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روی موج کوتاه

ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس، 
وزارت خارجه را مقصر دیدار نکردن 
محمدباقر قالیباف با والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روســیه معرفی کرد 
و گفــت: وزارت خارجه نتوانســت 
هماهنگی مناســب برای رســاندن 
نامه رهبر به پوتیــن را به عمل بیاورد 
و به همین دلیــل، نامه تحویل رئیس 

مجلس دومای روسیه شد.
به گــزارش مهر محمدحســین 
فرهنگی در نشست خبری دیروز خود 
در این خصوص اظهار کرد: شــبهات و 
ابهاماتی درباره ســفر رئیس مجلس به 
روســیه مطرح بود، در حالی  که دعوت 
این سفر از همان روزهای آغازین مجلس 
یازدهم به عمل آمده بود و زمانبندی آن 
هم دقیقاً همان زمانی بود که این سفر 

انجام شد.
وی افزود: آنچه در این باره جدید بود 
و قبالً پیش بینی نشده بود، رساندن نامه 
مقام معظم رهبری بود که در شــرایط 
خاصی ارسال شــد اما وزارت خارجه 

هماهنگی های الزم را به عمل نیاورد.
ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس 

شورای اسالمی تصریح کرد: سفر رئیس 
مجلس به روسیه بر اساس همان پروتکل 
دیپلماتیک که از قبل بود، انجام شــد؛ 
اتفاق جدیدی رخ نداد و همه حواشــی 
که در فضای مجازی و برخی از رسانه ها 

مطرح شد، نادرست بود.
وی ادامه داد: این سفر دستاوردهای 
بسیار خوبی داشت و حتی مقرر شد که 
بخشی از برنامه ها هم بعد از سفر در ایران 
ادامه پیدا کند و مالقات هایی هم در ایران 

انجام شود.
وی یادآور شد: رئیس مجلس شورای 
اسالمی در روســیه ۹ نشست داشت 
که عمده این نشســت ها با طرف های 
روســی بود. همچنین چند جلسه هم 
با ســرمایه گذاران روسی که می توانند 
در ایران فعالیت هایی داشــته باشند، 

انجام شد.
 در فضای برجام بسیاری از قرارها 

با شرق کمرنگ شد
فرهنگی تأکید کــرد: این رویکرد 
کاماًل درست اســت که ما باید صرف 
نگاه به غــرب را اصالح کنیــم و هر 
نگاهی که به غرب داشته باشیم، باید 

نگاه به شرق هم مورد توجه قرار گیرد. 
وی توضیح داد: برخی از اشــتباهات 
اقتصادی و دیپلماتیک در گذشــته 
اتفاق افتاد که ما نباید دیگر آن را تکرار 
کنیــم و در فضای برجام بــه یکباره 
متوجه شدیم که بسیاری از قرارهایی 
که با شرق داشتیم، کم رنگ شد و آنان 
دلخور شدند و این موضوع آثاری برای 

ما از نظر اقتصادی داشت.
فرهنگی تصریح کرد: تأکید ما بر آن 
است که این بار تحت هیچ شرایطی این 
اتفاق نمی افتد و ما به طرف های خودمان 
در شرق اعالم می کنیم هر تصمیمی که 
می گیریم، تداوم خواهیــم داد. بر این 
اساس رسانه ها نباید خارج از واقعیات 

اظهارنظر کنند.
احتمال اعالم وصول الیحه بودجه 

جدید در روز سه شنبه
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا قرار اســت دولت الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ را اصالح و به مجلس ارائه کند، 
گفت: گویا قرار است فردا در دولت بحث 
درباره بودجه را نهایی کنند و در صورتی 
که ایــن اتفاق رخ دهــد، قاعدتاً الیحه 

بودجه جدید در اولین جلســه رسمی 
مجلس یعنی روز سه شنبه هفته جاری 

اعالم وصول می شود.
ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی گفت: بعد از اینکه این 
الیحه اعالم وصول شود، ابهاماتی در مورد 
نحوه رسیدگی به بودجه وجود دارد. یکی 
از مسائل در این باره آن است که آیا باید 
مانند یک الیحه جدید مورد بررسی قرار 
گیرد و کمیسیون ها، پیشنهادات خود را 
ارائه کنند که در این صورت یک فرآیند 

۴۵ روزه طول می کشد.
فرهنگی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
این موضوع قباًل بررسی شده و احتمال 

