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اخبار

جزئیات حضور رهبر انقالب
در منزل شهید حسنزاده

همسر شهید مدافع حرم «سیدمحمدجواد
حسنزاده» به بیان جزئیات حضور یکشنبهشب
رهبر معظم انقالب در منزل ش��هید پرداخت.
به گ��زارش دفاعپرس« ،جمیل��ه قاضیزاده»
همسر ش��هید مدافع حرم «سید محمدجواد
حس��نزاده» با اش��اره به حض��ور مقام معظم
رهبری در منزل ش��هید اظهار داش��ت 2 :روز
پیش به ما اطالع دادند مراسمی هست که باید
در آن شرکت کنیم و هیچ اطالعی از جزئیات
آن نداش��تیم .روز گذش��ته هر چه ساعت به
عصر نزدیک میشد احتمال بیشتری میدادم
که در اص��ل ،ماجرای دیدار با رهبری باش��د،
به خواهر ش��وهرم گفتم حس میکنم یا ما به
دی��دار حضرت آقا میرویم یا ایش��ان به منزل
ما میآیند .تا اینکه چند دقیقه قبل از ساعت
 9:30خبر دادند میهمان عزیزی به منزلمان
میآیند و این میهمان مقام معظم رهبری است.
همسر ش��هید به مهمترین صحبتهای مقام
معظم رهبری در این دیدار اشاره کرد و گفت:
موضوع مهم صحبتهای رهبری درباره شهدا
و ارزش کار خانواده ش��هدا بود .ایشان گفتند
باید خدا را شاکر باشیم که جزو خانواده شهدا
هستیم و این موضوع ارزش زیادی دارد .همسر
شهید حس��نزاده به اهدای  3انگشتر از سوی
رهبر انقالب به خانواده شهید اشاره کرد و گفت:
از حضرت آقا  2انگشتر برای آینده دخترانم و
یک انگش��تر برای خودم خواستم .معظمله 3
انگش��تر به همراه یک جلد قرآن که مزین به
دستنوشتهای از ایشان است را به یادگار به ما
هدیه کردند.
در نامهای خطاب به رهبر انقالب مطرح شد

اعالم آمادگی بیش از  5هزار
دانشگاهی برای خدمت به کشور

بی��ش از  5هزار نفر از دانش��جویان ،طالب و
اس��اتید حوزه ها و دانشگاههای سراسر کشور در
آس��تان ه  40سالگی انقالب اس�لامی و همزمان
با امض��ای فرمان اجرایی بازگش��ت تحریمهای
هستهای علیه ایران توسط ترامپ ،با صدور نامهای
ب��ه رهبر انقالب ضمن تجدید بیعت با معظمله،
آمادگ��ی خود را ب��رای ارائه دان��ش ،خالقیت و
تجربه خود در حوزههای مختلف جهت عبور از
مشکالت کش��ور اعالم کردند .در بخشی از این
نامه آمده است :رجاء واثق داریم فرزندان انقالبی
حضرت عالی در حوزه و دانشگاه و دیگر عرصهها
توان و استعداد و ارادهای محکم برای گرهگشایی
از مسائل و مشکالت کشور و انقالب دارند و ایمان
داری��م با حضور همه جانبه جوان��ان انقالبی در
صحنهها و عرصههای مختلف ،شاهد جهشهای
بزرگی برای حل معضالت کش��ور ،با س��رعت و
دقتی کمنظیر خواهیم بود .ضمن تجدید میثاق با
آرمانهای بلند امام راحل و شهدای عظیمالشان
و همچنی��ن با تاکید بر دغدغهها و رهنمودهای
کارگشا و کارشناسانه حضرتعالی ،استدعا داریم
در ص��ورت صالحدی��د ،درباره اس��تفاده از توان
و ظرفی��ت جوان��ان انقالبیت��ان در بخشهای
مختلف کشور دستور عنایت فرمایید تا با هدایت
داهیانهتان ،شاهد پیروزیهای تاریخی برای ملت
و انقالب اسالمی باشیم.
رئیسجمهورعراق:

