
شهروند| محمدباقر نوبخت صبح دیروز در نشست 
خبری هفتگی خود با رســانه ها درباره احتمال ایجاد 
محدودیت برای شــبکه های اجتماعی از سوی برخی 
نهادها و رویکرد دولت در این مورد اظهار کرد: این که با 
چه نیاتی افراد در پاره ای از موارد مطالبی را می گویند، 
شــاید وجهه خیرخواهانه دارد. دولت استفاده از این 
فضاها را در راستای حقوق شهروندی می داند و از هیچ 
اقدامی که فضای آزادی مردم را محدود کند، حمایت 
نمی کند. ما نمی توانیم استقالل را فدای آزادی و آزادی 
را فدای استقالل کنیم، پس دولت از حقوق واقعی مردم 
در دسترسی به این فضاها حمایت می کند. سخنگوی 
دولت درباره تغییرات احتمالی استانداران عنوان کرد: 
همان طور که حداقــل 50 درصد کابینه تغییر کرد، در 
سطح مدیران عالی استان ها هم تغییراتی درحال انجام 
است و ممکن است از عده ای تقدیر کنیم و برخی هم در 
استان های دیگر شروع به کار کنند. وزیر کشور با تأمل و 

سرعت الزم این موضوع را دنبال می کند. 
وی درباره آنچه تخلفات مدیران دولتی و استانداران 
خوانده می شود، اظهار کرد: آنها وظایف قانونی خودشان 
را انجــام دادند. این که اســتانداری در دوران انتخابات 
حاضر شود و از عملکرد دولت و نه از یک کاندیدای خاص 
دفاع کند، بالطبع کار خود بوده، البته برای قوه قضائیه 
حق اســتقالل و انصاف قائلیم واگر شکایتی از سوی 
جریان رقیب دولت صورت گرفته باشد، می دانیم با دقت 

و انصاف رسیدگی خواهد کرد.
 از سوی سازمان ملل 

و شورای امنیت شاهد لغو تحریم ها هستیم
نوبخت در واکنش به صحبت هــای اخیر علی اکبر 
صالحی یادآور شد: برجام یک قرارداد بین المللی بین 
ایران و6 کشــور دیگر است که آمریکا یکی از آنهاست. 
االن فضــای بین المللی و حقوقی تغییر کــرده و ما از 
سوی سازمان ملل و شورای امنیت شاهد لغو تحریم ها 
هستیم. غیر از آمریکا، اراده بقیه را برای همکاری کامال 

مشاهده می کنیم و کشوری که بخواهد از این قرارداد 
بین المللی خارج شود، خودش ایزوله خواهد شد. وی 
ادامه داد: ما در راســتای تأمین منافع ملی مان بهترین 
تصمیم را می گیریم و فقط از یک مرجع تصمیم گرفته 
نمی شود بلکه نهادهای مختلف نقش خواهند داشت. 
بازنده اقدام احتمالی آمریــکا، خود آمریکا خواهد بود. 
آقای صالحی هم یک مسئول باتجربه و مطلع هستند 
و مطالبی که می گویند، قابل  اعتنا و دقیق است. باید این 
حق را برای آقای صالحی به عنوان یک فرد مطلع قایل 
شویم که حرف ســنجیده می زند اما اگر نیاز به تغییر 
باشد، در قالب بیانیه یا شفاها اعالم می شود که موضع 
رســمی دولت چیست. موضع رســمی دولت تعریف 
شده اســت و آنچه دولت تصمیم می گیرد را سخنگو 
اعالم می کند. ســخنگوی دولت همچنین در واکنش 
به اظهارات اخیر آمانو تصریح کرد: جای هیچ تردیدی 

نیست که جمهوری اسالمی ایران پایبند پیمان مرتبط 
با برجام بوده و این بحث ها منتفی است. معلوم هم شد 
که حرف های دولتمردان آمریکایی بی پایه و غیرحقوقی 
بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره خروجی 
هیأت نظارت بر اجرای برجام گفت: این هیأت خارج از 
دولت است و همه ارکان اصلی نظام در آن موثر هستند 
و بهتر اســت به آنها اعتماد کنید که کارشان را درست 

