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نگاه نماینده

آیت اهلل هاشمی در دیدار با سفیر ترکیه در ایران:

در عمل ثابت کرده ایم هیچ مزاحمتی برای کشورهای همسایه نداریم
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :ایران بارها اعالم کرده که در فضای احترام متقابل،
خواس��تار گس��ترش روابط ،مخصوصاً کشورهای مسلمان و به ویژه همس��ایگان است و در عمل
ه��م ثابت کردیم هیچ مزاحمتی برای کش��ورهای منطقه نداریم و کش��ورها نبای��د فریب القائات
صهیونیستها را بخورند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی صبح روز گذشته در دیدار آقای رضا حاکان تکین ،سفیر ترکیه در ایران،
مسئولیت سفارتهای دو کشور در تهران و استامبول را در شرایط حساس منطقه برای ایران و ترکیه
مهم خواند و گفت :خیلی مشهود است که دستهایی در کارند تا روابط دو کشور مخدوش شود.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،نقش ایران و ترکیه را در ایجاد ثبات منطقهای و تداوم آن بسیار مؤثر
دانست و گفت :الحمدهلل زمینههای همکاریهای دو کشور وسیع است که میتوانیم همکاریهای
با دوامی داش��ته باش��یم .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با اشاره به توافق هستهای ایران و
صفبندی گروههای مخالف و موافق در کش��ورهای غربی و به خصوص آمریکا ،گفت :اس��رائیل و
بعضی از کشورهای منطقه هم به خاطر نگرانیهای خود ،از هر راهی برای کارشکنی اقدام میکنند.
ایشان مسائل فلسطین ،عراق و سوریه را تأسفبار خواند و گفت :اگر ایران و ترکیه هماهنگ عمل
کنند ،میتوانند در همه این کشورها تأثیرات مثبت داشته باشند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رقابت ایران و ترکیه در مسائل منطقهای را بیدلیل خواند و گفت :تجربه
میگوید همکاری دو کشور باعث تقویت و تداوم امنیت داخلی دو کشور خواهد بود.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،با طبیعی خواندن اختالف نظر کشورها در مسائل ،گفت:
هنر دیپلماسی مقایسه نفع و ضررهای موضعگیری ها و ترجیح منافع و مصالح پایدار بر موضوعات
زودگذر است.
ایش��ان در خصوص دلخوریهای سیاس��ی اخیر ،با تأکید بر اینکه «خودسرها نباید سیاستهای
رسمی دو کشور را مخدوش کنند» ،گفت :عالجش آن است که مسئوالن با رفتوآمدها و تأکید بر
همکاریها ،سیاست رسمی دو کشور را تقویت کنند.

در حاشیه

اعدام باستان شناس بزرگ سوریه

شنيديم داعش یک باستان شناس معروف و بزرگ را
اعدام کرد .دکتر خالد االس�عد باستان شناس بزرگ
سوریه را میتوان معروف ترین و مهمترین شخصیت
علمی و فرهنگی اعدام ش�ده توسط داعش دانست.
داع�ش تاکنون دهه�ا هزار نفر را در عراق و س�وریه
به اتهامات ودالیل مختلف اعدام کرده اس�ت.داعش
ای�ن باس�تان ش�ناس ب�زرگ را در منطق�ه تاریخی
باستانی پالمیرا (تدمر) س�ربرید و سپس جنازه او را
از ی�ک فلزی در خیابان آوی�زان کرد .در کنار جنازه
او کاغذ نوش�ته ای از اتهاماتش نیز نصب شده است.
در این کاغذ نوش�ته ،اتهامات این باستانش�ناس به
این صورت درج شده است :مرتد خالد محمداالسعد
حام�ی حکوم�ت مس�یحی 5 .اته�ام این باس�تان
ش�ناس از نظر داعش به این صورت بیان شده است:
 -1نمایندگ�ی س�وریه در کنفران�س ه�ای کفرآمیز
 -2مدیر بت های تدمر (پالمیرا)  -3س�فر به ایران و
حضور در جش�ن های پیروزی انقالب (امام) خمینی
 -4ارتباط با س�رهنگ عیسی رئیس بخش فلسطین
(از فرماندهان ارش�د س�وریه)  -5ارتباط با سرهنگ
حس�ام سکر در کاخ ریاس�ت جمهوری سوریه  .سفر
این باس�تان ش�ناس به ایران نیز مربوط به بهمن ماه
سال گذشته بود.

