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پاسخ به نامههای شما

مه�دی حیات کماس�ایی از دفترخانه حبیبی :اوغاط
فراق�ت ،صرکار با همکارانم حادی و هامد ،اس�م فامیل
بازی میکنم ولی معمولن باذنده هس�تم و س�ر همین
اعطمات به نفسم خیلی پایین عامده .چیکار کنم که در
اسم فامیل ،من حم برندح شوم .اگر راحنماعیام کنیت،
خیلیممنوعمیشوم.

دون فابیو کاپلو از ایتالیا :من سرمربی تیم ملی فوتبال
انگلیس هس�تم .ش�ک ندارم فین�ال جامجهانی 2010
آفریقای جنوبی بین تیمهای انگلی�س و برزیل برگزار
میش�ود .آیا به اعتقاد شما ما چه خاکی باید بر سرمان
بریزیم که قهرمان جام جهانی شویم؟ این برزیل که من
میبینم ،ما را در همان نیمه اول ،سوسک میکند.

 جناب کاپلو! همانطور که خودت مستحضر هستی،یک مسابقه فوتبال 90 ،دقیقه است .تا دقیقه  80احتماالً
شما  5بر یک از برزیل عقب باشید .دقیقه  80یعنی 10
دقیقه به پای��ان بازی ،ادای آدمهای پی��روز و قهرمان را
در بیاور و برو آنجایی که مربیان ،بعد از فوتبال مصاحبه
میکنن��د و در آنجا اعالم ک��ن که انگلیس قهرمان جام
جهانی ش��ده و این پیروزی را به مارگارت تاچر ،تونی بلر
و گوردون براون و ملت شریف انگلیس تبریک عرض کن
و در نهایت ادعا کن که اگر به احتمال یک درصد ،برزیل
قهرمان جام جهانی ش��ود حتماً داور جرزنی کرده ،بعد
چند شعار بیتربیتی علیه داور مسابقه (احتماالً کولینا)
بده .ش��عارهایت میتواند این باش��د« :گل ما رو آفساید
اعالم کردن ،دارن با اون پز میدن»« ،ای هافبک رشیدم،
الیی تو پس میگیرم»« ،داور دقت کن» .دقایقی بعد اگر
ملتفت شدی داور ،برزیل را قهرمان اعالم کرده ،همانجا
به فیفا ش��کایت کن .بعد اگر فیفا مدرکی خواست ،بگو
م��ن اص ً
ال فیفا ،یوفا ،بالتر و پالتین��ی را قبول ندارم .بعد
اگ��ر فیفا گفت« :تو غلط کردی ،فیفا را قبول نداش��تی
وارد رقابتهای جامجهانی شدی» ،تو بیانیه شماره اولت
را صادر کن و از مردم همیش��ه غایب انگلیس بخواه که
از هایدپ��ارک تا میدان انقالب لندن بریزند در خیابانها.
بعد اگر پلیس لندن گفت :مس��ؤول ح��وادث بعد از این
تظاهرات کاپلوس��ت ،زیر بار نرو .بیانی��ه دومت را صادر
کن .از مردم بخواه که ش��بها در پش��ت بام منزلشان
« »In the name of Godبخوانن��د .بع��د اگر دیدی
مردم ،یکی دو هفته بعد ،کمپلت بیخیال ماجرا شدند،
بیانیه ش��ماره نهمت را بده و بگ��و که میخواهی حزب
درست کنی .بعد اگر طبق قانون به تو مجوز تاسیس حزب
ندادند و مدعی شدند که حزب تو ،ستون پنجم است ،از
اینجا به بعدش را نمیدانم ،بنشین درست حسابی تماشا
کن ببین میرحس��ین ،بعد از این چی کار میکند .فقط
طوری دفاع تیم را بچین که بیشتر از  11-12گل نخوری،
یکی -دو گل را آدم باور میکند داور جرزنی کرده باشد،
اما اختالف  11یا  12گل یک مقدار زیاد است.
سیمس�ون بایانو ،از مالدیو :اناهلل وانا الیه راجعون ،من
مدیر فنی تیم فوتبال مالدیو هستم .خواستم در اعتراض
به صحبتهای آقای کاپل�و عرض کنم که قهرمان جام
جهانی ما هس�تیم ،تقلب ش�ده .اینها داور مس�ابقه را
فرستادندهمسایهشمالی،یکساعتهاییازآنجابخرد
که  90دقیقه را  80دقیقه حساب کند .بعد تیر دروازه را
ما اندازه گرفتیم  5سانت بلندتر بوده!! بعدش هم من به
س�رمربی برزیل یک بار گفتم سالم ،او هم جوابم را داد.
حاال چطور میش�ود که برزیل ،ما را ببرد؟! من که کوتاه
نمیآیم .من البته حزب و روزنامه هم دارم .شاید به نشانه
اعتراض به این ناداوریها یک ورزشگاه درست کردم.

