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همزمان با افول ستاره دیپلماسی در 
وین، اسرائیل برای باالبردن پرچم جنگ 
آماده می شود. رسانه های اسرائیلی خبر 
دادند، ارتش اســرائیل در حال تشدید 
آماده ســازی ها و تدارکات برای حمله 
نظامی احتمالی به ایران است. یک مانور 
نظامی از جمله این تدارکات اعالم شده که 
اتفاقا ایاالت متحده، طرف اصلی دعوای 
احیای برجام نیــز در آن حضور خواهد 
داشت. رسانه های اسرائیلی گفته اند این 
تحرکات تحت تأثیر بن بستی است که 
مذاکرات احیای برجام گرفتار آن شده 
اســت. همزمان با این خبر البته ایاالت 
متحده برای چندمین بار،  ایران را مسئول 
عبور از نقطه فعلی در مذاکرات خوانده و 
فرانسه در تماسی با اسرائیل و نیز در یک 
موضع گیری بار دیگــر به صحنه علنی 

گفت وگوهای برجام سری زده است.
  مانور تمرین حمله

 به تأسیسات هسته ای ایران
مانور اسرائیل تنها بخشی از فرآیند 
آماده سازی اسرائیل برای مقابله نظامی 
مستقیم احتمالی با ایران است. تلویزیون 
دولتی کان اســرائیل گزارش داده است 
که مذاکرات هسته ای با دولت تهران در 
وین به بن بست رسیده و ارتش اسرائیل 
تدارکات خود را برای ضربه زدن به ایران 

تشدید کرده است. به گزارش »انتخاب« 
به نقل از آناتولی، در ایــن گزارش آمده 
است: »ارتش اســرائیل در حال حاضر 
برنامه های متعددی برای حمله به ایران 
دارد، اما مقامات ارشد تخمین می زنند 
که ارتش حداقل به یک سال برای تکمیل 
مقدمات یک طرح حملــه اولیه و زمان 
بیشتری برای یک طرح بهتر نیاز دارد«.

در این گزارش همچنین آمده است که 
ارتش اســرائیل قصد دارد در چارچوب 
رزمایش نظامی موسوم به »ماشین های 
آتشین« که هفته گذشــته راه اندازی 
شد، رزمایش هوایی شبیه سازی حمله 
شــدید به ایران را انجام دهد. در همین 

حال، »تایمز اسرائیل« نوشت که اواخر 
ماه جاری میالدی نیروی هوایی اسرائیل 
برای اولین بار مانور گســترده حمله به 
ایران را در رزمایشی با عنوان »ارابه های 
مرگ« برگزار خواهد کرد. به نوشته این 
رسانه اسرائیلی،   ارتش اسرائیل با استفاده 
از هوش مصنوعی لیست اهداف جنگی 
خود را تکمیل می کنــد. مانور حمله به 
تأسیسات هسته ای ایران بر فراز دریای 
مدیترانه و در چهارمین و آخرین هفته 
از تمرینات یک ماهه ای صورت خواهد 

گرفت که از ۲۹ ماه مه آغاز خواهد شد.
 حضور آمریکا در مانور ضدایرانی

اما اقدام ایاالت متحده در این زمینه 
اگر از اقدام اســرائیل برجسته تر نباشد، 
کم اهمیت تر هم نیســت. بر اســاس 
گزارش کانال ۱۳ اسرائیل، هواپیماهای 
سوخت رسان آمریکا هم در این رزمایش 
حضور خواهند داشت. حضور آمریکا در 
این رزمایــش در حالی صورت می گیرد 
که ایاالت متحده در مانور مشــابهی که 
اسرائیل ۱۰ سال پیش برای شبیه سازی 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران برگزار 

کرده بود، شرکت نداشت.
تصمیم آمریکا برای حضور در این مانور 
توجهات بســیاری را به خود جلب کرده 
است. به نظر می رسد پیام غیرمستقیمی 
که این حضور دارد از پیام مستقیم مانور 
اسرائیل حســاس تر باشد. اســرائیل با 

