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طرح سناتورهای آمریکایی برای ممانعت خروج ترامپ از ناتو

گروهی از ســناتورهای آمریکایی از هر دو حزب به دنبال راهی
بــرای جلوگیری از خروج دونالد ترامــپ رئیس جمهور امریکا
از ناتو بدون مجوز ســنا هســتند.به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری اســپوتنیک ،بر اســاس طرحی که توسط برخی از
سناتورها معرفی شده است از جمله رئیس کمیته سرویسهای
مسلح سنا ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا نمیتواند بدون
حمایت بیش از دو ســوم سناتورهای آمریکا به عضویت در ناتو
پایان ببخشد.کیم کین ،سناتور آمریکایی عضو سرویس مسلح

aftab.yz@gmail.com

ســنا و کمیته روابط خارجی آمریــکا در بیانیهای
اعالم کرد :هدف از این الیحه این اســت که ســنا
باید پیــش از اینکــه این رئیسجمهــور و یا هر
رئیسجمهور دیگر آمریکا از ناتو خارج شــود ،آن
را تایید کند.
وی ادامه داد :این الیحه اگر به قانون تبدیل شــود ،ســنا این
اختیار را خواهد داشت که هرگونه تالش رئیسجمهور و دولت
وی را برای خروج از بلوک  ۲۹عضوی ناتو بدون تایید ســنا را

سیاسی

به چالش بکشاند.
هم چنین ســناتور مککین اعالم کرد :متاســفانه
رفتار نادرســت پرزیدنت ترامپ بــا نزدیک ترین
متحدان ما شک و شــبههها را درباره تعهد آمریکا
بــه ناتو و ارزشهای دفاعی آن ایجاد کرده اســت.
در آینده سنا باید از نقش قانونی خود دفاع کند .این طرح باید
هرچه ســریعتر این تضمین را بدهد که هیچ رئیسجمهوری
نمیتواند از ناتو بدون توصیه و تایید سنا خارج شود.

بستهروسی
در راه تهران؟

رسانههای روسیه از بسته پیشنهادی کرملین به ایران در مورد
نحوه حضور تهران در سوریه خبر میدهند .در واقع روسها قصد
دارند در قبال خروج ایران از سوریه امتیازهایی را به ایران بدهند.
هر چند به نظر نمیرسد تهران این موضوع را بپذیرد .آفتاب یزد
هم بسته پیشنهادی را بررسی کرده است و هم نیت مسکو را
هرمیداس باوند  :اسرائیل نمیخواهد
ایران در سوریه جایگاهی داشته باشد
در این میان روسیه هم رابطه ویژهای
با اسرائیل دارد .به عنوان مثال وقتی
آمریکاییها به پایگاههایی در سوریه
حمله کردند قبال به پایگاههای روسی
اطالع دادند و دیدیم که روسیه هیچ
تلفاتی نداد .در حال حاضر نیز روسیه
گاهی بر آن است که خواست اسرائیل
تامین شود
ادامه از صفحه اول

باوند اضافه میکند« :اسرائیل نمیخواهد ایران در
سوریه جایگاهی داشته باشد در این میان روسیه هم
رابطه ویژهای با اسرائیل دارد .به عنوان مثال وقتی
آمریکاییها به پایگاههایی در ســوریه حمله کردند
قبال به پایگاههای روســی اطالع دادند و دیدیم که
روسیه هیچ تلفاتی نداد .در حال حاضر نیز روسیه
گاهی بر آن است که خواست اسرائیل تامین شود».
باوند گفت« :اکنون شرایط به گونهای پیش میرود
که تالش دارند اوال ایران در مرز ســوریه و اسرائیل
حضور نداشــته باشد و از طرفی به مرور نیز به این
سمت گرایشهایی صورت میگیرد که ایران به طور