 آقای بایانو! اعتماد به نفس شما یک جورایی مرا یاد] [...میاندازد .شما که از شهرام جزایری نتیغیدی؟!

رضا محس�نی از اللی :من خواستم یک مطلبی علیه
شما بنویسم ،اما با توجه به شرایط حساس کشور و لزوم
حفظ آرامش از نوشتن این نامه خطاب به شما خودداری
کرده ،انصراف خود را از نوشتن این نامه اعالم میدارم.
حاالالبتهشایدهممطلبمانرانوشتیم.فع ً
الدوبه ّ
شکم.
یک استخاره بکنم بد نیست.

 عزی��ز ب��رادر ش��ما از بس خوبی ،دیگر ش��ورشرا درآوردی اما باالغیرتاً ،تصمیمت را بگیر.

حسین عوض بیگی از داروخانه :من یک دکتر هستم.
میخواهم با ترکیب قرصهای آسپیرین ،بروفن ،کدئین،
چرک خش�ک کن و ح�ل کردن آن در مق�داری الکل،
قرص جدیدی بس�ازم که اگر فردی آن را بخورد ،قدش
در عرض یک س�اعت 50 ،سانتی متر بلند میشود و در
ضمن اگر احیان ًا کچل باشد ،کچلیاش هم ظرف  3سوت
رفع شده ،تبدیل به رودگولیت هلندی میشود .عارضم
ک�ه من یک همچین قصدی دارم اما به نظر ش�ما اص ً
ال
چنین چیزی ممکن است؟

 جناب عوض بیگ��ی! ترکیب قرصهای باال را کهگفت��ی ،اول روی یک��ی از نزدیکانت پیاده کن .بعد که
متوجه ش��دی آزمایشت اش��تباه از آب درآمده ،نگران
نب��اش .تعدادی خبرنگار حوزه س�لامت را دور خودت
جمع کن و مثبت بودن نتیجه آزمایش خود را به جامعه
پزشکی کشور تبریک بگو .بعد اگر پزشکی قانونی ،مدعی
شد که دوست شما در اثر این آزمایش ،یک تک پا به آن
دنیا مسافرت کرده ،زیر بار نرو .در هفتهنامه «سالمت»
مقاله بنویس و بگو که پزش��کی قانونی را از همان اول
قبول نداشتی .بعد از همه کسانی که در داروخانهها کار
میکنند تقاضا کن شبها در پشتبام داروخانه شعارهای
زیر را بدهند« :آس��پیرین ،آس��پیرین ،قرص ما رو پس
بگیر»« ،برادر کوتوله ،غصهنخور ،دکتر حسین ،قدتو پس
میگیره»« ،الکل ،الکل ،تقلب شده بالکل» و «عزا عزاست
امروز ،زکریای رازی صاحب عزاست امروز».
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نمایندگان خواستار شدند؛ دستگاههای معترض با دولت رایزنی کنند

