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سخن روز

اعتصاب غذای زندانیان
تاثیری در اجرای حکم
آنها ندارد

نیازمند برخوردی هوشمندانه
با اقدامات عهدشکنانه آمریکا هستیم

محمد آقازاده -روزنامه نگار

خبر

علی صوفی دبیر کل حزب پیشروی اصالحات:

رای نیاوردن بیطرف

نهایت ضعف فراکسیون امید بود
علــی صوفی ،دبیر کل حزب پیشروی اصالحات گفت :آنچه شــورای
عالی سیاســتگذاری به آن میپردازد و سیاستورزی میکند معطوف
به فرآیند انتخابات اســت که برای پس از انتخابــات و نحوه حضور و
تصمیمگیری در عرصه قدرت هیچ سازوکاری ندارد .حداکثر چند مالقات
با کانونهای قدرت و تصمیمگیری داشــته باشند و توصیههایی ردوبدل
شود ،اما هیچ ســازوکار تضمینی برای شــرکت در تصمیمگیریها در
عرصه قدرت پیشبینی نکردهاند ،نهایتا هم این فرآیند تنها تا برگزاری
انتخابات و کشــاندن مردم در پای صندوقهای رای و مقابله با رقیب در
عرصه انتخابات پیش میرود.
به گزارش رویداد  ،24وی افزود :رای اعتماد به کابینه نشــان داد که فراکســیون امید
دارای نقاط ضعف جدی اســت که باید برای رفع آن گامهای محکمی برداشــت .سعید
حجاریان در بیان تحلیل خود از رای اعتماد وزرا در مجلس شــورای اسالمی گفته است
که «روند شــورای سیاستگذاری باید اصالح شود ».محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون
امید نیز مطرح کرده که «اصالحطلبان باید خود را اصالح کنند ».دو سال دیگر انتخابات
مجلس را در پیشرو داریم و به نظر میرســد که مجموعه مســائل رویداده در این دو
ســال در مجلس ازجمله ورود به خانه ملت به نام لیست امید ،انتخاب هیئترئیسه ،رای
اعتمــاد به وزرا و ...باید برای تهیه فهرســتی تحت این نامه برای آینده موردتوجه جدی
قرار گیرد زیرا در صورت تکرار مجدد اشتباهات گذشته مردم خیلی صریح جناح رقیب را
ترجیح خواهند داد .دبیر کل حزب پیشروی اصالحات در رابطه با ضعفهای فراکسیون
امید که لیست آن از سوی شورای سیاستگذاری تهیه شد ،اظهار داشت :فراکسیون امید
در حال حاضر در کانون قدرت حضور دارد و این تنها سازوکاری است که خارج از پروسه
انتخابات در عرصه تصمیمگیری در قدرت دارد و بخشــی از صحبتهای دکتر عارف که
مورداشــاره قرار گرفت در واقع معطوف به نمایندگانی است که بهنام اصالحطلب عضو
این فراکسیون هستند ،اما در عمل به شکل دیگری رفتار میکنند و درواقع از آنها گله
کرده اســت .وی بیان کرد :آقای حجاریان از ساختار تصمیمگیری در عرصه انتخابات و
قدرت گله میکند و دکتر عارف هم به نحوه تصمیمگیری در عرصه قدرت اشــاره دارد
درحالیکه بدون توجه به ســازوکار تصمیمگیری در عرصه انتخابات نمیتوان آن را مورد
تجزیهوتحلیل قرار داد .تصمیمگیری در عرصه قدرت به تصمیمگیری در عرصه انتخابات
بستگی دارد .دبیر کل حزب پیشروی اصالحات در ادامه تصریح کرد :در انتخاب رئیس
مجلس از ســوی برخی اصالحطلبان مطرح شد که بهتر آن است تا الریجانی به خاطر
مدیریت بهتر برای ریاســت انتخاب شــود و با این حسن نیت پشت دکتر عارف را خالی
کردند و به حمایت از الریجانی پرداختند و توجه نداشــتند که چنین انتخابی یک شمشیر
دو دم اســت .اگر الریجانی بتواند مشــکالت برخی را حل کند آنها مســائل شخصی
اســت درحالیکه اصالحطلبان نباید مسائل عام را فدای چنین موضوعاتی کنند .وی در
این رابطه گفت :نتیجه چنین رفتاری در رایدهی به کابینه دیده شــد .الریجانی با تمام
ابزارهــای قدرتی که در اختیار دارد به صحنــه ورود پیدا کرد و تصمیمات را به نفع خود
تغییر داد .در مورد کابینه بدون تردید جامعه این قضاوت را خواهد داشت که برنده اصلی
آقای الریجانی بااقتدار کامل بود که بهطور حتم پیش از آن تمهیداتی در نظر گرفته بود
که درنهایت به نتیجه دلخواه دست پیدا کرد.
صوفی در همین خصوص ابراز کرد :در این میدان فراکســیون امید حتی موفق نشــد
برای آقای بیطرف که وابســته به آنها بود ،رای اعتماد بگیرد که نشــاندهنده نهایت
بیعملی و ضعف اســت .درحالیکه تمام وزرا پیشنهادی با حمایت کامل فراکسیون امید
توانســتند به کابینه راه پیدا کنند ،اما حداقل از دیگر نمایندهها درخواســت نکردند که به
آقای بیطرف رای دهند که این ضعفها به اشاره آقای حجاریان و عارف مربوط میشود.
وزیر جنگ اسرائیل:

