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سرویس سیاســی- معــاون حقوقی رییس 
جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی حق اعتراض 
و تجمع مردم را به رسمیت شناخته است، گفت: ساز 
و کار جدیــد نحوه برگزاری تجمعات با همکاری 
مجلس تهیه شده و به زودی در مجلس به تصویب 

خواهد رسید.
محمد دهقان در نشست خبری »همایش ملی 
مســئوالن اجرای قانون اساسی« در ساختمان کوثر 
ضمن گرامیداشــت هفته بســیج و ادای احترام به 
خانواده های شهیدان بسیجی بویژه شهدای امنیت 
گفت: دشمن جنگ ترکیبی پیچیده ای را علیه ملت 
ایران راه انداخته است؛ دشمنان، داعش را هم در این 
جنگ ترکیبی به صحنه آوردند و مردم را در شیراز و 

اصفهان و ایذه و دیگر شهرها ترور کردند.
وی کشته ســازی را هدف دشمن از این جنگ 
ترکیبی خواند و اظهار داشت: دشمنان از تمام ظرفیت 
خود استفاده کردند و خساراتی را طی این دوماه به 
امنیت مردم و اقتصاد کشور وارد کردند. وی در بخش 
دیگری از این نشســت خبری با تاکید بر لزوم روز 
آمد کردن قوانین و مقررات کشور گفت: در یکسال 
گذشته معاونت حقوقی با همکاری مجلس »طرح 
نحوه برگزاری تجمعات« را پیگیری کرد این طرح 
به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید. قانون 
اساسی جمهوری اســامی حق اعتراض و تجمع 
مردم را به رســمیت شناخته است. معاون حقوقی 
رییس جمهور تاکید کرد: ما بین اغتشاش و اعتراض 
تفکیک  قایل هستیم؛ باید گفت دشمن جنگ حقوقی 
علیه ما به راه انداخته اســت و ما هم از ظرفیت های 
قانونی خود مقابل دشــمنان استفاده و از خود دفاع 
می کنیم؛ ما در برابر هیچ ظلمی در عرصه بین المللی 
کوتاه نمی آییم و در داخل هم ظلمی باشد از حقوق 
مردم دفاع می کنیم.دهقان یا یادآوری اینکه از ابتدای 
انقاب اسامی تاکنون حق برگزاری اجتماعات و 
تجمعات محترم شمرده شده است، اظهار داشت: در 
اصل ۲۷ قانون اساسی چارچوب  برگزاری تجمعات 
مطرح شده که تجمع ها در چارچوب مبانی اسام و 
بدون حمل اسلحه مجاز است. معاون حقوقی رییس 
جمهــور اعام کرد: طرح جدیــد نحوه برگزاری 
تجمعات که به زودی در مجلس بررســی می شود، 
نقایص قوانین و رفتارهای ســلیقه ای درباره اجازه 
تجمعات و راهپیمایی ها مورد اصاح قارار می گیرد.

وی خاطر نشــان کرد: همه مقامات جمهوری 
اســامی ایران حق تجمعــات و اعتراضات را به 

رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کرده اند.
تشکیل مردمی سازی اجرای قانون اساسی

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
هدف دولت شــنیدن صداهای مختلف در کشور و 
بهبود شــیوه حکمرانی است، اظهار داشت: این امر 
بخش مهمی از مشارکت مردم در قانون اساسی است 
و به همین منظور دولت ســیزدهم از ابتدای شکل 
گیری مردمی ســازی اجرای قانون اساسی را دنبال 
کرد و دستورالعمل آن نیز تدوین و اباغ شد که در 
ترکیب آن هم از حقوقدانان و هم از مسئوالن حضور 
دارند. دهقان ادامه داد: در این دستور العمل که با تأیید 
رییس جمهوری هم همراه شــد، برای اجرای همه 
اصول قانون اساسی سامانه ای طراحی شده تا مردم 
به معاونت حقوقی و معاونت قانون اساسی دسترسی 
داشته باشند و هرجا اجرای قانون اساسی زیر سوال 

