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دفاع پایانی رئیس با انتقاد از ورژن جدید «بگم بگم»

پرونده مجلس دهم دیروز درحالی بسته شد که نطق دفاعیه الریجانی از این مجلس اشارات جنجالی به همراه داشت

••در آستانه اولین روز قدس بعد از شهادت سردار
حاجقاسمسلیمانیروزنامه«فرهیختگان»عکس
و تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد .در
این عکس سایه سردار سلیمانی به شکل نقشه
کشور فلسطین روی دیوار افتاده است.
••آفتاب یزد -رضا حسنی ،موسس ترکیهپرتال
در خصوص انگیزه سرمایهگذاران ایرانی برای
خرید ملک در ترکیه ،این سرمایهگذاران را به
چند تیپ مختلف دستهبندی کــرد .نخست
بازنشستههایی که به جای تن دادن به ترافیک
جاده شمال با دریافت سنوات چند دهه کار در
ایران ،پرواز ساده  3تا  4ساعته به شهری مانند
استانبول را ترجیح می دهند .تیپ دوم جوانان
تازه ازدواج کــردهای هستند که بین  30تا 35
سال دارند و ترجیح میدهند پایه زندگی و کسب
و کــار خــود را در ایــن کشور بچینند .تیپ سوم
هم کسانی هستند که نمیتوانند به کشورهای
اروپایی و غربی بروند و درنتیجه ترکیه را ترجیح
می دهند.
••جام جم -اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در
دوران پهلوی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه
جام جم با مرور خاطرات دوران استعمارگری
آمریکا و انگلیس در زمان پهلوی گفت« :نباید
اجــازه دهیم دوبــاره استیالی آمریکا و انگلیس
تکرار شود .یادم هست بچه که بودم ،پدر مرا با
آن فضاحت دزدیــدنــد و ما همین طــور ویــان و
سرگردان ،بدون پدر ومادر مانده بودیم! با چه
مصیبتی رفتیم برای دیدار با خواهرم و بعد آمدیم
تهران .از خانه می خواستیم برویم جایی،باید به
سرباز روسی یا انگلیسی یا آمریکایی حساب پس
می دادیم که از کجا آمده ایم و کجا می خواهیم
برویم! توی خانه خودمان ،با ما مثل دزدها رفتار
میکردند».

انعکاس
••تابناک نوشت  :برخی شنید هها روایــت از
این ماجرا دارد که علی مطهری قــرار است به
ریاست سازمان ملی اسناد و کتابخانه ملی در
آید .محمود صادقی هم اعالم کرده که عالوه بر
تدریس در دانشگاه و کار وکالت ،دبیرکل انجمن
اسالمی مدرسین دانشگا هها هم هست و در
آن قالب فعالیتهای سیاسی خود را پیگیری
خواهد کرد .کوهکن میگوید :پروانه وکالت پایه
یک دادگستری دارم و اگر کاری انجام دهم به
طور شخصی و در این حوزه خواهد بود .حشمت
ا ...فالحت پیشه هم گفته میشود یا به عنوان
کارمند وزارت امورخارجه یا به عنوان سفیر در
این مجموعه فعالیت خواهد کرد.
••خبرآنالین نوشت  :نام «آیه دریس» ،مجری
منوتو در پرونده سالطین طال و خــودرو دیده
میشود .در این پرونده که «وحید بهزادی» و
همسرش «نجوا الشیدایی» به جرم اخالل عمده
در بازار خودرو و طال به اعدام محکوم شدهاند،
ارتباط مالی میان متهمان و مجری شبکه معاند
منوتو مشاهده مـیشــود .با تحقیقاتی که از
حسابهای «وحید بهزادی» و «نجوا الشیدایی»
در شرکت شهاب پارس به دست آمده ،بیش از
 ۱۸میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده
نوتو
که گفته میشود مجری شبکه ضد انقالب م 
و مجری مرجان تیوی بوده که سال  ۹۴از کشور
خارج شده است.
••جهان نیوز نوشت  :بررسی برخی مراکز
معتبر افکارسنجی کشور نشان میدهد که در
میان ســران قوا و مدیران ارشــد کشور از جمله
وزرا و معاونان رئیس جمهور ،آیت ا ...رئیسی
صدرنشین اســت .تا پیش از شهادت سپهبد
سلیمانی براساس نظرسنجی ،وی حائز باالترین
محبوبیت در میان مدیران ارشــد کشور بود و
محمدجواد ظریف و ابراهیم رئیسی در رتبههای
بعدی قرار داشتند که اکنون براساس دادههای
جــدیــد ،رئــیــس قــوه قضاییه بــاالتــریــن میزان
محبوبیت را داراست.

