سرمقاله

وزیر کشور باید پاسخگو باشد

«جوسپ بورل» مسئول جدید سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا بر لزوم انجام
تالشهای همه جانبه برای «زنده نگه داشتن» برجام تاکید کرد و از ایران نیز خواست همه
مســاعی خود را در این زمینه به کار گیرد .بورل گفت« :ما بیشترین عالقه را برای حفظ و
بقای توافق هستهای داریم و از مقامهای ایرانی هم میخواهیم هر چه را که میتوانند ،انجام
دهند تا این توافق زنده بماند ».وی تصریح کرد :ما اکنون هر کاری را که میتوانیم برای حفظ
برجام انجام میدهیم .بورل افزود« :ما به دوستان ایرانی خود میگوییم که بهترین کار برای
آنها این است که اجازه ندهند این توافق بمیرد».

سازمان تنظیم مقررات خسارات وارد شده به اپراتورها را  ۱۰۸۰میلیارد تومان اعالم کرده
است و بیشترین خسارت به ایرانسل وارد شده است .محمد آذری جهرمی گفت :مدیرعامل
شرکت ملی پست کاهش درآمد  ۴۰درصدی روزانه را گزارش کرده است .این آمار به معنای
آسیب دیدن بخش عمدهای از کســب و کارهای کوچک است .وی ادامه داد :بخش اعظم
خسارات مربوط به کسب وکارهاست که سازمان فناوری اطالعات جلسات متعددی با اتاق
بازرگانی ،نظام صنفی رایانهای و اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال جمعبندی
خسارات آنهاست و به محض تکمیل اعالم میکنیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نحوه نامناسب اعالم اصالح قیمت بنزین،
بیان کرد :در جلسه سران قوا تعیین شده بود که وزارت کشور مسئول ابالغ و اجرای طرح
اصالح قیمت بنزین است ،اما به دلیل نحوه نامناسب اعالم این طرح ما شاهد ناآرامیها در
سطح کشور بودیم و اکنون وزیر کشور باید در این خصوص پاسخگو باشد .سید ابوالفضل
موسوی تصریح کرد :نحوه ابالغ نامناسب این طرح منجر به شکلگیری ناآرامیهایی در
کشور و برجای ماندن خسارات مالی و جانی شد و اکنون وزیر کشور باید در این خصوص
پاسخگو باشد.
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 نادیده گرفتن مردم
«بسیار خطرناک» است

وقتی فرمانده ،شهردار تهران را تبرئه میکند و کسی عذرخواهی نمیکند

به نام شهدا ،به کام مخالفان شهردار
راحیل رحمانی /گروه سیاست

Rahil.Rahmani@gmail.com

سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسولا...
تهران است .همان ســپاه یادگار از دوران
جنگ و روزهای حماسه و آتش و خون که
گره خورده بود به نام «احمد متوسلیان» و
شیرمردی از خطه کاشــان به نام «محمد
ابراهیم همت» با آن چشمهایش  ...سردار
یزدی روز یکشــنبه میهمان شورای شهر
تهران بــود و در میــان صحبتهایی که
در حاشیه شــورا با خبرنگاران داشت ،دو
نکته قابل توجه و تأمل به نظر میرســد.
نکاتی که البته در هیاهوی نخســتین روز
ثبت نام کاندیداهــای انتخابات مجلس و
نشست خبری الریجانی ،شاید کمتر دیده
و رسانهای شد .ســردار یزدی در پاسخ به
سوالی درباره اعتراضات اخیر و اینکه حسام
آشنا مشــاور رئیس جمهور عنوان کرده
است که همه کشته شــدهها اغتشاشگر
نبودهاند؛ شما چه میزان از این ادعا را تأیید
میکنید گفت« :بعضی از افراد در ســطح
جامعه توسط اغتشاشگران گلوله خوردند.
این افراد از پشت سر تیر خوردهاند و من این
موضوع را تأیید میکنم ».حداقل فرمانده

