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در دیدار شورایعالی سیاستگذاری و رئیسجمهوری مطرح شد
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مولوي عبدالحمید:

مطالبات اصالحطلبانه از روحانی

در انتظار نظر نهایی مجلس
درباره الیحه تفکیک وزارتخانهها

اهل سنت با خشونت و افراطگرایي
مخالف هستند

درخواست انجمن اسالمی
دانشگاه تهران و علوم پزشکی
از روحانی
 شــرق :انجمن اسالمی دانشــجویان دانشگاه
تهــران و علوم پزشــکی در بیانیــهای خطاب به
حســن روحانی خواستار گذاشــتن وزرا و مدیرانی
غیرهمســو شده اســت .در این بیانیه آمده است:
»آقای روحانی مردم در روز انتخابات تکلیف خود
را بهخوبی به انجام رساندند و با رأی خود صراحتا
ابراز کردند روش موردنظرشــان برای اداره کشور
چیست .اکنون نوبت شماست تا با انتخاب افرادی
پاکدســت برای کابینه دولتی را تشــکیل دهید تا
همراستا با مردم حرکت کند .کنارگذاشتن مدیران
و وزرایی غیرهمسو که در طول چهار سال گذشته
همراه و همســو با وعدههاي او عمل نکردهاند یا
در برابر اجرای آنها منفعل بودهاند ،حداقلیترین
خواســته جوانــان ،دانشــجویان و دانشــگاهیان
در چینش کابینــه بهویژه در انتخــاب وزیر علوم
و معاونــت علمــی و فناوری ریاســتجمهوری
اســت« .در ایــن بیانیــه همچنیــن آمده اســت:
»مهمترین ســرمایه و پشــتوانه مملکت و دولت،
جوانان و دانشــجویانی هســتند که چشم امید به
توسعه و پیشــرفت آینده این مرزوبوم دوختهاند.
حفظ و تقویت این ســرمایه ،تنها از طریق پایبندی
جنابعالی بــه وعدههایی که در ایام انتخابات در
شهرهای مختلف دادید ،به دست میآید و نحوه
تعییــن اعضای کابینــه و وزرا ،آزمون بزرگی برای
ارزیابی پایبندی جنابعالی به آن وعدههاست«.

راهکارهای منتجبنیا برای حل
اختالفات اصالحطلبان

politics@sharghdaily.ir

او ادامــه داد» :دومین مطالبه مــا تعامل دولت با
نمایندگان فراکســیون امید بود تا مجموعه دیدگاههای
دولت بــا رویکرد اصالحطلب نماینــدگان که در طول
انتخابات هم وجود داشــت ،به منصه ظهور برســد«.
این فعال سیاسی اصالحطلب سومین نکته طرحشده
در دیدار با رئیسجمهور را در ضرورت تکرار جلســات
کمیته تعامل با دولت شــورای عالی سیاستگذاری و
رئیسجمهور دانست و گفت» :ما فکر میکنیم در مسیر
تعامل ،انتقال تجربه و حفــظ رویکردی که از روحانی
حمایت میکرد ،باید این جلسات را به طور مرتب برگزار
کنیم و مســائل و مشکالتمان را مطرح کنیم« .او گفت:
»همچنین تعامل مناسب شورای شهر ،فراکسیون امید
و دولت برای شکلگیری مدیریت کالنشهر تهران یکی
از پیشنهادهایي بود که به رئیسجمهور ارائه کردیم«.
فرامرزیان ادامه داد :استفاده از ظرفیت مناسب جوانان
و زنان در دولت برای پیشــرفت و توســعه کشور یکی
دیگر از موارد ذکرشده در این جلسه بوده است.
قبــل از دیدار کمیتــه تعامل ،عارف قبــال دو بار به
صورت شخصی با حســن روحانی درباره کابینه دیدار
کرده اســت .در این دیدارها او بر حضور زنان و جوانان
در کابینه تأکید کرده اســت .کمی قبل از تشکیل کمیته
تعامل در شورای سیاســتگذاری ،فراکسیون امید هم
کمیتهای با همین نام را متشکل از پنج نفر از نمایندگان
از جلــه وکیلــی ،حضرتی ،تابش ،حســینزاده و بهرام
پارســایی تشــکیل دادند .همچنین فراکسیون امید هم
بیســتویکم خردادماه درخواســت دیدار با روحانی را
مطرح کرده که هنوز هیچکدام از دیدارها محقق نشده
است.
در این فاصله گمانههای متعددی درباره گزینههای

