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بهروز نعمتی سخنگوی 

هیئت رئیسه مجلس:

هیچ نماینده  مجلسی در 
کابینه دوازدهم نیست

رحمت اله بيگدلی- عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 

یادداشت 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا از میان نمایندگان مجلس کسی در لیست کابینه حضور دارد، گفت: تا آنجا که می دانم هیچ نماینده ای در جمع وزرای پیشنهادی 
نیست. اگر هم آقای رئیس جمهور نظری به برخی نمایندگان داشتند، این نظر منجر به حضور نمایندگان مجلس در کابینه دولت دوازدهم نشده است.

به گزارش دیده بان ایران، بهروز نعمتی گفت: اگر کابینه دولت دوازدهم سه شنبه به مجلس معرفی شود، ما یک هفته برای زمان برگزاری جلسه رای اعتماد وقت خواهیم داشت. در این مدت 
نمایندگان برنامه وزرای پیشنهادی را بررسی خواهند کرد.

محمدجواد ظریف به مناسبت روز خبرنگار:

اصحاب رسانه باید به قدرت خود ایمان بیاورند

وزیر خارجه کشــورمان در مراســم گرامیداشت روز 
خبرنگار گفت: اصحاب رسانه باید به قدرت خود ایمان 
بیاورند زیرا هر قدرتی مســئولیت ایجاد می کند هم در 

برابر مردم و هم در برابر خداوند.
به گزارش انتخاب، محمــد جواد ظریف وزیر خارجه 
کشورمان در نشســت گرامیداشت روز خبرنگار که روز 
دوشنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد با بیان این که 
امروز یاد خاطره شــهدای مزار شــریف یک واقعیت را 
در اذهــان ما یک بار دیگر متبلــور می کند و آن حضور 
خبرنگاران و دیپلمات هــا در یک صحنه و جهت برای 

رساندن پیام به مردم عزیزمان است.

ما تعداد زیادی از همکاران مــان در وزارت خارجه را 
همراه شهید صارمی داشتیم که شهید شدند. البته این 
قدرت خبرنگاران است که 10 دیپلمات شهید شدند و 

یک خبرنگار ولی آن روز، روز خبرنگار شد.
وی ادامــه داد: در جهــان امروز مــا اوال پیام، ارزش 
واقعی پیدا کرده و یک خط توییت 140 حرفی می تواند 
تاثیرات عمیقی بر سیاست گذاری آینده داشته باشد و 
اگر پیام غلطی را منتقل کند چه بسا جنگی به راه اندازد.

وزیر خارجه با اشــاره به تحوالت خلیج فارس گفت: 
دوســتان در این تحوالت قدرت و تاثیر این موضوع را 

شاهد بودند.
ظریف گفت: در این عرصه گفتمان می تواند قدرت زا 
باشد و رسانه امروز نقش عامل انتقال و انتخاب گفتمان 
را دارد. در جهان امروز ما و در کل دنیای علوم انســانی 
انتخاب تحلیل گر، پژوهش گــر و کنش گر یک واقعیت 
اســت و می توان یک یــا چند خبر را بــرای انعکاس 
انتخاب کرد این انتخاب می تواند فاصله بین عزت ملی 

یا شرمساری باشد.
وی ادامه داد: همه دوســت دارند پیــام را بی طرفانه 

منتقل کننــد اما این تصور که می توان صرفا با واقعیت 
اجتماعی عینی برخورد کرد مقداری کم لطفی در حق 
پژوهشگر است زیرا خبرنگار می تواند عکس ها و خبرهایی 

را انتخاب کند که از نظر او پیام بهتری را منتقل کند.
وزیر خارجه گفــت: بپذیریم که قدرت معنایی باعث 
شده کسانی که در گذشته انحصار قدرت را داشتند امروز 

آن را از دست بدهند.
ظریف افزود: قدرت عالوه بر ابزارهای سنتی، ابزارهای 
دیگری دارد و کســانی که می توانند تولید فکر و تصویر 
سازی کنند نقش اساسی خواهند داشت و اصحاب رسانه 
باید به قدرت خود ایمان بیاورند زیرا هر قدرتی مسئولیت 