برگزاری این مانور، بــار دیگر بر مواضع 
پیشین خود تأکید می کند که در صورت 
لزوم، خود درباره برنامه هســته ای ایران 
وارد عمل خواهد شد و اقدام نظامی خواهد 
کرد. حضور آمریکا اما برخالف تأکیدات 
و اصرار مقامات آمریکا از جمله شــخص 
رئیس جمهور بر استفاده از دیپلماسی، 
به این معناست که ایاالت متحده نیز، اگر 
کار طبق آن چه امید می رفت پیش نرود، 
ممکن است در استفاده از گزینه نظامی 
با اســرائیل همراهی کند، یا الاقل از این 
حضور می توان برداشــت کرد، برخالف 
دولت باراک اوباما، دولت جو بایدن اصراری 
برای منع اسرائیل از چنین اقدامی نخواهد 

داشت.
 تماس فرانسه با اسرائیل

اما در حالی که امید اسرائیل به فروپاشی 
برجام مشــخصا افزایش یافته اســت، 
ظاهرا فرانســه همچنان امیدوار است در 
قامت میدان دار شــانس خود را بیازماید. 
رئیس جمهور فرانسه گفت وگویی تلفنی 
با نخست وزیر اسرائیل داشــت و در آن بر 
تعهد کشورش برای احیای توافق هسته ای 
۲۰۱۵ تاکید کرد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از روزنامه هاآرتص، کاخ الیزه در بیانیه ای 
اعالم کرد که امانوئل مکرون و نفتالی بنت 
در یک  گفت وگوی تلفنــی البته درباره 
توسعه شهرک سازی ها در کرانه باختری 
و شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه 
الجزیره به دست نیروهای اسرائیل رایزنی 
کردند. اما ایران نیز از موضوعات اصلی این 
گفت وگو بوده اســت. در این بیانیه آمده 
اســت که مکرون در صحبت های خود 
به بنت گفته اســت که فرانسه مصمم به 
احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
اســت.بنابر اعالم کاخ ریاست جمهوری 
فرانسه، دو طرف همچنین درباره تقویت 
روابط دوجانبه و امنیت منطقه با محوریت 
ایران بحث و تبادل نظر کرده اند. کاخ الیزه 
همچنین اعالم کرد که مکــرون در این 
گفت وگو نسبت به افزایش شهرک سازی  ها 
در کرانه باختــری ابراز نگرانــی کرده و 
خواســتار انجام تحقیقات درباره کشته 
شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی 
شده است که هفته گذشته در جریان حمله 
نیروهای صهیونیستی به کرانه باختری به 

شهادت رسید.

  فرانسه: مانع توافق،
 فرابرجامی است

فرانسه اما همزمان به موضع گیری 
علنی درباره بن بست برجام نیز پرداخته 
است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه 
گفت یک مسئله فرابرجامی مربوط به 
ایران و آمریکا، مانع از دستیابی به توافق 
شده اســت. به گزارش ایلنا، سخنگوی 
وزرارت خارجه فرانسه گفت پیش نویس 
توافق پایبندی به برجام، دو ماه است که 
آماده شده اســت؛ به همین دلیل است 
که مذاکره کنندگان تروئیــکای اروپا با 
اطمینان از دستیابی سریع به توافق، وین 
را ترک کردند. مسئله فرابرجامی مورد 
اشاره فرانسه، احتماال همان موضوعی 
باشــد که در چند هفته اخیر به عنوان 
اختالف باقیمانده اصلی مطرح شــده 
است، یعنی مسئله قرارداشتن سپاه در 
فهرست سازمان های تروریستی آمریکا 
که ایران خواســتار لغو آن است و ظاهرا 
ایاالت متحده حاضر نیست این را بپذیرد.