پیشــنهادی وزارتخانهها مطرح شده است که همگی
در حد پیشبینی بوده اســت و همه فعاالن سیاسی و
نمایندگان مجلس معترف هســتند که حســن روحانی
در ایــن دوره خودش نقش باالیــی در انتخاب اعضای
کابینــه دارد .با این حال شــایعه حضور و ابقای برخی
وزرای کابینه یازدهــم ،اصالحطلبان را مصمم کرد که
در رسانهها بیش از پیش بر لزوم تغییر رویکرد گفتمانی
کابینــه روحانی در دور جدید ســخن بگویند و حتی در
این میان زبان به گالیهها باز کنند .شــاید تندترین نقدها
را محمدرضا عارف داشــت ،البته ظاهرا پیش از آنکه
دیدار کمیتــه تعامل با روحانی صــورت بگیرد .عارف
در نشست مشــترک شــورای عالی و منتخبین شورای
شــهر پیروزی روحانی را مدیون اصالحطلبان دانســته
و بیآنکه اشــاره مســتقیمی داشته باشــد ،گفته بود
»بعضیها پیروز میشــوند ،یادشان میرود چه کسانی
برایشــان زحمت کشــیدند و من این گله را دارم ...اگر
ما را دنبال نخودسیاه نفرســتند ،قصد ما کمککردن و
ادامه راه اســت ...هیچ شکی نیســت که در انتخابات
اردیبهشت روحانی پیروزی خود را مدیون اصالحطلبان
است .خواهش ما در آســتانه تشکیل دولت دوازدهم
همراهی و هماهنگی با فراکســیون امید اســت و هیچ
ســهمخواهی نخواهیم کرد .انتظارمان از روحانی این
اســت با شــورای عالی اصالحطلبان مشــورت کند«.
اگرچــه آشــنا در جوابی که بعدا در صفحــه توییتر به
عارف داده بود ،اصالحطلبان را به سهمخواهی متهم
کرده بود .این در حالی است که هم اعضای فراکسیون
امید و هم اعضای شورای عالی معتقدند روحانی باید
بــه عقبه رأی خود که با اعتمــاد به اصالحطلبان وارد
صحنه شد ،وفادار بماند.

ظریف در گفتوگو با سیاِناِن:
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فارس» :محمدجواد ظریــف« ،وزیر امور خارجه ایران،
روز یکشــنبه تأکید کــرد که دولت آمریــکا متن و روح
برجام را نقض کرده است.
او که با شــبکه ســیانان گفتوگو میکرد ،درباره
رفتــار آمریــکا در قبال برجــام گفت» :ایــاالت متحده
تعهدات خود را انجام نداده است«.
ظریف افزود» :بهعنوان نمونه ،کاخ ســفید چند روز
پیش اعــالم کرد که ترامپ از حضــورش در هامبورگ
برای نشست گروه  ۲۰استفاده کرده تا سران کشورها را
نسبت به تجارت با ایران دلسرد کند .این نقض نه فقط
روح ،بلکه متن برجام است«.
او همچنیــن در پاســخ بــه این ســؤال کــه برخی
میگویند ممکن اســت بعد از برجام ،ایــران به دنبال
ســالح هســتهای برود ،گفت» :ایران در جریان توافق
و پیش از توافق به صراحت روشــن کرده اســت که به
دنبال یک برنامه تســلیحاتی ]هستهای[ نیست .آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی بار دیگر تأیید کرده اســت که
ادعاها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هســتهای
ایران بیپایه اســت .آژانس تصمیم گرفت که آن فصل
را مختومه کند«.
وزیــر امور خارجــه ادامه داد» :تصــور میکنم که
افــرادی به دنبال هراسافکنی هســتند .ایران ســابقه
روشــنی دارد .ایران قربانی تســلیحات شــیمیایی بود؛
اما هرگز از تســلیحات شیمیایی اســتفاده نکرد .ایران
توانش را داشت؛ اما هرگز به سمت ساخت تسلیحات
شــیمیایی نرفت؛ چراکه معتقدیم که این تسلیحات نه