اجازه تاسیس پایگاه هوایی یا
دریایی ایران در سوریه را نمیدهیم
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت اجازه تاسیس پایگاه هوایی یا دریایی
ایران در سوریه را نمیدهیم.
به گزارش انتخاب ،آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اظهار
داشــت که هرگز اجازه نمیدهیم ایران در سوریه ،پایگاه نظامی دریایی یا هوایی ایجاد
کند.
لیبرمن با بیان اینکه اسرائیل تاسیس پایگاه نظامی ایران در سوریه را تحمل نمیکند،
تهدید کرد :همه گزینهها روی میز است..
وی این اظهارات را یک روز پس از بازگشتن از سفر روسیه و دیدار با والدیمیر پوتین
رئیسجمهور این کشور به زبان آورد.

محمد جواد ظریف حفظ برجام
و مدیریت اجــرای آن در داخل و
عرصه بینالملــل را در چارچوب
مهمترین برنامههای وزارتخانه
متبوعــش برشــمرد و گفت :ما
نیازمنــد برخوردی هوشــمندانه
با اقدامات عهدشــکنانه آمریکا
هستیم.
بــه گــزارش ایســنا ،ظریــف که در
نخســتین روزهای کاری خــود تغییرات
ساختاری ،محتوایی و شکلی مهمی را در
این وزارتخانه کلید زده اســت ،تشکیل
معاونــت اقتصــادی در وزارت خارجه را
متاثر از برجام دانســت و گفت که برجام
تشکیل معاونت اقتصادی را معنا داد.
ظریف در ادامه در پاسخ به این پرسش
که برجــام تا چه اندازه در شــکلگیری
ســاختار جدیــد وزارت خارجــه به ویژه
تشــکیل معاونت اقتصادی بــا توجه به
گشــایشهای اقتصادی به دست آمده،
موثر بوده اســت و چه فرصتهایی امروز
در اختیار وزارت خارجه اســت که چنین
ابتــکار عملی را در پیــش گرفت؟ گفت:
کاری کــه برجــام کرد ،این بــود که به

شــکلگیری معاونت اقتصادی در وزارت
خارجه معنا داد .برجام موانعی که بر ســر
راه روابط اقتصادی وجود داشــت ،مرتفع
کرد و حاال وقتش است که از این فضای
موجود استفاده شــود .این در حالی است
که قبل از برجام این وضع نبود و به شکل
دیگری از کار نیاز بود.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به
این پرسش که تهدید ترامپ به خروج از
برجام که در هفتههای اخیر رنگ و بوی
جدیتری به خود گرفته اســت را تا چه
اندازه واقعی میدانید .فکر میکنید ترامپ
از برجام در یکی دو ماه آینده خارج خواهد
شد؟ گفت :نمیتوان در اینباره پیشبینی
داشت ،چراکه یکی از مبانی رفتار سیاسی
ترامپ غیر قابل پیشبینی بودن اوســت؛
البته شــاید این رفتارش به عمد باشد و
میخواهــد غیر قابــل پیشبینی به نظر
آیــد .در دوران مبارزات انتخاباتیاش هم
بر این مســاله تاکید میکــرد نباید قابل
پیشبینی باشــیم و از این زاویه به دولت
اوبامــا انتقاداتی را وارد میکرد .از این رو
تالش ترامپ برای اینکه میخواهد قابل
پیشبینی نباشــد ،قابل پیشبینی است و
به نظر این مساله نقطه برجستهای برای
اوست.
ظریف ادامــه داد :البتــه فکر میکنم
کمکــم نخبگان سیاســی آمریکا به این
نتیجه رســیدهاند که نمیتوانند با جهان
اینگونــه تعامل کنند که دنیا نســبت به
رفتــار ایاالت متحده همواره در اضطراب
باشــد .این روند باعث میشــود دنیا یاد