احتمال مسکوت ماندن طرح مجلس برای بودجه

اگر چه نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه سال
 88و درست در زمانی که بندهای بسیاری از الیحه دولت را
تغییر میدادند ،عنوان میکردند که مجلس با دولت ،دعوای
سیاس��ی ندارد و تنها نظرات کارشناسی متفاوت در حوزه
مسائل اقتصادی اس��ت که به دعوای سیاسی بین دولت و
مجلس تبدیل میش��ود،اما نگاهی به روند تعامل دولت و
مجلس در زمان بررسی بودجه  88و آثاری که این مساله در
بررسیهای بعدی داشت،نشان میدهد مجلس چندان هم
از دعواهای سیاسی بر سر مسائل اقتصادی گریزان نیست.
به همین دلیل نیز زمانی که احمد توکلی و الیاس نادران به
مخالفت با تصمیم باهنر و رضا عبدالهی در بازگرداندن بودجه
کاهش یافته مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام
پرداختند ،توکلی که تا دیروز مواضع اقتصادیاش برخالف
نظرات دولت بود ،وادار ش��د از ارادههای سیاسی برای انجام
شدن این کار صحبت کند و به نمایندگان بگوید ،اگر قرار
است از اختیارات خودشان برای بازگشت بودجه به برخی از
دستگاههااستفادهکنند،مسلمااختیاراتمجلسبرایمقابله
با دولت بیشتر از دولت است و باید این مشکالت را با استفاده
از «اختیارات سیاسیشان» برطرف کنند نه اختیارات قانونی.
با این حال محمدرضا باهنر ،نایب رئیس دوم مجلس با اشاره
به ضرورت رایزنی دستگاههایی که بودجهشان در تصمیم
دولت برای جبران کس��ری بودجه،کاهش یافته اس��ت،از
احتمال مسكوت ماندن طرح اصالح بودجه  88در مجلس
خب��ر داد و در عین حال اف��زود  :با صحبتهایی که انجام
شده،به دولت سه هفته زمان دادیم تا با دستگاههای معترض
به بودجهشان رایزنی کند .نایب رئیس مجلس از كسر بودجه
 70درصدی برخی دستگاهها سخن گفت و افزود :این اقدام
دولت سبب شده بود كه این نوع دستگاهها حداكثر در سه
ماه اول سال بتوانند حقوق كارمندان خودشان را پرداخت
كنند.در حالی كه اگردولت میخواست به شكل مساوی از
بودجه تمامی دستگاهها كم كند ،حداكثر دو تا سه درصد
كسر بودجه برای تمامی دستگاهها ایجاد میشد كه مشكلی
برای آنها ایج��اد نمیكرد .باهنر با بیان اینكه پس از ابالغ
آییننامههای اجرایی بودجه ،مجلس از دولت خواست كه

پس از اعالم خبر محاکمه کارمند ایرانی سفارت انگلیس
در تهران ،وزیر خارجه این کشور ،خواستار گفتوگوی فوری
با سران ایران شد .به نوشته تایمز ،ديويد ميليبند ضمن ابراز
نگراني عميق از وضعيت به وجود آمده ميان ايران و انگليس
گفت« :مايلم هر چه س��ريعتر با منوچهر متكي ،وزير امور
خارجه ايران ديدار و گفتوگو كنم» .ابراز نگرانی میلیبند
درباره کارکنان محلی سفارت انگلیس در تهران در حالی
بیان میشود که به گفته حسن قشقاوی ،سخنگوی دستگاه
دیپلماسی کشورمان موضوع دستگيري اين افراد ربطي به
كنوانس��يون حقوق ديپلماتيك ندارد و ناقض اين حقوق
نيس��ت و از آنجاکه آنها ديپلم��ات نبودند بلکه كارمندان

