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استقبال از پیشنهاد کیهان برای رفراندوم
روزنامه کیهان روز گذشته در
واکنش به پیشنهاد چندباره حسن
روحانی درباره برگزاری رفراندوم
نوشت« :اگر قرار است برای حل
مشکالت اساسی کشور رفراندومی
صورت بپذیرد اولین ،منطقیترین،
عاقالنهترین و قانونیترین پرسش
رفراندوم باید این سؤال از مردم
باشد که آیا مسئوالن ایجاد این
مشکالت کمرشکن بعد از پایان
مسئولیت باید تحت پیگرد
قضایی قرار بگیرند یا نه؟!»روزنامه

ایران ،ارگان دولت در واکنش
به پیشنهاد کیهان نوشت« :از
وجه حقوقی موضوع که بگذریم،
اما میشود با پیشنهاد برگزاری
رفراندوم غیر واقعی و غیر حقوقی
مطرح شده هم به نحوی استقبال
کرد .غیر حقوقی از این منظر که
قاعدت ًا برای برخورد با مسئوالن
متخلف نیازی به رفراندوم نیست
و در صورت مشاهده و تأیید
تخلفات و اهمال کاری بدون
رجوع به همه پرسی هم دستگاه

عزت اهلل ضرغامی رئیس اسبق
صدا و سیما و نامزد احتمالی
انتخابات ریاست جمهوری
به فارس گفت« :اصالحات
همیشه در کشور جریان سیاسی
پرقدرتی بوده و اینکه این دوره
هم جریان اصالحات موفق
شود رئیس جمهور تعیین
کند احتمال کمی نیست.
اصالحطلبان مهندسی خوبی
برای انتخابات انجام میدهند.
ما بلد نیستیم...شما یک سؤال
دارید و آن اینکه میگویید

قضایی میتواند به موارد اثبات
شده ورود کند .با این حال چرا
میتوان از این پیشنهاد استقبال
کرد؟ به نظر میرسد برگزاری
این رفراندوم در حکم روشنگری
و شفافسازی درباره بسیاری از
اتفاقات و رویدادها و ناگفتهها
باشد .بههر حال برگزاری چنین
رفراندومی ،مقدماتی دارد و از
جمله اینکه باید در سطح رسانهها
و مشخص ًا صداو سیما زمانی برای
تبیین موضوع تعیین شود ».

به تازگی ویدئویی از یکی از
مصاحبههای محمود صادقی
در شبکههای اجتماعی دست
به دست میشود که ماجرای
بررسی حوادث آبان  ۹۸در مجلس
شورای اسالمی را روایت میکند.
صادقی در این ویدئو میگوید که
هیچ شاهدی بر دست داشتن
گروههای بیگانه در این اعتراضات
در دست نیست و «مردم» در
خیابانها بودند .صادقی همچنین
میگوید که به علی شمخانی گفته:

داریوش قنبری عضو شورای
مرکزی حزب مردم ساالری در
گفتگو با خبرنگار مهر ،درباره
نامزدهای احتمالی جبهه
اصالحات در انتخابات  ۱۴۰۰نیز
گفت :علی الریجانی ،اسحاق
جهانگیری ،سید حسن خمینی،
محمدرضا عارف ،مسعود
پزشکیان و محمدجواد ظریف
از جمله افرادی هستند که در
چارچوب جریان اصالحات و
اعتدال مدنظر هستند .باید
صبر کرد و دید آیا نامزد دیگری
اضافه میشود و یا کدام یک از

خود را جدا از جریان اصالحات
نمیداند.
قنبری ضمن اشاره به اینکه
الریجانی در چارچوب دیگری
وارد انتخابات نخواهد شد،
افزود :کاندیدای جریان اصولگرا
مشخص است .در میان
گزینههای اصولگرایان نامی از
علی الریجانی دیده نمیشود
و نامی از او بر زبان نمیآورند.
بنابراین من فکر می کنم قطعا
او در جریان اصالحات قرار
خواهد گرفت و وارد انتخابات
خواهد شد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی
نسبت به ادعای کریمی قدوسی مبنی بر
اظهارات مداخله جویانه سفیر انگلیس در سازمان ملل زمان خداحافظی سالیانه
خاطرنشان کرد :این مطلب ساختگی است .مسلما اگر چنین بود ،پاسخ قاطع
و دندان شکنی به او داده می شد .سید کمال خرازی در واکنش به نقل قول
اخیر کریمی قدوسی ،نماینده مجلس یازدهم از کسانی که مدعی شده اند سفیر
انگلیس در سازمان ملل به هنگام خداحافظی سخنانی مداخله جویانه درباره
اصول نظام جمهوری اسالمی به عنوان ریشه مشکالت غرب با ایران به اینجانب
ابراز داشته است ،گفت :اساس ًا چنین گفتگویی وجود نداشته و این داستان
ساختگی است .خرازی ادامه داد :شکی نیست که آنها با نظام جمهوری اسالمی
و باالتر از همه با استقالل و اقتدار ایران مشکل دارند ،ولی اگر چنین گفتگویی
اتفاق افتاده بود ،مسلما پاسخ قاطع و دندان شکنی به او داده می شد/.فرارو