می دهیم که دولت تغییرات اساسی در 
بودجه را انجام دهد، بر این اساس تا این 
حد یعنی فرآیند ۴۵ روزه بررسی بودجه 
دیگر امکانپذیر نخواهد بود و لذا باید این 

ابهام را برطرف کرد.
وی گفــت: برخــی از نمایندگان 
طرحی را تهیه کردنــد مبنی بر اینکه 
بودجه اصالحی دولت ابتدا در مجلس 
بررسی شود و اگر کلیات آن تأیید شد، 
به کمیسیون ارجاع شود و سپس بعد از 
گذشت مدت محدودی در صحن علنی 

مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اگر کلیات بودجه دوباره رد شود ...

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: در صورت 
تصویب کلیات بودجه اصالحی دولت در 
صحن علنی مجلس، ما جزئیات بودجه را 
بررسی خواهیم کرد و در غیر این صورت 
چاره ای جــز تصویب چنــد دوازدهم 
نخواهیم داشــت که یا دولت باید آن را 
ارائه کند و یا آنکه مجلس طرح بودجه 

سه دوازدهم را تهیه کند.
فرهنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا دولت اصالحات مدنظر مجلس 
را در بودجه اصالحی خود اعمال کرده 
اســت یا خیر، بیان کرد: ما از جزئیات 
آنچه در سازمان برنامه و بودجه در این 
باره اتفاق افتاده است، اطالعی نداریم و 
گویا قرار است فردا در جلسه هیأت دولت 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در واکنش به سوالی در خصوص 
اینکه آیا مجلس در صورت ارائه بودجه 
اصالحی دولت، می تواند بررسی آن را تا 
پیش از پایان سال به اتمام برساند، گفت: 
ممکن است نظر هیأت رئیسه مجلس آن 
باشد که اعضای کمیسیون تلفیق همان 
اعضای قبلی باشد و تغییری نکند که آنان 
دیدگاه خود را در گزارش قبلی بودجه 
ارائه کردند و ممکن است مجدداً مواردی 

را مطرح کنند.
ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
شورای اســالمی افزود: در هر حال ما 
ناگزیریم بخشی از رسیدگی ها به بودجه 
را در کمیسیون تلفیق داشته باشیم و 
در صورتی که کلیات بودجه در صحن 
علنی تصویب شود، قطعاً جزئیات آن را 

بررسی کرده و به اتمام خواهیم رساند اما 
اگر کلیات بودجه این بار هم در مجلس 
تصویب نشــود، چــاره ای جز تصویب 

بودجه چند دوازدهم وجود ندارد.
طرح شفافیت آرا، رأی قاطع را 

خواهد آورد
فرهنگی دربــاره آخرین وضعیت 
بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان، 
تأکید کــرد: در مــاده ۱۳۰ آئین نامه 
داخلی مجلس پیش بینی شــده است 
که اگر ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست 
کنند، طرحی که کلیات آن در مجلس 
تصویب نشده اســت، مجدداً بررسی 
شود؛ این موضوع در صورت موافقت در 
صحن علنی مجلس، در دستور کار قرار 
می گیرد که در غیر این صورت تا ۶ ماه 
نمی توان مجدداً آن موضوع را در صحن 

علنی مطرح کند.
وی گفت: جمعی از همکاران تقاضا 
کردند که طرح شفافیت آرای نمایندگان 
مجدداً در صحن علنــی مجلس مورد 
رسیدگی قرار گیرد و قرار است در هفته 
جاری در این باره تصمیم گیری شــود 
و رأی اکثریت حاضر در جلســه علنی 
در این باره کافی اســت و نیاز به دو سوم 

آراء ندارد.
نماینده مــردم تبریــز در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه طرح 
شفافیت آرای نمایندگان فقط سه رأی 
بــرای تصویب کــم آورد، تصریح کرد: 
این طرح مجدداً در دستور کار مجلس 
قرار خواهد گرفت و قطعاً مجلس آن را 
تصویب می کند و به نتیجه می رســد و 

رأی قاطع را هم خواهد آورد.

از سوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس؛

وزارت خارجه مقصر دیدار نکردن پوتین با قالیباف شناخته شد

خبر

اظهارات هفته گذشــته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعــات در زنجان با واکنش های تندی 
مواجه شده تا جایی که نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
روز گذشته خبر داد که در حال جمع آوری امضا برای طرح سوال 
از وزیر ارتباطات هستیم و این طرح روز سه شنبه تقدیم هیأت 

رئیسه مجلس خواهد شد. 
آذری جهرمی در سفر خود به زنجان، در جلسه شورای اداری 
این استان، طی اظهاراتی گفته است: »درس امام )ره( این بود 
که همان گونه که به کاخ سفید اعتمادی نیست، امید بستن به 

کاخ کرملین هم راهبرد درستی نیست.«
همزمانی این گفته های او با ســفر محمدباقر قالیباف به 
روسیه منجر به عصبانیت بســیاری از چهره ها و گروه ها شد. 
مجتبی توانگر، از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
توئیتی نوشت:»آقای آذری جهرمی شما مهندس مخابرات 

هستید و وزیر ارتباطات؛  ای کاش یاد بگیرید در حوزه تخصصی 
خودتان حرف بزنید و در سیاســت خارجی ورود نکنید چون 
مثل امروز حرف ناپخته می زنید و هزینه می تراشید! سکان دار 
سیاست خارجی رهبری است که دقیقا سیاست نه شرقی نه 

غربی امام را پیش  می برد.«
روز جمعه نیز صد مجموعه »مردم نهاد انقالبی«، در نامه 
سرگشاده ای خطاب به مسئوالن اســتان زنجان نوشتند: » 
چگونه ممکن است فردی آشــکارا در حضور شما خط امام را 
تحریف کرده و به نایب برحقش کنایه بزند و از هیچ مســئول 
حاضر در آن جلسه صدایی بلند نشود؟ انتظار بود تا در لحظه 
جواب این تحریف خط امام و کنایه به رهبر معظم انقالب داده 
می شد تا وی بداند، زنجان محل مناسبی برای چنین رفتارهای 
نابهنجار نیست؛ ولی افسوس که جنابان عالی مصلحت های 
خودســاخته را بر همه چیز حتی امام و رهبری ترجیح دادید 

و سکوت کردید.« در بخش دیگری از این نامه آمده بود: »اگر 
آن زمان که جناب آقای روحانی رئیس جمهور، کربال را درس 
مذاکره خواند و مکتب سیدالشهدا )ع( را تحریف کرد، موضعی 
در خور و قاطع از مسئوالن استان زنجان می دید، هرگز زنجان 

جوالنگاه تحریف کنندگان نمی شد.«
در همین ارتباط روز گذشته، حجت االسالم حسن شجاعی، 
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی گفت: 
متاسفانه اقدام وزیر ارتباطات پیرو اقدام رئیس جمهور در استان 
زنجان بود و این سخنان با وجهه پایتخت شور و شعور حسینی 
زنجان نه تنها هماهنگی نداشته بلکه در تضاد آن با آن قرار دارد.

وی بیان داشــت: در روزی که پیام مقام معظم رهبری به 
روسیه ارســال شده پذیرفتنی نیســت که فردی این چنین 
موضع گیری نادرســتی کند، ما به این موضوع واکنش نشان 

خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه ســوال از وزیر ارتباطات در سامانه 
ثبت شــده و وزیر را به مجلس می کشــانیم و باید پاســخ 
بدهد، بیان داشت: این ســواالت در این خصوص است که 
اوال موضع گیری در حوزه سیاست خارجی چه ارتباطی به 
وزیر ارتباطات دارد، دوما چرا وی مکتب امام خمینی )ره( را 
تحریف کرده و سوما چرا موضعی گرفته است که با موضع 
مقام معظم رهبری زوایه دارد و موجب تضعیف سیاســت 

خارجی می شود.

حامیان قالیباف در حال جمع آوری امضا علیه آذری جهرمی هستند؛

بازخواست به دلیل نکوهش »دل بستن به کرمیلن«
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ترکیه فیلم بازداشت کارمند 
کنسولگری ایران را منتشر کرد

خبرگزاری دولتی ترکیه )آناتولــی( فیلمی را 
منتشر کرده که می گوید مربوط به لحظه بازداشت 
کارمند کنســولگری ایران در ترکیه است. به گفته 
آناتولی، این فرد »محمدرضا ناصــرزاده«، کارمند 
کنسولگری ایران در استانبول است که هنگام خروج 
از ترکیه، در فرودگاه استانبول بازداشت و به خودروی 
پلیس ترکیه منتقل می شود. آناتولی دلیل بازداشت 
وی را احتمال ارتباط با قتل مسعود مولوی وردنجانی، 
یک شهروند ایرانی در ترکیه دانسته است. پیش از 
این روزنامه صباح ترکیه، نوشته بود که محمدرضا 
ناصرزاده، ۴۳ ساله، متهم به تهیه مدارک جعلی برای 
علی اسفنجانی، طراح اصلی قتل مسعود مولوی است.