ثمانه اکوان

عكس :حسین فاطمی ،فارس

 مهدی خان! اص ًال کم نیاور .تو س��االری .اس��م
فامیلت هم حرف ندارد .وسط اسم فامیل ،قلم را بگذار
زمین و جار بزن که :برنده اسم فامیل من هستم .بعد اگر
حامد و هادی گفتند که مث ً
ال ارغوانی ،به صورت ارغوانی
نوشته میشود ،نه عرغوانی و یا االغ را اگر عالق بنویسی
اشتباه است ،زیر بار نرو .بیانیه بده .دفترخانه حبیبی
را تهدید به آش��وب کن .از هوادارانت؛ ولید جنبالط،
پورایمان ،حسن کچل ،سعید سامورایی ،عباس گتوزو،
میث��م ریچارد ،وحید کرمی ،حس��ن معروف به پیتر
چش��م ،موری حداد ،تپه ،مجید کوهی ،باروقی ،ممد
موبایلی ،ممد نجوم و برادران خشی بخواه که یک حالی
به دفترخانه بدهند .حاال البته ما طرفداریات را کردیم
ولی یک مقدار روی امالیت کار کنی بد نیس��ت .مرد
حسابی! االغ را که عالق نمینویسند ،اینکه تو نوشتی
قاطر هم نیست چه برسد به یابو.
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مشكل كسر بودجه برخی دستگاهها را حل كند ،ادامه داد:
در آن زمان به دولت گفتیم كه اگر این مش��كل از س��وی
دولت حل ش��ود ،دیگر نیازی به ورود مجلس نیست و در
غیر این صورت مجلس ناگزیر اس��ت برای حل مشكل این
نوع دس��تگاهها ،وارد عمل ش��ده و اقدام به تصویب قانون
جدی��دی كند .باهنر با بیان اینكه طرح دو فوریتی اصالح
بودجه  88به منظور رفع مش��كل دستگاههای اجرایی كه
با كاهش بودجه ش��دید مواجه شده بودند ارائه شده است،
افزود :در قالب این طرح در نظر داریم دولت را مكلف به كسر
بودجه به شكل مساوی از تمامی دستگاهها كنیم .وی در
پاسخ به اینكه چرا خواستار تخصیص  100درصدی بودجه
مجلس ،قوه قضائیه ،ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص
مصلحت نظام و دس��تگاههای تابعه آنها شدهاید كه دولت
ای��ن اقدام مجلس را نوعی بیعدالتی بخواند ،گفت :از آنجا
كه دولت در س��الهای گذشته بودجه برخی دستگاهها از
جمله مجلس را با تاخیر ارائه میداد ،خواستیم تا بودجه این
دس��تگاهها به شكل  100درصدی تخصیص یابد .نماینده

پس از آشکار شدن عزم ایران برای محاکمه کارمند سفارت انگلیس

میلیبند خواستار مذاکره فوری با متکی شد
محلي و اتباع ايراني بودند بر اس��اس مقررات با آنها عمل
ميشود؛ موضوعی که در سخنان رئيس کميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو
ب��ا روزنامه ژاپنی نیپون کیزای نیز مورد تاکید قرار گرفت.
عالءالدین بروجردی درباره موضع ايران در قبال بازداشت
کارمندان محلي س��فارت انگليس در تهران گفت« :اخيرا
تعدادي از کارمندان ايراني س��فارت انگليس در تهران در

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران:

