
عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: بعد از اعالم 
نظر شورای نگهبان و باقی ماندن دو اصالح طلب در انتخابات 
ریاست جمهوری، حسن خمینی به این دو پیشنهاد می کرد 
کناره گیری کنند و معتقد بود اصالحات در این شرایط نباید 

ادامه دهد. به گزارش مهر، محمود میرلوحــی با بیان اینکه 
سیدحسن خمینی معتقد بود که این دامی است که شورای 
نگهبان برای اصالحات ایجاد کرده، افزود: دیدید که شرایط 
و فضای انتخاباتی پیچیده، عجیب و پرچالش بود و در نهایت 
این مسیر، محسن مهرعلیزاده به نفع عبدالناصر همتی از ادامه 

رقابت منصرف شد.
وی گفت: اگر فراز و فرودهای این دوره از انتخابات را ثبت و 
ضبط کنیم، شاید صد نقطه عطف در آن وجود داشته باشد که 
امثال جالیی پور و دوستانی که هم فکر یا هم حزب او بودند این 
نقاط را پشت سر گذاشتند. مهم این بود که این افراد با هم شروع 
کردند، ادامه دادند و بعد از این هم ادامه خواهند داد و مشکل 

خاصی وجود ندارد که قابل حل و فصل نباشد یا برطرف نشود.

 استعفا  از جبهه اصالحات همان »استرس«
 انتخابات بود

میرلوحی در واکنش به این نکته که استعفای اصالح طلبان 
بیش از آنکه اعتراض به شورای نگهبان باشد، اعتراض به عملکرد 
جبهه اصالحات اســت، توضیح داد: بله ممکن است این طور 
باشــد. ممکن اســت عده ای روند عملکرد کارگزاران یا نهاد 
اجماع ساز را قبول نداشته باشند و بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ به 
آن نقد داشته باشند؛ البته من مسئله را این طور عمیق نمی بینم.
وی عنوان کرد: دو دیدگاه در نهاد اجماع ساز وجود داشت؛ 
دیدگاه کارگزاران و تعدادی از احزاب که اعالم موضع کردند و 
از همتی حمایت کردند و دیدگاه دیگری که در اعتراض به عدم 
احراز صالحیت ها، فعالیت خود را متوقف کردند و گفتند مفهوم 

انتخابات شکل نگرفته است. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد 
ملت ادامه داد: این فرضیه که کســانی که از جبهه اصالحات 
استعفا داده اند، به سمت تحریم انتخابات یا براندازی می روند، 
به هیچ عنوان متصور نیست. آنچه در این انتخابات روشن شد 

این بود که پیش بینی براندازان اشتباه بوده است.
میرلوحی افزود: من نیرویــی از اصالحات نمی بینم که به 
سمت اصولگرایان بروند، از این رو اسم این استعفاها را استرس 
و فراز و فرود فراوان این دوره از انتخابــات می گذارم. فعاالن 
و نیروهای پرانــرژی و عالقه مندی که خود را برای شــرایط 
کشور و بین الملل آماده کرده بودند با توجه به آنچه پیش آمد 
طبیعی است در پی احساسات، عواطف، دغدغه ها، تحلیل ها و 

شناخت های خود چنین واکنش هایی نشان دهند.
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روی موج کوتاه

آخرین قدم برای رســیدن علیرضا 
زاکانی به وصال شــهرداری تهران در 
خیابان بهشت، موافقت همکارانش در 
مجلس شورای اسالمی با استعفایش بود 
که این آخرین قدم هم دیروز برداشته 

شد. 
استعفای زاکانی از نمایندگی مردم 
قم در مجلس شورای اسالمی دیروز در 
مجلس به رأی گذاشته شد. نکته قابل 
توجه در این جلســه اما نطق های تند 
مخالفان بود که ادله بسیار برای مخالفت 
با استعفای وی مطرح کردند؛ هرچند 
که طرح این ادله کارگــر نیفتاد؛ اما در 
نطق های مذکور اشاراتی هم به دالیل 

این کارگر نیفتادن شد. 
زاکانی که قم را قلب تپنده اسالم 

می داند، بماند و خدمت کند
از مخالفان اســتعفای زاکانی، رضا 
باقری بنابی، نماینده بنــاب بود. او در 
نطق خود با بیان اینکه زاکانی نماینده 
قم است و ما باید جوابگوی مردم شریف 
قم باشیم، گفت: مگر نماینده قم بودن 
کمتر از شهردار بودن است؟ نماینده قم، 
شهرداری تهران را به نمایندگی مردم 
قم ترجیح می دهند؟ مگر نمی گویند 
قم قلب تپنده اسالم است خب در قلب 

