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 آمریکا و اروپا با یک هدف واحد
خواستار ایرانی ضعیف و فقیر هستند

کارشناس مسائل سیاسی گفت: اروپا ظرفیت الزم 
برای انجام صادقانه تعهدات خود در قبال اینس��تکس 

را ندارند.
محمد صادق کوشکی اظهار کرد: ادعای اروپایی ها 
مبنی بر اینکه در قالب اینستکس به تعهدات خود عمل 
می کنند، خالف واقعیت است چراکه ظرفیت و کشش 
الزم را برای انجام صادقانه تعهدات خود را در اینستکس 
را ندارند به عبارت دیگر با ظرف کوچکی آب نمی توانیم 
چندین انسان را سیراب کنیم، بنابراین اینستکس، قالبی 

محدود برای مبادالت تجاری محدود است.
وی افزود: اروپایی ها تصمیمی ندارند که تعهدات 
خ��ود در برج��ام را عملی کنند، بنابرای��ن بهانه ای به 
نام اینس��تکس ایجاد کردند ک��ه تظاهربه عمل کردن 
تعه��ددات خود کنند و در عین حال به نیتی که عمل 

نکردن به تعهدات شان است، برسند.
کوش��کی با اشاره به سیاست چماق و هویج آمریکا، 
تصریح کرد: سال میالدی گذشته هنگامی که ترامپ بحث 
گفت و گو با ایران را مطرح کرد، وزیر خارجه واش��نگتن 
بیش از ۱۲ شرطی که حاکمیت و استقالل تهران را زیر 
سوال می برد برای این مذاکره بیان کرد؛ در حقیقت تا به 

االن هم بر روی آن شرط ها پافشاری کرده است.
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی در ادام��ه تاکی��د 
کرد:ترام��پ در حالی ادعای مذاکره با ایران را می کند 
که ش��روط سال گذش��ته اش به حال خود باقی است 
چراکه هی��چ وقت رئیس جمهور و وزی��ر خارجه کاخ 
س��فید آن ها را پس نگرفتند. وی با بیان اینکه ترامپ 
از مذاکره با ایران، خواستار دیکته کردن خواسته های 
خود و پذیرفته شدن آن از سوی ما است، خاطر نشان 
کرد: مذاکره با کاخ س��فید به معنی گفت و شنود دو 
طرفه نیست لذا ما مبنایی برای آن نداریم، در حقیقت 
واش��نگتن به دنبال نابود س��ازی توانمندی جمهوری 

اسالمی به دست خودش است.
کوشکی افزود: آمریکا به دنبال این است که توانایی 
موشکی، دفاعی و قدرت منطقه ای تهران در غرب آسیا 
را به دست خود ایران نابود کند و از جمهوری اسالمی 

کشوری بی دفاع، بدون اقتدار و ضعیف به جا بگذارند.

دیدگاه

جزئیات جلسه غیر علنی مجلس
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اس��المی گفت: رفت و آمدهای 

آمریکا در منطقه موضوع جدیدی نیست و همیشه بوده است.
بهروز نعمتی در حاش��یه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به 
مباحث مطرح ش��ده در جلسه غیرعلنی  گفت: با توجه به انتصاب سردار سالمی 
به فرماندهی س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی، نمایندگان به دنبال آن بودند که 
ارتباطاتی را با فرمانده جدید س��پاه داش��ته باشند. نعمتی با بیان اینکه در این جلسه 
درباره بس��یج و کمک های این نهاد برای حل مشکالت داخلی کشور مباحثی مطرح شد، 
گفت: همچنین سردار سالمی تحلیلی از شرایط منطقه و جنگ روانی که آمریکایی ها در 
منطقه به راه انداخته اند ارائه کرد و ۵ نفر از نمایندگان هم در این جلسه صحبت کردند.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه بیان شد که رفت و آمدهای آمریکایی ها در 
منطقه موضوع جدیدی نیست و همواره این مسئله بوده است.  مهر

سخنگو
مهلت استعفا به کاندیداهای انتخابات مجلس 

رئیس س��تاد انتخابات اس��تان تهران گفت: کاندیداهای انتخابات یازدهمن 
دوره مجلس باید در تاریخ معین ش��ده ۱۰ الی ۱۶ خردادماه از س��مت و پست 