سپاه محمد رسولا ...تهران همانند برخی
مســئوالن تالش نکرد که همــه را به یک
چوب براند یا خالف واقعیت سخن بگوید.
نکته بعدی هــم در رابطه با ماجرای حذف
نام شــهدا از تابلوهای شــهری تهران بود
که حدود دو سه ماه قبل ،هیاهو و جنجال
زیادی به راه انداخت و به رسانههای اصولگرا
فرصتی دوباره برای موجسواری و اتهامزنی
به شــهرداری تهران داد .در جلســه روز
یکشنبه شــورا ،گزارش کامل کمیته ویژه
بررسی حذف نام شهدا قرائت شد که مفصل
و طوالنی اســت .به طور کلی و در بررسی
علل و عوامل زمینهســاز حذف نام شهدا،
چندمورد ذکر شده بود از جمله :حذف واژه
شهید به دلیل فرسودگی ،حذف واژه شهید
به دلیل تخریب و حذف واژه شهید به دلیل
عدم درج توسط پیمانکار.
اما در پایان جلســه خبرنگاران از فرمانده
سپاه محمد رسولا ...درباره گزارش قرائت
شده ســؤال کردند که پاسخ سردار جالب
توجه بود« :گزارش بســیار خوبی ارائه شد
و پیشبینی ما هم به همین شکل بود که
این گزارش به همین شکل باشد و الحمدا...
شهرداری و کسانی که امروز در شهرداری

فعال هستند دنبال این نبودند که خدایی
ناکرده به دنبال حذف نام یا آثار شهدا باشند
و تحقیق و پژوهش خوبــی در این زمینه
انجام گرفت ».سردار تأیید و تاکید کرد که
شهرداری و کسانی که امروز در شهرداری
تهــران کار میکنند ،به دنبــال حذف نام
شهدا نبودند و کافی اســت به یاد بیاوریم
دوماه قبل چه جنجال خبری و جریانی در
راستای کوبیدن شهرداری به بهانه حذف
نام شــهدا پیش آمد یا بهتر است بگوییم
«پیش آوردند».
همان زمان البته «حناچی» در واکنش به
جوسازیها گفت که «برخی دنبال مسائلی
غیر از احترام به شــهدا هستند ».شهردار
تهران در توضیح علت حذف نام شــهدا از
تابلوهای شهری چندعلت را ذکر کرد :یک
دلیل فنی و یک دلیل غیرفنی که البته دلیل
فنی ذکرشده ،با واکنشهای منفی مواجه
شــد که معقول به نظر میرسید .حناچی
گفت« :این تابلوها دو دســتهاند یکسری
تابلوها دیوارکوب هستند که بر سر کوچه
و خیابان نصب میشوند که معموالً مناطق
این کار را انجام میدهند .همه آنها به نام
شهید مزین هســتند ،اما یک سری تابلو

العبادی و صدر انتخابات را تحریم کردند

عشایر مسلح عراق به میدان آمدند
در حالی که ائتالف سائرون ،تلویحاً برگزاری همهپرسی
برای انتخاب نخستوزیر جدید عراق را خواستار شده،
کمیسیون حقوقی پارلمان این امر را غیرقانونی اعالم
کرد .پیرو این درخواست العبادی نیز انتخابات را تحریم
کرد .پایگاه خبری المعلومه گزارش داد :این ائتالف طی
اب
حز
ا

بیانیهای گفت که در هیچ یک از نشستهای گروههای
سیاســی برای انتخاب جایگزین عبدالمهدی شرکت
نخواهد کرد و این مسئله به مردم و تظاهراتکنندگان
مربوط است .از سوی دیگر ،کمیسیون حقوقی پارلمان
در واکنش به زمزمههای برگزاری همهپرســی برای

وقتی آیتاله دو نگاه متفاوت به یک طرح مشترک دارد

قب ً
ال خوب بود!