فقــط مخالف ایدئولوژی ما هســتند؛ بلکه امنیت ما را
هم تقویت نمیکنند .معتقدیم که تسلیحات هستهای،
تهدیدی برای امنیت ما خواهد بود ،نه کمکی به آن«.
در ادامه برنامه» ،فرید ذکریا« مجری ،از وزیر خارجه
ایران درباره سفر »دونالد ترامپ« ،رئیسجمهور آمریکا،
به عربســتان و اعالم حمایت کامل او از ریاض ،ســؤال
کرد .وزیر امــور خارجه ایران گفــت» :میتوانم بگویم
که این سیاســت نادرست و اشــتباهی است .میدانیم
که تروریســتها از کجا میآیند .میدانیم کســانی که
به برجهــای تجارت جهانی حمله کردنــد ،اتباع کدام
کشــورها بودند .میتوانم به شما بگویم که هیچیک از
آنها ایرانی نبودند .از ســال  ۲۰۰۱هم هیچیک از کسانی
که اقدامات تروریستی انجام دادهاند ،ایرانی نبودهاند«.
او افزود» :اغلب آنها اهل کشــورهای متحد ایاالت
متحده بودهاند .معتقدم ایدئولوژیای که متأسفانه به
وسیله همسایه ما ،عربســتان سعودی ترویج میشود،
عامــل افراطگرایــی و تعصب کوری اســت که چنین
صفحه تاریکی را به وسیله افرادی که هیچ ارتباطی به
اسالم ندارند ،به منطقه ما و حتی فراتر از آن آوردهاند.
النصــره را ببینید ،داعــش را ببینید ،القاعــده را ببینید،
هیچکدام آنها ارتباطی با اســالم ندارند و هیچ ارتباطی
هم با ایران ندارند«.
وزیــر امور خارجه ادامه داد» :نــه فقط ایدئولوژی،
بلکه پشــتیبانی مالی و تسلیحاتی این گروهها ،از سوی
دیگرانی تأمین میشــود کــه خود را متحــدان ایاالت
متحده میخوانند«.

ظریف در ادامه در پاســخ به ســؤالی درباره دلیل
حمایت ایران از نظام ســوریه ،افزود» :بگذارید در ابتدا
بگویم که سیاست ما در قبال سوریه ،افغانستان ،عراق و
دیگر نقاط منطقه ،همواره ثابت بوده است .ما همواره
مخالف تروریســم و افراطگری بودهایــم و همواره به
یاری کسانی شتافتهایم که در حال مبارزه با افراطگرایی
و تروریسم بودهاند .ما این کار را در ابتداي قرن جاری در
افغانستان انجام دادیم و کامال مخالف حکومت طالبان
و القاعده بودیم .ما همچنین به کمک عراقیها رفتیم،
هم در اربیل و هم در بغداد ،تا از تســلط داعش بر این
مناطق جلوگیری کنیم و در سوریه هم داریم همین کار
را میکنیم« .وزیر امور خارجه در پاســخ به این ســؤال
که آیا هیچیک از کسانی که با دولت سوریه میجنگند،
در حال معارضه مشروع نیستند ،گفت» :شاید معارضه
مشروعی در سوریه وجود داشته باشد و بههمینخاطر
هم بود که در ســال  ،۲۰۱۳چند هفته بعد از آنکه من
بهعنوان وزیر خارجه ایران منصوب شدم ،طرحی چهار
مادهای را ارائه کردم« .او افــزود» :همین طرح بعدها
مبنای قطعنامه  ۲۲۵۴شورای امنیت سازمان ملل شد.
این چهار بند عبارت از این هستند که برای پایاندادن به
بحران و ممانعت از طوالنیشــدن درگیریها که منجر
به کشتهشــدن و آوارگی افراد بیشتری میشود ،باید به
اصل منازعه بپردازیم«.
ظریف ادامه داد» :اوال ،برقراری آتشبس .معتقدم
که بایــد آتشبس برقرار شــود و همواره هــم نیاز به
برقراری آتشبس بوده اســت .افرادی برای آتشبس

