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| وزير دفاع روسيه تاكيد كرد: ايران نقشى كليدى در ثبات وضعيت سوريه ايفا كرده و يك بازيگر مهم در سياست

منطقه است. سرگئى شويگو افزود: ايران و همچنين تركيه در طول تاريخ از بازيگران اصلى در منطقه بوده اند و نقشى 
مهم در ايجاد ثبات در سوريه ايفا مى كنند.

 حضور نتانیاهو در روسیه تاثیری
در ماموریت استراتژیک ایران ندارد

| مشــاور مقام معظم رهبرى در امور 
بين الملل در مورد همزمانى سفر وى به مسكو 
با سفر نخســت وزير رژيم صهيونيستى گفت: 
وجود يا عدم حضور او در روسيه هيچ تاثيرى در 

ماموريت استراتژيك ما در مسكو ندارد.
على اكبر واليتــى كه قرار اســت پيام مقام 
معظم رهبرى و رئيس جمهور را به پوتين رئيس 
جمهور روســيه ابالغ كند، در بدو ورود به مسكو اظهار كرد: رابطه ايران 
و جمهورى فدراتيو روسيه رابطه اى استراتژيك است و در طى سال هاى 
اخير مجموعه روابــط دو جانبه و منطقه اى رو بــه افزايش وارتقاء بوده 
وهمكارى هايى كه در منطقــه بين مجموعه جبهه مقاومت به محوريت 
ايران و روسيه در تقابل با تروريسم و بانيان آن صورت  گرفت در سوريه 
و ساير كشــورهاى منطقه يك الگوى مثال زدنى از همكارى هاى مثبت 
بين ايران و روســيه است كه فقط  يك رابطه اســتراتژيك و بلند مدت 
مى تواند چنين همكارى هايى را توجيه كند.وى افزود: از سوى ديگر در 
حوزه بين المللى هم كمك هايى كه روســيه به جمهورى اسالمى ايران 
در ســازمان ملل كرد و همكارى هايى كه دو طرف در برجام داشته اند، 
از مصاديق ديگر همكارى هاى راهبردى بين دو كشور است.مشاور مقام 
معظم رهبرى در امور بين الملل همچنين بيــان كرد: مضافا بر اين كه 
روابط دو جانبه در حوزه سياسى، اقتصادى، امنيتى، دفاعى و هسته اى 
حكايت از يك برنامه دراز مدت بين دو كشور مى كند و شرايط كنونى كه 
شرايط بسيار حساسى است كه دنيا تحت تاثير هژمونى يك فرد عاصى 
به عنوان رئيس جمهور آمريكا نسبت به قوانين بين المللى است ضرورت 

اين همكارى ها بيش تر و بيش تر مى شود.

صداوسیما با پخش اعترافات بدون اجازه 
متهم مرتکب جرم شده است

| نايب رييس مجلس شــوراى اسالمى 
پخش اعترافات يك دختر نوجوان در صداوسيما 
بدون دريافــت حكــم از دادگاه صالح و بدون 
اجازه متهم را مصداق ارتكاب جرم از سوى اين 
ســازمان عنوان كرد و گفت كه بايد با شكايت 
كســانى كه در اين ماجرا حق شان ضايع شده، 
فرصتى براى دفــاع از آنها از ســوى تلويزيون 
اختصاص يابد.على مطهــرى اظهار كرد: پخــش اعترافات يك دختر 
نوجوان از فعاليت خالف اخالق اينستاگرامى او با حالت گريه و بى پناهى 
از صداوسيما، عواطف مردم را به نفع او تحريك كرد. بايد نبض روانشناسى 
جامعه در دست مديران صداوسيما باشــد تا نقض غرض نكنند. مردم 
هميشه طرفدار مظلومند هر چند كار او را و راه و فكر او را درست ندانند.
اين عضو كميسيون فرهنگى مجلس با بيان اينكه تحريك غريزه جنسى 
جامعه كارى مذموم و جرم و گناه محسوب مى شود، گفت: در عين حال 
پخش اعترافات يك متهم درباره چنين موضوعــى كه الجرم منجر به 
شناسايى او و گسترش موضوع در سطح جامعه مى شود، مصداق اشاعه 