اجرای طرح سهمیهبندی بنزین با مصوبه سران قوا همچنان با
رها سعادت /گروه سیاست
 Raha.Saadat @gmail.comانتقاداتــی همراه اســت .در این میان به نظر میرســد برخی
اظهارنظرها بر سر اجرای این طرح مهم با نگاههای سیاسی همراه
شده است .جالبتر از اظهارنظرهای ضددولتی برخی مقامات رسمی کشور است که «خبرآنالین» به یکی از
آنها اشاره کرده و موضعگیری آیتاله جنتی در دو برهه زمانی در دو دولت احمدینژاد و روحانی را مثال زده
است .آیتاله جنتی واکنشهای متفاوتی به سهمیهبندی بنزین در دولتهای این دو رئیس جمهور داشته که
بازخوانی آن جالب توجه است  .آیت ا ...جنتی ۲۹ ،آبان  ۵ ،۱۳۹۸روز بعد از سهمیهبندی بنزین در دولت روحانی
در جلسه شورای نگهبان گفت :جلب نظر مردم و اقناع آنها و حمایت نخبگان ،مقدمه اجرای طرح افزایش قیمت
بنزین بود که مغفول واقع شد .مسئوالن میبایست برای چنین جراحی مهمی از مدتها پیش اذهان و افکار
عمومی را آماده میکردند و از فواید چنین طرحی همچون واریز بسته حمایتی که برای خود مردم مفید بود،
سخن میگفتند و درمقابل به مضرات ارزانی بنزین همچون قاچاق گسترده سوخت اشاره میکردند که متأسفانه
این اقدام به خوبی صورت نگرفت .همه آنهایــی که اعتراض کردند و به خیابانها آمدند از اشــرار نبودند و
دغدغههای مردم باید درک شود؛ اکنون هم گرانی وجود دارد و اگر بخواهد این طرح ،فشار جدیدی به اقشار
ضعیف وارد کند ،صحیح نیست .مروری بر مواضع پیشین دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری،
حکایت از آن دارد که او واکنش متفاوتی به سهمیهبندی بنزین در دولت احمدینژاد داشته است .آیت ا ...جنتی،
 ۸تیر  ،۱۳۸۶سه روز بعد از سهمیهبندی بنزین در دولت احمدینژاد در نماز جمعه تهران در واکنش به این
طرح گفت :این کاری بود که باالخره باید صورت میگرفت و به نفع همه مردم ،نظام و مملکت است .مسئله
سهمیهبندی بنزین کاری بود که سالها مجلس و دولت به فکر آن بود و اقدام بسیار پسندیدهای هم است؛ زیرا
درست نیست هرچه نفت داریم ،بفروشیم ،بنزین بخریم و آن را بسوزانیم و تنها هوای مملکت را فاسد کنیم.
شیوه کار و اجرای این مسئله وضعیت خاص خود را دارد .البته ممکن است ابتدای کار چون تجربه اول است،
تنشهایی به وجود بیاید؛ اما به تدریج عوارض این مسئله هم از بین میرود .درست نیست سرمایههای عظیم
نفتی که برای ساختن آینده کشور است ،بهای بنزین شده و دود شود و به هوا رود .این اظهارات جنتی در تیرماه
 86و از تریبون نمازجمعه بود که در دفاع تام و تمام از طرح سهمیهبندی بنزین صورت گرفت .همان خطبه
معروف که با ذکر یک خاطره از سوی آیتاله هم همراه بود« :چند روز پیش یکی از دوستان میگفت در زمان
انتخابات در تاکسی از راننده پرسیدم به چه کسی رأی میدهی؟ او گفت :نمیدانم اما مادرم که چند سال پیش
فوت کرده دیشب به خوابم آمده و گفت به احمدینژاد رأی بده ،که از این نمونهها بسیار است».