شرط و شــروط میگذارند؛ اما روشــن است که ما باید
برای رســیدن به آتشبســی جامع ،البته به اســتثنای
گروههایی که از ســوی شــورای امنیت ســازمان ملل
بهعنوان گروههای تروریســتی معرفی شــدهاند ،شامل
داعش و النصره ،تالش کنیم«.
به گفته وزیر امور خارجه ،گفتوگوی ملی ،اصالح
قانون اساســی و ایجاد دولت ملی بــا حضور اعضای
دولت کنونی ســه بند دیگر طرح پیشنهادی ایران بوده
است.
ظریف دربــاره بحران یمن نیز گفت» :بمباران مردم
بیگناه در یمن بیش از دو ســال اســت که ادامه دارد،
درحالیکه ســعودیها امیدوار بودند کــه آن را تا دو
هفته به پایان برسانند«.
او افــزود» :مــا بــا آن درگیری هم مخالــف بودیم
و طرحــی چهار مــادهای شــامل آتشبس،کمکهای
بشردوســتانه ،گفتوگوی یمنی-یمنی و ایجاد دولتی
براساس خواست مردم یمن ،ارائه کردیم«.
وزیر امور خارجــه ادامه داد» :معتقدیم که تنها راه
در این درگیریها ،پذیرش این واقعیت اســت که هیچ
راهکار نظامیای وجود ندارد«.
ظریــف در واکنــش بــه گــزارش اخیــر روزنامــه
»نیویورکتایمــز« که در آن ادعا شــده اســت که ایران
»بر عراق مســلط شــده« ،تأکید کرد که ایــران همواره
»انتخابهای درســت« داشــته و به کمک مردم عراق
آمده اســت ،برخالف کشورهایی که از صدام ،داعش و
گروههای تروریستی حمایت کردند.
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دیــداری که حاصــل اضطرار انتخاباتــی بود ،حاال کمکــم به ائتالفی
اســتراتژیک تبدیل شده اســت .جشنتولد یکســالگی فارسپالس امروز
 ۲۵تیر با حضور چهرههای مختلفی برگزار شــد؛ از ســلبریتیهایی چون
امیر تتلو ،بهنوش بختیاری ،تا چهرههای اصولگرایی چون حمید رســایی
و عزتاﷲ ضرغامی .فضاي مراسم چنان سیاسي بود که مجري برنامه بر
روي ســن خبر بازداشت حســین فریدون را اعالم کرد که با تشویق حضار
قتل آتنا اصالنی ـ
مواجه شد .تتلو بعد از اظهارنظر درباره پرونده تجاوز و ِ
دختر هفتساله ـ شدیدا مورد نقد کاربران فضای مجازی قرار گرفته بود .او
در این خصوص ،در حساب اینستاگرام خود نوشت »...اینها گناه پدر و مادر
و بدحجابی هستن .این بچه اگه حجاب داشت شهوت و چشم بد دنبالش
حرف تتلو ادامه داشــت که او
نمیوفتاد «...هنــوز نقد و نظر درخصوص ِ
روزگذشته در جشن یکســالگی فارسپالس تقدیرنامه خود را در حضور
نظامالدین موســوی )مدیرعامــل خبرگزاری فارس( ،عــزتاﷲ ضرغامی