    
دادستان اصفهان خبر داد؛

صدور دستور شناسایی 
»توهین کنندگان به رئیس جمهور«

روابط عمومی دادگستری اصفهان اعالم کرد: »با 
توجه به حواشی برگزاری راهپیمایی گرامیداشت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، دادستان اصفهان 
ضمن تاکید بر صیانت از جایگاه ارکان حاکمیتی 
نظام با مذموم دانستن تالش برخی در القای تفرقه 
در کشور، از صدور دستور به مراجع امنیتی جهت 
شناســایی مرتکبان و محرکین شعارهای هنجار 
شــکنانه و توهین به رئیس جمهور خبر داد. علی 
اصفهانی همچنین گفت: دستگاه قضایی صرفنظر از 
مسائل جناحی، پاسداری از قانون و حرمت و صیانت 
از شــخصیت حقوقی و حقیقی افراد را مقدم بر هر 
نظری دانسته و با قانون شــکنان برخورد قاطعانه 

خواهد کرد.«
    

کدخدایی:
 اگر اختیارش را دارید، 

بروید رفراندوم برگزار کنید
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در گفت وگوی تفصیلی با میزان، در پاسخ به سوالی 
درباره برگزاری رفراندوم برای »نظارت استصوابی«، 
گفت: »شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم 
نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود؛اگر 
ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال می کنیم. 
اما من نمی دانم چرا برخی ها فقط می خواهند این را 
به منزله یک چماق استفاده کنند و هر از گاهی فقط 
این موضوع را مطرح می کنند؛ هر وقت که تشخیص 
دادید، اگر اختیارش را در چارچــوب قانون دارید 
بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان 

هیچ وقت مانع نشده است.«
    

رئیس ستاد انتخابات:
 تنها یک سوم افراد گفته اند که 

قطعا رأی می دهند
جمال عرف، رئیس ســتاد انتخابات کشور، در 
گفت وگویی تفصیلی درباره انتخابات ۱۴۰۰ گفت: بر 
اساس بخشی از نظرسنجی ها افرادی که قطعاً گفتند 
به انتخابات ورود می کنند یک سوم کسانی هستند 
که مورد سوال قرار گرفتند؛ به مرور که جلو می رویم، 
به نظر می آید که این عدد در حال افزایش است اما 
روند ُکندی دارد. وی افزود: آرا نظرسنجی ها متفاوت 
است و بعضی از نظرسنجی ها به صورت تلفنی گرفته 
می شــود که یک اندازه اعتبار دارد و برخی دیگر با 

نمونه گیری های دقیق تر نظرسنجی می کنند. 
    

محمدجواد الریجانی:
 رقابت اصلی در ۱۴۰۰ میان 

سه چهره است
به گزارش تســنیم، محمدجواد الریجانی طی 
گفت وگویی در پاســخ به اینکه آیا علی الریجانی 
تصمیمی برای کاندیداتــوری در انتخابات ۱۴۰۰ 
دارد یا خیــر، گفت: من اطالع دقیقــی ندارم ولی 
می توانم پیش بینی کنم. این اســم هایی که من 
می بینم در رسانه ها هست، آقای رئیسی، قالیباف، 
علی الریجانی، ظریف، سردار محمد، فتاح، جلیلی 
و آقای جهانگیری هست که در میان اینها نیروهای 
اصولگرای مهمی حضور دارند. پیش بینی من این 
است اگر قالب دوستانی که نام بردم ثبت نام کنند، 
رقابت اصلــی بین آقایان رئیســی، قالیباف، علی 

الریجانی اتفاق خواهد افتاد.
    

دعوت عمار حکیم از تهران و 
ریاض برای انجام گفت وگو

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق 
در مراسمی با حضور مسئوالن بلندپایه عراق، ایران 
و عربستان را به پای میز مذاکره فراخواند و گفت: به 
آغاز گفت وگوی برادرانه، اسالمی، جدی و صریح 
میان جمهوری اسالمی ایران و همه کشورهای عربی 
و در رأس آنها عربستان سعودی دعوت می کنیم تا به 

تأمین امنیت و منافع منطقه کمک کند.

سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس با بیان اینکه طرح 
شفافیت آرای نمایندگان 
فقط سه رأی برای تصویب 
کم آورد، تصریح کرد: این 
طرح مجدداً در دستور کار 
مجلس قرار خواهد گرفت 

و رأی قاطع را هم خواهد 
آورد

فرهنگی گفت: وزارت 
خارجه نتوانست هماهنگی 

مناسب برای رساندن نامه 
رهبر به پوتین را به عمل 
بیاورد و به همین دلیل، 

نامه تحویل رئیس مجلس 
دومای روسیه شد

دبیر کل جبهه پایداری نحوه تعیین جایگزین 
عالمه مصباح و ساز و کار این تشکل سیاسی برای 

ورود به عرصه انتخابات را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، صادق محصولی، در این 
خصوص با اشــاره به اینکه شــورای فقها از اول 
تاسیس، رکن رکین تشــکیالت پایداری بود و 
همواره سه نفر فقیه ربانی و انقالبی بر تصمیمات 
و عملکرد این جبهه نظارت داشتند، گفت: پس از 

رحلت عزیز سفر کرده حضرت آیت اهلل مصباح 
یزدی )ره(، شــورای مرکزی با مشورت دو فقیه 
دیگر در صدد جایگزین ایشان است؛ همچنان که 
پس از رحلت حضرت آیتاهلل خوشوقت رضوان اهلل 
تعالی علیه که یکی از اولین فقهای جبهه پایداری 
بودند، فقیه ربانــی و انقالبی دیگری جایگزین 

ایشان شد.
دبیر کل جبهه پایداری با ارائه گزارشی درباره 
وضعیت این تشکل سیاسی افزود: جبهه پایداری 
از اول تاســیس روی جوانان حساب ویژه ای باز 
کرده و در مجمع اخیر هم، وزن جوانان انقالبی 

در ترکیب جدید شورای مرکزی ارتقاء پیدا کرد. 
این خود یک اقدام عملی در جهت پیاده کردن 
منویات مقام معظم رهبــری در بیانیه گام دوم 
انقالب از بُعد تشکیالتی است به نحوی که اکنون 
بیش از نیمی از اعضای شورای مرکزی و هیأت 

بازرسی را جوانان تشکیل می دهند.
نحوه ورود جبهه پایداری به انتخابات ۱۴۰۰

وی با اشاره به نحوه  ورود و نگاه جبهه پایداری 
به انتخابات سال ۱۴۰۰ و تعامل با دیگر گروه های 
سیاسی، گفت: ما در جبهه پایداری مدلی را برای 
همکاری، تعامل و وحدت با دیگر تشــکل های 

انقالبی پیش بینی و ارائه کرده ایم که دارای چهار 
مرحله است.

محصولی در همین زمینه افــزود: مرحله 
اول اینکه هیچ گونه تخریبی نسبت به همدیگر 
صورت نپذیرد و در ارتباطــات و مصاحبه ها به 
دنبال هم افزایی و نزدیکی هر چه بیشتر گفتمانی 
باشیم. در مرحله های دوم و سوم وحدت در ترویج 
گفتمان انقالب و تعریف شاخص هایی مبتنی بر 
گفتمان است که ما را به نامزد یا نامزدهای اصلح 

رهنمون می کند.
وی افزود: مطمئناً شــاخص های مبتنی بر 

گفتمان انقالب اسالمی زمینه ساز وحدت بیش 
از پیش است و اشتراک و وحدت در شاخص ها 

می تواند به وحدت نهایی منجر شود.
دبیر کل جبهه پایــداری در توضیح مرحله 
چهارم این روند گفت: در مرحله چهارم انتخاب 
نامزد یا نامزدهای اصلح بر مبنای شاخص های 
تعریف شــده و وحدت روی این نامزدها برای 
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستا است.
وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در گفتمان 
انقالب اسالمی برای حل مشکالت امروز کشور 
بحث و گفتمان عدالت اســت، تصریح کرد: با 
تاکید بر مولفه عدالت در گفتمان انقالب اسالمی 
مولفه های دیگری مانند کارآمدی و فسادستیزی 

را هم به همراه خواهیم داشت.

صادق محصولی توضیح داد؛

تعیین جایگزین آیت اهلل مصباح یزدی در جبهه پایداری