های قانونی تعریف شده خود استعفا دهند.
ش��کراهلل حس��ن بیگی اظهار کرد: در امر برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اسالمی اره زمان های حساسی وجود دارد که اگر نسبت به آن توجه و اهتمام الزم 
صورت نگیرد این مس��ئله برای کاندیداها و مجریان برگزاری انتخابات مشکل آفرین 
خواهد شد به عنوان نمونه کاندیداهای تصدی پست نمایندگی مردم در مجلس شورای 
اس��المی بر اس��اس قانون باید ۶ ماه قبل از ثبت نام در انتخابات از پست قانونی تعریف 
ش��ده خود اس��تعفا دهند. وی افزود: مهلت اس��تفاده داوطلبانه مشمول ماده ۲۹ قانون 
انتخابات در یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی از تاریخ ۱۰ خرداد ماه تا 

۱۶ خرداد ماه سال جاری خواهد بود.  استانداری

میدان فاطمی
غیبت عارف در جلسه شخصیت های سیاسی با روحانی

محمدرضا عارف رئیس فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اس��المی که در 
دیدارهای قبلی رئیس جمهور با ش��خصیت های سیاسی حضور داشت در جلسه 

شب گذشته غایب بود.
جمعی از چهره های سیاس��ی با حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
دیدار و گفت وگو داشتند. این دومین دیدار رئیس جمهور با شخصیت های سیاسی 
است با این تفاوت که برخالف سه دیدار قبلی که تنها چهره های اصالح طلب حضور 

داشتند، در این نشست از اصولگرایان نیز دعوت شده بود.
اولین دیدار عارف و جمعی از اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری اصالح طلبان بعد از 
پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود. برخی منابع خبری می گویند 
که محمدرضا عارف به جلسه شب گذشته دعوت نشده بود و برخی دیگر از عدم تمایل 

وی برای شرکت در جلسه با روحانی خبر داده اند.  تسنیم

در حاشیه

بی قانونی قانونگرایی!
ادامه از صفحه اول

ای کاش در قانون اساس��ی، نحوه عملکرد تقسیم 
کار مل��ی در قانونگرایی به تدوین و تصویب آیین نامه 
ه��ای اجرایی دقیق و کارآمد وابس��ته ب��ود! ای کاش 
محصوالت دانش��گاه ها و حوزه ه��ای علمیه، کیفیت 
و توانایی الزم برای کمک رس��انی به تقسیم کار ملی 
قانونگرایی را داش��ت! حکایت »فی��ل در تاریکی« که 
موالنا در مثنوی معنوی، غزالی در احیای علوم الدین 
و س��نایی در حدیقه الحقیقه به بی��ان های گوناگون 
آورده اند، زبان حال امروز قانونگرایی در کشور ماست. 
جزءنگ��ری، س��طحی انگاری، س��اده اندیش��ی و 
برداش��ت خطی از پدیده های غیرخط��ی و پیچیده، 
مش��کل ما در مراحل قانونگرایی اس��ت. نمی توان با 
س��اییدن کف دست بر قس��متی از پیکر فیل آن هم 
در تاریک��ی به آناتوم��ی )کالبدشناس��ی(، فیزیولوژی 
و  ژنتی��ک  شناس��ی،  بیم��اری  )عملکردشناس��ی(، 
رفتارشناس��ی فردی و اجتماعی فیل ها پی برد. حتی 

چنین ادعایی نیز عاقالنه به نظر نمی رسد. 
قانونگرایی در دنیای پیچیده امروز و برای جامعه 
انس��انی و پویای ایران، امری بسیار دشوار است که با 
استفاده شیوه های موجود در تقسیم کار ملی، میزان 
کارآمدی آن همین اس��ت که در وضع موجود جامعه 
ش��اهد آنیم! مش��کل روش موجود در س��ازوکارهای 
قانونگرای��ی به س��بک ایرانی، موجب م��ی گردد که 
تقریب��ا تمامی قوانین به اهداف از پیش تعیین ش��ده 
خود دس��ت نیابند و بس��یاری از قوانین با اصالحیه، 

الحاقیه، متمم، حذف، تغییر و ابطال روبرو شوند. 
قانون غلط، ضمن اینکه به حل مشکالت در زندگی 
مردم کمک نمی کند، سازوکارهای جستجو برای یافتن 
یا س��اختن راهکارهای برون رفت از مشکالت را نیز با 