رفع فیلرت برخی از سایت
ها از جمله یوتیوب در
ایران

ضرغامی :چپیها اول انقالب هرجا میرفتند
میگفتند نان ،مسکن ،آزادی .آن موقع چون این
شعار نماد جریانهای سیاسی بود ما مخالف
بودیم .عکس «چهگوارا» را میزدند ،ما ّقلب
میگرفتیم و عکسش را میکندیم .امروز من
عاشق چهگوارا هستم و مث ًال در دانشگاه تهران
مدعی
میگویم من یک موی چهگوارا را به هزار
ِ
نماز شب خوانی که خیرشان به مردم نمیرسد
و ظلم میکنند نمیدهم و دوست دارم چهگوارا
را .شما هم اگر پایش بیفتد از فیدل کاسترو و
چهگوارا در مقابل غربگراها دفاع میکنید ،چرا که
اینها نیروهای انقالبی بودند که برای مردم کار
کردند .اول انقالب این کار را نمیکردیم ،به خاطر
اینکه مارکسیستها که میخواستند اسالمیت
نظام را زیر سؤال ببرند و میخواستند مردم را
منحرف کنند ،تصاویر اینها را پخش میکردند.

پیش بینی توکلی از نتیجه
بررسی  FATFدر مجمع
تشخیص

واکنش کامل خرازی به
ادعای کریمی قدوسی

احمد توکلی با اعالم این خبر که  FATFدر
جلسه چهارشنبه پیش روی مجمع تشخیص
مصلحت نظام بررسی خواهد شد ،اظهار کرد :من
فکر نمی کنم این موضوع در صحن مجمع بتواند دو سوم رای را به دست
آورد و تصویب شود .وی ادامه داد :این سوال جدی مطرح است ،آیا
فشاری که تحت عنوان  FATFبر اقتصاد کشور تحمیل شده است برطرف
می شود یا خیر؟ به نظر می رسد خیلی تاثیری ندارد .اشتباه است اگر
بپذیریم با تصویب  FATFمعجزه ای رخ می دهد .این موضوع هم مثل
برجام است .این فعال سیاسی گفت :باید دید درست و غلط کدام است.
بی خودی از فوایدی که به دست نمی آید ،نگوییم .وضع از این بدتر
نمی شود؛ مگر کاری مانده که علیه ما نکرده باشند؟ چه کار می خواستند
بکنند که نکردند؟

کیفرخواست عنابستانی صادر میشود
به گزارش ایسنا ،سردار سید کمال هادیانفر رییس
پلیس راهور ناجا در حاشیه نشست گزارش عملکرد
پلیس در پاسخ به پرسش ایسنا درباره آخرین
وضعیت شکایت از «علی اصغر عنابستانی» که در
بهمن ماه سال گذشته بر سر ورود غیرمجاز به خط
ویژه با سرباز پلیس راهور درگیر شده بود ،گفت:
پلیس راهور شکایت خود از ایشان را به دادسرا
ارائه داد و دستگاه قضایی نیز نسبت به احضار فرد
خاطی اقدام کرده و طبق اطالعات ما به زودی و
طی روزهای آتی کیفر خواست برای ایشان صادر
میشود.
وی درباره شکایت عنابستانی از پلیس راهور و
سرباز اکبری نیز اظهار کرد :این فرد نیز پس از اعالم
وصول شکایت پلیس ،شکایتی را در سازمان قضایی
نیروهای مسلح مطرح کرد اما با توجه به اینکه برابر
قانون یک شکایت در دوجا قابل رسیدگی نیست ،تا
این لحظه سازمان قضایی نیروهای مسلح هیچکدام
از همکاران ما را دعوت نکرده است.
به گفته وی شکایت اصلی پلیس از این نماینده در
دادسرا در حال رسیدگی است.