ﻋﮑﺲ :ﻓﺎرس

 ایســنا :قائممقام حزب اعتماد ملی در پیامی
برای برونرفت از وضعیت فعلی و رفع ریشهای
اختالفــات و وحــدت اصولــی اصالحطلبــان،
پیشــنهاد تشــکیل مجلس اصالحــات و مناظره
کارشناســانه بین حامیان و منتقدان شورایعالی
را مطرح کرد .در بخشــی از این پیام آمده است:
پیشنهاد اینجانب این است که مجلسی با حضور
اصالحطلبان سراســر کشــور ،البته نه گزینشــی،
بلکه از ســالیق و احزاب مختلف ،بهطور مساوی
در مرکز تشــکیل و دیدگاههای گوناگون مســتدال
مطــرح شــود و در صــورت لزوم ،پــس از طرح
نظــرات ،رأیگیری بــه عمل آید؛ نظیر پیشــنهاد
شــیخ اصالحات پس از اقدام نامعقول برخی از
بزرگان اصالحطلب و زمینهسازی پیروزی جریان
مقابل در ســال  ۸۴که متأســفانه با کارشــکنی
برخی بــا بهانههایی مانند اکنون زمان مناســب
نیســت ،بهمحاق رفت! در ادامــه این پیام آمده
است» :یا اینکه مناظراتی تخصصی و کارشناسانه
بین نمایندگان دو دیدگاه با حضور شــخصیتها،
احزاب و گروههــای اصالحطلب برگــزار و پس
از ارائه نظــرات طرفین ،آن هم بدون توســل به
اتهامزنی ،شانتاژ و صرفا با ارائه مستندات مسلم
و اقامه برهان و بــا دریافت نظرات اصالحطلبان
کشــور در این زمینــه تصمیمگیری شــود و برای
همه اصالحطلبان کشور ارزش و کرامت و نقش
و تأثیر منظور و بســاط شــهروند درجه یک و دو
و ...حداقــل در میان اصالحطلبان جمع شــود.
در پایان مجددا از دوســتان صاحبنظر ،اصحاب
رسانه و گروههای مجازی میخواهم ضمن ارائه
دیدگاههای خود ،از هرگونه تخریب ،افشــاگری و
توهین حتی تحت عنوان مقابلهبهمثل پرهیز کنند
تا همراه با پیشــگیری از انحرافــات و صیانت از
کیان اصالحات ،وحدت و انســجام اصالحطلبان
خدشهدار نشود«.

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺪي ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﺮﻧﺎ

 جماران :مولوي عبدالحمید ،امامجمعه اهل
ســنت زاهدان ،در پاسخ به ســؤالي درخصوص
نقــش امامخمینــي )س( در وحدت شــیعه و
ســني گفت :نقش امام جهاني بود و ایشــان یک
شخصیت استثنایي با دید بلند و نظر وسیع بودند
که توانســتند همه اقشار را دور خود جمع کنند و
به یک محور بســیار بزرگ تبدیل شــوند .شیعه و
سني به امام خمیني )س( دل دادند و عالقه پیدا
کردند و گوشبهفرمان ایشــان بودند و در انقالب
ایشــان را حمایت کردند؛ ایشــان یک شخصیت
بســیار ممتاز جهاني بودند .او درخصوص رابطه
اهل سنت با نظام جمهوري اسالمي ایران پس از
رويکارآمدن حســن روحاني گفت :رابطه خیلي
بهتر شده و احساس ميکنیم که اهل سنت عزت
کســب کردهاند و در دل برادران شیعه محبوبیت
به دســت آوردهانــد و برعکس هــم همینطور
اســت .رابطه و محبوبیت بین شــیعه و سني و
هماهنگي و همکاري نیز بیشتر شده است.
او در پاســخ بــه ســؤال دیگــري درخصوص
دیدگاه اهل ســنت ایران درباره خشونتهایي که
با سوءاســتفاده از نام آنان انجام ميشــود ،تأکید
کرد :اهل ســنت با خشونت و افراطگرایي مخالف
هســتند و بــه نظام جمهــوري اســالمي افتخار
ميکننــد و معتقدند خواســتهها و مطالباتشــان
بایــد از طریق قانــون و از راه گفتمــان و مذاکره
حلوفصل شود.