رفت آن را به اطاع مسئوالن برسانند.
۱۵۰ مکاتبه در مورد نقض قانون 

دهقان  کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
را تنها در برگزاری یک نشســت و همایش نداست 
و گفت: کار علمی دقیقی از گذشــته شروع و قرار 
است منظومه ای از اجرای قانون اساسی داشته باشیم 
و در مواردی که غفلتی از ســوی دستگاه ها اعمال 
شــده باشد رصد و پیگیری شود که هیچ نقصی در 
زمینه اجرای قانون اساســی از سوی هیچ بخشی در 
دستگاه های وجود نداشته باشد. وی بر لزوم روزآمد 
کردن قوانین و مقررات کشــور تاکید کرد و دهقان 
گفت که برای پیشــگیری از نقض قانون اساسی در 
زمینه های مختلف از ابتدای دولت ســیزدهم بیش 
از ۱۵۰ مورد مکاتبه داشــتیم و تذکر الزم هم اعمال 
شده است. به گفته دهقان، این تذکرات در هر زمینه 
از قانون اساسی، چه آزادی های مردم و حقوق آنان، 
چه مسائل مربوط به فساد و چه سایر مسائل در قانون 
اساسی مطابق با تفسیر شورای نگهبان از این قانون 
بوده و اگر اشــکالی در اجرای قانون اساســی حتی 
در بخش هایی که زیــر نظر قوه مجریه هم نبودند، 
دیده شــده، طبق قوانین مکاتبــات آن نیز صورت 
گرفته است. معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد 
: در این دستورالعمل مفاد متنوعی پیش بینی شده از 
جمله برای دفاع از آزادی های مشروع ملت و حقوق 
مردم و اجرای همه اصول قانون اساســی سامانه ای 
طراحی شــده اســت که مردم از سراسر کشور به 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری دسترسی داشته 
باشــند و موارد نقض قانون اساسی را اعام کنند. به 
گفته دهقان، این ســامانه با همکاری بخش فناوری 
ریاست جمهوری پیگیری و راه اندازی شده است که 
در روز همایش مسئولیت ملی اجرای قانون اساسی 

رونمایی رسمی خواهد شد.

وی با تاکید بر این کــه »کار معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری فقط برگزاری یک نشســت و 
همایش نیســت«، تصریح کرد: کار علمی دقیقی از 
گذشته شروع شده و قرار است منظومه ای از اجرای 
قانون اساســی داشته باشــیم و مواردی که غفلتی 
از ســوی دســتگاه ها صورت گرفته، رصد شود و 
پیگیری داشته باشیم که هیچ نقصی در زمینه اجرای 
قانون اساســی از سوی هیچ بخشی در دستگاه های 
وجود نداشــته باشد. معاون حقوقی رییس جمهور 
از برگزاری همایش ملی مســئولیت اجرای قانون 
اساســی خبر داد و گفت: این همایش روز شنبه ۱۲ 
آذر ماه با حضور رییس جمهور در ســالن اجاس 

سران برگزار می شود.
همه پرسی در شرایط ثبات انجام شود 

نه در زمان آشوب
دهقان درباره بررسی اتفاقات اخیر در کشور در 
معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: همه این موارد 
از سوی معاونت حقوقی دنبال و پیگیری شده است 
و در موارد که ببینیم حقوق مردم نقض شــده باشد، 

بدون تردید اقدام کردیم  و این رویه ماست.
معــاون حقوقی رییس جمهور در ادامه گفت: 
در قانون اساســی موضوع همه پرســی آمده است 
اما ســاز و کار خودش را دارد و اگر مصالح کشــور 
اقتضا کند، با نظر مقام معظم رهبری و رأی دو سوم 
نمایندگان مجلس شورای اسامی در هر موضوعی 
قابل پیگیری است اما این موضوعات باید در شرایط 
ثبات و آرامش کشور انجام شود، نه در شرایطی که 
دشمن به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در کشورمان 

است.
اعتراض را تهدید برای کشور نمی دانیم

معاون حقوقی رییــس جمهور تصریح کرد: 
دشــمن از تمام ظرفیت های رسانه ای خود استفاده 
کرده است و اتفاقاتی که نباید رخ می داد، اتفاق افتاد 
و خساراتی به کشور وارد شد. البته حساب کسانی که 
از روی غفلت همراهی کرده اند از دشمن جداست.

