرواقع��ی درباره دالیل ایجاد
این امنیت) فروکاهد.
ضم��ن اینک��ه اعتب��ار بخش��یدن ب��ه ادع��ای
رئیسجمهور یک کشور متخاصم درباره جنگ علیه
ایران قطعا تبعات فراوان سیاسی و امنیتی برای کشور
به همراه خواهد داش��ت و بدون تردید به پرس��تیژ
منطقهای و بینالمللی ایران آسیب وارد خواهد کرد
و از آن مهمت��ر دولتمردان ایرانی را در انظار و اذهان
عمومی ،سیاستمدارانی مرعوب جلوه میدهد!
■■طرحدیکتاتوری

پارلمان حتی انتق��ادات نیز باعث نش��د
اصالحطلب��ان مجل��س ش��ورای
اسالمی از طرحی که به دنبال محدود کردن آزادی
بیان مردم است ،کوتاه بیایند .آنان نهتنها این طرح را
حمایت مجدد فراکسیون امید و خبرگزاری دولتی ایرنا از طرح مجازات پرسشگران
پس نگرفتند که حتی دیروز در صحن مجلس برای
در دس��تور کار قرار نگرفتن طرحشان ،سروصدا هم داریم ،دستور کار مجلس را باید اولویتبندی کنیم
اما طرح عجیب جماع��ت اصالحطلب مجلس
به پا کردند .به گزارش «وطن امروز» روز سهش��نبه اما دوفوریتی هم در زمان خودش مطرح خواهد شد .واکن��ش بس��یاری را به دنبال داش��ت .منتقدان با
ابراز تعجب از هدف تدوین طرح ،آن را دونش��أن
نماین��دگان لیس��ت امید طرحی را ک��ه عنوان آن ■■رونمایی از اهداف طرح
«تأمین امنیت برگزاری مراس��م رس��می ،عرفی و
ع�لاوه بر کواکبیان یکی دیگ��ر از نمایندگان نمایندگی و طرحی دیکتاتور مآبانه خواندند .همین
معمولی» بود با  34امضا تقدیم هیاترئیسه مجلس امضاکننده این طرح نیز به دفاع از آن پرداخت تا واکنشها نیز باعث ش��د یکی از امضاکنندگان این
کردند .بر اس��اس این طرح هر کس��ی با هر اقدامی نشان دهد نمایندگان لیست امید اصرار بر بستن طرح ،امضای خود را پس بگیرد .نخستین انتقادات
اعم از طرح س��وال یا غیر آن در مراس��م سخنرانی دهان مخالفان خود دارند .علی نجفیخوشرودی ،به این طرح از صحن پارلمان یعنی همان محلی که
اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز عضو فراکسیون امید و یکی از طراحان این طرح طرح در آن تدوین ش��د ،برخاست .در همین راستا
تشکیل میشود موجبات توقف یا جلب توجه به خود در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا طرح مجازات سیدحسین نقویحس��ینی ،سخنگوی کمیسیون
یا تشنج ش��ود به حبس از  6ماه تا  2سال محکوم برهمزنندگان مراسم رسمی را در آستانه انتخابات امنی��ت مل��ی مجلس گف��ت :در این ط��رح وقتی ■■به عارف گفتم طرح را پس بگیر
میش��ود .در ای��ن طرح که به اعتقاد کارشناس��ان بسیار مهم و ضروری دانست و گفت :این طرح در میگویند طرح س��وال در جلس��ات مذکور از  6ماه
حس��ینعلی حاجیدلیگان��ی ،نماین��ده مردم
ش��رایط را برای تفس��یرهای مختلف باز گذاشته و راستای جلوگیری از هرگونه احساس تکلیفهای تا  2س��ال حبس دارد ،بنده واقعا متوجه این جمله شاهینش��هر در مجلس شورای اسالمی نیز در این
زمینهساز بستن دهان منتقدان و سرکوب صداهای خودسرانه تهیه شده است .وی افزود :در این طرح نمیشوم .وی افزود :همه نشستها و همایشهای ب��اره گفت :این یک طرح مس��تبدانه و زمینهس��از
