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ارزیابی باهنر از نامزدی قالیباف ،رئیسی ،ظریف ،جهانگیری و الریجانی برای 1400

تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی
متهم فراری پرونده طبری

رفتارهای قالیباف بیشتر از رئیس مجلس شبیه نامزد ریاست جمهوری است

امیر رجبی  /ایران

گــروه سیاســی /محمدرضــا باهنــر
در گفــت و گویــی دربــاره پیشبینــی
نتیجــه انتخابــات آینــده ریاســت
جمهــوری گفــت« :جالــب اســت
بدانیــم از رأس نظــام تــا پــای نظــام
هیــچ کــدام مــا نمیدانیم چه کســی
رئیس جمهور میشــود .نمیخواهم
بگویــم یــک شــخص خــاص؛ الاقــل
بدانیم از بیــن دو نفر ،یک نفر رئیس
جمهــور میشــود ».وی افــزود« :بنده
بهعنــوان یــک آدم سیاســی و بعضی
از اصولگرایان خیلی دلشــان محکم
است که این دفعه نوبت اصولگرایان
اســت ،من هنوز این باور را هم ندارم.
هنــوز نمیدانیــم کــه اصولگــرا رأی
میآورد یا اصالحطلب یا میانهرو».
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسان
دربــاره ســازوکارهای اصولگرایــان
بــرای انتخابــات و کارآمــدی آنها هم
معتقــد اســت« :مــا یــک روز دور هم
جمع میشــویم و میگوییم نیروهای
اصولگــرا ،یــک روز میگوییــم جمنــا،
یــک روز میگوییــم شــورای ائتــاف
نیروهــای اصولگــرا .همــه اینهــا
هســتند و هیــچ کــدام هــم نیســتند».
وی افزود« :االن باز جامعه روحانیت
میگوید من کاندیدا دارم ،نه کســی را
میخواهــم معرفــی کنم ،نه ســهمی
را میخواهــم ،من میخواهم بشــوم
عامل وحدت .همه اصولگراها بیایند
دور هــم جمــع شــوند و برویــم جلو و
این کار ماندگاری باشــد .قرار باشد هر
انتخابــات دوبــاره دنبال یک شــورای
عالی باشــیم و شــورای فالن باشــیم،
یــک شــورای وحدتــی راه بیندازیــم،
محوریتــش هــم جامعــه روحانیــت
باشــد ،همــه نیروهــا هــم بیاینــد ،در
نیروهــا هــم طیفهای تنــدرو ممکن
اســت باشــند ،میانهرو باشــند ،کندرو
باشــند ،مثــاً چیزهــای دیگر باشــند،

اینهــا دور هــم جمع شــوند .شــورای
ائتــاف میگوید نه ،من از قبل تجربه
دارم ،کار کــردم و جامعــه روحانیــت
تــو بیــا عضــو مــن شــو ،بــه اصطالح.
حاال اینها خیلی چیزی نیســت ،من
اصــاً مشــکلی در ایــن مســأله ندارم
و اینهــا در نهایــت بــه هــم میریزد.
اشــکال قضیه این اســت که بخشی از
انرژی صرف میشــود تا اینها به هم
برسند».
بخــش زیــادی از ایــن مصاحبــه
باهنــر با نامه نیوز مربــوط به داوری او
دربــاره نامهای مطرح برای انتخابات
 1400میشــود .باهنــر دربــاره اینکه به
نظــر او علــی الریجانــی تــا چــه اندازه
خواهــان ورود بــه ایــن عرصه اســت،
گفــت« :واقعــاً اطالعــی نــدارم .مــن
یک چیز کلــی در مورد آقای الریجانی
میدانم که ایشــان معموالً بیحساب
و کتــاب یــک کاری را نمیکنند ،یعنی
فکــر میکنــد ،برنامهریــزی میکنــد،
طراحــی میکنــد تــا اخیراً هــم که من
البتــه مدتهاســت با ایشــان مالقات
نداشــتم ،یعنــی مالقات گــپ و گفت
نداشتم ،یعنی مجموعاً دیدم و سالم
و علیــک میکنیــم ،ولــی بنشــینیم و
گپ و گفت داشــته باشــیم ،االن شاید
دو ،ســه ماه اســت که ایشان را ندیدم،
ولی خبرهایی که میرســد و از ایشــان
میپرســم ،ایشــان هنــوز میگویــد نه،
من تصمیمی ندارم ».او در پاســخ به
اینکه «اگر آقای الریجانی از شما برای
انتخابــات کمکــی بخواهــد ،کمکــش
میکنیــد؟» ،توضیــح داد« :مــن بــر
مبنای صحنه تصمیــم میگیرم .مثالً
اگــر آقــای رئیســی تصمیم بگیــرد که
کاندیدا شود ،صحنه انتخابات جریان
اصولگرایــی کامالً عوض میشــود .اگر
ایشان نیاید ،یک صحنه دیگری اتفاق
میافتد .اگر آقــای قالیباف بیاید ،یک

