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سیاسی

سوال محمود صادقی از وزیر علوم به صحن مجلس ارجاع شد
میرحمایتمیرزادهسخنگویکمیسیونآموزشمجلسبااشارهبهجلسهکمیسیونآموزش
اظهار کرد :در این جلسه متقاضیان استیضاح وزیر علوم مباحث خود را در این زمینه مطرح
کردند اما به دلیل طوالنی بودن بحث ها مقرر شد در جلسه دیگری مطالبات خود را پیگیری
کنند .سوال محمود صادقی از وزیر علوم درباره بورسیه ها نیز با توجه به اینکه این نماینده از
پاسخ های وزیر قانع نشد ،قرار شد در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1048براب��ر اع�لام واصله آق��ای بابک
زنجانی به اتهام مفاسد اقتصادی قبل از عید
اعدام میش��ود .آیا کسی که بیتالمال را
برده باید اعدام شود؟ پولها کجا رفته اموال
بیتالمال کجاست؟ اینها باید به صاحبان
اصلی برگردانده شود .اینجا حق دردمندان
است که باید رعایت شود)11/20( .
آفتاب یزد :احتماال برای این موضوع
نیز فکری شده است.
 -1050جن��اب پیرهادی عضو ش��ورای
شهر فرمودند فقط  170میلیون تخفیف
گرفتن��د .آق��ای پیرهادی! مردم ش��ما را
انتخاب کردند که به کار شهرداری نظارت
کنید نه اینکه 170میلیون تخفیف بگیرید.
از پول چه کسی تخفیف گرفتید؟ اگر عضو
شورای شهر نبودید مثل من بودید به شما
تخفیف میدادند؟ ()11/20
 -1304سوالی از دوس��تداران نظام دارم.
سعی کنید وحدت داشته باشید ملت در
راهپیماییها ش��رکت میکنند و غربیها
نش��ان میدهند که حامی نظام هستند.
اما عدهای منافع شخصی را بر منافع ملی
ترجیح میدهند .باید دلسوزان جلوی این
اقلیت را بگیرند)11/20( .
آفتاب یزد :خدا را شکر دیروز حضور
میلیونی مردم را در سراس�ر کش�ور
به مناس�بت جش�ن پیروزی انقالب
اسلامی که تجدید میثاق با حضرت
امام ،مقام معظم رهبری و آرمانهای
انقالب بوده ،شاهد بودیم.
 -1646در بس��یاری از مناط��ق غ��رب
تهران ،زمینها را تعاونیهای ش��هرداری
تصاحب کردند و برای خود س��اختند .آیا
کارمندان و تعاونیهای دیگر نباید از این
امکانات استفاده کنند؟ فقط تعاونیهای
شهرداری؟ ()11/20
آفتاب یزد :هر نه�ادی میتواند برای
شرکتهای تعاونی ادارات و نهادهای
خود زمین خریداری نماید .شهرداری
ه�م این ح�ق را ب�رای کارمن�دان و
کارگران خود دارا میباشد.
 -1944یکی از مش��کالت امروز جامعه
م��ا این اس��ت ک��ه برخی فق��ط دنبال
تخریب دولت هس��تند .اص�لا کارهای
مثب��ت ای��ن دول��ت را نمیبینند .فقط
میخواهند دولت را س��رگرم کنند تا به
عق��ب افتد .نمیدانم چرا با این افراد که
دنبال منافع ش��خصی هس��تند برخورد
نمیشود؟()11/20
 -1946اس�لام ن��اب محم��دی (ص)
میگوی��د حرمت اف��راد را حفظ کنیم و
تهم��ت نزنیم ،تخریب نکنیم .اما عدهای
چرا تخریب میکنند ،توهین میکنند و
رعایت اخالق و ادب را ندارند)11/20( .
 -2052با تشکر از شما آفتابیان که فرزندان
خوب ملت هستید .دولت لطف میکند که
هزار میلیارد برای ما بازنشستگان افزایش
حق��وق در نظر گرفته اما معوقات اندک ما
به بانکها کمر ما را خم کرده ،آنها پولشان
را میخواهند .شاید این افزایشها نوشدارو
بعد از مرگ س��هراب باش��د .اما خواهش
میکنیم الاقل بدهی ما بر گردن فرزندان
ما نیفتد ،الاقل در سال  96بانکها مقداری
با ما کنار بیایند)11/20( .
 -2210س��ردار جعفری فرمانده سپاه در
مصالی ام��ام جعفر ص��ادق (ع) در گنبد
کاووس گفتهاند :دش��منی آمریکا با ملت
ایران کامال روشن اس��ت .بله همین طور
اس��ت .با پیش آمدن برج��ام ،نیرنگهای
غربیها برای ما بیشتر روشن شد)11/20( .
 -2213همه ما اعتقاد داریم دین اسالم
دین مهر و محبت است .کینهتوزی جایی
ندارد .چنانچه که بسیاری از بدهیهای
عراقیه��ا را در جنگ تحمیلی ،امروز بر
آنان بخشیدهایم پس باید نسبت به هم
مهر و محبت داشته باشیم)11/20( .
 -0837در ترافیک تهران کمکم قانون
جنگ حکمفرم��ا میش��ود .در خیابان
یکطرفهای که اتومبیلها پشت سر هم
درحرکت هستند در پیادهرو جایی برای
عابرین نیس��ت .یک موت��وری در جهت
خ�لاف در پیادهرو با عاب��ر برخورد کرد.
در مقاب��ل ،اعتراض کرده و الفاظ رکیک
بهکار میبرد و قصد کتککاری هم داشت.
متاسفانه برخی افراد دچار فرهنگ غلطی
شدهاند و با درشتگویی میخواهند کار
خود را پیش ببرند)11/21( .
پیامهای مردمی در صفحات9-8-6-2