مخالف میشود ،سختگیری
پیشنهاد کردهایم با کسانی که محلی برای پرس��ش و پاس��خ
دیکتاتوری در کش��ور است،
به س��ود سیاس��یون و علیه عل�ی نجفیخوش�رودی (عض�و به اشکال مختلف سخنرانیها مردم با مس��ؤوالن است .از این ابوالفض�ل ابوتراب�ی :م�ن تأس�ف به نح��وی که هی��چ صدای
مردم اس��ت .پس از افش��ای فراکس�یون امی�د) :ای�ن ط�رح در و مراسمهای با مجوز را مختل رو چط��ور میتوان با جلوگیری میخ�ورم در ش�رایطی ک�ه مردم انتقادی در هیچ جایی مطرح
جزئیات این ط��رح عجیب ،راس�تای جلوگی�ری از هرگون�ه و لغو میکنند ،برخورد قانونی از اظهارنظ��ر و بی��ان عقی��ده ب�ا بیکاری و مش�کالت معیش�تی نش��ود و نهتنها صدا مطرح
انتقادات نسبت به این طرح احس�اس تکلیفه�ای خودس�رانه صورت گی��رد .نماینده مردم مردم ،مروج آزادی بیان باشیم .مواجهند و ما ش�اهد فقر در جامعه نش��ود بلکه هی��چ حرکتی
و انگیزه تدوین آن باال گرفت ،تهیه شده اس�ت .با توجه به برگزاری باب��ل در مجلس یادآور ش��د :سخنگوی کمیس��یون امنیت هس�تیم ،طبق این طرح ،مردم حق مبنی ب��ر اینکه دال بر جلب
بویژه اینکه این طرح از سوی  3انتخابات پیش رو ،امیدواریم هرچه ما در مقاطع مختلف ش��اهد ملی با بیان اینکه مردم س��وال نداش�ته باش�ند حتی یک س�وال توجه ش��ود نمیتوان انجام
لیس��ت امید مطرح شد که س�ریعتر  2فوریت این طرح تصویب مش��کالتی در ای��ن زمین��ه دارند و ما موظف به پاسخگویی مطرح کنند .اینگونه رفتار کردن اوج داد .وی در ادامه عنوان کرد:
مدعی حمایت از آزادی بیان شود تا از هرگونه احساس تکلیفهای بودهای��م ،حتی ش��اهد بودیم هستیم ،امضا و انتشار این طرح دیکتاتوری است و واقعا باعث تأسف این طرح ریش��ه ماده 120
حقوق شهروندی را که آقای
اتفاقات زی��ادی برای چهرهها را دون شأن یک نماینده مجلس و تأثر است
بودن��د اما ح��اال نمایندگان خودسرانه جلوگیری شود
این جریان برای دیکتاتوری
و مقامات شناخته شده کشور خواند و به جامجم آنالین گفت:
رئیسجمهور اعالم کره بود
جدال میکنند .با این حال اما دیروز در ش��رایطی رخ داد و ب��ه نظر میرس��د نیروهایی که در واقع دوس��تانی که منادی آزادی ،دموکراس��ی و تحمل زد و دیگر چیزی از آن باقی نگذاشت و به طور کلی
که مجلس خود را برای بررس��ی الیحه بودجه سال از مجوزه��ای الزم برخوردار نیس��تند به صورت مخالف هس��تند ،با این کار دیکتاتوری و استبداد را حقوق اساس��ی ملت را نادیده گرفته است .در این
 96و همچنین اس��تیضاح عباس آخون��دی ،وزیر خودس��رانه دس��ت به این اقدامات میزنند .عضو در جامعه تسری میبخشند .نماینده مردم ورامین راس��تا طی دیروز و امروز نی��ز بنده از طریق برخی
راهوشهرس��ازی آماده میکرد ،یک��ی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :در مجل��س با بیان اینکه برخی نمایندگان از جمله افراد پیامهایی را به آقای عارف که امضاکننده اولیه
امضاکننده این طرح عجیب ،به حمایت از این طرح با توجه به اینکه در آس��تانه برگزاری  3انتخابات حس��ن ن��وروزی ،نماینده رباطکری��م امضای خود این طرح است فرستادم که این کار درستی نیست