کودکان پابرهنه در اعتراضات بصره

عکس :شورای شهر تهران

ادامه از صفحه یک...
معموالً هزینه زمین بسیار کمتر از آن است که تأثیر
چشمگیری در کل هزینه تمامشده داشته باشد.
برای اصالح این ویژگــی باید بین مناطق مختلف
تفکیک کرد .نواحی که زمیــن قیمت باالیی دارد
دولت میتواند از طریق واگذاری زمین هزینهها را
کاهش دهد ولی این ابهام وجود دارد که پس از دوره
ساخت دوساله و در شروع بازپرداخت اقساط وام،
زمین دولتی با قیمت همان روز محاسبه میشود
یا با قیمت دو ســال قبل؟ همچنین برای کاهش
هزینههای مسکن در شهرهایی که زمین قیمت
زیادی ندارد باید از طرح عرصه و خدمات درکنار
یکدیگر بهره گرفت؛ یعنــی عالوه بر اعطای زمین
بخشی از خدمات نیز توســط دولت تأمین شود.
در هر دو صورت برای کاهش بیشتر هزینهها باید
قیمت زمین بر اساس ســال شروع طرح محاسبه
شود و نه انتهای آن .در ضمن نباید در پایان دوره
ساخت هزینه بیشــتری از خانوارها مطالبه شود
وگرنه عم ً
ال این طرح به شکست میانجامد.
تأمین منابع
انبوهســازان با اســتفاده از منابع خود و
تسهیالت بانک مسکن که از محل صندوق پسانداز
یکم (خانه اولیها) و وام طرح ملــی اقدام تأمین
میشود و احتماالً یارانه دولتی به ساخت مسکن
اقدام میکننــد .همچنین ســپردهگذاری ۳۰۰
میلیون ریالی در بانک مســکن توسط متقاضیان
طرح اقدام نیز از منابع این پروژه ملی است .سؤال
این است محل منابعی که وامهای بیانشده از آن
پرداخت میشود کجاست؟ دولت در شرایطی که
با کسری بودجه مواجه است این تسهیالت را از چه
طریقی فراهم میکند؟ اگر این تسهیالت از طریق
افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی تأمین شود
موجب افزایش تورم خواهد شد و این تورم در بخش
مسکن نیز وارد میشود.
شرایط ثبتنام و هدفگذاری طرح
هدف گذاری این طرح برای تأمین مسکن
خانه اولیها انجامشده است بنابراین شناسایی خانه
اولی بودن از طریق ســازمان ثبت انجام میشود.
متقاضی باید فاقد مسکن ملکی بوده و نباید قب ً
ال
از امکانات دولتــی و نهادهای عمومــی ،زمین و
تسهیالت وام مسکن و مسکن دریافت کرده باشند.
باید توجه شود که اوالً در این استعالم فقط توانایی
پیگیری اسناد رسمی وجود دارد ولی در شهرهای
کمتر از  100هزار نفر بسیاری از مالکان فاقد سند
رسمی هستند .عدم وجود سند رسمی برای مالکان
و امکان وجود ثبتنام افراد سودجو از طریق خانه
اولیها دو کانال ورود غیرخانه اولیها به این طرح
است .متأهل یا سرپرســت خانوار بودن ،داشتن
حداقل  35سال برای زنان خودسرپرست ،دارا بودن
سابقه سکونت پنجساله در شهر موردتقاضا ،داشتن
شرایط الزم برای دریافت تسهیالت بانکی ،توانایی
تأمین هزینه ساخت مســکن بهغیر از تسهیالت
بانکی ،امکان سپردهگذاری  ۳۰۰میلیون ریالی در
بانک مسکن بهمنظور اطمینان از توانایی متقاضی
در تأمین هزینههای ســاخت مســکن و توانایی
پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیالت دریافتی
به میزان حداقل  15میلیون ریال نیز از دیگر شروط
الزم برای ثبتنام در این طرح است .مجموع اینها
نشان میدهد این طرح در هدفگذاری خود دقیق
نبوده و احتمال خرید خانهها توســط سوداگران
وجود دارد.
قیمت مسکن
در اقــدام ملــی تأمین مســکن ،هزینه
ســاخت هر متر  2.5میلیون تومان گفته شــده
است و واحدهای مســکونی این طرح بین  ۷۵تا
 ۱۰۰مترمربع زیربنا دارند .پس قیمت تمامشده
هر واحد بین  ۱۸۷تا  ۲۵۰میلیون تومان تخمین
زده میشود .بعید به نظر میرســد با تورم حدودا ً
صددرصدی بخش مســکن در بهار  98نسبت به
بهار  97بتوان هر متر زیربنا را باقیمت  2.5میلیون
تومان تمام کرد .بنابراین دولت باید توضیح دهد با
این میزان تورم در بخش مسکن چطور با قیمت هر
متر  2.5میلیون تومان میتواند مسکن عرضه کند؟
توانایی متقاضیان
وام طرح اقدام ملی مســکن  ۷۵میلیون
تومان و نرخ سود بازپرداخت آن  ۱۸درصد در نظر
گرفتهشده است .دوره ساخت خانهها حداکثر دو
سال و بعد ازآن پرداخت اقســاط شروع میشود.
دوره بازپرداخت اقســاط وام نیز حدودا ً  ۱۰سال
است و اقساط ماهانه آن حداقل یک و نیم میلیون
تومان خواهد بود .در کنار این وام پرداخت اقساط
وام صندوق پسانداز یکم نیز برای برخی متقاضیان
قرار میگیرد که آن نیز اقساط حدودا ً  1.7میلیون
تومانی را به خانوارها تحمیل میکند .پس در این
صورت خانوارها باید ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان
اقساط پرداخت کنند .حال سؤال پیش میآید که
توانایی پرداخت این حجم از اقساط واقعاً برای چند
درصد از متقاضیان مسکن وجود دارد؟
کیفیت مسکن
یکی از مشکالتی که در مورد مسکن مهر
وجود داشت تعداد زیاد طبقات آن ،حاشیهنشینی،
عدم وجود امکانات حملونقل و امنیت پایین آنها
بود؛ بنابراین افزایش کیفیت باید در دســتور کار
طرح ملی اقدام قرار گیرد .در همین راســتا دولت
در نظر دارد طبقات این ســاختمانها را حداکثر
 7طبقــه در نظر گیرد و آنهــا را در محلی غیر از
حاشیه شهرها بسازد .ناگفته نماند کیفیت ساخت
مسکنهای این طرح درگرو نظارت بر انبوهسازان
است که باید در دســتور کار دولت قرار گیرد و در
مورد ادعای عدم ساخت خانه در حاشیه باید منتظر
ماند و فع ً
ال نباید قضاوت کرد .اما دقت شــود عدم
ساخت خانهها در حاشیه شهر خود به معنی افزایش
هزینه زمین بوده و این امر قیمت مسکنهای این
طرح را افزایش خواهد داد.

