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رحیمی :طرح استیضاح ظریف
از حد نصاب افتاد

در نشست های روزدانشجو مطرح شد

چهره ها و گفته ها
حــج ـتاالســام مصطفی رستمی رئــیــس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا هها در
صفحه اینستاگرام خود نوشت :در آستانه روز دانشجو
وبرایشنیدنبیواسطهحرفهاومشکالتطیفهای
مختلف دانشجویان شب گذشته (سه شنبه شب) در
جمع دانشجویان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه
تــهــران حــضــور پــیــدا کـــردم .وی
خــطــاب بــه ســایــر دانشجویان
بیان کــرد :شما هم میتوانید
حــر فهــایــتــان را بزنید،
میخوانم/ .فارس
سید حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان
نوشت :خروج آمریکا از برجام موجب کاهش شانس
عــاریســازی خــاورمــیــانــه از ســاح هــســتـهای شده
اســت« .دکترین خــروج تــرامــپ» در
کنار تصمیم وی برای بازسازی
و نــوســازی ســاحهــای هسته
ای ،به امر خلع سالح در سطح
منطقه ای و جهانی ضربه زده
است/ .ایلنا
محمدمهدی زاهــدی نماینده اصولگرای مجلس
گفت :عامل بدبختی آن مفسدان
اقتصادی هستند که در اطراف
برخی مقامات ارشد دولت النه
کرده اند و اجازه نمی دهند به
پــرونــده آنهــا رسیدگی
شود/ .ایلنا

خارج از دستور
محمداكبری

استعفای «آبکی»  18نماینده مجلس
در پی اعالم رسمی استعفای نمایندگان استان اصفهان از
نمایندگیمجلسبهدلیلمشکالتآباصفهان ،سیدناصر
موسویالرگانیعضومجمعنمایندگاناصفهاندراینباره
اظهار کرد :ما پیش از این نیز مبحث استعفا را مطرح و اعالم
کردهبودیمکهاگرمشکلآباصفهانحلنشود،نمایندگان
این استان استعفا خواهند کــرد .وی یــادآورشــد :استان
اصفهانهرکجاکهنظامبهکمکنیازداشتهپیشقدمشدهتا
جایی که بیش از 10درصد شهدای کشور به این خطه تعلق
دارد.دولـتهــای مختلف به ویژه دولت دهم در حق مردم
اصفهانوحقابهآنهاظلمهایزیادیکردهاند.

کامران :زبان ما برای تفحص از مجلس مو
درآورد
حسنکامرانعضوکمیسیونبرنامه،بااشارهبهسادهزیستی
شهید مدرس اظهارکرد :زبان ما برای تفحص از مجلس مو
درآورد .خداوکیلی بگذارید این کار انجام شود ،تحقیق و
تفحص لولو یا مچ گیری نیست .وی خاطرنشان کرد :چطور
ما برای رویه وزارتخانهها و قوه قضاییه تفحص میگذاریم به
خودمانکهمیرسیمفراموشمیکنیم؟منحتیبههیئت
نظارتبررفتارنمایندگانهمشکایتکردم،چونکمیسیون
بودجه مانع اســت .وی خطاب به الریجانی گفت :خدمت
شما و آقای مطهری هم نامه نوشتم و چند بار تذکر نیز دادم.
پادرمیانی کنید که این یک مورد انجام بشود چون اگر انجام
نشودمیگویندپشتپردهخبرهاییاست.

شبکهخبر -علیرضارحیمی عضوهیئترئیسهمجلسگفت 15:نفرازامضاکنندگانطرحاستیضاحمحمدجوادظریفوزیرامورخارجهامضاهایخودراپسگرفتندواین
استیضاحازحدنصابافتاد.ویافزود:ایناستیضاحهماکنوندارای 9امضاینمایندگاناستودیگرقابلطرحدرمجلسنیست.وییادآورشد:پسگرفتنامضاینمایندگان
هنوزبهطوررسمیبههیئترئیسهمجلساعالمنشدهاست.براساساینگزارش،طرحاستیضاحوزیرخارجهباامضای 24نمایندههفتهگذشتهتقدیمهیئترئیسهمجلسشد.