تپنده بمانند و خدمت کنند.
او در بخش دیگری از اظهارات خود 
به این نکته که زاکانــی تخصص الزم 
برای شهردار شدن را ندارد، اشاره و بیان 
کرد: رزومه آقای زاکانی را با کسی که با 
ایشان برای تصدی کرسی شهرداری 
رقابت می کردند، مقایسه کنید، آقای 
حسینی استاد دانشگاه شریف، طراح 
اتوبان نیایش، پل صدر، بزرگراه امام علی، 

خطوط بی ارتی و...  هستند.
این نماینده مخالف همچنین مطرح 
کرد که شهرداری تهران وجه المصالحه 

مسائل سیاسی شده است. 
اجازه نمی دهیم مجلس را با 

مهم تر شمردن شهرداری تهران، 
تضعیف کنید

مخالف دیگر نماینــده بجنورد بود 
که بــه همین موضوع سیاســی بودن 
شهردار شدن زاکانی اشاره کرد و گفت: 
شهرداری تهران یک جایگاه سیاسی 
نیســت در حالیکه آقــای زاکانی یک 
شخصیت ملی سیاسی است و سوابق 
متعددی دارد. ما عالقمندیم که ایشان 
در مســئولیت های مختلف قرا بگیرد 
اما اجازه نمی دهیم مجلس را با مهم تر 
شمردن شهرداری تهران، تضعیف کند.

محمد وحیدی، افزود: همین مجلس 
انقالبی کمتر از یک ماه قبل به وزیر کشور 
به دلیل انتخاب استانداران و فرمانداران 
غیر مرتبط کارت زرد داد و امروز دوستان 

پیگیر چنین استعفایی هستند.
 مخالفت با استعفای زاکانی 
یک کار غیرانقالبی است!

نماینده بجنورد همچنین بیان کرد: 
امروز برخی از همکاران محترم به من 
می گویند اگر شما با استعفای زاکانی 
مخالفت کنی این مخالفــت یک کار 
غیرانقالبی اســت، یعنی دایره انقالبی 
را باید اینگونه تعریف کنیم؟ کســی 
که ده شــهید از خانواده اش به انقالب 
تقدیم کرده انقالبی بودنش باید اینطور 
سنجیده شود؟ این چه روشی است که 

برای تغییر رأی افراد استفاده می شود؟
وحیدی گفت: جمله پایانی من این 
است، اگر این استعفا برای عضویت در 
کابینه بود، حتما رأی می دادیم چرا که 
ایشان می توانست به مردم قم هم خدمت 
کند، اما اگر به تهران بیاید دیگر خدمت 
به قم از ایشان سلب می شود، این حق 
مردم قم است که وقتی به یک نفر برای 
نمایندگی رأی دادند او تمام مدت برای 

چهار سال به وظیفه خود عمل کند.

 تفسیر فرمایشات رهبری 
 از سوی زاکانی،

 فقط برای منافع شخصی است
نماینــده رودبار در مجلــس اما از 
آن دســت مخالفانی بود که به توصیه 
رهبر انقالب مبنی بر اینکه نمایندگان، 
مجلس را برای پست های اجرایی رها 
نکنند اشاره کرد و گفت: امروز در متن 
استعفای شما تفســیرهای مختلفی 
بود، صحبت های رهبری قابل تفسیر 
نیست ایشان خیلی شفاف گفتند که 
حرص برای پست نداشــته باشید؛ اما 

نمایندگان عزیز بدانید گرفتن پســت 
شــهرداری تهران بدون رایزنی و البی 

امکانپذیر نیست.
مهرداد گودرزوند چگینی ادامه داد: 
پیامی که مقام معظــم رهبری دادند، 
تکلیف ما را روشن کرد چگونه می شود 
ادعای انقالبی داشته باشیم و صحبت 
مقام معظم رهبری را تفسیر کنیم؟ این 
تفسیرها به اعتقاد من فقط برای منافع 

شخصی است.
وی در بخش دیگری از نطق خود با 
بیان اینکه من می خواهم از منظر قانون 
اساسی به بحث استعفای آقای زاکانی 
وارد شــوم، افزود: در چند اصل قانون 
اساســی وظایف نمایندگی آمده و به 
عقیده من با این استعفا سه اصل مهم 
قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود؛ 
مردم قم چه گناهی کردند به شما رأی 
دادند؟ هزینه برگــزاری یک انتخابات 
چقدر است؟ شما تعهد کرده اید که در 
دوره نمایندگــی در خدمت مردم قم 
باشــیم اما پس از استعفای شما در سه 
سال باقی مانده چه کسی این ماموریت 