صحنــه دیگری اتفــاق میافتد .یعنی
میخواهــم بگویــم در خأل اصــاً آدم
نمیتوانــد صاحــب موضــع باشــد».
ایــن چهــره اصولگرا معتقد اســت که
ائتالف اصالحطلبان و آقای الریجانی
پیرو همین قاعده است.
باهنــر دربــاره احتمــال نامــزدی
محمدجــواد ظریــف هــم گفــت« :در
عالــم سیاســت هیــچ چیــز قطعــی
نیســت ».این نماینده اســبق مجلس
شورای اســامی درباره بحث نامزدی
ابراهیــم رئیســی هــم توضیــح داد:
«مــن خودم هم کــه چند بار شــخصاً
با آقای رئیســی صحبت کردم ،ایشان
گفت من نمیآیم ،اما عالم سیاســت
اصــاً این جزمیت ها را نــدارد؛ اینکه
فردا چه اتفاقی میافتد و یا پس فردا
چه اتفاقی میافتد ».شــخص دیگری
کــه باهنــر به وضعیــت او اشــاره کرد،
محمدباقــر قالیبــاف بــود .او دربــاره
اقدامــات قالیبــاف ابــراز عقیــده کرد:
«رفتارهایی که دیده میشــود بیش از
آنکه به رئیس قوه مقننه شــبیه باشــد
به نامزد ریاســت جمهــوری میآید».
باهنر درباره اینکه در صورت نامزدی
همزمــان آقایــان رئیســی و قالیبــاف،
تکلیــف اجمــاع اصولگرایــان چــه
خواهــد شــد نیز گفــت« :االن اســامی
اصولگراها زیاد دارد مطرح میشــود.
در مجلــس یک نفر میگفــت ما پنج
نفــر کاندیــدای ریاســت جمهــوری
داریــم .امــا بنــده میگویــم اگــر آقای
رئیســی بیایــد ،قاعدتاً اجمــاع خیلی
ســریع انجــام میشــود و حتــی مــن
پیشبینیام این اســت کــه مثالً آقای
قالیبــاف هــم ممکن اســت یکســری
مقاومتهایــی بکنــد ،ولــی نهایتــاً
همــراه میشــود ،ولــی اگــر رئیســی
نیاید ،آن وقت من اجماع در جامعه
اصولگرایی را خیلی سخت میبینم و

نگرانم که اصالً داستان سال  ۹۲تکرار
شــود ».وی دربــاره احتمــال نامــزدی
اســحاق جهانگیــری هــم گفــت« :به
نظــرم اگــر در میــان اصالحطلبــان
اجمــاع نســبی بــر او ایجــاد شــود و از
آقــای جهانگیــری بخواهند کــه بیاید،
نامزد میشود».