انجام می دهند.
 باید تعدادی از مدیرانشان

 بانوان و جوانان باشند
نوبخــت در ادامه دربــاره ابقای مدیران گذشــته و 
چگونگی تحقق وعده اســتفاده از جوانان و زنان یادآور 
شد: رئیس جمهوری به همه وزرا گفته باید تعدادی از 
مدیرانشان بانوان و جوانان باشند. خیلی از وزارتخانه ها 
این اقدام را کرده اند و این کار هم در سازمان برنامه درباره 

مشاور و معاون سازمان انجام شده است.
 حضور شهردار در جلسات هیأت دولت

 اتفاق دوسویه و مثبت است
وی با اشــاره به حضور شــهردار تهران در جلسات 
هیأت دولت گفت: بدون تردید ایــن حضور می تواند 
فرصت ایجاد کند که هم شهردار از سیاست های دولت 
مطلع شود و مشــکالتش را بگوید و هم متقابال دولت 
انتظاراتش را بیان و از این ظرفیت اســتفاده کند. این 

اتفاق دوسویه و مثبت است.
چیزی از تکدر آقای رئیس جمهوری نشنیدم 

نوبخت درباره موضع گیری های اخیر رئیس سازمان 
حفاظــت از محیط زیســت و این که گفته می شــود 
رئیس جمهوری از او مکدر است و ممکن است به عنوان 
وزیر نیرو معرفی شــود، بیان کرد: به جهت شــناخت 
حداقل 30ساله ایشان را واقعا فردی دانشمند و مسلط 
در حوزه کشــاورزی می دانم. هرکســی یک صراحت 
لهجه ای هم دارد و شــما هم به خاطــر دانش عمیق و 
تجارب وافر ایشــان مدارا کنید. چیــزی از تکدر آقای 
رئیس جمهوری نشنیدم و این که گزینه وزیر نیرو باشد 
هم، از شما می شنوم و بسیار بعید می دانم کسی که تازه 

این مسئولیت را گرفته، عوض شود.
 در محدوده فعالیت ستاد فرماندهی
 اقتصاد مقاومتی سایر قوا هم هستند

نوبخت با اشاره به جلسه روز دوشنبه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و اظهارات جهانگیری درباره اختیارات 
این ستاد تأکید کرد: چون محدوده فعالیت اجرایی ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی فقط قوه مجریه نیست و سایر 
قوا هم هستند، انتظارات ســتاد این است از اختیاراتی 
اســتفاده کند که فراتر از قوه مجریه نافذ باشد. وی در 
پاسخ به ســوالی درباره کسری بودجه تأکید کرد: عدم 
 تحقق درآمدها می تواند به کسری بودجه منجر شود. ما 
االن عدم تحقق درآمدها را داریم ولی قول می دهیم با 

کسری بودجه مواجه نشویم.

پارلمانمیز خبر

احمد مازنی: 

رئیس جمهوری در انتصاب استانداران 
از نیروهای اهل سنت استفاده کند

ایسنا|  یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی به رئیس جمهوری توصیه کرد در انتصاب 
اســتانداران و مدیران کل از نیروهای اهل ســنت 
استفاده کند. حجت االســالم احمد مازنی با اشاره 
به نامه نگاری صورت گرفته بین مولوی عبدالحمید 
و مقام معظم رهبــری درباره ضــرورت پرهیز از 
تبعیض بین مذاهب و قومیت ها، اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری همیشه نگاه بسیار وسیع و روشنی 
در ارتباط با اقوام، ادیــان و مذاهب ایرانی دارند و در 
سطح جهان اسالم هم همواره بر وحدت امت اسالم 
تأکید داشته و دارند و هرگونه حرکتی که منجر به 
تفرقه بین برادران مسلمان شــیعه و سنی شود از 
سوی ایشان منع شده است. همچنین تالش های 
جدی زیر نظر ایشان در سطح کشورهای اسالمی 
و جامعه بین الملل برای وحدت مسلمانان و مبارزه 
با عناصر وحدت شــکن و تفرقه افکن جهان اسالم 
انجام می شــود. نماینده مردم تهــران در مجلس 
اضافه کرد: توصیه من این است حاال که این مکاتبه 
انجام شــده آقای روحانــی در فرصت هایی مثل 
انتخاب استانداران و مدیران کل نشان دهد که این 
نگاه تبعیض آمیز وجود ندارد. اگر از اهل ســنت در 
مدیریت ها استفاده شود و آنها در کشورمان احساس 
تبعیض نکنند ایران می تواند الگویی برای کشورهای 

دیگر باشد. 

