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اخبار ویژه ...

 

سرویس سیاسی- رئیس خانه احزاب کشور 
گفــت: ما زمزمــه تغییر قانون اساســی را داریم و 
حرف هایی هم در کشور می شنویم. اوال باید بدانید، 
در ایــن موضوع افرادی خاص، بــه دنبال مواردی 
خاص و ارکانی خاص در قانون اساسی هستند. در 
قانون اساســی که حجاب ذکر نمی شود. در قانون 

اساسی امهات و ارکان اساسی کشور ذکر می شود.
منوچهر متکی رئیس خانه احزاب ، درباره آنکه 
آقای وحیدی وزیر کشور از تشکیل کمیته صیانت 
از حقوق مردم در جریان اعتراضات صحبت کرد و 
خانه احزاب چه مناسباتی با وزارت کشور درباره این 
موضوع خواهد داشت که بتواند هم صدای معترضان 
و هم صدای حاکمیت را منتقل کند تا به جمع بندی 
مناسبی برسند، گفت: آقای رئیس جمهور در اوایل 
تحوالت اخیر، درباره بیان مطالبات اخیر موضوعاتی 
را مطرح کردند که ما باید شــنیدن صدای معترضان 
را تسهیل کنیم. وزارت کشور برنامه ای تحت عنوان 
گفت وگو تدارک دیده که در حال بررســی اســت 
و آقــای غالمرضا گفتند که مــا برای اجرای برنامه 
گفت وگو به کمــک خانه احزاب نیاز داریم. ما هم 
اعالم آمادگی کردیم و قرار شــد از هر فراکسیونی 
دو نفر انتخاب شوند. در وزارت کشور، در جلساتی 
که برای بررســی موضوعاتی از این دست تشکیل 
می شــود، این ۶ نفر از سوی ۳ گرایش سیاسی خانه 
احزاب شــرکت می کنند. اما در مورد صحبت های 
آقای وحیدی، ما گفت وگویی در این زمینه با وزارت 
کشور نداشتیم. اما از دیدگاه ایشان، خانه احزاب برای 
تشکیل یک کمیته جهت بررسی خسارت هایی که 

به آسیب دیدگان وارد شده و جبران این خسارت ها 
قویا موافق است.

متکی در پاســخ به این سوال که نظرتان درباره 
اهمیت تشــکیل گفت وگوی ملی چیست، گفت: 
گفت وگویی که امروز براساس صحبت آقای رئیسی 
شــکل گرفته و وزارت کشــور در حال طراحی آن 
هست، ممکن است مدارک و مراحل مختلفی داشته 
باشــد. در گام نخست، شنیدن سخن مطالبه گران و 
معترضان است که مقام معظم رهبری در فرمایشات 
خودشــان تفکیکی بین اغتشاشگران و معترضان 
مطرح کردند و نگاه شان را مشخص کردند که دولت 
هم همین خط را دنبــال می کند. من گمان می کنم 
در گفت وگوی ملی با آن وفاق جمعی که به وجود 
می آید، احزاب می توانند میدان داری  این بحث را به 
عهده بگیرند. این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال 
که مردم نسبت به احزاب دیدگاه مثبتی ندارند و اعالم 
می کننــد وقتی احزاب جایگاهی ندارند و دولت ها 
به آن ها توجهی نمی کنند، احزاب چطور می توانند 
صدای ما را نمایندگی کنند و مطالبات ما را به گوش 
حاکمیت برسانند، گفت: البته اینطور هم نیست که 
اصال قبول نداشته باشــند. احزاب اگر خودشان را 
به شکل جدی قبول داشــته باشند؛ معتقدم دولتی 
که قانون احزاب را نوشــته، این دولت و آن دولت 
ندارد. دولت هایی که این قانون را نوشتند و برای آن 
ساختاری تعریف کردند؛ وزارت کشور را متکلف 
پیگیری امــورات آن کردند. یعنی دولت به احزاب 
توجه دارد. منتهــی اگر احزاب آن تحرک جدی را 
نداشته باشند، دولت هم خیلی نمی خواهد کسانی 
باشند که امروز و فردا مدام حرف بزنند و انتقاد کنند. 
ممکن است دولت بیشــتر این موضوع را دوست 
داشــته باشــد. اما اگر تعامل باشد امکان بیان نقد ما 
فراهم می شود و زمینه به وجود می آید. مردم امروز 
بی خبرند. چند روز پیش مسئول گفت وگوهای ویژه 
صداوسیما به من گفت خانه احزاب چه کار می کند؟ 
گفتم شما که مسئول گفت وگوهای ویژه صدا و  سیما 
هســتید هر روز یک موضوعی را بررسی می کنید، 
نمی دانید خانه احزاب چــه کار می کند؟  اگر به آن 
طرف خیابان بروید از مغازه دار بپرسید خانه احزاب 
چه کار می کند، نمی داند. بنابراین اگر خانه احزاب 
خودش را معرفی کند، یعنی احزاب خودشان را به 
مردم معرفی کنند، مردم دیدشــان نسبت به احزاب 
تغییر می کند. منوچهر متکی در پاســخ به این سوال 

