
ش�هروند| روز گذشته علی مطهری طی نامه ای 
که با مجوز هیأت رئیسه امروز در جلسه علنی میان 
نمایندگان توزیع کرد، اعالم داشت از حضور در جمع 
کاندیداهای انتخابات هیأت نظ��ارت بر مطبوعات 

انصراف داده است. 
مطهری در نامه اش خطاب به نمایندگان مجلس 
نوش��ته اس��ت:  مطابق ماده 218 آیین نامه داخلی 
مجلس کمیسیون تخصصی )فرهنگی( می بایست 
حداقل دوبرابر تع��داد مورد نیاز را به مجلس معرفی 
می ک��رد که کمیس��یون فرهنگ��ی 4 نف��ر را برای 
صداوس��یما و 2 نفر را برای مطبوعات یعنی همان 
»حداق��ل« را معرفی کرد.  اش��کال برخی همکاران 
ازجمله بنده این بود که در کمیسیون فرهنگی برای 
این که »حداقل« معرفی ش��ود یا بیشتر، رأی گیری 
نشده و معرفی »حداقل« تصمیم رئیس کمیسیون 
بوده اس��ت، عالوه بر این ک��ه ماده 218 ابه��ام دارد 
و روش��ن نیس��ت که تع��داد معرفی ش��ده از طرف 
کمیسیون تخصصی مفید حصر است و نمایندگان 
واجد رتبه های بعدی که در کمیس��یون درباره آنها 
رأی گیری شده، نمی توانند در صحن علنی کاندیدا 
شوند یا نظر کمیس��یون صرفا نظر مشورتی است و 
نمایندگان مذکور می توانند در صحن علنی کاندیدا 
ش��وند؟ لذا تصمیم رئیس محترم مجلس برای رفع 

ابهام به نظر اینجانب تصمیم درستی بود. 
مهدی کوچ��ک زاده از دیگر نماین��دگان نزدیک 
به طیف پای��داری در مجلس در اعت��راض به برگزار 
نکردن انتخابات توس��ط هیأت رئیس��ه مجلس در 
وبالگ شخصی اش با کنایه به روابط خانوادگی علی 
مطهری و علی الریجانی نوش��ت: »رئیس مجلس 
که همان شوهر همشیره آقاي علي مطهري است با 
زیر پاگذاشتن مقررات آیین نامه اجازه داد تا نماینده 
ش��هرکرد که نوبت تذکر داشت نوبت خود را به علي 
مطهري بده��د...  و باالخره آنچ��ه از صبح در صحن 
زمزمه مي شد روي داد و شوهر خواهر آقاي مطهري 
انتخابات عضو هیأت نظارت بر مطبوعات را باطل و به 

جلسه اي در آینده موکول کرد!«
علی مطهری نی��ز در نامه ای که دی��روز خطاب به 
نمایندگان نوش��ته خاطرنش��ان کرده اس��ت: برای 
آن که از یک طرف دست کمیس��یون فرهنگی -که 
به هر دلیلی مایل به معرفی م��ن به عنوان کاندیدای 
نمایندگی قوه مقننه در هی��أت نظارت بر مطبوعات 
نیس��ت- برای معرفی سایر افراد باز باش��د و از طرف 
دیگر شبهه تأثیر نسبت خانوادگی اینجانب با رئیس 
محترم مجلس در تصمیم هیأت رئیسه مرتفع گردد، 
 انصراف خود از کاندیداتوری نمایندگی قوه مقننه در 
هیأت نظارت بر مطبوعات را اعالم می دارم.  مطهری 
همچنین از کمیسیون فرهنگی مجلس خواسته است: 

کاندیداهای واجد رتبه های بع��دی این هیأت یعنی 
آقایان هروی و کامران و نیز سایر کاندیداهای شورای 
نظارت بر صداوسیما یعنی آقایان مفتح و میرمحمدی 
را نیز به صحن علنی مجلس معرفی کند تا درخصوص 
مطبوعات اوال یک انتخ��اب واقعی میان گرایش های 
مختلف سیاسی انجام ش��ود نه انتخاب میان دو فرد 
مشابه از یک گرایش به طوری که مجلس در مقابل یک 

عمل انجام شده و به نوعی اجبار قرار گیرد. 
اوای��ل مردادم��اه کمیس��یون فرهنگی مجلس 
ش��ورای اس��المی در جریان معرف��ی کاندیداهای 
عضویت در شورای نظارت بر مطبوعات تنها حمید 
رسایی و محمود نبویان را به عنوان کاندیدا به صحن 