کلی حضوری در سوریه نداشته باشد».
منظور از بسته چیست؟

وی دربــاره زمزمههایــی که پیرامون این بســته
پیشنهادی از سوی روسیه شده است میگوید« :این
کشــور از لحاظ ظاهرسازی تالش دارد تا پیشنهاد
بدهد در زمان تعیین شده ،ایران از مناطق نزدیک
به اسرائیل در سوریه خارج شود .بسته پیشنهادی
هم به این معناست که روسیه سعی میکند تا در
این راستا ایران را ناراحت نکند» .
این استاد حقوق بین الملل درباره امتیازاتی از جمله
کشــیده شــدن لوله گاز و نفت از سوریه تا دریای
مدیترانه که گفته میشــود روسیه قصد دارد بابت
خروج کشــورمان از ســوریه ،به ایران بدهد اظهار
کــرد« :رابطه ایران در ایــن معادله رابطه دو طرفه
نیست .این ایران است که کمک مالی و تسهیالتی
میکند و از آن طرف چیزی را دریافت نکرده است.
ایران هزینه کرده اســت ،اما نباید به هیچ عایدی
اقتصادی از سوریه نسبت به ایران دل بست .سوریه
بازار آنچنانی ندارد که چنین مراودات اقتصادیای
بخواهد نتیجه بخش باشد».
وی ادامه میدهد« :روسیه از سوریه به عنوان یک
کانــون برای نیل به توافق با غرب بخصوص آمریکا
استفادهمیکند».

کرد یا نه؟ البته مشکل اصلی حضور ایران در سوریه
باوند اظهار کرد « :اســرائیل مورد حمایت شــدید
به واسطه اســرائیل و تروریستهای مورد حمایت
آمریکاست .بخش سرزمین منطقه جوالن را هم در
اسرائیل است».
دست دارد و آن را ضمیمه منطقه خودش کرده و
وی تاکیــد میکنــد« :روسها در حال بررســی
هر نیرویی که در نزدیکی و ارتباط با جوالن باشــد
واکنش رســانهها یا مقامات ایران برای ارائه بسته
برای اســرائیل غیر قابل قبول است و از همین رو
پیشنهادیشان هستند .آنها به خوبی درون جامعه
روسیه هم دست به کار شده است».
ما را بررســی میکنند و بعد در باره بسته به ایران
این کارشناس مســائل بین الملل افزود« :روسیه
پیشنهادمیدهند».
میخواهد خواست اسرائیل
را فراهم کند ،یک آوانس به مجلسی  :روسها مســائل را سنداژ
سرنوشت
غرب و آمریکا بدهد و هم میکننــد ،آنها بایــد ببینند که در
در این حاشــیه نیز تالش ایران عامــه نظرات چیســت و آیا بسته پیشــنهادی روسیه
دارد تا ایران را به گونهای چنین بســتهای یا شبیه این بسته را به ایــران و معامله خروج
راضی نگــه دارد .از همین میتوان برای کشــورمان تجویز کرد از ســوریه در ازای برخی
رو نباید ارائه یک بســته یا نه؟ روسها در حال بررسی واکنش امتیــازات از جمله نکاتی
پیشــنهادی به کشورمان رســانهها یا مقامات ایران برای ارائه اســت که ایــن روزها در
حد حــدس و گمان بیان
را در آینــده غیر محتمل بسته پیشنهادیشان هستند
دانست».
میشــود و نه بــا ضرس
قاطــع رد و نه هرگز تایید
گمانهزنی
شده است ،اما به نظر میآید بسیاری از کارشناسان
فریدون مجلســی دیپلمات سابق کشــورمان اما
نسبت به مواضع روسیه در قبال ماندن یا نماندن این
پیرامون این بســته پیشنهادی میگوید« :روسها
کشور در سوریه بدبین هستند؛ هرچند در این بین
مسائل را سنداژ میکنند ،آنها باید ببینند که در
بیتردید مواضع بشــار اسد است که تعیین کننده
ایران عامه نظرات چیســت و آیا چنین بستهای یا
خواهد بود؛ رئیسجمهور سوریه فعال بارها به حضور
شبیه این بســته را میتوان برای کشورمان تجویز
ایران در این کشور تاکید کرده است.