باهنــر دربــاره گزینه نظامــی برای
ریاســت جمهــوری هــم ابــراز عقیده
کرد« :از نظر قانــون ،نظامی میتواند
کاندیدا شــود ،از نظر فضــا من خودم
شــخصاً معتقــدم مــا انتخابــات
ریاســت جمهــوری را صنفــی نکنیم،
چه مثبــت و چــه منفی .یعنــی اینکه

گرامیداشت آیین روز درختکاری از سوی مسئوالن

معاون رئیس جمهوری:

رئیس قوه قضائیه :تعرض به محیط زیست
با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست

اصولگرایان عالقهای به حل مسأله هستهای در دولت روحانی ندارند

گزارش نهایی حادثه هواپیمای اوکراینی
منتشر میشود

خبر دیگر اینکه ،ســخنگوی ســازمان هواپیمایی از انتشار عمومی
گزارش نهایی ســانحه هواپیمایــی اوکراین در هفته جــاری خبر داد.
بهگــزارش ایلنــا ،محمد ذیبخش درباره اعالم نظر کشــورها نســبت
بهگــزارش نهایــی ایــران از ســانحه هواپیمــای اوکرایــن بــا یــادآوری
اینکــه طبــق کنوانســیون شــیکاگو و انکــس  ۱۳ایکائــو چهــار کشــور
مرتبــط با ســانحه هواپیمای اوکراین  ۶۰روز فرصت داشــتند که نظر
خــود را دربــاره گــزارش اعالم کنند و ایــن مهلت نهم اســفند ماه به
پایان رســید ،گفت :این کشــورها با گزارش ایران از سانحه هواپیمای
اوکرایــن همســو بودنــد و از لحاظ فنــی اختالف نظری بین کشــورها
وجــود نداشــت .ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری با اشــاره به
زمــان انتشــار ایــن گــزارش بهصــورت عمومــی و برای مــردم گفت:
گزارش نهایی در هفته جاری بهصورت عمومی منتشــر میشــود اما
گزارش کامالً تخصصی و فنی اســت .او تأکید کرد :در انتشار عمومی
گزارش نهایی هیچ سانسوری نخواهیم داشت.

موافقت امریکا با آزادسازی منابع ایران در عراق

شــنیدیم که ،دبیرکل پیشــین اتاق بازرگانی ایــران و عراق مدعی
شــد امریکا با آزادســازی منابع ایران در بانک تجارت عراق موافقت
کــرده اســت .بهگــزارش تســنیم ،ســید حمید حســینی عضــو هیأت
مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق و دبیرکل سابق این اتاق
در صفحــه توئیتــر خود نوشــت« :منابع موثقی در عــراق از موافقت
امریکا با آزادسازی منابع ایران در بانک تجارت عراق خبر میدهند
و اعالم داشــتهاند که چند تراکنش نیز انجام شــده اســت ».حسینی
افــزود :ایــن اتفاق در آســتانه نــوروز و ماه رمضان بــرای تأمین اقالم
ضروری مردم راهگشــا خواهد بود .پیشــتر فؤاد حســین وزیر خارجه
عــراق در ســفری که اوایــل هفته به تهران داشــتند در دیــدار با علی
شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان گفته بود :با تالش
مســتمر حوزههــای مالی و بانکــی و دســتگاههای اقتصــادی ایران و
عــراق برخی از موانع مهم برداشــته شــده و بزودی بر اســاس مدل
مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهیها آغاز میشود.

واکنش هاشمیطبا به مصاحبه محسن رضایی

دســت آخــر اینکــه ،مصطفــی هاشــمیطبا به ســخنان محســن
رضایی در مصاحبهاش با فایننشــال تایمز واکنش نشان داد و گفت:
ایشان البته برخی از صحبتهای خود را تکذیب کردهاند .اما مرتب
فرمایش میکنند و درخصوص همه مســائل و با همه کس صحبت
میکنند .به گزارش انتخاب ،هاشــمیطبا ســخنان رضایــی را دارای
تبعات دانســت و افزود :نمیشــود آدم حرفی را بزند و بعد تکذیب
کنــد .معمــوالً آنها فایــل صحبت را دارنــد ،ضبط میکننــد و پخش
میکنند .تکذیب ایشــان مصرف داخلــی دارد و مصرف بینالمللی
همان اســت که درج شــده اســت .بنابراین به نظر مــن این االن یک
نقطه ضعف بزرگ برای ما در سیاســت خارجه است .همانطور که
گفتــم بعضی از افراد راجــع به همه چیز صحبــت میکنند! رضایی
در مصاحبــه بــا فایننشــال تایمــز گفته بــود :ایران آماده اســت که به
مذاکرات هســتهای بــا امریکا و دیگــر قدرتهای جهــان بازگردد اگر
طرفهای مقابل ســیگنال واضحی بفرســتند که تحریمها تا یکسال
آینده برداشــته میشــود .اظهار نظری که پس از انتشار از سوی دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد.