ایجاد می کند هم در برابر مردم و هم در برابر خداوند.
وی گفت: یکی از دستاوردهای جامعه جهانی این است 
که توانســته با ابزار متنوعی ایجاد نفوذ و قدرت کند و 
این واقعیت را باید همواره مد نظر داشته باشیم که یک 
خبر می تواند ایجاد قدرت کند یا به نحو دیگری منعکس 

شود.
وزیر خارجه با اشــاره به مراسم تحلیف رئیس جمهور 
گفت: تعــدادی از مقامات کشــورهای حاضر به دنبال 

گرفتن سلفی با این حقیر بودند و این تصاویر موضوعی 
را منتقل می کرد و انتخاب عکس های دیگر پیام دیگری 

را منتقل می کرد که نتیجه آن را دیدید.
ظریف گفت: امروز هر انسانی می تواند موج آفرین باشد 
و اگر پیام درســت تولید شــود حتی یک خبرنگار غیر 
حرفه ای یا شهروند خبرنگار می تواند یک موج عظیم به 
راه اندازد. وی با اشــاره به تصویر بچه سوری در سواحل 
اروپــا که موجی در دنیا به راه انداخت گفت: این تصویر 
می توانــد در چند لحظه موجی از احساســات را به راه 
اندازد. امروز احساســات هم جهانی شده و قدرت ها در 

برابر این موج خیلی کم می توانند مقاومت کنند.
ظریف ادامه داد: جنگ های طوالنی به دلیل برانگیخته 
شدن احساســات قابل طوالنی شدن نیست و این ها از 
مزایای دنیای امروز ماست. وزیر خارجه با اشاره به اینکه 
نمی توان مخاطب را انتخاب کرد، گفت: امروز مخاطب 
شناسی معنا ندارد و به مفهومی بسیار سخت شده است.

ظریف افزود: هر مطلبی به محض اینکه منتشــر شد 
تمام دنیا مخاطب شماست و نمی توانید بگویید من آن را 

برای مخاطب خاص انتخاب کردم.

۱. در ســال ۱۳۸۴ برخی غفلت ها، کیش  شــخصیت ها و انحصارطلبی های درون  جبهه ای در 
جریان اصالحات، موجب  پیدایش نوعی گسســت در درون این جبهه  شــد. این گسست موجب 
شــد که جبهه اصالحات علی رغم داشتن دســت باال در انتخابات ریاســت جمهوری نهم ، قوه 
مجریه را به جریانی انحرافی و خطرناک که اصول گرایان ریشــه دار از ســر استیصال به دامن آن 
آویخته بودند واگذار کند.  برخی مشــکالت و گسست درونی جبهه  اصالحات و استیصال جبهه  
اصول گرایان موجب شد که یکی از منحرف ترین و فاسدترین محافل بر مسند قوه مجریه کشور 
بنشــیند و به مدت ۸ ســال بر منابع مادی و معنوی و انسانی کشــور چوب حراج بزند و با اتخاذ  
نادرست ترین روش ها، انتخاباتی را در سال ۱۳۸۸ برگزار کند که زمینه ساز یکی از خطرناک ترین 
 شــکاف ها در بین  نیروهای وفادار به آرمان های انقالب، نظام جمهوری اسالمی و  قانون اساسی 

بشود.
۲. دوران ۸ ســاله سیاه و مشحون از فساد، تزویر و ناکارامدی  این جریان انحرافی که با نقاب 
احیای ارزش های انقالب اسالمی و پاک دستی و حمایت از محرومان و سوءاستفاده از ارزش هایی  
چون اعتقاد به  مهدویت و ... بر ســر کار آمده بود اسباب  برخوردهای تند و دستگیری و محاکمه 
بســیاری از اصالح طلبان  خدوم و خلق فجایعی  اســفناک چون فاجعه کهریزک را فراهم آورد. 
حبس برخی از نیروهای ارزشــمند، اخراج و بازنشسته کردن بســیاری از برجسته ترین استادان 
دانشــگاه ها و معلمان و مدیران کارآمد کشور و از جمله، حصر آقایان مهدی کروبی و میرحسین 