دشواری های فراوان مواجه می سازد. 
بنا ب��ر مطالب پیش گفته باال، تحول اساس��ی در 
عرصه های مرتبط با قان��ون و قانونگرایی در آغاز دهه 
پنجم انقالب اس��المی، امری اجتناب ناپذیر اس��ت. در 
س��ال ۱3۹8 که دوره جدید انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی و میان دوره ای مجلس خب��رگان برگزار می 
ش��ود، در دس��تور کار قرار گرفتن تح��ول در قانون و 
قانونگرایی مرتبط با تقس��یم کار ملی می تواند ضمن 
تغییر جو حاکم ب��ر انتخابات، عقالنیت را جایگزین دو 
قطبی سازی های هیجانی سازد. به نظر می رسد با بقاء 
و افزایش روز افزون مش��کالت متعدد در زندگی مردم، 
دوران دو قطبی س��ازی های نعمتی و حیدری و سایر 
ترفندهای انتخاباتی بسر آمده است. گفتمان کارآمدی 
در همه مراحل مرتبط با قانونگرایی است که می تواند 
نوید بخش فردای بهتر برای مردم ایران اسالمی باشد.

سرمقاله

رئیس خانه احزاب به تشریح  کامل جلس��ه فعاالن سیاسی خیابان پاستور
با رئیس جمهور پرداخت.

عبدالحس��ین روح االمینی در تش��ریح جلسه 
فعاالن سیاس��ی با رئی��س جمهور گف��ت: تقریباً 
می ت��وان گفت همه س��خنرانانی که در جلس��ه با 
رئیس  جمهور صحبت کردند، نس��بت به عملکرد 
و ناکارآمدی دولت انتقاد داش��تند و این گونه نبود 
ک��ه منتقدان دولت در جریان اصولگرا، نس��بت به 

عملکرد دولت اعتراض داشته باشند.

حضرتی: روزنامه ها به دلیل مشکالت کاغذ 
به »توقف انتشار« نزدیک هستند

رئیس خانه احزاب درباره سخنران اول جلسه 
گفت: آقای الیاس حضرتی س��خنران اول جلس��ه 
با رئی��س جمهور بود. آقای حضرتی اش��اره ای به 
دش��منی های آمری��کا علیه مردم ایران داش��ت و 
سپس در مورد رفع حصر و موضوعاتی در خصوص 
رئیس دولت اصالحات صحبت کرد و گالیه هایی از 

صدا و سیما را بیان کرد. 
روح االمین��ی تصریح کرد: آق��ای حضرتی در 
پایان به گرانی کاغذ اشاره کرد و تأکید داشت که 
بس��یاری از روزنامه ها به دلیل مشکالت کاغذ، به 

»توقف انتشار« نزدیک هستند.
وی با بیان اینکه دومین سخنران در جلسه با 
رئیس جمهور، بنده بودم، اظهار داشت: من به آقای 
رئیس جمهور گفتم برای جلس��ه با حضرتعالی، با 
اقش��ار مختلف جامعه مشورت کردم. از جمله این 
اقشار، نخبگان دانش��گاهی، جوانان، هیئت رئیسه 
خان��ه اح��زاب، بازاریان و بس��یاری از طرفداران و 
حامیان ش��ما در انتخابات بودند؛ معدل همه آنها 

این بود که از عملکرد دولت ناراضی هستند.
رئیس خانه احزاب ادامه داد: من به رئیس جمهور 
گفتم که »ما به شما رأی ندادیم ولی حامیان دولت 
نی��ز از عملکرد دولت راضی نیس��تند«؛ البته بعد از 
صحبت من نیز آقایان علیخانی و ش��کوری راد نیز با 
مصادیقی، صحبت های��م را تائید کردند. حتی آقای 
ش��کوری راد گفت »درست است که از شما حمایت 
کردیم و از حمایت خود پش��یمان نیس��تیم ولی به 

دلیل حمایت از شما، خیلی فحش می خوریم«.
رئیس خانه احزاب ادامه داد: من خدمت آقای 
رئیس جمهور مع��دل نظرات احزاب را هم گفتم و 
تأکی��د کردم معدل نظر اح��زاب، نخبگان و مردم 
در اقش��ار مختلف، نارضایتی از دولت اس��ت و اگر 
شرایط خطیر اس��ت و باید آرایش جنگی در برابر 
دش��من بگیریم، باید همراهی همه مردم، احزاب، 
گروه ه��ای مختلف سیاس��ی و نخبگان سیاس��ی، 