مالقات جیسون رضاییان با مادرش

با خبر ش�ديم جیس�ون رضاییان که س�ال گذشته با
اتهامات امنیتی در تهران دس�تگیر شد دیروز با مادر و
همس�رش در زندان اوین مالقات کرد.از دوره بازداشت
جیسون رضاییان  13ماه می گذرد و در روزهای گذشته
دادگاه او برگزار شده است .مادر جیسون که از مدت ها
پی�ش برای دیدار با فرزندش به اس�تانبول ترکیه آمده
است در جلسات دادگاه فرزندش به همراه یگانه صالحی
شرکت داشت.

پوتین در حال گشت زنی در دریا

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤال سفیر ترکیه که« برنامه ایران در شرایط جدید پساز
توافق برای همکاری با کش��ورهای منطقه و به ویژه عربس��تان چیست؟»  ،گفت :ایران بارها اعالم
کرد که در فضای احترام متقابل ،خواستار گسترش روابط ،مخصوصاً کشورهای مسلمان و به ویژه
همسایگان است و در عمل هم ثابت کردیم هیچ مزاحمتی برای کشورهای منطقه نداریم و کشورها
نباید فریب القائات صهیونیستها را بخورند.
ت همکاری ایران و ترکیه برای جلوگیری از گس��ترش
س��فیر ترکیه در این دیدار با تأکید بر ضرور 
ناامنیهای منطقه ،گفت :طبیعی است که در تمام موضوعات تفاوت دیدگاه داشته باشیم ،اما رایزنی
کشورها و قدرتهای بزرگ در مسائل منطقهای مهم است که در غیر این صورت راه را برای حضور
و دخالت نیروهای خارجی باز میکنیم.
رض��ا ح��اکان تکین مخالفتهای ترکیه با سیاس��تهای انزوای ایران را دلیل��ی بر اهمیت جایگاه
جمهوری اس�لامی برشمرد و گفت :به خاطر توافق هس��تهای خیلی خوشحالیم و امیدواریم تمام
تحریمها برداشته شود.
سفیر ترکیه  ،حصول توافق را ابتدای نقش آفرینی ایران در مسائل منطقهای و بینالمللی توصیف
کرد و گفت :اصلیترین نیاز فعلی کش��ورهای منطقه س��اختن اعتماد س��ابق است که به عللی از
بین رفت و معتقدیم بدبینیهای متقابل ایران و بعضی از کشورهای منطقه با گفتگو حل میشود.
وی اوضاع سوریه را یکی از عوامل مهم گسترش نا امنی در منطقه دانست و گفت :اتفاقات سه چهار
سال گذشته در عراق و سوریه به خاطر  1200کیلومتر مرز مشترک با آن دو کشور ،بر روابط ما با
دیگر کشورهاو حتی درامنیت داخلی ترکیه تأثیر گذار بود.
وی با ابراز گالیه از تحریک رس��انهای بعضی از افراد در دو کش��ور برای القای اختالف بین ایران و
ترکی��ه ،مخصوص��اً در موضوع داعش ،گفت :حمایت یک اقلیت محدود و تندرو از تروریس��تهای
تسری یابد ،چون ایران و ترکیه بارها به طور رسمی اعالم کردهاند که از
داعش نباید به همه مردم ّ
جنایات داعش متنفر هستند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی گفت:زمانی که سهقوه
و فرمانده��ان نظامی ب��ه تبعیت از رهبری از توافق هس��تهای حمایت
میکنن��د؛ چ��ه لزومی دارد که تجمعی راه ان��دازی کرده و حرف هایی
بزنیم که باعث اختالف شود.
محمدرضا تابش در واکنش به تجمع اعتراضی دانش��جویان نس��بت به
عملکرد مجلس در بررس��ی برجام بیان کرد :تجمعها باید مجوز قانونی
داش��ته باش��د و ما با هر کار غیرقانونی مخالفیم ،اگر تجمع انجام شده
قانونی بوده خوب ایرادی به آن وارد نیست.
بهگزارش ایس��کانیوز نماینده مردم اردکان در مجلس ب��ا بیان اینکه با انتقاد صد در صد موافقم
افزود :بهواسطه شعارهای دولت تدبیر و امید که به مرحله اجرا هم درآمد شاهد این هستیم که
انتقادهایی از تریبون باز عنوان میکنند و منتقدانی که در دولت گذشته نتوانستند حرفشان را
بزنند اکنون بازگو می کنند .وی با اشاره به گزارشات سعید جلیلی از مذاکرات هستهای در دولت
دهم گفت :آقای جلیلی دوبار بیش��تر به مجلس نیامد و همان مطالبی را که به عموم مردم در
رسانهها عنوان کردند ارائه داد اما اکنون تریبون باز است و مکررا آقایان ظریف و صالحی و عراقچی
در صحن علنی و کمیسیون امنیت ملی و دانشگاهها حضور یافتند و توضیح دادند.
تابش با بیان اینکه برخالف گذش��ته فضای نقد و بررس��ی مس��ئله هسته ای فراهم است تاکید
کرد :موافق و مخالف حرفش��ان را می زنند و رسانه ها نیز منع و محدودیتی برای انتشار مطالب
منتقدین ندارند.
ای��ن نماینده اصالح طلب با تاکید بر اینکه در چنین فضایی تجمع جایگاهی ندارد گفت :تجمع
برای زمانی اس��ت که افراد نتوانند عقایدش��ان را بروز دهند اما دولت با سیاستی که پیش گرفته
فضای نقد فراهم شده است.
تابش تاکید کرد :از انتقاد اس��تقبال می کنیم اما با تخریب و آنچه که س��بب تش��تت بین اجزاء
حاکمیت و مردم شود مخالفیم .