مجلس در فهم کارشناسی چالشهای کشور مشکل دارد

آییــن
میزان

امیر رجبی  /ایران

گروه سیاسی /معاون رئیس جمهوری
معتقــد اســت مشــکل اصلــی طرحها
در مجلــس یازدهــم نــه رویکردهــا و
جهت گیریهــای سیاســی آنهــا ،بلکه
ضعــف بنیــه کارشناســی آنهــا اســت.
جمشــید انصــاری که خود هم ســابقه
حضــور در مجلس و هــم عضویت در
دولت را در کارنامه سیاسی خود دارد،
تعــداد زیاد طرحهای تدوین شــده در
عمــر کوتــاه مجلــس اصولگــرا را قابل
تأمل میداند.
معــاون رئیس جمهــوری و رئیس
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور
در گفتوگــو بــا ایرنــا دربــاره عملکرد
مجلــس یازدهم ،گفت :در طول بیش
از هشت ماه فعالیت مجلس یازدهم
بیــش از  ۴۷۰طرح اعالم وصول شــده
اســت .این در حالی اســت کــه در یک
دوره از مجلــس نمیتــوان ایــن میزان
طــرح و الیحــه را بررســی کــرد .ایــن
موضــوع نشــان میدهــد کــه مجلــس
در فهــم کارشناســی از چالشهــا و
مشکالت کشوربا مشــکل مواجه است
و بر اســاس تشــخیصی که از مشکالت
کشور برای نمایندگان مجلس یازدهم
هســت و تصوری که از نــوع رویکرد به
حل مشکالت وجود دارد ،فکر میکنند
اکثر مســائل کشــور بــا تغییــر قوانین یا
تصویــب قانــون جدیــد حل میشــود
کــه نتیجه این تصــور تهیــه و ارائه این
حجــم از طرحها شــده اســت و جالب
اینکه در تهیه این طرحها نوعاً توجهی
بهنظرات کارشناسی دولت و نقدهای
صاحبنظران هم به چشــم نمیخورد
و عمومــاً طراحان این پیشــنهادها هم
اطــاع و تحلیــل روشــنی از پیامدهای
ایــن طرحهــای غیرکارشناســی در
حوزههای مختلف ندارند.
انصــاری اضافــه کــرد :وقتــی ایــن
طرحها به قانون تبدیل شود برای اجرا
درحوزههای مختلف با مشــکل مواجه
میشــود .لــذا ،بــه نظــر مــن بهعنوان
کســی که هم سابقه حضور در مجلس
را دارم و هم در سطوح باالی مدیریتی
و ســتادی دولــت مســئولیت داشــتم
آنچــه کــه از عملکــرد مجلــس ســبب
نگرانــی میشــود ،ضعف کارشناســی