اقتصادی و علمی را داشته باشیم.
روح االمینی با اش��اره به دع��ای روز پنجم ماه 
مب��ارک رمضان گفت: به آق��ای روحانی گفتم در 
دع��ای روز پنجم ماه مبارک رمضان آمده اس��ت 
که »خداوند ما را در زمره مس��تغفرین قرار دهد«؛ 
استغفار به معنای بازگشت است، یعنی ما به همه 
اصول و ارزش هایی که زیر پا گذاش��تیم، بازگردیم 
ی��ا این گونه می توان گفت که بازگش��ت به مردم، 
مبانی و اصول انقالب داش��ته باشیم و هر میزانی 

که تاکنون کم کاری شده است، جبران شود.
وی گفت: به رئیس جمهور گفتم احساس رها 
ش��دن مملکت در آحاد نخبگان باید تبدیل ش��ود 
به اینکه همه به کمک گرفته ش��وند تا همه آحاد 
م��ردم به دولت کمک کنند. من در این جلس��ه از 
س��یل مثال زدم و گفتم در مسئله سیل نیز مردم 

و هم��ه اقش��ار مختلف جامعه به می��دان آمدند و 
ب��ه دولت کمک کردند؛ این موضوع می تواند برای 

سایر مسائل کشور نیز قابل تعمیم باشد.

 آقای روحانی! با توجه به امکانات
و اختیاراتی که دارید باید پاسخگو باشید

رئی��س خانه احزاب درب��اره جمع بندی بحث 
خ��ود در جلس��ه ب��ا رئیس جمه��ور اف��زود: آقای 
روحانی! شما به عنوان رئیس قوه مجریه، امکانات 
و اختی��ارات زیادی دارید و باید ب��رای توازن این 
اختیارات و امکانات، پاسخگویی نیز داشته باشید.

روح االمین��ی با بیان اینکه در این جلس��ه در 
خصوص بازارهای منطقه برای رئیس جمهور مثالی 
را بیان کردم، گف��ت: علیرغم همه محدودیت ها و 
تحریم ه��ا، بازار منطقه فرصت بس��یار خوبی برای 
ایران اس��ت و ش��عاری اس��ت که می گوید »بازار 
منطق��ه، حق مس��لم م��ا اس��ت«؛ م��ا در عراق، 
افغانستان، س��وریه و... فرصت بسیار خوبی داریم 
که می توانیم برای صادرات، از آنها استفاده کنیم؛ 
ای��ن در حالی اس��ت که علیرغ��م تأکید رهبری و 
ش��رایط کش��ور و ض��رورت نگاه به ش��رق، دولت 
مدت ها نس��بت به کش��ورهای منطقه و همسایه 
بی توج��ه ب��وده و حت��ی مدت ها در کش��ورهای 
مهمی مانند چین و هند س��فیر نداش��تیم که این 
بی توجهی دولت به ظرفیت ها است و به جای آنکه 
مدت ها به دنبال اروپا و نتایج برجام باش��د باید به 

شرق بیشتر توجه می کرد.
وی ادامه داد: به رئیس جمهور گفتم »با وجود 
آنکه فرزندم را از دس��ت داده ام، در مقابل خانواده 
ش��هدا کاری نکردم و واقعاً چیزی نیست، با وجود 
آنکه به ش��ما رأی ندادیم، ولی پای نظام هستیم و 

کمک خواهیم کرد«.

 علیخانی: فاصله بین دولت و مردم
بسیار زیاد شده است

رئیس خان��ه احزاب ب��ا بیان اینکه س��ومین 
س��خنران، قدرت اهلل علیخانی بود، گفت: علیخانی 
گالیه می کرد که دولت رس��انه ندارد و فاصله بین 
دولت و م��ردم، بخصوص حامی��ان رئیس جمهور، 
بس��یار زیاد شده است و تأکید داشت که این گونه 

جلسات با حضرتعالی باید بیشتر باشد.

