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استیضاح روحانی منتفی شد

عضو هیئت رئیسه :در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که استیضاح روحانی بی فایده است
و نباید انجام شود

••وطن امروز  -این روزنامه با تیتر «نان گران؛ جان
ارزان» افزایش شمار قربانیان کرونا را مهمترین
موضوع روز دانسته و معتقد است که سیاست دولت
برای ایجاد توازن بین سالمت و معیشت مردم بدون
درنظرگرفتنتعطیلی،محکومبهشکستاست.
••شرق -این روزنامه در گزارشی به بررسی کابینه
احتمالی بایدن پرداخت .در این گــزارش از جان
کری به عنوان مشاور سیاست خارجی احتمالی
دولت بایدن و سوزان رایس و کریس کونز به عنوان
گزینههایوزارتخارجهنامبردهشدهاست.
••جوان -این روزنامه نشست رئیس مجلس با تیم
اقتصادی دولت را مهمترین مسئله دانسته و با تیتر
«نظارت میدانی مجلس بر مردان اقتصادی دولت»
مینویسد«:بهنظرمیرسددرماههایپایانیدولت،
مجلسقصدداردبهدولتیکهشایدبهدلیلخستگی
ازحلمسائلوتدبیربرایخروجازرکودتورمیناامید
شدهاست،کمککند».
••آرمان ملی-اینروزنامهباحمایتازکاندیداتوری
محسن هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری
 1400نوشت « :جامعه در این روزهــا در آرزوی
رئیسجمهوری است که بتواند همانند آی ـتا...
هاشمیتدبیریپیشهکند».
••صبح نــو -ایــن روزنــامــه در خصوص استراتژی
حضور کارگزاران در انتخابات ریاست جمهوری
نوشت«:کارگزارانباگفتمانتوسعهاقتصادیجدا
از نامزدهای حزبی ،موافق گزینه ائتالفی است و
به احتمال فراوان با اعتدال و توسعه ائتالف خواهد
کرد».
••فرهیختگان -این روزنامه به مناسبت هفته
نیرویانتظامیبهبررسیژانرپلیسیسینمایایران
پرداختونوشت«:دهه 1370رامیتواندوراناوج
ژانر پلیسی برشمرد .تعداد 19فیلم از 50فیلم ژانر
پلیسی در این دهه ساخته شده است؛ یعنی چیزی
حدود38درصدفیلمهایبررسیشدهدراینژانر».

انعکاس
••رویداد ۲۴مدعی شد  :درمیاناخبارانتخابات
 ۱۴۰۰یک نام دیگر به عنوان کاندیدای احتمالی
ریاست جمهوری شنیده شــده اســت؛ محمدباقر
نوبخت.ظاهرایکیازتشکلهایمعلماننزدیکبه
اصالحطلباننیزدرحالکمکبهاوست.برخیاخبار
حاکیاستکهنوبختبابعضیاحزابوتشکلهای
صنفی دیدارهایی داشته و وعدههایی به آنها داده
است .تشکل معلمان نزدیک به اصالحطلبان این
روزهادرشبکههایاجتماعیمدامازنوبختبهدلیل
پیگیریوعدههایمربوطبهمعیشتفرهنگیانتقدیر
میکند.نوبختنیزسفرهایاستانیخودراافزایش
داده و به چند استان کوچک و بزرگ سفر کرده و در
همهآنهاوعدههایاقتصادیدادهاست.
•• انتخاب نوشت  :علی مطهری ،نماینده سابق
مــردم تهران ،در توئیتی نوشت :الزم است دولت
تعطیلی یک شنبه  ۴آب ــان ،شهادت امــام حسن
عسکری (ع) را در شرایط ویژه کرونایی کنونی لغو
کندتامجبوربهالتماسبرایسفرنرفتنمردمنشود.
اساساتصویباینتعطیلیدرمجلسدهمبهصورت
غیرقانونی انجام شد .شــورای نگهبان هم ابتدا
مخالفتکرد.
•• تابناک نوشت :خباز،عضوشورایمرکزیحزب
اعتمادملیگفت:اصالحطلباندرانتخابات۱۴۰۰
از ادعاهای بزرگ بپرهیزند .اصالحطلبان دو آرزو
دارند؛ یکی این که انتخابات پرشور و دشمن شکن
برگزار شود .آرزوی دوم این است که کاندیدای ما
رأیبیاورد.چنددستگیدرجریاناصالحاتوجود
نــدارد؛ اما این به معنی نبودن اختالف سلیقه در
طیف اصالحطلب نیست .برخی دوستان به دلیل
رفتارهایی که در دولت روحانی و مجلس دهم اتفاق
افتاد ،دلخورهستند و فهرست اشتراکی را به صالح
نمی دانند و معتقدند یا باید کاندیدای اصالح طلب
داشتهباشیمیااص ً
الحضورپیدانکنیم.