اصالح طلبان

درخواست عارف
برایپیگیریموضوع
«آشتیملی»

بهرام پارس��ایی س��خنگوی فراکس��یون امید
مجلس شورای اسالمی ،با اش��اره به برگزاری
نشست شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس
اعالم کرد :در ابتدای این جلس��ه ،دکتر عارف
به بیان نکاتی درباره مسائل روز کشور پرداخت
و پ��س از آن نیز درباره بح��ث بودجه و نحوه
موضعگیری فراکسیون امید در جریان بررسی
الیحه بودجه س��ال  ۹۶کل کش��ور در صحن
صحبت و گفتگو کردیم.
او گفت :باتوجه به تصویب الیحه بودجه سال
 ۹۶کلکش��ور در کمیس��یون تلفیق بودجه،
نس��بت به مس��ائل و موادی که در این الیحه
از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و نیاز
به موضعگیری خاص فراکس��یون وجود دارد،
تصمیمگیریکردیم.
س��خنگوی فراکس��یون امید مجلس شورای
اس�لامی با بیان اینکه موضوع «آشتی ملی»
بهط��ور کلی م��ورد توجه فراکس��یون و اعضا
ق��راردارد ،در تش��ریح صحبته��ای ریی��س
فراکسیون امید در نشست شورای مرکزی این
فراکسیون ،اعالم کرد :دکتر عارف در این جلسه
از کمیتههای مختلف فراکسیون بهویژه کمیته
سیاس��ی درخواست کردند که فعالیت خود را
بیشتر کنند و مطالبههای مردم را بیش از این
مورد توجه قرار دهند.
نماین��ده اصالحطلب مردم ش��یراز در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :عارف همچنین تاکید
داشت که کمیتههای تخصصی فراکسیون باید
به گونهای عمل کنند که بتوانیم پاس��خگوی
مطالبههای مردم باش��یم .او خاطرنش��ان کرد:
همچنینبرخیاعضاپیشنهاداتیرامطرحکردند
که باتوجه به اینکه فراکس��یون امید بخشی از
بدنه حاکمیت است ،باید تعامل خود را با دولت و
بخشهای مختلف حکومت افزایش دهد.
به گزارش ایلنا ،پارسایی در پایان تصریح کرد:
همچنین مقرر شد کمیتههای مربوطه فعالیت
خ��ود را در مورد بحث «آش��تی ملی» و دیگر
موضوعات سیاسی کشور افزایش دهند.