موسوی و خانم زهرا رهنورد از جمله آثار برآمدن این محفل انحرافی بود.
۳.  به  فضل الهی اینک بعد از ۱۲ ســال از برآمدن این محفل  انحرافی  بســیاری از مســائل  
پشــت پرده رو شــده و تشت رسوایی  فســادهای تکان دهنده این محفل انحرافی  از بام فریب  و 
ریا فرو افتاده اســت، به طوری که حامیان دیروز این محفل نیز می کوشند با اظهار برائت از این 

محفل، پرونده خود را از ارتباط با این محفل و حمایت های انتحاری از آن تطهیر کنند.
از ســوی دیگر پاکی، صداقــت و وفاداری نیروهای ارزشــمند جریان اصالحــات به  قانون 
اساســی و نظــام جمهوری اســالمی و جایگاه رفیع و پایگاه گســترده مردمــی آن با پیروزی 
 قاطــع در چهــار انتخابات پی  درپی بر همگان باالخص مســئوالن عالی نظام مســجل شــده 

است.
۴ . اثبــات قاطع این وفــاداری و پایگاه مردمی جریان اصالحــات و تبدیل موضوع رفع حصر 
به مطالبه ای ملی، زمینه رفع برخی سوء تفاهم ها و حل معضل حصر را فراهم آورده است و می رود 

که این مشکل نیز به سرپنجه تدبیر و گفت وگو حل شود.
۵. امــا در این میــان، دو گروه افراطی که ادامه حصر را به  نفع خــود می  دانند و آن را تبدیل 
به ابزاری برای کاسبی خود کرده اند همانند گذشته خواهند کوشید که با دادن پاس گل به  یکدیگر 
و با غبارآلود کردن فضای سیاســی کشور مانع رفع حصر شوند تا آسیبی به تجارت پرسود  آنان از 

محل حصر وارد نیاید.
۶. گروه اول، محافل افراطی موســوم به اصول گرا همانند کیهان و رجانیوز و محافل وابســته 
هســتند که با استفاده از عناوینی چون فتنه، سران فتنه و ... به  بهترین فرزندان انقالب اسالمی 
افتــرا می زنند و توهین می کنند و رفع حصر را که گامی بلند به ســوی همبســتگی ملی و رفع 
تنش های بی مورد و ثبات سیاسی است سعی در گشایشی در این زمینه دارند، و با اهانت های تند 
بــه  محصوران و حامیان آنان تالش می کننــد تا با دادن پاس گل به افراطیون جناح مقابل)گروه 
دوم(، آنان را وادار به اظهار ســخنان تند و زیر ســؤال بردن مسئوالن نظام کنند تا  از این طریق 
 مانع رفع حصر و ایراد آســیب به  کاســبی پرســود خود از محل ادامه حصر و شــعار فتنه و ... 

شوند!
۷. با عنایت به آنچه که ذکر شد، از همه عقال و دل سوزان جبهه اصالحات انتظار می رود که در 
شرایط فعلی کشور که زمینه مساعدی برای رفع حصر فراهم آمده در دام عملیات روانی افراطیون 
از دو جناح نیافتند و هرگز در قبال اهانت های تند افراطیون مدعی اصول گرایی همانند کیهان و 
رجانیوز و... عکس العمل تند نشان ندهند و بکوشند که با کظم غیظ و صبر جمیل نشان دهند که 
محصوران ثالثه و اصالح طلبان  دغدغه ای جز استحکام نظام جمهوری اسالمی و اعتالی نام و 
 جایگاه ایران عزیز ندارند و مرزبندی کامال دقیق و شفاف با دشمنان ملک و ملت و ساختارشکنان 

دارند.
بدون تردید، رفع حصر، گام بلندی در راســتای وحدت ملی و توانمندی جمهوری اســالمی و 

ایران سرافراز در مواجهه با دشمنان داخلی و خارجی خواهد بود.