روح االمینی با بیان اینکه آقای علیخانی از عدم 
کارآیی برخی از وزارتخانه ها به رئیس جمهور انتقاد 
کرد و اظهار داش��ت: علیخان��ی از وزارت صمت و 
وزارت کار انتقاد کرد و در مورد آقای شریعتمداری 
ه��م گفت »وقتی آق��ای ش��ریعتمداری در وزارت 
صم��ت، کارنامه قابل قبولی ندارد، چرا ش��ما، وی 
را ب��رای وزارت کار معرف��ی کردید؟ آقای روحانی! 
برخ��ی از وزرا، وزرای ش��ما نیس��تند بلکه وزرای 
نمایندگان هستند«؛ البته آقای علیخانی از وزیر راه 
و شهرس��ازی تشکر کرد و گفت »آقای اسالمی در 

موضوع سیل عملکرد بسیار خوبی داشته است«.

مصباحی مقدم: مردم معتقدند مشکالت 
اقتصادی به خاطر ناکارآمدی دولت است

وی ب��ا بیان اینک��ه غالمرض��ا مصباحی مقدم 
چهارمین س��خنران جلس��ه با رئیس جمهور بود، 
گفت: آقای مصباحی مقدم در این جلسه می گفت 
م��ا در بی��ن م��ردم رفت وآم��د داریم، م��ن حتی 
وقت��ی برای ورزش به پارک می روم، هر کس��ی به 
ما می رس��د، می گوید برای حال و روز کش��ور در 
حوزه اقتصادی، کاری انجام دهید و همین نش��ان 
می دهد که نارضایتی م��ردم از مدیریت اقتصادی 

دولت کاماًل مشهود است.
رئی��س خان��ه اح��زاب اظه��ار داش��ت: آقای 
مصباحی مقدم می گفت »درس��ت اس��ت به دلیل 
تحریم، مش��کالتی وج��ود دارد ولی م��ردم قبول 
نمی کنند همه مشکالت اقتصادی کشور، به دلیل 
تحریم ها باش��د بلکه عمده مردم معتقدند به دلیل 

ناکارآمدی دولت است«.
رئیس خانه احزاب افزود: آقای مصباحی مقدم 
تأکید داشت مسئله کنترل نقدینگی، مسئله بسیار 
مهمی اس��ت و در دوره شما، از ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رس��یده است 

که این موضوع می تواند »اُم المسائل« باشد.

 ساعی: دولت و وزرا عنایتی به قانون
منع بکارگیری بازنشستگان نداشتند

وی ب��ا بیان اینکه خانم س��اعی از نمایندگان 
مجلس، پنجمین س��خنران جلسه با رئیس جمهور 
بود، گفت: خانم س��اعی از آقای روحانی خواس��ت 
که این جلس��ه بعد از ماه مبارک رمضان نیز ادامه 

داش��ته باش��د تا فرصت نق��د همدیگر را داش��ته 
باشیم. ساعی خطاب به رئیس جمهور گفت وقتی 
ما دشمن مشترک در دنیا داریم، پس موضوع این 
جلس��ات برای این نیس��ت که بخواهیم یکدیگر را 
از می��دان به در کنیم و باید گفتگو و وفاق ملی با 

حضور همه اقشار انجام شود.
رئی��س خانه احزاب با بیان اینکه خانم س��اعی 
مانن��د دیگران، از دولت انتقاد کرد و اظهار داش��ت: 
خانم س��اعی به رئیس جمهور گفت »ما قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان را در مجلس تصویب کردیم 

ولی وزرا و دولت عنایتی به این مصوبه نداشتند«.

 توکلی: پالس های تورمی
برای طبقات ضعیف جامعه کمرشکن است

روح االمین��ی ب��ا بی��ان اینکه احم��د توکلی 
ششمین سخنران جلس��ه با رئیس جمهور بود، در 
تش��ریح اظهارات وی گفت: آقای احمد توکلی در 
این جلس��ه گفت »سیاس��ت ارزی دولت، درست 
نیس��ت و پالس ه��ای تورمی، کمرش��کن اس��ت؛ 
بخصوص برای طبقات ضعیف تر. نرخ تورم بس��یار 
مش��کل آور ش��ده اس��ت و این کاره��ای مختصر 

جبرانی نیز کافی نیست«.
رئیس خانه احزاب افزود: احمد توکلی در این 
جلس��ه گفت »ما راهکارهای مفصل و مبسوطی را 
نوش��تیم و گفتیم ولی متأسفانه کاری انجام نشده 
اس��ت و همراهی تورم، رکود و بیکاری و بخصوص 
بیکاری کارگران شاغل از مسائل اصلی فعلی کشور 