بگیرد نقــش و میزان وابســتگیاش به
ایاالت متحده را کم کند .امروز متحدان
قدیمی آمریــکا در اظهارات علنی اعالم
میکننــد که آمریکا متحــد قابل اعتماد
برایشان نیســت و این هزینه سنگینی
برای ایاالت متحده دارد.
رئیس دســتگاه دیپلماسی با اشاره به
اقدامــات و فرصتهــای متقابلی که در
اختیار ایران در واکنش به بدعهدهیهای
آمریــکا وجــود دارد گفــت :سیاســت
هوشــمندانه مــا باید این باشــد که در
حرف و عمل نشــان دهیم ،انتخابهای
ما محدود به برجام نیســت و برجام تنها
انتخاب ما نیست .ما انتخابهای دیگری
هم داریم.
وی افــزود :باید در مقابلــه با اقدامات
خصمانه و عهد شکنانه احتمالی و بعدی
آمریکا مانع از آن شویم که آمریکا کاری
کند که برجام با هزینــه ایران ادامه یابد
یــا آن را با هزینه ایــران به هم زند .اگر
بــا هزینه ما برجام ادامه یابد ،یعنی بدون
اینکــه از منافع و مواهب برجام بهرهمند
شویم اجرای آن ادامه یابد و اگر با هزینه
ما برجام را بر هم زنند ،به این معناســت
که دوباره علیه ایران در جامعه بینالملل
اجماع ایجاد خواهند کرد.
وی در پاسخ به اینکه اگر آمریکا یک
جانبه از برجام خارج شــود واکنش ما چه
خواهد بود؟ گفت :اگر آمریکا به ســمت
خروج یک طرفه از برجام پیش رود ،خود
را در مقابل جامعه جهانی قرار داده است،
در حالــی که همه ســاختارهای نهادینه

ایهاالناس ،بشتابید!
پروژه افتتاح میکنیم...
آمریکا به دولت کنونی نصیحت میکنند،
اگر یــک جانبه برجام را لغــو کند ،حتما
هزینهاش برای آمریکا انزوا خواهد بود.
رئیس دســتگاه دیپلماســی کشــور
خاطرنشــان کرد :آمریکاییها باید بدانند
که انتخاب بهتری در برابر اجرای برجام
ندارند .خروج از برجام انتخابهای بدتری
را پیش پایشــان میگــذارد .اروپاییها
اعالم کردهاند بــا آمریکا یا بدون آمریکا
به برجام پایبند میمانند.
ظریف در ادامه در پاسخ به این پرسش
که در صحبتهایتان در تلویزیون اظهار
کردید ،اطمینان دارید اروپاییها با آمریکا
یا بدون آمریکا به برجــام پایبند خواهند
ماند ،این سخن شما برچه اساسی است؟
وی بــا تاکید بر اینکه اروپاییها این طور
اعالم کردنــد و تا کنون هــم این طور
عمــل کردهاند افزود :البتــه این تصمیم
سیاســی اروپا است که در جهت منافعش
است؛ تصمیمی که تاثیر قابل توجهی در
موقعیت و جایگاه اتحادیه اروپا و پیگیری
منافعــش دارد .ظریف تصریــح کرد :ما
اطمینان داریم آژانس با علم به مقرراتی
که به طور کلی بر رفتار آژانس به عنوان
یک نهاد فنی بینالمللی حاکم اســت و
با توجه به مفــاد برجام و روشهایی که
برای نحوه نظارت بــر پایبندی ایران در
چارچوب برجام و کمیســیون مشــترک
برجام مشخص شده اســت ،حتما اجازه
نخواهــد داد با این اقدام ســفیر آمریکا
استقالل و موقعیتش در صحنه بینالمللی
و در رابطه با اجرای برجام زیر سوال برود.