تحلیلهای 3نامزد سابق ریاستجمهوری
درجمع دانشجویان

گفتوگویروز

میرسلیم:موتلفهازحمایتازاحمدینژادپشیماناست

عارف:عدهایبهدنبالضربهزدنبهانسجام
اصالحطلبانهستند

ناصری:اصالحطلبانهیچوقتبهتحریمانتخاباتوخروجازحاکمیتفکرنمیکنند
جلسهشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانشامگاه
سه شنبه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و کلیات آیین
نامهاینشورابهتصویبرسید.براساسگزارشرسانهها،
درابتدایاینجلسهمحمدرضاعارف،رئیسشورایعالی
سیاست گذاری اصالح طلبان طی سخنانی بر ضرورت
حفظ انسجام و وحدت بین اصالح طلبان و توجه به منافع
ملی تاکید کرد و گفت :در شرایطی که عده ای به دنبال
ضربه زدن به انسجام اصالح طلبان هستند باید از طرح
هرگونهاقدامیکهوحدتوهماهنگیخانوادهاصالحاترا
تحتالشعاعقرارمیدهدپرهیزکرد.دراینجلسه،حجت
االسالم سید عبدالواحد موسوی الری گزارشی از روند
فعالیت کمیته آیین نامه شورای عالی اصالح طلبان ارائه
کرد و اعضای شورای عالی نیز نظرات خود را در خصوص
این آیین نامه مطرح کردند و در نهایت کلیات آیین نامه با
اجماعحداکثریبهتصویبرسیدومقررشدجزئیاتآندر
جلسهآیندهشورایعالیبهبحثگذاشتهشود.
▪حضور موالوردی در جلسه شورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان

از نکات مورد توجه رسانه ها در جلسه اخیر شورای عالی
سیاست گ ــذاری اصــاح طلبان ،حضور شهیندخت
م ــوالوردی دستیار سابق رئیس جمهور در این جلسه
بود .وی به تازگی با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری

بازنشستگان ،از کابینه جــدا شــده اســت .مــوالوردی
سالهاست عضو مجمع زنان مسلمان نواندیش است و
به عنوان یکی از اعضای شورای عالی سیاست گذاری
اصالحطلبان در دور جدید انتخاب شد اما پیش از این در
دوجلسهاولاینشوراشرکتنکردهبود.براساسگزارش
رویداد،24عالوهبرموالوردی،عبدالواحدموسویالری،
محمدرضا تابش ،علی صوفی(وزیر تعاون اصالحات)،
ابراهیم اصغرزاده(نماینده مجلس ششم) ،محمود
صادقی (نماینده مجلس دهــم) ،مهدی شیرزاد(عضو
شورایمرکزیحزباتحادملت)،عمادبهاور(عضونهضت
آزادی) ،مرتضی مبلغ (عضو شورای مرکزی حزب اتحاد
ملت) ،آذر منصوری (عضو شورای مرکزی حزب اتحاد
ملت) ،الهه کوالیی (عضو شورای مرکزی حزب پیشروی
اصالحات)،پرستوسرمدی(عضوشورایمرکزیجمعیت
زنانمسلماننواندیش)،حمیدهزرآبادی(نمایندهمجلس
دهم)،فرشیدگلزاده(مدیرپیشینفروشگاهرفاه)،سعید
نورمحمدی (عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان)،
محمدکبیری(رئیسستادجوانانروحانیدرانتخابات)،
افشینحبیبزاده،مرتضیالویری،حسنرسولیوسید
کاظم اکرمی (وزیر آموزش و پرورش دولت موسوی) هم
حضورداشتند.ازسویدیگرتسنیمگزارشدادکهجلسه
اخیر شــورای سیاست گــذاری بدون حضور نمایندگان
برخیاحزاباصالحطلببرگزارشدهاست  .

فراخبر

ناصری :اصالح طلبان هیچ وقت به تحریم انتخابات و خروج از حاکمیت فکر نمی کنند
عبدا ...ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات درباره ضرورت توجه بیشتر اصالح طلبان به توده
های مردم به نامه نیوز گفت :اصالح طلبان تاکنون هیچ وقت صحبت از خروج از حاکمیت یا تحریم انتخابات نکرده
اند به رغم این که جریان اقتدارگرا و رادیکالیسم بارها تالش کرده که اصالح طلبان را به قهر بکشاند و از حاکمیت
خارجکندامااصالحطلبانبهتحریمانتخاباتیاخروجازحاکمیتفکرنمیکنند.ناصریباتاکیدبراینکه«تحریم
انتخابات اصال در گفتمان اصالح طلبان جای ندارد ».گفت« :اصالح طلبان حتی بعد از 88که رهبران و نیروهای
عادی این جریان سنگین ترین هزینه را پرداخت کردند هم هیچ وقت وارد گفتمان تحریم انتخابات نشدند».