است که باید دولت برای حل آن اقدام کند.«

 شکوری راد: به دلیل عملکرد دولت
زیاد فحش می خوریم

وی با بیان اینکه هفتمین س��خنران جلسه با 
رئیس جمهور آقای شکوری راد از حزب اتحاد ملت 
ب��ود، تصریح کرد: آقای ش��کوری راد گفت »مردم 
ه��م رأی دادن��د و ما ه��م از رأی خود پش��یمان 
نیس��تیم ولی به دلیل عملکرد ش��ما، زیاد فحش 

می خوریم.«
روح االمین��ی ادامه داد: ش��کوری راد خطاب 
ب��ه رئیس جمهور  گفت »دولت از درون با خودش 
رفیق نیست و جلوه منسجمی ندارد. به قول آقای 
علیخانی، شما از حامیان خود نیز فاصله گرفته اید. 

دلمان می خواس��ت کمک کنیم ولی راهی برای ما 
باز نیست. 

 حدادعادل:
همه چیز تقصیر دولت پنهان نیست

رئی��س خانه اح��زاب با بیان اینک��ه غالمعلی 
حدادعادل از س��خنرانان جلس��ه با رئیس جمهور 
بود، اظهار داش��ت: آقای حدادعادل در این جلسه 
خطاب به رئیس جمهور گفت »امثال ما به ش��ما 
در انتخابات رأی ندادیم ولی می خواهیم که ش��ما 

برای مملکت مفید باشید.«
وی اف��زود: آق��ای حداد عادل در این جلس��ه 
مث��ال تیم ه��ای آبی و قرم��ز و تیم مل��ی را برای 
رئیس جمه��ور زد و گفت »وقتی ما با تیم خارجی 
مسابقه داریم و تیم ملی ما در صحنه حضور دارد، 

همه از تیم ملی حمایت می کنیم«.
روح االمینی ادام��ه داد: آقای حداد عادل در 
این جلس��ه خطاب به رئیس جمهور گفت »عده ای 
خودشان را برای انقالب می خواهند و عده دیگری 
نیز انقالب را برای خودشان می خواهند. آنهایی که 
خودش��ان را برای انقالب می خواس��تند و همیشه 
حضور حداکثری داش��تند، همین »مردم« بودند. 
ما اگر اعتماد به مردم را برای حل مشکالت جلب 

کنیم، می توانیم مقاومت کنیم.«
رئیس خان��ه احزاب خاطر نش��ان کرد: آقای 
حدادع��ادل می گف��ت؛ در چنین ش��رایطی، بهتر 
اس��ت ش��ما، مالحظات م��ردم متدی��ن را رعایت 
کنید و از کمرنگ ش��دن ش��عائر دینی در جامعه 
جلوگیری کنی��د و فضای مجازی را کنترل کنید؛ 
باالخره مملکت برای ای��ن فضای مجازی صاحب 
دارد یا ن��دارد؟ از زدن زخم زبان ه��ا پرهیز کنید. 
ش��ما به ما می گفتید »دلواپ��س«؛ یعنی ما نگران 
مذاکره با دشمن غدار بودیم و االن شما هم نگران 
و »دلواپس« هستید؛ این نباید تبدیل به دوقطبی 

»دلواپسان« و »دل آرامان« شود.
وی افزود: آقای حدادعادل در جلسه با رئیس 
جمه��ور تأکید کرد »مس��ئله اصلی گرانی، تورم و 
بیکاری است و البته همه چیز تقصیر دولت پنهان 
نیس��ت. ش��ما تعدادی از فعاالن اقتصادی متدین 
ش��بیه به خودتان را جمع کنید که ۴۰-۵۰ سال 
سابقه داشته باشند و از اینها نظر بگیرید، نه اینکه 
در اتاق های در بس��ته نظرات کسانی را بگیرید که 

کار مردمی هم انجام نداند.«
روح االمین��ی ادام��ه داد: در م��ورد مذاکره با 
آمریکا هم آقای حدادعادل خطاب به روحانی گفت 

»مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.«

 مظفر: نباید مردم احساس کنند
دولت نسبت به مشکالت مردم بی توجه است

رئیس خانه احزاب با بیان اینکه حسین مظفر 
آخرین سخنران جلسه با رئیس جمهور بود، گفت: 
آقای مظفر تاکید داشت »برای فشارها، حوادث و 
گرانی ه��ا و اوضاع اقتص��ادی تدابیر خاص دولت و 
حاکمیت را می طلبد و نباید مردم احس��اس کنند 

