هرکس گذرش به مجلس بیفتد ،می افتد!

اروپا هم مثل آمریکا قابل اعتماد نیست

مجلس اصالحطلبان بــرای آنکه از
مجلس آقای الریجانی و
حمید رســایی-نماینده ســابق مجلس :در حال حاضر
ِ
ِ
قافله عقب نماند ،جدی شــده و به هر کســی که گذرش به مجلس بیفتــد ،رأی منفی میدهند .حال میخواهد شــخص
آقای روحانی باشــد یا یکی از وزرای آقای روحانی .متاســفانه بنده عزمی بــرای تغییر و تحول در دولــت هم نمیبینم و به
نظر میرســد بنای تحول وجود ندارد .این درحالی اســت کــه چارچوبها غلط اســت و نوع پایهگذاری که بر آن اســاس
نمایان

دیوار دولت باال آمــده ،یعنی اعتمــاد به غرب ،غلط اســت و درنتیجــه هرچه باالتر میآیــد ،کجی دیوار بیشــتر
میشود.

2

سرمقاله

عمران خان؛ واسطه بازگشت

رحمان قهرمان پور :کارشناس مسائل بینالملل :آنچه االن در عرصه تصمیمگیری اهمیت دارد این است که منتظر باشیم ببینیم یک ماه
و نیم بعد که انتخابات کنگره برگزار میشود ،چه خواهد شد .ارزیابیها این است که موقعیت ترامپ مستحکم نیست و شرایط شکنندهای
دارد و اگر نتواند اکثریت کنگره را به دست آورد در سیاســتهایش تجدیدنظر خواهد کرد چرا که حمایت الزم را از کنگره برای پیشبرد
برنامههایش میگیرد .به نظر برخی این فرصت وجود دارد و حتی به نظر میآید اروپاییها هم منتظر نتایج انتخابات کنگره آمریکا هستند.
اروپاییها سابقه خوب و مثبتی در مذاکرات ایران با اروپاییها در سالهای گذشته در بحث هستهای نداشتهاند و همواره نشان دادهاند که
استقالل عمل خود را نتوانستند در مقابل آمریکا حفظ کنند.
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نمایندگان با فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان»
مخالفت کردند

«نه»مجلسبهشفافیت
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

بهارســتان به طرح «شفافیت آرای
نمایندگان» رأی مثبت نداد .ترس از
ردصالحیت توسط شورای نگهبان
در دورههای بعدی ،شاید عامل اصلی
این رأی منفی بود .موضوعی که برخی
بهارستاننشیناننیزپیشازاینبهآن
اشاره کرده بودند.
در جلسه روز گذشته ،نمایندگان مجلس
با بررسی طرح مربوط به شــفافیت آرای
نمایندگان با یــک فوریت مخالفت کردند
لذا این طرح به صــورت عادی در مجلس
بررسی میشود.
یک فوریت طرح الحــاق دو تبصره به ماده
 ۱۱۹قانــون آییننامه داخلــی مجلس با
امضای  ۶۰نماینده در جلسه علنی دیروز
مورد بررســی قرار گرفت که نمایندگان با
 ۵۹رأی موافق ۱۰۸ ،رأی مخالف و پنج رأی
ممتنع از مجموع  ۱۹۴نماینده حاضر در
مجلس با آن مخالفت کردند.
قبل از رأیگیــری درباره فوریت این طرح
تعدادی از نمایندگان درخواستی را مطرح
کردند مبنی بــر اینکه طبق مــاده ۱۲۴
آییننامه ،رأیگیری به صورت علنی باشد.
به این معنا که مشخص شود هر نماینده چه
نظری نسبت به این طرح دارد .در این شرایط
باید نمایندگان آرای خود را روی کاغذ با قید
نامشان اعالم کنند .این درخواست به رأی
مجلس گذاشته شــد که نمایندگان با ۵۷
رأی موافق ۱۱۰ ،رأی مخالفت و هفت رأی
ممتنع از مجموع  ۱۹۴نماینده حاضر در

رأی گیری بر اساس آئین نامه
داخلی مجلس است و طبق قانون
باید رأی گیری در مجلس به
جز مواردی که خود نمایندگان
درخواست علنی شدنان را دارند
مخفی باشد.
برخالف سیاسیون ما که به عنوان مثال با
حمایت لیســت اصالح طلب وارد مجلس
میشوند و بعد در راســتای سیاستهای
اصولگرایــان حرکــت میکننــد و رأی
میدهند!
فاطمه ســعیدی نماینده اصــاح طلب
مردم تهران در این بــاره میگوید« :مردم
حق دارند و باید بدانند رأی وکالیشان در
مجلس چیست با شفافیت رأی نمایندگان
راه معامله کردن بر ســر منافع مردم بسته
خواهد شد».