علیرضا آوایی وزیر دادگستری:

آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم
وزیر دادگستری گفت :در صورت
تقاضــای دولت ،آمــاده پیگیری
خواسته کروبی از قوه قضاییه هستم.
به گزارش ایسنا ،ســید علیرضا آوایی در
پاسخ به این ســوال که آیا ارادهای در دولت
برای پیگیری تقاضای مهدی کروبی برای
برگــزاری دادگاه علنی وجــود دارد؟ اظهار
کرد :تا این لحظه نه دولت و نه قوه قضاییه
دراینباره چیزی مطرح کرده اســت تا من

پیگیری کنم.
وی ادامــه داد :اگر دولت چنین تقاضایی

داشــته باشــد که موضوع را از قوه قضاییه
پیگیری کنم حتما این کار را انجام میدهم
چون وظیفه من پیگیری همین موضوعات
و هماهنگی میان قوه قضاییه و دولت در امور
قضایی است.
به گزاررش ایســنا ،در چند روز گذشــته
مهدی کروبــی تقاضای خــروج نیروهای
امنیتی از منزلش و برگــزاری دادگاه علنی
داشــت که وزیر بهداشــت و معــاون وزیر

اطالعات وعدههایی به کروبی دادند و او هم
به اعتصاب غذا پایان داد اما محســنیاژهای
سخنگوی قوه قضاییه در مورد خواسته دوم
کروبی (برگزاری دادگاه علنی) گفته اســت
که تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت
ملی باقی اســت ،موضوع به قوت خود باقی
میماند .دولت بارها تاکید کرده اســت که
شــورای عالی امنیت ملی مصوبهای درباره
حصر نداشته است.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس:

اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند آن را هدر دادهاند

خانه ملت :مســعود پزشکیان با
اشــاره به اعالم اخبــاری مبنی بر
کاهش ســود بانکی به  ۱۵درصد
براســاس ابالغیه بانــک مرکزی،
گفت :اگر بانک مرکزی این نرخ را
اعالم کرده تمامی بانکها باید از این
ابالغیه تبعیت کنند ،چراکه مشکالتی
که اکنون در شــعب مختلف بانکی
ایجاد شــده به دلیل عدم تبعیت از
سیاستهای بانک مرکزی بوده که
این مشکالت فراوان را برای مردم،
دولت و کشور ایجاد کرده است.
نماینده مردم تبریز ،اســکو و آذرشهر در
مجلس شورتی اسالمی ،با بیان اینکه برخی
بانکها ســودهایی اعالم میکنند که قادر
به پرداخت آن نیســتند ،افزود :این بانکها

به دلیل عدم توانایی پرداخت ســود بانکی،
مجبور میشــوند که با اعــداد بازی کنند و
نتیجه آن ضایع شدن حق و حقوق بخشی از
مردم میشود که پس از آن دیگر باید بانک
مرکزی مشکل آنها را حل کند ،لذا تمامی
بانکها باید از ابالغیه بانک مرکزی تبعیت
کنند.
پزشکیان ادامه داد :اگر مردم سرمایه خود
را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود
را هدر دادهاند چرا که بســیاری از واحدهای
مسکونی هم اکنون خالی از سکنه هستند و
اگر به مسکنهای خالی مالیات تعلق بگیرد
سرمایه گذاران به جای این که این  ۱۵درصد
ســود بانکی را نیز بگیرند ۱۵ ،درصد نیز از
دســت میدهند .وی با بیان اینکه اگر بانک
مرکزی درست نظارت کرده و از داراییهای

راکد به درستی مالیات بگیرد پول از بانکها
به بخشهای دیگر جابه جا نمیشود ،یادآور
شد :نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی
داشته باشــد ،لذا بانک مرکزی سودهای ۲۰
تا  ۲۵درصــدی را به  ۱۵درصد کاهش داده
تا کمی با نرخ تورم همســو باشد و به تدریج
نیز باید به نرخ واقعی تورم نزدیک شود .این
نماینده مــردم در مجلس دهم ،افزود :حدود
 ۱۰روز قبل و پیش از رای اعتماد نشســتی
اختصاصی توســط آیت اهلل آملی الریجانی
رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکالت
سپره گذاران کاسپین ،شناسایی اموال موسسه
برگزار شدتا بتوان مشکالت سپردهگذاران را
رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که
بنده نیز به عنوان یکی از نمایندگان مجلس
در این نشســت حضور داشتم .نایب رئیس