دیپلماسی
روحانی در دیدار رئیسجمهور مولداوی :

ایرانباید
ازظرفیتتوافقهستهای
استفادهکند

حجتاالس�لام حس��ن روحانی روز گذشته
در دیدار ب��ا «ایگ��ور دودون» رئیسجمهور
مولداوی ،گسترش همکاریهای دو کشور در
حوزه انرژی را حائز اهمیت دانس��ت و گفت:
جمهوری اس�لامیایران با ت��وان باالی خود
در تولی��د نفت ،گاز و میعانات گازی میتواند
بخش مهمی از نیازمندیهای مولداوی دراین
حوزه را تأمین کند.
رئیسجمه��ور همچنین با اش��اره به ضرورت
توس��عه همکاریه��ای بانکی می��ان ایران و
مولداوی ادامه داد:گس��ترش روابط بانکی دو
کشور به گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی
ایران و مولداوی شتاب خواهد بخشید.
روحانی ب��ا بیان اینک��ه امروز پ��س از توافق
هستهای شرایط خوبی برای توسعه مناسبات
ایران با دیگرکشورهای جهان فراهم شده است،
گفت :باید از این فرصت استفاده و در راستای
شناساندن ظرفیتها وپتانسیلهای موجود در
ایران و مولداوی به س��رمایه گ��ذاران و فعاالن
اقتصادی دوکشور تالش کنیم.
«ایگور دودون» رئیسجمهور مولداوی نیز در
این دیدار ضمن تبریک سی و هشتمین سالگرد
پیروزی انقالباسالمی ،ایران را کشوری بزرگ
با تاریخی کهن و تمدن چند هزار ساله عنوان
کرد و گفت :باید از ظرفیتهایفراوان همکاری
موجود در ایران و مولداوی برای ارتقای سطح
رواب��ط اقتصادی ،تج��اری و س��رمایهگذاری
دو کشور،به خوبی استفاده کنیم.
به گزارش ایلنا ،رئیسجمهور مولداوی ضمن
دع��وت از روحانی ب��رای انجام س��فر و دیدار
رسمی از این کشور ،خواستارتوسعه مناسبات
و همکاریهای تهران-کیشینئو در بخشهای
مختلف از جمله حمل و نقل ،ترانزیت ،انرژی،
روابط اقتصادی و همکاری های بانکی شد.

علیاکبروالیتیرئیسمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمع
تشخیص مصلحت نظام درباره اظهارات تنشزای دونالد
ترام��پ رئیسجمهور جدید آمریکا گفت :ما هیچگونه
نگران��ی از بابت اظهارات ترامپ نداریم ،چرا که علیرغم
ادعاهای ظاهری او ،اینطور نیس��ت که هرکاری دلش
بخواهد ،بتواند انجام بدهد .وی درباره ش��ائبههای احتمال مواجهه
س��خت ایران و آمریکا در دوران دولتداری ترامپ در کاخ س��فید
نیز تاکید کرد :ترامپ تازه مس��لک و محاسبهگر است و هیچ وقت

از بابت اظهارات ترامپ نگرانی نداریم

با کشوری که مردم و دولت و حکومتش همچون سد
آهنین هستند ،وارد چنین مواجههای نمیشود .ضمن
اینکه حتی اگر بخواهد شانس خود را هم امتحان کند
شکس��ت بیس��ابقهای در طول تاری��خ آمریکا رقم
خواهدخورد چرا که حتماً آمریکای امروز قویتر از آن
زمانینیستکهبهعراقوافغانستانو...حملهکردندوایرانهمقدرتش
ازاینکشورهاکمترنیست؛بنابراینترامپعلیرغمادعاهایظاهریاش
این محاسبات را یقیناً پیش خود میکند .به گزارش تسنیم ،دکتر

حسینمرعشی:

اصولگرایان یکی یکی
نیروهای خود را کنار میگذارند
االن یکی از نگرانیهای ما این است که آقای دکتر روحانی رقیبی ندارد.
اگر آقای روحانی در نظرسنجیها باال نباشد ،ولی فاصلهاش با بقیه خیلی زیاد
است .االن در عرصه سیاسی ایران کسی را نداریم که از آقای روحانی موقعیت
بهتری داشته باشد .معتقدیم رقیب نداشتن خوب نیست .اگر آقای روحانی
رقیب نداشته باشد ،ممکن است مراقبتهای کافی را نکند