را قبول می کند.
زاکانی برای تصدی شهرداری 

تهران غیرمتخصص است
نماینده آشــتیان، تفرش و فراهان 
یکی دیگر از مخالفان استعفای زاکانی 
بود که در این باره به عدم تخصص زاکانی 
برای اداره کالنشهر تهران اشاره کرد. وی 
گفت: بنده در دوره چهارم رئیس شورای 
شهر قم بودم لذا از نزدیک می دانم که 
انتخاب شــهردار و به کارگیری آن چه 
ظرافت هایی دارد و به تجربه ثابت شده 
است که اگر شهردار تجربه کار اجرایی 
نداشته باشد موفق نخواهد بود چرا که 
اداره شــهرداری تخصص می خواهد و 
کسی که قرار است این مسئولیت مهم 
را برعهده بگیرد بایــد تجربه کافی در 
مدیریت شهری داشته باشد که آقای 
زاکانی ندارد. مردم امروز توان آزمون و 
خطا نداشته از این رو شهردار باید فردی 
انقالبی، با روحیه جهادی و متخصص 
باشــد. ولی اهلل بیاتی ادامه داد: از اینکه 
آقای زاکانی تجربــه کافی در مدیریت 
شــهری ندارند احساس خطر می کنم 
چرا که تنها فرد متخصص می تواند در 

اداره این مجموعه موفق باشد. 
وی اشاره کرد: ۸۰ درصد بودجه های 
شــهرداری بودجه عمرانی است و تنها 
۲۰ درصد به بودجه جاری تعلق گرفته 
است که اگر شــهردار نتواند این میزان 
بودجه عمرانی را مدیریت کند حتماً با 

مشکالت بزرگی مواجه می شود.
نماینده تفرش با بیان اینکه شهردار 
باید بــرای احداث بزرگراه هــا، پل ها، 
طرح هــای تفصیلی و داخل شــهری 
تصمیم گیری کرده که نیازمند تخصص 
است، افزود: از نمایندگانی که بر اساس 
منطقــه و اســتدالل رأی می دهند 
درخواســت می کنم که با درخواست 
آقای زاکانی جهت استعفا از نمایندگی 
مجلس شــورای اســالمی مخالفت 
کنند. ما نیروهای متخصص، کارآمد و 
انقالبی زیادی در کشور برای مدیریت 
شــهرداری داریم لذا دلیلی ندارد که 
بخواهیم فــردی کارآمــد، انقالبی اما 
غیرمتخصص را برای این جایگاه انتخاب 
کنیم. علی رغم تمام این اســتدالل ها 
برای مخالفت با استعفای زاکانی، از ۲6۹ 
نماینده حاضر در جلســه رأی گیری، 
۱۴۸ نفر به استعفای او رأی موافق، ۹۹ 
نفر رأی مخالــف و ۱6 تن رأی ممتنع 
دادند؛ بدین ترتیب اســتعفای زاکانی 
از نمایندگی مجلس پذیرفته شــد و 
او اکنون در راه شــهرداری در خیابان 
بهشت تهران اســت؛ همان راهی که 
محمود احمدی نژاد ۱6 سال پیش از آن 

وارد پاستور شد!

استعفای نماینده قم پذیرفته شد؛

موافقت با سهم زاکانی به رغم نطق های تند مخالفان

خبر

تحلیلگر سیاسی اصولگرا ضمن بررسی کابینه 
دولت ابراهیم رئیسی گفت: رئیسی تیم اقتصادی 
دولت را زیرمجموعه آقای مخبر دزفولی تعریف 
کرده انــد، بنابراین اگر احیانــاً می بینیم که در 
آن لیست برخی از وزرا با بقیه باالنس نیستند، 
احتماالً ایشــان به نقش آقای مخبــر دزفولی 
به عنوان باالنســر خیلی توجــه دارند و تصور و 
برداشت شان این است که این اتفاق توسط آقای 
مخبر دزفولی می افتد و نقاط ضعف برخی از وزرا 

در آن حوزه پر می شود.
محمد مهاجــری گفت وگو با ایلنــا در این 
خصوص افــزود: نکته دوم این اســت که آقای 

رئیســی در وزارت خارجه هوشمندی به خرج 
داد و آقای باقری کنی که رفته بود وزارت خارجه 
را تحویل بگیرد، به عنوان وزیــر انتخاب نکرد؛ 
با اینکه جبهه پایداری ها بســیار خوشــحال 
شده بودند که آقای باقری کنی یا آقای جلیلی 
وزیر امــور خارجه می شــوند، آقای رئیســی 
این دو نفــر را انتخــاب نکرد. ایــن یک پالس 
مثبت هم به سیاســت داخلی و هم به سیاست 
خارجی است. دیدارهای آقای امیرعبداللهیان 
با نماینده اتحادیه اروپا که برای شرکت در مراسم 
تحلیف ریاست جمهوری آمده بود، پالس های 
مثبتی بود که نشــان می داد آقای رئیسی قصد 