سخنگوی فراکسیون امید مجلس: 

فقدان مدیریت در موضع گیری های 
کالن به کشور لطمه می زند

ایلنا|  بهرام پارســایی با اشــاره بــه توجه به 
مدیریت های کالن در کشور گفت: به نظر می رسد 
اگر قرار باشد هر کسی بنابر برداشت خود قضاوت 
کند، به خروجی قابل توجه دستیابی نخواهیم داشت 
و با این حساب عدم انســجام و فقدان مدیریت در 
موضع گیری های کالن همچون گذشته به کشور 
لطمه وارد می کند و در عمل دســتیابی به اهداف 
انسان دوســتانه و صلح طلبانه را نیز با مشــکالت 
جدی روبه رو می کنــد. نماینده اصالح طلب مردم 
شیراز در پاسخ به سوالی درباره برخورد سیاسی با 
موضوع انسانی نسل کشی در میانمار و محکومیت 
کشــورهای غربی از طریق تریبون های رسمی و 
ســکوت در برابر نقش برخی از کشورهای منطقه 
یادآور شد: متاســفانه در کشور ما همه چیز درگیر 
مسائل سیاسی می شود و این رویکرد صرفاً مربوط 
به این موضوع خاص نیســت و شــاهدیم مسائل 
مختلف اعــم از موضوعات اقتصــادی، عمرانی، 
توسعه ای و سرمایه گذاری درگیر مسائل سیاسی 
می شود و نارواتر این که فضای سیاسی ایجاد شده 
در رابطه با این موضوعات بسیار مبهم و نامشخص 

است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 

 وزیر پیشنهادی علوم
 باید از سیاست زدگی و سیاسی کاری 

به دور باشد
تسنیم|  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: وزرای سیاســت زده یا سیاسی کار 
برای وزارت علوم یک آســیب جدی هستند و در 
این شرایط اســت که ما نمی توانیم نسبت به رشد 
علمی کشور امیدوار باشیم. حجت االسالم علیرضا 
سلیمی، نماینده مردم دلیجان و عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به احتمال معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم به 
مجلس در مهرماه، گفت: امیدواریم رئیس جمهوری 
پیش از موعد قانونی، گزینه پیشنهادی خود را برای 
وزارت علوم به مجلس معرفی کند. وی با بیان این که 
وزارت علوم یک وزارت خانه حســاس و راهبردی 
اســت، افزود: انتظار مردم و نخبگان از وزارت علوم 
بسیار باالســت؛ مردم انتظار دارند وزارت علوم در 
چارچوب های تعیین شــده برای پیشرفت علمی 
کشور طبق چشم انداز توسعه حرکت کند و ایران 
اسالمی را به لحاظ علمی به جایگاه واقعی برساند. 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه، وزارت علوم نیازمند 
وزیری علمی و متعهد اســت، تصریح کرد: وزرای 
سیاست زده یا سیاســی کار برای وزارت علوم یک 
آسیب جدی هســتند و در این شــرایط است که 
ما نمی توانیم نســبت به رشد علمی کشور امیدوار 
باشــیم؛ این حق دانشــگاه و وزارت علوم است که 

وزیری علم و دانش محور داشته باشد.

مسعود پزشکیان: 

فرمایشات رهبری فصل الخطاب 
مسئوالن سیاسی کشور برای موضوع 

میانمار باشد
خانه ملت| نماینــده مردم تبریز با اشــاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص جنایت 
میانمار در کالس خارج از فقه اظهار کرد: فرمایشات 
مقام معظم رهبری فصل الخطاب است، همان طور 
که ایشان تأکید داشتند؛ باید جمهوری اسالمی در 
مقابل با ظلم در هر نقطه از جهان صریح و شجاعانه 
اعالم موضع کند. این عضو اصالح طلب مجلس دهم 
ادامه داد: بنابراین انتظار می رود ریاست جمهوری 
وزارت امور خارجه و روحانیون شــناخته شــده و 
تاثیرگذار درخصوص نسل کشــی مــردم میانمار 
اعالم موضع کنند، حتی دانشگاهیان نیز می توانند 
اقداماتی ازجمله اعالم شــکایت به ســازمان ملل 

داشته  باشند. 