برجام نباید بمیرد

خسارت سرسامآور قطع اینترنت در ایران

عبوری داریم که برای سرعت  ۳۰کیلومتر به
باالست که شما باید تابلو را در لحظه ببینید
و سریع تصمیم بگیرید که بپیچید یا خیر.
تابلوهایی که برای سرعت انتخاب میشوند
باید حداقل اختصار در آنها رعایت شود که
این یک دلیل فنی است».
به هرحال آن زمان بین رسانههای اصولگرا و
از جمله صدا و سیما برای ثبت افتخار حمله
به شــهرداری به نام دفاع از شهدا مسابقه
درگرفته بود! ولی حاال که سردار اعالم کرد
شــهرداری به دنبال حذف نام شهدا نبود،
همان رسانهها حاضر نیستند عذرخواهی
کنند .محمــد مهاجری فعال رســانهای
اصولگرا با اشــاره به همین موضوع نوشت:
« ...مسابقهای دیدنی بود برای اینکه از کیان

انتخاب نخســتوزیر جدید اعالم کــرد که برگزاری
همهپرسی برای انتخاب نخســتوزیر پس از پذیرش
اســتعفای عادل عبدالمهدی در پارلمان غیرقانونی
است« .سلیم همزه» عضو این کمیسیون در گفتوگو
با المعلومه اظهار داشت :نظام سیاسی کشور ،ریاست
جمهوری نیســت و هیچ گروه سیاسی حق برگزاری
همهپرســی برای انتخاب نخســتوزیر را ندارد .لذا
برگزاری همهپرسی امری مخالف قانون اساسی کشور
ات
خاب

انت

شهید و شهادت دفاع کنیم! حاال که سردار
یزدی ،واقعه را طور دیگری روایت میکند،
همه ما خفقان گرفتهایم و الل شــدهایم و
حاضر نیستیم از توســن فرحناکیمان به
خاطر افترا و تهمت پیاده شویم .مهم نیست
که به چه کسی دروغ بستیم .فرقی نمیکند
که کدام دستگاه را به شالق تهمت بستیم.
مهم این است که از نام شهدا ،برای خودمان
نان پختیم و االن که معلوم شــده آن نان
آغشــته به حرام بود ،حاضر نیستیم نه از
شهرداری که از شهدایی که به نامشان ،نان
خوردیم عذرخواهی کنیم ما اصولگراها».
اما آیا انتظار عذرخواهی کردن از رسانههایی
همچون «کیهان» و صدا و سیما توقع زیاد و
رویای کمی غیرممکن نیست؟!

است و قابل اجرا نیست .خبر دیگر از عراق اینکه پس
از گذشت دو ماه از اعتراضات عراق ،عشایر برای حفظ
امنیت و حفاظت از تظاهرکنندگان مسالمت جو در برابر
تخریبگران و نفوذیها به خیابان آمدند .ورود عشایر
به خیابان در نتیجه بیانیه جمعه گذشــته مرجعیت
عالی دینی عراق اتفاق افتاده کــه از تظاهرکنندگان
مسالمتآمیز خواست تا نفوذیها و تخریب گران را از
صفوف خود دور کنند و جلوی جنگ داخلی را بگیرند.