سیدحس��ین مرعش��ی عضو ارش��د و سخنگوی
حزب کارگزاران در گفتگو با تس��نیم ضمن انتقاد
از سیاس��تهای اقتصادی دول��ت در بخش یارانه
میگوید :من به بس��یاری از وزرای دولت روحانی
گفتم که ش��ما افراد محافظهکاری هس��تید و به
همین عل��ت نمیتوانید کش��ور را به یک جهش
اقتصادی برس��انید .سخنگوی حزب کارگزاران در
مدح شخصیت هاشمیرفس��نحانی نیز میگوید:
او "م��رد زمان بود" و مانند او تکرار نخواهد ش��د،
ش��خصیتهایی مث��ل سیدحس��ن ،روحان��ی و
ناطقنوری انس��انهای قابل احترامی هس��تند ،اما
نمیتوانند مانند هاشمی باشند .در ادامه بخشهایی
از این مصاحبه را میخوانید:
= آقای هاش��می در اواخر عمرش��ان س��فری به
کرمان داش��تند؛ در آن سفر ،نمایندگان و مقامات
که حدودا ً  20نفری میش��دند دور ایشان نشسته
بودند ،ایش��ان خاط��رات روزهای پای��ان جنگ را
تعری��ف کردند ک��ه من خودم تا آن روز نش��نیده
بودم ،آقای هاش��می گفتند وقتی رفتیم حلبچه!
آن ق��در صحنهه��ای تکاندهن��ده در آنجا دیدم
ک��ه همانجا تصمیم گرفتم و حت��ی آن را به آقای
روحانی گفتم که م��یروم امام را قانع میکنم که
جن��گ را باید تم��ام کنیم .وقتی صراحت��اً با امام
صحب��ت میکند ،ام��ام میگوید ج��واب مردم را
چه بدهیم؟ که آقای هاش��می گفته من به عنوان
جانشین ش��ما در جنگ ،پایان جنگ و قطعنامه
را میپذیرم ،نامه مینویس��م ،تعهد ایجاد میکنم؛
ش��ما من را به دادگاه بدهی��د .یک نفر محاکمه و
اعدام میش��ود ،اما یک کشور نجات پیدا میکند.
وقتی امام دید که آقای هاشمی تا این حد آمادگی
دارد که مسئولیت جنگ را بپذیرد ،میفرماید من
خودم مس��ئولیت را میپذیرم؛ اگر شما این کار را
کنی��د ،اختالف پیش میآید و کش��ور نباید دچار
اختالف شود.
چ وقت جمهوری اس�لامی
= آقای هاش��می هی 
را نشکس��ت .خودش بارها شکس��ت ،شکس��ت و
ِ
شکس��ت خود را تحمل کرد ،اما کلمهای و قدمی
برای تضعیف نظام بر نداشت .اینکه آقای هاشمی
را ردصالحیت کردند ولو به عنوان کهولت س��ن،
یک شکست برای آقای هاشمی بود ،آقای هاشمی
شکس��تن را پذیرفت ،اما سیاست را رها نکرد ،قهر
نکرد ،ی��ک روز هم از انقالب و نظ��ام قهر نکرد و
شکس��ت خودش را پذیرفت ،اما شکستن نظام را
نپذیرفت و پای نظام ایستاد .این هنر آقای هاشمی
بود و این را باید یاد بگیریم که هر وقت اختالفی با
هم داشتیم کل را فدا نکنیم.