گزارش آفتاب یزد از چرایی اظهارات اخیر رییس جمهور

شورای نگهبان ناظر است نه مجری

آفت�اب یزد -امی�د کاجیان" :ش��ورای محترم نگهبان
ناظر اس��ت نه مجری .مجری انتخابات دولت است .دولت
مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی
شده که نظارت کند تا خالف قانون صورت نگیرد .شورای
نگهبان چش��م است و چشم نمیتواند کار دست را بکند،
نظارت و اجرا نباید مخلوط ش��وند باید به قانون اساس��ی
کام ً
ال توجه کرده و عمل کنیم"
حس��ن روحانی رئیس جمه��ور در جلس��ه هیئت دولت
ب��ا وزیران با بیان عب��ارات باال پیرام��ون انتخابات ،مهر
س��کوتش را شکس��ت و علنا آژیر آماده باش دولت برای
انتخابات آینده را کشید .صحبت هایی که به نظر می آید
حاوی پیامی اس��ت با این مضمون که در عرصه انتخابات
باید چش��م ها را بینا ترکرد و دست ها را بازتر گذاشت ....
تا آنچه که مردم می خواهند تحقق بیابد ....روحانی دیروز
سرانجام به طوررسمی نخستین موضع گیری صریحش را
در قبال کارزار رقابتی خبرگان و مجلس نش��ان داد و در
گفته های خود تورقی دوباره به برگههای قانون اساس��ی
کش��ور زد و زیر برخی از مت��ون این قانون ،با کالم خود،
خط کشید و مخاطبانش را به آن ارجاع داد .
بهترین مجلس
او اینبار در بیان دیدگاهها کمی بی پیرایه تر س��خن می
گفت وعالوه بر این ،به روزهای اول انقالب هم گریزی زد
و با یادآوری نوستالژی یک انتخابات ،آن را گل سر سبد
تمامی ادوار پارلمانهای جمهوری اسالمی توصیف کرد.
رئیس دولت یازدهم در ورای حرف های کلیش��های اش
درباره مس��ائلی چون محترم شمردن حق آرای مردم و
 ...بهترین مجلس ش��ورای اسالمی را ،اولین دوره مجلس
توصیف کرد و اس��تناد گفتههایش هم این اس��ت که در
آن زم��ان علی رغ��م نبود خیلی ارگانه��ا و بودن خیلی
مس��ائل ،نهادی شکل گرفت که در مقایس��ه آن با سایر
ادوارش الج��رم باید آن را بهترین توصیف کرد  .روحانی
در س��خنرانی دیروز خود در اینباره گفت" :مگر مجلس
اول پس از انقالب اس�لامی که در آن زمان حتی شورای
نگهب��ان نی��ز وجود نداش��ت و همه حت��ی گروهکهای
مخرب در آن حضور داش��تند بهترین مجلس تاریخ این
کشور نبود؟"
رئی��س دولت یازدهم به غی��ر از این حرف های دیگری
هم زد  ...مثال اینکه ،در جناح بازی های گروهی ،عدهای
هستند که عادت پیدا کردند تا همه جا را به شکل و رنگ
خ��ود درآورند تا تنها یک صدا از همه جا به بیرون درز
پیدا کند  ...عده ای که یک صدایی به معنی مش��ارکت
هم��ه کالم ها در ی��ک نهاد را به ی��ک صدایی به معنای
مشارکت همه نهادها در یک کالم تعبیر می کنند ،عدهای
که می خواهند تا همه یک رنگ و به رنگ آنها باش��ند ...
رئیس دولت یازدهم دیروز در بخش دیگری از س��خنانش
گف��ت " :مگر میش��ود جناحی بگوید ک��ه من یک خم
رنگرزی پیدا ک��ردهام که میتوانم آنجا را به هر رنگی که
بخواهم درآورم؛ اینگونه نیس��ت"و بازهم اشاره دارد که ":
هیچ حزب ،جناح و گروه قانونی در کش��ور نباید احساس
یأس کند".