پایبندی بغداد به تحریمهای
واشنگتن علیه تهران دشوار است

فؤاد معصوم ،رئیسجمهور عراق تاکید کرد
پایبن��دی به تحریمهای تحمیلی آمریکا علیه
ایران برای کش��ورش دش��وار است .به گزارش
فارس ،وی در بخش��ی از مصاحبهاش با شبکه
الحره ،در پاس��خ به س��والی درباره تحریمهای
تحمیلی آمریکا علیه ایران ،گفت :شرایط عراق
و ماهی��ت روابطش با ایران و منافع مش��ترک
و بس��یاری از مس��ائل دیگر ،موجب میشود
پایبندی بغداد به تحریمهای واش��نگتن علیه
تهران دشوار باشد .فواد معصوم افزود :نظر من
به طور کلی درباره منازعات اینچنینی این است
که نباید همراه با یک طرف علیه سایر طرفها
باشیم ،زیرا فشار زیاد کنونی بر ایران میتواند آن
را به واکنش وادار کند و این امر بر عراق و سایر
کشورهای همسایه ایران تاثیر میگذارد.

از تجربه برجام عبرت بگیریم

عم��اد اف��روغ در گفتوگو با
مهر با بیان اینکه در مذاکرات
هستهای و توافق برجام شاهد
نقض عهد ،بدقولی و در نهایت
خروج آمریکاییه��ا از برجام
بودیم ،تصریح کرد :چرا باید از گذش��ته نزدیک
عبرت نگیریم و چرا مذاکره کنیم؟ امروز مذاکره
برای شخص ترامپ یک برگ برنده برای رسیدن
به پیروزی و غلبه بر ملت ایران است .وی گفت:
ما این راه را پشت سر گذاشتهایم ،مقاومت کردیم
و حتی زمانی که از خود نرمش قهرمانانه نشان
دادیم هم دیدی��م این گرگ میخواهد گرگتر
باشد و قید و بندی را بر نمیتابد.

چهارشنبه  17مرداد 1397

یکی از مدیران پروژههای موشکی نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به برخی اظهارنظرهای سیاسی و غیرکارشناسی تشریح کرد