اصالح طلبان در موضوع حصر
 در دام عملیات روانی افراطیون نیافتند

عضو شورای مرکزی فرکسیون امید مجلس از احتمال 
بازنگری در برخی وزرای پیشنهادی از سوی روحانی خبر 
داد و گفت: رای اعتماد ابزار اصالح طلبان برای تغییر کابینه 

است.
به گزارش ایلنا، جالل میرزایی با اشاره به احتمال معرفی 
وزرای پیشــنهادی دولت دوازدهم در جلسه روز سه شنبه، 
در واکنش به برخی انتقاد ها از ســوی اعضای فراکسیون 
امید و برخی چهره های اصالح طلب و حامی دولت به دلیل 
عدم تناســب میان وزرای معرفی شده و مطالبات جامعه 
مدنی گفت: رئیس جمهور اختیاراتی دارد که بر اساس آن 
می توانــد کابینه را بنا به صالحدیــد خود انتخاب کند اما 
متاسفانه حزبی  نبودن روســای جمهوری که تاکنون در 
کشور ما به روی کار آمده اند، باعث شده نسبت به احزاب 

احساس استقالل کنند.
او با اشــاره به ضعف تحزب و عدم تعهد حزبی روسای 
جمهوری اســالمی ایران در ادوار مختلف، یادآور شد: از 
زمان مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، حجت االسالم 
سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد کم و بیش شاهد 
این ضعف بودیم و در دوره یازدهم و احتماال دوره دوازدهم 
نیز شاهد این وضعیت خواهیم بود. به جز دوران هشت ساله 
اصالحات و ریاست جمهوری خاتمی که تا حدودی کمتر 
شــاهد این رویکرد غیرحزبی بودیم، در باقی موارد با این 
احساس استقالل نسبی از احزاب و تشکل های حامی، به 
ســمت کســانی می روند که صرفا با آن ها سابقه دوستی 
دارند که این مسئله هم به فعالیت حزبی، مشارکت سیاسی 

و اعتماد مردم و هم به فعالیت های دولت آســیب جدی 
وارد می کند. چرا که کاندیدای ریاست جمهوری در جریان 
انتخابــات هرچه می خواهد وعده هــای موردنظر مردم را 
مطرح می کند اما بعد از پیروزی به سراغ دوستانش می رود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در پاسخ 
به پرسشــی درخصوص عدم تطابــق گزینه های وزارت 
کشــور، آموزش و پرورش، علوم و همچنین ارتباطات با 
مطالبات ۲۴ میلیون رای گفتمانی روحانی اعالم کرد: این 
مشکل نیز تا حدودی ناشی از همین وضعیت سیاسی در 
کشور اســت. ما فردی که مواضع مشخص و شفاف  دارد 
را   رها کرده و به ســراغ افراد خنثــی می رویم که نگاه و 
رویکرد سیاسی شان مشخص نیست. این رویکرد ظلمی 
در حق افراد متعهد و تشــکیالتی و آســیب جدی برای 
مردم ســاالری دینی اســت که در جریــان انتخابات در 
 ســتاد ها فعالیت می کنند اما پس از پیروزی نادیده گرفته 

می شوند.
میرزایی با بیان این که باید بیشتر به سمت نظارت برویم، 
اعالم کــرد: طبیعتا رایزنی خواهیم کــرد که گزینه های 
بهتری معرفی شــوند که متاسفانه درصورت عدم توفیق، 
کمی سرخورده می شویم اما باید توجه داشته باشیم که در 
هــر حال اهرم نظارت در اختیار ما قرار دارد و فارغ از آن، 
در رای اعتماد ها نیز نقش آفرینی خواهیم کرد و اگر بررسی 
کنیم، می توانیم وزرای پیشــنهادی که ضعیف تر هستند، 
اهــل تغییر و تحول نبــوده و با رویکــرد محافظه کارانه 
به دنبال حفظ وضع موجود هستند و نیز کسانی که نگاهی 

عمیقــی ندارند را نپذیرفته و به آن ها رای اعتماد نخواهیم 
داد.