که آقای خاتمی در گذشته بحث آشتی ملی را مطرح 
کردنــد که آن زمان توســط حاکمیت چندان مورد 
اســتقبال قرار نگرفت. با توجــه به آنکه این روزها 
بحث گفت وگوی ملی مطرح شــده فکر نمی کنید 
اگر آن موقع پیشنهاد آقای خاتمی مورد استقبال قرار 
می گرفت االن شــاهد شکاف بین حاکمیت و مردم 
نبودیم، گفت: من خیلی معتقد نیســتم که شکافی 
وجــود دارد. ما معترضانی داریم که حرف دارند و 
حرف شان باید شنیده شود. گفت وگوی ملی حرکتی 
اســت که باید الزامــات آن را فراهم کنیم. الزامات 
گفت وگوی ملی این اســت که ما اشتراکات مان را 
روی میز بریزیم. پایبندی مان را به اشــتراکات مان 
اعالم کنیم. وی تصریح کرد: یعنی نمی شود ما زمانی 
که در حاکمیت هستیم و دولت را در دست داریم و 
چه زمانی که در اپوزیسیون هستیم رفتار اپوزیسیونی 
داشته باشــیم. بنابراین حرف مان این است چه در 
حاکمیت و چه در اپوزیســیون ما مشــترکات مان 
را مرور کنیــم؛ کاری که در خانه احزاب هم داریم 
انجام می دهیم. ما می خواهیم در خانه احزاب بدانیم 
مشترکاتمان چیســت؟  پایبندی مان به نظام، قانون 
اساســی و والیت فقیه جزو این اشــتراکات است. 
بنابرایــن این موارد الزاماتی دارد و اگر ما آن الزامات 
را فراهم کردیم گفت وگوی ملی هم فراهم می شود. 
منوچهر متکی در پاســخ به این ســوال که مردم در 
برخی از تغییر قوانین قانون اساسی مانند موضوعات 
فرهنگی به طور مشــخص درباره حجاب، مسائل 
اقتصادی، سیاسی خواسته هایی دارند. خانه احزاب 
می تواند درباره لزوم تغییر برخی از قوانین اساســی 
کاری انجام دهد، گفت: ما زمزمه تغییر قانون اساسی 
را داریم و حرف هایی در کشــور هم می شنویم. اوال 
بایــد بدانید، در این موضوع افرادی خاص، به دنبال 
مواردی خاص و ارکانی خاص در قانون اساســی 
هستند. در قانون اساسی که حجاب ذکر نمی شود. 
در قانون اساســی امهات و ارکان اساسی کشور ذکر 
می شود.قانون اساســی آمریکا ۲۰۰ سال است که 
تغییر نکرده یعنی از آن ابتدا که قانون اساسی به وجود 
آمده، تغییری نکرده است. ۳ بار فقط مواردی را به آن 
افزودند. وگرنه رفراندومی برای تغییر قانون اساسی 
ایجاد نشده است. بنابراین گمان می کنم ما در بحث 
اولی که داشتیم یعنی الزامات و اشتراکات اگر به هم 
نزدیک شویم، حرف های همدیگر را بهتر می فهمیم 
که ما در خانه احزاب این موضوع را تمرین می کنیم.