توکلی -حــرف و حــدیــث ها
درباره استیضاح رئیس جمهور
ماه هاست که هر از گاهی نقل
محافل سیاسی و غیر سیاسی
میشود.موضوعیکهبهتازگی
هم دو نماینده مجلس به آن
دامن زدند و خواهان استیضاح
روحــانــی شدند .استیضاحی
که البته هیئت رئیسه مجلس
و تعداد زیــادی از نمایندگان
روی خوش به آن نشان ندادند
و معتقدند که تصویر درستی
از این که بعد از آن چه اتفاقی
قرار است بیفتد ارائه نمی شود .در همین زمینه ،احمد
امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش
به جار و جنجال های اخیر درخصوص استیضاح رئیس
جمهور با اشاره به این که این امر در شرایطی که کمتر از
 9ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بی فایده
است،اظهارکرد«:حقیقتایناستکهاگراالناستیضاح
رئیس جمهور را در مجلس شروع کنیم ،روند آن حدود دو
ماه طول میکشد و به ماه دهم سال میرسیم ،بعد از آن
نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت سه ماه رئیس دولت
میشودوسپسبهتعطیالتعیدمیرسیمواندکیبعدنیز
مهلتکا ِردولتتماممیشودواگرنتیجهایداشتانجام
میشد؛مادرمجلسبهایننتیجهرسیدهایمکهاستیضاح
انجام نشود ».به گــزارش مهر ،وی در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان این که هدف مجلس ایجاد تنش با
دولت نیست و هدف آن کمک به دولت برای سهولت در
ادامهکاراست،ازتالشرئیسمجلسبرایکمکرسانی
بهدولتخبرداد«:رئیسمجلسجلسهایباتیماقتصادی
دولت یعنی وزیر کشاورزی ،وزیر صمت ،رئیس کل بانک
مرکزی ،وزیر اقتصاد و چند عضو دیگر این تیم داشت تا
وضعیت اقتصادی را بررسی و به دولت کمک کند .در
صورتی که رسیدگی به وضعیت اقتصادی وظیفه دولت و
رئیس جمهور است نه رئیس مجلس .اما رئیس مجلس با
کمکبهدولتدرصدداستتادولترابرایادامهکاریاری
کند.خودزنگنهمیگویدکهمنبیشترازاینکهبهجلسات
دولت بروم در جلسات مجلس شرکت میکنم ».بسیاری
از کارشناسان و فعاالن سیاسی نیز معتقدند :استیضاح
رئیس جمهور در فاصله کمی که به انتخابات آینده مانده،
کمکی به وضعیت کشور نمی کند و تنها باعث هرج ومرج
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و عدم پاسخ گویی دولت در برابر
کاستی ها و کم کاری های خود
است.عقالی جریان اصولگرا
سعی دارند فضایی را که امثال
ذوالنوری ملتهب میکنند آرام
کنند و خواستار ادامــه فعالیت
دولت باشند .یکی از سیاسیون
خواستار ماندن روحانی تا روز
آخر مهدی چمران اســت.او در
گفت وگو با فردا با اشاره به این
که رئیس جمهور مسئول این
نابه سامانی هاست و تا آخرین
روزهایخودبایدبماندوبهمردم
پاسخ گو باشد ،اظهار کرد «:باید به این نکته توجه داشت
که آقای رئیس جمهور مسئول این نابه سامانیها و وضع
موجود است .این اوضاع نتیجه دوره ریاست جمهوری
آقای روحانی است و مسئولیت دارد که تا پایان دوره خود
بهاینوضعیتساماندهدنهاینکهکاررارهاکند.رئیس
جمهور روی کار آمده ،سوگند خورده و حتی وعدههای
بسیاری داده مبنی بر این که همه مشکالت حل شدنی
است و من این کار را خواهم کرد لذا باید بماند  ».ازسوی
دیگر ،مصطفی سلیمی نمین ،فعال سیاسی نیز معتقد
استکه اینامرکشوررابایک آنارشی جدیروبهروکرده،
کهنتیجهآنتنهاخوشاینددشمناست«:نتیجهاستیضاح
و استعفای رئیس جمهور هیچ فرقی با هم ندارد چون در
این مقطع کنونی حساس هر کدام آن ها انجام شود ،یک
بی دولتی در کشور به وجود می آید .البته استعفا حداقل
خواسته آمریکا را تأمین می کند و استیضاح حداکثر
خواسته آمریکا را ،چون استیضاح همراه با تنش خواهد
بــود ».موضوعی که حسین شریعتمداری مدیرمسئول
کیهان نیز در سرمقاله روز گذشته این روزنامه با عنوان «
دولت بی سر» به آن اشاره کرد .شریعتمداری با بیان این
که حذف رئیس دولت در شرایط کنونی و انتخاب رئیس
دولت جدید به آسانی ممکن نیست و معمو ًال با اختالف
نظرها و برخورد سلیقهها همراه خواهد بود ،خاطر نشان
کرد «:این دقیق ًا همان بیثباتی ایدهآل و شرایط مطلوبی
استکهدشمنبرایتنشآفرینیوایجادناامنیبهآننیاز
دارد».اوسپسدربخشدیگریازسرمقالهخودخطاببه
نمایندگانمینویسد«:آیابرایپیشگیریازایننتیجهتلخ
کهخدایناخواسته،حاصلکارتانبهسبددشمنریخته
شودنیزفکریکردهاید؟».
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ربیعی :تا آمریکا به برجام
برنگردد ،مذاکره نمیکنیم