اگ�ر اش�اره های�ی که حس�ن روحان�ی به
"قان�ون اساس�ی "" ،ش�ورای نگهب�ان" و"
یأس احزاب "کرد را به عنوان قطعات پازل
کناره�م ق�رار دهی�م  ،می ت�وان بوهایی از
نگرانی و یا هش�داررئیس جمه�ور درباره
برخی موارد را از آن استشمام کرد
مطمئن�ا اوج تنوع�ی ک�ه در مجل�س اول
ش�ورای اسلامی از حی�ث وج�ود اح�زاب
مختل�ف وجود داش�ت را نمی ت�وان با هیچ
دوره دیگ�ری مقایس�ه ک�رد  . ...نکت�ه ای که
بعدها با ردصالحیت ها و  ....هر گز در هیچ
انتخاباتی به منصه ظهور گذاشته نشد
حسن روحانی:
مگ�ر مجلس اول پس از انقالب اسلامی که
در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود
نداش�ت و همه حتی گروهکهای مخرب در
آن حضور داش�تند بهتری�ن مجلس تاریخ
این کشور نبود؟
سخنان چند ُبعدی روحانی!
اولی��ن حرفهای پیرامون انتخاب��ات از زبان رئیس جمهور
شامل چند بعد است ،اگر اشاره هایی که او به "قانون اساسی
"" ،شورای نگهبان" و" یأس احزاب "کرد را به عنوان قطعات
پازل کنار هم قرار دهیم ،میتوان بوهایی از نگرانی و یا هشدار
رئی��س جمهور درباره برخی موارد را از آن استش��مام کرد .
در کن��ار همه صحبت های رئیس جمهور ،نباید از یادآوری
اولین دور مجلس شورای اسالمی که از سوی او مطرح شد به

اطاعت همه از قانون

حجه االسالم محمد تقی فاضل ميبدي عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

ش�نيديم والدیمیر پوتین رییس جمهور روس�یه برای
س�ومین بار از زمان الحاق ش�به جزیره کریمه به خاک
روس�یه به این منطقه س�فر کرد.به گزارش عصر ایران
تصویر فوق که متعلق به خبرگزاری فرانسه است پوتین
را س�وار بر یک زیر دریایی کوچک و در حال گشت زنی
در بندر سواستوپول  -در سواحل دریای سیاه -به منظور
یافتن بقایای یک کشتی غرق شده در این منطقه نشان
می دهد.س�فر پوتین به کریمه با واکنش دولت اوکراین
مواجهشدوپتروپروشنکورییسجمهوراوکراینباصدور
بیانیه ای این سفر را محکوم کرده و آن را سبب تشدید
و وخامت اوضاع خوانده است.شبه جزیره کریمه تا پیش
از س�ال  1964متعلق به روسیه بوده است و در این سال
نیکیتاخروشچفرییسوقتاتحادجماهیرشوروی-که
اوکراینی االصل بود -این منطقه را به اوکراین منضم کرد.