برخي نهادهاي نظام ،اپوزيسيون دولت اصولگرا شدند
گروه سیاس�ی :نماين��ده ولي فقيه
در سپاه پاس��داران انقالب اسالمي
در همایش هادیان سیاس��ی س��پاه
پاسدران با اش��اره به اينکه در سپاه
پاس��داران باي��د در آين��ده بصيرت
بخش��ي با ق��درت بيش��تري ادامه
داش��ته باش��د ،به متغيرهاي آينده
فضاي سياس��ي کشور اش��اره کرد.
حجتاالسالم علي سعيدي ،نماينده
وليفقيه در سپاه نخستین متغير را
استراتژي استکبار برای براندازي نرم
دانست و گفت :در حوادث اخير دموکراتها که مهارت
زيادي در براندازي نرم دارند و درصدد بودند که با ش��عار
«تغيير» چهره اصالحطلبانهاي از خود به نمايش بگذارند،
ب��ه ناگاه نقاب از چهره کنار زدند و حامي آش��وبطلبان
شدند و اوباما در چندين مرحله اين مواضع را تکرار کرد.
وی متغير دوم را گسست عميق در بين خواص و نخبگان
درون انقالب دانست .نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با
اشاره به اينکه در اين مسير بسياري از احزاب و تشکلهای
اپوزيسيون اصل حاکميت ديني ،اپوزيسيون دولت اصولگرا
ش��دند به متغير سوم پرداخت و گفت :تا به حال در اين
انديشه بوديم که مجمع روحانيون مبارز ،اپوزيسيون اصل
حاکميت ديني نيست ولي معلوم شد که اينها به همراه

س��ازمان مجاهدين انقالب و جبهه
مشارکت داراي يک ديدگاه مشترک
نسبت به حاکميت ديني هستند و
در دنيا اين س��ابقه ندارد که جريان
ي��ا حزبي که با حاکميت در تعارض
است در چرخه قدرت بتواند رقابت
کند و اي��ن پرچالشترين مس��اله
نظام اس��ت .حجتاالسالم سعيدي
همچنين گفت که در اين جريانات
برخ��ي از نهادهاي نظ��ام به دليل
نداش��تن تحليل صحيح از مسائل،
اپوزيسيون دولت اصولگرا شدند .وی همچنين به تالش
براي ورود جريانها ،احزاب و اپوزيسيون ديني به عرصه
رقابت به عنوان متغير ديگري براي آينده نام برد و گفت:
چگونه ممکن است کسي با همين قانون اختياراتي را در
دست بگيرد و بعد اعالم کند که ميخواهد قانون اساسي
را تغيير بدهد و اختيارات را محدود کند ،اين نوع رقابت
در عرصه حاکميت ديني بسيار خطرناک است.
سعیدی پنجمين متغير را ايجاد زمينه عبور کانديداها از
خطوط قرمز دانس��ت و گفت :در اين دوره کار به جايي
رسيد که برخي از احزاب حتي قائل به حق براي بهائيت
ش��دند و س��خنان فراديني و فراتر از قانون اساس��ي را
مشاهده کرديم.

روایت «فدايي» از پشت پرده ستاد موسوي
گروه سیاس�ی :حسين فدايي در جلس��ه شوراي اداري
شهرستان ري که در سالن شيخ صدوق آستان حضرت
عبدالعظيم (ع) برگزار ش��د از فعالیت ستادی در پشت
صحنه س��تاد انتخاباتی موس��وی خبر داد که مدیریت
کارهای رادیکالی بر عهده این ستاد بود.
فدایی با بیان این خبر گفت:آنها در اين راه با ايجاد
زيرساختهاي ارتباطي ،ايجاد پشتيباني مالي در خارج
از کشور ،جذب نخبگان ،ايجاد سازمان راي ،ايجاد کميته
عمليات رواني و روزنامهها و رسانههاي مختلف ،سياست
فشار از پايين و چانهزني از باال را در پيش گرفتند.
وی در تحليل سياسي وقايع اخير به دو مدل تغييرات
اجتماعي و مدل خيانتهايي که از طرف اصحاب خاص
به وجود آمد اش��اره کرد و يادآور ش��د :حوادث پس از
انتخابات ،خلقالساعه و بدون برنامهريزي نبود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي گفت:
دش��منان نظام با طراحي سناريو و طراحي نقش براي
افراد ميخواس��تند به اهداف خود برس��ند و در اين راه
برخي آگاهانه و برخي غيرآگاهانه و با انگيزههاي مختلف
نقشي اجرا کردند که موجب بهرهبرداري دشمن شد و
البته بيان من اين نيست که بگويم اين افراد جزو عوامل
دش��من هستند .وي با اش��اره به فعاليتهاي گسترده
رسانهاي براي سياهنمايي و زير سوال بردن خدمات دولت
بيان داشت :روزنامههاي زنجيرهاي براي زير سوال بردن
خدمات دولت وارد ميدان شدند تا اعتماد مردم نسبت به