او در واکنش به انتقاد برخی ناظران مبنی بر تقلیل گرایی 
در مطالبات جریان اصالحات و این که بزرگان این جریان 
تا ۱۰ روز پیش خواســتار معرفی کابینه اصالح طلب بوده، 
اکنون به رویکرد اصالح طلبانه رضایت داده و احتماال در 
جریان رای اعتماد نیز صرفا ســعی می کنند با گزینه های 
افراطی و تنــدرو مخالفت کنند، گفت: کســانی که این 
انتقاد را مطرح می کنند، مناسبات سیاسی کشور را در نظر 
نمی گیرند. این درحالی است که حتی در نظام های سیاسی 
غربی نیز با وجود این که انتخابات حزبی است، فرد منتخب 
با مطالبات تمُاجامعه روبرو می شــود و ناچار به انعطاف و 
انتخاب یک گزینه از میان گزینه های فراوان پیش رو است 

و نمی توان انتظار داشت بتوانیم همه را راضی کنیم.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با تاکید بر این که 
این فراکســیون به نیابت از شــورای عالی سیاست گذاری 
و ســایر اصالح طلبان بــا رویکرد کار شناســی عملکرد 
وزرای دولت قبل را بررســی کرده اســت، گفت: عالوه 
بــر آن چانه زنی و گفت وگوهای خوبی که انجام شــد و 
دیدارهایی نیــز با رئیس جمهور انجام شــد، آقای عارف 
حداقل دو دیدار مهم با روحانــی برگزار کرد و همچنین 
شــورایعالی سیاســت گذاری نیز با رئیس جمهــور دیدار 
کــرد. مجموعه این اقدامات بــرای آن بود که حداقلی از 
انتظارات و مطالبات اصالح طلبان تامین شــود و روحانی 
 نیز باید در قبال این خواســته ها اقدامــات الزم را انجام 

دهد.
او تاکید کرد: با این حســاب اصالح طلبان و فراکسیون 
امید کار خود را انجام داده و واقعیت این اســت که به جز 
مذاکــره و رای اعتماد ابزار دیگری در اختیار نداریم و تنها 
می توانیم مواضع مان را به مردم اطالع دهیم. رئیس جمهور 
نیــز که دغدغه تغییر و تحقق خواســت مــردم را دارد و 
به عنوان کســی که مورد اعتماد مــردم قرار گرفته و ۲۴ 
میلیون رای گفتمانی اصالحات را به عنوان پشــتوانه خود 
در اختیــار دارد، در چینش کابینه خود اختیاراتی دارد و به 
نظر می رسد هنوز بهترین راه مذاکره باشد اما بعد از آن که 
ترکیب کابینه قطعی شد، باید به  سراغ بررسی صالحیت 
افراد رفته و سوابق گذشــته آن ها و ارتباط این سوابق با 
حوزه کاری که برایشــان تعریف شــده را بررسی کنیم و 

نسبت به چگونگی رای اعتماد به آن ها تصمیم بگیریم.
میرزرایی در پاســخ به این ســوال که آیا هنوز امکان 
تغییــر در ترکیب کابینه وجــود دارد، گفت: امیدواریم که 
رئیس جمهور با درنظر گرفتن مجمــوع بازخورد ها درباره 
آن چه تاکنون به عنوان گزینه های احتمالی مطرح شــده، 

در برخی بخش ها بازنگری کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد: ایراد اساسی 
به این برمی گردد که رئیس جمهــور حزبی نگاه نکرده و 
حزبــی فکر نمی کند. اطرافیان روحانی نیز آن چنان حزبی 
فکر نمی کنند و بیشتر محفلی تصمیم می گیرند که البته 
این مســئله مربوط به امروز نیست و در گذشته نیز شاهد 

این وضعیت بوده ایم.

  به گزارش انتخاب، در اقدامی بی ســابقه ، سازمان تامین اجتماعی به طور 
رســمی فعالیت و تالش گسترده خود برای رای اعتماد به ربیعی به عنوان وزیر 

کار را از طریق مذاکره و تعامل با نمایندگان مجلس آغاز کرده است.
 این اقدام حیرت انگیز که توهینی مستقیم به نمایندگان مجلس است و البته 
شــائبه خرید رای آنان را تقویت کرده، به صراحت خواستار انجام هر »اقدامی« 

برای اخذ رای اعتماد ربیعی شده است.
 براساس صورت جلسه رسمی 125 مین جلسه شورای معاونین سازمان تامین 
اجتماعی مورخ )1396/5/3( ، این ســازمان عریض و طویل، معاونت ها و ... به 
عوامل خود دســتور داده تا جهت اخذ رای اعتمــاد حداکثری وزیر در مجلس 
موارد زیر در اســرع وقت انجام شود، مواردی که باعث شگفتی شده و رسما از 

عوامل خود خواسته شده »برای افزایش رای اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و 
قبل از شروع رای گیری انجام دهد.