دولت نسبت به مشکالت مردم بی توجه است.«
وی اف��زود: آقای مظفر تاکید داش��ت »اصالح 
و افزای��ش قیمت بنزین در ش��رایط فعلی به صالح 
نیس��ت. مطالبه مردم مطالبه کارآمدی و مدیریت 
است، زیرا مردم احساس می کنند کشور رها است«. 
آقای مظف��ر در مورد مذاکره ب��ا آمریکا هم تاکید 
داش��ت »هر گونه مذاکره با گرگ صفت ها به صالح 

نیست و از موضع ذلت خواهد بود.«  مهر

گزارش فرمانده س��پاه از ش��رایط منطقه  در جلس��ه غیر علنی، مخالفت مجلس با بهارستـــان
بررس��ی اولویت طرح خط مشی اداره و نظارت بر صداوسیما، 
تصوی��ب کلیات الیحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و 
م��ردان خارجی، اعالم وص��ول طرح اصالح قان��ون انتخابات 
ش��وراها از مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس شورای 

اسالمی بود.
در جلس��ه غی��ر علن��ی که با حض��ور فرمانده کل س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی برگزار شد، سردار سرلشکر سالمی، 
فرمان��ده س��پاه گزارش��ی از برنامه ه��ای خود در س��پاه را به 
نمایندگان ارائه داد.فرمانده س��پاه در جلسه غیر علنی به ارائه 

تحلیلی از شرایط منطقه  پرداخت.
در همین زمینه حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با اش��اره به اینکه در 
جلس��ه غیر علنی ب��ا حضور فرمانده س��پاه و معاونانش حضور 
داشتیم که بحث های جدی شد، تاکید کرد: جنگی رخ نخواهد 
داد و آمریکایی ها می دانن��د در هیچ جنگی به این حد گرفتار 
فض��ای جنگی توأم با شکس��ت نخواهند ش��د. به همین دلیل 
جنگ نمی ش��ود چون راهبرد آمریکا جنگ نیست و کسی هم 
به آقای ترامپ زنگ نخواهد زد و در نهایت آمریکایی ها مجبور 

می شوند که جدی تر موضوع مذاکره با ایران را مطرح کنند.
علی مطهری هم با تاکید بر این که اکنون زمان مناس��بی 
برای مذاکره نیست بیان  کرد: امروز حرف ترامپ معامله است 
و قص��د دارد ای��ران را به پای میز مذاکره بکش��اند تا از آن به 
عنوان یک برگ برنده در انتخابات آینده اس��تفاده کند. اکنون 

مذاکره به معنای ضعف و ذلت است که به نفع آمریکاست.

در ادامه جلس��ه یک عضو هیات رییس��ه مجلس شورای 
اس��المی از اعالم وصول چند ط��رح و الیحه به صورت عادی 
خب��ر داد که ط��رح اصالح قان��ون انتخابات ش��وراها یکی از 

آنهاست.
در ادامه جلس��ه علنی، نماین��دگان مجلس کلیات الیحه 
اصالح قانون تعیین تکلی��ف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج 
زن��ان ایرانی با مردان خارجی را ب��ا ۱88 رای موافق، ۲۰ رای 
مخال��ف و 3 رای ممتن��ع از مجم��وع ۲۴۶ نماینده حاضر در 

مجلس شورای اسالمی تصویب کردند.
لعیا جنی��دی، معاون حقوقی رییس جمه��ور نیز در این 
جلس��ه با بیان این ک��ه اعطای تابعیت ب��ه فرزندان حاصل از 
ازدواج زن��ان ایرانی با م��ردان خارجی یک نیاز جدی اس��ت 
که نباید در آن تردیدی داش��ت، گفت ک��ه اعطای تابعیت از 
طری��ق پدر بر اس��اس یک الگوی قدیمی اس��ت که همچنان 

اجرا می شود.
فاطمه حس��ینی هم با اش��اره به تصوی��ب الیحه اعطای 
تابعی��ت به فرزندان حاصل از م��ادر ایرانی گفت: این اقدام در 
راستای به رسمیت ش��ناختن یکی از حقوق حقه زنان ایرانی 