جمالی:

"هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان" به هیئت رسیدگی به شکایات تنزل یافته است

محمدجواد جمالی ســخنگوی هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان در واکنش به انتقادات مطرح شده
به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مبنی بر عدم
ورود به تخلفات احتمالی نمایندگان با توجیه نبود
شکایت ،گفت :در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
یکسری حقوقدان از نمایندگان مجلس حضور دارند
که شامل روسای کمیســیونهای قضایی و اصل
 ۹۰میشود .تفسیر آنها این است که اگر شکایتی
به هیئت ارســال شود میتوان آن را بررسی کرد و

هیئت نمیتواند راسا وارد موضوعی شود.
وی افزود :این تفســیر در حالی است که بسیاری
از مردم و حتی نمایندگان از ما میخواهند که در
مواردی هیئت نظارت راسا ورود پیدا کند و منتظر
شکایات نباشــد .با توجه به این وضعیت به نظرم
باید هیئت رئیســه در قالب استفساریه به ما ابالغ
کند که آیا قرار است کار هیئت ،نظارت تام یا فقط
رسیدگی به شکایات باشد .سخنگوی هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه «مسئولیت اولیه

ارایه این استفساریه به عهده هیئت رئیسه است»،
گفــت :البته هر یک از نماینــدگان میتوانند این
استفساریه را ارائه دهند اما اگر خود هیئت رئیسه
پیشقدم شود میتواند موثرتر باشد .وی ادامه داد:
بنده هنوز برآیندی از نظرات  ۱۲عضو هیئت رئیسه
ندارم و هنوز هم به صورت شفاف نظر رئیسجمهور
را نمیدانم ولی به هر حال خودم در موارد متعدد
مطرح کردم که نباید هیئت نظارت منتظر شکایات
باشد تا به تخلفات احتمالی نمایندگان رسیدگی

کند .به گزارش ایســنا ،جمالی در مورد اینکه چرا
اعضای هیئت نظارت تفسیرشان را از قانون هیئت
نظارت بــه عملکرد آن تغییــر نمیدهند ،گفت:
نظر قالب اعضای هیئت نظارت این است که باید
شکایاتی به هیئت ارسال شود و هیئت نمیتواند راسا
به موضوعی رسیدگی کند .معتقدم با این وضعیت
اقدامات هیئت به رسیدگی به شکایات تنزل یافته و
نه نظارت بر رفتار نمایندگان .به عبارت دیگر کاری
که ما میکنیم با نام هیئت تناسبی ندارد.

دادخواست مردمی لغو تحریمها در سایت کاخ سفید ثبت شد

«همین حاال تحریمهــای ایران را متوقف کنید»
عنوان دادخواستی اســت که در بخش مطالبات
مردمی پایگاه اطالع رسانی کاخ سفید ایجاد شده
و تا کنون مورد استقبال مخالفان تحریم ایران قرار
گرفته است .به گزارش ایرنا ،در این دادخواست که
 25ژوئیه (ســوم مردادماه) ثبت شده ،آمده است:

تحریمهای اقتصادی اقدامی غیر موجه و ناحق است
که منجر به نقض گســترده حقوق بشر میشود.
آمریکا در طول چهار دهه ،تحریمهای غیرمنصفانه
علیه مردم عادی ایران اعمال کرده و به حق مردم
ایران در داشتن زندگی ،تعیین سرنوشت ،توسعه و
حقوق کودکان آسیب رسانده است.

این دادخواست میافزاید :تحریمهای به اصطالح
هوشمند سالهای اخیر نیز تاثیرات منفی زیادی
بر شــهروندان ایــران همچون افزایش شــدید
تورم ،گرانی ،افزایش هزینههــای انرژی ،اختالل
سیستمهای بانکی ،افزایش نرخ بیکاری و کمبود
اقالم حیاتی پزشکی داشته است.

امضا کنندگان این دادخواست تاکید کرده اند ضمن
حمایت از پیگیری حقوقی شکایت دولت ایران از
دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگســتری،
حامیان حقوق بشــر و سازمانهای مردم نهاد نیز
از کاخ سفید میخواهند سریعا تحریم علیه ایران
را متوقف کند.