پرداخت و از هیات رئیسه مجلس خواست سریعتر هستیم ،امیدواریم هرچه سریعتر دو فوریت این را پ��س گرفته ،خاطرنش��ان کرد :دوس��تان ما در و این طرح را پس بگیر .نماینده مردم شاهینشهر
این طرح را در دس��تور کار خود قرار دهد .مصطفی طرح تصویب شود تا ما شاهد جلوگیری از هرگونه فراکسیون امید ،برای حفظ آبروی خودشان هم که ادام��ه داد :آن جریان فکری که تا االن در ظاهر علم
کواکبیان ،نماینده لیست امید از تهران در تذکری با احساس تکلیفهای خودسرانه در اینباره شویم.
ش��ده این طرح را جمعآوری کنند ،چون در آینده آزادیخواهی و آزادی بیان در دس��ت داشت ،اینجا
استناد به ماده  165آییننامه داخلی مجلس خطاب ■■برای حفظ آبرو هم که شده طرح را پس بگیرند موجب استهزای همگان خواهد شد.
رسوا شد و نشان داد همه آنچه را که بیانکرده دروغ
به الریجانی ،رئیس مجلس گفت :شما امروز دستور
است و باید این س��وال را پرسید که با این تعریف،
نما
کار مجل��س را قرائت کردی��د ،طوری که یک طرح
افرادی که در زمان فتنه جلس��ات را بهم ریختند و
رئیس سازمان بسیج مستضعفین :مقابل برخورد با دانشجویان انقالبی میایستم
دوفوریتی برای تامین امنیت اجتماعات مطرح شده
حتی آدم کشتند و بسیجیان را به شهادت رساندند،
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت :زمانی که یک دانشجوی انقالبی اظهارنظر میکند به کمیته
که متاس��فانه تفسیر بدی در بعضی رسانههایی که
آنه��ا را چقدر باید زندان��ی و به چه صورت مجازات
انضباطی معرفی میشود؛ خدا میداند اگر متوجه شویم با یک دانشآموز یا دانشجوی انقالبی برخورد
اصال خودشان ضدآزادی هستند ،مطرح شده است.
ک��رد؟ حاجیدلیگانی تصریح کرد :براس��اس این
خالف حق میشود ،بنده به عنوان کوچکترین فرد برابر آن میایستم .سردار غالمحسین غیبپرور
الریجانی خطاب به کواکبیان گفت :اگر ش��ما
طرحی که توسط نمایندگان لیست امید به مجلس
در کنگره ملی همفکری آیندهس�ازان انقالب اسالمی (بسیج دانشآموزی) اظهار کرد :زمانی که یک
خیلی عالق��ه دارید زودتر این طرح دوفوریتی را در
ارائه شد باید یک نیروی انتظامی جدیدی تشکیل
دانشجوی انقالبی اظهارنظر میکند به کمیته انضباطی معرفی میشود؛ خدا میداند اگر متوجه شویم با
دستور کار قرار دهید ،ایرادی ندارد آن را در دستور
و دهها زندان دیگر ساخته شود تا فضا برای زندانی
یک دانشآموز یا دانشجوی انقالبی برخورد خالف حق میشود ،بنده به عنوان کوچکترین فرد برابر
قرار میدهیم .وی اضافه کرد :امروز ما به دوس��تان
شدن افرادی که سوال یا جلب توجه میکنند آماده
آن میایستم .دانشگاهها مکانهای محترمی هستند اما مراقب حرکتهای زیرپوستی باشند؛ چرا باید
گفتی��م به دلیل اینک��ه هفته آین��ده بودجه  96و
ش��ود و بر این اساس ایراد اصل  75هم دارد ،چراکه
با دانشجوی انقالبی برخورد شود؟
استیضاح وزیر راهوشهرسازی را در دستورکار مجلس
هزینههای آن هم پیشبینی نشده است.
نمایندگان مجلس به طرح فراکسیون امید برای تحدید آزادی بیان واکنش نشان دادند