دهقان افزود: ما از هر حزب و جریان و مذهب 
و آییــن و نــژادی مطابق قانون دفاع می کنیم و همه 
افراد بر اساس قانون حقوق برابری دارند. ما در برابر 
هیچ ظلمی هم ساکت نمی شینیم چه ظلمی در داخل 
کشور باشــد، چه در خارج از کشور طراحی شود. 
هرچند که اصل این ظلم را دشــمن کرده است اما 
مشــی ما دفاع از حقوق مردم و اقشار مختلف است 
و ایــن راه را ادامه خواهیم داد. وی تصریح کرد که 
اعتراض را تهدید برای کشور نمی دانیم بلکه برای 

توسعه کشور است و از آن استقبال می کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری:

سازوکار جدید نحوه برگزاری تجمعات به زودی در مجلس بررسی می شود

متکی در نشست خبری:

در ارکان خانه احزاب چیزی مربوط به تعامل 
با حکمرانی و کشورداری نیست

رئیس خانه احزاب تاکید کرد: ساختار سیاسی ما حزب محور و پارلمانی نیست. مردم هم نسبت به احزاب و چارچوب اعتقادی خودشان
 تصویر مشخصی ندارند.

رجایی فعال سیاسی:

دولت و ماموران تعامل بیشتری در 
جهت آرامش مردم به خرج دهند

رشیدی کوچی نماینده مجلس:

مجلس سراغ ۲، ۳ وزیر خواهد رفت؛ 
اولویت با وزیر بهداشت است

سرویس سیاسی-  نشست خبری منوچهر متکی 
رئیس خانه احزاب ایران در محل خانه احزاب برگزار 
شــد. متکی  در ابتدا عنوان کرد: ما در آســتانه بیست 
دومین سالگرد خانه احزاب هستیم که هشتمین دوره 
آن ســازماندهی شد و در مجمع اخیر هیئت رئیسه آن 

انتخاب و فعالیت خود را شروع کرد.
وی با بیان اینکه خانه احزاب خانه ای اســت که 
عقل سیاســی آن با حضور احــزاب مختلف گردهم 
آمده که توانســتند تمامی اندیشه های سیاسی موجود 
را ساماندهی کنند، گفت: این خانه اولین سازمان مردم 
نهاد با نگرش هایی مبتنی بر اصولگرایی، اصاح گرایی 

یا گروه هایی است که مستقل در کنار هم قرار دهد.
متکــی عنوان کــرد: در نگرش خانــه احزاب 
اصولگرایان اصاح طلبان و مستقلین حضور دارند و 
به شکل چرخشــی در ریاست خانه احزاب و هیئت 
ریسه و شورای مرکزی حضور دارند.این فعال سیاسی 
اصولگرا یادآور شــد: شورای مرکزی کنونی انتخاب 
شده و در آن ۳۶ حزب در شورای مرکزی حضور دارند 
که بخشی به عنوان هیئت رئیسه، بخشی به عنوان کمیته 

و اعضای شورای مرکزی حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه خانه احزاب علیرغم تاش 
روسا و هیئت رئیسه پیشین هنور جایگاه خود را پیدا 
نکرده است که علت آن سابقه احزاب در کشور است، 
گفت: به هرحال احزابی در رژیم گذشته به وجود آمدند 
که خودساخته یا شاه ساخته بودند که مردم با آن غرابت 
نداشــتند بعد از انقاب احزاب زیادی تشکیل شد که 
در گذشــته تعداد آن  به ۲۵۰ رســید که امروز به ۱۳۰ 
حزب تقلیل پیدا کرده است. متکی افزود: از سوی دیگر 
دوستان در نقدهای خود می گویند دولت ها به احزاب 
توجهی نداشتند. ســاختار سیاسی ما حزب محور و 
پارلمانی نیست. مردم هم نسبت به احزاب و چارچوب 