فحشا است كه خود جرم محسوب مى شود.
نايب رييس مجلس ادامه داد: عالوه بر اين پخش اين اعترافات در حالى 
كه هنوز در دادگاه صالح حكمى دريافت نكرده است، بدون اجازه متهم 
از صداوسيما جرم ديگرى است كه اين سازمان مرتكب شده است و البته 
صداوســيما يد طواليى در اين رويه دارد. پخش صحنه هايى از زندگى 
خصوصى مرحوم سيدامامى فعال محيط زيست كه متهم به جاسوسى 
بود يا پخش دادگاه هاى معترضان انتخابات سال 88 در حالى كه هنوز 

اتهام آنها ثابت نشده بود، مشتى از خروار است.
مطهــرى اضافه كــرد: در عكس المعل هايى كه در مقابــل اين اتفاق 
شاهد بوديم برخى ها استدالل شان اين بود كه با وجود اين همه جرايم و 
نابسامانى هاى اقتصادى نبايد به اين مسائل پرداخت، اين منطق، منطق 
درستى نيســت. به معضالت مختلف اجتماعى بايد به طور هماهنگ و 
همزمان و موازى پرداخت نه اينكه مثال اول مشكل ارز را حل كنيم تا بعد 

سراغ يك ناهنجارى فرهنگى برويم زيرا فرصت از دست مى رود.

| مايك پمپئــو وزير خارجه آمريــكا در مصاحبه اى در امــارات متحده عربى به 
سياســت هاى منطقه اى جمهورى اسالمى ايران تاخت و مدعى شــد هدف از فشارهاى 
همه جانبه اياالت متحده آمريكا به اين كشــور اين اســت كه مقامات ايــران را به تغيير 
سياست هايشان وادارد. پمپئو در مصاحبه اى اختصاصى با وب سايت “ نشنال“ در ابوظبى، 
گفت براى وادار كردن ايران به تغيير سياســت ها و وادار كردن تهران به در پيش گرفتن 
رفتارهاى عادى، يك فشــار همه جانبه جهانى نياز است و واشنگتن مى كوشد اين فشار را 
ايجاد كند.او گفت با فشارهاى آمريكا هزينه رفتارها و اقدامات سپاه پاسداران ايران به ويژه 

قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه در منطقه باال خواهد رفت.
او سليمانى را مايه دردسر براى آمريكا و متحدان منطقه اى واشنگتن توصيف كرد و گفت: 

قاسم سليمانى در عراق و سوريه مايه دردسر است و ما بايد هزينه اقدامات او را باال ببريم 
هم از منظر سازمانى كه فرماندهى آن را دارد و هم از منظر شخصى.“

او با ادعاى دخالت جمهورى اســالمى ايران در امور داخلى عــراق گفت: آنچه آمريكا 
مى خواهد اين است كه عراقى ها خودشان سرنوشت خودشان را تعيين كنند و ايران در اين 
كشــور مداخله نكند.. ما مى خواهيم همه گروه ها در دولت مركزى مشاركت كنند و يك 

عراق مستقل و قوى داشته باشيم.“
او همچنين با تكرار اتهامات مشابه درباره دخالت ايران در بحران يمن گفت هدف آمريكا 
اين اســت كه حوثى هاى تحت حمايت نظامى ايران را به پاى ميزمذاكره بكشاند و به آنها 

بفهماند كه راه حل بحران يمن از جنگ نمى گذرد.

او مدعى شــد با رفع تحريم هاى ايران پس از برجام “ اقدامات شرورانه“ اين كشور در 
منطقه افزايش قابل مالحظه اى يافته اســت و ايران با استفاده از دالرهاى نفتى گروه هاى 
تحت فرمان خود در منطقه از قبيل حزب اهللا لبنان را تجهيز كرده است… آمريكا حاال از 
برجام خارج شده و تحريم هاى سابق با شدتى بيشتر بازمى گردد و واشنگتن اميدوار است 
با همكارى جهانى از جمله متحدان عرب منطقه اى و كشورهاى اروپايى افزايش فشارها به 

ايران منجر به تغيير رفتار تهران شود.
پمپئو با رد نكردن احتمال رسيدن به يك توافق جديد با ايران گفت اين توافق به هيچ وجه 
منحصر در بحث هســته اى نخواهد بود و يك توافق فراگير خواهد بود: اگر توافق جديدى 

باشد يك توافق كامال متفاوت خواهد بود. 