مجلس معرفی ک��رد درحالی که علی مطهری عضو 
ناظر مجلس در شورای نظارت بر مطبوعات و عضو 
کمیس��یون فرهنگی از س��وی این کمیس��یون به 
مجلس معرفی نش��د که این موضوع باعث اعتراض 
علی مطهری و ش��ماری از نمایندگان مجلس شد.  
نمایندگان معترض معتقد بودند رسایی و نبویان هر 
دو متعلق به یک گرایش فکری )جبهه پایداری( بوده 
و نمی توانند همه گرایش های سیاسی در مجلس را 

نمایندگی کنند. 
حمید رس��ایی در وبالگ ش��خصی خ��ودش از 
اظهارات مطهری ب��ا عنوان »اس��تدالل بامزه علی 
مطهری« ی��اد کرد و نص��راهلل پژمانف��ر دیگر عضو 
کمیس��یون فرهنگی نی��ز گفت: نمی دانی��م آقای 
مطهری چه اعتراض��ی دارد، ما عملکرد ایش��ان در 
هیأت نظارت بر مطبوع��ات را که راضی کننده نبود 
بررسی کردیم؛ ضمن آن که آقایان رسایی و نبویان هر 
دو در حوزه مطبوعات تخصص الزم و کافی را دارند، 
مثال آقای رسایی مطبوعاتی است و آقای نبویان هم 
به عنوان استاد فلسفه که علوم انسانی خوانده می تواند 

در حوزه مطبوعات کمک شایانی کند. 
هیأت رئیسه مجلس به دستور الریجانی انتخاب 
کمیس��یون فرهنگی را دارای ابه��ام معرفی کرد و 
رأی گیری برای انتخاب عضو ناظر را از دستور خارج 
کرد که این اقدام نی��ز مورد اعتراض برخی از اعضای 
کمیسیون فرهنگی واقع شد. ترکیب غالب اعضای 
کمیس��یون فرهنگی مجلس را نمایندگان نزدیک 
به جبهه پایداری تش��کیل می دهند؛ موضوعی که 
باعث می شود در انتخابات مربوط به این کمیسیون 
نمایندگان عضو این طیف فکری دست باال را داشته 

باشند. 
روز گذشته نصراهلل پژمانفر از هیأت رئیسه مجلس 
خواست ضمن عذرخواهی به تعویق انداختن انتخاب 
نماینده ناظر مجلس در شورای نظارت بر مطبوعات 
در جلس��ه بعدی با همان ترتیبی که کمیس��یون 

فرهنگی اعالم نظر کرده، انتخابات برگزار شود. 

خبرخبر    رخداد غیرمنتظره انتخاب عضو هیأت نظارت بر مطبوعات در مجلس

مطهری کنار کشید

ش�هروند| س��ایه اس��تیضاح گویا از س��ر رضا 
فرجی دان��ا کم نمی ش��ود، مهل��ت یک ماهه ای که 
هیأت رئیس��ه مجلس برای��ش گرفت تمام ش��د و 
نماین��دگان منتق��دش می گوین��د در ای��ن مدت 
»دغدغه هایشان برطرف نش��ده« حاال رسانه های 
اصولگ��را در تیترهایش��ان اس��تیضاح را »قطعی« 
می دانند، هرچند هنوز این هیأت رئیس��ه است که 
باید درخصوص وصول استیضاح تصمیم بگیرد اما 
به نظر می رسد چیزی تا روز استیضاح باقی نمانده. 
وزارتخانه در ایام تعطیلی دانشگاه ها پراسترس ترین 
روزهای خ��ود را می گذراند اما به  هر حال فرجی دانا 
هم حرف هایی دارد که بس��یاری می گویند ممکن 
اس��ت در روز استیضاح ورق را به س��ود او برگرداند. 
به نظر می رسد افشای بورسیه های غیرقانونی و نقش 
این افش��اگری در کلید زدن استیضاح وزیر یکی از 
آخرین امیدهای طرفداران تداوم وزارت فرجی دانا بر 

دانشگاه های کشور باشد. 
روز گذش��ته عض��و کمیت��ه 4نف��ره منتخ��ب 
اس��تیضاح کنندگان وزیر علوم از برگزاری جلس��ه 
اس��تیضاح کنندگان برای بررس��ی عملک��رد رضا 
فرجی دانا در یک ماهه فرصت داده شده نمایندگان 
خب��ر داد و گف��ت: اس��تیضاح کنندگان همچنان 