 در مفاد این دســتور العمــل مرتبا از ارائه امتیازات مختلــف به نمایندگان 
مجلس ســخن به میان رفته تا از این طریق، فضا برای اخذ رای اعتماد به وزیر 

کار )ربیعی( فراهم شود!
 این سازمان که همه وظایف گسترده رای اعتماد را رسما به معاونت حقوقی 
ســپرده و از دیگر معاونت ها خواســته همکاری الزم را با بخش حقوقی داشته 
باشــند، در یکی از مفاد خود از »معاونت فنی و درآمد« خواسته که با افزایش 
تعداد سهمیه کارگران ساختمانی در سال جاری، بخشی از آن را در اسرع وقت 

به واجدین شرایط از طریق نمایندگان مجلس ارائه کند

این ســازمان همچنین معاونت اقتصادی خود را موظف کرده که »بخشی از 
اعتبارات بودجه جاری که برای پرداخت تسهیالت به بیمه شدگان و مستمری 
بگیران در نظر گرفته شده را از طریق بانک رفاه و با معرفی نمایندگان مجلس 
در اســرع وقت ارائه کند« سازمان تامین اجتماعی در این صورتجلسه رسمی و 
بی ســابقه خود، تاکید کرده که »همه مدیران بیمه ای و درمانی در استان های 
مختلف و حتی مســئولین بانک رفاه در این زمینه توجیه شوند تا آن ها نیز این 

موضوع را با مراجعه حضوری خدمت نمایندگان مجلس پیگیری کنند.
نکته اساســی این صورت جلســه حیرت انگیز، تالش همه اعضای شــورای 
معاونین با هر اقدامی« )که البته در چارچوب قانون بیان شــده( اســت تا برای 
افزایش رای اعتماد نمایندگان در اســرع وقت و قبل از شروع رای گیری انجام 

دهند. خوب اســت مسئوالن سازمان تامین اجتماعی و همین طور جناب وزیر، 
پاســخ دهند که وقتی چنین رســمی و آشــکارا، از بودجه مردم، تالش برای 
جلب نظر نمایندگان و تعامل با آنان برای رای اعتماد به وزیر مطرح می شــود، 
به صورت غیررســمی چه اقدامات و تالش هایی برای رای اعتماد ایشــان انجام 
می شود؟ اگر خدایی نکرده برخی تمایل داشته باشند که به صورت غیرقانونی، 
ضمن تعامل با نمایندگان، رای اعتماد به وزیر کســب شود، چه اقداماتی قابل 
پیش بینی اســت؟ وقتی اقدامــات قانونی برای اخذ رای اعتماد چنین باشــد، 
خدایی نکرده اقدام غیرقانونی چه خواهد بود؟!  با این حال، برخی ناظران، اقدام 
اخیر زیرمجموعه ی اقتصادی آقای ربیعی را حاکی از عدم اعتماد به نفس وی 

برای دفاع از عملکرد 4 ساله اش در برابر مجلس می دانند. 

رئیس کمیســیون سالمت شورای شهر تهران به حواشی افتتاح خط 8 
مترو و نامه دادستان بخش آفتاب واکنش نشان داد.

به گزارش ایســنا، رحمت اهلل حافظی با اشــاره به نامه دادستانی بخش 
آفتــاب به پلیس راهور در پی ممنوعیت افتتاح خط 8 مترو با بیان اینکه 
گزارشــی مســتند در مورد خط 8 مترو در اختیار ندارم که به استناد آن 
صحبت کنم، گفت: اما در یک نگاه غیرکارشناسی به خط 8 مترو می توان 
مجاورت بســیار نزدیک خط 8 با اتوبان تهران – قم را متوجه شد، فاصله 
خطوط ریلی با اتوبان تهران – قم ، کم اســت و این در حالی اســت که 
پیش بینی جداکننده های مناسب نیز دیده نشده و این فاصله تهدید است.