طرحها اســت نه لزوماً جهت گیریها
و رویکردهای سیاسی آن .در دورههای
قبــل غالب نماینــدگان مجلس از بین
کســانی بودنــد کــه در مدیریــت میانی
وباالی کشورصاحب تجربه بودند ولی
در ایــن دوره تعداد نماینــدگان دارای
تجربــه در کارهــای اجرایی کمتر شــده
است.
ëëبــرای افزایــش مشــروعیت نیــاز بــه
مشارکت گسترده مردم داریم
انصــاری دربــاره راهکارهــای بــاال
بــردن ســطح مشــارکت درانتخابــات
خــرداد مــاه  ۱۴۰۰گفــت :نــرخ بــاالی
مشــارکت در انتخابــات بســتگی بــه
ایــن دارد کــه شــرایط بــرای برگــزاری
انتخابــات ،تأیید صالحیــت نامزدها و
بازآفرینی امید در جامعه چگونه پیش
بــرود .بخشهــای مختلــف حاکمیت
بایــد درک صحیحــی از ایــن واقعیت
داشــته باشــند کــه مــا در کشــور بــرای
افزایش مشــروعیت وارتقای کارآمدی
نیاز به مشارکت گســترده مردم داریم
و شــرایط بــرای حضورگســترده مردم
پــای صندوقهــای رأی زمانــی فراهم
میشــود که نامزدها ،ســایق مختلف
موجــود در جامعــه و بیــن مــردم را
نمایندگی کنند.
ëëجنــگ اقتصــادی خــارج از اراده
دولت بود
انصــاری ،جنــگ اقتصــادی و
تحریمهــا را موضوعی خــارج از اراده
و خواســت دولت عنوان کــرد و یادآور
شــد :اگــر منصفانه تحلیــل و قضاوت
کنیــم در واقــع دولت مســئول بخش

قابــل توجهــی از مســائل و شــرایط
پیش آمده اقتصادی نیســت و بخش
عمــده تغییــرات شــاخصهای کالن
اقتصــادی در دوره تحریــم و جنــگ
اقتصــادی امریکا علیه ایــران از قبیل
نوســان نــرخ ارزو کاهــش ارزش پــول
ملــی و به تبــع آن افزایش قیمت کاال
و خدمــات و کاهــش رشــد اقتصــادی
و ســرمایهگذاری در کشــور نه ناشی از
اراده و تصمیــم دولت ،بلکه ناشــی از
عوامــل بیرونی اســت و این تحریمها
وجنگ اقتصادی که بر کشــور تحمیل
شــد عمــاً امــکان تحقــق بســیاری از
برنامههــای دولــت را منتفی کرد .وی
ادامــه داد :البته بیــان این موضوع به
معنی سرپوش نهادن به ضعفهای
درونــی در دولــت و اقتصــاد کشــور
نیســت بلکــه بــه معنــی توجــه دادن
بــه مشــکل اصلــی اســت کــه عمــاً
اقتصاد کشــور را در یک موضع عکس
العملی نســبت به تحریم ها قرارداد
و موجــب اختالل در برنامهریزیهای
دولت شــد .ایــن فعــال اصالحطلب
دربــاره انتخــاب جــو بایــدن بهعنوان
رئیــس جمهــوری امریــکا ،گفــت :از
نظــر دولــت و حاکمیــت تفاوتهایی
میــان رویکردهــای بایــدن و ترامــپ
وجــود دارد .امــا ایــن موضــوع کــه تــا
چــه میــزان میتوانیــم بــه تغییــرات
سیاســت خارجــی امریــکا امیــدوار
باشــیم مورد مناقشه جدی است .وی
افــزود :بــه نظر میرســد یــک تفاوت
دیــدگاه جدی در شــرایط اعالم شــده
از ســوی طرفیــن وجــود دارد و در