دیکتاتوری امید

ابوالفضل ابوترابی از دیگر نمایندگانی بود که به
این طرح واکنش نشان داد .نماینده مردم نجفآباد
در مجلس ش��ورای اس�لامی در اینباره گفت :من
تأس��ف میخورم در شرایطی که مردم با بیکاری و
مشکالت معیشتی مواجهند و ما شاهد فقر در جامعه
هس��تیم ،طبق این طرح ،مردم حق نداشته باشند
حتی یک س��وال مطرح کنند .وی افزود :اینگونه
رفتار کردن اوج دیکتاتوری است و واقعا باعث تأسف
و تأثر اس��ت .نماینده م��ردم نجفآباد در مجلس
ش��ورای اسالمی با بیان اینکه عالوه بر این ،نگارش
طرح مذکور نیز دارای ایرادات فراوانی اس��ت ،اظهار
داشت :ما برای ایجاد هیاهو و اخالل نیز قانون داریم
و نوشتن این طرح ،تکرار مکررات است.

مرجع تقلید ش��یعیان گف��ت :زمانی بعضی
میگفتن��د با آمریکاییها ور نرویم و با آنها کنار
بیاییم و رفاقت کنیم که اگر رفاقت کنیم شرمنده
میش��وند .آیتاهلل العظمی مکارمش��یرازی در
واکنش به ادعای اخیر رئیسجمهور آمریکا مبنی
بر طرفداری ایران از تروریسم گفت :هیچ کشوری
به اندازه ایران با تروریس��م مبارزه نکرده و نقش
مؤثر در این زمینه نداشته است .به گزارش رسا،
آیتاهلل ناصر مکارمش��یرازی از مراجع تقلید در
درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار
شد ،گفت :زمانی بعضی میگفتند با آمریکاییها
ور نرویم و با آنها کنار بیاییم و رفاقت کنیم که اگر
رفاقت کنیم شرمنده میشوند و رفاقت میکنند.
عدهای واقعا چنین عقیدهای داشتند اما پردهها
باال رفت و معلوم ش��د اینها عهدشکن هستند،
یک س��ال و نیم مذاکره کردند حاال میخواهند
دبه دربیاورند و دبه درآوردهاند .وی خاطرنش��ان
ک��رد :دیگر حرب��ه توجیهگران کند اس��ت که
بگویند میش��ود با آمریکاییها ساخت ،بدتر از
پیمانشکنی آمریکاییها ،دروغگویی آنهاست.
اخیرا رئیسجمهور آمریکا مدعی ش��ده طرفدار
ش��ماره یک تروریس��م در دنیا ایران است ،این
دروغی بسیار بزرگ است .این مرجع تقلید اضافه
کرد :هیچ کش��وری به اندازه ایران با تروریس��م
مبارزه نکرده و جمهوری اس�لامی در س��وریه،
لبنان و عراق نقش مؤثر داش��ته اس��ت ،دشمن
شماره یک تروریس��م ایران است اما میگویند
بدترین طرفدار تروریسم ایران محسوب میشود.

ترامپ مراقب باشد دولت
تازهتأسیسش از هم نپاشد

رئی��س مرک��ز تحقیق��ات
استراتژیک مجمع تشخیص
با بیان اینکه ترامپ کوچکتر
از آن اس��ت که ب��رای ایران
تعیین تکلیف کن��د ،گفت:
باید ب��ه ترامپ گفت مراقب باش��د این دولت
تازهتاسیسش از هم نپاشد .به گزارش تسنیم،
علیاکبر والیتی در حاشیه دیدار دبیرکل اتحاد
اس�لامی کردس��تان عراق ،در پاسخ به سوالی
مبنی ب��ر حمایت ترامپ ،رئیسجمهور جدید
آمریکا از فتنهگران سال  88اظهار داشت :باید
به آقای ترامپ گفت مراقب باشد این دولت تازه
تاسیسش از هم نپاشد .وی ادامه داد :این دولت
تشکیل نشده دو نفر از اعضایش را از دست داد؛
یا برکنار ش��دند یا به عناوین مختلف استعفا
کردند .رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تش��خیص مصلحت نظام تصریح کرد :دولت
آقای ترام��پ کوچکتر از آن اس��ت که برای
دولت جمهوری اس�لامی ایران تعیین تکلیف
کند .جمهوری اسالمی ایران در طول  38سال
گذشته نش��ان داده کشوری مستقل و مبتنی
ب��ر آرای مردم اس��ت و  22بهمن ماه امس��ال
دیدیم به ادعای رسانههای غربی و آمریکا مردم
حضوری پرش��ور بیشتر از س��الهای گذشته
داش��تند که این تودهنی محکمی به اظهارات
و اقدامات ترامپ است.

هماهنگی بیشتر دلیل تعویق سفر
مقام روس به تهران

یک دیپلمات س��فارت جمهوری اسالمی
ایران در روس��یه نیاز به هماهنگی بیش��تر را
دلیل تعویق سفر یک مقام روس به ایران اعالم
کرد .دیپلمات سفارت جمهوری اسالمی درباره
مطلب روزنامه کامرسانت چاپ مسکو به ایرنا
گفت :بررسیها نشان میدهد مقامهای ایرانی
هیچ اطالع��ات محرمان��های در زمینه برنامه
حضور دیمیتری راگوزین ،معاون نخستوزیر
روس��یه در ته��ران اعالم نکردهان��د و فقط در
برخی س��ایتها به اصل سفر اشاره شده است.
دیپلمات ایرانی [بدون ذک��ر نام] افزود :برنامه
حضور راگوزین در تهران در چارچوب سفرهای
متقابل با همت��ای ایرانی و در ادامه برنامههای
قبلی تنظیم شده بود که متاسفانه در مراحل
آخر به دالیل فنی و نبود هماهنگی برنامهها به
تعویق افتاد .این منبع خبری همچنین با اشاره
به اهمیت و نقش مثبت معاون نخس��توزیر
روسیه در روابط  2کشور ،اظهار امیدواری کرد
سفر به تعویق افتاده در زمان مناسب و با همه
ترتیبهای الزم تنظیم شود .یک منبع آگاه در
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی در تهران
نیز ضمن تکذیب این اخبار که س��فر راگوزین
به تهران به دلیل افشای اطالعات محرمانه به
تعویق افتاده ،گفت این شایعهها صحت ندارد.
راگوزین که پیشبینی ش��ده بود هفته جاری
به تهران سفر و با مقامهای جمهوری اسالمی
دیدار و مذاکره کند ،خود اعالم کرده به دالیل
فنی سفرش به تعویق افتاده است.