خواهان اعالم وصول استیضاح وزیر علوم هستند. 
س��یدناصر موس��وی الرگانی در تشریح جزییات 
جلس��ه روز گذش��ته کمیت��ه 4نف��ره منتخ��ب 
اس��تیضاح کنندگان وزی��ر عل��وم ب��ه خبرگزاری 
خانه ملت گفته اس��ت: در این جلس��ه گزارش این 
کمیت��ه بررس��ی و در نتیجه به دلیل قانع نش��دن 
نمایندگان مقرر شد سه شنبه هفته جاری از رئیس 
مجلس درخواست کنیم تا استیضاح وزیر علوم در 

هیأت رئیسه اعالم وصول شود. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه وزارت عل��وم در فرص��ت 

یک ماه��ه ب��ه فرجی دانا 
اق��دام عملیاتی برای رفع 
دغدغه ه��ای نمایندگان 
انجام  اس��تیضاح کننده 
نداده است ، افزود: با توجه 
به گزارش کمیته منتخب 
در  اس��تیضاح کنندگان 
یکش��نبه،  روز  جلس��ه 
پیگیری به نتیجه رسیدن 
اس��تیضاح فرجی دان��ا از 
نمایندگان قطعی  سوی 

است.
تقریب��ا ب��ه هیچ یک از 
نمایندگان  خواسته های 

رسیدگی نشده 
زهره طبی��ب زاده یکی 
دیگر از اعضای کمیسیون 

آموزش وتحقیقات مجل��س و از نمایندگان منتقد 
فرجی دانا به خبرگزاری فارس گفته اس��ت: تقریبا 
به هیچ یک از خواسته های نمایندگان به طور عملی 
رسیدگی نشده و وزارت علوم سعی دارد با فرافکنی و 

اتالف وقت، نمایندگان را به بازی بگیرد. 
این نماینده نزدی��ک به جبهه پایداری همچنین 
گفته اس��ت نماین��دگان خواه��ان تعیین تکلیف 
دانش��جویان س��تاره دار بوده اند که در این مورد نیز 
هیچ اقدامی از سوی وزیر صورت نگرفته است بلکه 
با اطالعات غیرواقعی س��عی در به انحراف کشاندن 

ذهن نمایندگان کرده اند. 
طبیب زاده اظهار کرده: همه انتصابات مسأله دار 
وزارت عل��وم در س��طح مدیری��ت و معاونت های 
دانشگاه ها همچنان پابرجاست و شخص وزیر هیچ 

مسئولیتی برای خود در حذف آنها قائل نیست. 

وی ب��ا اش�����اره ب��ه 
این ک��ه هی���چ  ی��ک از 
مج��الت  و  روزنامه ه��ا 
تحریک کننده قومیت ها 
که  هنجارشکنی هایی  و 
تح��ت حمای��ت وزارت 
علوم در دانشگاه ها صورت 
می گیرد تعطیل نش��ده 
است و همچنان به فعالیت 
ادام��ه می دهند،  خ��ود 
همچنی�����ن  گف���ت: 
هیچ ک��دام از 5 مع��اون 
وزیر که از س��وی وزارت 
اطالعات سلب صالحیت 
ش��ده اند برکنار نش��ده و 
همچنان مشغول فعالیت 

هستند. 
قاس��م جعفری، سخنگوی کمیس��یون آموزش 
و تحقیقات مجلس نی��ز در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم گفته است: با توجه به این که مهلت یک ماهه 
وزیر علوم ب��رای رفع دغدغه اس��تیضاح کنندگان 
به پایان رس��یده و تا این لحظه وی نتوانسته به این 
دغدغه ها پاس��خ قانع کنن��ده ای بده��د، بنابراین 
اس��تیضاح کنندگان در این جلس��ه به این نتیجه 
رس��یدند تا روند اس��تیضاح وزیر عل��وم را از طریق 

هیأت رئیسه مجلس پیگیری کنند. 
بازگرداندن دانشجویان س��تاره دار به دانشگاه ها 

اتفاقا اقدامی پسندیده بود
غالمعل��ی جعفرزاده ایمن آب��ادی، نماینده مردم 
رشت در مجلس اما در گفت وگو با »شهروند« روایت 
دیگری از وزیر عل��وم و اس��تیضاح فرجی دانا دارد. 
او درباره بازگرداندن دانش��جویان ستاره دار توسط 

فرجی دانا می گوید: این موضوع یک تناقض رفتاری 
اس��ت زیرا وجود دانشجوی ستاره دار تا همین چند 

وقت پیش توسط این افراد تکذیب می شد. 
جعف��رزاده در عی��ن  حال خاطرنش��ان می کند: 
بازگرداندن دانشجویان ستاره دار توسط فرجی دانا 
اقدام پس��ندیده ای ب��وده زیرا اگر ب��ه فرض هم که 
یک نفر در جوانی اش��تباهاتی مرتکب ش��ده باشد 
نظام باید وی را مورد بخشش قرار دهد ضمن این که 
محروم کردن افراد از تحصیل توسط وزارت علوم و 
بدون حکم دادگاه خود اقدامی خالف قانون اساسی 