عصر ایران درباره ماجرای عنابستانی نوشت« :با
توجه به اهمیت موضوع و آزاری که بر افکار عمومی
تحمیل شد ،انتظار می رفت قوه قضائیه این موضوع
را به صورت ویژه و فوری و با دعوت از شهود ماجرا
مانند راننده و مسافران اتوبوسی که در پشت سر
خودروی نماینده بودند و نیز شهروندان حاضر در

«اینها «مردم » هستن؛ اینا دارن
میکشن مردم را تو خیابونا ،چه
کار میکنید؟ ،اگر مردم نرفتن و
وایسادن میخواهید هم ه مردم
را بکشید؟ شمخانی به من گفت:
ولو بلغ ما بلغ [یعنی هرچه هم
زیاد باشند] ما میزنیم »!..دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی در واکنش
به این اظهارات آنها را «سراسر
کذب عاری از واقعیت» دانست
و اعالم کرد :دریابان شمخانی
علی رغم حضور و سخنرانی در

صحن مجلس و همچنین برگزاری
جلسات مختلف با شخصیت ها
و چهره های سیاسی و رسانه ای
پیرامون وقایع آبان ماه سال ،۹۸
هیچگونه گفتوگوی دوجانبه با
آقای صادقی نداشته اند .با توجه
به اظهارات مشابه از سوی آقای
صادقی در موضوعات مختلف که
عمدتا بدون ارائه هرگونه مستند
قابل دفاع مطرح شده ،سوء نیت
نامبرده از بیان موضوعاتی از این
دست محرز است.

رضغامی :من عاشق چهگوارا هستم

اصولگراها را نگاه میکنند.
ببینید؛ یک موقع هست شما
چند کاندیدای انقالبی دارید-
چون من عنوان اصولگرا را
قبول ندارم -که اینها همدیگر
را تخریب میکنند .بارها هم
به اینها گفتهام ،سایتها و
هوادارانشان شروع میکنند
به تخریب همدیگر .آن را باید
مراقبت کنیم...اصالحطلبان
مهندسان خوبی هستند.
میگویند دعواهای اینها
تمامی ندارد.

الریجانی با حامیت اصالحطلبان کاندیدای ریاستجمهوری میشود؟
این افراد به عنوان کاندیدای
نهایی معرفی خواهد شد.
این فعال سیاسی اصالحطلب
درباره حمایت جریان اصالحات
از «علی الریجانی» ،بیان کرد:
الریجانی اعالم کند اصالحطلب
است یا اعالم نکند ،مواضعی
که در سالهای گذشته داشته
او را به سمت اردوگاه اصالحات
آورده است و در این هیچ
تردیدی نیست .من فکر
میکنم الریجانی هم قطعا با
حمایت اصالحطلبان میخواهد
کاندیداتوری خود را اعالم کند و

www. payameasalooye.ir

محمود صادقی :شمخانی گفت میزنیم!/شورایعالی امنیتملی :دروغ است

نظر رضغامی درباره احتامل پیروزی اصالح طلبان در انتخابات
آیا امکان دارد اصالحطلبها
برنده شوند؟ میگویم بله،
خیلی .برخی ،اصالحطلبها
را دست کم میگیرند .برخی
اصولگراها فکر میکنند دیگر
راه هموار شد و تمام است؛
بنشینند یکی بیاید رأی را ببرد
و برود .اینطور نیست .به همین
دلیل من میگویم اصالحطلبان
را دست کم نگیرید .آنها در
هر شرایطی قدرت مهندسی
خوبی دارند .یک کار آنها این
است که مینشینند و دعواهای

payameasalooye@gmail.com

5

محل ،بررسی کند و با کشف واقعیت و بدون در
نظر گرفتن عناوین و مناصب افراد ،حکم قطعی و
قاطع صادر کند.
با این حال ،پرونده ای بدین اهمیت دچار اطاله
دادرسی شده و حاال کار به جایی رسیده که نماینده
متهم به ورود غیرقانونی به خط ویژه و زدن سیلی
بر صورت سرباز در حال انجام وظیفه ،شاکی شده
است!
این پرونده ،صرف ًا دعوای دو فرد نیست .از نظر افکار
عمومی ،این ماجرا تقابل نهاد قدرت با مردم عادی
است .یک سمت ماجرا نماینده مجلس است که
ک ًال در فضای قدرت سیاسی زندگی کرده و قبل از
نمایندگی هم دستیار رئیس جمهور وقت و استاندار
و فرماندار و مدیر کل و  ...بوده است و در سوی
دیگر ،جوانی است از میان مردمان عادی ،که به حکم
قانون و اجبار ،دو سالی را به سربازی آمده است.
برای مردم ،نتیجه این دادگاه از آن نظر مهم است که
دستگاه قضا ،سمت قدرت را خواهد گرفت یا طرف
مردمی عادی که یک سرباز وظیفه ،مشخصه آنها در
این محکمه است».