وزیر دفاع روسیه: ایران نقش کلیدی در ثبات سوریه دارد

خبرنامه

 »پمپئو« علیه
»حاج قاسم«

 باید با حفظ منافع و مصالح ملی گفتگو
با اروپا را ادامه دهیم

| يك عضو كميسيون شوراها و امور داخلى گفت: امروز بايد توجه داشت 
كه همه افراد در برجام دنبال منافع خود هستند. ما نيز بايد با حفظ منافع و مصالح 

خود پس از بررسى مسائل به گفتگو ادامه دهيم.
قاسم ميرزايى نيكو با اشاره به بيانيه پايانى 1+4 اظهار داشت: با توجه به همه 
مســائلى كه در حوزه برجام وجود دارد ما بايد تصميمات مناسبى را اتخاذ كنيم 
تا روابطى را كه در حال حاضر با اروپا داريم حفظ كرده و ســعى كنيم از وضعيت 

موجود نيز اين روابط را ارتقا دهيم.
وى در ادامه بيان كرد: ما چه در برجام باشيم و چه در برجام نباشيم بايد روابط 
ديپلماتيك و گفتگوى خود را با اروپا مســتحكم سازيم و از نظر من راه استحكام 
روابط نيز از برجام مى گذرد چراكه برجام نقطه وصل و حلقه اى است كه مى تواند 

شرايط گفتگو براى حل مسائل را فراهم سازد.
نماينده مردم دماوند در مجلس افزود: البته بايد توجه داشــته باشيم كه همه 
طرف ها به دنبال منافع خود هستند. ما نيز بايد با حفظ منافع و مصالح خود گفتگو 
را ادامه دهيم. آقاى ظريف اعالم كردند كه مسائل مطرح شده را در تهران بررسى 
خواهند كرد و به آن پاسخ خواهند داد. مراكز اصلى ما در داخل كشور نظير شوراى 
امنيت ملى و كميسيون امنيت ملى كه گزارش هاى برجام را پيگرى مى كند اين 
بيانيه را پيگيرى خواهند كرد.ميرزايى نيكو تصريح كرد: از نظر من بهتر است روابط 
و گفتگوها بيشتر از پيش ادامه يابد. ما بايد از فضاى ايجاد شده استفاده كنيم و بهره 
ورى الزم را داشته باشيم تا بتوانيم با فضايى كه آمريكايى ها براى محدود كردن ما 
ايجاد كرده اند مقابله كنيم. آمريكايى ها سعى دارند ما را به سمتى ببرند كه منزوى 
شويم ما نيز با ادامه گفتگوها و روشن تر ساختن مسائل اين اجازه را به آنها ندهيم.

همگی با هر سلیقه ای به مدد دولت بیاییم
| نماينده مردم هرمزگان در مجلس گفت: در هر مقوله همچون برجام 
و اقتصاد بايد هم صدا با دولت باشيم تا بتوان مشكالت و موانع پيش رو را برطرف 
كرد.حسين هاشــمى تختى در همايش تجليل از برترين هاى صنعت و معدن 
استان هرمزگان، اظهار كرد: امروز با دشمن در ابعاد مختلف درگيريم و از زمانى 
كه انقالب اسالمى در كشورمان به پيروزى رسيد، دشمن پى برد كه شكست  
خورده اســت و از آن زمان تاكنون در پى ضربه زدن به  نظام جمهورى اسالمى 
است.وى با بيان اينكه وقتى امام راحل از صادر كردن انقالب اسالمى سخن گفت 
يعنى اشاعه فرهنگ استكبارستيزى و زير بار ظلم نرفتن، تصريح كرد: بايد در 
هرمزگان فضايى فراهم شود كه به عنوان پايتخت اقتصادى كشورمان، راحت 
نفس بكشد و آرامش اقتصادى بر كشور حكم فرما شود.هاشمى تختى با اشاره به 
اينكه دشمن اكنون به دنبال جنگ اقتصادى است، اضافه كرد: امروز در گردنه 
سختى قرار داريم اما رسيدن به قله امكان پذير است و مهم ترين نكته در دستيابى 
به آن هماهنگى دولت و مجلس و ايجاد وحدت و همدلى در كشور است.اين عضو 
كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه بايد در زمان كنونى همگى 
با هر سليقه اى به مدد دولت بياييم، اضافه كرد: با وجود تمامى مشكالت اكنون 
وقت خار تو كار دولت گذاشتن نيست، بلكه بايد همگى در راه خدمت به مردم و 
پشت سر گذاشتن مشكالت همراه دولت باشيم و نواقص را پوشش دهيم.وى با 
اشاره به اينكه در هر مقوله همچون برجام و اقتصاد بايد هم صدا با دولت باشيم تا 
بتوان مشكالت و موانع پيش رو را برطرف كرد، اظهار كرد: در هرمزگان مجمع 
نمايندگان با وجود دارا بودن ساليق مختلف اما در منافع مردم متحد و همدل 
هستند و با وجود استاندارى توانمند، اجرايى و اقتصادى در مسير برطرف كردن 