همچنین محمود صادقــی دیگر نماینده
اصالح طلب مردم تهران و عضو فراکسیون
امید مجلس در توئیتر خود نوشت« :طرح
شفافیت آرای نمایندگان کیفیت عملکرد
نمایندگان را بهبود خواهد داد .فراکسیون
شفاف سازی برنامه جامعی برای شفافیت
پارلمان در دست تهیه دارد؛ این برنامه شامل
عملکرد نمایندگان در صحن ،کمیسیون
و ارتبــاط با مــوکالن و عملکــرد رئیس،
هیئت رئیسه و نظام اداری و مالی مجلس
میشود».
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا و عضو
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس نیز این
طرح را موجب کیفیت رأی نمایندگان در
مجلس دانست و در توئیتر خود نوشت« :با
آرای نمایندگان قانون گذاری انجام میشود؛
شــفافیت آراء بر کیفیت رأی و کارآمدی
نمایندگان و آرامش مجلس و نظم در صحن
خواهد افــزود و این اقدام تاریخ ســرآغاز
شفافیت در همه امور کشور خواهد شد».
از چندهفته قبل که موضوع بررســی این
طرح مطرح شــد ،برخی کاربران توئیتری
با نهیب زدن به نمایندگانی که به هر نحوی
این طرح را امضا نکرده بودند ،نوشتند «فقط
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غی

انه

مجلس با آن مخالفت کرد.
***
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس از
طرحهای پُر سر و صدای هفتههای گذشته
بود .طرحی که معیاری مناسب برای ارزیابی
مردم از نظرات نمایندگان و گامی مهم در
راستای شفاف ســازی آرا وکالی ملت در
مخالفت و موافقت با طرحها و لوایحی است
که در مجلس به رأی گذاشته میشود.
برخــاف نمایندگانی که روز گذشــته به
این طرح رأی منفی دادند ،کارشناســان
و صاحبنظران مســائل سیاسی و بسیاری
رسانهها و کاربران شــبکههای اجتماعی،
تصویب این طرح را موجب ارتقای کیفیت
رأی و کارآمــدی نماینــدگان و اقدامــی
مؤثر برای شــکل گیری مطالبات مردم از
نمایندگان و شــفافیت قوانین و مصوبات
مجلس میدانند.
در روزهای گذشته و در شبکههای اجتماعی
حمایت زیادی از سوی کاربران از این طرح
شد و مردم امیدوار به رأی آوری دوفوریت
آن بودنــد .با این حال برخــی نمایندگان
مجلــس آن را کپی بــرداری از طرح یک
فوریتــی با همین نــام از ســوی اعضای
فراکســیون امید میدانند که در هشــتم
آذرماه سال گذشته به هیئت رئیسه ارائه و
در نوبت مورد بررسی قرار گرفت.
طرح شــفافیت آرا یکی از ابزارهای به روز
نظارتی است .در کشورهای توسعه یافته،
هر فردی شناسنامه مستقل خود را دارد و
با حضور در پارلمان ضمن تالش و همسویی
با سیاستهای ملی کشور ،چرخش 180
درجهای ندارد و دوگانــه عمل نمیکند.