زندان و زندانی...
این پایان راه نیست

وقوع و تکرار جرائم و مهارکردن مجرمین و افراد
خطرناک ،کیفر زندان پیشبینی شده و به همین
علت موضوع زندان و حقوق زندانیان مورد توجه
قرار گرفته است.
اصوال سیاســت جایگزینی ایجــاب میکند که
ابزاهــای اجرایی آن نیز برخــوردار از یک میزان
کارایــی و بدون اینکه از تاثیــر یکدیگر بکاهند
و در یک جهت هدایت شــده باشند .برای مثال
اگر هدف قانونگذار این باشد که حتی المقدور از
اجرای حبسهــای کوتاه مدت ممانعت به عمل
آورد در وضع قوانین کیفــری و تعیین مجازات
خود باید به این اصل وفادار باشــد و اگر مثال در
مــواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه
اســت جزای نقدی قابل تعلیق نباشــد و به هر
قیمت وصول شود ،دادن اختیار مطلق تبدیل آن
به دادگاهها خالف مقصود اســت .اما نکته مهمی
که نباید از یاد برد این اســت که هدف از زندان
واین مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه
وتعامل با محیط اطراف خودش نمیباشــد بلکه
هدفــی واالتر از این؛ یعنــی اصالح و تربیت فرد
دنبال میشــود .پس اقداماتی که در این زمینه
صورت میگیرد باید متناســب با این هدف باشد

و اگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف
و یا پیدا کند.
پس مسائلی که در رابطه با زندان یا زندانی نقش
ایفا میکنند دارای اهمیت بوده و باید بررســی
شود مثال نمیتوان فردی را در زندان که امکانات
مناسبی ندارد محبوس کرد و عالوه بر صدماتی که
برفرد وارد میکنیم خانواده وی را نیز متالشی و
به اجتماع به جای سود رساندن ،ضرر دو چندانی
وارد کنیم .بلکه باید با مطالعه و اقدامات سنجیده
شــرایط را به گونهای فراهم کنیم که شــرایط
اصالح بــرای فرد زندانی فراهم آمــده و خانواده
وی نیز حفظ شــده و فرد پس از گذراندن دوران
محکومیت بتواند وارد جامعه شده وتوسط جامعه
پذیرش شود ،نه اینکه طرد شده و عضو فاسدی
برای همیشه شود .بنا بر اصل عدالت حفظ امنیت
اجتماعی ورعایت حقوق شــاکی و متهم قضائی
امری واجب است .ازدیاد جرائم و توسعه عناوین
مجرمانه و مقررات مرتبط به امور کیفری منجر به
تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم نشده
است ،لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم
ورعایــت حقوق وحفظ کرامت انســانی متهم از
واجبات دستگاه قضائی است.

برپایه مبانی مخصــوص موجود درفرهنگ غنی
اســامی ،تعدیل میان این موارد در رویه قضائی
امیرالمؤمنین (علیه الســام) به خوبی شــکل
گرفته اســت و تحقق همهجانبه عدالت یکی از
مختصات عصر حکومت علوی به شــمار میرود،
لذا شیوههای عملی ایشــان در مصادیق قضائی
خارجی میتــوان اصول و قواعد حقیقی را انتزاع
کــرد که ضمــن جلوگیری از تجــاوز به امنیت
اجتماعی بــه حفظ حقوق متهمان میانجامد .از
جمله اصل برائت ،تساوی در برابر قانون و دادگاه،
ممنوعیت شــکنجه ،تجدیدنظرخواهی .اهم این
اصول در قوانین موضوعه و اســناد و فراملی که
در حکم قانون عادی است و ایران در آن پیوسته
مورد عنایت قرار گرفته است ،لیکن معلق ماندن
و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از ســویی،
وجود خألهای قانون از سوی دیگر ،حقوق متهم
را در برخی مواقع مورد تعدی قرار داده اســت .بر
این اساس الزم است که در نظام قضائی اسالمی
که بر پایهاندیشــه علوی و فقاهت جعفری شکل
میگیرد ،با تجدیدنظر ،ضمن نظارت برحســن
اجرای قوانین موجــود و برطرف کردن خألهای
قانونی ،حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد.