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر خودرویی 
از اتوبــان خارج شــود، به راحتی می تواند تورهــای محافظ خط مترو را 
تخریب کرده  وارد حریم ریلی شود، گفت: این اتفاق در حالی رخ می دهد 
که گاردریل و جداکننده مناسب فی مابین خطوط ریلی و اتوبان تهران قم 

تعبیه نشده است و به راحتی یک خودرو می تواند وارد خط شود.
حافظی با بیان اینکه افتتاح عجوالنه پروژه ها دور از منطق است، گفت: 
این اقدام شــهرداری تهران مــا را به یاد راه آهن شــیراز می اندازد که با 

عجله افتتاح شد اما مسووالن 
مجبور شــدند حدودا دو سال 
خط راه آهــن را بعد از افتتاح 

تعطیل کنند تا تکمیل شود.
سالمت  کمیســیون  رئیس 
شــورای شــهر تهران با بیان 
شــهرداری  آقایــان  اینکــه 
می خواهند کارها را به نام خود 
تمام کنند و این اتفاق های عجوالنه پســندیده نیســت، در پاسخ به این 
سوال که آیا شورای فعلی به این موضوع ورود می کند یا نه؟ گفت: آقایان 
در شورا به جز تعدادی انگشت شمار همگی از اقدامات شهرداری حمایت 
می کننــد به عنوان مثال وقتی که من مســتندات ناایمن بودن خط 7 را 
اعالم کردم، عنوان داشتند که این شب نامه است و هنگامی که به بازدید از 
خط 7 رفتیم با اینکه گزارش عدم ایمنی کامال منطبق بر واقعیت بود، اما 
آقایان عنوان کردند که من باید از مردم به دلیل تشــویش اذهان عمومی 

عذرخواهی کنم، از چنین اعضای شورایی چه انتظاری دارید؟

ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تاکید کرد که ایران 
هیچ گاه متوقف کننده برجام نخواهد بود. پس اگر آمریکایی ها فکر می کنند می توانند 
هزینه توقف برجام را به ایران تحمیل کنند کور خوانده اند و بدانند که نقشــه آن ها 

نقش برآب می شود.
به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی حســینی اظهار داشت: تغییری در عهدشکنی 
آمریکایی ها و عدم پای بندی آن ها به توافقات بین المللی نیســت. این همان نکته ای 
اســت که مقام معظم رهبری بارها در دوران مذاکرات به آن اشاره داشتند مبنی بر 
اینکه آمریکا دولتی عهدشکن است و قابل اعتماد نیست. موضوعی که می توان آن 
را در رفتارهای جمهوری خواهان و کنگره در همان زمان انجام مذاکرات مشــاهده 
کرد. وی افــزود: با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا بنا بــر نادیده گرفتن برجام 
گذاشته شــد با این رویکرد که برجام با هزینه جمهوری اسالمی متوقف شود. حال 
اینکه اگر آمریکایی ها فکر می کنند می توانند هزینه توقف برجام را به ایران تحمیل 
کنند، کور خوانده اند چون ایران براســاس گزارشــات آژانس و همین دولت ترامپ 

پایبند به اجرای برجام بوده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه ایران 
متوقف کننده برجام نیســت، توضیح داد: توافق برجام بین ایران و ۱+۵ بوده است. 