عکس:ایرنا

ادامه از صفحه  :1دردهای اقتصاد کشور و
مردم را دوا نکرد ،بلکه باعث شد یک سری
افراد سودجو و فرصت طلب به رانتهای
ارزی آنچنانی دست پیدا کنند و به دنبال
اقدامات مخربی که انجام دادند ،وضعیت
را نه تنها بهتر که بحرانی تر نیز کردند.در
این میان ،آنچه آسیب بیشتری می بیند
و هر روز بر مشــکالتش افزوده می شود،
قشر محروم و مستضعف جامعه ،قشرهای
متوســط و کارگــران و حقوقبگیــران
هستند.
گویا قرار است بر خالف برنامه ریزی برخی
کشورها که تالش دارند فقر را در کشورشان
ریشه کن و قشــرهای متوسط و ضعیف
را تواناتر کنند اینجا قرار اســت دو طبقه
مرفه و فقیر شــکل بگیرد که البته سهم
افراد مرفــه ،درصد کمی از مــردم بوده و
اکثریت نیز فقیر باشند .اینها موضوعاتی
اســت که در چند وقت اخیر  رهبر معظم
انقالب هم در برابر آن لب به انتقاد گشودند
و تأکید کردند ،مســئوالن دســتگاه ها و
دســت انــدرکاران اداره کشــور
باید فکر اساســی به حــال این وضعیت
بکننــد ،چــون فشــار زیــادی از ناحیه
گرانی ها بر مــردم وارد می شــود .آنچه
باید مهمترین دســتور کار دســتگاه ها و
نهادهای مسئول باشــد ،ایجاد ثبات ،رفع
مشــکالت و برخورد با افرادی است که از
این وضعیت سوءاســتفاده می کنند و با
ســوداگری تالش دارند جیب خود را پر
کنند.
اما طــی روزهــای گذشــته ،خبرهای
تأســف بــاری از احتکار میلگــرد ،آهن،
لوازم آرایشــی و بهداشــتی ،شــوینده،
برخی کاالهای اساســی نظیر برنج و قند
و شــکر ،لوازم خانگی و  ...بــه گوش می
رســد که وقتی آن را با رفتار مردم برخی
کشــورهای دیگــر در حین مشــکالت
و بحران ها مقایســه میکنیم ،اصال باور
کننده نیســت؛ اینکه ادعای مســلمانی
داریم و در این شــرایط به تنها چیزی که
غیر از جیب و ســودمان فکر نمی کنیم،
مسلمانان و دیگر شــهروندان کشورمان
اســت .احتکار امری مذموم در همه نقاط
جهان است؛ در کشور ما نیز هم در قانون
و هم در شرع احتکار  نکوهش شده ،ولی
رقم هــای عجیب و غریبــی در خصوص
کاالها ،لوازم و اجناس احتکار شــده ،آن
هم در چنین شــرایط نامناســبی اعالم
می شود؛ انگار که منع قانونی در این زمینه
وجود ندارد احتماال این افراد به هدفی جز
وارد کردن ضربه هــا و لطمات اقتصادی
بیشتر به کشور و مردم فکر نمی کنند .در
این میان یکی از نمایندگان سابق مجلس
اخیرا پیشــنهادی داده که بی شــباهت
به قانون افشای فســاد در آمریکا نیست.
او گفتــه ،یک درصد هدیه بــرای افرادی
در نظر بگیرید که محــل اختفا و احتکار
کاالها را لو مــی دهند .در آمریــکا نیز با
حفظ اســم و رسم اشــخاص و به منظور
مقابله با هرگونه فساد ،به فرد افشاکننده
یک مفســده در صورت اثبات ،درصدی
از مبلغ آن فساد اعطا میشود؛ موضوعی
که هرچند جای بررســی و تأمــل دارد و
مــی توانــد از شــیوه هــای مقابلــه و
برخــورد بــا فســاد و احتــکار باشــد؛
آیــا بایــد در یــک کشــور اســامی
که انقالبش بر پایه فرهنــگ و اخالق بنا
نهاده شده اســت ،چنین شرایطی پیش
بیاید ،که نیاز به چنین طرح هایی داشته
باشــیم؟ معلــوم نیســت چــه بر ســر
مردم و اخــاق و دیــن ما آمــده که به
چنین شــرایطی دچار شــده ایم؛ هر چه
هســت اگر از هم اکنون هــم برخورد با
مفاســد جدی و قاطــع باشــد ،موجب
خوشــحالی مــردم و بهبــود وضعیــت
خواهد بود.
حاال که مشــخص شــده ،چندصد هزار
سکه فقط توسط  10نفر خریداری شده ،یا
اینکه هر روز انبار و محل احتکار جدیدی
از کاالها اعالم می شــود ،باید دســتگاه
مربوطه مطابق با دســتور صریح رهبری،
برخورد جدی با عوامــل چنین اقداماتی
انجام بدهنــد؛ مصادره چنیــن اموالی به
نفــع عمــوم مــردم و وارد کــردن آن با
حجم باال به بازارها برای شکســته شدن
قیمتهــا ،در نظر گرفتــن جریمه های
ســنگین برای چنین افرادی و مســائلی
از این دســت ،می توانــد از راهکارهای
جدی باشــد که باید هر چه زودتر انجام
شود.