 همراهی با تندروها را در فضای مذاکرات ندارد. 
این کنشگر سیاسی اصولگرا ادامه داد: در مورد 
برخی از وزارتخانه ها مانند وزارت علوم و آموزش 
عالی، ارشــاد و وزارتخانه های دیگر نیز که آقای 
رئیسی سعی کردند بخشــی از افراد جوان تر را 
در آنجا به کارگیری کننــد، برای این بود که آن 
وزارتخانه ها برای ایشــان نقطه اصلی نبوده که 
حاال تالش کنند که افراد خیلی کارآمد را در آنجا 

انتخاب کنند. 
مهاجری گفــت: در مجموع آقای رئیســی 
قصد اینکه کابینه تندرو و افراطی را وارد سیستم 
اجرایی کشور کند نداشــته است، گرچه وجود 

افرادی مثل سعید محمد می توانست وزن کابینه 
را باالتر ببرد و ســنگین تر کند، امــا به هر حال 
فشار قالیباف باعث شد که سعید محمد به طور 
کلی از کابینه حذف شود هرچند که ایشان یک 

تکنوکرات قدرتمند بود.
وی درباره وزیر پیشنهادی اطالعات نیز اظهار 
داشت: آقای خطیب از السابقون وزارت اطالعات 
است و از افرادی است که از پایین و در رده های 
کارشناسی در وزارت اطالعات شروع به کار کرده 
است؛ ســال ها مدیرکل اطالعات قم بوده که به 
لحاظ اهمیت در حد معاون وزیر اســت. ایشان 
زمانی که در قم بوده با بسیاری از عناصر افراطی 
و تندرو برخورد داشــته و امروز می بینیم جبهه 
پایداری خودش را در قامت دشمن در مقابل اش 
طراحی کرده و چه از طریق آقای روانبخش که 
جزء جریان جبهه پایداری اســت و چه فضای 
مجازی با او برخورد می کنند و نشان می دهند 

که آن ها دنبال این هســتند که از آقای رئیسی 
انتقام بگیرند و می خواســتند گزینه خودشان 
را به عنــوان وزیر اطالعات وارد لیســت کنند؛ 
چون آقای رئیســی به آقای پژمانفر برای وزیر 
اطالعات شــدن محل نداد که اگر آقای پژمانفر 
وزیر اطالعات می شد باید فاتحه سیستم امنیت 
کشــور را می خواندیم. بنابرایــن آقای خطیب 
گزینه مثبتی اســت که اینقدر جبهه پایداری 

علیه او انتقاد می کند.

مهاجری:

رئیسی تیم اقتصادی را به مخبر سپرده است
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عراقچی:
انگلیس می خواهد برای پرداخت 
بدهی های خود، باج خواهی کند

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در توئیتی 
در پاسخ به توئیت نخســت وزیر انگلیس نوشت: 
»انگلیس تالش می کند برای پرداخت بدهی های 
خود به ایران که بیش از چهل سال به طور غیرقانونی 
نگه داشته است، از ایران باج خواهی کند. این هرگز 
اتفاق نخواهــد افتاد. از نظر ما هنــوز توافق پابرجا 
می باشد. زمان آن رسیده اســت که انگلیس کار 
درست را انجام دهد و اجازه ندهد آمریکا این تبادل 
انسانی را تخریب کند.« منظور عراقچی از »تبادل 

انسانی« تبادل زندانیان دوتابعیتی است. 
    

 تاکید روسیه بر حضور ایران 
در مذاکرات صلح افغانستان

دیپلمات روس بــر ضرورت حضــور ایران در 
مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد. به گزارش ایلنا 
به  نقل از اسپوتنیک، »سرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روسیه، در اظهاراتی بر حضور بازیگران منطقه ای به 
عنوان میانجی در فرآیند صلح افغانستان، تاکید کرد. 
وی گفت: ما می خواهیم ایران و در ادامه هندوستان 

به مذاکرات صلح افغانستان بپیوندند.
    