روحانی راه نقد را باز گذاشته است

رئيس جمهور متعهد اس��ت كه قانون را اجرا كند
و نگذارد كه در جامعه ،قانون اساس��ي به شيوهاي
ديگر اس��تفاده يا نديد گرفته شود .سخنان حسن
روحاني ،هم��ان ديدگاه مبتني بر قانون اساس��ي
اس��ت و رئيس جمهور خواستار رعايت شدن آن از
سوي همه ارگانها است.
متاس��فانه ما س��ال هاست ش��اهديم كه اين اصل
قانون اساس��ي كه شوراي نگهبان بايد ناظر باشد و
نه مجري را ،بدتفسير و معنا كرده اند .بنابراين ،من
معتقدم كه آقاي روحاني نكته مهمي را مطرح كرده اند و آن درست اجرا كردن قانون
اساسي در قبال انتخابات است.
وي در بخش ديگري گفت :متاسفانه ما شاهديم كه برخي از موضع گيري هاي خاص از
سوي برخی افراد در انتخابات شكل مي گيرد و اين اشتباه بزرگي است.
فراموش نكنيم تمام اعضاي شوراي نگهبان تنها يك نظر و يك راي دارند و نبايد از سوي
آنها بياني به عنوان بيان نظام مطرح شود و يا خداي ناكرده تهديدي صورت بگيرد.
وي گفت :چنانچه شوراي نگهبان و دولت به وظايف خود در قانون اساسي عمل كنند
در انتخابات دچار مشكل نخواهيم شد ،در غير اين صورت با مشكالتي مواجه مي شويم
 .اگر به نگاهي كه امروز آقاي روحاني در سخنرانياش به قانون اساسي و انتخابات داشت
همه عمل کنند مشکالت رفع خواهد شد .
با همه اين احوال حس��ن روحاني بايد روي حرف خ��ود مبني بر اطاعت همه از قانون
شجاعانه بايستد.

سادگی گذشت ،به راستی روحانی چه چیزی در نخستین
دور مجلس دیده اس��ت ک��ه آن را بهترین مجلس توصیف
می کند؟ مجلس اول مجلسی بود ماالمال از احزاب و گروه
های مختلف که البته بسیاری از این گروهها بعدها مغضوب
و یا اینکه حتی بعدتر تبدیل به دشمنان انقالب شدند  ...اما
مطمئنا چهرههای اهل منط��ق طیف های مختلف ،هم در
این مجلس بود که نمی شود آنها را ندید گرفت چهرههایی
چون مهدی بازرگان و یداهلل سحابی در کنار چهرههایی مثل
حضرت آیت اله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی  ...افرادی
با دیدگاه های مخالف و متضاد که در پشتش��ان یک سابقه
مشترک به نام مبارزه علیه رژیم سابق را داشتند ولی با همه
تفاوتها با یکدیگر علیرغم تضاد دیدگاهها میس��اختند و
میگفتند و مذاکره می کردند  ...این که در این مجلس یک
نماینده اقلیت مذهبی به عنوان رئیس یک کمیسیون انتخاب
می ش��ود و یا همه احزاب در صندلی مجلس گردهم آمده
بودند و بحث می کردند همه و همه را می ش��ود در چرایی
بهترین بودن مجلس دور اول یافت  ...مطمئنا اوج تنوعی که
در مجلس اول شورای اسالمی از حیث وجود احزاب مختلف
وجود داش��ت را نمی توان با هیچ دوره دیگری مقایسه کرد.
نکته ای که بعدها بنا به داليلي در هیچ انتخاباتی به منصه
ظهور گذاش��ته نشد  .به هر ترتیب آنچه که در کالم حسن
روحانی به عینه قابل فهم اس��ت اینکه در حل بس��یاری از
موارد ،رجوع به قانون اساس��ی راهگشا خواهد بود  .به خاطر
همین است که او از نقش متفاوت شورای نگهبان و ریاست
جمه��وری در انتخاب��ات می گوید .اما اش��اره های پنهانی
روحانی در س��خنرانی اخیرش به چه چیزهای دیگری می
تواند باشد؟ به همین منظور آفتاب یزد در گفتگو با دوچهره
مذهبی و سیاسی نظرات آنها را پیرامون صحبتهای اخیر
او در باب انتخابات جویا شده است .آنچه که در ادامه می آید
نظرات حجه االسالم محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع
محققین و مدرس��ین حوزه علمیه ق��م و جالل جاللی زاده
نماینده مجلس ششم در پاسخ به این سوال ماست .