است. 
نماینده رش��ت با بیان این که تنها با حکم دادگاه 
می توان افراد را از حضور در دانشگاه و ادامه تحصیل 
منع کرد، تصریح می کند: در هیچ موردی تا جایی که 
من می دانم چنین حکمی وجود نداشته و هیچ کس 
در هیچ محکمه قضایی چنین محکومیتی نداشته 
است و به همین دلیل کار وزیر برای بازگرداندن این 

دانشجویان کار درستی بوده است. 
جعفرزاده همچنین درب��اره نظر اکثر نمایندگان 
راجع به موضوع اس��تیضاح نیز گف��ت: به نظر من 
مکنونات قلبی نمایندگان این نیست که فرجی دانا 
استیضاح ش��ود و من فکر می کنم اگر رأی مخفی 
باش��د اس��تیضاح فرجی دان��ا رأی نم��ی آورد زیرا 
نمایندگان رفتارهای او را دوست دارند اما به  هر حال 
عده ای لیدر هس��تند که می خواهند نمایندگان را 

به دنبال خود بکشانند. 
او گف��ت: ای��ن موضوع ه��م که می گوین��د چرا 
فرجی دانا فالن آقا را به عن��وان معاون خود برگزید 
موضوع بی ربطی است زیرا از حداقل های مدیریت 
و وزارت این اس��ت که ش��خص حداقل در انتخاب 
همکاران خود آزاد باش��د و نمی توان گفت چرا وزیر 

همکارانش را به سلیقه خود انتخاب کرده است. 

جلسه فرجی دانا با منتقدان نتیجه نداشت

سایه سنگین استیضاح بر سر وزارت علوم 
 جعفرزاده: نمایندگان باطناً از اقدامات فرجی دانا راضی هستند                قاسم جعفری: وزیر نتوانسته به دغدغه نمایندگان پاسخ دهد

www.shahrvand-newspaper.ir دوشنبه 20 مرداد 1393 | سال دوم | شماره 2350

نگاه

»باید مردم بدانند که در س��ال های گذش��ته بر 
آنها چه گذشته است.« این آخرین اظهارات حسن 
روحانی در سفر استانی اش به کهکیلویه و بویراحمد 
درباره مفاس��د اقتصادی در س��ال های گذش��ته، 
است. صحبت هایی که نشان می دهد ابعاد تصمیم 
گیری های غلط و بي تدبیری ه��ا و رانتخواری ها از 
آنچه رسانه ها گفتند و حتی از آنچه طی چند سال 
گذش��ته بر مردم رفته، بیشتر اس��ت. فساد بزرگ 
سه هزار میلیاردی، گم شدن پول نفت، پرونده های 
زمین خواری، اس��تخدام های غیرقانونی، استفاده 
از منابع س��تاد س��وخت در راس��تای منافع افراد 
خاص، بنزین آلوده، اهدای بورسیه های غیرقانونی 
و این روزها هم اس��تفاده از روغن پالم در شیرها و 
ماست های پر چرب از آن دست مواردی که اگرچه 
در دولت یازدهم افش��ا شد اما ریش��ه هایش به دو 

دولت گذشته باز می گردد. 
اما در این میان هس��تند اف��رادی که دلیل عدم 
افش��ای این اخب��ار را مصلح��ت مردم و کش��ور 
می دانن��د. اما حمیدرض��ا جالیی پور ب��ر این باور 
است که مصلحت اندیشی هایی از این دست فقط 
موجب ایجاد نوعی بي اعتمادی عمومی می شود. ، 
حمید رضا جالیی پور جامعه ش��ناس در گفت وگو 
با ش��هروند تصریح کرد که البته این بي اعتمادی 
که بذر آن بیش��تر در دولت احمدی نژاد رشد کرد، 
آس��یب های زیادی به کش��ور زد. آسیب هایی که 

دولت روحانی در پی رفع و حل آن است. 
 این استاد دانش��گاه معتقد است که مردم عادی 
هنوز به آنچه به عنوان اخبار به گوش آنها می رسد 
اطمینان چندانی ندارند چراکه طی هشت س��ال 
گذش��ته اخباری به آنها می رس��ید که هیچ کدام 
صحت نداش��ت. مثال آقای احمدی ن��ژاد به عنوان 
رئیس جمهوری کشور پش��ت دوربین صداوسیما 
قرار می گرفت و به ملت از میزان شغل هایی که در 
دولتش ایجاد کرده، می گفت. این درحالی بود که 
هشت سال در کشور اشتغال صفر بود. جالیی پور در 
همین زمینه به »شهروند« گفت که کشور را به دام 
تحریم انداختند و هر آنچه در این مدت گذشت را در 
سایه تحریم ها پنهان کردند. نتیجه این اقدامات هم 
این شد که کشور تا 20 سال آینده هم شاید درست 