ادامه از صفحه 7

وقتی که بازداشــت و زندان غیرحق باشــد این
تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد
بود .از همین جاست که محبت از جبران خسارت
چنین افرادی نه فقط امروز ،که از گذشته مطرح
بوده اســت.امروزه بسیاری از کشــورها ،جبران
خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندان بوده یا
به ازای گناه شناخته شده و برائت حاصل کردهاند،
پذیرفتهاند .به هرحــال همانگونه که گفتیم در
مورد جبران خســارت ناشی از بازداشت و زندان
غیرقانونی ،مشکل اصولی وجود ندارد و بسیاری
از کشــورها این جبران را پذیرفتهاند .البته زندان
به عنوان یکی از طریق عقوبت انســانهایی که
مرتکب بزه و اعمال مهمی میشوند از قدیماالیام
در دنیا معمول بوده اســت .به تدریج در اثر نفوذ
افــکار مصلح ،خصوصا تعلیمــات پیامبران الهی
توجه به کرامات ذاتی انســان و در نتیجه تربیت
و بازپروری محکومیــن مورد اهمیت قرار گرفته
اســت و در قانون هر کشــور برای جلوگیری از

توئیت بازی سیاسی
> مصطفی تاجزاده  -فعال سیاسی اصالح طلب

> عباس عبدی-فعال سیاسی اصالح طلب

> حسین امیرعبداللهیان -مدیرکل امور بینالملل مجلس
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اگر دموکراتها جلوی «دیوار» بایستند ،دولت را تعطیل میکنم
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا تهدید کرده است که ،دولت فدرال را تعطیل خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،ترامپ در توییتر خود نوشت :چنانچه دموکراتها به برنامههای امنیت مرزی
که شامل ساخت دیوار [در مرز مکزیک] میشود ،رأی موافق ندهند ،مایل خواهم بود که
دولت را تعطیل کنم.وی ادامه داد :ما باید از چیزهایی نظیر التاری ،دستگیری و آزاد کردن و
غیره رهایی یابیم و نهایتا به سمت سیستم پذیرش مهاجر بر اساس شایستگی برویم.

خبرتلگرامی
«Dمحمد مهاجری» فعال سیاســی
اصولگرا گفت :در شــرایط کنونی که
کشــور تکانهای جدی را به لحاظ
اقتصادی تجربه میکند ،برای مواجهه
با مشکالت باید افراد جدی تازه نفس
ســر کار بیایند.اصطالح «تازه نفس»
به معنای «بی تجربه» نیســت ،یعنی
این افراد مدتی را اســتراحت کرده و
فضا را از بیرون رصد کرده باشــند و
تحلیلهای درست و جدی از اتفاقات
داشته باشند/ .ایرنا
Dامــام جمعه مشــهد در خصوص
آقازادههای مسئولین و روحانیت در
کشور گفت :هیچ پدری مسئول پسر
مکلف خود نیست.آیتاهلل سیداحمد
علمالهدی ،بــا بیان این مطلب اظهار
کرد :در جامعه روحانیت هیچ فسادی
وجود ندارد و پاکترین جوامع بوده ،اما
اگر آقازادهای سراغ دارید که فرزند
یک روحانی بوده و فســاد نیز کرده،
آن آقازاده خودش مسئول است ،مگر
اینکه سنش نابالغ بوده باشد.وی ادامه
داد :البته در صورتی این حرف درست
است که این آقازاده از رانت پسر بودن
استفاده نموده و فساد کرده باشد که
در این صورت باید بــا پدر برخورد
کرد/.ایسنا

قضایی
رئیس قوه قضائیه:

دخالت دستهای پشت
تالطم بازار ارز
پرده در ً
و سکه ،کامال محتمل است

آیت اهلل آملــی الریجانی رئیس قوه قضائیه
در جلسه مســئوالن عالی قضایی با اشاره به
التهابات اخیر بازار ارز و ســکه ،تصریح کرد:
حســب گزارشهای بانک مرکزی و براساس
اطالعاتی که در زمینه داراییهای کشــور از
لحاظ ارز و طال وجود دارد ،منشاء تالطمهای
اخیر بازار ارز و سکه ،واقعی نیست.رئیس قوه
قضائیــه ادامه داد :تامیــن ارز برای نیازهای
واقعــی و عمده کشــور در زمینــه کاالهای
اساســی و ارزاق عمومــی ،از ســوی دولت
تضمین شده و مشــکلی در این مورد وجود
ندارد؛ بنابراین چنین تالطمهایی در بازار ارز و
سکه ،شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی
دستهای ناپاک در پشت پرده این التهابات
دخیل باشند ،کام ً
ال وجود دارد.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه عدهای
ســودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات
هســتند ،افزود :گرچه دشــمن بیرونی نیز
همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در
پی بحران سازی است ،اما نباید فراموش کنیم
کــه بیش از  ۱۰میلیارد دالر ارز برای واردات
کاالهای اساســی تخصیص یافته و پارهای از
نیازهای ارزی مطرح شــده در سطح جامعه،
در واقع نیازهای کاذبی اســت که به واسطه
اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بالوجه پدید
آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به
ماههای گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل،
رشد داشته ،زیرا برخی به دنبال سودجویی از
طریق فروش ارز مســافرتی و استفاده از مابه
التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بودهاند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشــاره به اقدامات
دســتگاه قضایی در این زمینه و گزارشهای
معاون اول قوه قضائیــه به مردم ،اظهار کرد:
مردم مطمئن باشــند که دســتگاه قضایی
هیچگونه تسامحی با مفســدین اقتصادی و
اخاللگران بازار مالی نخواهد داشت .در قانون
نیز تکلیف اخاللگران روشن شده و در برخی
موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد
فی االرض بوده و مجازات آن مشخص است.
قوه قضائیــه در اجرای این مجــازات تردید
نخواهد کرد و به ســراغ کســانی که از این
التهابات سوء استفاده میکنند خواهد رفت.
البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که
پشــت پرده این التهابات هستند و به عنوان
مثال با کارت ملی افراد دیگر ،اقدام به خرید
ارز و سکه در سطح وسیع کردهاند.
به گزارش میزان ،رئیس قوه قضائیه همچنین
تاکید کرد :بــا این وجود ،توقع از دســتگاه
قضایی باید غیر از توقع از رســانهها باشــد.
قوه قضائیه نمیتواند برای مدیریت فضا ،هر
روز ســخنی ولو بی پایه و اساس بگوید .کار
ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی
اســت .ما کاری به برخی اظهارات نداریم که
فــردی میگوید باید اعــدام کنید و دیگری
میگوید باید تســامح کنید .دستگاه قضایی
نــه میتواند بی جهت کســی را اعدام کند،
نه میتواند تســامح غیرقانونی به خرج دهد.
البته توقع تســریع در رســیدگیها توقع به
جایی اســت و تالش میکنیم حتی اگر نیاز
بود ،برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در
مسیر رسیدگیها ،اجازات خاصی را از جلسات
اقتصادی ســران قوا یا مقــام معظم رهبری
دریافت کنیم منتها فعال قوانین موجود را در
این زمینــه کافی میدانیم و هیچگاه فراتر از
شرع و قانون عمل نخواهیم کرد.

بسیج

درخواستبسیج
برای برخورد انقالبی دستگاه
قضاییبامفسداناقتصادی

سردار غالمحســین غیبپرور رئیس سازمان
بســیج مســتضعفین در حاشــیه دیــدار با
فرماندهان نواحی مقاومت بســیج استانهای
تهــران و البرز گفت :مردم خواســتار برخورد
قاطع و انقالبی با مفسدان اقتصادی هستند و
قطعاً از اقدامات انقالبی دستگاه قضایی حمایت
میکنند.رئیس سازمان بسیج مستضعفین با
تأکید بر اینکه دســتگاه قضایی نباید صرفاً به
ارائه گزارش در خصوص تشــکیل پروندههای
مبارزه با فســاد اقتصادی بسنده کند ،اظهار
داشــت :آرزوی آحاد مردم این است که دولت
و دســتگاههای مختلف اقدامات مؤثر و جدی
برای عبور کشــور از مشکالت اقتصادی انجام
دهد و این اقدامــات باید برای مردم ملموس
باشد.به گزارش فارس ،وی با بیان اینکه نباید
به زالوصفتان اقتصادی اجازه جوالن در فضای
کنونی را داد ،تأکید کرد :دستگاه قضایی باید
جلوی این افراد محکم بایستد و مطمئن باشد
که مردم به عنوان مهمترین ســرمایه انقالب
و نظام ،از دستگاه قضایی پشتیبانی میکنند
و مــردم منتظر نتایج اقدامات انقالبی دولت و
برگشت ثبات به اقتصاد کشور هستند.