سه چهره اصولگرا که سابقه کاندیداتوری در دوره های
گذشتهریاستجمهوریرادرکارنامهخوددارند،درآستانه
روز دانشجو با حضور در جمع های دانشگاهی به طرح
دیدگاههایخوددربارهمسائلجاریکشورپرداختند  .
▪قالیباف :دوری از مــردم یعنی وعد ههای پوچ،
اشرافی گری و بیعدالتی

محمدباقرقالیبافازچهره
هـــای بــرجــســتــه سیاسی
کشور در دانشگاه کرمان با
بیان ایــن که «ناکارآمدی
هـــای مــا ریــشــه در ضعف
مدیریت،تفکرغیرانقالبیو
امید به بیگان ه دارد» افزود:
کسی با چنین مختصاتی
اگر بخواهد پیوسته در قدرت هم باقی بماند ،نتیجهاش
میشود دوری از مردم و دوری از مردم یعنی وعدههای
پوچ،اشرافیگریوبیعدالتی.ویافزود:بهمنمیگویند
چرا االن که مسئولیت اجرایی نــداری باز از کله سحر
میرویپایکاروجلسهمیگذاری؟جوابشایناستکه
اگرمنازدویدنبایستم،دوستانوهمراهانممیایستند.
اگر بنشینم آن ها دیگر از حرکت خواهند ایستاد .این
فرهنگغلطیاستاماهست.مدیربایدایستادهباشد.وی
تصریحکرد:مستضعفانراکهفراموشکردهاید!چراطبقه
متوسطراهرروزالغرترمیکنید؟تولیدکنندهوصنعتگرو
کاسبوتاجردراینوضعیتهستند،امافرصتراآگاهانه
یاناآگاهانهوازسربیتدبیریبرایقاچاقچیهاودالالنو
فرصت طلبان4درصدی فراهم کردهاید .قالیباف تاکید
کرد:درهمینآشفتگیبازارارز،باتصمیماتغلطشمایک
شبه صدها میلیارد از سرمایه این مــردم به جیب عده
معدودی رفت .سود سپردههای بانکی در کشور بیش از
300هزارمیلیارد تومان در سال است که بیش از 80
درصدآنبدونمالیاتدراختیارکمتراز 4درصدصاحبان
سپردهقرارمیگیرد.
▪رضایی :هــواداران داخلی آمریکا در پیشرفت و
اداره امور کشور کارشکنی میکنند

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم
طی سخنانی در دانشگاه امیرکبیر تأکید کرد :تمام
مشکالت کشور و جهان اسالم زیر سردولت آمریکا،
اندیشههای آمریکایی و هواداران آن هاست .ما نباید
فقط تحریمها و دولــت ترامپ را ببینیم .هــواداران
اندیشههای آمریکایی از هفتاد سال پیش تا به امروز

خبر برجامی ظریف؛ ثبت  SPVدر آینده نزدیک
المانیتور :این سازوکار دی ماه عملیاتی می شود

در حالی که وزیر امور خارجه کشورمان از ثبت  SPVدر
آینده نزدیک توسط اروپایی ها خبر داده ،منابع آگاه به
پایگاه المانیتور گفته اند که این سازوکار در ماه ژانویه
یعنی دی ماه عملیاتی می شــود .به گــزارش انتخاب،
اروپایی ها می گویند سایر کشورها نیز می توانند از این
سازوکار استفاده کنند و سازوکارهای متعددی برای
انجام معامالت تاسیس خواهد شد .بنا بر این گزارش
ایران با هند ،روسیه و ترکیه برای تجارت با ارز ملی به
توافق رسیده است؛ روشی که در دور قبلی تحریم ها نیز
با استفاده از همین روش توانست مقاومت کند .دیروز