ته��ران با بیان اینكه این موضوع از جمله تبصرههای طرح
مذكور است ،از احتمال اصالح و یا حذف كامل آن در جریان
بررس��ی جزئیات این طرح سخن گفت و افزود :من خودم
شخصاَ با این موضوع مخالف هستم و احتمال میدهم كه
به دلیل مخالفت برخی دیگر از نمایندگان این مساله اصالح
شود .باهنر در واكنش به گمانهزنیهایی مبنی بر رایزنی با
دولت برای جبران كسری بودجه برخی دستگاههای اجرایی
خاطر نش��ان كرد :به دولت گفتیم كه در طول س��ه هفته
تعطیالت مجلس اگر بتواند برخی اشكاالت اساسی را حل
كند ،میتوان این طرح را مسكوت گذاشت و یا اصالح كرد.
به گفته وی تصویب نهایی طرح اصالح بودجه  88منوط به
آن است كه دولت تا چه میزان بتواند مشكل كاهش بودجه
دستگاههای اجرایی را حل كند .اگر مشكل كاهش بودجه
غیرطبیعی این دستگاهها در طول این سه هفته حل شود،
مجلس دیگ��ر داعیهای برای ورود به این مس��ائل نخواهد
داشت و در غیر این صورت مجلس به ادامه بررسی این طرح
پس از تعطیالت تابستانی نمایندگان خواهد پرداخت .نایب

دولت را در زمان انتخابات سلب کنند.
دبيرکل جمعيت ايثارگران انقالب اس�لامي با بيان
اينکه اي��ن افراد بحث تقلب را مطرح کردند ،گفت :اگر
چنين چيزي بود چرا ش��رکت کرديد ،شما که شوراي
نگهبان ،نظام و رهبري را قبول نداريد چرا در انتخابات
شرکت کردید و اگر قبول داريد پس چرا اينگونه پاسخ
داديد و اين تناقض را چگونه پاسخ ميدهيد؟
وي افزود :بعد از نخس��تین سفر موسوي به شيراز،
جلس��هاي در حزب مشارکت انجام شد مبني بر اينکه
موسوي راي نميآورد و به وي گفتند که اگر ميخواهي
بماني راهي جز ساختارشکني و برخورد تند نداري.
نماينده مردم تهران با اشاره به اظهار نظر برخي افراد
از جمله جاس��بي ،صدر و عفت مرعشي گفت :آنها در
اين اظهار نظر بيان کردند که اگر موس��وي راي نياورد
بايد نافرماني مدني انجام شود و حتي خاتمي ساعت 10
شب  22خرداد به موسوي تبريک گفت و ساعت 11:30
شب نيز موسوي يکطرفه که هنوز شمارش آرا به اتمام
نرسيده بود به خودش تبريک ميگويد.
وي ادامه داد :آنها بنا داش��تند ک��ه چه راي بياورند
و چ��ه نياورند ظرفيتهاي اجتماع��ي را نگه دارند که
به نظام فش��ار بياورند ،ولي ملت فرد ديگري را انتخاب
کردند و موسوي در اطالعيهاي تقاضاي ابطال انتخابات
م��ي کند و در بيش از  30نقطه نيز آش��وب و درگيري
اتفاق ميافتد.