کنــار ایــن تفــاوت دیــدگاه ،زمینههای
قــوی بیاعتمادی نســبت بــه هم نیز
مشهود است .به نظر من بعد از این،
فعالیتهــای دیپلماتیــک اســت کــه
میتواند نظرات را به هم نزدیک کند
و بیاعتمادی موجــود بین دو طرف،
بویــژه بیاعتمــادی مــردم ایــران بــه
امریکا را کاهش دهد.
ëëاصولگرایان عالقهای به حل مســأله
هستهای در دولت روحانی ندارند
انصــاری اضافه کرد :اصولگرایان با
یــک تحلیل غلط از انتخابات ریاســت
جمهــوری امریــکا اطمینــان زیــادی
داشــتند که ترامپ بار دیگر پیروز شود
و فشــار حداکثری ادامه یابــد تا دولت
روحانی نتواند مســأله هســتهای و رفع
تحریمهــا را در چنــد ماهــه باقیمانده
از عمر دولت ســامان دهد .طبعاً آنها
فکــر میکردند با چنیــن اتفاقی دولت
بعدی که اصولگرا اســت  ۴ســال وقت
دارد تــا ایــن پرونــده را بــه ســرانجام
برســاند .امــا نتیجــه انتخابــات امریکا
و شکســت ترامــپ بــه مقدارزیــادی
محاســبات دوســتان اصولگــرا را بهــم
زد .ایــن فعــال سیاســی افــزود :دولت
روحانی حتمــاً توانایی دارد ومی تواند
مســائل خــود را با کشــورهای  ۵+۱حل
کنــد امــا دوســتان اصولگــرا عالقــهای
ندارند این کارتوســط این دولت انجام
شــود .بیشــتر اظهارنظرهــا و اقدامات
آنها بر این فرض اســتوار اســت که این
کار اگر قرار اســت انجام شود به دولت
بعد محول شــود .وی خاطرنشان کرد:
بــه قــول معــروف بــرای اصولگرایــان
اینکــه ایــن فتح نامــه بهنام چه کســی
مهــر شــود مهمتــر از اصــل توافــق و
نتایــج آن بــرای حل مشــکالت کشــور
ومــردم شــده هســت .لــذا ،برخــی از
اصولگرایــان که تصــور میکنند در این
میانــه فتح نامــهای وجــود دارد و باید
بهنام آنان مهر شــود و یا اینکه حداقل
جریــان مقابــل آنــان نبایــد از مزایــای
حصــول بــه ایــن توافــق در آســتانه
انتخابات ریاســت جمهوری بهره ببرد
عمــاً مواضعــی را اتخــاذ میکنند که
به تداوم مشــکالت کشــور و مــردم و از
دست رفتن فرصتها منجر میشود.

دیپلماسی

رؤسای قوای قضائیه و مقننه و همچنین دبیر شورای نگهبان دیروز آیین روز
درختکاری را بهجا آورده و به همین مناسبت نهال میوه کاشتند.
رئیــس قوه قضائیه پس از کاشــت نهال در ســخنانی با اشــاره به تأکیدات
مقام معظم رهبری پیرامون موضوع گســترش فرهنگ درختکاری گفت :به
تأسی از رهبر معظم انقالب اسالمی که همواره مردم ،مسئوالن و دستگاههای
کشور را به درختکاری ،توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست امروز توصیه
کردهاند ،به عنوان دستگاه قضائی کشور وظایف مهمی برعهده داریم.
بــه گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه ،آیــتاهلل ســید ابراهیم رئیســی با
ط زیســت و منابع طبیعی از ناحیه
تأکیــد بر اینکه تعرض به جنگلها ،محی 
هیچکــس بــا هیچ توجیهــی پذیرفتنــی نخواهــد بود ،گفــت :تغییــر کاربری
اراضــی خــاف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی و چــه از ناحیه افراد حقوقی
مجاز نیســت و الزم است با آن برخورد شــود .وی با اشاره به مسئولیت همه
ط زیســت و منابع طبیعی کشور
دســتگاههای کشــور در خصوص حفظ محی 
گفــت :دســتگاه قضائــی در حــوزه نظارت و قضــاوت پیرامــون حفظ محیط
زیست و منابع طبیعی مسئولیت مهمی برعهده دارد.
رئیــس دســتگاه قضا با اشــاره به لــزوم انجام یــک کار متفــاوت در زمینه
ط زیست و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی کشور گفت :همه
حفظ محی 
مســئوالن ،دســتگاهها و ســازمانها باید خود را نســبت به رعایت مقررات و
قوانین در زمینه حفظ محیط زیست مسئول بدانند.
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس هم به مناســبت روز درختکاری پس
از کاشــت یک اصله نهال در فضای ســبز مجلس ،با اشــاره به ســنت بســیار
پســندیده درختــکاری در فرهنــگ اســامی و ایرانی ،گفت :بحــث مربوط به
حفاظت از محیط زیســت و فضای سبز مخصوصاً بحث درختکاری و حفظ
درختان از اولویت مردم و مســئوالن اســت و در مجلس شــورای اسالمی نیز
ط زیست از اولویتها اســت .وی افزود :در حال حاضر
توجه به مســائل محی 
آلودگی صوتی ،آلودگی آب و آلودگی و فرســایش خاک و بخصوص آلودگی
هوا که مخصوصاً در کالنشــهرها وجود دارد از جمله موضوع هایی اســت که
به ســامت جســم و روح و روان تک تک افراد جامعه مرتبط و جزو مسائلی
اســت که دِین ما به نســل آینده محســوب میشــود ،لذا باید دست به دست
یکدیگر داده و در مسیر حل چالشهای مربوط به این مسائل گام برداریم.
آیت اهلل جنتی ،دبیر شــورای نگهبان هم پس از کاشــت یک اصله نهال
میوه در محوطه شورای نگهبان ،گفت :باید هرچه میتوانیم فضای جامعه
را با درخت و سبزه شاد کنیم و فرهنگ درختکاری و کشاورزی را ترویج کرده
و کسانی را که در این راه گام برمیدارند مورد تقدیر قرار دهیم.