محمدجواد ظریف در حاشیه هیئت دولت بدون این که
تاریخ خاصی را مشخص کند ،درباره آغاز به کار سازوکار
مالی اروپا برای مبادله با ایران گفت« :هفته گذشته که
ما در ژنو بودیم و دوستان در بروکسل حضور داشتند،
از اروپایی ها شنیدیم که توافقهای نهایی انجام شده
و در آینده نزدیک شاهد ثبت اس پی وی خواهیم بود».
به گزارش ایرنا ،ظریف در عین حال افزود« :با توجه به
این که آمریکاییها به محض اطالع پیدا کردن از طرح
و تحولی تالش میکنند مانع این اقدام شوند ،اروپایی
ها می خواهند که این مرحله را تا به نتیجه رسیدن آن در

حالت محرمانه دنبال کنند ».پیشتر عراقچی هم گفته
بود امکان رسانه ای کردن جزئیات این ماجرا را ندارد،
اما توافق های انجام شده درباره  SPVاعالم خواهد
شد .همزمان فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت
ملی کشورمان در دیدار آنلی کرونبرگ مدیر اجرایی
شبکه رهبری اروپا با بیان این که برجام نقطه
عطفی در روابــط ایــران با اتحادیه اروپــا و
سایر کشورها بود ،گفت :اتحادیه اروپا
تالش ملموسی برای حفظ برجام نکرد.
به گزارش ایرنا ،در این دیدار این مقام

یکی از عوامل اصلی ایجاد
وقــفــه در مــســیــر جهش
علمی و اقتصادی کشور
بــوده انــد .آیا اهمیت این
موضوع به درستی برای
مــردم تبیین شده است؟
وی ادامه داد :همین االن
هــــواداران آمریکایی در
اداره ام ــور کــشــور کارشکنی میکنند و بــا ترویج
اندیشههای آمریکایی در میان مردم تردید به وجود
آورده اند.
▪میرسلیم :موتلفه از حمایت از احــمــدی نــژاد
پشیمان است

همچنین به گزارش ایلنا،
سیدمصطفــی میرسلیـــم
عــضــو مــجــمــع تشخیص
مصلحت نظام هم که به
جمع دانشجویان دانشگاه
شیراز رفته بود در حاشیه
ایـــــــن جـــلـــســـه گـــفـــت:
فراکسیون امید نتوانستند
آن حرفهایی را که زدند به جایی برسانند .وی در ادامه
انتقادات خــود از فراکسیون امید مجلس شــورای
اسالمی ،اظهار کرد  :یک حرفی را آدم میزند و یک
عملی را انجام میدهد ،شما(فراکسیون امید) اکثریت
را داشتید و باید مجلس را زنده میکردید ،درستش
میکردید و پیش میبردید تا گرفتار مفاسد و انحرافات
نشود .وی در ادامه در پاسخ به این سوال که محمود
احمدی نژاد در سلسله مباحث اقتصادی خود اذعان
کرده که در اجرای برنامههای اقتصادی دولتهای وی،
دست بسته بوده و نتوانسته برنامههای اقتصادیاش را
به خوبی اجرایی کند ،نظر شما در این باره چیست؟
اظهار کــرد  :هیچ رئیسجمهوری حق نــدارد چنین
حرفی را بزند ،اختیارات رئیسجمهوری االن در قانون
اساسی بسیار گسترده است و تقریبا میتوان گفت
هرچه را در برنامههایشان است میتوانند اجرا کنند.
میرسلیم گفت :این ها بهانه میگیرند .همین االن
که میگویند مــوازی و اینها ،حر فهای بی خودی
است .میرسلیم در پاسخ به این سوال که حزب موتلفه
از نامزدی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری
دفاع کرد و آیا االن پشیمان نیستند؟ هم افــزود :بله
پشیمان هستند.
اروپایی نیز تصریح کرد :شرکتهای اروپایی تحت نظر
اتحادیه اروپا نیستند ،ضمن این که ایجاد کانال مالی بین
ایران و اروپا روند سخت و دشواری دارد ،انجام این عمل
هر چند ممکن است سرعت نداشته باشد ،اما اتحادیه
اروپا در این زمینه صادق است و در همه سطوح تالش
میکند .همچنین بهرام قاسمی سخنگوی
وزارت خارجه در اظهارنظری گفت :آمریکا
با راه اندازی ستاد و گروه هایی در مناطق
مختلف جهان به ویژه کشورهای همسایه
تــاش مــی کند مانع از همکاری های
اقتصادی ایران شود اما با مدیریت
دقیق و نظامی به راحتی از
این دوران عبور می کنیم
و اسیر اقدامات آمریکا
نمی شویم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
در گفت و گو با خراسان تشریح کرد