معاون سیاسی وزیر کشور: 

 خواهان تعامل با سایر قوا
 با حفظ شأن وزارت کشور هستم

ایسنا| اسماعیل جبارزاده ظهر دیروز در جلسه 
تکریم و معارفه معاونان ســابق و جدید سیاســی 
وزارت کشور با تشکر از دکتر رحمانی فضلی بخاطر 
ُحســن اعتماد در ســپردن تصدی حوزه سیاسی 
وزارت کشــور به وی گفت: بنده خواهان تعامل با 
سایر قوا به ویژه نمایندگان ملت در مجلس شورای 
اسالمی و ســایر مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز با 
حفظ شان و استقالل وزارت کشور هستم و رعایت 
اخالق و سلسله مراتب اداری و تشکیالتی در انجام 
ماموریت های محوله را ســرلوحه امور قرار خواهم 
داد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: شایسته است 
تمام تالش خــود را برای خدمت بــه مردم و جلب 
رضایت آنها به کار گیریم تا بتوانیم مردم را نســبت 
به نظام امیدوار و خوشبینی آنان را ارتقا دهیم. وی 
تأکید کرد: وزارت کشور دســتگاهی است که اگر 
درست فعالیت کند در همه بخش ها می تواند بسیار 
اثرگذار باشــد و یک اســتاندار قوی و فعال موجب 
ارتقای شاخص های پیشرفت در استان خواهد بود. 
در این نشســت علی اصغر احمدی معاون سیاسی 
سابق وزیر کشور با آرزوی توفیق برای معاون جدید 
سیاسی گفت: آقای جبارزاده دارای سوابق انقالبی 
درسال های دفاع مقدس و از شخصیت های علمی و 
دانشگاهی است و باید ایشان را در انجام مسئولیت 

جدید یاری کرد.

سخنگوی شورای نگهبان: 

 آخرین وضع بررسی »رجل سیاسی« 
از سوی آیت اهلل یزدی مطرح شده است

مهر| سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به آخرین 
نتایج وضع بررســی »رجل سیاسی مذهبی« دراین 
شــورا گفت: حضرت آیت اهلل یزدی اخیرا درخواست 
تفســیر این موضوع را در شــورا مطــرح کرده اند. 
عباســعلی کدخدایی درباره نتایج آخرین جلسات 
شورای نگهبان برای بررســی و تفسیر عنوان »رجل 
سیاســی، مذهبی و مدیر و مدبر« به عنــوان یکی از 
مالک ها و ویژگی های رئیس جمهــوری اظهار کرد: 
عالوه بر جلسات پژوهشکده شورای نگهبان، تاکنون 
سه جلسه مفصل در صحن شورا برگزار و مباحث به 
صورت ابتدایی بررسی شده است. وی افزود: در آخرین 
جلسه، حضرت آیت اهلل یزدی رسماً درخواست تفسیر 
اصل ۱۱5قانون اساســی را مطرح کردند که نسبت 
 به این درخواست یکسری نظرات تفســیری ارایه و 
جمع بندی شد و از طرفی، با توجه به تکلیف شورای 
نگهبان در جزء 5 بند ۱0سیاست های کلی انتخابات 
برای تفســیر رجل سیاســی، مذهبــی، درنهایت 
شاخص های رجل سیاســی، مذهبی و مدیر و مدبر 
احراز خواهد شد. کدخدایی تصریح کرد: نظر شورای 
نگهبان درباره مفهوم »رجل سیاسی، مذهبی و مدیر 
و مدبر«، درنهایت در قالب »نظریه تفسیری« این شورا 
اعالم خواهد شــد، اما با توجه به گستردگی مباحث، 

فعال زمان نهایی ارایه این نظریه مشخص نیست.