اعتقادی خودشان تصویر مشخصی ندارند.
وی با بیان اینکه بخشی از کارکرد احزاب بررسی 
مســائل اجتماعی اســت که باید دیدگاه خود را بیان 
کنند، خاطرنشان کرد: در هفت رکن خانه احزاب هیچ 
جایــی مربوط به نحوه تعامــل احزاب با حکمرانی و 
کشورداری نیست. خانه احزاب به عنوان سازمان مردم 
نهاد باید تعامل با حکمرانی و کشورداری داشته باشد 
که این موضوع را در دســتور کار قــرار دادیم و قرار 
است به زودی نشست عمومی خانه احزاب با حضور 
دبیران کل احزاب را داشته باشیم تا درباره اعتراضات و 

اغتششات اخیر بحث ها و گفتمانی داشته باشیم.
متکــی در پاســخ به ســوالی درباره دیــدار با 

امیرعبدالهیان و وزراری خارجه سابق گفت: این دیدار 
به دعوت وزیر خارجه بود که در آن جلســه فرصت 
گفت و شنود داشتیم و گزارش ها درباره حوزه سیاست 
خارجی از جمله تحوالت هسته ای و اوکراین و مسئله 

پهبادها و همچنین بهبود روابط با کشورها را شنیدیم.
وی گفت: از سال ۹۷ پرداخت یارانه ها به احزاب 
بــه خانه احزاب واگذار شــد. خانــه احزاب معموالً 
پیرامون موضوعات خارجی و داخلی نشست هایی را 
برگزار می کند و در این نشســت ها هر حزبی مواضع 
خــود را اعام می کند. نشســت هایی که در این دوره 
طراحی می کنیم نشســت هایی بــا نهادهای دولتی و 
غیردولتی اســت. اخیراً نشستی با رئیس شورای عالی 
تبلیغات داشــتیم. در این جلسه او می گفت به فراخور 

مناسبت ها نسبت به مسائل واکنش نشان می دهیم.
متکی همچنین گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب 
مجوز رســمی فعالیت احزاب را صادر می کند. در این 
میان اگر حزبی نتواند برای مجمع عمومی حزب خود 
۳۰۰ نفر را جمع کند، این حزب به خانه احزاب معرفی 
نمی شود. وی درباره رابطه خانه احزاب با احزاب سایر 

کشورها ابراز کرد: اخیرا آقای غفوری فرد به نمایندگی 
از ایران در اجاس بین المللی آی گپ شــرکت کرد و 
از این نظر می توان گفت که روابط بین المللی با احزاب 

را حفظ کردیم.
این فعال سیاســی درباره رابطه دولت سیزدهم با 
احزاب متذکر شد: تعامل مثبت مبتنی بر اعتماد رو به جلو 
است. برای اولین بار بعد از سال ها معاون سیاسی وزیر 
کشــور در جلسه شورای مرکزی خانه احزاب حاضر 
شد. همچنین درخواست کردیم با وزیر کشور جلسه 
داشته باشیم. عاوه بر این به دنبال برگزاری جلسه ای 
با حضور رئیس جمهور هســتیم. همچنین عاقمند 
به برگزاری جلســه با نمایندگان و کمیســیون های 
تخصصی مجلس  هستیم که درباره قانون تجمعات و 
قانون انتخابات گفت وگو کنیم. در حال حاضر از برخی 
نهادهای کشــور با ما تماس می گیرند که خانه احزاب 
با آنها جلســه ای داشته باشد. امیدوارم بتوانیم با رئیس 
مجلس و حجت االسام اژه ای جلسه داشته باشیم که 
اگــر این اتفاق صورت بگیرد، می گوییم دولت درباره 

احزاب گام بلندی برداشته است.