قدرتاهلل علیخانــی نماینده ادوار
مجلس در گفت و گــو با خبرنگار
جمهوریت دربــاره ارزیابی وضعیت
بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی
کابینه دوازدهــم در مجلس گفت:
بخش زیــادی از مردمی که به دکتر
روحانــی رای دادند انتظــارات و
آرزوهایی داشتند که تغییر و تحول
در کابینه جزء مهمی از این انتظارات
بود ،البته دکتر روحانی تا حدودی این
تغییرات را اعمال کرد ،اما واقعیت این
است که بخشــی از مردم انتظارات
بیش از این داشتند به خصوص در
ارتباط با وعــدهای که دکتر روحانی
درباره استفاده از زنان در سطح وزیر
داده بود که محقق نشد.
وی در ادامه این مطلــب افزود :در طرف
مقابل دکتر روحانی میگوید که میتوانستم
 17قهرمان معرفی کنم اما این مشــکلی را
حل نمیکرد و اعتقاد وی بر این است که 17
نفر هماهنگ و یک دست انتخاب کند تا کار
در دولت به خوبی پیش برود و در واقعیت هم
اصل هم خود روحانی بهعنوان رئیسجمهور

نمیدانســتم خواب بودم یا بیدار! صدای همهمه و پچ پچ در گوشم
طنیــن انداز بود .در عالم رویا اما صدای ننهام را که مانند زنگ ناقوس
کلیســا به صدا در آمده بود ،تشخیص دادم .وقتی تقال و کلنجار رفتنم
سودی نبخشید ،تکانی به خودم داده و لحاف را از روی سرم کشیدم و
به سختی نیمهای از چشمانم را گشودم .تازه این لحظه بود که متوجه
حضــور زنهای محلهمان در اتاق شــدم .ننه با غرور و هیجان هرچه
تمامتر در حالیکه ایســتاده بود و دستی به سر و گوش خود میکشید
برای آنها که نشسته بودند ،نطق میکرد و شعارهای آیینی میداد!
در همین لحظات بود که وقتی چرخید و نگاهش با نگاه من تالقی
پیدا کرد چنان فریاد شعفی از سینه برآورد که وحشت زده از جا جهیده
و نیمه دیگر چشــمانم بیاختیار باز شــد .ننه ،تند تند و بیمقدمه در
حالیکه از خوابیدن وقت و بی وقت من شکایت میکرد ،سعی در شرح
ماوقع داشت .بعد هم وقتی متوجه شد که توی باغ نیستم! غرغر کرد و
گفت :تو هم که فقط شدی مایه دق! مثل خفاش شب ،شب زندهداری
و روزهــا هم توی عالم هپروتی ،چه میدونی دنیا چه خبره! ننه ،هفته
دولته! مقامات دارند برای افتتاح پروژه به محل ما میآیند.
بلند شو ببین ،دارند محل رو چراغانی میکنند ،ریسمانکشی و کاغذ
رنگی و آخر کار هم قراره آتیش بازی راه بیاندازند.
جوانها توی پوست خودشان نمیگنجند!
من که از حرافی ننه و قشقرقی که زنها راه انداخته بودند هاج و واج
و مات و مبهوت بر جای مانده بودم تا آمدم بپرســم چی رو میخوان
افتتاح بکنند ،دیدم ننه جلو افتاده و زنهای همسایه هم بهدنبالش راه
افتادند ،زدند به کوچه!
صدای ترقه و جیغ و فریاد از کوچه بلند بود طوریکه من هم طاقت
نیاوردم و سریع بلند شــدم و لباس پوشیدم و زدم بیرون .اهالی دسته
دسته به ســمت انتهای کوچه که مکان افتتاح پروژه بود ،روان بودند.
وقتی به آنجا رســیدم دیدم وا عجبا! تیر چراغ برقی را از پایین تا کمر
با پارچه ســبزی پوشاندهاند ،شبیه آقا درختهای قدیمی که میگفتند
حاجــت میداد! دور تیر برق هم بچهها به رقص و پایکوبی مشــغول
بودنــد و بزرگترها هم با کف زدن آنها را تشــویق میکردند .نگاه
کردم ،دیدم دســتهای ننهام هم زیر چــادر گل گلیاش میجنبید!
ازدحام و شلوغی به اوج رسیده بود که مسئولین نیز از راه رسیدند .تمام
آنهایی که عکسشــان در بنر خورده بود ،حضور یافته بودند؛ فرماندار،
معاون فرماندار ،بخشدار ،نماینده شــهر ،شورای روستا و...رئیس اداره
برق! تند تند به سمت جایگاه کنار تیر برق حرکت میکردند .من لحظه
به لحظه شوکزدهتر میشــدم ،معمای افتتاح پروژه رهایم نمیکرد.
خالصه با اشــاره فرماندار ،رئیس اداره برق به سمت تیر چراغ برق به
حرکت در آمد .حاال دیگر سکوت و دلهره به هم آویخته بودند .دل توی
دلم نبود! در نهایت رئیس بعد از خطابه کوتاهی دســت انداخت دامن
پارچه سبز را گرفت و کشید و از پشت آن...
ترانس برق هویدا و ظاهر گشــت! جلالخالق ،تا آمدم که به حیرت
جدیدی دچار شوم جسم سختی به سرم خورد و خون از سر و صورتم
روان شــد .در حالیکه بر روی زمین ولو شده بودم ،دیدم از هر طرف
جمعیت سنگباران میشوند .بعد از لحظاتی صدای عربده مانند انبوهی
آدم را از ســمت روســتای همجوار سرای بستان مشــاهده کردم که
همچون ســونامی بر سرمان آوار شدند .با هر زوری بود خودم و ننه را
از زیر دســت و پاهای جمعیت که به جان همدیگر افتاده بودند ،خارج
ساختم .حاال دیگه مسئولین پا به فرار نهاده بودند .ننه که متوجه نگاه
ابهام آمیز و پرسشــگرم شده بود ،با اشــاره به ترانس برق گفت :این
پروژه مال روستای ما اســت ،نه روستای آنها  ...اینجا بود که من با
نگاهی مبهوت به سمت دوربین فرضی برگشتم و مثل مهران مدیری
شگفتزده زل زدم به صفحه آن!...
و فریاد کشیدم؛ افتتاح پروژه ....یک عدد ترانس برق!!!