جزئیات همکاری های ایران و پاکستان
برای آزادی مرزبانان
فائقی -عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی
مجلس اعالم کرد :برای آزادی مرزبانان ایرانی ربوده شده
توسط «جیش الظلم» بین ایران و پاکستان در قالب توافق
نامه نظامی -امنیتی و اطالعاتی همکاری وجود دارد.
ابوالفضل حسن بیگی در گفت وگو با خراسان با اشاره به
این که به تازگی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی
«جیش الظلم » توسط ارتش و نیروهای پلیس پاکستان
دستگیر شدند گفت :امیدواریم به زودی بقیه عناصر این
گروهک دستگیر و در نتیجه گروگان های ما آزاد شوند.
نماینده دامغان در مجلس درباره آخرین وضعیت مرزبانان
ربوده شده ایرانی توسط جیش الظلم گفت  :همان گونه
که در جریان هستید به تازگی تعدادی از مرزبانان ربوده
شده ما آزاد شدند و به آغوش خانواده هایشان بازگشته
انداما هنوز تعدادی از مرزبانان ما درچنگال جیش الظلم
اسیر هستند.
وی افزود :با پیگیری های وزارت خارجه ،سپاه پاسداران،
نیروی انتظامی و وزارت کشور؛ ارتــش و وزارت کشور
پاکستان سایه به سایه این گروهک را تحت نظر و تالش
دارند که گروگان ها را سالم و بدون کمترین آسیب دیدگی
از چنگال ربایندگان نجات دهند .در این زمینه تعدادی
عناصر جیش الظلم توسط ارتش و پلیس پاکستان دستگیر
شده اند و به زودی بقیه عناصر این گروهک دستگیر و در
نتیجه گروگان های ما آزاد خواهند شد .عضو کمیسیون
امنیت ملی گفت  :وزارت کشور پاکستان با قاطعیت اعالم
کرده که با تمام وجود موضوع آزادی مرزبانان ربوده شده
ایرانیراپیگیریمیکند.درهمینحالجمهوریاسالمی
ایران به طرف پاکستانی هم اعالم کرد که اگر شما با کمبود
امکانات و ابزار مواجه هستید سپاه پاسداران آمادگی دارد
در قالب توافق نامه نظامی ،امنیتی  -اطالعاتی به پاکستان
کمک کند.از این رو هم اکنون نوعی همکاری بین دو کشور
در این زمینه وجود دارد .وی در این باره که آیا جیش الظلم
در ازای آزادی مرزبانان ربــوده شده ما درخواستی هم
داشته است؟ گفت :بله جیش الظلم درخواست آزادی
تعدادی از اعضای زندانی خود را از زندان های پاکستان
داشت که مورد موافقت ارتش پاکستان قرار نگرفت .حسن
بیگی تصریح کرد :با این موضوع باید هوشیارانه برخورد
کرد تا با کمترین هزینه عزیزان مرزبان ما آزاد شوند و به
آغوش خانواده هایشان بازگردند.به گــزارش فارس در
این باره پلیس بلوچستان پاکستان نیز اعالم کرد :بعد از
به دست آوردن اطالعات دقیق از محل اختفای اعضای
«جیش الظلم » یک عملیات ویژه انجام و بعد از محاصره
محل مخفی شدن آن ها تعداد زیادی سالح کشف و ضبط
شد .براساس این گــزارش در این عملیات یک گروگان
که توسط «جیش الظلم » ربوده شده بود آزاد شد و چهار
نفر از اعضای این گروه تروریستی دستگیر شدند .در این
گزارش اشاره نشده است که آیا گروگان آزاد شده از چنگال
جیش الظلم ایرانی است یانه .تروریستهای دستگیر
شده اعتراف کردند قصد انجام عملیاتهای تروریستی در
بلوچستان به ویژه شهر «تربت» نزدیک مرز ایران را داشتند.
این خبر در حالی منتشر میشود که  14مرزبان ایرانی ۲۴
مهر در منطقه صفر مرزی منطقه «لولکدان» ربوده شدند.
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