ارتباط با دخالت در ناآراميهاي روزهاي گذشته در تهران
بازداش��ت ش��دند که پس از بازجويي ب ه جز يک نفر ،آزاد
شدهاند و از آنجا که اين افراد تبعه جمهوري اسالمي ايران
هستند ،بر اساس مقررات کشورمان با آنها برخورد ميشود
و اي��ن موضوع هيچ ارتباطي هم به دولت انگليس ندارد».
وی در ادامه با بیان اینکه «انگليس در نزد مردم ايران قبل
و بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،از پيشينه مثبتي برخوردار

رئیس مجلس در پاس��خ به اینكه آیا مجلس در این باره با
دولت مذاكراتی خواهد داشت یا نه ،گفت :ما با دولت رایزنی
نمیكنیم .حدود30تا 40دستگاهی كه بودجهشان به شكل
غیرمعمول كاسته شده است ،خودشان با دولت مذاكراتی
خواهند داشت تا اگر مشكلشان حل شود ،دیگر مجلس به
این مساله ورود پیدا نكند .مجلس که پس از اعمال تغییرات
گس��ترده در الیحه بودجه س��ال  88این بار نمیخواهد با
دخالت مستقیم خود مسائل بودجهای مد نظرش را به دولت
تکلیف کند ،طرحی را طراحی کرده که نمایندگان شاخص
اقتصادی مجلس نیز با آن مخالفند .الیاس نادران از مخالفان
جدی این طرح دو فوریتی گفت :طراحان ،طرح خود را پس
بگیرند تا از وارد ش��دن آسیب جدی به دستگاههای دیگر
جلوگیری ش��ود .نادران افزود :به نظر من مناسبترین راه
آن اس��ت که دولت بخشی از نیازهای دستگاههای آسیب
دیده را با نظر کارشناس��ی خود تامین کند تا به نوعی این
دس��تگاهها اداره شوند .وی ادامه داد :اگر این طرح به تایید
شورای نگهبان برسد همه دستگاههای اجرایی کشور باید
مج��ددا موافقتنامه را امضا کنند و بخش��ی از آن اعتبارات
مرب��وط به یارانهها ،آموزش و پرورش ،دفاع ،کمیته امداد و
بهزیس��تی خواهد بود که آسیب جدی خواهند دید .عضو
كمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار داشت :بهرغم تصویب
طرح دوفوریتی افزایش اعتبار كس��ر ش��ده ،دستگاههای
اجرایی هنوز معطل كسری بودجه به دلیل عدم تبیین منبع
درآمدی برای تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح لحاظ نشده
اس��ت بنابراین مشكل همچنان به قوت خود باقی و اعتبار
مذكور از اعتبار تمامی دستگاهها كسر خواهد شد .وی درباره
میزان كسری مطروحه و مورد بحث در مجلس و دستگاهها
ت هزار و  500میلیارد تومان
گفت :كل كس��ری دولت هش 
بود كه در جهت رفع این مش��كل برای ش��ش هزار و 500
میلیارد تومان آن پیشاپیش تعیین تكلیف شد لذا اعتباری
كه امروز مورد بحث دس��تگاهها و مجلس است ،تأمین دو
هزار میلیارد تومان اعتبار الباقی است كه از حساب نهادهای
نظارتی مانند قوه قضائیه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و
بعضی از دستگاههای اجرایی كسر شده بود.

نبوده است» ،اضافه کرد« :اگر انگليس سياستهاي منطقي
و در چارچوب کنوانس��يونهاي بينالمللي و در راس��تاي
سياس��ت عدم دخالت در امور داخلي جمهوري اس�لامي
ايران داشته باشد ،سياستهاي ما در قبال اين کشور همانند
سياستهايي خواهد بود که با ديگر کشورهاي عضو اتحاديه
اروپایی داريم .به بیانی دیگر اگر رابطه انگليس با جمهوري
اسالمي ايران بر اساس اصل احترام متقابل ميان دو کشور
باشد ،تصور ميکنم که اين موضوع بتواند وضعيت بهتري
را در رابطه اين کش��ور با ايران رقم بزند» .گفتني است از
مجموع  9كارمند و ديپلمات دستگيرشده سفارت انگليس
در تهران 8 ،نفر آنان تاكنون آزاد شدهاند.