است.
نمایندگان همچنین اولویت بررسی طرح خط مشی اداره 
و نظارت بر صداوس��یما را در دس��تور کار داشتند و در نهایت 
از ۲۲۷ نفر نماینده حاضر در مجلس ش��ورای اسالمی اولویت 
بررس��ی این طرح با ۱۱۰ رای مواف��ق، 8۹ رای مخالف و ۱۰ 

رای ممتنع رد شد.
در ادام��ه، نمایندگان مجلس س��ه عضو ناظ��ر پارلمان در 
شورای عالی پیشگیری از پولشویی را انتخاب کردند و از مجموع 

۱۷۶ رأی مأخوذه قاسم میرزایی نیکو از کمیسیون امور داخلی 
و شوراها با ۹۵ رأی، شهاب نادری از کمیسوین اقتصادی با ۹۲ 

رأی و حسین رضازاده از کمیسیون قضائی و حقوقی با ۹۱ رأی 
به عنوان ناظر مجلس در این شورا انتخاب شدند.  ایسنا

پوری حسینی علنی محاکمه شود
115 نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای به حجت االسالم والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار محاکمه علنی 

پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است: »با تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سکانداری دستگاه خطیر قضائی کشور، اکنون 
فروغ امیدواری به تحقق عدالت و مجازات خطاکاران و چپاول گران بیش از پیش گرمی بخش دل های لرزان ملت ایران که از جوِر 
ستمکاران به ستوه آمده اند، می باشد. با در نظر گرفتن این مهم که موضوعات اخیر سازمان خصوصی سازی، یکی از عوامل به آتش 

کشیده شدن اعتماد عمومی به کارگزاران دولت بوده است، به استحضار می رسانیم:
1- اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری، به واسطه سو عملکرد کارگزاران نه تنها سبب 
شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه موجب اختالف فاحش طبقاتی و گرد آمدن ثروت های حرام نزد عده ای خاص شده است 
که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات، دلیل بر غیرقانونی بودن واگذاری ها به سبب فقدان اهلیت خریدار و عدم 

رعایت قوانین در تعیین ارزش واحدهای واگذار شده و حکایت از روند ناصواب اجرای این اصل می نماید.
2- پرونده های اخیر اخالل در نظام ارزی، رسیدگی شده در محاکم قضائی که به صدور آرای سنگین منجر شده است، تنها 
گوشه ناچیزی از واقعیت دردناک فرآیندهای ناسالم سازمان خصوصی سازی را بیان می نماید که محکومیت خریدار ماشین سازی 
تبریز به 2۰ سال حبس و مجازات های سنگین برخی مسئوالن و کارکنان بانک مرکزی، نشان دهنده گوشه ای از غارتگری اموال 

عمومی است که نقش رئیس سازمان خصوصی سازی در این میان قابل توجه است.
3- چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی و پروژه های واگذار شده از قبیل ماشین سازی تبریز، هپکویاراک، آلومینیوم 

هرمزگان، پاالیشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعت های هفت تپه و مغان، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.
۴-  اخیراً 1۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به منظور پاسخ دادن به مطالبات عدالت خواهانه مردم و فراهم شدن بستر تحقیق 
و تفحص های متعدد سازمان خصوصی سازی، خواستار برکناری مشارالیه و تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلفات این سازمان 

شده اند که رئیس دفتر رئیس جمهور، آن را مغایر با امنیت شغلی مدیران تلقی نموده لذا اقدام مؤثری انجام نشده است.
از آنان خواستار  نمایندگان از وسعت تخلفات سازمان خصوصی سازی، بیش از 5۰ تن  5- سه ماه پیش به سبب نگرانی 

ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی شدند که با درک متقابل شعبه رسیدگی کننده، این مهم عملی شد.
با نگرش به مراتب فوق، ما نمایندگان امضاءکننده این نامه، با امعان نظر به عدم اعتنای رئیس جمهور به تذکرات نمایندگان 
و پرونده های متعدد تخلف در واگذاری های فوق االشاره، رسیدگی جدی و عاجل قوه قضائیه را خواستاریم. بدیهی است دستور 
جنابعالی، دایر بر برگزاری علنی محاکمه نامبرده و انتشار اخبار مربوط به آن، موجب دلگرمی قاطبه مردم و پشتیبانی عمومی از 

دستگاه محترم قضائی خواهد بود.

نمای نزدیک تصمیم برای تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی

جزئیات جلسه فعاالن سیاسی با روحانی

اعتراضات به »ناکارآمدی دولت«
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