پس این توافق صرفــا بین ایران و 
آمریکا نیســت که با عدم پای بندی 
آمریکا برهم بخورد. سایر طرف های 
برجام باید پاســخ این عضو متخلف 

را بدهند.
نقوی حســینی تاکید کرد: برجام 
به تایید شــورای امنیت، ســازمان 
ملل، اتحادیه اروپا و استقبال جامعه 

جهانی رســیده است و ایران نیز با عمل به تعهداتش به برجام پایبند است. پس اگر 
آمریکا به دنبال فرار از انجام تعهداتش با تحمیل هزینه توقف برجام به ایران اســت 

بداند که این اتفاق نمی افتد و نقشه اش نقش بر آب خواهد شد.
وی همچنین اقدامات دولت جدید آمریکا را در جامعه جهانی فاقد وجاهت دانست 
و گفت: ترامپ با اقداماتش وجاهت آمریکا را به شــدت زیر سوال برده است. آخرین 
نمونــه اقداماتش در عدم پایبنــدی به برجام آن هم توافــق بین المللی مورد تایید 
ســازمان ملل اســت که این اقدام حیثیــت و وجهه آمریکا و ترامــپ را در عرصه 

بین المللی زیر سوال می برد.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه موافقت خود را با نام گذاری روستای موشکی ایران در کیاسر 
بهشهر اعالم کرد.

به گزارش ایسنا  سردار امیرعلی حاجی زاده در روستای کیاسر بهشهر با اشاره به اینکه حضور 
در یادواره شهدا در منطقه روستای کیاسر بهشهر و گرامیداشت یاد و خاطره 265 شهید منطقه 
افتخاری است، عنوان کرد: پرتاب موشک در مدت کوتاه در این منطقه واز سوی افرادی در این 
روســتا بدون کمترین وابستگی به بخش های مختلف؛ نشان از عشق و عالقه به شهدا و عزم و 
اراده برای دفاع از ارزش ها و آرمان های امام راحل دارد و مردم این روستا وفاداری خود را به راه 

شهدا اعالم کردند.
وی افزود: سختی و مشقت پرتاب موشک درس های زیادی را به همراه دارد و اهالی این روستا 

با ســاخت موشک در این روســتای کم جمعیت به خوبی از آرمان های انقالب حمایت خود را 
نشان دادند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تاکید بر اینکه پاسخ سپاه به امریکا درباره کنترل موشکی ایران 
واضح اســت، گفت: سپاه به عنوان بزرگترین قدرت منطقه از دولت پشتیبانی می کند تا دولت 
بتواند در مقابل دشمنان ایستادگی کند، دشمن باید به عقب رانده شود. از ابتدای پیروزی انقالب 
استکبار مخالف ایران بود و به صورت مستقیم و رودررو این موضع را اعالم می کرد؛ هیچ قدرتی 

نتوانست در برابر ایران ایستادگی کند و  با تحریم و فشار نیز موفق نشدند.
وی تصریح کرد: استکبار تالش می کند نسخه لیبی را در ایران پیاده کند که ابتدا خلع سالح 

و سپس کشور را تصرف کنند.

حاجی زاده عنوان کرد: بازتاب اقدامات موشکی ایران گوشه کوچکی از توانمندی ایران را آشکار 
کرد، رژیم های مرتجع منطقه و اســتکبار نتیحه گرفتند ایران خطوط قرمزی دارد و در مقابل 

انقالب کوتاه نمی آید.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه موافقت خود را با نام گذاری روستای موشکی ایران در کیاسر 
بهشــهر اعالم کرد و افزود: این افتخاری برای سپاه اســت که از اندیشه ها و دست ساخته های 

مردمی حمایت کند.
به گزارش ایسنا، اهالی روستای 350نفره کیاسر بهشهر با توانمندی جوانان این روستا، موشکی 
با استفاده از سوخت جامد ساخته و فیلم پرتاب آن را برای فرمانده نیروی هوافضای سپاه ارسال 

کرده بودند.

رای اعتماد ابزار اصالح طلبان برای تغییر کابینه است

سایت انتخاب مدعی شد:

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: رحمت اهلل حافظی در واکنش به افتتاح خط 8 مترو: 

شائبه خرید رای نمایندگان برای ابقای ربیعی در وزارت کار

ایران هیچ گاه متوقف کننده برجام نخواهد بودفاصله خطوط ریلی با اتوبان تهران – قم، کم است

مجلس: امید  فراکسیون  عضو  میرزایی  جالل 

سردار حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه: 

سپاه به عنوان 
بزرگ ترین قدرت منطقه 
از دولت پشتیبانی می کند