سرویس سیاسی- نماینده مردم میانه در مجلس گفت: شرکت مخابرات باید 
پاســخ دهد که چرا در این وضعیت گرانی ها، حق اشتراک یا آبونمان تلفن ثابت را 

۲۰ هزار تومان کرده است. 
سید مرتضی حسینی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در اخطار قانون 

اساسی، گفت: شرکت مخابرات حق اشتراک یا آبونمان تلفن ثابت را ۲۰ هزار تومان 
کرده است. نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: با این وضعیت 
گرانی ها، چرا مسئوالن شرکت مخابرات در این برهه زمانی حق اشتراک را افزایش 

می دهند؟ آنان باید درباره این اقدام پاسخ دهند.

منوچهر متکی رئیس خانه احزاب :

از الزامات گفت وگوی ملی این است که اشتراکات خود را روی میز  بگذاریم

حسینی در صحن مجلس:

شرکت مخابرات باید پاسخگوی گران شدن حق اشتراک تلفن ثابت باشد

حسینی عضو کمیسیون اجتماعی:

برخیوزرانتوانستهاندبارئیسجمهور
همراهشوند

عضو کمیسیون اجتماعی گفت: طی ۱۵ ماهی که از عمر دولت سپری شده مشاهده کردیم که برخی از وزرا نتوانستند به خوبی 
با دولت و شخص رئیس جمهور در اجرای برنامه ها همراهی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:

تفکیک وزارتخانه به وقت دیگری 
موکول شد

توضیحات معاون گردشگری درباره 
طرح سامان دهی تعطیالت در کشور

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور:

الیحه جامع انتخابات تقدیم 
معاون اول رییس جمهور شده است

سرویس سیاسی-  ســیدکریم حسینی عضــو 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به این ســوال که »با توجه به روند افزایشــی انتقادات 
نسبت به عملکرد دولت طی ماه های گذشته، آیا دولت 
به اصالحات جدی در کابینه و سیاست ها نیاز ندارد؟«، 
گفت: دولت در ابتدای کار خود شــروع خوبی داشت 
و اعتقاد داریم که کارهای خوبی را هم شــروع کرد اما 
قطعا در هر فرآیندی ممکن است یک سری اشکاالت 
هم در روش ها و هم در نحوه کار افراد وجود داشــته 
باشــد یا پدید آید. ما طــی ۱۵ ماهی که از عمر دولت 
سپری شده مشاهده کردیم که برخی از وزرا نتوانستند 
به خوبی با دولت و شــخص رئیس جمهور در اجرای 

برنامه ها همراهی کنند.
وی ادامه داد: اگر هم نارضایتی و یا ایراداتی به دولت 
وجود داشت به ویژه در مجلس، در وزارتخانه هایی بود 
که باید معیشــت مردم و اقتصاد کشور را در اولویت 
اول قرار دهند. برای مثال در حوزه اشــتغال انتظار در 
اولویت قرار دادن این حوزه و برطرف کردن و کاهش 
مشکالت مردم بود اما دیدیم گام هایی برداشته نشد به 
ویژه در وزارتخانه های تخصصی و این مورد اعتراض 
نماینــدگان مجلس هم قرار گرفت کمااینکه شــما 
مشاهده می کنید االن سواالت و طرح های استیضاحی 
که وجود دارد بابت همین موضوعات و ایرادات است. 
نماینده مردم اهواز همچنین اظهار داشت: آن چیزی که 
از دولت انتظار می رود و مردم انتظار دارند در اولویت 
قرار دادن این مطالب است که مورد مطالبه و توجه مقام 
معظم رهبری بوده مانند بحث معیشت و اقتصاد و قطعا 
در کنار آن مسائل فرهنگ جامعه. این ها موادی بود که 
از روز اول توســط حضرت آقا مطرح شد اما دولت به 
شکل عملی و در بحث اقداماتی که باید صورت دهد 
در این دو سه مقوله عملکرد قابل دفاعی نداشت. وی 
تصریح کرد: قطعا انتظار همه ما این اســت که در سال 
دوم دولت که تا االن ســه ماه از آن گذشــته است این 
ایرادات را برطرف کنند. حسینی همچنین خاطرنشان 
کرد: اشکالت و ایراداتی که در کار دولت وجود دارد به 
هر دو جنبه کار یعنی هم سیاستگذاری و شیوه مدیریت 
و هم کادر مدیریتی باز می گردد، لذا هم نیاز اســت که 
تجدیدنظری در سیاست ها انجام شود و هم تغییرات 
در کابینه. در بحث کابینه خوشــبختانه ۲ تغییر تاکنون 