تلنگر رئیس جمهور

جالل جاللي زاده نماینده مجلس ششم

س��خنان رئيس جمهور س��خنان كام�لا قانوني و
براس��اس وظيفه اوس��ت .او مجري قانون اساسي
است .وقتي آقاي روحاني از نظارت شوراي نگهبان
مي گويد به معناي اين اس��ت كه آنها با نگاه هاي
خودشان مراقب مسئلهاي بايد باشند ،قانون گذار
هم با تصور اينكه ش��وراي نگهب��ان از حقوقدان و
فقها تش��كيل شده اس��ت و افرادي بي طرف و بي
غرض هستند و از جناح خاصي حمايت نمي كنند،
اي��ن وظيفه نظارت را به ش��وراي نگهبان دادهاند.
پس چون ش��وراي نگهبان جداي از قوه مجريه است نمي تواند در امور اجرايي دخالت
کند .س��خنان رئيس جمهور يك تلنگر به اين معناست كه ناظر از چارچوب وظايفش
نباي��د تخطي بكند و تاكيد مي كند كه برگ��زاري انتخابات را دولت اجرا مي كند ،اين
سخنان در واقع نوعي وزن كشي بين وظايف شوراي نگهبان و دولت در برگزاري درست
انتخابات است.
در اولي��ن دوره مجلس ،علي رغم اختالف نظرها ووجود جناح ها و احزاب ،نمايندگان
به دليل سابقه انقالبيشان نهايت تالششان را مي كردند تا قوانين كلي را وضع كنند
از سویی تساهل و تسامحي كه جناحهاي مختلف علي رغم تفاوت ديدگاهشان نسبت
به هم داشتنئ ،نشان دهنده اعتماد كامل به يكديگر و همچنين همكاري و هماهنگي
براي پيشبرد و پيشرفت مسائل كشور بود .رئيس جمهور با كنايه سخن گفتن از مجلس
اول م��ی گوید كه مجل��س نمي تواند در اختيار يك جناح خاص قرار بگيرد و بايد هر
كسي بتواند آزادانه با راي مردم در آن حضور داشته باشد.