  توافق مدت طوالنی
 روی میز نمی ماند

ســخنگوی وزارت خارجه فرانســه 
همچنین هشدار داد که وضعیت بن بست 
فعلی بــه همین شــکل نمی تواند ادامه 
پیدا کند و تلویحا به احتمال فروپاشــی 
برجام اشــاره کرد. این سخنگو افزود که 
از تمامی طرف ها می خواهیــم با اتخاذ 
رویکرد مسئوالنه ، تصمیم های الزم برای 
به سرانجام رســاندن این توافق را اتخاذ 
کنند. این مقام فرانسوی ادامه داد: »این 
تصور خطایی جدی اســت که همزمان 
با پیشــرفت برنامه هســته ای ایران که 
می تواند منافع منع اشاعه  برجام را کاهش 
دهد، توافق قابلیت آن را دارد که برای مدت 
طوالنی روی میز باشــد.«. اشاره فرانسه 
البته شبیه به هشداری است که پیشتر 
نیز از سوی طرف های غربی مطرح شده 
است. بازیگران غربی تأکید داشته اند، در 
حالی که با گذشت زمان، بندهای معروف 
به غروب در برجام نزدیک تر می شــوند و 
برنامه هسته ای ایران نیز به پیشرفت خود 
ادامه می دهد، تالش برای احیای توافق 
فرصت محدودی دارد و پس از آن، احیای 
برجام برای طرف مقابل ارزشش را نخواهد 
داشت. آمریکا: ایران باید تصمیم بگیرداما 
ایاالت متحده نیز بار دیگر موضع گیری 
خود را درباره وضعیت توافق داشــت. ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
بار دیگر گفت واشنگتن و هم پیمانان آن 
از مدت ها قبل آماده توافق بوده اند و اکنون 
نوبت ایران است که جدیت خود را نشان 
دهد. به گزارش ایلنا، وی افزود: »همان طور 

که پیش از این نیز اعــالم کرده ایم، چند 
مسئله کوچک باقی مانده  است. معتقدیم 
که این مســائل قابل حل وفصــل بوده و 
می توان توافق را به سرعت و به طور موثر به 
نتیجه رساند.«پرایس مدعی شد دستیابی 
به توافق، منوط به جــدی بودن تصمیم 
ایران است. وی بار دیگر از تبادل اطالعاتی 
کشورش با اسرائیل درباره برنامه هسته ای 
ایران خبر داد و گفت که این مشــورت ها 
به طور پیوســته در جریان است. پرایس 
همچنین تکرار کرد آمریکا و اسرائیل در 
ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران موضع 
مشترکی دارند و آن، جلوگیری از دستیابی 

این کشور به سالح هسته ای است.
 آمریکا و اسرائیل برای فروپاشی 

برجام آماده می شوند؟
اما با قــراردادن موضع گیری اخیر 
پرایــس در کنار خبر مانــور پیش روی 
اسرائیل با حضور آمریکا و دیدن این دو 
خبر با پس زمینه اتفاقــات پیش از آن، 
تصویر بسیار نگران کننده ای در مقابل 
ناظران قرار می گیــرد. مقامات ایاالت 
متحده پیشــتر هر از گاهی اشاره کرده 
بودند که گزینه های مختلــف را درباره 
برنامه هســته ای ایران در نظر دارند. اما 
خبر مانور می تواند حاکی از این باشــد 
که فروپاشــی برجام کم کم به احتمال 
اصلی بــرای بازیگران برجــام تبدیل 
شده اســت و برنامه ریزی ها، با اولویت 
آمادگی برای ناکامی مذاکــرات انجام 
می شــوند. عالوه براین، حضور در مانور 
به این معناست که در صورت فروپاشی 
برجام، شانس تبدیل بحران به یک تقابل 
نظامی، جدی خواهد بود. آیا روندی که از 
اطمینان به احیای برجام در سال گذشته 
به جدی شــدن گزینه نظامی در سال 
جاری رسیده است، ســیر نزولی خود را 

ادامه خواهد داد؟

هواپیماهای سوخت رسان ایاالت متحده در مانور ضدایرانی اسرائیل حضور خواهند داشت

پیام تلویحی به وین با پیشران تهدید
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بر اساس گزارش کانال 
۱۳ اسرائیل، هواپیماهای 
سوخت رسان آمریکا در 