= در یارانهه��ا دول��ت ضعیف عمل ک��رد و من
معتق��دم کاری که دولت قبل ب��رای یارانهها کرد،
کار سیاس��ی بود ن��ه کار اقتص��ادی و هیچ نقطه
مثبتی برای اقتصاد ایران نداش��ته است .از همان
اول معل��وم بود که یارانهه��ا فقط برای افراد تحت
پوش��ش کمیته امداد و بهزیستی باید باشد ،تمام.
دولت باید قاطعانه میایستاد ،هر کسی هم ضعیف
بود ،باید اثبات کند که بنیه مالیاش ضعیف است
و دلیل ندارد که بگویی��م مردم داوطلبانه انصراف
بدهند و پول نگیرند .به نظر من پرداخت یارانهها
سیاست اشتباه دولت بود و دولت از اول باید قاطع
برخ��ورد و یارانهها را حذف میکرد و این انتقاد را
به دولت دارم.
= بعد از آقای هاشمی که روابط ویژهای با حضرت
آیتاهلل خامنهای داشتند ،آقای روحانی تنها کسی
بود که وقت ثابت با رهبری در طول 16سال دبیری
شورای عالی امنیت ملی داشته و تمام مصوبات را
ب��ه پیش حضرت آقا میبرده ،بحثها را هماهنگ
کرده و از تمام سلیقهها و زوایای نظری و فکری و
سیاسی مقام معظم رهبری آگاه بوده است.
= آقای رئیسجمهور وقتی اراده کرد که مسئله
هس��تهای را حل کند ،آن را ح��ل کرد ،پای کار
ایس��تاد ،مگر ما اطالع نداریم آق��ای روحانی در
برخی مقاطع وقتی به بنبس��ت میرسید ،اوقات
تلخی هم کرده است .گله هم کرده است .مجلس
را هم ب��ه کار گرفته! قوه قضائی��ه را همراه خود
کرده ،بنابراین در بقیه مس��ائل هم همین کار را
انجام دهند ،پس چرا به هم میپرند؟ در کش��ور
این همه بیکار وجود دارد ،پیمانکارانش طلبکارند،
کش��وری که چکهای مردم برگشت میخورد و
کسب و کار خوب انجام نمیشود ،اینگونه مسائل
را باید کنار گذاشت.
= یک روز ب��ه چند ت��ن از وزرای آقای روحانی
گفتم شما وزارتتان نتیجه محافظهکاریتان است.
شما نان محافظهکاریتان را میخورید ،معلوم است
که وقتی نان محافظهکاریتان را میخورید ،برای
جه��ش در اقتصاد ایران تصمی��م نمیگیرید .من
انتق��اد نمیکنم ،نمیگویم خ��وب کار نمیکنند،
نه! زحمت میکش��ند و اقتص��اد را هم خوب اداره
کردند ،ولی این نحوه اداره با واقعیتها و نیازهای
جامعه و انتظارات جامعه هماهنگ نیست و برای
عمل به انتظارات جامعه شجاعتی مثل پایان جنگ
میخواهد.
= در همه جناحها ممکن است آدمهای فاسدی
وجود داشته باش��ند ،هیچ جناح و نهادی از فساد
منزه نیس��ت .باید از سیاسی کردن آن جلوگیری

فرمانده منطق��ه دوم دریایی والی��ت نداجا از
س��قوط یک فروند هواپیمای بدون سرنشین
مدل دستساز آموزش��ی خبر داد .به گزارش
ایلنا ،امی��ر دریادار دوم رضا عباس��ی فرمانده
منطقه دوم دریایی نداجا گفت :این هواپیمای
ب��دون سرنش��ین از نوع "مدل دس��ت س��از
آموزشی" بوده که به علت خاموش شدن موتور
از کنترل خ��ارج و پس از برخورد با کابل برق
منجر به آتش س��وزی شده اس��ت .وی افزود:
خوشبختانه این س��انحه هیچ خسارت جانی
نداشته است.

کنیم و بخواهیم که با قاطعیت به آن برسیم.
= االن یکی از نگرانیهای ما این اس��ت که آقای
دکتر روحانی رقیبی ندارد .اگ��ر آقای روحانی در
نظرس��نجیها باال نباش��د ،ولی فاصلهاش با بقیه
خیل��ی زیاد اس��ت .االن در عرصه سیاس��ی ایران
کسی را نداریم که از آقای روحانی موقعیت بهتری
داشته باشد .معتقدیم رقیب نداشتن خوب نیست.
اگ��ر آقای روحانی رقیب نداش��ته باش��د ،ممکن
اس��ت مراقبتهای کافی را نکن��د .از اطرافیانش
مراقبتهای کافی نکن��د .باالخره رئیسجمهوری
که بدان��د رقیب ن��دارد ممکن اس��ت خیلی هم
خدمت نکن��د .من چ��ون جمهوری اس�لامی را
بیش از هر کس��ی دوس��ت میدارم و کشور ایران
را هم همینطور ،لذا تعصبی ندارم که حتما آقای
روحانی موقعیت خوبی دارد یا نه .باالخره هر کسی
کاری کرده ،باید جواب دهد و مردم در این زمینه
قضاوت خواهند کرد.
= در جناح رقیب روحانی که اصولگراها هستند،
انس��جام کافی وجود ندارد .این یک ضعف اس��ت.
اصالحطلبان علیرغم اینکه ممکن است انتقادهایی
را نس��بت به آقای روحانی داشته باشند ،اما متحد
ایشان هستند و همه گروههای سیاسی تقریبا این
را پذیرفتن��د که از آقای روحان��ی حمایت کنند،
ول��ی ما به عنوان کارگ��زاران همانطور که گفتم
سه ش��رط برای حمایت تعیین کردیم .ما از آقای
روحانی حمایت میکنیم که بهترینهای کش��ور
را ه��م به کار بگیرد .من امی��دوارم که آقای دکتر
روحانی بتواند با رقبایش عادالنه و صحیح در منظر
افکارعمومی حرف بزند و با وجود رقابت ،انتخابات
پرشوری را داشته باشیم.
= م��ا حتما از جبه��ه مردمی نیروه��ای انقالب
اسالمی رو دس��ت نخواهیم خورد .ما برنامههایی
داریم و اینکه چه میکنیم را نمیگوییم .ما دِینی
نس��بت به انقالب اسالمی ،نظام و کشور داریم که
آن دِین حکم میکند که «تکبرگ» بازی نکنیم.
= برداش��ت من این نیس��ت که جبهه مردمی
نیروه��ای انقالب اس�لامی هم��ه اصولگرایان را
دربرمیگیرد .در جبهه اصولگرایانی که قرار باشد
عل��ی الریجان��ی و ناطقنوری نباش��د ،روحانیت
مبارز با تمام ظرفیتهایش نباشد و یا حتی خود
آقای روحانی که از ظرفیتهای مهم اصولگرایی
است ،نباش��د و اینها کنار گذاشته شوند ،چطور
میش��ود؟ ما در جبهه خودمان ی��ک نفر را هم
کن��ار نمیگذاریم ،اما اصولگرای��ان همه را یکی
یک��ی کن��ار میگذارند و بعد یک ع��ده را جمع
میکنند که نمیشود.