از میان درخواســت دیدار با روحانی ،کمیته تعامل
شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبان موفق شــد با
رئیسجمهوری منتخب دیدار و درباره کابینه دوازدهم
رایزنی کند .از اعضای این کمیته که در دیدار با روحانی
حضور داشــتند ،میتوان به محمدرضا عارف ،محمود
صادقی ،حســین مرعشــی ،افشــین حبیــبزاده ،ژاله
فرامرزیان و اسماعیل گرامیمقدم اشاره کرد .این کمیته
بهتازگی از ســوی شورای سیاستگذاری تشکیل شده و
هدف آن رایزنی با روحانی درباره کابینه اســت .شورای
سیاستگذاری حدودا یک ماه پیش از روحانی تقاضای
دیدار کــرده بود که نهایتا با تشــکیل کمیته تعامل این
دیدار میسر شده است .از این هشت نفر اعضای کمیته
تنها حجتاالسالم موســویالری به دلیل مسافرت در
دیدار حضور نداشته است.
خبرگزاری تسنیم در گزارشــی از دیدار این کمیته و
روحانی نوشته اســت» :در این دیدار محمدرضا عارف
رئیس شــورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان و
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره
بــه انتخابات اخیر ریاســتجمهوری و پیروزی قاطع و
ارزشــمند روحانی ،گفــت :مردم فهیم ایران اســالمی
با حضوری گســترده و حماســی در انتخابات شــرکت
کردند که این حضور نشــان داد مردم نسبت به تعیین
سرنوشت خود و جامعه احساس مسئولیت میکنند«.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،عــارف ،همچنیــن نقــش
اصالحطلبــان در حمایــت از نامــزدی روحانــی در
انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری را کمنظیر
و بســیار مؤثر دانســت و در ادامه بر ضرورت همکاری
متقابل حامیان رئیسجمهور و فراکسیون امید با دولت
در آینــده و ادامه رایزنی در زمینههــای مختلف تأکید
کرد.
در ایــن دیــدار حســن روحانــی هم گفته اســت:
»امیــدوارم دولتــی کاراتر به مردم و مجلس شــورای
اســالمی معرفی کنیم و کماکان از همکاری متقابل با
اصالحطلبان در همه زمینهها بهرهمند شویم«.
ژالــه فرامرزیــان ،دبیــر شــورای سیاســتگذاری
اصالحطلبــان ،در گفتوگو با ایســنا دربــاره جزئیات
این دیدار گفته اســت» :ما در این جلســه مطالباتمان
را مطرح کردیم که این مطالبات پنج ســرفصل اصلی
داشــت .در وهلــه اول خواســتیم بنا بــر تخصصها
اعضــای دولت بــه انتقادات و پیشــنهادهای ما گوش
دهنــد و آنها را مدنظر قرار دهنــد .این همراهی باید از
ســوی اعضای دولت و خود رئیسجمهور با شــورای
عالی سیاستگذاری صورت پذیرد تا ما نیز بتوانیم آنها
را در طی مسیر کمک کنیم«.

موســویالری :بیتوجهی به رأی مردم بیانصافی
است
در همین رابطه حجتاالســالم موسویالري ،وزیر
کشور دولت اصالحات به »شرق« گفت» :این مجموعه
 چه دولت ،چه شخص رئیسجمهور و چه فراکسیونامید و شــورای عالی سیاستگذاری -با واقعیتی به نام
رأی مردم روبهرو هســتند .مردم در این انتخابات سنگ
تمام گذاشــتند .بنابراین نمیشود تصمیمی گرفته شود
که این واقعیت را نادیده انگارد«.
او ادامه داد» :مردم رأی معناداری به روحانی دادند
کــه هم در آن آری پنهان بــود و هم نه و روحانی نباید
بــدون توجه به این موضوع کابینــه را بچیند .پیام رأی
مردم کامال روشــن بــود .حتی اگر بگوییــم این رأی در
ریاستجمهوری با اماواگری روبهرو بود اما در شوراها
دیگر مشــخص شد که مردم به تفکر اصالحطلبی رأی
دادنــد و انتظار دارند این رأی مورد توجه قرار بگیرد که
اگر چنین نشود ،روحانی بیانصافی کرده است .اگرچه
باور من این اســت کــه روحانی به این مســئله توجه
میکند«.
البی باهنر و احتمال ابقای رحمانیفضلی
روحانی قرار شــده اســت فهرســت کابینــه را روز
تحلیــف یعنی چهاردهم مرداد ارائــه دهد .تا به اینجا
براســاس شــنیدهها ظاهرا ماندن رحمانیفضلی ،وزیر
کشــور دولت یازدهم قطعی شــده اســت .هم برخی
نمایندگان مجلس ایــن مطلب را گفتهاند و هم برخی
از اعضــای شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبــان.
رحمانیفضلــی از جمله وزرایی اســت که انتقادهای
جدی به عملکرد او از ســوی جریان اصالحطلب وارد
اســت و در دولــت یازدهم بارها تقاضــای تجدید نظر
روحانی در این انتخاب مطرح شد که رئیسجمهور به
این نقدها بیتوجه بود .رحمانیفضلی را نتیجه تعامل
روحانی و علی الریجانی در مجلس نهم میدانســتند،
امــا توجیه ابقــای او در دولت دوازدهم هنوز روشــن
نیســت .از طرفی برخی اصولگرایان هــم در این فضا
خواســتار حضــور وزرای اصولگــرا در کابینه روحانی
هســتند .شــایعات درباره برخی اســامی مثل باهنر تا
جایی باال گرفت کــه حتی خود او هم ناچار به تکذیب
شــد .با این حال از راهروهای مجلس خبر میرسد که
تالشهایی در جریان است که او بهعنوان گزینه وزارت
راه و شهرســازی معرفی شــود .یعنی جایگزین عباس
آخوندی ،باجناق ناطق نوری در کابینه دوازدهم .اینها
البته حدس و گمان نمایندگان اســت و باید دید حسن
روحانــی در مواجهــه با رأی مــردم و مطالبه آنها چه
رویکردی را اتخاذ خواهد کرد.