موالوردی در نامه ای به آنگ سان سوچی 

 خواستار پایان دادن به
 نسل کشی مسلمانان میانماری شد

ایسنا| »شــهیندخت موالوردی« دستیار ویژه 
رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در نامه ای 
به »آنگ سان ســوچی« رهبر حزب حاکم میانمار 
خواستار پایان دادن به نسل کشی مسلمانان در آن 
کشور شد. در متن نامه دستیار ویژه رئیس جمهوری 
در امور حقوق شــهروندی به آنگ ســان سوچی 
آمده است: نظر به انتشار اخبار نگران کننده از وضع 
هولناک اقلیت مســلمان روهینگیا در میانمار که 
قربانی حمالت سازمان یافته آمران و عامالن جنایت 
علیه بشریت هســتند و این روزها احساسات مردم 
دنیا فارغ از مذهب و ملیت آنها را برانگیخته اســت 
و نظر به آن کــه این تندروی هــا، افراطی گری ها و 
خشونت هایی که به حد اعالی ممکن رسیده قاعدتا 
به مرزهای آن کشور محدود نشده و آثار و تبعات خود 
را بر بی ثباتی منطقه و تمام جهان در آینده نزدیک 
خواهد گذاشت و با توجه به آن که در کمال ناباوری 
جنایات ارتکاب یافته علیه زنان و کودکان و مردان 
مسلمان روهینگیایی با سکوت بسیاری از دولت های 
جهان و نیز ســرکارعالی به عنوان نماد مبارزه برای 
دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر و نماد صلح 
به عنوان یک نوبلیست روبه رو شده است، حتی بعد 
از مدت ها که سکوت را شکستید، انتقادات جهانی از 
نحوه برخورد با مسلمانان روهینگیا را ناشی از تصویر 
نادرست از واقعیت خوانده اید! الزم دانستم با نگارش 
این نامه انتظارات و درخواست های خود را برای شما 

ارسال کنم.

قائم مقام وزیر کشور: 

آموزش فرمانداران در کاهش 
آسیب های اجتماعی موثر است

 محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور ظهر 
دیروز در مراســم تکریم و معارفه معاونان ســابق و 
جدید سیاسی وزیر کشور که با حضور کارکنان این 
حوزه برگزار شــد، با قدردانی از خدمات علی اصغر 
احمدی معاون سابق سیاسی وزیر کشور و معرفی 
اســماعیل جبارزاده معاون جدید سیاسی گفت: 
انتخاب، انتصــاب، آموزش و هدایت اســتانداران، 
فرمانداران و بخشداران اگر درست انجام شود کارها 
در سراسر کشــور ســامان می یابد و در این میان 
آموزش فرمانداران و بخشداران نقش اساسی را در 
 اجرای سیاســت های دولت در اقصی نقاط کشور

 ایفا می کند. 
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پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری| 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز در ابتدای جلسه  درس خارج 
فقه با اشاره به حوادث فاجعه آمیز میانمار، از سکوت 
و بی عملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در 
قبال این فجایع به شدت انتقاد کردند و با تأکید بر 
این که راه حل این قضیه، اقدام عملی کشورهای 
مسلمان و فشــار سیاســی و اقتصادی به دولت 
بی رحم میانمار است، خاطرنشان کردند: جمهوری 
اسالمی باید علیه ظلم در هر نقطه از جهان، صریح 

و شجاعانه، اعالم موضع کند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، تقلیل فاجعه ی 
میانمار به یک درگیری مذهبی بین مســلمانان 
و بودایی ها را نادرســت خواندند و افزودند: البته 
ممکن اســت در این حادثه تعصب مذهبی تأثیر 

داشته باشد اما این 
قضیه، یک قضیه ی 
زیرا  است،  سیاسی 
مجــری آن، دولت 
میانمار اســت و در 
رأس آن دولــت نیز 
زنی بی رحــم قرار 
دارد کــه برنــده ی 

جایــزه ی صلح نوبل بــوده و با ایــن اتفاقات، در 
واقع، مرِگ جایزه ی صلح نوبل رقم خورد. ایشان 
افزودند: این فجایع در مقابل چشــم کشــورها و 
دولت های اسالمی و مجامع جهانی و دولت های 

دروغگوی  و  ریاکار 
بشر  حقوق  مدعی 
دولــت  ســوی  از 
میانمار،  بی رحــم 
دادن  رخ  درحــال 
اســت. رهبر معظم 
انقالب اســالمی با 
انتقاد از اکتفاکردن 
دبیرکل سازمان ملل به محکوم کردن جنایات در 
میانمار افزودند: مدعیان حقوق بشر که گاهی برای 
مجازات یک مجرم در یک کشور، جنجال و هیاهو 
می کنند، در مقابل کشتار و آواره شدن ده ها هزار 