مشخصات کروز  ۱۵۰۰کیلومتری سپاه

گ�روه سیاس�ی :س��وم مردادماه بود که
فرمانده کل س��پاه با حض��ور در پایگاه
هوای��ی ش��یراز ،از  ۱۰فرون��د جنگنده
بمبافک��ن س��وخو  ۲۲ک��ه ب��ه همت
متخصصان داخلی بهینهس��ازی شده و
ارتقا یافته ب��ود رونمایی کرد .به گزارش
«وطنامروز» ،همزم��ان با این رونمایی،
فرمانده هوافضای سپاه نیز برای نخستین
بار خبر نصب موش��کهای کروز 1500
کیلومتری روی این جنگن دهها در آینده
نزدیک را اعالم کرد .برخی افراد و رسانهها
در واکنش به این خب��ر ،با ایجاد برخی
ش��بهات و بیان اطالعات ناقص ،درباره
امکان تحقق چنین دستاوردی تشکیک
کردند .در واکنش ب��ه این اظهارات ،روز
گذش��ته یکی از متخصص��ان و مدیران
پروژههای موشکی نیروی هوافضای سپاه
در گفتوگویی به ارائه جزئیاتی پیرامون
این دس��تاورد مهم پرداخت .در همین
رابطه سپاهنیوز اعالم کرد نظر به اهمیت نقش این
دس��تاورد در ارتقای توانمندیهای دفاعی کشور
برای مقابله با تهدیدات دشمن و نیز پاسخ به برخی
اظهارنظرهایغیرکارشناسیازسویاشخاصناآشنا
به فناوریهای نظامی در فضای مجازی که منجر به
سواالتی در افکار عمومی شده است ،در گفتوگویی
جزئیاتی پیرامون این دستاورد مهم ارائه شده است.
کارشناس هوافضای سپاه بهکارگیری موشکهای
ک��روز زمینپایه ،هواپای��ه و دریاپای��ه در بردهای
مختل��ف را در ارتشهای جهان دارای پیش��ینه و
س��ابقهای طوالن��ی توصیف و تصریح ک��رد« :این
موشکها از زمین و دریا بهوسیله بوستر و پیشران
اولیه پرتاپ شده و با روشن شدن موتورهای مرحله
دوم که معموالً از نوع جت است ،مسیر خود را ادامه
میدهند؛ در نوع هواپایه نیز هواپیما نقش پیشران
اولیه را ایفا میکند» .وی با بیان اینکه س��اخت و
دیپلماسی وزی��ر خارجه کرهش��مالی ظهر
دی��روز در تهران با محمد جواد
ظریف دیدار کرد.
«ری یان��گ هو» وزیر خارجه کرهش��مالی که به
منظور انجام س��فری  2روزه و رایزنی با مقامات
کش��ورمان در تهران به س��ر میبرد ،ظهر دیروز
(سهشنبه) با حضور در محل وزارت امور خارجه
جمهوری اس�لامی ایران ب��ا محمدجواد ظریف
همت��ای ایرانی خ��ود به گفتوگو نشس��ت .این
مقام کرهای پس از حضور در نشس��ت آس��هآن
به ایران س��فر کرده است .خبر سفر وزیر خارجه
کرهشمالی به ایران را نخستین بار یک خبرگزاری
کرهای منتش��ر کرد« .کیسیانای» خبرگزاری
رس��می کرهشمالی جمعه گذشته خبر این سفر
را منتشر کرد .با این حال این خبرگزاری جزئیات
بیشتری از سفر این هیات سیاسی به ایران منتشر
نکرده اس��ت .این س��فر البته با درخواست طرف
کرهای انجام شده است .بهرام قاسمی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه درباره برخی دالیل سفر وزیر
خارجه کرهش��مالی توضیحات��ی ارائه کرد .بهرام
قاس��می درباره س��فر وزیر خارجه کرهشمالی به
کشورمان به باشگاه خبرنگاران گفت :ایران رابطه
گفتوگو عض��و فراکس��یون نمایندگان
والی��ی مجلس طرح س��وال از
رئیسجمهور را تحقق مطالبه مردم از نمایندگان
برای پاسخگو کردن رئیسجمهور میداند و معتقد
اس��ت حاشیهس��ازی دولتیها برای این طرح ،با
هدف عدم پاس��خگویی روحانی به م��ردم انجام
میشود .حجتاالسالم والمسلمین نصراهلل پژمانفر
در گفتوگو با «وطن امروز» همچنین از فشارهای
گس��ترده دولت بر نمایندگان برای بازپسگیری
امض��ای خود از این طرح روای��ت کرده و حتی از
جعل امضای یک نماینده برای شکست طرح سوال
از رئیسجمهور خبر داد.
***

آقای روحانی در نامهای که پس از اعالم وصول
س�وال از رئیسجمهور به رئیس مجلس نوش�ت،
 2نکته را مطرح کرد .اینکه این سوال در چارچوب
قانون اساسی نبوده و دیگر اینکه در زمان مناسبی
مطرح نشده است .نظر شما در این باره چیست؟

نکته اول این اس��ت که اساس��ا مهم نیس��ت
رئیسجمهور در مقابل این موضوع چه واکنشی
دارد .این طرح در حقیقت انجام وظیفه نمایندگان
مجلس بود که خواس��ت مل��ت را مبنی بر اینکه
رئیسجمهور را به پای توضیح دادن بیاورد انجام
ش��د .متاس��فانه آقای روحانی بهرغم اتفاقاتی که
افتاده ،روزه س��کوت گرفته و بنا ندارند مسائل و
مش��کالت اقتصادی را به عنوان رئی��س قرارگاه
اقتصادی کشور برای مردم توضیح دهند .از سوی
دیگر مجلس زبان ملت است و از ابزارهای قانونی
خود که در قانون اساسی پیشبینی شده در این
راستا اس��تفاده کرد .به همین خاطر اینکه طرف
مقابل چه موضعی میگیرد خیلی مهم نیست.
درباره اینکه رئیسجمهور گفته است این سوال