طلوعآفتابفردا 6:17

نگاه سوم

قوه قضاییه در موضوع توهین به رئیس جمهور ورود کند
هــادی محمدی -پــس از سخنان
جنجالی روحانی دربــاره صلح امام
حسن(ع) ،بحث ها و بگو مگوهای
زیـــادی در ایــن خصوص در فضای
رسانه ای کشور شد و برخی آن را به
مذاکرات احتمالی با آمریکا مرتبط
دانستند  .روز گذشته ،سخنگوی
دول ــت آخــریــن مــوضــع دول ــت را در
خصوص هرگونه مذاکره با آمریکا به
صراحت گفت و تاکید کرد  :تا وقتی
سیاستهای آمریکا دربـــاره ایــران
همین طــور خصمانه و کینه توزانه
باشد ،هیچ تغییری در سیاستهای
ما صــورت نمیگیرد .امــا اگــر پیروز
انتخاباتآمریکاسیاستهایخصمانه
علیه ایران را متوقف کند و به حقوق
مردمایرانوجمهوریاسالمیاحترام
بگذارد،دراینشرایطپیشنهادهاقابل
بررسیاست.علیربیعیخاطرنشان
کرد :مواضع ما روشن است و همان
مواضع را دنبال میکنیم و همچنان
می گوییم بــدون بازگشت آمریکا و
دولــت ترامپ به برجام و رفــع همه
تحریمهاوجبرانخسارتهاییکهبه
ملت ایران تحمیل کردهاند ،شانسی
برای موفقیت و موقعیت دیپلماسی
با دولت ترامپ وجود ندارد.در ادامه
گزیدهایازاظهاراتاو رامیخوانید:
*واقــعــا عالقه ای بــرای مداخله در
سیاست داخلی آمریکا نداریم.
مواضعنامزدهایانتخاباتی
را دربــــاره ایـــران بــه دقت
دنبالمیکنیمدرعینحال
اهمیتی نمیدهیم کدام
حزب و نامزد کنترل کنگره
و قدرت را به دست
خواهد گرفت.
هــر دو حــزب
م ـیتــوانــنــد