رزمایش ضد ایرانی حضور 
خواهند داشت. حضور 

آمریکا در این رزمایش در 
حالی صورت می گیرد که 

ایاالت متحده در مانور 
مشابهی که اسرائیل ۱۰ 

سال پیش برای شبیه سازی 
حمله به تاسیسات 

هسته ای ایران برگزار کرده 
بود، شرکت نداشت

پیام تلویحی حضور آمریکا 
در رزمایش ضد ایرانی 

اسرائیل برخالف تأکیدات 
و اصرار مقامات آمریکا از 

جمله شخص رئیس جمهور 
بر استفاده از دیپلماسی؛ 

این است که ایاالت متحده 
نیز، اگر کار طبق آن چه 

امید می رفت پیش نرود، 
ممکن است در استفاده 

از گزینه نظامی با اسرائیل 
همراهی کند

طهمورث حسینی

چهار کشته در پی گروگان گیری در 
اداره اموال بنیاد مستضعفان ایالم 
رئیس کل دادگستری استان ایالم  تاکید کرد که 
گروگان گیری فرد مهاجم که از کارمندان اداره اموال 
بنیاد مستضعفان اســتان بوده با دو قبضه نارنجک و 
یک قبضه سالح گرم منجر به کشته شدن چهار نفر از 
شهروندان شده و در نهایت گروگان گیر نیز خودکشی 

کرده است.
به گزارش تســنیم، عمران علیمحمدی  درباره 
جزئیات حادثه تیراندازی یکی از ادارات استان ایالم 
اظهار داشت: فرد مهاجم سالح گرم را در کیسه برنج 
پنهان کرده بود و به وسیله شلیک گلوله کارمندان را 
به طبقه دوم این اداره هدایت و یک نارنجک را داخل 
محوطه پرتاب کرده است. این انفجار منجر به فوت ۳ 
نفر از کارمندان در محل حادثه و یک نفر در بیمارستان 
شده و در نهایت فرد مهاجم با شلیک اسلحه، خود را از 

پای در می آورد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم بیان کرد: بر اثر 
پرتاب نارنجک ۵ تن از کارکنان این اداره نیز مجروح و به 
بیمارستان منتقل شده اند که وضعیت جسمی یکی از 

این افراد نیز وخیم است. 
    

 آمریکا خواستار آزادی فوری 
دو شهروند فرانسوی در ایران شد

یک سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده روز 
سه شنبه از ایران خواســت که دو شهروند فرانسوی 

بازداشتی را فورا آزاد کند.
به گزارش رســانه ها این دو شــهروند فرانسوی 
سســیل کوهلر و ژاک پاری نام دارنــد که به گفته 
اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانســه کارمند این 

نهاد هستند.
وزارت اطالعات، دو فرانسوی بازداشت شده در ایران 
را به »جاسوسی« و »ارتباط گیری« با فعاالن معلم و 
کارگر برای »سازمان دهی آشوب، بی نظمی اجتماعی 

و بی ثبات سازی در کشور« متهم کرده است.
    

ممانعت از ورود یک  محقق 
ایرانی-کانادایی به آمریکا

آمریکا از ورود یک محقق ایرانی-کانادایی در حوزه 
دیابت که قصد گذراندن  دوره فلوشیپ خود در دانشگاه 

هاروارد را داشته، جلوگیری کرد.
به گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری 
آسوشــیتدپرس، این محقق که قصد گذراندن دوره 
فلوشیپ دوساله خود در دانشــگاه پزشکی هاروارد 
آمریکا را داشته است به دلیل تبار ایرانی  خود نتوانست 

وارد آمریکا شود.
برنامه پناهندگی و مهاجرت دانشــکده حقوق 
دانشگاه هاروارد اعالم کرد که به نیابت از این محقق 
که نام او مریم شــاملو عنوان شــده از دولت فدرال 
آمریکا برای ممانعت از ورود او به این کشور شکایت 

کرده است.
    

دادستان کل کشور:
 دشمن برای این مقطع

 حساس اقتصادی کشور 
سرمایه گذاری کرده است

دادستان کل کشور گفت: دشمن برای این مقطع 
حساس اقتصادی کشور سرمایه گذاری کرده است.