امام جمعه موقت تهران:

مجلس شــورای اســامی ،تصریح کرد :به
دستور آیتاهلل آملی الریجانی یک کارگروه
ویژه در قــوه قضاییه برای پیگیری اموال و
داراییها تشکیل شــد تا داراییهای موجود
شناســایی و مطالبات مردم به صورت کامل
پرداخت شــود ،البته گزارشــات پیگیریها
بــه دکتر الریجانی رئیس مجلس شــورای
اسالمی نیز ارائه میشود

فراکسیون امید برای کدخدایی بیش از بیطرف تالش کرد
است که باید با این تیم کار کند.
علیخانی با اشــاره به ســبقه فعالیتهای
حســن روحانی پیــش از دوران ریاســت
جمهوری تاکید کرد :روحانی در وهله نخست
شخصیتی روحانی اســت و باید مالحظات
مراجع و حوزه را نیز در نظر بگیرد و خود تاکید
دارد که نزدیک به  50سال است که با رهبر
انقالب در ارتباط بوده و هست .وی ادامه داد:
همه این موارد واقعیاتی است که در جمهوری
اسالمی وجود دارد منتها یکی مثل احمدی
نژاد به ســیم آخر میزند اما از روحانی انتظار
چنین چیزی نیز نمیرود .نماینده ادوار مجلس
تصریح کرد :بیطرف متدین و متعهد است و
سوابق درخشانی در انقالب و در دوران وزارت
دارد و شــخصیتی معتدل و دلسوز است و در
مجلس نیز تاکید کرد که همه دســتاوردها
متعلق به نظام و انقالب است و حتی توفیقات
خــود در دوران وزارت را به نام خود مصادره
نکرد و ما از این مدل افراد کم داریم.
علیخانی در روایــت از فضای مجلس در
روز رایگیری برای اعتماد به کابینه دوازدهم
گفت :آن روز احســاس کردم فضای تندی
علیه آقای بیطرف در بخشی از مجلس وجود

اکبر نوری -روزنامهنگار

خبر

قدرت اهلل علیخانی نماینده ادوار مجلس:

دارد و البته نماینــدگان مخالف علیالقاعده
نیت شخصی نداشتند و بعضا به دنبال منافع
مردم و حوزههای انتخابیه خود بودند و در بین
مخالفان آقای بیطرف برخی نیز از فراکسیون
امید بودند و با حساسیت زیاد علیه وی موضع
گرفتند .علیخانــی در خصوص این موضوع
تاکید کرد :با آقای بیطرف تماس داشــتم و
تاکید کردم آقای حجتی توانست فضا را تغییر
دهد و بخشــی از آرای مخالف را به سمت
خود برگرداند و گفتم در صحبتها میتوانید
بخشی از این فضا را تغییر دهید.
وی در تشریح شــخصیت بیطرف گفت:
روحیه بیطــرف با دیگران متفاوت اســت،
ایشان مکرر بر قانون و ضوابط تاکید داشته و
چهارچوبی برای خود دارد که از آن چهارچوب
خارج نشده اســت و این موضوع نیز در رای
نیاوردن ایشــان اثر داشته است .علیخانی با
انتقاد از عملکرد فراکســیون امید در بررسی
صالحیت کابینه پیشنهادی دوازدهم گفت:
فراکســیون امید میدانســت که فضا علیه
بیطرف اســت ،و باید اقدام مناسب و جدی
انجام میداد.
وی ادامه داد :فراکسیون امید اگر بهاندازه