آقای هاشمی شخصیت
استثنایی و یک
موقعیت استثنایی در
انقالب و نظام و ارتباط
با رهبری داشتند و
هیچ کسی جای خالی
ً
آقای هاشمی را عجالتا
در عرصه داخلی
سیاسینمیتواند
پر کند
= االن هم اصولگرایان جبهه نیرومندی هستند،
ولی واقعا از نظر من به عنوان کارش��ناس مسائل
سیاس��ی ای��ران میگوی��م ب��دون داش��تن کل
اصولگرایان نمیتوان کار را پیش برد .آقای روحانی
برای شما بود و شما او را رها میکنید و ما میرویم
در خدمتش قرار میگیریم.
= عارف و پزش��کیان با حض��ور آقای روحانی در
انتخابات کاندیدا نمیشوند.
= اصالحطلبان در سالهای اخیر از ظرفیتهای
آقای هاش��می بیشتر اس��تفاده کردند ،برخالف
اصولگرای��ان که حاضر به این کار نبودند و اگر آنها
میخواستند آقای هاشمی مشکلی نداشت.
= آقای هاش��می ش��خصیت اس��تثنایی و یک
موقعیت اس��تثنایی در انق�لاب و نظام و ارتباط با
رهبری داش��تند و هیچ کس��ی جای خالی آقای
هاش��می را عجالت��اً در عرص��ه داخلی سیاس��ی
نمیتواند پر کند.
= االن ی��ک کار جمع��ی بی��ن آق��ای روحانی،
حس��نآقا (سیدحس��ن خمینی) ،رئی��س دولت
اصالحات میتواند خالء آقای هاشمی در جبهه ما
را پر کن��د .در اصولگرایی من واقعا عرض میکنم
آدم جامعتر و عاقلتر از آقای ناطق س��راغ ندارم،
حاال اینکه آقای ناطق را کنار میگذارند و بعد از او
علی الریجانی را هم کنار گذاشتند و بعد از آن هم
احتماال ممکن است آقای باهنر را هم کنار بگذارند
و بعد بروند سراغ آقای ابوترابی و خانم دستجردی
یا آقای تقوی همکفری کنند که این اشکال است
و ضعف .من توصیهام این است که بزرگان اصولگرا
با هم متح��د و دور هم جمع ش��وند و واقعا عدم
اتحادشان حیف است.

سفیر روسیه:

«لوان جاگاریان» س��فیر روس��یه در تهران در
گفتگو با ایلنا از روابط دوجانبه روس��یه و ایران
میگوید ک��ه درادامه بخش هایی از این گفتگو
را میخوانید:
= در مورد فروش تس��لیحات (ب��ه ایران) باید
بگوییم که در این بین تعهدات بینالمللی وجود
دارد .آنچه که مربوط به روس��یه میش��ود ،به
ش��رط آن که خ��ارج از این تعهد باش��د از نظر
ما مش��کلی برای فروش و برقراری مناسبات در
س��طوح مختلف ایجاد نمیکن��د و رایزنیهای
ما ه��م ادامه پیدا میکن��د .در خصوص برجام
ه��م باید بگوییم که روس��یه از ای��ن توافقنامه
بینالمللی که ثمره یک اقدام مش��ترک است و