مشكالت مردم و توسعه استان هرمزگان گام برمى دارند.

سیستم قضایی به دنبال انتقام گرفتن از 
دانشجویان بازداشتی نیست

| وزير دادگسترى به تشــريح آخرين رايزنى هاى خود با دستگاه قضايى 
در رابطه با وضعيت دانشجويان دستگيرشده در ناآرامى هاى دى ماه پرداخت. به 
گزارش كائنات به نقل از ايلنا، سيد عليرضا آوايى درخصوص رايزنى هايش با قوه 
قضاييه در رابطه با احكام صادر شده براى دانشجويان دستگيرشده در ناآرامى هاى 
دى مــاه گفت: من مكاتبه اى با مســئوالن قوه قضاييه داشــتم كه اعالم كرديم 
برخى از اين دانشجويان بالتكليف هستند. جوابى كه براى من آمد، اين بود كه ما 
دانشجوى بالتكليف نداريم. تعداد بسيار زيادى از آنها آزاد شده اند و تعدادى ديگر 

هم پرونده هايشان به دادگاه فرستاده شده است.
اين عضو دولت تدبير و اميد با اشاره به نامه ديگرى اظهار داشت: هفته قبل من 
نامه اى از سوى دادستان كل كشور ديدم كه گفته اند اگر شما افرادى را مى شناسيد 
كه دانشجو بوده و بالتكليف هستند، به من معرفى كنيد كه براين اساس در حال 

پيگيرى هستيم.
آوايى در پاسخ به اين سوال چرا براى يك دانشجو حكم حبس هشت ساله صادر 
شده در حالى كه قرار بر عدم پرونده سازى بوده است، تصريح كرد: معموال كسانى 
كه اين گونه محكوم مى شوند، بسته به نوع سلوك و رفتارشان در زندان، كمتر پيش 
مى آيد كه هشت ســال در زندان بمانند چون نظام و سيستم قضايى دنبال انتقام 
گرفتن از اين بچه ها نيست.وى افزود: معموال پس از مدتى با دادن عفو به اين افراد 
كمك مى شود مخصوصا زمانى كه دوستان احساس كنند كه اشتباه صورت گرفته، 
قابل جبران است يا مشى شان عوض شده باشد.وزير دادگسترى در پاسخ به اين 
سوال كه تا چه اندازه احتمال تخفيف در آراى صادرشده وجود دارد؟ خاطرنشان 

كرد: احكام صادرشده، احكام دادگاه هاى بدوى است. 

میز خبر

| رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: 
بازاريان در مســائل و مقاطع مختلف آگاهانه 
و با تدبير عمل كرده اند.علــى الريجانى كه به 
قم سفر كرده اســت، در ديدار با استاندار قم و 
اعضاى هيات رئيسه اتاق اصناف مركز قم  پس 
از اســتماع گزارش رئيس اتــاق اصناف مركز 
استان قم و اســتاندار، اظهار داشت: مشكالت 
اصناف به خصوص نانوايان را بررسى كرده و نظر 
استانى را بيان كنيد شايد مدل مناسبى براى 

حل مشكالت مشابه در كشور شود.
رئيس مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه 
از زحمات اتاق اصناف مركز اســتان قم كه در 
فراز و فرودها با بصيرت عمل كرده است، تشكر 
مى كنم، بيان كرد: بازاريان در پيروزى انقالب 
اسالمى نقش مثبتى داشتند و بازاريان تهران 

نيز همين گونه اند ولى عده اى دخالت كردند.
وى با اشــاره به اينكه بايد مشكالت اصناف 
را حل كرد، افزود: بازاريان در مســائل مختلف 
آگاهانه و با تدبير عمل كرده اند و اين روند بايد 