با کنارکشیدن الریجانی ،وضعیت اصولگرایان پیچیدهتر شد

جنگ لیستها

انصراف علی الریجانی از کاندیداتوری در انتخابات مجلس ،بیش از همه معادالت انتخاباتی در قم را برهم خواهد
زد .شهری که یکی از مهمترین پایگاههای اصولگرایان اســت و در روزهای اخیر نیز با انتشار لیستی منتسب
به جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان پرحاشیه شده است .لیســتی که با دو کاندیدای عضو پایداری و یک
کاندیدای قرضی بسته شده بود .چند هفته پیش بود که لیستی از سوی جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان
قم منتشر شد و علیرضا زاکانی در میان بهت و تعجب همه به عنوان کاندیدای نهایی این جبهه معرفی شد .اما
نه علی الریجانی وقعی به این لیست نهاد ،نه شــورای ائتالف تاکنون حاضر شده زیربار حمایت از این لیست
برود .لیستی که یک عالمت سؤال بزرگ همراه خود داشت؛ آیا در قم قحطالکاندیدا بود که علیرضا زاکانی برای
کاندیداتوری به این شهر کوچ کند؟
اما شوک دوم به بدنه اصولگرایان قم را علی الریجانی وارد کرد ،او که از مدتی قبل زمزمههای نیامدنش جدیتر
از آمدنش بود باالخره تکلیف را مشخص کرد و چند ســاعت مانده به آغاز ماراتن انتخابات مجلس یازدهم از
انصرافش برای کاندیداتوری روایت کرد .تصمیمی که بدون شک فضای انتخاباتی قم را تحت تأثیر قرار خواهد
داد .از یک سو تندروهای اصولگرا که پایگاهی دراین شهر برای خود دست و پا کردهاند با خیالی راحتتر جوالن
خواهند داد و از سوی دیگر میانه روها در نگرانی و تب و تاب برای جایگزین کردن کاندیدایی هستند که اگر
در حد و اندازه الریجانی نباشــد اما توان کسب اعتماد مراجع و علما از یک ســو و رأی آوری از سوی دیگر را
داشته باشد ،اما ماجرای لیستها و ائتالفهای انتخاباتی در قم تنها محدود به لیست منتسب به جبهه شورای
هماهنگی اصولگرایان قم نیســت ،چه آنکه دومین ائتالف انتخاباتی در قم طی همیــن روزهای اخیر اعالم
موجودیت کرد .ائتالفی که نامش را «ائتالف بزرگ نیروهای انقالب اســامی قم (ابناء قم)» گذاشته و گویی
قرار است در برابر «جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم» قدعلم کند .در کنار این دو لیست باید به
برنامهریزی جدی شورای ائتالف برای لیست قم نیز اشاره داشت ،چه آنکه بعید به نظر میرسد با وجود مخالفت
جدی اصولگرایان سنتی چون موتلفه با لیست جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان قم ،شورای ائتالف از ارائه
لیست در این شهر عقبنشینی کند.
از سوی دیگر خبرهای جسته و گریخته حکایت از آن دارد که میانهروها نیز برنامهریزیهای خود برای ارائه
لیست را از مدتها پیش آغاز کردهاند .تشکل اساتید و مجمع محققان و مدرسان نیز که از رقبای جامعه مدرسین
به حساب میآیند بیمیل نیستند که از پتانســیلهای خود بهره گرفته و لیستهایی را با حمایت خود وارد
عرصه رقابت کنند.
جنگ لیستها از همین حاال استارت خورده است!

لیزا اسمیت عروس
داعشی همراه دخترش به
ایرلند باز خواهد گشت.
این زن ایرلندی پس از
اینکه به گروه تروریستی
داعش پیوسته بود با یکی
از اعضای داعش ازدواج
کرد .رسانههای ایرلند
گزارش دادند که لیزا
اسمیت همراه با دختر
دوسالهاش از ترکیه عازم
ایرلند شدهاند.