نشود. 
جلب اعتماد عمومی یا مصلحت اندیشی

با این که عده ای بر ای��ن عقیده اند که باید فضای 
کشور شفاف شود تا اعتماد عمومی جلب شود اما 
برخی همچنان معتقدند نباید از مس��ائل و نحوه 
مدیریت قبل چندان کند و کاو کرد تا مبادا کشور 
دچار تنش سیاسی شود. اس��تدالل آنها این است 
که آرامش کش��ور باید حفظ شود. حسن روحانی، 
رئیس جمه��وری، در هم��ان ابتدا اع��الم کرد که 
دولتش وارد تنش های سیاس��ی نمی شود اما این 
نکته را نمی ت��وان از نظر دور داش��ت که پیگیری 

مفاس��د اقتصادی و برخورد با عامالن آن، مسیری 
جدا از ورود به تنش های سیاس��ی می پیماید. مگر 
آن که عده ای بخواهند در مقابل این اقدام صف کشی 
کنند که در آنصورت بر همگان مشخص خواهد شد 

که چه کسی خواهان تنش سیاسی است!
این موضوع مربوط به ام��روز و دولت جدید هم 
نمی ش��ود، چه آن که اواخر دولت محمود احمدی 
نژاد، پس از افشای فساد سه هزار میلیاردی معروف، 
عده زیادی از نمایندگان مجلس، خواهان سوال از 
رئیس دولت در صحن علنی مجلس شدند ولی در 
این میان عده ای با حربه حفظ آرامش کشور و عدم 
تشویش اذهان عمومی با این امر مخالفت کردند. با 
این حال اما جلسه سوال از رئیس جمهوری برگزار 
ش��د و نتیجه اش به تنویر افکار عمومی ختم شد. 
محمدرضا خباز در این زمینه به شهروند می گوید: 
باید از هر آنچه موجب روش��ن شدن افکار عمومی 
می شود حمایت کرد و به بهانه مصلحت به پنهان 
کاری نپرداخ��ت. البته او معتقد اس��ت که دولت 
روحانی، اهل پنهان کاری نیست و با مفسدان هم 
شوخی ندارد و با عملکردش هم این مسأله را اثبات 

کرده است. 
خباز معتقد است که گاهی مصلحت اندیشی های 
افراطی ضربه های س��نگینی به کشور می زند. این 
درحالی است که اگر مصلحت اندیشی های افراطی 
کنار گذاشته شود و برخی مسائل با مردم در میان 

گذاشته ش��ود، قطعا مردم با درکی که دارند، آنها 
را می پذیرند. پنهان کردن مس��ائل از مردم نه تنها 
موجبات بي اعتمادی را فراهم می کند بلکه باعث 
دو دسته گی و ایجاد فاصله بین مردم و دولت ها را هم 
فراهم می کند. با این ح��ال اما این روزها برخی هم 
بر این باروند که رجعت به گذشته به صالح کشور 

نیست و باید رو به جلو نگاه کرد. 
انتظار از قوای سه گانه چیست؟ 

رئیس جمهور در سخنانش در استان کهگیلویه 
و بویراحمد بر فاسدان اقتصادی تاخت و صراحتا از 
ایده اطالع رسانی شفاف به مردم درخصوص همه 
مفاسد اقتصادی سال های گذشته دفاع کرد. شاید 
رئیس جمهوری متوجه بي اعتمادی عمومی شده 
و با انجام چنی��ن اقداماتی قصد جلب اعتماد مردم 
به وسیله افشای حقایقی ناخوشایند را دارد. البته 
جالیی پور در این زمینه معتقد اس��ت که روحانی 
راه عقالنی را پیش گرفته است. چراکه حل کردن 
مشکالت در پشت پرده نمی تواند اعتماد عمومی 
به حاکمیت را ترمیم کند. اما در این بین همکاری 
دو قوه مقننه و قضایی با دول��ت روحانی می تواند 
موجب تسریع این امر شود. محمدرضا خباز با تأیید 
این دیدگاه گفت که دولت اگر تنها باشد و همراهی 
دو قوه دیگر را نداشته باشد فقط تا حدی می تواند 
جلو رود. بنابراین همکاری دو قوه دیگر بسیار حایز 

اهمیت است. 