سرویس سیاسی- مشاور مرحــوم 
آیت اهلل هاشمی با اشاره به تشکیل کمیته 
صیانت از حقوق مردم گفت: متاسفانه ما با 
تاخیر عمل می کنیم و این نشان می دهد که 
حکومت داری ما ضعیف است. از همان 
هفته هــای اول باید این کمیته تشــکیل 
می شــد و ترکیب کسانی که به این کمیته 
می روند باید از افراد غیردولتی هم باشد. 
چون ممکن است گزارش هایی تهیه شود 
که با توجه به وضع موجود خیلی اعتباری 

از نظر مردم نداشته باشد.
غامعلی رجایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که وزیر 
کشور اعام کرده که کمیته تحقیق درباره ناآرامی های اخیر در راستای صیانت از 
حقوق مردم تشکیل شده است، چرا این کمیته زودتر تشکیل نشد و چه اقداماتی 
باید از ســوی این کمیته برای حل مشــکات ایجاد شده انجام شود، گفت: این 
موضوع را باید خود آقای وحیدی بگوید. اما متاسفانه ما با تاخیر عمل می کنیم 
و این نشــان می دهد که حکومت داری ما ضعیف است. از همان هفته های اول 
باید این کمیته تشــکیل می شد و ترکیب کسانی که به این کمیته می روند باید از 
افراد غیردولتی هم باشــد. چون ممکن است گزارش هایی تهیه شود که با توجه 
به وضع موجود خیلی اعتباری از نظر مردم نداشته باشد. برای مثال در هر منطقه 
از معترضان محلی استفاده کنند. با اینکه کار خوبی است اما چون  با تاخیر انجام 

شده بنابراین باید با سرعت عمل این فاصله به وجود آمده را کمتر کنند.
رجایی در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد نمایندگانی از حاکمیت 
و  نمایندگانی از معترضان یا افراد مورد اعتماد آنها در این کمیته حضور داشــته 
باشند تا غربی ها نتوانند از وقایع فعلی در ایران سوءاستفاده و بهره برداری کنند، 
گفت: معترضان در این ســازوکار نیستند، جمع های متفرقه ای هستند که اساسا 
با تشــکیات مختلفی اداره می شــوند و کسانی که در این کار هستند چنددسته 
هســتند.  هیچ حرکتی بدون سازماندهی انجام نمی شود. اساسا بین معترضان و 
حاکمیت صحبتی انجام نمی شود. از معترضان هم، کسی نمی تواند بیاید حرف 
بزند چون معترضان االن دیگر یک ترکیب متنوع و مختلط  هستند از کسانی که 
آشوبگرند و از بیرون دستور می گیرند و یا کسانی که معترض هستند و حرف شان 

باید شنیده شود.
وی افزود: از مظلومیت های حرکت های اعتراضی مردم این است که جریان 
و افراد تندرو در داخل و خارج ســوار این حرکت شــدند و حرف این ها شنیده 
نمی شود. گمانم این است که خود حاکمیت و دولت باید مدیریت این کمیته را 

تحویل گرفته و از معتمدان محلی مناطق آسیب دیده استفاده کنند.
رجایی در پاســخ به این سوال که با توجه به اینکه غرب در جلسه شورای 
حقوق بشــر، راه اندازی کمیته حقیقت یاب را علیه ایران تصویب کرده؛ وزارت 
کشور با ایجاد این کمیته به چه شکلی می تواند اقدام علیه ایران را خنثی کند، گفت: 
نمی شود اقدام شورای امنیت را با این کمیته حقیقت یاب خنثی کرد، حرکت شورا 
بسیار خطرناک است که متاسفانه رای باالیی هم به آن داده شد. به نظر من نمی شود 
کاری با آن کرد. فکر می کنم اگر از داخل خوب عمل کنیم؛ بیشــتر بهانه ها را از 

دستشان می گیریم. ما باید سعی کنیم درست عمل کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که این کمیته باید چه اقداماتی انجام دهد که 
مردم از عملکردشان راضی باشند، گفت: باید اول مراکزی را معرفی کنند تا افراد 
به صورت اینترنتی یا حضوری مراجعه کنند. افراد زیادی را برای رســیدگی به 
مراجعان بگذارند تا کسی از مراجعه خود بدلیل صرف وقت و... پشیمان نشود. 
با توجه به اینکه بازتاب این موضوع عملی بوده و فقط گفتاردرمانی نیست، تاثیر 
خود را خواهد داشــت و این یعنی آنکه دولت در وظیفه خودش صادقانه عمل 
کرده اســت. در نهایت امیدوارم این موضوعات به نفع ملت تمام شود، دولت و 
ماموران تعامل بیشتری در جهت آرامش کشور، مردم و حاکمیت به خرج دهند 

تا این کار پیش برود.