ادامه پيدا كند.
نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه اتاق اصناف مركز قم بايد مشكالت 
اصناف را بررســى كــرده  با اســتاندار قم در 
ميان بگذارند، گفت: مــا نيز تالش مى كنيم تا 

مشكالت اصناف مرتفع شود.
 رادیو و تلویزیون باید برای توسعه 
ورزش پهلوانی و زورخانه ای برنامه تهیه 

کنند
رئيس مجلس شــوراى اســالمى در ديدار 
پيشكسوتان ورزش پهلوانى زورخانه اى استان 
قم  گفــت: راديو و تلويزيون، شــهردارى ها و 

آموزش و پــرورش بايد براى توســعه ورزش 
پهلوانى زورخانه اى برنامه اجرايى تهيه كنند.

الريجانى اظهار داشت: شما پلهوانان سرمايه 
ايران هســتيد و از اينكه مى بينم شما در قم با 
روحيه شاداب فعاليت مى كنيد بسيار خرسند 
هســتم.نماينده مردم قم در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه ورزش زورخانه اى هنر 
بســيار خوب و عميقى است، بيان كرد: ورزش 
پهلوانى و زورخانه اى جسم، روح و جان را قوى 
مى كند.وى افزود: اشــعارى كه مرشــد جوان 
قرائت كرد نشان مى دهد كه تا چه اندازه ورزش 
پهلوانى ما با فرهنگ اســالمى و خصوصياتى 
معنوى عجين اســت.الريجانى بــا بيان اينكه 
در گذشــته عياران هميشه خصلت پهلوانى در 
آنها بروز داشــت و الزم اســت كه اين فرهنگ 
را حفظ كنيم، ادامه داد: متأســفانه در زندگى 
مدرن  خيلى از مسائل از آن خصلت بومى خود 
خارج شده اند و بايد اين ميراث ارزشمند را حفظ 
كرد و شما پيشكسوتان سرمايه هستيد زيرا بايد 
اين ميراث را به نسل هاى ديگر منتقل كنيد كه 

اين امر وجهه خوبى براى ورزش كشور دارد.
نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: خصوصيــت ورزش پهلوانى كه همزمان 
روح را لطيف و جســم را قوى مى كند در جاى 

ديگرى مشاهده نمى كنيم.
رئيس مجلس شوراى اسالمى پيشنهاد يكى 
از ورزشكاران حاضر در جلسه در زمينه توسعه 
ورزش پهلوانى و زورخانــه اى را خوب توصيف 
كرد و گفت: راديــو و تلويزيون بايد براى تبليغ 
اين ورزش برنامه تهيه كند و آموزش و پرورش 
نيز بايد زمينه را براى آموزش دانش آموزان مهيا 

كنند؛ شهردارى ها نيز نبايد براى تبليغ ورزش 
پهلوانى پولى دريافت كنند.

الريجانى توسعه ورزش پهلوانى در بوستان ها 
را نيز پيشنهاد خوبى دانســت و اظهار داشت: 
ورزش باستانى با توجه به آهنگين بودن براى 
مردم جذاب است و كودكان، نوجوانان و جوانان 

را عالقمند مى كند.
وى با بيان اينكه از محل بودجه 0,27 درصد 
بايد براى توســعه ورزش زورخانه اى استفاده 
كرد، گفت: ورزش پهلوانى زورخانه اى سالم و 
ارزشمند اســت زيرا افراد با متدين و با معرفت 

پرورش مى دهد.
نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى 
ضمــن ارزيابى مثبت از خصلت هــاى پهلوانى 
بيان كرد: بايد بيمه مرشدهاى ورزش پهلوانى 
زورخانه اى را بررســى كرده تــا موانع اين امر 
مشــخص شــود و اگر بتوان در كنــار يكى از 
صندوق هــا بيمه ايــن قشــر را در نظر گرفت 

مى توان اقدامات مثبتى را انجام داد.
 خانواده شهدا در اســتقرار نظام 

جمهوری اسالمی ایران نقش موثر دارند
على الريجانى همچنين با خانواده شــهيدان 

سعيد و داوود احمدى ديدار و گفت وگو كرد.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى خطاب به 
خانواده شــهيدان احمدى گفــت: از خداوند 
مى خواهم كه عزت شما روز افزون باشد، خانواده 
شهدا در پيشــگاه ملت ايران عزيز هستند و بر 
گردن همه ما حق داريد.الريجانى گفت: نقش 
خانواده شهدا در استقرار نظام جمهورى اسالمى 
ايران موثر بوده اســت و از خدا مى خواهم كه 

سعادت دائم نصيبتان شود.