انجام شده که امید است منجر به بهبود روند کارها شود 
اما هنوز ایراداتی که به وزارت صمت وارد بود همچنان 
پابرجاست و ما انتظار داریم که دولت اصالحات خود 

را در این بخش هم انجام دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که 
»وزیر یا وزرای بعدی که ممکن اســت در نوبت تغییر 
باشــند و مجلس بخواهد نسبت به آن ها اقدام نظارتی 
داشــته باشد چه کسانی هستند؟ آیا ممکن است وزیر 
بهداشت با مشکالت اخیر حوزه دارو در نوبت تغییر 
باشــد؟«، گفت: اعتقاد من این نیست که با تغییر وزیر 
مشکالت در حوزه وزارت بهداشت برطرف خواهد 
شــد. در حوزه وزارت بهداشت و درمان ما به اصالح 
امور، تغییــر فرآیندها و تغییر برخی از مدیریت ها در 
بدنه این وزارتخانه نیاز داریم که سواالت، مطالبات و 
مباحث نظارتی که نسبت به وزیر بهداشت وجود دارد 
پاســخ داده شود. این موارد را می شود ترمیم کرد و می 

توان با اجرای برخی از برنامه ها برطرف کرد.

وی ادامــه داد: البته ما انتظــار داریم که وزارت 
بهداشــت هم به صورت کالمی و هم در عملکرد از 
مــردم به دلیل بحث دارو و مشــکالت به وجود آمده 
عذرخواهی کند چراکه واقعا فشاری که به مردم در تامین 
دارو وارد شده قابل توجیه نیست. حسینی عنوان کرد: 
اما درخصوص وزرایی که ممکن است در نوبت تغییر 
باشند شاید باز هم یکی از اولین گزینه ها وزارت صمت 
باشــد که با توجه به عدم بهبود در شیوه پیشبرد کارها 
و تداوم مشکالت باعث می شود دغدغه ها و انتقادات 
همچنان به قوت خود باقی بماند؛ شاید باردیگر مجلس 
به این نتیجه برســد که نسبت به وزیر صمت تصمیم 
متفاوتی اتخــاذ کند. وی افزود: به عقیده من اگر امور 
این وزارتخانه اصالح نشــود، استیضاح وزیر صمت 
می تواند دوباره مطرح شــود، در بحث خودرو هنوز 
چیزی که انتظار می رفت صورت نگرفته است و تا االن 
 فقط بازی با کلمات در حوزه واردات خودرو صورت 

گرفته است.