سرویس سیاســی- یک نماینده 
مجلس گفت: چند نفر از وزرا هســتند 
که به نظر می رســد مجلس نســبت به 
عملکردشان نگاه مثبت ندارد، احساس 
می کنم مجلس بعــد از اتفاقاتی که افتاد 
حتما ســراغ ۲ الی ۳ وزیر خواهد رفت 
و اولویت در این میان با وزیر بهداشــت 

خواهد بود.
جال رشیدی کوچی درباره این که 
چــرا دولت باتوجه به این که ناکارآمدی 
برخی دولتمردان برای کابینه ثابت شده 
و نمی توانند شعارها را محقق کند، فقط افراد را در سمت ها جابه جا می کند و از 
افراد متخصص استفاده نمی کند، گفت: به نظر می رسد که دولت شاید فقط به 
همین افراد اعتماد دارد یا نمی تواند به افرادی خارج از مجموعه خودش اعتماد 
کند. این نماینده مجلس شورای اسامی با بیان این که این گونه رفتار کردن دولت 
برای تقویت خودش نگران کننده اســت، عنوان کرد: دولت  یک تعدادی آدم 

محدود دارد که این ها را جابجا می کند، این شاید خیلی زیبنده نباشد.
وی تاکید کرد: دولت آنقدر حلقه را تنگ گرفته  که در حال حاضر به مشکل 
برخورده است. رشیدی کوچی ادامه داد: به نظر می رسد باتوجه به این  که تقریبًا 
یک سال و نیم از دولت گذشته است برای اینکه بتواند خودش را تقویت کند 
باید به یک سری افراد خارج از مجموعه خودش اعتماد کند، به هرحال هستند 
افراد دیگری که بتوانند کمک کنند. افرادی که تفکرات شــان با تفکرات دولت 
همسو و هم راستا است اما این محدودیتی که دولت قائل شده به نظر می رسد 

در نهایت به نفع خود دولت نباشد.
وی درباره این که مجلس کمتر از یکسال دیگر انتخاباتش برگزار می شود 
و باتوجه به رفتاری که در قبال وزرا داشته شاید رأی از مردم مثل گذشته نگیرد، 
گفت: چند نفر از وزرا هستند که به نظر می رسد مجلس نسبت به عملکردشان 
نگاه مثبت ندارد، احســاس می کنم مجلس بعد از اتفاقاتی که افتاد حتما سراغ 
۲ الی ۳ وزیر خواهد رفت و اولویت در این میان با وزیر بهداشت خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسامی درباره احتمال معرفی مهرداد بذرپاش 
به عنوان وزیر پیشــنهادی راه و شهرســازی عنوان کرد: در خصوص موضوع 
وزیر راه اگر بذرپاش معرفی شود، به نظر می رسد مجلس رای خوبی بدهد و 

احتماال ایشان گزینه نهایی دولت باشد.

 از ســال ۹۷ پرداخت یارانه ها به احزاب به خانه احزاب واگذار شــد. خانه احزاب 
معمــوالً پیرامون موضوعــات خارجی و داخلی نشســت هایی را برگزار می کند 
و در این نشســت ها هر حزبــی مواضع خود را اعالم می کند. نشســت هایی که 
در ایــن دوره طراحــی می کنیم نشســت هایی با نهادهای دولتــی و غیردولتی 
اســت. اخیراً نشستی با رئیس شــورای عالی تبلیغات داشــتیم. در این جلسه 
او می گفت به فراخور مناســبت ها نســبت به مســائل واکنش نشــان می دهیم.
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در اقلیت هستند

نقش هیزم کشی 

دادگاه توماج صالحی 

نافرمانی مدنی 

نماینده مردم نیست

بازداشت شد

شما وزیر خارجه نیستید!