در آخرین صحن علنی مجلس دهم ،الریجانی
در نــطــق پــایــانــی خـــود بــه دفـــاع از مجلس
پرداخت و اشــاره ای جنجالی به «بگم بگم»
های احمدی نژاد داشــت .مجلس یازدهم با
تمام فراز و فرودهایش از حمله داعشی ها به
بهارستان و پوشیدن یک دست یونیفرم سپاه
توسط نمایندگان تا سلفی گرفتن با « فدریکا
موگرینی» مسئول سابق سیاست خارجی
اتحادیه اروپا که به «سلفی حقارت» معروف شد؛
روز گذشته به پایان رسید و حاال بهارستان هفته
آینده میزبان نمایندگان جدید مردم خواهد
بــود .علی الریجانی در آخرین نطق خود در
صحن علنی از کارنامه مجلس دهم دفاع کرد
و از کسانی که مجلس را تضعیف میکنند با
ادبیاتی خاص و جنجالی گالیه کرد.
▪«فساد فساد» همان «بگم بگم»!

در این نطق رئیس مجلس با اشــاره به این که
اهمیت جایگاه مجلس برهیچ کس پوشیده
نیست ،به سراغ معترضان به عملکرد مجلس
دهم رفت و تکرار« فساد فساد» علیه نمایندگان
را همانند «بــگــم بــگــم» هــای رئــیــس جمهور
سابق توصیف کــرد «:چــرا مدتی اســت که به
انحای مختلف بــرای تخریب وجهه مجلس
شورای اسالمی تالش شده است؟ در حدی
که این همه مصاحبه و تکرار فساد فساد علیه
نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همان بگم،
بگمهای سابق به ذهن متبادر نمیکند ».انتقاد
الریجانی از «بگم بگم» از تریبون مجلس یاد آور
انتقاد مشابه او از این نوع سخن در یک شنبه
سیاه مجلس است .جایی که او در بهمن 91
خطاب به احمدی نژاد گفت  ...«:شما مرتب
میگویید «بگم ،بگم» ،در کشور «بگم ،بگم»
راه انداختید ،امروز این فیلم را پخش کردید که
مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند».
▪انتقاد از تخریب بی سابقه!

در ادامه علی الریجانی به تخریب های بی سابقه
علیه مجلس اشــاره کرد وگفت« :هیچ وقت به
مصلحت کشور نبوده که یک رکن مهم و اصلی
دموکراسی در کشور که به این میزان تالش
داشته با الفاظ سبک با تحقیر و با تخریب مواجه
شود .طی این  ۴۰سال گذشته هیچ یک از این
مجالس به این اندازه مورد توهین و هجوم قرار
نگرفته بود نه تنها از سوی دشمنان که البته
دشمنان باید دشمنی کنند بلکه از سوی کسانی
کهانتظارمیرفتحرمتقوهمقننهونهادمهمی
را از نظام پاس بدارند ».وی افزود« :واقعا مجلس
دهم مظلوم واقع شد این موضوع به این معنا
نیست که نباید انتقادی انجام شود یا مجلس
دهم ضعفی نداشته بلکه منظور جفایی است
که در حق این مجلس به ناحق صورت گرفت».
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توئیتر سیاسی

دفاع آشنا از شورای نگهبان

خطاب به آیت ا ...رئیسی از صادقی حمایت
کــردنــد و خواستند رئیس دستگاه قضا از
اختیارات خود استفاده کند و اجازه ندهد حق
این نماینده ضایع شود.
▪تعجب شورای نگهبان از الریجانی

▪رهبر انقالب به مجلس دستوری نداده اند

رئیس سه دوره مجلس با اشاره به این که ما در
مجلس دو تعهد داشتیم وآن «رعایت حقوق
ملت» و «رعایت تدابیر رهبری» بوده است،
خاطر نشان کرد« :به یاد ندارم تدبیری از مقام
معظم رهبری به مجلس اعالم شده و کسی به
آن توجهی نکرده باشد البته به خاطر ندارم که
ایشان دستوری به این مجلس یا مجالس دیگر
که بنده حضور داشتم ،داده باشند».
▪محکوم به زندان در بهارستان