گزارش شهروند از لزوم پیگیری فساد در سال های گذشته

مصلحت انديشي را کنار بگذاريم؛ پنهان کاري فاصله ها را زياد مي کند

با موافقت رهبر معظم انقالب و در صورت تقاضای 
دولت صورت مي گیرد

برداشت 500 میلیون دالري برای آبرسانی 
به روستاها  از صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده رش��ت در 
مجلس گفت:  با موافقت رهبر معظ��م انقالب و در 
صورت تقاضای دولت، 500 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای حل مشکل آبرسانی به 6 هزار روستا 

برداشت می شود. 
غالمعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس 
از جلسه غیرعلنی غیررسمی صبح روز گذشته خانه 
ملت خبر داد و اظهار داش��ت: در این جلسه حمید 
چیت چیان وزیر نیرو برای ارایه توضیحاتی در زمینه 

مشکالت آبرسانی به 6 هزار روستا حضور یافته بود. 
وی افزود:  وزی��ر نیرو در این نشس��ت غیرعلنی 
غیررس��می وزیر نیرو گفت که برای حل مش��کل 
آبرسانی به 6 هزار روس��تا نیازمند تأمین اعتبارات و 
منبع مالی هستیم که درحال حاضر نیز منبع مالی 
جزو صندوق توس��عه ملی نداریم و برداش��ت از این 
صندوق هم تنها با اجازه و موافقت مقام معظم رهبری 
ممکن است. نماینده رش��ت در مجلس همچنین 
گفت: در صحبتی که با مقام معظ��م رهبری انجام 
شد، ایشان موافقت کردند که 500 میلیون دالر در 
صورت تقاضای دولت از صندوق توس��عه ملی برای 

حل مشکل آبرسانی به 6 هزار روستا برداشت شود.

الريجانی: اوباما بايد پاسخی برای 
سیاست های متناقض داشته باشد

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که 
سیاست های ش��یطانی آمریکا به همراه گروه های 
جاهل که به نام اس��الم تیغ بر اس��الم و مس��لمانی 
می کش��ند مانند دو لب��ه قیچی، حیات سیاس��ی، 
فرهنگی و اجتماعی مسلمانان را پاره پاره می کنند، 
گفت: جالب ترین بخش این تراژدی موضع گیری ها 
و رفتارهای دولت آمریکاست که در میان تلخ ترین 

حوادث روزگار، طنزترین است. 
به گزارش خانه ملت علی الریجانی در آغاز جلسه 
علنی روز گذشته مجلس ش��ورای اسالمی در نطق 
پیش از دس��تور خود گفت:  آقای اوباما باید پاسخی 
برای رفتارها و سیاست های متناقض دولت آمریکا 
داشته باشد. حال اگر شما طرفدار مسلمانان هستید، 
چرا وقتی تروریس��ت ها به س��امرا، موصل، االنبار و 
تکریت حمله کرده و هزاران نفر را آواره و مراکز دینی 
شیعی را تخریب کردند، واکنشی نشان ندادید. اگر 
حامی کردها هستید، چرا آوارگی هزاران نفر از آنان 

را که پس از اشغال موصل انجام شد، تحمل کردید؟
الریجانی خطاب به دولتمردان آمریکایی تصریح 
کرد: اگر پش��تیبان مس��یحیان هس��تید، چرا در 
واکنش به بالیی که تروریست ها بر سر زنان و مردان 
مسیحی در موصل و سایر مناطق و شهرها درآوردند، 
هواپیما نفرستادید؟ و در آخر اگر طرفدار حقوق بشر 
هس��تید، چرا در مقابل جنایت های 70ساله رژیم 
صهیونیس��تی علیه ملت مظلوم فلسطین، 40 ماه 
فجایعی که تروریست ها بر مردم سوریه وارد کردند، 
چند ماه کشتار و آواره گی مردم شمال و جنوب عراق 
چشمانتان را بسته و ساکتید و غالبا هم از آنها حمایت 

می کنید؟

خنثی سازی عملیات انتحاری توسط 
سربازان گمنام امام زمان)عج(

معاون سیاس��ی - امنیتی اس��تانداری تهران از 
خنثی سازی عملیات انتحاری در روز قدس خبر داد. 