نفر از مــردم میانمار، هیچ عکس العملی نشــان 
نمی دهند. حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
لزوم ورود و اقدام عملی دولت های اسالمی، گفتند: 
البته منظور از اقدام عملی، لشکرکشــی نیست 
بلکه باید فشار سیاسی، اقتصادی و تجاری خود را 
بر دولت میانمار افزایش دهند و علیه این جنایات 
در مجامع جهانی فریاد بکشــند. ایشان تشکیل 
کنفرانس سازمان همکاری اســالمی با موضوع 
فجایع میانمار را ضروری خواندند و خاطرنشــان 
کردند: دنیای امروز، دنیای ظلم است و جمهوری 
اســالمی باید این افتخار را برای خود حفظ کند 
که علیه ظلم در هر نقطه از جهان، چه در مناطق 
اشغالی توسط صهیونیست ها، چه در یمن و بحرین 
 و چه در میانمار، موضع صریح و شجاعانه ی خود را 

اعالم کند.

بیانات رهبر معظم انقالب در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره فجایع میانمار: 

با اتفاقات میانمار مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد

سخنگوی دولت در نشست خبری مطرح کرد: 

دولت از هیچ اقدامی که فضای آزادی مردم را 
محدود کند، حمایت نمی کند

 وکیل احمدی نژاد 
به نمایندگان مجلس نامه نوشت

 ایلنا نوشت: وکیل محمود احمدی نژاد با ارسال 
نامــه ای خطاب بــه نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی، نسبت به آثار مخرب ناشی از رفتار سیاسی 
دادستان دیوان محاسبات هشدار داد و توجه آنان را 
به اقدام بایسته در راستای صیانت از جایگاه مجلس 
و نهادهای وابسته جلب کرد. در متن نامه سیدعادل 
حیدری آمده است: استحضار دارید که آقای فیاض 
شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه روز 
۱3۹6/5/۸ اقدام به خالف واقع گویی ، نشر اکاذیب 
و ایراد اتهامات فراوان علیه آقای دکتر احمدی نژاد، 
رئیس جمهوری ســابق کــرد و از ۷ حکم قطعی 
محکومیت درحال اجرا علیه ایشــان سخن گفت. 
ایشان به گونه ای درباره هزینه یارانه های مردم سخن 
گفت که گویا حیف و میل ۷ هزار میلیارد تومانی اتفاق 
افتاده و آقای احمدی نژاد محکــوم به پرداخت آن 
است.این مصاحبه در رســانه ها و به ویژه رسانه های 
معاند و دشــمنان ملت ایران انعکاس گســترده ای 
پیدا کرد، به گونه ای که فرض شد مقامات جمهوری 
اسالمی عموما فاسد و دچار مشکالت مالی هستند. 
دشمنان دولت های نهم و دهم نیز هر کدام به نوعی 
از این برنامه تبلیغاتی استقبال کردند و به زعم خود 
فرصت ویژه ای برای تخریب به دست آوردند. تصویر 
برخی از این برنامه تبلیغی به پیوست تقدیم می شود. 
طی بیش از یک ماه مراجعه حضوری به بخش های 
مختلف دیوان محاســبات و اصرار بر دریافت احکام 
مورد ادعا، چند دادنامــه به اینجانب تحویل داده اند 
که نه تنها حاکی از ادعای دادستان دیوان نیست بلکه 
برعکس عموما حاکی از تأیید اقدامات دولت قبل در 
حوزه های مورد ادعاست. معلوم است که اقدام ایشان 
کامال سیاســی و در راستای تخریب دولت قبل و نه 
براساس تصمیم قانونی و حقوقی و تکلیف ساختار 
ســازمانی بوده اســت. برای احقاق حق و پیگیری 
حقوقی، شکایتی از ایشان به دستگاه قضائی تحویل 
شده است که امیدوارم رسیدگی شود، لیکن از آن جا 
که دادستان دیوان محاسبات مدعی است زیر نظر 
نمایندگان مجلس کار می کند  تا اقدام بایســته در 
راستای صیانت از جایگاه مجلس و نهادهای وابسته 

انجام گیرد.