نگیرید تا بتوانیم دقایق آخــر مجلس دهم
را برگزار کنیم .او  بــه مــزاح نیز گفت من در
ایــن دقایق ماسک خــود را هم بــرم ـیدارم تا
بتوانم بهتر صحبت کنم به شرط آن که نزدیک
نیایید وگرنه کرونا میگیرید».
▪ 21نماینده برای رهایی یک نماینده از
 21ماه حبس

چندی قبل محمود صادقی نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی از محکومیت
 21ماه زندان خود خبر داده بود .از این رو 21
نماینده در آخرین روز کاری خود با بیانیهای

چندی پیش رئیس مجلس در گفت و گوی ویژه
خبری دربــاره چرایی عدم شفافیت درآرای
نمایندگان مجلس ،نبود شفافیت در بقیه
نهاد ها از جمله شورای نگهبان را یکی از ادله
خود بیان کرده بود .این اظهارات با واکنش و
پاسخ شــورای نگهبان همراه شد« :شــورای
نگهبان همواره در جهت شفافیت پیشگام
بــوده و بــدون تکلیف قانونی اقــدام به انتشار
متن کامل نظرات ،مشروح مذاکرات جلسات
شورای نگهبان ،نظرات مجامع مشورتی فقهی
و حقوقی ،نظرات استداللی اعضای شورا و...
کرده است که دسترسی به آن از طریق «سامانه
جامع شفافیت نظرات شورای نگهبان» برای
همگانمقدوراستوبیاطالعیرئیسمحترم
مجلس شورای اسالمی در این خصوص تعجب
آور است».البته گفتنی است سایتی که شورای
نگهبان در بیانیه خود به آن ارجاع داده است ،از
فروردین  98تا نیمه شهریور  98فقط مشروح
مذاکرات دو جلسه را منتشر کرده ،از جلسات
سال  97هیچ گزارشی در این سایت منتشر
نشده و بقیه مطالب مربوط به سال  96و قبل
از آن است.
منابع :خبرآنالین ،فارس ،تابناک

حسام الدین آشنا با بیان خاطره ای از سال
 79از حضور خود در شورای نگهبان برای
ارائه مشاوره به شورای نظارت بر انتخابات
خبرداد و با ذکر این که از او خواسته شده
پرونده بهزاد نبوی را بررسی کند در یک رشته
توئیت ،به شرح این ماجرا پرداخت.

دومی یا اولی؟

خبر مرتبط

بدرقه توئیتری مجلس دهم!

البته به غیر از نطق جنجالی رئیس مجلس؛
بهارستانی ها آخرین جلسه خود را با حاشیه
همراه کردند .محمد عزیزی نماینده ابهر که
سه روز پیش خبر محکومیت وی به همراه
فریدون احمدی نماینده زنجان به  61ماه
حبس بــه جــرم معاونت در اخــال در نظام
توزیعی اعالم شده بود ،خود را به آخرین جلسه
مجلس رساند.
▪نمایندگان کرونا نمی گیرند!

کرونا باعث نشد که نمایندگان در عکس
یادگاری مجلس دهم فاصله گذاری را رعایت
کنند و در اقــدامــی بــر خــاف پروتکل های
بهداشتی ،برای عکس دسته جمعی همگی
درکنار هم ایستادند .البته دیــروز الریجانی
حین نطق خود به نمایندگان گفت« :عکس