سياسي

طنز سیاسی

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه:

بالهتی عریان در دفاع از کارفرمایان

ســایت تابناک طرف چسب هل میایستد و با بیپروایی کارگران را به فرار از
زیر کار متهم میکند و البته دلیلاش مشخص است .چون دستاندکاران اصلی
این ســایت جزیی از برخوردارهای جامعه محسوب میشوند و به مصداق سواره
از پیاده خبر ندارد ،از رنجهای کارفرمایان میگوید که در ماشینهای فوق مدرن
تردد میکنند و از داخل کارخانه با اسب بازید میفرمایند و در خانههای اشرافی
و مســافرتهای برون مرزی چه رنجهایی را تحمل میکنند و کارگرها هم البد
کنار سفرههای خالی ،خانههای تو سری خورده و دستمزدهای زیر خط فقر کلی
عشــق و حال میکنند .دل آدم برای کارفرما و رنجهایشــان کباب میشود و به
دلیل همین درد و رنج وزارت کار با طرح بیگارورزی ،کلی برده رایگان سوغاتی
برایشان میفرســتد .ما هنوز زندهایم و شعارهای انقالب که طرف پابرهنهها را
میگرفــت ،به یاد داریم .کســانی که با خون دل همیــن پابرهنهها به قدرت و
ثروتهای نجومی رسیدند و فرزندانشان بهترین زندگی اشرافی را دارند و خود
را ژن برتر میدانند خود برای تحکیم این رابطه با کلمات ،دســت نوازش بر سر
کارفرها میکشند و با خنجر نقد تن رنجور کارگرها را خط خطی میکنند .فرار
از کارگر معلول شکاف طبقاتی ،فساد گسترده و نبود سندیکاهای مستقل است
و اصال باال بردن کارایی و بهرهوری یک علم است .چون این علم را کارفرماهای
عزیز و مقامات عالی رتبه بلد نیســتند میخواهند با داغ و درفش قوانین قرون
وســطایی ،نظمی را برقرار کنند که جز بی نظمی به دلیل از دســت دادن عزت
نفس کارگرها حاصلی نخواهد داشــت .در ضمن وقتی یک آقازاده بهخاطر یک
تماس به مدیریت ارشد و یا ثروتهای باد آورده میرسد چرا فرهنگ کار محترم
گرفته شود؟ رفتار مردم حاصل نه شعارها بلکه زندگی عملی مقامات ارشد است
و از این رفتار جز کارگریزی نباید چشم داشت.

دادستان تهران با انتقاد از اعتصاب غذای برخی زندانیان و رویکرد دادسرا نسبت به چنین اقداماتی ،اظهار داشت :احکام قطعی باید اجرا شوند و اعتصاب غذا یا تهدید به آن اثری در اجرای
حکم نخواهد داشت .به گزارش تسنیم ،جعفری دولت آبادی در باب اهمیت نظارت دادستان بر زندان و زندانیان ،تلقی عموم از مقام دادستان را بیشتر ناظر بر دو امر تعقیب و تحقیق دانست
و با رد این تلقی اظهار داشت :یکی از ابعاد مهم وظایف دادستان ،جنبه نظارتی است که از جمله ،نظارت بر زندانها و بازداشتگاهها است و اجرای این وظیفه میتواند ضامن حقوق متهمان
و زندانیان و نشانگر توجه نظام حقوقی به حقوق زندانیان باشد .نظارت بر امور زندانها جزء وظایف ذاتی دادستان است؛ نه وظیفه تشریفاتی .وی با انتقاد از اعتصاب غذای برخی زندانیان و
رویکرد دادسرا نسبت به چنین اقداماتی ،اظهار داشت :احکام قطعی باید اجرا شوند و اعتصاب غذا یا تهدید به آن اثری در اجرای حکم نخواهد داشت.