■■تجهی�ز هواپیماهای�ی که  ۲۸س�ال
زمینگیر بودند

تولید موشکهای کروز دریایی و زمینبهزمین در
ایران س��ابقه چندین ساله دارد ،اظهار کرد :نیروی
هوافضای س��پاه ب��ه همت متخصص��ان جهادگر
داخلی و با اس��تفاده از زیرس��اخت موش��کهای
ک��روز زمینپای��ه ،اق��دام ب��ه طراحی و س��اخت
موش��ک کروز با برد  1500کیلومتر کرده اس��ت.
متخصص حوزه دفاعی کشورمان ،هدف عملیاتی
موش��کهای کروز هواپایه را انهدام اهداف از پیش
تعیین ش��ده در فواصل تا  1500کیلومتر عنوان و
خاطرنش��ان کرد :ناوبری این موشک با استفاده از
Ins، Gps، Glonass، Teromو  Dsmacاست.
بر اساس این گزارش ،پیش از این موشکهایی
چون نور ،قادر ،ظفر و نصر از روی انواع هواگردهای
ارتش و س��پاه -جنگنده و بالگرد  -شلیک شدهاند
اما این برای نخس��تینبار اس��ت که رس��ما از یک
موش��ک کروز با برد  1500کیلومتر سخن به میان

میآید .اواخر سال  93نیز وزیر وقت دفاع ،در مراسم
رونمایی از موشک «سومار» وعده داده بود به مرور
سطوح باالتری از این موشکها با برد و دقت بیشتر
و همچنین ق��درت تخریبکنندگی و تاکتیکی باال
تحویل س��پاه خواهد ش��د .همچنین در سالهای
اخیر متخصصان صنعت دفاعی کشورمان تالشهای
زیادی را در حوزه موشکی ،بویژه موشکهای کروز
داش��ته و دارند که نتیجه آن تنوع در موش��کهای
کروز دریایی از جمله موشکهای کوتاهبرد «نصر»،
«کوث��ر»« ،ظف��ر» و موش��ک «نور» با ب��رد 120
کیلومتر ،موش��ک «ق��ادر» با ب��رد  200کیلومتر و
موشک «قدیر» با برد  300کیلومتر بوده است .البته
تالشهای گذشته تنها مختص حوزه دریایی نبوده
و تاکنون  2نوع موشک کروز ضد اهداف زمینی نیز
معرفی ش��ده است؛ موش��کهای کروز «یا علی» و
«سومار».

وزیر خارجه کرهشمالی دیروز در تهران با محمدجواد ظریف دیدار کرد

افزایش روابط دولت روحانی و کرهشمالی

دیرینه با کرهشمالی داشته
اس��ت ،اگر چه حج��م این
روابط زیاد نبوده اما همواره
مسالمتآمیز و بسیار خوب
بوده است .قاس��می با بیان
اینکه این دیدار به درخواست
کرهشمالی ترتیب داده شده است ،گفت :آنچه ما
را ترغیب به پذیرفتن این درخواست و به طور کلی
دیدار و گفتوگو با کرهشمالی یا سایر کشورهای
آسیایی و تمام کشورهای واقع در اطراف منطقه
شبهجزیره کره میکند ،تالش برای حفظ صلح و
امنیت در این شبهجزیره است .وی با تاکید بر این
موضوع افزود :یکی از موضوعات اساسی مذاکرات
ما با ط��رف کرهای ک��ه با حض��ور محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان انجام میشود،
مربوط به مسائل جهانی و منطقهای بویژه موضوع
ش��بهجزیره کره خواهد بود .س��فر بیسابقه این
مقام کرهای در حالی اس��ت که مناسبات دولت