پاسخ یک مقام نظامی ایران به بیانیه ارتش آمریکا
خبرگزاری آسوشیتدپرس گــزارش داده که
نیروی دریایی آمریکا در بیانیهای اعالم کرده
است در برابر شناورهایی که در خاورمیانه به
شعاع ۱۰۰متری ناوهای جنگی آمریکا نزدیک
شوند« ،تدابیر دفاعی قانونی» اتخاذ خواهد
کرد .درحالی که آسوشیتدپرس  مدعی شده
نیروی دریایی آمریکا این دستورالعمل را پس
از رویارویی اخیر ناوهای آمریکا با شناورهای
ایرانی در خلیج فارس صادر کرده است ،رویترز
به نقل از یک مقام آمریکایی که اشــار های به
نامش نشده گفته است این دستورالعمل به
معنای تغییر در قوانین قبلی ارتــش آمریکا
در زمینه درگیری «نیست»« .ربکا رباریش»،
سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا
مستقر در بحرین ،بدون اشاره به فاصله 12
هــزار مایلی خلیج فــارس تا سواحل آمریکا
مدعی شده که «کشتیهای ما در حال انجام
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مأموریتهای عــادی در مناطقی از آ بهای
بینالمللی هستند که در قوانین بینالمللی
مجاز شدهاند و دنبال درگیری نیستند ».وی
در ادامه گفت« :با وجود این ،فرماندهان ما حق
دفاع از خود را در مواقعی که ضرورت داشته
باشد ،محفوظ میدانند ».در واکنش به این
بیانیه ،یک مقام نظامی مسئول در پاسخ به
سوال نور نیوز در خصوص تاثیر دستورالعمل
ارتش آمریکا بر فعالیت واحدهای دریایی ایران
در منطقه گفت« :یگان های دریایی جمهوری
اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
چون گذشته به ماموریت های عادی خود با
رعایت اصــول حرفهای ادامــه خواهند داد و
صدور دستورالعمل از سوی نیروهای خارجی
که اصل حضور آن ها در این منطقه غیر مشروع
است ،تغییری در اجرای دقیق ماموریت های
جاری ما ایجاد نخواهد کرد».

دیروز آخرین جلسه صحن علنی مجلس دهم برگزار شد و نمایندگان مردم با صندلیهای
سبز خود خداحافظی کردند .رئیس مجلس در آخرین نطق خود ،لقب «مجلس مظلوم» را به
بهارستانیها داد .وقتی به عملکرد مجلس دهم نگاهی میاندازیم ،نشان می دهد که طرح و
لوایحی که فرایند قانون گذاری مجلس به قانون تبدیل شدهاند کمتر به موضوعات اقتصادی و
معیشتی یعنی دغدغه اصلی مردم ،پرداخته است .از همین رو کاربران شبکه اجتماعی توئیتر
هم با طعم سیاسی مجلس دهم را بدرقه کردند .از جمله آن ها:
* به خاطر چشم بستن بر گرانی و بیکاری و ...نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
* الریجانی گفته« :مجلس دهم مظلوم بود»؛ کارنامه مجلس دهم که خروجی یک لیست
سفارشی بود آنقدر روشن است که جای هیچ دفاع و مظلوم نمایی را باقی نمی گذارد.
* باالخره مجلس ناتراز تمام شد.
*برخالف خیلی ها معتقدم این مجلس ،مجلس کم حاشیه ای بود و قرار نیست مجلس به
تنهایی همه مشکالت مملکت را حل کند که شما از این ها انتظار دارید.
* از تمومشدن مجلس دهم ،مجلس الریجانیها و درازهیها و عزیزیها و فاطمهحسینیها
خوشحالم اما از شروع مجلس یازدهم خوشحال نه ،که نگرانم! هیچ زیرساختی برای شفافیت
و نظارتعمومی تعبیه نشده و از منتخبین جدید هم در ایام کاندیداتوری تعهد الزامآوری مبنی
بر ایجاد آن گرفته نشده است!
* این که الریجانی گفته مجلس دهم مظلوم بود از دو جهته  :یکی حمله داعش به مجلس و
دیگری سلفی حقارت نمایندهها با موگرینی!

روحانی:همیشهحامیمظلومانجهانهستیم

درحالی که دیروز زنگ پایان مجلس دهم
نواخته شد ،نمایندگان مجلس جدید از
خودمیپرسندچهسرنوشتیدرانتظارشان
خواهد بود؟

اخبار

آمریکایی ها مزاحم نشوند
وزیـــر دفـــاع هــشــدار داد کــه هــرگــونــه مزاحمت
آمریکا برای نفتکشهای ایرانی با پاسخ قاطع
همراه خواهد بود 5 .نفتکش ایرانی حامل بنزین
عازم ونزوئال هستند که  4نفتکش از تنگه جبل
الطارق گذر کرده اند و نفتکش «کاناول » خود را
به این تنگه رسانده است .چندی قبل آمریکایی ها
تهدید کرده بودند که جلوی حرکت این نفتکش
ها را که پرچم جمهوری اسالمی نیز روی عرشه
آنها به اهتزاز درآمده؛ خواهند گرفت از این رو به
گــزارش فــارس ،امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح اظهارکرد « :به صراحت
اعــام کردیم که هیچ گونه مزاحمتی را تحمل
نخواهیم کرد ،آمریکایی ها و دیگران می دانند ما
در واکنش به این موضوع یقین ًا هیچ تردیدی به خود
راهنخواهیمداداگرمزاحمتهاتشدیدشودوادامه
یابد حتم ًا با پاسخ قاطع روبه رو خواهد شد».