تنها نیمــی از اندازهای که بــرای رایآوری
کدخدایی در شــورای نگهبان تالش کردند
بــرای آقای بیطرف تــاش میکردند ،وی
در کابینه حضور داشــت .علیخانی با انتقاد از
کار تشــکیالتی فراکسیون امید خاطر نشان
کرد :متاسفانه کار تشکیالتی در فراکسیون
امید ضعیف اســت و بدتر از آن این که این
ذهنیت شکل گرفته که فراکسیون حساسیتی
نســبت به فردی مثل بیطــرف که هم خط
خودشان نیز هســت ندارند .وی تاکید کرد:
فراکســیون امید از بیطرف شــناخت داشت
و بایــد مخالفان را قانــع و دیگران را توجیه
میکرد .نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه ممکن اســت برخی از اعضای
فراکســیون از حرفهای من برنجند افزود:
هدف از این نقدها این است که دقت شود تا
بعدها فراکسیون با این روند کار ،آسیب نبیند.
علیخانی تصریح کرد :با بســیاری از اعضای
فراکســیون امید ارتباط دارم و آنها خود نیز
از عملکرد برخی از هیئت رئیسه فراکسیون
امید راضی نیســتند و باید امیدوار باشیم در
دو سال باقیمانده این مجموعه منسجمتر و
موثرتر عمل کند.

ریاستجمهوری به رفاه ،تجمالت
و رضایت بیگانگان نیست
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ریاستجمهوری به پز دادن نیست،
به رفاه ،تجمالت و رضایت بیگانگان نیست ،گفت :رئیسجمهور در انتخابات
وعده ایجاد  955هزار فرصت شغلی در سال را دادند ،امروز وقت عملیشدن
وعدههای انتخاباتی است.
به گزارش انتخاب ،حجتاالسالم کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران
در خطبههــای نماز جمعه پایتخت با اشــاره به تعبیر رهبر معظم انقالب از
شهید حججی ،اظهار داشت :دیگر بازیگریها و سیاستبازیها کافی است،
در میان همین اغواگریها ،همین بازیهای سیاســی و رقابت در قدرتها،
حزببازیها و جریانبازیها ،خداوند جوان  25سالهای را علم میکند و خط
بطالنی بر همه حرکتهای انحرافی میکشد؛ شهید حججی مظهر احسان
الهی و سفره رحمت خدا شد ،او عبرتی برای ماست ،یک جوان  25ساله چه
موجی ،چه طوفانی ،چه حرکتی و چه نوری در دنیا ایجاد کرد و همه قلوب
را متوجه سنگر ایمان ،ایثار ،تقوا و والیتمداری کرد .وی در ادامه با اشاره به
آغاز هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر ،گفت :اعمال شهید
رجایی ،ریاســتجمهوری را نظام اسالمی معنا کرد که ریاستجمهوری به
پزدادن نیست ،ریاستجمهوری به رفاه ،تجمالت و رضایت بیگانگان نیست،
شــهید رجایی با عملکردش نشان داد که در نظام اسالمی رئیسجمهور در
بندگی گوی سبقت را برده است ،در والیتمداری مدال گرفته است و ارزش
معامله با خدا را پیدا کرده است ،شهید رجایی و باهنر شاخص مسئولیت در
نظام اسالمی هستند .صدیقی افزود :تا زمانیکه مالدوستی و عطش قدرت
در مسئولی وجود داشته باشد ،او نمیتواند یک مملکت را سالمسازی کند و
این هنر شــهید رجایی بود .وی با بیان اینکه ویژگی دیگر شهید رجایی و
شهید باهنر خستگیناپذیریشان بود ،تصریح کرد :اقتصاد مقاومتی به جز با
مدیرانی در طراز شهید رجایی و شهید باهنر امکان ندارد عملی شود ،مشکل
بیکاری که آقای رئیسجمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی قول دادند در سال
955هزار فرصت شــغلی ایجاد کنند و تولید را  8درصد در سال باال ببرند،
امروز وقت عملیشدن این وعدههای انتخاباتی است و این محقق نمیشود
مگر با یک روحیه تالش جهادگرانه .وی تاکید کرد :دهه والیت را در پیش
داریم ،همه شما عاشــق اهل بیت عصمت و طهارت هستید ،غدیر مبنای
انقالب اسالمی و حاکمیت خداست ،غدیر مدل حکومت است ،غدیر سبک
زندگی است ،غدیر جریان حاکمیت عدل است ،غدیر تبعیضستیز ،ظلمستیز
و فسادســتیز اســت ،غدیر مبنای حرکت امام و رهبری است ،غدیر را مثل
عاشورا به خانهها ببرید و فرهنگسازی کنید.