خارج از گود سیاست

استخرفرحیادته؟
1
محمد هاشــمی برادر مرحوم
هاشمی گفت :به آقای هاشمی فحاشی
میکنند.متهممیکنندوتوهینمیکنند.
باید رسیدگی شود .آقای کریمی قدوسی
میداند که استخر فرح کجاست .استخر
فرح در حقیقت در مشهد است که وقتی
آقای قدوسی فرمانده بسیج مشهد بود،
برای شنا به آنجا میرفت و با دوستانش
در آنجا درباره چنین مسائلی صحبت و
رایزنی میکرد .استخر فرح یک عالمت
و کد است بین آنها و اال در تهران چنین
استخری وجود ندارد.

فضای مجازی

خامباجی! برای عاقبت بهخیری خودت و شوهرت نماز بخون

فکرینکردهاند
 2خجسته،عضوکمیسیونشوراها
و امور داخلی مجلس گفت :ســران سه
قوه تصمیماتــی را که باید بــرای حل
مشکالت معیشــتی مردم میگرفتند
تاکنون نگرفتهاند .امیدوارم نتیجه سوال
از رئیسجمهور این باشد که سران سه قوه
مخصوصاًآقایرئیسجمهوربهمیانمردم
برودوباتوجهبهمشکالتمردمراهکارارائه
دهند.فشارهایاقتصادی ،استخوانمردم
را خرد میکند و آقای رئیس جمهور باید
در جلسه سوال از رئیس جمهور برنامهاش
را برای حل مشکالت مردم مطرح میکرد.

گیشه بین الملل

بازتابیکسفرغیرقابلپیشبینی

نسل فردا :محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه کشورمان سفری ناگهانی به سوریه
داشت .این ســفر در آستانه نشست سران
روسیه،ایرانوترکیهدرتبریزصورتگرفت.
نشستی که قرار است روز جمعه با حضور
روسای جمهور سه کشــور برگزار شود و
گمانــه زنیهایی دربــاره احتمال حضور
«بشار اسد» در این نشســت هم شنیده
میشود .در نشست قبلی ،اسد شرکت نکرد
و علت آن را عدم دعوت رســمی از سوی
اردوغان عنوان کردند .این بار گفته شــد
شاید ظریف به سوریه رفته تا اسد را برای
حضور در این نشست راضی کند .به هرحال
همان طور که پیش بینی میشد این سفر
ناگهانی بازتاب ویژهای در رسانههای رژیم
صهیونیستی داشت .شبکه  10تلویزیون
رژیم صهیونیســتی در گزارشی در پایگاه
اطالعرســانی خود که تصاویری از زیارت
ظریف از حرم حضــرت زینب (س) در آن
گنجاندهشدهبو،بااستنادبهسخنانهمتای
سوریاش ولیدالمعلم اعالم کرد این سفرها
بیانگرهمکاریگستردهبیندوکشوراست
که از طریق حضور شرکتهای ایرانی در