میز خبر

جلسه استیضاحکنندگان با طیبنیا و سیف
هفته آینده برگزار میشود
ایسنا :یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :مقرر شده
تا هفته آینده جلسهای با حضور وزیر اقتصاد ،رییس کل بانک
مرکزی و اس��تیضاح کنندگان طیبنیا برگزار شود .سیدناصر
موسوی الرگانی با اشاره به جلسه روز گذشته استیضاح کنندگان
وزیر اقتصاد با حجتاالسالم ابوترابی فرد نایب رییس مجلس و
طیبنیا اظهار کرد :این که بعضا گفته شده استیضاح وزیر اقتصاد
منتفی است فعال چنین چیزی مطرح نیست اما در جلسهای
که برگزار شد یکی از موضوعاتی که استیضاح کنندگان مطرح
کردند بحث موسسه مالی اعتباری میزان و اعتراضات مردمی
درباره آن بود که با توجه به این که بانک مرکزی زیر نظر وزارت
اقتصاد نیست مقرر شد جلسه دیگری با حضور رییس کل بانک
مرکزی برگزار شود .این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:
بنابراین مقرر شد در هفته آینده جلسهای با حضور وزیر اقتصاد،
رییس کل بانک مرکزی و استیضاح کنندگان برگزار و مسائل
اینچنینی مورد بررسی قرار گیرد.
مرتضوی تبرئه شد
انتخاب :محمدرضا محمدیکش��کولی قاضی پرونده سعید
مرتضوی که رسیدگی به پروندههای مربوط به شکایت سازمان
تأمین اجتماعی و موضوع کهریزک را برعهده دارد اظهار داشت:
سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی،
ب��ه رد مال و حبس محکوم ش��د .وی ادام��ه داد :همچنین
در رابط��ه ب��ا معاون��ت در قتل و گ��زارش خ�لاف واقع در
پرون��ده کهری��زک ،مرتضوی تبرئه ش��ده اس��ت .به گفته
محمدیکشکولی ،حکم صادره ابتدای هفته آینده به طرفین
پرونده ابالغ میشود.
آسوشیتدپرس :اوباما برای لغو
اکثر تحریم های ایران به تایید کنگره نیاز ندارد
ایرن�ا :خبرگزاری 'آسوشیتدپرس' نوشت :اوباما برای لغو اکثر
تحری��م های ایران به تایید توافق هس��ته ای ایران در کنگره
نیاز ندارد و می تواند بر اس��اس اختیارات ریاست جمهوری و
هماهنگی با اروپا ،اسامی اشخاص ،موسسات و بانک های ایرانی
تحریم شده را از لیست آمریکا خارج کند.
آخرین مهلت ثبتنام آزمون علمی
دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
ایلنا :شنبه  31مرداد  94آخرین روز اعالم شده از سوی شورای
نگهبان ،جهت ثبت نام شرکت در آزمون علمی پنجمین دوره
انتخابات مجلس خبرگان رهبری خواهد بود .براساس مصوبه
فقهای ش��ورای نگهبان ثبت نام داوطلبان ش��رکت در آزمون
علمی الزم برای کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری از تاریخ
 15مرداد تا پایان مرداد  1394در محل س��اختمان دبیرخانه
مجلس خبرگان رهبری در قم اعالم شده بود.
پایانحضوررضاییدرجبههایستادگی
ایلنا :عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی گفت :نمیتوان از
آقای رضایی انتظار داشت دوباره در جلسات جبهه ایستادگی
ش��رکت کند چراکه اخیرا حضورشان در سپاه پررنگتر شده
اس��ت .ابوالقاس��م رئوفیان با اش��اره به خبر جدایی رضایی از
جبهه ایس��تادگی عنوان کرد :این مطلب به استناد اظهارات
آقای رضایی در حاش��یه مجمع عمومی حزب ایران زمین که
در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت که عضو جبهه ایستادگی
نیست ،عنوان شده است .وی افزود :در جبهه ایستادگی عالوه
بر نمایندگان احزاب ،اش��خاص حقیقی مثل آقای رضایی هم
حضور داشتند و در جلسات این جبهه شرکت میکردند .عضو
شورای مرکزی جبهه ایستادگی عنوان کرد :در حال حاضر با
توجه به هجرت شغلی رضایی که بار دیگر وارد کسوت نظامی
در سپاه شده است ،نمیتوان از وی انتظار داشت که دوباره در
جلسات جبهه ایستادگی شرکت کند .بدون شک اخیرا حضور
آقای رضایی در سپاه پررنگتر شده است.
اصولگرایان در انتخابات خبرگان
از لیست جامعتین حمایت میکنند
مهر :رئیس کمیته سیاس��ی انتخابات جبهه پیروان ،با بیان
اینکه هنوز اصولگرایان به مدل وحدت برای انتخابات مجلس
نرسیدهاند ،گفت :در انتخابات خبرگان از لیستی که از سوی
جامعتین منتش��ر می ش��ود ،حمایت خواهیم کرد .اسداهلل
بادامچیان گفت :اصولگرایان در تالش هستند که با محوریت
روحانیت ،یکصدا در انتخابات شرکت کرده و لیست واحد ارائه
دهند .بادامچیان افزود :این سه حزب ،لیست مشترکی جدای
از مجموعه اصولگرایی نخواهند داد و در نهایت یک لیس��ت
از اصولگرایان برای انتخابات بسته خواهد شد .رئیس کمیته
سیاسی انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری ،همچنین
با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،گفت :استراتژی
اصولگرایان در این انتخابات حمایت از لیست جامعتین است
و هر لیس��تی که جامعتین منتش��ر کند ،م��ا از آن حمایت
خواهیم کرد.