سیاستهای مخربی را علیه صلح
جهانی دنبال کنند یا سیاستهایی
درپیشبگیرندکهبهنفعصلحجهانی
باشد.
* بنای دولــت بــر تعامل بــا مجلس
شــورای اسالمی و قوه قضاییه است
البته معاونت امور مجلس و معاونت
حقوقی در حــال پیگیری موضوع
توهین بــه رئیس جمهور از طریق
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
است ،معتقدیم که موضوع از منظر
عمومیوجرمعمومیبایدمدنظرقرار
گیردچونبرخیحرفازاعدامرئیس
جمهور یک کشور میزنند ،معتقدم
اینتوهینهانیازبهشاکیخصوصی
نــدارد و اهانت به رئیس جمهور در
حیطهجرایمعمومیقراردارد.انتظار
این است مانند بسیاری از زمینههای
دیگر مدعیالعموم اقدامات الزم را
انجام دهــد .هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان مجلس هم برای این گونه
مواردتشکیلشدهاست.
* این اظهار نظر را که رئیس جمهور
نفوذی است  ،یک خجالت ملی و به
نوعی توهین به شعور ملت و صندوق
رای مــی دان ــم .نفوذ در اف ــراط و به
ه ـمزدن اوضــاع نهفته است .برخی
منتقدان و مخالفان ،گویی وارد یک
جنگ خصمانه بــا دولــت شــدهانــد.
این افــراد انتقاد و مخالفت طبیعی
نمیکنند وگرنه منتقد و مخالف
همیشه قابل احترام هستند.
ش ــای ــد هــــدف ایــــن گـــــروه از
مخالفان و منتقدان کوتاه مدت
سیاسی و کسب قدرت باشد،
امــا باید دیــد هدفشان
پــشــیــمــان کـــردن
مــردم از صندوق
انتخابات است؟

پل خداآفرین ثبت آثار ملی ایران است ولی
یک روز جمهوریآذربایجان به صورت نظامی
و با نصب پرچم سعی میکند آن را به نام
خود بزند ،در روزگاری نیز ارمنستان تصویر
آن را با توهم مالکیت روی اسکنا سهای
خود درج کرد هاست.نکته مشترک هر دو
اقدام ،سکوت تاملبرانگیز مسئوالن میراث
فرهنگی است.

ویژه های خراسان

دستور جدید درباره شهرهای
پرریسک ابتال به کرونا
یک مقام مسئول اقتصادی در نامه روزهــای
اخیر خود خطاب به تعدادی از مدیران استانی
و تشکل هــای صنفی ،از آن ها خواسته است
با توجه به مشخص شــدن  45شهر پرریسک
کشور که به تشخیص وزارت بهداشت ،امکان
ابتال به ویــروس کرونا در آن ها بیشتر از سایر
مناطق اســت ،مــوضــوع تــوزیــع ماسک و سایر
اقالم پیشگیرانه در این شهرها با تمرکز و توجه
بیشتری ادامـــه پیدا کند .در ایــن فهرست،
شهرهایی همچون تهران ،اراک ،خرم آبــاد و
اصفهان به چشم می خورد اما نامی از مشهد در
آن نیست.

تذکر ویژه درباره عایق بندی صوتی
طرح های دولتی
یــک نــهــاد مسئول دولــتــی در نــامــه روزهـــای
اخــیــر خ ــود خــطــاب بــه هــمــه وزارتــخــانــه هــا و
سازمان های دولتی ،به آن ها تاکید کرده در
راستای برنامه های دولت برای صرفه جویی در
مصرف انرژی ،موضوع ارتقای استانداردهای
ساختمانی را مــورد توجه جــدی قــرار دهند و
عــاوه بر مباحث مربوط به عایق های انــرژی،
موضوع عایق بندی صوتی ساختمان ها که در
استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی نیز
به آن ها توجه و تاکید شده ،بیش از پیش مورد
پیگیری مخاطبان باشد.

چهره ها

علی الریجانی در کدام پروژه با دولت
همراهی میکند؟
مهر -محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور
در پاسخ بــه ســوالــی مبنی بــر ایــن کــه آیــا علی
الریجانی رئیس سابق مجلس ،مسئول اجرای
سند همکاری ایران و چین شده است؟ گفت:
«آقای الریجانی از زمانی که رئیس مجلس بود
و سفری هم که به چین داشت ،موضوع سند ۲۵
ساله را دنبال میکرد .بعد از این که الریجانی
از مجلس بیرون آمــد ،از او درخواست کردیم
کار خود را در خصوص پیگیری این سند ادامه
دهد ،او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد
برنامههای مربوط به اجرای این توافق همکاری
ایــران و چین وقت مـیگــذارد ».گفتنی است،
پس از سفر رئیسجمهور چین به ایران و توافق
بر سر تنظیم یک سند همکاری میان دو کشور،
علی الریجانی به همراه چند تن از وزرای دولت
و برخی روسای کمیسیونهای مجلس به چین
سفر کرد و رایزنیهایی را برای نحوه تدوین و
اجراییسازی توافق  ۲۵ساله با مقامات چینی
انجام داد.