 بیمه قالیبافان مــورد توجه ویژه 
تأمین اجتماعی قرار گیرد

الريجانــى همچنين در اين ســفر در ديدار 
مديركل تأمين اجتماعى اســتان قم و معاونان 
وى بر تقويت بخش درمان تأكيد كرد و گفت: 
بايد بيمه قاليبافان مورد توجه ويژه ســازمان 

تأمين اجتماعى قرار گيرد.
ســازمان نظــام صنفی کشــاورزی 
پیش نویس طرح آمایش کشــاورزی را 

تهیه کند
الريجانى در ديدار اعضاى شــوراى مركزى 
ســازمان نظام صنفــى كشــاورزى و هيئت 

مديره ســازمان نظام صنفى كشاورزى  اظهار 
داشــت: حضور نمايندگان صنف كشــاورزى 
در مراكــز تصميم گيرى اين حــوزه مى تواند 
كيفيت تصميم گيرى ها را افزايش دهد.نماينده 
مردم قم در مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: 
نظام صنفى كشــاورزى نهادى مدنى در حوزه 
كشاورزى است كه مى تواند به دولت و مجلس 
مشــورت دهد.الريجانى گفت: سازمان صنفى 
كشــاورزى مى تواند پيش نويس طرح آمايش 
كشاورزى متناســب با مختصات سرزمينى را 
تهيه و به مجلس شوراى اســالمى ارائه كند تا 

اين طرح به نتيجه برسد.

بازاریان در مسائل مختلف آگاهانه و با تدبیر عمل کردند

| نماينــده تهــران و رئيس شــوراى عالى 
سياســت گذارى اصالح طلبان تاكيــد كرد: موضوع 
سپنتا نيكنام در كميسيون سياسى و امنيتى مجمع 
اين مساله مطرح شــد كه ان شااهللا با همدلى اعضاى 

مجمع اين مسئله حل شود.
محمدرضا عارف در نشستى با اصحاب رسانه با بيان 
اينكه دعواهاى حيــدرى و نعمتى درون جريان هاى 
سياســى پيش مى آيد كه هيچ نفعى براى كشــور 
ندارد، گفت: اين ها دعواهايى اســت كه نبايد مطرح 

و رسانه اى شود.
وى با تاكيد بــر اينكه شــبكه هاى اجتماعى جزء 
الينفك زندگى است و بايد راهبرد حداكثرى از اين 
فن آورى داشته باشــيم، گفت: شبكه هاى اجتماعى 
داخلى بايد توان رقابت را با خارجى داشته باشد. هنر 
در اين است كه رقيب داشــته باشد. شبكه اينترنت 
چيست ؟ يك شاهراه است، كاميونى از آن عبور مى 
كند، آيا مــى توان به اين دليل كه بــار يك كاميون 

نامشروع است، اتوبان را ببنديم؟

نماينده تهــران با تاكيد بر اينكه رســانه مى تواند 
پيام دهنده فرهنگ غنى باشد، گفت:به محض اين كه 
در كشور به مشكل برمى خوريم قانون مى نويسيم. هنر 

ما قانون نويسى است، در واقع انشانويسى مى كنيم.
 وى در خصوص اظهارات اخير ســعيد حجاريان 
درباره شكل گيرى هسته سخت اصالح طلبان گفت: 
آن چه مسلم است به استناد قانون اساسى اين است 
كه كشور به ســمت تحزب برود، خوشبختانه اين در 
كشور جا افتاده است. متاسفانه يك احزابى تشكيل 

مى شــوند از مردم راى مى گيرند، اما همانطور بارها 
در مورد جبهه هاى سياســى گفته ام، كسى پاسخگو 

نيست.
عارف خاطرنشان كرد: ما چند صد حزب داريم كه 
كسى پاسخگو نيســت. جبهه ها بايد پاسخگو باشند 
مردم بايد از آن ها حتى اگر نام عوض كردند، پاســخ 