و همچنین حمیدرســایی دریافت کرد )به نقل از پایــگاه خبری انصاف(.
حامــد طالبی جوانی کــه مدتی قبل به اتهام توهیــن به رئیسجمهوري
در تظاهرات روز قدس احضار شــده بــود ،مدیریت فارسپالس را برعهده

دارد .او در جشن یکسالگی فارسپالس گفت» :با پشت هم ایستادنها و
حمایتهای نیروهای انقالبی که در عرصه فضای مجازی فعال هســتند،
تالش داریم با وجود اختالف ســلیقه ،بــه کمک یکدیگر بیاییم و به همین
جهت میکوشــیم تا این افراد را برای جلوگیری از اهداف مجزا ،منســجم
کرده و فقط اهداف مشترک را جستوجو و آن را به دست بیاوریم«.
از دیگر نکات گفتنی این جشــن تولد ،صحبتهــای بهنوش بختیاری
بود .او با تشــکر از خبرگزاری فارس گفت» :من با تتلو خیلی وقت اســت
که آشتی کردهام و خوشــحالم که او هم فردی است که عقایدش را بیان
میکند .ســال گذشته روزنامه آفتاب یزد توهینهای وحشتناکی به من کرد
اما من نتوانســتم جواب توهینهایشان را بدهم ،در این میان از خبرگزاری
فارس تشــکر میکنم که در ایــن زمینه حمایت کرد .آنهــم درحالیکه
هیچکــدام از هنرمنــدان از من دفــاع نکردند .حضور امــروز من در اینجا
بهمنزله این است که بگویم ما اهل یک خانواده هستیم«.

 ایلنــا :حســینعلی امیــری ،معــاون پارلمانی
رئیسجمهور گفت :منتظر هستیم در صحن علنی
مجلس الیحه تفکیک سه وزارتخانه تعیین تکلیف
شــود .او افزود :کمیسیون اجتماعی که اصلیترین
کمیســیون اســت ،به همراه کمیســیون برنامه و
بودجه موافقت خود را اعالم کردهاند اما برخی هم
مخالف این طرح هســتند .امیری درباره اینکه این
الیحه تا قبل از معرفی کابینه به سرانجام میرسد
یــا خیر ،عنوان کرد :منتظر هســتیم ایــن الیحه در
صحن علنی مجلس مطرح و تعیین تکلیف شود.
معــاون پارلمانی رئیسجمهور خاطرنشــان کرد:
تالش داریم مجلس نسبت به این الیحه نظر نهایی
خودش را اعالم کند تا سرانجام دولت دوازدهم با
ساختاری جدید شکل بگیرد.
سخنگوی پایداری:

همه اسنادی که دولت با خارجیها
امضا کرده بستر نفوذ است
 ایلنا :مجید متقیفر ،سخنگوی جبهه پایداری،
گفت :تمام اســنادی که دولت با خارجیها امضا
کرده مانند ســند  ،۲۰۳۰توتال ،برجام و همه اسناد
مهمی که با خارجیها بسته ،بسترساز نفوذ دشمن
اســت و اکنون در حــال پیگیری ایــن موضوعات
هستیم .با دوســتان همگفتمان مشــکلی نداریم
و کلیت موضوع این اســت که نخواهیم گذاشــت
گفتمان انقالبی فراموش شود .دولت موظف است
رسالت انقالبی داشته باشد .اگر نداشته باشد حتما
مــورد نقد جدی قــرار خواهد گرفت .ســخنگوی
جبهه پایداری درباره پیشــنهاد آتشبس سیاســی
گفت :ســخن رهبری برای ما مهم است و از جای
دیگر خــط نمیگیریم؛ البته نه اینکه آتشبهاختیار
بهمعنی بلوا باشد.