البته وقتی رئیس سازمان بودم تمام تصاویری که
ممنوع بود را آزاد کردم .چون میگفتم مردم که
میدانند امروز روحانیت در رأس هدایت انقالب
است .کسی هست در این شکی داشته باشد؟
پس تصاویر چپیها را هم میشود نشان داد.
حتی به آدمی که زیر بار نمیرفت اینطور گفتم که
شما االن چقدر باید تالش کنید تا مث ًال ده هزار
کمونیست راه بیفتند بگویند درود درود درود بر
کارگر ،رنجبر ،برزگر ما با هم متحد میشویم...
تا فالن کار را بکنیم بعد میگویند درود درود بر
خمینی ،چون شعارشان این بود .اینکه ما عکس
چپها را ممنوع نمیکنیم ،نفعش این است
آن جوانی که امروز میخواهند گولش بزنند و
بگویند از اول آخوندها با شما این معامله را
کردند ،آن جوان میگوید بابا خودتان هم که از
ابتدا بودهاید و شعارهایتان موجود است.

اجرای همسانسازی
حقوق در سال جاری و
صدور مجوز استخدام
جدید
رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه:
کسانی که تحت پوشش نظام مدیریت
کشوری هستند قانون متناسبسازی و همسان سازی
خد ما ت
را با قوت برای آنها در سال  ۱۴۰۰اجرا خواهیم کرد .اجازه استخدام یک
سوم تعدادی که بازنشسته میشوند را داریم ضمن اینکه  ۵۳هزار مجوز
استخدامی که سال گذشته برای وزارت بهداشت و درمان صادر شده بود،
اجرایی میشود و همچنین هرسال برای فرهنگیان هم برنامه استخدام
داریم که تعداد آن را به سازمان امور اداری و استخدامی اعالم میکنیم .برای
کسانی که در نظام تامین اجتماعی دستمزد و مستمری دریافت میکنند،
بالغ بر ۹۰هزار میلیارد تومان جهت همسان سازی حقوقشان در سال جاری
پیش بینی شده است .قانون تسری را برای کارکنان زحمتکش زندانها
قطعا اجرایی میکنیم/.ایسنا

نایب رییس هیات مدیره شرکت
ارتباطات زیرساخت ،از رفع فیلتر
یوتیوب و برخی سایت ها برای
برخی اقشار خبر داد« .سجاد بنابی»
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت
ارتباطات زیرساخت گفت :کارگروه
تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم به
رفع برخی از سایتها از جمله یوتیوب
برای افرادی چون خبرنگاران ،استادان،
دانشجویان گرفته است .اطالعرسانی
در این حوزه بر عهده دادستانی کل
کشور است/.جماران

کیفرخواست«عنابستانی»
صادر میشود
رییس پلیس راهور ناجا :پلیس راهور
شکایت خود از ایشان را به دادسرا
ارائه داد و دستگاه قضایی نیز نسبت
به احضار فرد خاطی اقدام کرده و طبق
اطالعات ما به زودی و طی روزهای آتی
کیفرخواست برای ایشان صادر میشود.
این فرد ( عنابستانی ) نیز پس از اعالم
وصول شکایت پلیس ،شکایتی را در
سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح
کرد اما با توجه به اینکه برابر قانون یک
شکایت در دوجا قابل رسیدگی نیست،
تا این لحظه سازمان قضایی نیروهای
مسلح هیچ یک از همکاران ما را دعوت
نکرده است /ایسنا

مجوز ورود به خطوط
ویژه شامل سفرا و
منایندگان مجلس منیشود
سید کمال هادیانفر ،رییس پلیس
راهور ناجا در نشست خبری گفت:
مجوز ورود به خط ویژه شامل رییس
دولت ،معاونان وزارتخانهها ،رییس
مجلس و نایب رییس و برخی روسای
کمیسیونها خواهد شد .مجوز ورود
به خطوط ویژه به عهده شورای امنیت
کشور (شاک) است.لیست ارایه شده
توسط شاک دارای برگههای هالوگرام
است و برای کالن شهرها مشخص
است و این مجوز به اسم فرد صادر
نمیشود بلکه به نام خودرو و سمتی
که افراد دارند ،صادر میشود .مجوز
ورود به خطوط ویژه به صورت ساالنه
به پلیس راهور ابالغ شده و تنها مرجع
صدور مجوز در این زمینه پلیس راهور
ناجاست/.ایرنا

قیمت نجومی میوه در
میدان تره بار
قیمت مصوب عمده فروشی انواع میوه
و تره بار در تهران اعالم شد ،اما از نکات
قابل توجه در این ارتباط تعیین قیمتهای
باال در این ارتباط است ،به طوری که هر
کیلوگرم پرتقال تا  ۲۳هزار تومان ،خیار ۱۱
هزار تومان ،سیب  ۱۶هزار تومان ،کیوی ۲۳
هزار تومان ،نارنگی  ۳۳هزار تومان ،موز
 ۲۹هزار تومان و آناناس کارتنی  ۹۰۰هزار
تومان اعالم شده است .تعیین نرخهای
باال سبب افزایش قیمت میوه در بازار خرده
فروشی شده و به طوری که انواع میوه با
قیمتهای بسیار گزاف به دست مصرف
کنندگانمیرسد.