حس��ن روحانی ب��ا مقامات
کرهش��مالی بویژه در  2سال
اخیر نمود برجستهای داشته
اس��ت 12 .م��رداد  96کیم
یونگ نام ،رئیس کنگره ملی
خلق کرهشمالی و مرد شماره
 2این کش��ور وارد تهران شد و در مراسم تحلیف
حس��ن روحانی شرکت کرد ،البته کیم یونگ نام
مهرماه  91نیز به تهران آمده بود اما از آنجا که این
حضور در قالب نشست سران جنبش عدم تعهد
انجام ش��ده بود ،به عنوان گزاره تقویت مناسبات
ایران و کرهش��مالی قرار نگرفت .اکنون در دولت
حسن روحانی رفتوآمدهای مقامات کرهشمالی
به ایران افزایش چش��مگیری داش��ته است .این
نخستین س��فر وزیر خارجه کرهشمالی به ایران
اس��ت .پیش از س��فر وزیر خارجه کرهشمالی و
حض��ور رئیس کنگره ملی خلق کره در مراس��م
تحلی��ف روحان��ی ،مهمترین س��فرهای مقامات

حجتاالسالم پژمانفر در گفتوگو با «وطنامروز» از برخی فشارهای دولتیها
برای شکست طرح سؤال از رئیسجمهور پرده برداشت

جعل امضا برای فرار از پاسخگویی

در چارچ�وب قانون اساس�ی ص�ورت نپذیرفته،
توضیح شما به عنوان یکی از امضاکنندگان طرح
چیست؟

مرجع تش��خیص و تفس��یر اینک��ه این طرح
مجل��س در چارچوب قانون هس��ت ی��ا نه آقای
رئیسجمهور نیس��ت .من از آقای روحانی تعجب
میکن��م ،چون خود او چن��د دوره در مجلس بود
و با این س��از و کارها کامال آشناست .البته از نگاه
ما ،موضوع کامال روش��ن اس��ت و اینگونه بهانهها
به خاطر این اس��ت که رئیسجمهور نمیخواهد
به مردم پاس��خ ده��د .آق��ای روحانی قبال
مدعی ش��ده بود حقوقدان است اما رفتار
اخیر ایشان با مجلس خیلی منطبق بر
موازین حقوقی نبود .جدای از این مساله
آقای روحانی بیش��ترین پنهانکاری را در
دولتهای یازدهم و دوازدهم داش��ته که در
طول  40سال پس از انقالب بیسابقه
اس��ت .درباره برج��ام یا حتی
درباره مذاک��رات این روزهای
دولت با کشورهای اروپایی،
مجلس کامال بیاطالع است
که مثال وزارت امور خارجه
دارد دقیقا چه کاری انجام
میده��د .ای��ن نگرانی
در مجلس هس��ت که
مذاک��رات محرمان��ه
اخیر ب��ا اروپاییها به

نفع کشور است یا کاله گشادتری از برجام خواهد
بود .پنهانکاری دولت در مذاکرات به حدی اس��ت
که حتی خبرهایی مبنی بر البی آنها با آمریکاییها
به گوش میرس��د .این پنهانکاریها برای مردم و
نمایندگان بسیار آزاردهنده است .من فکر میکنم
اگ��ر آقای روحان��ی به جای این ت�لاش چندین
ماههای که برای عدم پاسخگویی به مجلس انجام
داده اس��ت ،این ظرفیت را برای حضور و تعامل با
نمایندگان هزینه میکرد و صادقانه مسائل کشور
را با مردم در میان میگذاشت خیلی از مشکالت
تاکنون حل میشد.
با توجه به مش�کالت عدیدهای که
م�ردم در چند ماه اخیر ب�ا آن درگیر
بودند ،فکر نمیکنید مجلس کمی دیر
به این موضوع ورود کرد؟