میگوییــم رئیــس جمهوری مــا نباید
نظامی باشــد .نه ،من اصــاً اعتقادی
نــدارم .از آن طــرف میگوییــم بایــد
نظامی باشــد ،اصالً اعتقــادی ندارم.
رئیــس جمهــوری مــا نباید ســمنانی
باشــد ،چون ما دو تا رئیس جمهوری
سمنانی داشتیم ،سومی هم سمنانی
باشــد ،خــب باشــد .حتــی این ســؤال
هــم بعضیهــا میپرســند کــه رئیس
جمهــور مــا آخونــد باشــد یا نباشــد؟
مــن میخواهم بگویم ما اصــاً نباید
صنفیاش کنیــم .یک نظامی ممکن
باشــد ،همیــن االن هم ممکن اســت
یک نفر نظامی باشد و مملکت را هم
خــوب بتوانــد ببرد جلو .یــک موقعی
هم یک نظامی باشد بی ُعرضه باشد
و دوباره اوضاع را خرابتر کند».
وی در پایــان ایــن گفتوگــو
ارزیابیاش از مجلــس یازدهم را هم
ایــن گونــه بیان کــرد؛ «همــه مجالس
تــا خودشــان را بخواهنــد پیــدا کننــد،
طــول میکشــد .ایــن مجلــس یــک
مقــدار بیشــتر طــول کشــیده و االن
هــم خیلــی گرفتارنــد ،یعنــی بودجه
 ۱۴۰۰را چــون یــک مقــدار مســلطم و
بلــدم ،مــن رادیو را گــوش میدهم یا
بحثهایــی که آقایان میکنند ،خیلی
دلم برایشــان میسوزد و دعا میکنم
کــه انشــاءاهلل موفــق باشــند .اصــوالً
مجلــس ایــن طــوری اســت .روزهای
اول کــه نمایندههــا میآینــد ،همــه
شــنگول و سرحال هســتند و میگویند
مــا دو تا را چهار تــا میکنیم و چهار تا
را هشــت تا میکنیم و هشــت تا را 15
تا میکنیم .بعد از یک مدتی میآیند
و میبیننــد خبــری نیســت .آن وقــت
بعضیها پشیمان میشوند .از همین
مجلســیها تا به حــال چند نفرشــان
آمدهاند پیش من و میگویند ما اصالً
غلط کردیم آمدیم مجلس».