توضیحات معاون دستگاه قضا درباره
بخشنامه جدید آیت ا ...رئیسی

رئیس جمهور روز گذشته در آستانه روز جهانی قدس گفت :ما همیشه در ستیز با ستمگران
و حامی مظلومان جهان هستیم.به گزارش ایرنا ،دکتر حسن روحانی در جلسه هیئت دولت
ضمن بیان این مطلب ،افزود :ما به هیچ عنوان این ظلم و ستم و تجاوز را نمی پذیریم و بر
نمیتابیم .وی با بیان این که امسال هم در روز جهانی قدس به هر طریقی ندای مظلومیت
مردم فلسطین را به گوش جهانیان می رسانیم ،افزود :امروز هم این ندا وجود دارد به آن
شکلی که امکان پذیر است .این روز بسیار مهم قدس را گرامی خواهیم داشت .وی تاکید
کرد :قدس فراموش نخواهد شد .قدس در اشغال ستمگران باقی نخواهد ماند .سرزمین
فلسطین روزی آزاد خواهد شد.به گزارش ایرنا ،سردار سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح نیز در پیامی با بیان این که انتفاضه ملت فلسطین فراتر از سرزمینهای
اشغالی رفته و وارد مرحل ه سرنوشت سازی شده است ،تاکید کرد :زمزمه پایان رژیم اسرائیل
غاصب در خیابان های تلآویو به گوش میرسد .در همین حال خانواده سردار سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی در بیانیهای به مناسبت روز جهانی قدس ،تاکید کردند :ما ،خانواده
سردار شهید سپاه قدس ،در روز قدس ،در امتداد خون پدر شهیدمان به هم ه دنیا اعالم می
کنیم تا آخرین قطره خون و با آخرین توان خود در راه آزادی قدس شریف در میدان مبارزه
خواهیم ایستاد و تا نابودی کامل رژیم کودککش صهیونیستی در کنار ملتهای آزادیخواه
جهان خواهیم بود .پیشتر شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در اطالعیهای با اعالم این که
رهبر معظم انقالب اسالمی در روز جهانی قدس به صورت زنده و تلویزیونی با مردم سخن
خواهند گفت ،تاکید کرده بود که به منظور کسب فیض حداکثری از بیانات ولیامر مسلمین،
چ نقطه از کشور برگزار نخواهد شد.
هیچ برنامه دیگری تحت عنوان روز قدس در هی 

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه
با اشاره به بخشنامه جدید دستگاه قضا ،اظهار
کــرد که یک مــورد نــادر هم می تواند «احساس
عدالت» را خدشه دار کند .چند روز قبل رئیس
قوه قضاییه بخشنامه ای را تحت عنوان «عدم
صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به
منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج
از کشور» به مسئوالن دستگاه قضا ابــاغ کرد.
خبر این بخشنامه را روزنامه خراسان سه شنبه
گذشته برای نخستین بار منتشر کرد .به گزارش
خبرآنالین ،علی باقری معاون امور بین الملل و
حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به این بخشنامه
گفت «:پیش از این مراجع قضایی به اصطالح
دستوراتی را برای افراد تحت تعقیب در خارج از
کشور صادر و آنها را از خدمات کنسولی محروم
میکردند البته این موارد بسیار نادر بوده است».
دبیر ستاد حقوق بشر با ی ــادآوری ایــن نکته که
دستگاه قضا به حقوق افرادی که در معرض اتهام
هستند ،نیز توجه ویژه دارد ،خاطر نشان کرد«:
ایجاد احساس عدالت یکی از اهداف اصلی قوه
قضاییه است؛ حتی با یک مورد کوچک و نادر هم
ممکن است احساس عدالت مورد خدشه قرار
گیرد،بنابرایندستگاهقضابایدبهصیانتازحقوق
مردم حساس و اهتمام جدی داشته باشد».