مسکو در انتخابات  ۹۶ایران دخالت نمیکند
یک سال از امضای آن گذشته حمایت میکند.
چنانچه دوس��تان ایرانی از اقدامهای آمریکا در
این حوزه ناراضی هستند که روسیه این موضوع
را کام ً
ال درک میکند.
= رقم دقیق سرمایهگذاری فدراسیون روسیه
در ایران دو میلیارد و  ۲۰۰میلیون یورو اس��ت
که توسط روحانی و پوتین در ماه نوامبر ۲۰۱۵
به امضاء رس��ید و در ماه دس��امبر در حاش��یه
کمیسیون مش��ترک در س��طح وزرای اقتصاد
هر دو کش��ور هم بر آن تاکید ش��د و هماکنون
در ح��ال وارد ش��دن ب��ه مرحل��ه اجرای��ی آن
هستیم.
= چن��د هفت��ه پی��ش یک��ی از خبرگزاریها

مقال��های را منتش��ر کرد و روس��یه را متهم به
دخال��ت در ام��ور داخلی ایران ب��ه نفع یکی از
نامزده��ای انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال
 ۱۳۹۶کرده اس��ت .آنها میخواس��تند همانند
آمریکاییها که میگویند روس��یه در انتخابات
ریاس��ت جمه��وری س��ال  ۲۰۱۶دخالت کرده
اس��ت ،بگویند که روسه��ا در انتخابات آینده
ایران هم دخالت میکنند .لذا به عنوان س��فیر
فدراسیون روسیه در ایران این موضوع را کام ً
ال
رد میکنم.
= در انتخابات س��ال  ۹۲که حسن روحانی به
عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد ،از من سوال
میکردند که روسیه ترجیح میدهد کدام نامزد

کارناوال شهر نیس فرانسه

مکث

جزییاتسقوط
یکفروندهواپیمای
بدونسرنشیننداجا

والیتی ادامه داد :غیر از اینکه محاسبات ترامپ به او اجازه جسارت
به ایران را نخواهد داد ،مسئله بعدی این است که در خود آمریکا هم
وضعیت به گونهای نیست که ترامپ هرچه دلش بخواهد بتواند انجام
دهد؛ مثال در همین موضوع منع ورود مسلمانان ،دیدیم که دستگاه
قضایی آمریکا واکنش نشان داد و اجرای این فرمان را متوقف کرد.
بسیاری از مطبوعات و سیاستمداران متنفذ آمریکایی مقابل ترامپ
ایستادهاند ،بنابراین اینطور نیست که ترامپ برای اقدامات عجیب و
غریب بتواند همراهی الزم را ایجاد کند.

پیروز ش��ود؟ در آن زمان من اعالم کردم که ما
هیچگون��ه ترجیحی در این خص��وص نداریم و
هر نامزدی که به عن��وان رئیسجمهوری ایران
انتخاب بش��ود برای آن ش��خص احت��رام قائل
هستیم و با آن مناسبات برقرار میکنیم .چراکه
جمهوری اس�لامی ایران در سیاس��ت خارجی
روس��یه جایگاه خاصی دارد و هر ش��خصی که
رئیس جمهوری ایران ش��ود ،با روس��یه روابط
خوبی خواهد داش��ت که این بر اس��اس روابط
دیرینه و س��نتی طرفین بوده اس��ت و در حال
حاض��ر هم این روابط وج��ود دارد .از این جهت
مجددا باید بگویم که هرگونه دخالت روسیه در
این خصوص را رد میکنم.

قاب

در شهر نیس واقع در فرانسه ساالنه کارناوال بزرگی برگزار میشود که ریاست جمهوری ترامپ
بر کارناوال امسال سایه انداخته بود و مجسمه هایی از ترامپ در این کارناوال دیده میشد.

اعالم برائت رسایی
از اصولگرایی

حمید رس�ایی روحان�ی اصولگرای
نزدیک ب�ه احمدی ن�ژاد در توئیتر
خود ب�ا انتق�اد از مواض�ع روحانی
نوش�ت :باهن�ر :در اصولگ�را بودن
روحانی تردیدی نیس�ت! همانطور
که دراصولگرا ب�ودن باهنر تردیدی
نیست!برایهمینماازاصولگرابودن
اعالمبرائتمیکنیم.