سرویس سیاسی- عضو کمیسیون 
عمران مجلس گفت: شرایط فعلی کشور 
اجازه تفکیک وزرات راه وشهرســازی را 
نمی دهد به همین دلیل بهتر است تفکیک 
زمــان دیگری انجــام شــود. راه اندازی 
وزارتخانه راه و شهرسازی در حال حاضر 
مشکلی را حل نخواهد کرد فقط می تواند 
بروکراســی اداری برای دریافت مجوز را 
بیشتر کند با توجه به اینکه در حال حاضر 
نماینــدگان مجلس درخصــوص اینکه 
وزارتخانه راه و شهرسازی از مسکن جدا 
شود بحث هایی داشته اند. مخالفان معتقد هستند که این تفکیک می تواند بحران 
مســکن و راه را دوچندان کند در این خصوص مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون 
عمران یکی از مخالفان دالیل مخالفتش را بیان کرد. مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون 
عمران درخصوص تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به خبرنگار مهر گفت: در 
ابتدای دولت سیزدهم پیشنهاد تفکیک وزارتخانه داده شد اما در آن زمان نه دولت 
راضــی بود و نه اینکه رأی نمایندگان به حد نصاب رســید بنابراین این تفکیک 
صورت نگرفت و امروز برای این تفکیک دیگر وقت نیست. وی در ادامه چرایی 
اینکه در حال حاضر وقت تفکیک نیست گفت: در شرایط فعلی که در بحران هستیم 
نمی توان این کار را انجام داد به طور مثال در میدان جنگ نمی توان گفت لشکر بیایید 
می خواهیم آرایش جنگی را تغییر دهیم در حال حاضر هم همین وضعیت است در 
شرایط بحران هستیم بحران مسکن و راه خودش دست کم از جنگ ندارد بنابراین 
در حال حاضر این اصاًل به صالح نیست. مجتبی یوسفی در ادامه بیان کرد: تفکیک 
وزارتخانه یک سال تا یک سال و نیم زمان می برد و این هم دلیل دیگری است که 
وثت تفکیک نیست را نشان می دهد اگر اول کار دولت بود زمان برای تفکیک داشتیم 
و هماهنگی هم انجام می شد اما امروزه هماهنگی نمی شود کرد. این عضو کمیسیون 
در پایان بیان کرد: در حال حاضر دولت وزیر را معرفی کند تا بحران مسکن و راه 
بیشتر از این به چشم نخورده است این بحران ها با مدیریت بهبود پیدا خواهد کرد.

معــاون  سیاســی-  ســرویس 
گردشگری کشــور تاکید کرد: بخشی از 
طرح سامان دهی تعطیالت کشور در قالب 
اصالح ماده ۸۷ مدیریت خدمات کشوری 
و بخشــی در سند تحول دولت پیگیری و 
در قالب الیحه ای توسط رییس جمهور به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.
علی اصغر شــالبافیان با اشاره به دو 
راهبــرد توزیع زمانی و مکانی ســفر در 
راستای توسعه گردشگری داخلی، گفت: 
معرفی مقاصد مکمل و جایگزین در ایام 
اوج سفر همچنین طرح سازمان دهی تعطیالت با هماهنگی وزارتخانه های ورزش 
و جوانان و آموزش و پرورش، همچنین سازمان اداری  استخدامی کشور و معاونت 

حقوقی رییس جمهوری در دستور کار معاونت گردشگری قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیگیری طرح ساماندهی تعطیالت با دو رویکرد استفاده بهتر 
از تعطیالت رســمی کشــور برای رونق دادن به حوزه گردشگری و اضافه شدن 
یک روز به تعطیالت هفتگی، اظهار داشــت: بخشــی از این ماموریت در اصالح 
ماده ۸۷ مدیریت خدمات کشــوری که در دستور کار دولت قرار داشت، پیگیری 
و نهایتا طی جلســات متعدد در تاریخ ۱۸ آبان ماه امســال توســط هیأت وزیران 
تصویب و توســط رییس جمهور در قالب الیحه ای برای تصویب تقدیم مجلس 
شــد. معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
بیان اینکه هدف طرح ساماندهی تعطیالت در اصالح ماده ۸۷ مدیریت خدمات 
کشــور محقق نمی شد، تصریح کرد: در سند تحول دولت تکلیفی برای معاونت 
حقوقی رئیس جمهوری تعیین شده بود که این فرصت را برای ما ایجاد کرد، بقیه 
اجزای طرح سامان دهی تعطیالت در قالب تشکیل کارگروهی در دستورکار باید 
قرار بگیرد. شالبافیان در توضیح اهمیت پیگیری این طرح خاطرنشان کرد: اجرای 
طرح ساماندهی تعطیالت می تواند فرصتی را برای سفرهای کوتاه مدت به شهرها 
و روستاهای کم تر شناخته شده در اطراف شهرهای بزرگ فراهم کند. با توجه به 
این که در حال حاضر برخی شــهرهای بزرگ تنها یک روز تعطیلی دارند، امکان 
برنامه ریزی چنین سفرهایی وجود ندارد. وی این طرح را برای درون زا کردن اقتصاد 
گردشگری، مهم دانســت و ابراز داشت: چنین سفرهای کوتاه مدتی می تواند به 
رونق کسب وکارهای منطقه ای همچنین معرفی مقاصد کمتر شناخته شده و رونق 
گردشگری داخلی کمک  کند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۸ آبان ماه 
۱۴۰۱ از تهیه الیحه ای برای تعیین ساعت کاری و تعطیل کردن دو روز پایانی هفته، 