 29امضا برای طرح شفافیت آراء نمایندگان
مجلس! چرا برخی نمایندگان از شفافیت
میترسند ،چرا نمیخواهند بدانیم به چه
چیز رأی میدهند؟»
با این حال حسینعلی حاجی دلیگانی توپ
را به زمین اصالح طلبان انداخته و میگوید
کهبرخینمایندگاناصالحطلبمعتقدنددر
صورت شفافسازی آرا احتمال دارد بعدها
شورای نگهبان آن را در بررسی سوابق آرای
نمایندگان لحاظ کند.
علی ادیانی نماینده قائمشــهر هم از دیگر
مخالفان این طرح اســت که روز گذشته
گفت :رأی گیری بر اساس آئین نامه داخلی
مجلس است و طبق قانون باید رأی گیری در
مجلس به جز مواردی که خود نمایندگان
درخواست علنی شــدنان را دارند مخفی
باشد.
ادیانی این را هم گفته که :مردم رأی ندادهاند
که نماینده به مجلس برود تســبیح بزند،
ریش شانه کند ،به موبایلش مشغول باشد و
به کارهای غیر مرتبط بپردازد .یادمان نرود
صحنعلنیمجلساتاقجراحیقانوناست
مگر میشود جراح در حین جراحی به کاری
غیر از جراحی بپردازد؟!

علی رحمانی -پژوهشگر مسائل شبه قاره:
باید گفت با توجه به تاریخچه نسبت ًا خوب
روابط میان ایران و پاکستان سفر بسیار پر
مشغله وزیر خارجه کشورمان به اسالم آباد
میتواند زمینهســاز بهبود هر چه بیشتر
روابط میان این دو کشور همسایه شود .این
عوامل که میتوانند قدرت مانور دیپلماسی
صلح آمیز جمهوری اســامی ایران را در
روابطش با همســایه دیرین خود تقویت
کنند ،عبارتند از:
 -1سابقه تاریخی و فرهنگی مشترک میان
دو کشور :گسترش زبان فارسی در منطقه شبه
قاره هند و جایگاه برجسته آن در این منطقه به
عنوان زبان رسمی دســتگاه حکومتی میتوان
در گســترش دیپلماســی فرهنگی جمهوری
اســامی ایران در شــبه قاره و علی الخصوص
پاکستان به سیاستهای وزارت خارجه کمک
شایانی کرد و در حقیقت این نکته یعنی نزدیکی
تاریخی و فرهنگی دو کشور همسایه به عنوان
یک برگ برنده برای دســت انــدرکاران حوزه
محسوب

پاکستان و شبه قاره در وزارت خارجه
میشود.
 -2اشتراک منافع در مبارزه با تروریسم :با
توجه به سیاستهای جدید دولت پاکستان ،بر
اساس اتحاد هر چه قویتر با ایران و تالش بیشتر
دولت عمران خان برای مبارزه هر چه بیشــتر با
تروریسم ،نیاز روزافزون پاکستان به مبارزه با پدیده
تروریسم و تکفیر میتواند موجبات نزدیکی روابط
دو کشــور را در دراز مدت فراهم آورد .البته ذکر
این نکته بسیار به جاست که گفته شود آن گونه
که از شــواهد و قرائن بر میآید دکتر ظریف نیز
به این مسئله وقوف کامل دارد و بخش مهمی از
توان خویش را در سفر اخیر خود به پاکستان برای
این مسئله مصروف داشته است .دیدار اخیر وی
با ژنرال قمر جاوید باجوا به عنوان فرمانده ستاد
ارتش پاکستان نشان دهنده اشراف دکتر ظریف
بر اهمیت راهبردی روابط امنیتی ایران و پاکستان
است.
 -3تنش با آمریکا و نزدیکی دو کشــور:
تنشهای اخیر هیئت حاکمــه ایاالت متحده
آمریکا با کشور پاکســتان که یکی از نمودهای
آن قطع کمکهای مالــی  300میلیون دالری
آمریکا برای مبارزه با تروریســم به پاکســتان
اســت ،البته نقطه آغاز تنــش در روابط ایاالت
متحده و پاکستان با اظهارات عمران خان پیش
از نخســت وزیری که از سیاســتهای آمریکا
در افغانســتان انتقاد کرده بود باز میگردد؛ اما
در هر صورت کام ً
ال واضح اســت که این تنش
میان پاکســتان و آمریکا میتواند در شــرایط
فعلی به نفع ایران تمام شــود و باید گفت آقای
دکتر ظریف نیز با ورود به کشــور پاکستان به
عنوان اولین مقــام دیپلماتیک پــس از دولت
عمران خان این مســئله را به خوبی درک کرده
است.