ابراهیم رئیسی پا جای پای آیت اهلل 
مصباح یزدی خواهد گذاشت؟

 نامه نیوز نوشت: راست گرایان قصد ندارند همچون 
انتخابات  سال ۹6 دنباله رو رئیسی باشند بلکه او را زیر 
چتر رهبری اصولگرایی می خواهنــد نه به عنوان یک 
لیــدر. آن روزها کــه آیت اهلل مهدوي کنــي زنده بود، 
جامعه روحانیت مبــارز از وزانت خاصي برخوردار بود، 
اما این روند با نزدیک شدن به انتخابات دور نهم مجلس 
شوراي اسالمي و ســر برآوردن جبهه پایداري تغییر 
کرد. رقابت آیت اهلل مصباح با جامعتین موجب شــد تا 
نطفه پایداري بسته شود و آنها راهشان را از اصولگرایان 
جدا کنند. با این حال، جامعتین تالش کرد تا با سکوت 
از کنار این واقعه گذر کند. حتي آیت اهلل مهدوي کني 
براي جلوگیري از تفرقه در پاســخ بــه نامه  جمعي از 
دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع( که تیغ نقد تندي 
را بر جبهه پایداري و پدر معنوي اش )آیت اهلل مصباح( 
کشیده بودند، عتاب آلود از آنها خواست سکوت کنند 
و به این مسائل دامن نزنند. بعدها نیز آیت اهلل یزدي در 
گفت وگویي افشا کرد که اختالفات در جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم در همان مقطع تا »تجزیه« این تشکل 
پیش رفته بود که مانع از آن شدند. این عوامل در کنار 
ضایعه درگذشــت بزرگان جریان اصولگرایي، ازجمله 
آیت اهلل مهدوي کني و عســگراوالدي موجب شــد تا 
جریان اصولگرایي براي داشتن چهره هاي شاخص که 
ایجاد وحدت کند، دچار مشکل شود. از سوي دیگر، این 
جریان با مشکل دیگري نیز روبه رو بود. آنها چهره اي که 
بتواند در قامت ریاست جمهوري با حسن روحاني رقابت 
کند، در اختیار نداشــتند. قالیباف دو دوره انتخابات را 
واگذار کرده بود و ســعید جلیلي نیز حاضر به پذیرش 
شروط این جریان نبود.حاال محمد تقي رهبر از اعضاي 
جامعه روحانیت مبارز صراحتا به این مشکل در میان 
اصولگرایان اشاره کرده و به تماشاگران امروز مي گوید: 
»آقای رئیسی اصوال در شرایطی وارد عرصه انتخابات 
شــدند که تا چهارماه پیش از موعــد انتخابات، اصال 
ایشان برای کاندیداتوری مطرح نبودند؛ واقعا دست ما 
اصولگرایان از چهره ای که در حد ریاست جمهوری باشد، 
خالی بود و به این ترتیب قرار شد آقای رئیسی یک سال 
پس از این که به تولیت آستان قدس رضوی در آمده بود، 

خودش را مهیای ریاست بر دولت کند.«
اگر نگاه محمدتقي رهبر را برآمده از جامعه روحانیت 

مبارز بدانیم، بایــد گفت: آنها قصــد ندارند همچون 
انتخابات  سال ۹6 دنباله رو حجت االسالم رئیسي باشند، 
بلکه او را زیر چتر رهبــري اصولگرایي مي خواهند نه 

به عنوان یک لیدر.

 هشدار علوی تبار به اصالح طلبان: 
از گردش قدرت در دست عده ای معدود 

انتقاد کنید
 ایرنا نوشــت: یک فعال سیاســی اصالح طلب به 
اصالح طلبان هشدار داد که بشدت از گردش قدرت در 
دست عده ای معدود انتقاد کنند و در مورد سوءاستفاده 
از اموال عمومی به هیچ عنــوان کوتاه نیایند. علیرضا 
علوی تبار نســبت به عدم پذیــرش اصالح طلبان در 
حاکمیت نیز هشــدار می دهــد و می گوید: تضعیف 
اصالح طلبــان به معنای تقویت اصولگرایان نیســت، 
بلکه نوعی رادیکالیســم و فراتر رفتن از اصالح طلبی 
تقویت می شود.او ادامه داد: اغلب چهره های تاثیرگذار 
اصالح طلــب به ایــن نتیجه رســیده اند کــه رابطه 
اصالح طلبان با ســاختار قدرت باید بازســازی شود. 
اصالح طلبان منکر اختالفات و تفاوت ها نیستند و قصد 
فریب کســی را هم ندارند، اما باور دارند که تفاوت ها به 
خوبی مدیریت و بیان نشــده  اســت و روابط به جای 
واقعیت، بیشتر براساس سوءتفاهم شکل گرفته است. 
اصالح طلبان به این تحلیل رسیده اند که برخی بحران ها 
فراتر از جناح بندی ها، کل موجودیت کشور را به خطر 
انداخته است. البته اصالح طلبان برای خروج از بحران ها 
چارچوب و توان طرح پیشــنهاد دارند، اما مهم اقدام 