دیگه چه خبر؟

هنوز باور ندارم این دوره نوبت اصولگرایان است

خبر اول اینکه ،تخریب ســاخت و ســازهای غیرقانونی در اراضی
معروف به کالک آغاز شد .شش پالکی که روز گذشته قلع و قمعشان
آغاز شــد ،به حســن نجفی متهم ردیف دوم و متواری پرونده طبری
متعلــق بودنــد .بــه گــزارش ایســنا ،روابــط عمومــی حــوزه قضایــی
لواســانات در اطالعیــهای بــا یادآوری اینکه این ســاخت و ســازها در
خارج از محدوده قانونی شهر و در اراضی با کاربری کشاورزی و باغی
انجام شــده بودند ،تصریح کرد :متأســفانه عــدهای در این اراضی با
سوءاستفاده و برقراری روابط ناسالم به ساخت و ساز اقدام کرده و با
توجــه به آرای قطعی دیوان عدالــت اداری مبنی بر اعاده اراضی به
وضع سابق ،تخریب و قلع و قمع ساخت و سازها از دیروز آغاز شده
و تا تخریب همه پالکها که  ۶۲مورد است ،ادامه دارد.

هشدار ایران درباره عواقب هر گونه اقدام اشتباه
از سوی اسرائیل

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در نامهای به دبیرکل این ســازمان
دربــاره عواقب هرگونه اقدام اشــتباه از ســوی رژیم صهیونیســتی در پی
اتهامزنــی اخیــر این رژیم ،هشــدار داد .مجید تخت روانچــی در نامهای
بــه «آنتونیــو گوتــرش» دبیــرکل ســازمان ملــل دربــاره عواقب هــر گونه
اقدام اشــتباه از ســوی رژیم صهیونیستی هشــدار داد .به گزارش «پرس
تیوی» ،وی در واکنش به ادعای «بنیامین نتانیاهو» نخســتوزیر رژیم
صهیونیســتی کــه ایــران را پشــت ماجــرای انفجار یک کشــتی بــاری این
رژیــم در آبهای عمان خوانــده ،گفت :این حادثه همه ویژگیهای یک
عملیــات پیچیــده پرچم دروغین را دارد که بازیگــران برای دنبال کردن
سیاستهای شرورانه و اهداف نامشروع خود به آن دست زدهاند.
او بــا اشــاره به تهدیــدات رژیم صهیونیســتی ،افــزود :رژیم اســرائیل
مأیوســانه تــاش میکند از طریــق اتهامزنی بــه ایران و مظلــوم نمایی
توجهــات را از همــه اقدامــات بیثباتکننده و شــرورانه خــود در منطقه
منحــرف کنــد .نماینــده ایــران در ادامــه ،از جامعــه جهانــی خواســت
نســبت بــه جرایــم ،وحشــیگریها و تهدیدهــای رژیــم صهیونیســتی
بخصوص اشــغال فلســطین هوشــیار باشــد .وی همچنیــن درخصوص
ماجراجوییهــای نظامی مداوم اســرائیل در منطقه بیثبات خاورمیانه
هشدار داد.

گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ارمنستان

«آرا آیوازیان» ،وزیر خارجه ارمنستان و محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه
ایــران در تماســی تلفنــی درباره مســائل دوجانبه گفتوگــو و بر اهمیت
همــکاری هماهنــگ در پرداختن به چالشهای جدیــد منطقهای تأکید
کردند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری دولتی «آرمن پرس» وزرای خارجه
دو کشــور در این تماس درباره مســائل دوجانبه به گفتوگو پرداختند .دو
طرف از پویایی گســترش روابط مبتنی بر دوســتی چند صد ساله دو کشور
ابراز خرسندی و آمادگی متقابل برای تقویت بیشتر آن از جمله از طریق
گفتوگوی سیاســی در ســطوح مختلــف را مــورد تأیید قــرار دادند .طبق
گزارش طرف ارمنســتانی ،وزیر خارجه جمهوری ارمنستان و وزیر خارجه
جمهوری اسالمی ایران درباره مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه هم
رایزنی کردند .طرفین همچنین نقش همکاری هماهنگ در پرداختن به
چالشهای جدید منطقهای را مورد تأکید قرار دادند.