ماجرای عجیب صادرات چیپس ایرانی به عراق

محمدرضا تویســرکانی، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین 
اظهار کرد: زنان بی حجاب در جامعه بیشــتر شده است اما در اقلیت هستند.
مســئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین درباره اعتراضات 
اخیر گفت :این روزها می بینید که برخی از خانم ها بیش از گذشــته، کشــف 
حجاب علنی می کنند و روشــن است که در سایه اغتشاشات، تعداد بیشتری 
از خانم های بی حجاب در مقایسه با گذشته، در خیابان ها قابل مشاهده است، 
ولی اگر تعداد این خانم ها را با خانم های محجبه مقایسه کنید، متوجه خواهید 

شد باز آن ها در اقلیت هستند.

کیهان در واکنش به روایت ابطحی از مکاتبه خاتمی با رهبر معظم انقاب 
نوشــت:خاتمی  و برخی عناصر همســو، در آغاز اغتشاشات اخیر هم نقش 
هیزم کشی و آتش افروزی را داشته اند و قبل از اینکه نظر مراجع قانونی درباره 
فوت مهسا امینی منتشر شود، همین را بهانه عقده گشایی و اتهام پراکنی قرار 
دادند و حتی پس از روشــن شدن ماجرا و آشکار شدن دست گروهک های 
تروریســت و تجزیه طلب در آتش افروزی خیابانی، حاضر به جبران خیانت 
خود و مرزبندی با اوباش تروریست و اشرار اجاره ای نشدند تا این ننگ هم 

به فهرست خیانت هایشان افزوده شود.

رئیس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: هنوز دادگاه رسیدگی به 
پرونده توماج صالحی برگزار نشــده اســت.  برخی رسانه ها  با انتشار خبری 
مدعی شــده اند دادگاه توماج صالحی در اصفهان برگزار شده و خانواده وی 
موفق نشده اند در روز دادگاه با او دیدار کنند. حجت االسام جعفری رئیس 
کل دادگســتری اســتان اصفهان در رابطه با جزییات پرونده توماج صالحی 
گفت: هفته گذشته کیفرخواست پرونده توماج صالحی صادر و به دادگاه  های 
عمومی و انقاب اصفهان ارجاع شــد اما هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده 
است. وی افزود: توماج صالحی به افساد فی االرض از طریق نشر اکاذیب به 
صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت 
تبلیغی علیه نظام، تشــکیل و اداره دســته جات غیر قانونی به قصد برهم زدن 
امنیت کشــور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اســامی و نشر 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب 

افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است. 

روزنامه جمهوری اســامی، روزنامه تحت مدیریت مســیح مهاجری 
نوشت: در یادداشتی به برخی اتهامات مطرح علیه دست اندرکاران اعتراضات 
اخیرا انتقاد کرد. عناوین مجرمانه ای که مسئوالن درباره دستگیرشدگان بر زبان 
جاری می کنند، عناوین شناخته شده "محاربه"، "بغی و براندازی"، "اخال 
در امنیت ملی" و مانند آنهاهســتند. به رغم آن که در قانون اساسی جمهوری 
اسامی از "حق اعتراض" در قالب اجتماعات سخن گفته شده،این موضوع 
تــا کنون در حد حرف باقی مانده، نه تنها این حق شــهروندی جدی گرفته 
نشده و راهکار مناسبی نیز برای استفاده از این حق در نظر گرفته نشده، بلکه 
با اعتراض های سیاســی و حتی صنفی هم مقابله شــده و در موارد زیادی به 
خشونت انجامیده اســت. با افزایش هزینه اعتراض، مردم نیز غالبا یا عطای 
این حق شــهروندی را به لقایش بخشیده اند و یا به مقاومت و نافرمانی روی 

آورده اند. 