پنجشنبه و جمعه برای کارکنان سراسر کشور خبر داده است.

سرویس سیاسی- مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: با هدف 
زمینه سازی برای برگزاری انتخابات باشکوه در سال آینده، به صورت هفتگی 
نشست های تخصصی استانی تشکیل می شود. محسن اسالمی در آیین افتتاحیه 
سالن شهید سلیمانی ستاد انتخابات کشور که با حضور محمد رضا غالمرضا 
معاون سیاســی وزیر کشور و مدیران ارشــد انتخابات استان خراسان شمالی 
برگزار شــد، این مطلب را مطرح کرد. مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشــور 
با بیان اینکه در نشســت امروز شــرایط و امکانات فنی و زیرســاختی استان 
خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت؛ اظهار کرد: با توجه به بازه زمانی باقی 
مانــده به برگزاری انتخابات، ضرورت دارد به صورت جدی تقویت امکانات 
زیرساختی و پشتیبانی استان های کشور پیگیری شود. اسالمی یادآور شد: در 
این نشســت ها از نزدیک مطالبات، خواسته ها و نیازهای فنی و نیروی انسانی 
استان در امر برگزاری انتخابات بررسی می شود. وی خاطرنشان کرد: تاکنون 
نشست های تقویت برگزاری انتخابات ۱۲ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، زنجان،  کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 
لرســتان، همدان، قم، خراســان رضوی و خراسان جنوبی تشکیل شده است. 
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشــور در بخش دیگری از صحبت های خود 
به مقوله اهمیت انتخابات در منظومه فکری و گفتمانی نظام جمهوری اسالمی 
ایران اشــاره کرد و گفت: انتخابات بســتری مطمئن برای تحقق مردم ساالری 
دینی است و وظیفه همه ما به عنوان مجریان این امر خطیر، فراهم سازی هر چه 
قوی تر و با شکوه تر انتخابات و حضور آحاد جامعه در آن است. اسالمی افزود: 
برنامه ریزی وزارت کشور در موضوع انتخابات، ارتقای مشارکت مردم است 
و در این خصوص باید از همه ظرفیت ها برای تحقق این امر مهم بهره گیریم. 
وی با اشــاره به تالش ها و اقدامات صورت گرفته در مجموعه وزارت کشور 
برای برگزای انتخاباتی سالم، منظم و قانونمدار در کشور، گفت: الیحه جامع 
انتخابات با امضای مقام عالی وزارت تقدیم معاون اول ریاست جمهوری شده 
است و انتظار می رود با تایید نهایی این الیحه در هیات دولت و مجلس شورای 
اسالمی بتوانیم برنامه ریزی های الزم را برای برگزاری انتخابات صورت دهیم. 
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور تصریح کرد: مالک اصلی در تدوین این 
الیحه، اعمال ۱۸ بند سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی است که 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب شده است.

آن چیــزی که از دولت انتظار می رود و مردم انتظــار دارند در اولویت قرار دادن 
این مطالب اســت که مورد مطالبه و توجه مقام معظــم رهبری بوده مانند بحث 
معیشــت و اقتصاد و قطعا در کنار آن مســائل فرهنگ جامعه. این ها موادی بود 
که از روز اول توســط حضرت آقا مطرح شــد اما دولت به شکل عملی و در بحث 
اقداماتی که باید صورت دهد در این دو ســه مقوله عملکرد قابل دفاعی نداشــت.