پروانه سلحشــوری نماینده مجلس با اشاره
به اتفاقات اخیر و ناآرامیها در کشــور و آمار
ضد و نقیضی که درباره کشته شدهها منتشر
میشــود ،گفت :مردم عصبانی و سرخورده
هستند ،در این چند روز تحقیر شدهاند .فشار
اقتصادی از یک ســو ،ســرخوردگی از سوی
دیگر باعث شده است امروز فکر کنند انسان
بودنشان کتمان شده است.
سلحشــوری تاکید کرد :نادیده گرفتن مردم
بسیار خطرناک است ،تصمیمگیران باید بدانند
این کار چه عواقبی دارد ،شــاید تا یک مدتی
مردم خاموش شوند ،اما دلها پر از کینه است
که باید فکری کرد.

الریجانی افسرده شده

سیدعلی میرفتاح در سرمقاله روزنامه اعتماد
نوشت :الریجانی به نسبت قبل «افسردهتر»
هم شده است و شاید بیحوصلهتر هم .اگر فیلم
آخرین مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس دهم
را ببینید تصدیق میکنید که مرور ایام هر قدر
که الریجانی را عمیقتر کرده ،محزونترش هم
کرده است .حزنی که از قلب رئیس مجلس به
وجهش منتقل شده تا حدودی بوی افسردگی
و ناامیدی میدهد...آنچــه از بد و نیک در این
سه دوره مجلس بر او گذشــته ،او را به اینجا
رســانده که با خود زمزمه کند «نگر تا حلقه
اقبال ناممکن نجنبانی» ...چطور میتوانید بر
کرسی ریاست مجلس ،امیدوار و بانشاط تکیه
بزنید در حالی که میدانید رقبایتان در به در
دنبال لیاخوف میگردند تا اصل و فرع مجلس
را به توپ ببندد؟

استیضاح جدی است

علی مطهری ناآرامیهای اخیر را دلیل طرح
استیضاح وزیر کشور دانســت و عنوان کرد:
طرح استیضاح وزیر کشور درحال حاضر ۳۴
امضا دارد و انشاءا ...اینبار اجرا شود و هدف
از استیضاح وزیر کشور ،فقط اعتراضات اخیر
است و هدف دیگری ندارم.
نماینده مردم تهــران در مجلس در خصوص
راهکار اجرای درست حقوق شهروندی گفت:
دولت و وزارت کشــور باید شــجاعت داشته
باشند .طرح مشخص کردن مکانهای مناسب
برای تجمعــات باید عملیاتی شــود چراکه
اعتراضات در دنیا هم همیــن گونه به گوش
مسئوالن میرسد.

مدرک موجود است

معاون سیاسی وزارت کشور در مصاحبهای با
رویداد  ۲۴خبر داد که روحانی سه روز قبل از
افزایش قیمت بنزین از زمان اجرای طرح خبر
داشته است .سخنان جمال عرف معاون وزیر
کشور در حالی مطرح شــد که خود روحانی
گفته بود از زمان اجرای طــرح بیخبر بوده
است.
نخســتین واکنش دولت در قبــال اظهارات
معاون سیاسی وزارت کشور این بود که گزارش
رویداد  ۲۴مخدوش و خالف واقع اســت .این
سایت خبری هم در پاســخ نوشت :دولت به
جای آنکه مسئولیت سخنان مقام ارشد خود را
بپذیرد ،رویداد  ۲۴را متهم به دروغگویی کرد.
این در حالی است که در فایل صوتی ،جمال
عرف دقیقاً گفته اســت کــه روحانی از زمان
افزایش قیمت بنزین با خبر بوده است.

«حشمت پیشه» هم نمیآید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت که در انتخابات مجلس یازدهم
شرکت نمیکند.
«حشمتاله فالحت پیشه» ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،درباره
آســیب شناســی خود از مجلس دهم گفت:
کارنامه مجلس دهم متوسط و شبیه مجالس
دیگر بود .مجلس در ایران در حد جایگاهی که
برایش تعریف شــده باید پاسخگوی عملکرد
خود باشد .در تصمیمگیریهای اساسی کسی
به نظر مجلس توجه نمیکند ،مثل بنزین به
رغم اینکه مجلس بــا افزایش قیمت چند بار
مخالفت کرد ،اما این تصمیم گرفته شد.
پیش از ایــن نماینده بوکان هــم اعالم کرده
بــود در اعتراض بــه وقایع اخیــر و افزایش
قیمت بنزین دیگــر کاندیدا نمیشــود و به
شــغل باعزت تدریس در دانشــگاه خواهد
پرداخت.