شریعتی: 
وزرای مرتبط با کوچکترین پرونده 

فساد را برنمی تابیم
مالک شریعتی نیاســر، نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اســالمی، در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: »در جلســه با وزرای پیشنهادی، 
فراکسیون  شــهید دیالمه عالوه بر شــرایط الزم 
)توانمندی، تخصص( بر چند موضوع محوری تمرکز 
خواهد داشت: شفافیت، فسادستیزی.« وی افزود: »ما 
وزرای چند هزار میلیاردی و یا مرتبط با کوچکترین 
پرونده فســاد را بر نمی تابیم. البتــه آرزو داریم که 
هیچکدام ان شاءاهلل مشکلی نداشته باشند.« گفتنی 
است روز گذشته رئیس مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی مجلس نامه معرفی وزرای پیشنهادی 

دولت سیزدهم را اعالم وصول کرد.
    

وزیرخارجه ژاپن: 
 توکیو به دنبال همکاری قوی 

با تهران  و ریاض است
توشیمیتســو موتگی، وزیر خارجــه ژاپن در 
گفت وگو با الشرق االوسط به مسائل مختلف منطقه 
از جمله روابط توکیو با تهران و ریاض پرداخت. وی با 
اشاره به اینکه از زمان روی کار آمدنش شش مکالمه 
مســتقیم و تلفنی با وزیر خارجه ایران انجام داده، 
تاکید کرد: ژاپن با توجه به اینکه دوســتی دیرینه 
و مســتحکمی با ایران دارد، از وضعیتی برخوردار 
است که می تواند به صراحت با این کشور تبادل نظر 
کند. وزیر خارجه ژاپن گفت: ژاپن به دنبال همکاری 
محکم با کشورهای مربوطه از جمله ایران و عربستان 
به منظور مشارکت در کاهش تنش ها و ایجاد ثبات 
در خاورمیانه اســت. وی قرار است امروز سفری به 

هفت کشور خاورمیانه از جمله ایران را آغاز کند.
    

قالیباف: 
جلسات رأی اعتماد به وزرای 

پیشنهادی ۳۰ مرداد برگزار می شود
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی گفت: جلســات رأی اعتماد به وزرای 
پیشنهادی دولت سیزدهم از روز شنبه هفته آینده 
) ۳۰ مرداد( آغاز می شود. وی با بیان اینکه بررسی 
وزرای پیشنهادی در کمیسیون ها آغاز شده، افزود: 
دولت برنامه کلی وزرا را در چند صفحه و در ضمیمه 
لیست به مجلس ارسال کرده که در سامانه بارگذاری 
می شود. مواردی همچون تجربه، تخصص مرتبط، 
شرح حال وزرا، برنامه و ســوابق علمی و اجرایی و 
سایر امتیازات قابل استناد در سامانه در اختیار همه 
نمایندگان قرار می گیرد. تاکید دارم که حتما وزرا 
تمام برنامه های خود را در این ســامانه قرار دهند 
که مورد رجوع همه نمایندگان و کمیسیون های 

تخصصی است.
    

اسکان اضطراری آوارگان افغانستانی 
در مرز »میلک«

علیرضا میربهاءالدیــن، مدیرعامل جمعیت 
هالل  احمر سیستان و بلوچستان گفت: پیرو وقوع 
ناآرامی های اخیر افغانستان و پناه آوردن آوارگان 
افغانستانی به مرز »میلک«، دو اردوگاه هزار نفری 
با مدیریت این جمعیت در مرز »میلک« مســتقر 
شده است. وی افزود: در این راستا تاکنون ۳56 تبعه 
افغانستانی در قالب ۴۴ خانواده در اردوگاه »ادیمی« 
منطقه سیستان اسکان اضطراری داده شده اند که 
در ادامه طبق برنامه ریزی صــورت گرفته پس از 

گذشت 7۲ ساعت به کشور افغانستان بازگشته اند.

نماینده رودبار خطاب 
به زاکانی: امروز در متن 

استعفای شما تفسیرهای 
مختلفی بود، صحبت های 

رهبری قابل تفسیر نیست 
ایشان خیلی شفاف 

گفتند که حرص برای 
پست نداشته باشید؛ اما 
نمایندگان عزیز بدانید 

گرفتن پست شهرداری 
تهران بدون رایزنی و البی 

امکانپذیر نیست

نماینده بجنورد: برخی 
از همکاران محترم به 

من می گویند اگر شما با 
استعفای زاکانی مخالفت 

کنی این مخالفت یک 
کار غیرانقالبی است، 

یعنی دایره انقالبی را باید 
اینگونه تعریف کنیم؟ این 

چه روشی است که برای 
تغییر رأی افراد استفاده 

می شود؟

میرلوحی:

سیدحسن به کاندیدای اصالح طلبان گفت کناره گیری کنید، این دام شورای نگهبان است