نادر قاضی پور درباره قوه مسئول پاسخگویی به مردم گفت: نمایندگان 
مجلس و رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب می شوند و هر دو باید جوابگو 
باشــند. آقای رئیسی وعده داده اســت اما نمایندگان بیش از رئیس جمهور 
زمــان انتخابات در حوزه های انتخابیه شــان وعده دادند. آنها مردانه جلوی 
آینه بایســتند و صحبت های خودشــان را زمان انتخابات مجلس مرور کنند 
و بگویند چند درصد آن وعده ها محقق شــده است. همه ما مسئول هستیم، 
حتی من نادر قاضی پور بازنشسته در این اوضاع آشفته سهیم هستم. همه باید 
بدون استثنا پاسخگو باشیم و خبرنگاران و رسانه ها مسئول هستند، مسئوالن 
را با پیگیری وعده های عملی نشده شان به چالش بکشند. اینکه مجلس توپ 
را به زمین دولت و دولت توپ را به زمین مجلس می اندازد کار بســیار بدی 
است. اگر عملکردمان در زمان مسئولیت مناسب نبود، باید مرد باشیم و از مردم 
عذرخواهی کنیم. این نماینده ادوار مجلس با اشاره به مشارکت کم مردم در 
انتخابات اظهار کرد: وقتی نامزدی در انتخابات مجلس با کمتر از یک بیستم 
آرا به مجلس راه پیدا می کند، دیگر نمی توان نامش را نماینده مردم گذاشت. 
نماینده واقعی مردم کسی است که در زمان انتخابات ۵۰ درصد به عاوه یک 

آرا را کسب کند تا مردم او را واقعا نماینده خود در مجلس بدانند.

مهدی  امیرپور از روزنامه نگارهای حوزه ورزشــی ایران بازداشت شد. 
صدف فاطمی همسر مهدی امیرپور از بازداشت او خبر داد. خانم فاطمی اعام 
کرد که مهدی امیرپور ساعتی پس از بازداشت در تماسی تلفنی از انتقالش به 
زندان اوین خبر داده. مهدی امیرپور از روزنامه نگارهای با سابقه ورزشی ایران 

است که سابقه همکاری با شرق، سازندگی و آی اسپرت را دارد.

علی بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی در جلسه علنی مجلس  در تذکری 
گفــت: فرمایش هــای مقام معظم رهبری فصل الخطاب اســت و باید همه 
دولتمردان و ســران قوا تابع محض ولی فقیه زمان باشــند. وی همچنین در 
تذکری به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: آقای ضرغامی شما وزیر 
فرهنگ، کشور یا امور خارجه نیستید؛ پس به جای فرافکنی در گفتمان سازی 
انحرافی به شرح وظایف خود عمل کنید؛ شما وزیر گردشگری هستید و انگار 

فراموش کرده اید وزیر کدام وزارتخانه هستید.

علی شــریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به 
روند رو به رشد اقتصاد عراق در ماه های گذشته، تصریح کرد: برآوردها نشان 
می دهد که پول ملی عراق توانســته خود را تقویت کند و ارزش این پول در 
ماه گذشته بیشتر شده و پیش بینی می شود در ماه جاری نیز این روند ادامه پیدا 
کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی عراق نیز ادامه پیدا کرده و همین موضوع 
بازار این کشور را گسترش داده است. برای مثال بحث بلک فرایدی در عراق 
به شدت مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد بازار خوبی در این حوزه به 
وجود آمده است. شریعتی به تغییراتی که در شرایط صادرات برخی کاالهای 
ایرانــی به عراق به وجود آمده نیز اشــاره کرد و گفت: برای مثال ما به عراق 
صادرات چیپس داشــتیم که این محصول ضریب جذب ۴۰ درصدی روغن 
دارد با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شد و از سوی دیگر بذر و کود حمایت های 
کشاورزی در تامین سیب زمینی می گرفت. شبیه به مورد صادرات شیرینی و 
شــکات به پاکستان که با حمایت های ارز دولتی انجام می شد، محصوالتی 
مانند چیپس نیز حاال اگر قصد صادرات داشته باشند، باید با ارز نیمایی تولید 
کنند که قطعا شرایط شــان را تغییر می دهد. از این روی، شاید ما همچنان در 

این حوزه ها مزیت صادراتی داشته باشیم اما کار دیگر مانند سابق نیست.