بخواهند.
وى افزود: در جبهــه اصالحات جمع بندى صورت 
گرفت كه به شوراى عالى سياست گذارى رسيديم . در 
شوراى عالى سياست گذارى بحث هاى چالشى صورت 
گرفت كه اعضاى حقيقى و حقوقى با چه مكانيزم و 

شاخصى انتخاب شوند.
نماينده تهران تاكيد كرد:  آن چه مسلم اين است 
كه هسته قوى تشكيل شود و در هيچ محفلى كه من 
حضور دارم، بحث آقاى حجاريان مطرح نشده است. 
بحث اصلى ما اين است كه سازو كار دموكراتيك براى 
انتخاب شكل بگيرد.عارف درباره رفع حصر و ممنوع 
التصويرى رييس دولت اصالحات و تاثير آن در وحدت 
گفت: از همان روزهاى اول دست دوستى و همدلى 
را در مجلس دراز كرديم كــه نتيجه هم گرفتيم. در 
خصوص رفع خصر ما يك كارگروه تشكيل داديم كه 
رسانه اى نشود، همه بايد در اين خصوص احساس برد 
كنند، پيگيرى كرديم تسهيالتى هم ايجاد كرديم.وى 
ادامه داد: بحث ممنوع التصويرى را خود بنده پيگيرى 
كردم. در خصوص سپنتا نيكام هم مجلس اقدامات 
خوبى انجام داد، شوراى نگهبان رد كرد ما پا فشارى 
كرديم به مجمع آمــد كه دو مورد مهم پيش آمد كه 
اختالفى هم بودند .به همين دليل نوبت بحث آقاى 
نيكنام نشد. در كميسيون سياسى و امنيتى مجمع 
اين مساله مطرح شــد كه ان شااهللا با همدلى اعضاى 

مجمع اين مسئله حل شود.
عارف در خصوص سكوت در برابر طيف تندروهاى 
مجلس كه به وحدت و انســجام ملى ضربه مى زند، 
گفت: اســتفاده از واژه هايى مثال اينكه مجلس مركز 
دروغ پردازى است، درست نيست، بايد حرمت مجلس 
به عنوان نهاد قانون گذارى حفظ شود. يك نماينده اى 
به جاى اينكــه صحبت همكاران خــود را نقد كند، 
مى گويد اين ها سربازان ترامپ هستند، آن هم افرادى 

كه از هفت خوان مى گذرند تا نماينده شوند.
وى با بيان اينكه ان شااهللا خدا توفيق دهد ذره اى از 
اخالق عبور نكنيم، گفت: فضاى مجلس دهم با بقيه 
مجالس متفاوت است، اما برخى از دوستان ظرفيت 

اســتفاده از اين فضا را ندارند. اگر احساس كنيم اين 
رفتارها با رويكرد ملى تعارض دارد، تذكر مى دهيم.

نماينده تهران خاطرنشــان كرد: فراكسيون اميد 
رويكردش آرامش است، مى توانيم ده تا تيتر صحبت 
كنيم و يك شــبه هم قهرمان شــويم اما رويكرد ما 
آرامش اســت. ما در بحث گفت وگــوى ملى انتظار 
نداريم مسائل يك شبه حل شــود و كارگروهى هم 
تشكيل داديم كه رسانه اى هم نخواهيم كرد تا كارها 