بازسازیسوریهبهمنصهظهورخواهدرسید.
پایگاه اطالعرســانی هیدابروت متعلق به
راستگرایان افراطی اســرائیل هم با اشاره
به اینکه سفر ظریف دومین سفر یک وزیر
ایرانی طی یک هفته به سوریه است نوشت:
«اینسفرنشانمیدهدکهایرانقصدکوتاه
آمدن در مقابل خواست اسرائیل و خروج از
سوریهراندارد.ایندرحالیاستکهنتانیاهو
در سخنرانی خود در مرکز هستهای دیمونا
بر اقدام علیه ایران در خاک سوریه تاکید
کرده است ».یدیعوت احارانوت هم با چاپ
تصویری از دیدار ظریف با بشار اسد جمله
«نقشههایغربدرمنطقهشکستخورد»
رابرایتیتراینخبراستفادهکردکهازبیانیه
دفتر ریاستجمهوری ســوریه بعد از این
دیدار اقتباس شده است.این در حالی است
کهروزنامههاآرتصدرتحلیلیدراینرابطه،
سفر محمدجواد ظریف به سوریه را برای
انجام آخرین هماهنگیها پیش از جنگ
بزرگ ارتش سوریه در ادلب واقع در شمال
غربی این کشــور و نیز نشست سه جانبه
روســای جمهور ایران ،روسیه و ترکیه در
تهراندانست.



وزیرمتواضع!
 3وزیر دهه شصتی وزارت ارتباطات
اخیــرا ًدر مجلســی از زندگی الکچری
برخی مدیران کل انتقاد کــرد و گفت:
شنیدهام برخی مدیران ادارات حتی برای
خانوادههای خود هم راننده اختصاصی
دارند .حاال ما مدام حرف بزنیم و بگوییم
میخواهیم به معیشــت مــردم کمک
کنیم .مردم به حرف ما اعتماد نمیکنند،
به عمل ما اعتماد میکنند .من وزیرم اما
خودم بچهام را به مدرسه میبرم و راننده
اختصاصی هم ندارم و خریدهای خانه را
هم خودم انجام میدهم.

محرمانهبود
 4علیرضا رحیمی نماینده مجلس با
اشارهبهانتشارفیلممربوطبهدوتابعیتیهای
مذاکرات از ســوی کریمی قدوسی گفت:
این فیلم چند ماه قبل بــه صورت کامل در
کمیســیون امنیت ملی توســط نماینده
سازمان اطالعات ســپاه پخش و اعالم شد
که فیلم محرمانــه اســت .در آن زمان ما
موضوع دوتابعیتیها را در کمیسیون بررسی
میکردیمونمایندگانسازماناطالعاتسپاه
و مسئولین وزارت اطالعات هم در آن جلسه
بودند و به صورت مصداقی درباره آقای دری
اصفهانیاظهاراتمختلفیمطرحشد.

گیشه داخلی

خودسوزی در بهشت

آغاز فروش خودروهای داخلی ،خودسوزی
در بهشت ،روحانی و هاشمی شاهرودی
غایبان جلسه خبرگان ،سراغ دانه درشتها
بروید ۹۰ ،هزار خودرو در راه بازار ،قیمت
خودرو از شــایعه تا واقعیــت! ،نطقهای
جنجالی سلحشوری و حیدری در مجلس،
وعدههای تمام نشــدنی رئیس جمهور،
دستور پیگیری سه حادثه اجتماعی ،شرط
ادامه برجام ،معامله مسکن با دالر و سکه،
بازسازی اعتماد ملی ،رمز عبور از تنگناهای
اقتصاد و نوسان نرخ ارز یا سوء مدیریت؟
از مواردی اســت که موضوع گزارشهای
خبری و تحلیلی روزنامههای دیروز قرار
گرفت.روزنامههای چهارشنبه ،چهاردهم
شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند
کهنطقآیتاهللجنتیدراجالسخبرگان،
مبنی بــر لزوم برخــورد قضایی بــا دانه
درشتهای متخلف ،نطقهای جنجالی
سلحشوری و حیدری در مجلس ،اظهارات
رئیس جمهور در عسلویه ،مبنی بر اینکه به
قبل از سال  ۵۷بازنمی گردیم ،از مواردی
است که تیتر بیشــتر روزنامههای دیروز
شده بودند .از سوی دیگر ،التهاب بازار ارز و