ما نمایندگان مجلس تقریبا از زمان
شروع بحران موسسات مالی نسبت به
این مس��ائل نگران بودیم اما به
هر حال به خاطر تالشهای
دول��ت نتوانس��تیم کاری
از پی��ش ببری��م .خوب
اس��ت به این مس��اله
ورود کنید که چقدر
وعدهه��ای بزرگ در
ای��ن م��دت درباره
موضوعات شهری و
تغییر فرمان��داران و

یکی از نکات قابل توجه که س��ردار
حاج��یزاده در جریان رونمای��ی از ۱۰
فرون��د جنگنده بمبافکن س��وخو ۲۲
مطرح ک��رد ،زمینگیر بودن  28س��اله
این هواپیماها بود که در نهایت به همت
سپاه پاسداران بهینهسازی شد .فرمانده
نیروی هوافضای سپاه در جریان رونمایی
از ای��ن هواپیماها در ش��یراز گفته بود:
«هواپیمای سوخو ۲۲با وجود قابلیتهای
پروازی ممتاز همچون سرعت  2/1ماخ
و ارتف��اع پروازی  ۵۰ه��زار پا ،به لحاظ
برخ��ی تجهیزات ،ب��هروز نب��وده که با
همت متخصص��ان داخل��ی ارتقا یافت
و وارد ناوگان نیروی هوایی س��پاه ش��د.
سردار حاجیزاده گفت :در روزهایی که
با حمله داعش ،شهرهای عراق به علت
نبود نی��روی هوایی یکی پس از دیگری
س��قوط میکرد ،نیروی هوافضای سپاه پاسداران
در یک اقدام انقالب��ی  10روزه به خلبانان عراقی،
خلبانی هواپیمای سوخو  ۲۵را آموزش داده و آنان
را به جنگ با داعش گس��یل کرد .فرمانده نیروی
هوافضای سپاه در ادامه تصریح کرد :با وجود اینکه
کشورمان از نظر تجهیزات جنگی و نظامی تحریم
است ولی این نیرو آمادگی بهروز کردن هواپیماهای
سوخو ۲۲را دارد .وی با بیان اینکه نیروی هوافضای
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به توانمندی ساخت
انواع قطعه و تجهیزات دس��ت یافته اس��ت ،افزود:
هواپیماهایی که  ۲۸سال زمینگیر بودند با تکیه بر
توان داخلی تجهیز ش��ده و وارد حملونقل هوایی
ش��دند .س��ردار حاجیزاده همچنین وعده داد در
آینده نزدیک سامان ه موشکهای هوا به زمین کروز
نقطهزن با برد یکه��زار و  ۵۰۰کیلومتر روی این
جنگنده بمبافکنها نصب خواهد شد.
کرهشمالی به ایران ش��امل :سفر رئیس مجلس
عالی خلق کرهش��مالی ب��ه ته��ران در مهر،۶۰
س��فر نخستوزیر وقت کرهش��مالی به تهران در
س��الهای  ۶۱و  ۶۷و سفر پاک کیل یون معاون
وزیر خارجه کرهشمالی به ایران در  ۶اسفند ۸۹
بوده اس��ت .افزایش مناسبات ایران و کرهشمالی
در دول��ت روحانی در حالی اس��ت که به اعتقاد
کارشناسان اکنون دولت حسن روحانی و مقامات
کرهش��مالی در مس��ائل مختلفی از جمله نحوه
مواجهه با آمریکا نیازمند همفکری هس��تند .در
جریان مذاکرات اخیر کرهشمالی و آمریکا ،دولت
حس��ن روحانی از پیونگیانگ خواس��ته بود به
ژس��تهای مصالحهجویانه دونالد ترامپ اعتماد
نکن��د .اکنون س��فر وزیر خارجه کرهش��مالی به
تهران در حالی است که دولت حسن روحانی نیز
پیشنهاد مذاکره ترامپ را رد کرده است .اگر چه
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه گفته
است سفر ری یانگ هو با محوریت نقشآفرینی
ایران در حل مناقشه شبهجزیره کره انجام شده
اس��ت اما کارشناس��ان معتقدند این سفر بیشتر
حول محور نحوه مواجه��ه با دولت آمریکا انجام
شده است.
بخش��داران و مانند اینها به نمایندگان داده شد
که به خیلی از اینها هم عمل نشده است .عالوه
بر اینها فشارهای مختلفی هم به نمایندگان وارد
ش��د .یکی از همکاران تعریف میکرد ساعت 8
صب��ح یکی از روزهای اخی��ر ،همزمان  15مقام
و مدی��ر دولتی با او تم��اس گرفتند تا امضایش
را پس بگیرد! حت��ی موضوع جعل امضای یکی
از هم��کاران نماین��ده برای انصراف از س��وال از
رئیسجمه��ور در مجلس مطرح اس��ت .با همه
اینها ما تصمیم نداش��تیم روی اینگونه مس��ائل
موجس��واری کنیم .اما اگر دولت بر این رفتارها
اصرار داشته باش��د ،ما و سایر نمایندگان حاضر
به مناظره هس��تیم تا تهدید و تطمیع دولتیها
را برای ممانعت از س��وال از رئیسجمهور افشا و
رونمایی کنیم تا مردم حقایق را بدانند .ایستادگی
نمایندگان در مقابل فشارهای بیسابقه دولتیها
در این برهه قابل تقدیر است.