به گزارش ایلنا، صفرعلی براتلو عصر روز گذشته 
در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امنیتی - انتظامی 
اس��تانداری تهران گفت:  ما باید زودتر از خبرنگاران 
اخبار مربوط به س��قوط هواپیما را به وزارت کشور 
برس��انیم و ما در این زمینه ضعف هایی داریم و باید 
بیشتر کار کنیم. معاون سیاسی - امنیتی استاندار 
تهران ب��ا بیان اینک��ه در روز قدس ب��رای عملیات 
انتحاری تیمی فرستاده بودند، تصریح کرد:  سربازان 
امام زمان توانستند تیم عملیات خرابکاری را بزنند و 
خنثی کنند.  ما آن قدر قدرتمندیم که آنها نمی توانند 
م��ا را مس��تقیم بزنند. مع��اون سیاس��ی- امنیتی 
اس��تانداری تهران با اش��اره به ناامنی ه��ا در برخی 
کشورهای منطقه ابراز داش��ت: هدف نهایی وقایع 
سوریه، عراق، لبنان و فلسطین، ایران است و اگر ما 

کوتاهی کنیم دیگر قابل جبران نیست. 

دعوت از مصباح يزدی برای سخنرانی 
در همايش سراسری اصولگرايان 

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان این که آیت اهلل 
مصباح یزدی به عنوان اندیشمند بارز انقالب اسالمی 
به همه جریان های انقالبی تعل��ق دارد، گفت که از 
وی برای حضور و س��خنرانی در همایش سراسری 

اصولگرایان دعوت شده است.  
به گزارش تسنیم سیدرضا تقوی در پاسخ به این 
س��وال که از چه ش��خصیت های برجسته دیگری 
برای حضور در این همایش دعوت کرده اید، تصریح 
کرد: ما پیش از این به مناسبت بزرگداشت سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در س��ال گذشته از آیت اهلل 
نوری همدان��ی دع��وت کردیم و در مناس��بت های 
مختلف، وظیفه خود را نسبت به ارزش های انقالب 
انجام می دهیم. همچنین به مناسبت سالروز والدت 
امام حس��ین)ع(، آیت اهلل موحدی کرمانی را دعوت 

کردیم که ایشان تشریف آوردند و صحبت کردند. 
عضو جامعه روحانیت مبارز ته��ران درخصوص 
تأثیر این جلس��ات ب��ر رقابت های سیاس��ی آینده 
خصوصا انتخابات مجلس دهم، گفت: ما فعال در این 
حرکت و جریان، بحثی درخصوص انتخابات مجلس 

نداریم بلکه وحدت و یکپارچگی را دنبال می کنیم.  

همايش ملی سازمان های مردم نهاد با 
حضور رئیس جمهوری برگزار می شود

نخستین همایش ملی س��ازمان های مردم نهاد 
)س��من( ها با هم��کاری مش��ترک تش��کل های 
غیردولتی، وزارت کشور و دستگاه های اجرایی روز 
چهارشنبه 22 مردادماه با حضور رئیس جمهوری در 
وزارت کشور برگزار می شود. به گزارش ایرنا از روابط 
عمومی وزارت کشور، این همایش با هدف نهادینه 
کردن مشارکت اجتماعی مردم و توسعه و تسهیل 
فعالیت های سازمان های مردم نهاد و تقویت تعامل 
و همکاری در فضای ملی روز برگزار می شود. در این 
همایش با تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد، 
رویکردهای مس��ئوالن اجرایی کشور برای توسعه 
فعالیت ها و نقش آفرینی سمن های اجتماعی طرح 
خواهد شد. بیش از 2 هزار سازمان مردم نهاد که در 
کشور در س��طوح بین المللی، ملی و اس��تانی و در 
موضوعات مختلف فعالیت دارن��د در این همایش 

دعوت شده و حضور می یابند. 

عارف: بداخالقی ها در مواضع 
سیاسی مردم را خسته کرده است

عضو ش��ورایعالی انقالب فرهنگی با بیان این که 
مردم ذهنیت خوبی نسبت به آیین های پهلوانی و 
زورخانه ای دارند، یادآور شد: البته برخی بداخالقی ها 
در مواضع سیاسی مردم را خس��ته کرده است اما با 
عناصر فرهنگی انقالب اسالمی مان که یکی از همین 
نمادها، فرهنگ پهلوانی است، می توانیم این روند را 
اصالح و فرهنگ غنی کشورمان را به دیگر کشورها 
هم صادر کنیم. به گ��زارش ایلنا، محمدرضا عارف، 
در دیدار با رئیس فدراس��یون پهلوانی و زورخانه ای 
و اعضای س��تاد ترویج فرهنگ پهلوانی، با انتقاد از 
س��کوت و بی تفاوتی برخی نهادهای بین المللی در 
برابر نسل کشی و کودک کشی رژیم صهیونیستی، 
تصریح کرد:  برخی نهادهای مدعی چگونه می توانند 
در برابر اینگونه وحش��ی گری رژیم صهیونیس��تی 
س��کوت پیش��ه کنند، متاس��فانه اخالق در سطح 
جهانی کم رنگ شده است، اگر اعتقاد به اخالق، مرام 
جوانمردی و فرهنگ پهلوانی در جهان ترویج بشود، 
دیگر نباید شاهد چنین بی اعتنایی ها و بی اخالقی ها 
باش��یم. او افزود: امس��ال همزمان ب��ا روز فرهنگ 
پهلوانی رویداد و مناس��بت روز مقاومت اسالمی را 
داریم. به عنوان یک ضرورت و نیاز در جامعه جهانی 
باید بگویم بسیاری از نهادهای بین المللی که وظیفه 
اصلی شان ترویج اخالق است در مقابل جنایت های 
یک رژیم غاصب و مجعول به خص��وص در 30 روز 