پيش برود.
وى افزود: ما در فراكســيون مطالبات خبرنگاران 
پارلمانى را پيگيرى خواهيــم كرد ، در بحث جايگاه 
و بحث امنيت شــغلى و مصونيت خبرنــگاران بايد 
بيشــت تر توجه كنيم، اين روزها گاهى يك روزنامه 
را به خاطر يك مقاله مى بندند، هيچ اطمينانى روى 
شــغل خبرانگاران وجود ندارد. البتــه گاهى اوقات 
خبر را مى خوانيم متوجه مى شــويم كه گوينده صد 
در صد خالف آن را گفته اســت. ما بحث شفافيت را 
قبول داريم البته در اين مــورد دولت بايد پيش قدم 
باشد .عارف در پاسخ به سوال ايلنا درباره محدوديت 
سفر علماى اهل ســنت و مولوى عبدالحميد گفت: 
اگر محدوديتى هست بايد برداشــته شود. اگر الزم 
باشد ، ما در فراكســيون اميد اين مسئله را پيگيرى 
مى كنيم ، صادقى در حال پيگيرى اســت و منتظر 
گــزارش ايشــان هســتيم. قطعا مــا محدوديت ها 
پيگيرى مى كنيم. وى در خصوص پيگيرى وضعيت 
دانشــجويان بازداشــتى گفت: از دى ماه با دانشگاه 
در اين خصوص پيگيرى هايى داشــته ايم، اما بعد از 
بازداشت دانشــجويان كارگروهى تشــكيل شد كه 
رياســت آن را خانم ســعيدى برعهــده گرفتند، به 
دانشگاه تهران تذكر داديم كه بايد پيگيرى كند.عارف 
ادامه داد: در كميســيون با وزير صحبت كرديم كه 
سال تحصيلى را با آرامش شروع كنيم. اين كه گفته 
مى شود من در اين زمينه سكوت كرده ام درست است 
يا خير؟ وظيفه ما در فراكسيون اميد مشخص است، 
تك تك اعضا وظيفه خود را انجام مى دهند. وقتى من 
مى بينم يك همكار براى مطلبى وقت مى گذارد، بايد 
فرصت دهيم. بايد به بقيه وقت دهيم، دوستان بسيار 
هماهنگ هســتند، نبايد به فرد حساســيت داشت، 

بايد فرد را ديد.
وى در خصوص مطرح شدن استيضاح رئيس جمهور 
از ســوى فراكســيون اميد گفت: اينقدر اين مساله 
روشن بود كه نياز به بيانيه نداشت. موضع ما نسبت 

به دولت مشــخص است، ما نقد مشــوقانه داريم اما 
حمايت مى كنيم. سوال از رئيس جمهور حق مجلس 
است اما هنوز آن را در دســتور كار فراكسيون اميد 

قرار نداده ايم.
رئيس فراكسيون اميد با بيان اينكه پنج استيضاح در 
دستور كار مجلس است كه در دستور كار فراكسيون 
نيست، گفت: نماينده حق امضا را دارد اما مطرح شدن 

آن در فراكسيون نيازمند جدى شدن است.
وى با اشاره به پخش اعترافات در رسانه ملى گفت: 
چيزى كه از اهميت بسيار زيادى برخوردار است، اين 
است كه آيا اعالم يك خبر و يك بازجويى و محاكمه 
در رسانه ملى كمكى به حل مسائل فرهنگى و ارتقاى 

آن مى كند و يا تنها باعث ايجاد مساله مى شود.
عارف ادامــه داد: گاهى دولت مــواردى را مطرح 
مى كند كــه انعكاس آن در جامعه به كمك رســانه 
نياز دارد اما اين اتفــاق رخ نمى دهد. از طرف ديگر 
مهمترين موضوع جلب اعتماد مردم اســت كه نگاه 
مردم از رسانه هاى خارجى به سمت رسانه هاى داخلى 
رود، قطعا رخ دادن اين اتفاق برخورد صادقانه با مردم 
و شفاف ســازى اســت نه اينكه مردم احساس كنند 

اطالع رسانى ها جانبدارانه است
وى تاكيد كرد: اثر خبر كــذب در جامعه حتى با 
تكذيب آن نيز رفع نمى شــود. از سوى ديگر شاهد 
تيترهاى غيرواقعى هســتيم كه بعضى از رســانه ها 
تنها به دنبــال افزايــش تيــراژ و مراجعه كننده به 
رسانه هايشــان حتى با اســتفاده از حربه تيترهاى 

غيرواقعى هستند.
نماينــده تهران گفــت:  متاســفانه مى بينيم كه 
شخصيت هاى برجسته اى از طريق رسانه ها تخريب 
مى شــوند كه اثرش را در جامعه مى گذارد آن هم در 
شرايطى كه بايد رسانه ها امانتدار باشند، ما نقد را نفى 
نمى كنيم اما مى گوييم نقد بايد مشفقانه، مبتنى بر 

تحليل و راهگشا باشد.

بایــد ترمیــم در تیم 
اقتصادی دولت صورت 
گیرد کــه اگر این اتفاق 
بیفتد به نفع مردم است. 
البته چون چند وزیر در 
صف استیضاح هستند، 
فعال نمی توان گفت کــدام وزارت خانه ها نیاز 

به تغییر دارد

الریجانی:

عارف:

پخش بازجویی در رسانه ملی چه 
کمکی به حل مسائل فرهنگی می کند؟
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