محمدجعفــر منتظــری، افزود: شــرایط امروز 
کشور چه از منظر مســائل اقتصادی و اصالحی که 
دولت بنا دارد آن را اجرایی کند و چه از منظر امنیت 
منطقه و کشور به گونه ای است که ضرورت دارد بین 
دادستان های مراکز استان و دیگر دستگاه هایی که 
مسئولیت اجرایی دارند هماهنگی و هم افزایی صورت 
گیرد تا مشکالت و موانع پیش رو با همکاری نهادهای 

مختلف بررسی و برطرف شود.
وی تصریح کرد: باید در امر تولید و افزایش آن در 
جامعه به دولت و در راستای اجرای سیاست های اصالح 
اقتصادی کمک کنیم، افزایش تولید و موارد مربوط به 
آن در حیطه کاری و وظایف دادستانی نیست اما بنابر 
تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاســت های دولت 
برای رفع مشکالت اقتصادی مردم می طلبد تا دستگاه 

قضایی به میدان بیاید.
    

 جنتی برای دولت 
آرزوی موفقیت کرد

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اصالح نظام اقتصادی 
کشور به ویژه در زمینه پرداخت یارانه ها  گفت: اقدامی 
که دولت برای اصالح نظام اقتصادی کشور آغاز کرده، 
کاری است که اغلب کارشناسان بر ضرورت آن اتفاق 
نظر دارند و برای دولت در انجام این امر خطیر آرزوی 

موفقیت می کنیم
به گزارش فارس وی تاکید کرد: از متولیان این کار 
می خواهیم همانند روزهای گذشته ارتباط مستقیم 
و بی واســطه با مردم را ادامه دهند تا با اطالع سریع از 
ایرادات احتمالی پیش آمده، آنها را به سرعت رفع کرده 

و نگرانی های مردم را کاهش دهند.

روی موج کوتاه

خبر

گزارشگر ویژه سازمان ملل در یک نشست 
خبــری گفت که دارایــی بلوکه شــده ایران 
نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دالر است و تحریم های 
یکجانبه حقوق انســانی را در ایــران به خطر 

انداخته است.
به گزارش ایلنا، آلنا دوهان، ادامه داد: ایران 
مشــمول دامنه طوالنی تحریم ها بوده است. 
آمریکا تحریم های مالی را علیه ایران تحمیل و 
سعی کرده ایران را از نظام مالی جهان منزوی 
کند. هدف این تحریم هــا بانک مرکزی ایران 
بود و نفت و بخش های کلیدی ایران مشمول 

تحریم ها شدند. بعد از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
تمام تحریم های ثانویــه از جمله تحریم های 
فناوری برداشــته شد. ســازمان ملل تالش 
کرد از طریق برجام در ایــران فعالیت کند. در 
زمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام تحریم ها 
مجددا اعمال شــد. دارایی بلوکه شــده ایران 
نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دالر است. کشورهای 
متعددی از تحریم های آمریکا تبعیت می کنند. 
برای اینکه به این نتیجه برســیم که تحریم ها 
اثراتی بر بخش های کلیدی ایران داشــته اند 

اقدامات و تحقیقات زیادی انجام شده است. 

دوهان گفت: تحریم های یکجانبه و تهدید 
به اعمال تحریم ها بحث حقوق انسانی در ایران 
را به خطر انداخته است و باعث کاهش درآمد 
دولت و افزایش قیمت ها شــده و به معیشت 
مردم آســیب زده و اقشار آســیب پذیر شامل 
زنان و مهاجران بیشــترین آسیب را دیده اند. 
از ســوی دیگر تمام این تحریم ها باعث شده 
تا مشــکالتی در خصوص تبــادالت بانکی و 
پولی به وجود بیاید و ایران حتی برای دریافت 
وام های خود با مشکل مواجه شود و این برای 
اتباع ســایر کشورها هم مشــکل ایجاد کرده 

اســت. جلوگیری از پرداخت حــق عضویت 
موجب شده تا ایران از مشارکت از فرآیندهای 
بین المللی محروم شود.وی افزود: دغدغه من 
این است که اقدامات قهری یکجانبه به عنوان 
تنبیهی، موازین حقوق بشــر جهانی را نقض 
می کند. تحریم هایی علیه شــرکت هایی که با 
ایران تجارت داشتند و استفاده ابزاری از آن و 
اعمال تحریم های ثانویه امری غیرقانونی است. 
گزارشگر ویژه سازمان ملل در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه سفر شما با مخالفت های جدی 
مواجه شد آیا در ســه مقصد پیشین هم با این 

مخالفت ها مواجه بوده اید، گفت: قبل از اینکه 
به ایران سفر کنم جریانی علیه سفر من شکل 
گرفت و خواستند برای سفرم پیش شرط مطرح 
کنند. همیشه به همین شکل است و همیشه 
علیه ســفرهای من کارزار شکل می گرفت که 

این ماموریت اساسا درست نیست. 

گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشست خبری:

تحریم های یکجانبه حقوق انسانی را در ایران به خطر انداخته است

نماینده مــردم بروجــرد در مجلس 
معتقد اســت که طبقه متوسط جامعه به 
دلیل گرانی و تورم در حــال از بین رفتن 

است.
به گــزارش ایلنا، فاطمــه مقصودی، 
گفت: به دولــت بابت عــدم هماهنگی 
اســتانداران و فرماندارانش با نمایندگان 
مردم تذکر می دهم، چرا که متاسفانه علی 
رغم حمایت همه جانبه مجلس از دولت 

ســیزدهم، هیچ هماهنگی میان استانداران و فرمانداران 
با نمایندگان مردم در برخی از مناطق وجود ندارد، حتی 
متاسفانه در برخی موارد به مدیران گفته شده خالف نظر 
نمایندگان عمل کنند، در حالی که این مردم ولی نعمتان 
نظام الهی هستند و ما نمایندگان پل ارتباطی میان مردم 

با نظام و دولت هستیم.  

وی با بیان اینکه رتبــه بندی معلمان 
زحمتکش جامعه تمــام و کمال اجرایی 
شــود، ادامه داد: صرفاً در این شرایط این 
قشــر تاثیرگذار می تواند با انگیزه بیشتر 

خدمت کند.
این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت 
معیشتی مردم گفت: جامعه به دو گروه دارا 
و ندار، فرادستان و فرودستان تقسیم شده 
و طبقه متوسط جامعه از حال از بین رفتن 
به دلیل تورم و گرانی اســت. طبقه متوسطی که فرهنگ 
ساز بوده، مسافرت می رود، کتاب می خواند و می آموزد، 
اما بین این دو گروه در حال پرس شــدن است. فرادستان 
روز به روز محافظه کار تر می شوند و پشت سنت و دین و 
شعارهای انقالبی قرار می گیرند و فرودستان بی پناه تر و 

تهیدست تر می شوند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح 
دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، چگونگی 
شــفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، 
هیات وزیران و شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا را تعیین اما با شفافیت جلسات هیات 

رئیسه مخالفت کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در جریان 
بررســی طرح دو فوریتی شــفافیت قوای 
سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها 

با ۱7۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع 
۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده ۳ این طرح موافقت 
کردند.بر اساس ماده ۳ این طرح مشموالن این قانون از جمله 
مجمع تشخیص مصلحت نظام )فقط در اجرای اصل ۱۱۲ 
قانون اساســی در موارد اختالفی مجلس و شورای نگهبان( 
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس 

شورای اســالمی، هیات وزیران، شوراهای 
اسالمی شهر و روســتا و شوراهای موضوع 
این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود 
را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها 
و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اســامی 
موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای 
گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه 
در پایگاه اطالع رسانی خود با قابلیت خوانش 
رایانه ای منتشــر نمایند.البته نمایندگان 
مجلس به پیشنهادی مبنی بر اینکه هیئت رئیسه مجلس 
موظف است که مشــروح مذاکرات قوانین و جلسات خود و 
آرای ماخوذه را حداکثر تا یک هفته پس از هر جلسه را صرفا 
برای نمایندگان مجلس در سامانه مجلس شورای اسالمی 
منتشر کند؛ رای ندادند. این پیشنهاد جهت تصویب نیاز به دو 
سوم رای نمایندگان داشت که به حد نصاب به تصویب نرسید.

نماینده مجلس:

طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است
به رغم موافقت با شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس و هیات وزیران صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با شفافیت جلسات هیات رئیسه