گفت وگو با منتقدین

قرار است ترور شوید

صیانت از اعتراض ها 

واکنش متکی 

خانه پدری 

شعار »زن، زندگی، آزادی« 

برادر داعش بود

ترور رسانه ای 

نسترن فرخه

نماینده مردم بافق در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه دشمنان قسم 
خــورده مــا به ویژه آمریکا به کمتر از اختالفات قومی، جنگ داخلی و نابودی 
امکانات دفاعی و نظامی ما راضی نیســتند، تاکید کرد: باید طوری با وحدت 
عمل کنیم که دشــمن به اهداف شوم خود نرسد. صباغیان تاکید کرد: امروز از 
مقام معظم رهبری می خواهم با توجه به اینکه رئیس مجلس رئیس فراکسیون 
اکثریت هم هست و شاید هفتگی با مقام معظم رهبری جلسه دارند و مسائل را 
مطرح می کنند، در این مجلس یک فراکسیون شاخ شکسته به نام مستقلین والیی 
وجود دارد که از مقام معظم رهبری می خواهم فرصت دهند تا این فراکسیون 
نیز بتوانند حرفشــان را بزنند. وی در پایان گفت: من از ایشــان می خواهم اگر 
صالح می دانند پیشقدم شده و با منتقدین صحبت کنند. اگر ما صحبت نکنیم 
دشمن از این فرصت استفاده خواهد کرد. اگر کسانی که منتقدند کنار گذاشته 
شــوند انتظاری نباید داشــت که حمایت کنند. اگر با فرزند و خانواده خودت 
نیز صحبت نکنید جبهه می گیرد و از تو حمایت نمی کند. انشاءاهلل که بتوانیم 

همه با هم طوری با وحدت عمل کنیم که دشمن به اهداف شوم خود نرسد.

فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این که با توجه 
به هشــدارهای صریح نهادهای امنیتی درباره قرمز بودن منطقه آبســرد، علت 
عدم رعایت توصیه های امنیتی در حادثه ترور شهید فخری زاده چه بود، گفت: 
به صرف هشــدارها نمی توان، زندگی را تعطیل کرد. همان گونه که به من هم 
آمدند و گفتند: »شــما قرار است ترور شــوید.« اگر قرار است من ترور شوم، 
پس نباید زندگی کنم؟ نباید رفت وآمد داشته باشم؟ نباید سخنرانی کنم؟ نباید 
کالس بروم؟ نیروهای امنیتی باید هر واقعه ای را پیش بینی کنند. عباسی افزود: 
آقای فخری زاده فردی نبود که سرخود اقدامی برخالف امنیت خود و دیگران 
انجام دهد. اگر نیروهای امنیتی مطلع بودند یا اگر خأل امنیتی داشــتیم، قاعدتا 
بایــد از این اقدام جلوگیری می کردند. تمام افرادی که در خطرند باید زندگی 
کنند. آنهایی که شهید شدند نیز زندگی و کار داشتند. پس ما نباید به خاطر تهدید 

دشمن خود را زندانی کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات 
را به رســمیت  شــناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می دانیم اما باید 
توجه داشــت که دشمن به دنبال سوءاســتفاده از اعتراضات و تبدیل آن ها به 

اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیش بینی شود تا از اعتراض ها صیانت شود.

رئیس خانه احزاب کشــور گفت: ما زمزمه تغییر قانون اساسی را داریم و 
حرف هایی هم در کشــور می شــنویم. اوال باید بدانید، در این موضوع افرادی 
خاص، به دنبال مواردی خاص و ارکانی خاص در قانون اساســی هســتند. در 
قانون اساسی که حجاب ذکر نمی شود، در قانون اساسی امهات و ارکان اساسی 

کشور ذکر می شود.

سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییتر خود 
در مورد بازی ایران و آمریکا و حواشی آن نوشت: »تیم ملی چه ببرد چه ببازد 
تیم ملی ماســت.از بردش خوشحال و از باختش غمگین می شویم. آن کس که  
از باخت تیم ملی به خاطر سیاست خوشحال می شود، شبیه کسی  است که به 
خاطر اختالفات خانوادگی خانه پدری را به آتش می کشد. به هوش باشیم  ایران 
خانه پدری همه ماست؛ اگر خانه پدری آسیب ببیند همه آسیب خواهیم دید.«

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: این روزها شعار بعضی ها زن، زندگی، آزادی شده است؛ شعاری که 
جمهوری اسالمی ایران نه در شعار بلکه در عمل آن را اجرا کرد.ابوالفضل 
ابوترابی در نشســت علنی مجلس شــورای اسالمی و در نطق میان دستور 
خود، گفت: این روزها شــعار بعضی ها زن، زندگی، آزادی شــده اســت. 
شــعاری که جمهوری اسالمی ایران نه در شــعار بلکه در عمل آن را اجرا 
کرد. طبق آمار بین المللی قبل از انقالب شــکوهمند کشورمان میزان سواد 
زنان کشــور ۵۴ درصد بوده و درحال حاضر به ۸۷ درصد رســیده است و 
۵۲ درصد دانشــجویان دانشگاه های کشــور را دختران تشکیل می دهند و 
اولین کشــور از لحاظ ســوادآموزی دختران در کوتاه ترین زمان جمهوری 

اسالمی ایران است. 
وی  افزود: طبق آمار بین المللی میزان امید به زندگی که میانگین طول 
عمر انســان را نشان می دهد، پیش از انقالب ۵۴ سال بوده و درحال حاضر 
همتراز کشورهای پیشرفته دنیا به ۷۶ سال رسیده که نشان دهنده دسترسی 

مردم به درمان و آب آشامیدنی سالم و تغذیه مناسب است.

امام جمعه نسیم شهر خطاب به حسن روحانی گفت: لعنت خدا بر تو و 
کسانی که در حزب تو حرکت می کنند. علی حسینی، امام جمعه نسیم شهر 
که در خطبه های نمازجمعه این شهر، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق 
را پدر داعش خطاب کرده بود، در جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان 
گفــت: به من پیام دادند که گفتید روحانی پدر داعش بود، آمریکایی ها پدر 
داعش بودند. اما ما می توانیم بگوییم حســن روحانی برادر داعش بود، باید 
انصاف را رعایت کنیم! او با اشاره به تعطیلی مدارس و نمازهای جمعه در 
ایام شیوع کرونا اظهار داشت: در آن زمان چه گرگهایی برنامه ریزی کردند 
نمازجمعــه تعطیل شــود . روزی هفتصد تن بر اثــر کرونا می مردند، ولی 
روحانی دستش را بر ریش خود می کشید و می گفت تا برجام امضا نشود، 
به ما واکســن نمی دهند، ولی آیت اهلل رییســی میلیونها دوز واکسن وارد و 
میلیونها دوز تولید و میلیونها دوز صادر کرد.وی خطاب به روحانی گفت: 
لعنت خدا بر تو و کســانی که در حزب تو حرکت می کنند. ملعون! لعنت 

خدا بر تو و تفکر خبیثت. این گرگها آسیب به کشور زدند.

علی خضریــان در تذکری گفت: در اتفاقات اخیر جریان ضدانقالب 
نتوانست اکثریت جامعه ایران عزیز را با خود همراه کند و فضا را به سمت 
ایجاد چالش جدیدی ببرد لذا این جریان همچون دهه ۶۰ به ســمت ترور 
رفته است؛ یکی از ترورهای اخیر، ترور رسانه ای یکی از خبرنگاران فارس 
به نام آقای ســید احسان حسینی اســت. نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ترور رسانه ای نسبت به خبرنگار فارس صورت گرفته 
اســت، گفــت که خبرنگاران آبروی خود را بــرای حفظ نظام و انقالب به 

میدان آورده اند.

کانال تلگرامی روزنامه  »شرق« از بازداشت نسترن فرخه، خبرنگار این 
روزنامه خبر داد. ماموران با حضور در منزل، نســترن فرخه را بازداشــت و 
تلفن همراه او و خانواده و لپ تاپش را ضبط کردند. دالیل بازداشت فرخه، 

هنوز مشخص نیست.
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