گذشته، سکوت اختیار کرده اند. 

ترقی خبر داد:  

ارايه گزارش جلسات شورای 
 همگرايی اصولگرايان به جامعتین

 و آيت اهلل مصباح
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی، با بیان 
این که برخی از اعضای شورای همگرایی اصولگرایان 
مامور شده اند تا مذاکراتی با تشکل های اصولگرا به 
منظور توس��عه دامنه همگرایی انجام دهند، گفت: 
این شوراها گرایشی به سمت هیچ یک از جریان های 
فک��ری خاص ندارند و س��عی آنها بر این اس��ت که 
مطابق با منویات رهبری عمل کنند بنابراین هیچ 
طیفی در این شورا پررنگ تر نیست.  حمیدرضا ترقی 
در گفت وگو با مهر گفت: گزارشاتی از این جلسات 
به جامعتین و آیت اهلل مصباح ارس��ال می ش��ود که 
تاکنون با نظر موافق آنان همراه بوده و مورد استقبال 
قرار گرفته است؛ همچنان که اخیرا حجت االسالم 
تقوی دیداری با آیت اهلل مصباح داشتند و گزارشی 
از جلس��ات به ایش��ان ارایه ش��د.  وی همچنین در 
مورد عدم پیوستن برخی از تشکل های اصولگرا به 
این شورا گفت: حساسیتی که برخی از دوستان در 
مورد این جلس��ات دارند قابل احترام است و تالش 
این مجموعه و حجت االس��الم تقوی این است که 
دغدغه این دوس��تان برطرف و همگرایی بیشتری 

میان اصولگرایان ایجاد شود. 

 قدردانی علمای اهل سنت
 از وزارت اطالعات

ائم��ه جمعه اه��ل س��نت گنب��دکاووس در 
بیانیه ای از اقدام وزارت اطالعات در تعطیلی دفاتر 
شبکه های تفرقه افکن ماهواره ای قدردانی کردند. 
در این بیانیه که نس��خه ای از آن روز یکشنبه به 
ایرنا ارسال شد، آمده است:  ائمه جمعه اهل سنت 
گنبدکاووس به نیابت از دیگر ائمه جماعات و علما 
و روحانیون و نیز قاطبه مردم ترکمن اهل سنت 
این شهرس��تان از اقدام قانون��ی و وحدت آفرین 
وزارت اطالع��ات حمایت قاط��ع می کنند. ائمه 
جمعه اهل س��نت گنب��دکاووس در بیانیه خود 
هرگونه تفرقه افکنی و ایجاد نف��اق بین مذاهب 
اسالمی به ویژه شیعه و س��نی، اهانت به اصحاب 
رسول اهلل، مقدس��ات و بزرگان مذاهب اسالمی 
را تحت هر نام و عنوانی به ش��دت تقبیح کردند. 
نویسندگان بیانیه ابراز امیدواری کردند، دیدگاه ها 
و بیانات حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی و 
حرکت مخلصانه وزارت اطالعات که بدون شک 
در راس��تای منافع اسالمی و ملی تعبیر می شود، 
الگویی عملی برای آحاد مردم شیعه و سنی ایران 

و جهان قرار گیرد. 
 وزارت اطالعات هفته گذشته در بیانیه ای اعالم 
کرد: س��ربازان گمنام ام��ام زمان )عج( ب��ا اقدامات 
اطالعاتی، دفاتر تعدادی از شبکه های ماهواره ای را 
که به طور مخفیانه و غیرقانونی در چهار استان قم، 
اصفهان، تهران و خراسان رضوی فعالیت می کردند، 
شناس��ایی و با حکم قضایی این دفات��ر را تعطیل و 

عوامل آن را بازداشت کردند. 
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