واقعی و عملی است.

یک مناظره بر سر نقدپذیری دولت
خبرآنالیــن نوشــت: حجت االســالم محمدرضا 
میرتاج الدینی و احمد حکیمی پور با حضور در مناظره ای 
درباره نوع نگاه جریان های سیاسی به دولت روحانی و 
میزان نقدپذیری دولت با یکدیگر به گفت وگو نشستند. 
حکیمی پور، فعال سیاسی اصالح طلب در این مناظره 
با بیان این کــه این دولت انتقادهــا را می پذیرد، البته 
خودشان باید پاسخگو باشــند، گفت: آن طور که من 
دیدم تحمل این دولت نیز برای پذیرش انتقاد باالست. 
در این ارتباط ما شاهد رویکرد مثبتی از دولت هستیم 

که امیدواریم به سمت بهتر شدن پیش برود. در دولت 
آقــای احمدی نژاد چند حزب توانســت مجوز جدید 
بگیرد؟ به مطبوعات کاری ندارم، هرچند که برخورد با 
مطبوعات هم واقعا سخت بود. در این دولت شاهد بسته 
شدن نشریات هســتیم یا در دولت آقای احمدی نژاد 
بیشتر این وضع بود؟ اینها واقعیاتی است که نمی توانیم 

از آنها بگذریم. 
میرتاج الدینی هم در جــواب گفت: برخورد دولت با 
منتقدانش شایسته نبود. کســی که در رأس کار است 
باید خودش را آماده نقد کند. باالخره عملکردی دارد و 
باید حرف های مخالف را بشــنود. در دولت این ویژگی 
شایســته را ندیدیم بلکه تندترین تعبیرات را از آقای 
روحانی داشتیم که نسبت به منتقدان خود مطرح کرد. 
این که »بروند به جهنم،  اینها آدم های جاهلی هستند« 
یا تعبیراتی از این قبیل، درحالی کــه دولت باید اجازه 
دهد روزنامه ها، منتقدان، سیاسیون،  احزاب و گروه های 

مختلف وارد بحث شوند. 

 ماجرای توییت حداد عادل
 و واکنش ها به آن: خواهش می کنم 

بی خیال فرهنگستان شوید!
شــهروند| غالمعلی حداد عادل دیــروز در توییتی 
نوشــت که »گاهی  وقت ها احضار و دستگیری کسی 
ســبب می شــود تا فرصت طرح موضوع در جامعه و 
 داوری خواســتن از افــکار عمومی از دســت برود.«

هنوز زمان زیادی از انتشار این توییت نگذشته بود که 
کاربری در کامنت های متعدد این توییت حداد عادل 
را به چالش کشید و مورد اســتقبال دیگر کاربران این 
شبکه اجتماعی قرار گرفت. او که تک تک کلمات این 
توییت را مورد بررســی قرار داده بوده نسبت به عربی 
بودن جمالت حداد عادل این گونه واکنش نشــان داد: 
»به جای واژه احضار واژه فراخــوان را به کار ببریم. به 
جای واژه سبب واژه دست آویز را به کار ببریم، به جای 
واژه فرصــت، واژه  گاه یا پیش آمد را بــه کار ببریم، به 
جای واژه طرح، واژه در میان گذاشــتن را به کار ببریم، 
به جای واژه موضوع واژه سخن را به کار ببریم، به جای 
 واژه افکار عمومــی واژه پندار همگانی را به کار ببریم.«

او در ادامه خطاب به حداد عادل نوشت: »در یک توییت 
۱40تایی این همــه واژه عربی به کار برده اید. خواهش 

می کنم بی خیال فرهنگستان شوید!«
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