پی�ش از ای�ن هم چند بار مجلس طرح س�وال از
رئیسجمهور را کلید زده بود .مثال اواخر سال گذشته
تعداد امضاها برای این امر به  120امضا هم رسید.

هیاترئیس��ه خیلی تالش داش��ت به گونه
دیگری ای��ن موضوعات را حلوفصل کند .عامل
اصلی انصراف نمایندگان ،فش��ارهای گس��ترده
مقامات دولتی بود.

فضای جلسه س�وال از رئیسجمهور را چگونه
پیشبین�ی میکنی�د؟ فکر میکنید چق�در این
جلس�ه به تحقق اهداف نمایندگان از این س�وال
کمک کند؟

آقای رئیسجمهور با این ادبیات جدیدی که
مطرح کرده ظاه��را میخواهد در صحن مجلس
«بگم بگم» راه بیندازد .اینگونه حرکات به صالح
منافع کشور نیست.

اخبار

روحانی
چه زمانی به مجلس میرود؟

عضو هیاترئیس��ه مجلس از بررسی سوال
از رئیسجمه��ور در مجلس پس از سرکش��ی
نمایندگان ب��ه حوزههای انتخابی��ه خبر داد.
اکب��ر رنجب��رزاده با اش��اره به طرح س��وال از
رئیسجمهور ،اظهار داشت :رئیسجمهور طی
نامهای به هیاترئیسه قوه مقننه ،آمادگی خود
را ب��رای حضور در صحن علنی پارلمان و ارائه
توضیحات درباره س��واالت نماین��دگان اعالم
ک��رد .وی با بیان اینکه هیاترئیس��ه پارلمان
هفته جاری زمانی را برای رسیدگی به سوال از
رئیسجمهور تعیین نکرده است ،افزود :با توجه
به اینکه در هفته آینده نمایندگان برای سرکشی
به حوزههای انتخابیه خ��ود میروند ،بنابراین
زمان رسیدگی به سوال از رئیسجمهور به بعد
از سرکش��ی نمایندگان موکول میشود .عضو
هیاترئیس��ه مجلس با بیان اینکه نمایندگان
پس از سرکش��ی به حوزهه��ای انتخابیه خود
 3هفته متوالی جلس��ه علنی خواهند داشت،
تصریح کرد :هیاترئیس��ه پارلمان در روزهای
آینده طی نامهای به رئیسجمهور زمان حضور
وی در صحن علن��ی پارلمان را اعالم میکند.
به گزارش تسنیم ،س��وال از رئیسجمهور روز
چهارشنبه  10مرداد اعالم وصول شد که طبق
آییننام��ه رئیسجمهور یک م��اه یعنی تا 10
شهریور فرصت دارد برای ارائه توضیحات درباره
محورهای سوال در مجلس حاضر شود .رکود
اقتصادی حاکم بر کش��ور ،عدم بهبود شرایط
بانکها در تب��ادل با بانکهای خارجی پس از
برج��ام ،موضوع قاچ��اق کاال و ارز و همچنین
کاهش ارزش پول ملی و وضعیت نابسامان بازار
ارز از محورهای سواالت نمایندگان است.