تیراندازی تروریستها به مرز
سراوان از داخل خاک پاکستان
 ســپاهنیوز :روابطعمومی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه از اقدام یک تیم تروریستی در تیراندازی
با سالحهای منحنیزن به مرزهای ایران در منطقه
ســراوان از داخل خاک پاکستان در عصر شنبه خبر
داد .روابطعمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
اعالم کرد :عصر شنبه یک تیم تروریستی وابسته به
استکبار جهانی و سرویسهای جاسوسی بیگانه از
داخل خاک کشور پاکستان با سالحهای منحنیزن
و ســبک به ســمت مرزهای جمهوری اســالمی
ایران در منطقه ســراوان شلیک کردند .این گزارش
میافزایــد :اقدام تروریســتها بــا عکسالعمل
متقابل رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
مواجه و منجر به هالکت یک نفر از تروریستها و
زخمیشــدن دو نفر دیگر از آنان شد .این گزارش با
اشاره به متواریشدن مابقی تروریستها به عمق
خاک کشــور پاکســتان آورده اســت :در این اقدام
تروریستی دو نفر از کارگران بومی که در حال کار در
منطقه بودند ،به شهادت رسیدند.

نامه بیش از  ۷۰۰فعال سیاسی
به روحانی
 ایلنا :بیش از  ۷۰۰نفر از فعاالن سیاسی ،مدنی،
روزنامهنــگاران و زندانیان سیاســی در نامهای به
بیان مطالبات خود از حســن روحانــی پرداختند.
امضاکننــدگان ایــن نامه بــا بیان برخــی نکات و
مطالبــات معطلمانــده دولت یازدهم ،از حســن
روحانی بهعنوان رئیس دولت دوازدهم خواستند
رسیدگی به این مطالبات را بهعنوان مطالبه فعاالن
مدنی ،سیاســی و حامیان خود در دســتور کار قرار
دهد .در ابتدای این نامه آمده است» :آقای روحانی
طی چهار ســال گذشــته ،اکثریت مردم و جامعه
مدنــی ،با وجود تمــام نقدها و مشــکالتی که در
دولتتان وجود داشت ،از شــما و دولت محترمتان
حمایت کردنــد .چراکه بــر ویرانیهایی که دولت
گذشــته از خود به ارث گذاشــت ،واقف بودند .اما
اکنون کشــور در شرایطی قرار دارد که حامیان شما
در مقام مطالبهگری و نقــد ،برآنند تا برخی موارد
را یــادآوری و مطالبه کنند« .چینــش کابینهای با
میانگین سنی کمتر ،فعال ،پویا و پاکدست و نیز عدم
انتخاب نیروهایی که مردم نگرش و تفکرشان را با
رأی خود در انتخابات  ،۹۶پس زده و افرادی که در
کارنامهشان نقاط سیاهی در زمینه رویارویی با مردم
وجود دارد ،از دیگر مطالبات این فعاالن سیاسی و
مدنی عنوان شده است.
شکوریراد:

بازداشت حسین فریدون
بر رویکرد روحانی در چینش کابینه
تأثیر نگذارد
 ایلنا :دبیــرکل حزب اتحــاد ملت ایــران ابراز
امیدواری کرد بازداشت حسین فریدون در انتخاب
کابینه تأثیر نگذارد .علی شــکوریراد پس از انتشار
خبر بازداشت حسین فریدون در توییتر خود نوشت:
»امیدوارم بازداشــت حســین فریدون بــر رویکرد
رئیسجمهــور در انتخــاب و چینــش کابینه تأثیر
نگذارد .صبر و سکینه رئیسجمهور ،در این آزمون،
افزون باد!«.