سکه و اخبار فروش خودروهای داخلی ،از
دیگر موضوعاتی است که روزنامهها ترجیح
دادند در صفحات نخست خود برجسته
کنند .روزنامه اعتماد بــا چاپ تصویری
از آیت اهلل جنتی در مجلــس خبرگان،
این گفته او خطاب به سران قوا «با مردم
حرف بزنیــد» را تیتر یــک کرد.روزنامه
کیهان در گزارش اصلی خود با تیتر «کدام
دست نامرئی با افزایش قیمت ارز گرانی
پمپاژ میکند؟» به بررسی وضعیت بازار
ارز و ســکه پرداخته و در گزارشی دیگر
این جمله آیت اهلل جنتی مبنی بر اینکه
«ســران قوا از رهبری اختیــارات ویژه
دارند و باید پاســخگو باشند» را برجسته
کرد.
روزنامه ایران عنوان دستور پیگیری سه
حادثه اجتماعی را تیتر یک دیروزش کرد
و طی گزارشی نوشت :معاون اول رئیس
جمهوری ،شــهردار تهران و وزیر کشور
برای پیگیری ســه حادثه خودسوزی در
پارک شــهر ،ماجرای کودک زباله گرد و
حمله به مأمور نیروی انتظامی دستورهای
ویژه صادر کردند.

رها عظیمی :نطق پروانه سلحشــوری در جلسه روز
سه شنبه مجلس حسابی خبرساز شد .سلحشوری در
این نطق ،کنایاتی به نهادهای نظامی و شــبه نظامی و
همچنین سران سه قوه و صدا و ســیما زد و درنهایت از
رهبری خواست چارهای بیندیشد؛ چون از نظر او تنها
کســی که در حال حاضر میتواند به کشور کمک کند،
ایشان هستند .سلحشــوری از رفع حصر هم حمایت
کرد و درخواست داد تا با برگزار کردن همهپرسی ،وجه
مردمساالری نظام را باال ببریم.
این نطق جنجالی با واکنشهای تند برخی از نمایندگان
روبهرو شــد از جمله حمیدرضا حاجی بابایی که گالیه
کرد چرا هر کسی هرچه میخواهد ،از تریبون مجلس
میگوید و با او برخوردی نمیشود .پس از پایان جلسه
هم خبر رسید که عدهای از نمایندگان جبهه پایداری
با سلحشور درگیری کالمی پیدا کردهاند .البته خودش
میگوید برخی گالیهها به حق بود و معترضان میگفتند
در کشور اتفاقات خوبی نیز رخ داده است ،اما چرا به آنها

فضای مجازی

حسامالدینآشنا،مشاور
فرهنگیرئیسجمهوری
کهبهتوییتهایپرحاشیه
معروفاست،درصفحه
شخصیخوداینعکسرا
بدونهیچمتنی
منتشرکرد.

اشارهای نکردید.
یکی از نمایندگان معترض ،مهدی کوچک زاده ،نماینده
ســابق مجلس و عضو جبهه پایداری بود که در صفحه
اینســتاگرام خود کاریکاتوری از سلحشــوری منتشر
کرده و در پیوست آن نوشت« :خامباجی :میخواستم
از نهادهای نظامی و شبهنظامی و حضور همهجانبه آنها
در امور کشــور انتقاد کنم ،ولی مگر میشود به گروهی
که سه گانه قدرت ،ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند،
اعتراض کــرد ،نهادهای نظامی به پادگانها برگشــته

فرهنگ
و به وظایف ذاتی خــود بپردازند تا اقتصــاد و
سامان بگیرد.
من :خامباجی به خانهات برگرد و اگر توفیق یافتی دو
رکعتنمازبرایعاقبتبهخیریخودتوشوهرتبخوان؛
قول میدم اندکی از مشکالت مردم کم شود! شوهر ایشون
رد صالحیت شد ،ســر از معاونت وزارت صنایع درآورد
خودشو تو لیست امید تکرار کردن ،اونوقت به نظامیان
شریف کشور ایراد میگیره».