داماد حسن روحانی
در دولت پست گرفت

چندی پیش «کامبیز مهدیزادهفرس��اد»
ط��ی حکمی به عنوان «دبیر س��تاد توس��عه
فناوریهای ح��وزه ان��رژی» معاونت علمی و
فناوری ریاس��تجمهوری منصوب شد .گفته
میش��ود مه��دیزاده ،داماد حس��ن روحانی
رئیسجمهوری کشورمان اس��ت اما خود وی
معتقد اس��ت بر اساس شایس��تگیها و رزومه
علمی به این س��مت منصوب ش��ده است! به
گزارش راه دانا ،پیش از مهدیزاده ،س��یروس
وطنخواهمقدم این سمت را در معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری برعهده داشت.

ترامپ :با ایران تجارت نکنید!

رئیسجمهور آمریکا با انتشار پیامی توئیتری
ضمن تمجی��د از اقدام خود مبن��ی بر اعمال
مجدد تحریمها علیه ایران ،دیگر کشورها را از
تجارت با تهران برحذر داشت .به گزارش مهر،
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در نخستین
توئیت روز سهش��نبه خود نوشت :تحریمهای
ایران رسماً آغاز شد .این سنگینترین تحریمی
است که تاکنون (علیه ایران) اعمال شده است و
ماه نوامبر (آبانماه) نیز شاهد افزایش مرحلهای
آن خواهیم ب��ود .هر که با ای��ران وارد معامله
شود ،دیگر با آمریکا معاملهای نخواهد داشت.
من خواهان صلح جهانم و به کمتر از آن راضی
نمیشوم!

رأی مثبت نمایندگان مجلس
به ادامه حصر سران فتنه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی روز گذشته پارلمان در جریان سؤال علی
مطه��ری ،نایب رئیس مجلس از س��یدعلیرضا
آوایی ،وزیر دادگستری درباره حصر ،از پاسخهای
وی قانع ش��دند .به گزارش تسنیم ،نمایندگان
مجلس در این جلس��ه از مجموع  222نماینده
حاضر ب��ا  95رأی موافق 95 ،رأی مخالف و 15
رأی ممتنع از پاسخهای وزیر دادگستری درباره
علت ادامه حصر سران فتنه قانع شدند.

اعضای خبرگان گرفتاری مردم را
درک میکنند

سخنگوی هیاترئیس��ه مجلس خبرگان
گفت :نمایندگان مجلس خبرگان مش��کالت
معیشتی و گرفتاریهای مردم را با تمام وجود
درک میکنن��د و در میان مردم هس��تند .به
گزارش تسنیم ،آیتاهلل سیداحمد خاتمی اظهار
داش��ت :موضوعی که در نشس��تی به تصویب
رسید پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از
س��ران قوا برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و
رفع مشکالت معیشتی مردم به عنوان دستور
کار اج�لاس عمومی مجلس خبرگان اس��ت.
سخنگوی هیاترئیسه مجلس خبرگان تاکید
کرد :موضوع دیگری که بر آن تاکید ش��د این
اس��ت که مردم بصیر ایران هوش��یار باش��ند
ضدانقالب بر خواستههای بحقشان سوار نشود.
ضدانقالب فرصتطلبانه در پی آن است با سوار
ش��دن بر خواس��تههای بحق مردم در کشور
آشوب ایجاد کند و این آشوبگری ابزاری برای
رسیدن به اهداف خائنانه آنان است.