مجلس
یوسف نژاد:

سوال از رئیس جمهور
تا پایان هفته در مجلس
قرائتمیشود

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
از قرائت ســوال از رئیس جمهور تا پایان هفته
در مجلس شورای اسالمی خبر داد.علیاصغر
یوســفنژاد اظهار کرد :سوال از رئیس جمهور
هفته قبل با حضــور نمایندگان آقای روحانی
در کمیسیون اقتصادی مطرح شده و گزارش
کمیسیون اقتصادی نیز به هیئت رئیسه مجلس
شــورای اسالمی ارائه شــده است .به گزارش
ایسنا ،وی با بیان اینکه سوال از رئیس جمهور
 ۹۰امضاء دارد ،گفت :این سوال همراه با محورها
تا پایان هفته در صحن علنی مجلس شــورای
اسالمی قرائت خواهد شد – مشروط به اینکه
آن زمان تعداد امضاها از  ۷۴امضاء کمتر نشود
 و پس از آن رئیس جمهوری یک ماه فرصتدارد در صحن علنی مجلس شــورای اسالمی
حاضر شود که به این سواالت پاسخ دهد .این
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در
پایان گفت که کاهش تعداد امضای ســوال از
رئیس جمهور پس از قرائت آن در صحن علنی
تاثیری در مطرح شدن آن نخواهد داشت.

مکث
توییت احمدینژاد خطاب به ترامپ؛

به بهانه فشار به حاکمیت،
مردم ایران را هدف گرفتهاید

احمــدی نژاد خطــاب به ترامپ نوشــت :با
تحریمهــای غیرقانونی و غیرانســانی ،مردم
ایــران را هــدف گرفتهاید.به گــزارش ایلنا،
محمود احمدینژاد ضمن خطاب قرار دادن
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نسبت به
تحریمهای این کشور علیه ایران واکنش نشان
داده و این تحریمها را مستقیما متوجه مردم
ایران دانســت .وی که ابتدا به اشتباه اکانت
غیررسمی توییتر رئیسجمهور آمریکا را مورد
خطاب قرار داده بــود ،توییت خود را اصالح
کرده و اینبــار با خطاب قــرار دادن صفحه
رسمی توییتر دونالد ترامپ نوشت :شما دائما
به مردم ایران فشار میآورید به این بهانه که
این فشارها متوجه سیستم حاکمیتی است.
احمدی نژاد ادامه داد :با تحریمهای غیرقانونی
و غیرانسانی مردم ایران را هدف گرفتهاید.

بین الملل

درخواستسناتور
جمهوریخواهبرایتشدید
تحریمهاعلیهروسیه

ســناتور جمهوریخواه آمریکایی از اقدامهای
اخیر دولت این کشور در قبال روسیه استقبال
کرد.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری تاس،
«لیندســی گراهام» ســناتور جمهوریخواه
آمریکایــی ،در مصاحبهای با شــبکه خبری
فاکس با تاکید بر اینکــه اقدامهای بازدارنده
آمریکا علیه روسیه پاسخگو نیست ،خواستار
تحریمهای بیشتر علیه این کشور شد.گراهام
در پاسخ به اینکه آیا از تحریمهای بیشتر علیه
روسیه حمایت میکند یا نه ،گفت« :صد درصد!
رئیسجمهوری فعلی آمریکا نسبت به دولت
پیش رویکرد سختگیرانهتری نسبت به روسیه
داشته است .این بیشک آشکار است .میدانید
رئیسجمهــوری آمریکا به اوکراین ســاح
میدهد ،دیپلماتهای روس را اخراج میکند
و تحریمهای سختگیرانهتری نسبت به دولت
پیشین اعمال میکند .اما این اقدامها پاسخگو
نیســتند و آنها هنوز تالش دارند در انتخابات
مداخلهکنند».