سایه روشن
هاشمی و کاکایی تکذیب کردند

س��یدجواد هاش��می در واکنش به ادعای برخی
پایگاهه��ای خبری درباره ممنوعالتصویر ش��دن وی
در سیما به دلیل حمایت از یک نامزد انتخاباتی ،این
ادعا را «مضحک» دانس��ت .این بازیگر مشهور تئاتر،
س��ینما و تلویزیون در اینباره گفت  :این رفتارهای
رسانهای خیلی خندهدار است؛ آنها از خودشان ادعای
کذبی مطرح میکنند که «هاش��می ممنوعالتصویر
شدهاس��ت» و بعد هم ب��رای آن دلیل کذب دیگری
میتراشند.هاش��می افزود :در این انتخابات من نه از
نامزد خاصی اعالم حمایت کردهام و نه اینکه اساس��ا
دوس��ت دارم ب��ه عنوان یک هنرمن��د وارد جریانات
سیاسی ش��وم .من اصال با این عمل مخالف هستم.
سایت خبری منتشرکننده این شایعه همچنین مدعی
شده بود ،عالوه بر سیدجواد هاشمی« ،سیدعبدالجبار
کاکای��ی» ک��ه از ش��اعران و هنرمندان کش��ورمان
محسوب میش��ود نیز در سیما ممنوعالتصویر شده
است .سایت خبری فوق مدعی شده بود« :تهیهکننده
یک برنامه تلویزیونی که قرار است به مناسبت میالد
موالی متقیان برنامهای را تهیه کند ،اسامی تعدادی
از میهمانان را به مدیران یکی از شبکههای سیما ارائه
میکند که آنها اس��امی ساعد باقری ،سیدعبدالجبار
کاکایی و سیدجواد هاش��می را خط میزنند .دلیل
این اقدام حمایت آنها از میرحس��ین موس��وی اعالم
شده است» .در این باره سیدعبدالجبار کاکایی نیز از
ممنوعالتصویر شدنش در سیما ابراز بیاطالعی کرد.
کاکایی عدم حضور خود در ویژهبرنامه سالروز والدت
حضرت علی علیهالسالم در سیما را «تمایل شخصی
خود» و به علت حذف نامش از تیتراژ پایانی س��ریال
«رس��تگاران» اعالم کرد و گفت« :دس��تاندرکاران
ویژهبرنامه امام علی علیهالسالم با من تماس گرفتند و
برای حضور در این جشن از من دعوت کردند اما من
به آنها گفتم ،به علت حذف نامم از تیتراژ پایانی این
مجموعه تلویزیونی حاضر نیستم در کنار سایر عوامل
و بازیگران این سریال در این جشن حاضر شوم».

خبرنگار يوناني تبار آزاد شد

حسن قشقاوي ،س��خنگوي وزارت امور خارجه
كشورمان اعالم كرد« :اياسون» خبرنگار يونانيتبار
يك رسانه آمريكايي كه به دليل اقدامات مغاير با حرفه
خبرنگاري و در ارتباط با اغتشاشات خياباني اخير از
سوي پليس بازداشت شده بود ،در چارچوب مناسبات
متين تهران  -آتن و تالشها و مساعي خيرخواهانه
س��فير كش��ورمان در يونان و نمايندگي جمهوري
اس�لامي ايران نزد سازمان ملل متحد در نيويورك،
آزاد شد .وي افزود :به دليل تخلفات آشكار اين خبرنگار،
كارت خبرنگاري وي از سوی مقامات ذيصالح باطل
شده است .اياسون قب ً
ال نيز يك بار با گذرنامه انگليسي
و به عنوان خبرنگار وارد كشور شده بود كه به علت
تخلفات به كش��ور ممنوعالورود شده و براي دومين
بار است كه دس��ت به اين گونه اقدامات غيرقانوني
زده است.

