
شهروند|  طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر که با حاش��یه های زیاد به تصویب نمایندگان 
مجلس رسیده بود، حاال از سوی شورای نگهبان رد شده 
است. مجلسی ها آن زمان مصوب کرده بودند که آمران 
به معروف در مواردی حتی مجوز ورود به ساختمان ها 
را بدون حک��م قضایی دارند. اما روز گذش��ته نجات اهلل 
ابراهیمیان سخنگوی ش��ورای نگهبان از بررسی این 
طرح در جلسه دهم دی ماه در شورای نگهبان خبر داد 
که براساس آن، این ش��ورا ایراداتش را در 14بند مطرح 
کرده و به گفت��ه ابراهیمیان این ای��رادات عمدتا موارد 
مغایرت با قانون اساس��ی بوده است. سخنگوی شورای 
نگهبان گفته است ایرادات، تذکرات و ابهامات در رابطه 
با این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعالم شده 

است.
این طرح درس��ت در نخس��تین روز تابستان امسال 
با 2فوری��ت به صحن علنی مجلس آم��د و معطوف به 
برخی وقایع آن زمان در حوزه امر ب��ه معروف و نهی از 
منکر بود. طرح با عنوان حمای��ت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر تنها با یک ماده واحده و 4تبصره تنظیم 
ش��ده بود که البته برای بررس��ی بیشتر به کمیسیون 
رفت و از یک ماده به 24 ماده رس��ید و از دل آن، ستاد 
احیای امر به معروف به س��تاد امر به مع��روف و نهی از 
منکر بدل شد. ستادی که بنا به طرح مجلس، 17عضو 
دارد و از بی��ن آنها تنها 6عضو دولت حض��ور دارند،  اما 
تصمیماتی که می گیرد در وظای��ف و اختیارات دولت 
هم تأثیر می گذارد.  طرح حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر در جلسه 24تیرماه کمیسیون مشترک 
فرهنگی و قضایی و حقوقی تصویب ش��د و در نهایت 
نمایندگان مجلس 16مهرماه با 155رأی موافق کلیات 
آن را تصویب کردند که هم��ان زمان با مخالفت جدی 
دولت روبه رو شد. یکی از مواد جنجالی طرح »حمایت 
از آمران به معروف و ناهی��ان از منکر« ماده 8 این طرح 
بود که تأکید می ک��رد: »در صورتی که امر به معروف و 
نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، 

با درخواس��ت حداقل 3نماینده از متقاضیان، ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر در اسرع وقت و حداکثر ظرف 
3روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده تصمیم گیری 

می کند.« هر چند این ماده در نهایت از طرح حذف شد.
مرتض��ی میرباقری، قائم مق��ام وزیر کش��ور در امور 
اجتماعی و فرهنگی گفته بود: نیازی به قانون جدیدی 
برای اجرای ام��ر به معروف و نهی از منک��ر نداریم چرا 
که این طرح در قوانین باالدس��تی وج��ود دارد. معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری هم در جریان بررسی آن، در 
مجلس بارها ب��ه این طرح ایراد وارد ک��رد اما در نهایت 
نمایندگان راه خودشان را رفتند و 18آذر کار بررسی آن 
در مجلس به اتمام رس��ید و نمایندگان آن را به شورای 

نگهبان ارسال کردند.
حاال ش��ورای نگهبان 14 ایراد و 4 تذکر بر این طرح 
وارد کرده است. در یکی از ایرادات شورای نگهبان آمده 

است:  »در ماده چهار عبارت »اقدام عملی« ابهام دارد؛ 
پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.« ماده چهار طرح 
مجلس مقرر کرده بود ک��ه مراتب امر به معروف و نهی 
از منکر، قلبی، زبانی، نوش��تاری و اقدام عملی باشد که 
مراتب زبانی و نوش��تاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت 
اس��ت و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در 

مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.
ام��ا یکی از مواد پرحاش��یه طرح مجلس، م��اده 5 و 
درواقع تبصره آن بود. براس��اس این ماده در اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر نمی ت��وان متعرض حیثیت، 
جان، مال، مسکن، ش��غل و حریم خصوصی و حقوقی 
اشخاص ش��د مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب 
قانون. براس��اس تبصره ماده 5، قسمت های مشترک 
آپارتمان ها، هتل ها، بیمارس��تان ها و نیز وسایل نقلیه 
مشمول حریم خصوصی نیست. شورای نگهبان معتقد 

اس��ت در ماده 5 حکم مرجع قضایی هم باید به موجب 
قانون باشد در غیر این صورت اشکال دارد.

این در حالی است که یک هفته قبل الهام امین زاده، 
معاون حقوق��ی رئیس جمهوری هم در مورد منش��ور 
حقوق ش��هروندی تأکید کرده بود که منش��ور حقوق 
شهروندي حریم هایي مانند حریم جسماني، داده هاي 
شخصي و... براي هر ش��هروند جامعه در نظر گرفته و 
ذیل هر حق شهروندي، قوانین مربوط به آن زیرنویس 
شده است. به عنوان نمونه، در موضوع حریم جسماني، 
هرگونه اقدام خودس��رانه و بدون مجوز مراجع قانوني 
با هدف تفتیش لباس و وس��ایل شخصي خالف قانون 
اعالم شده است. همچنین شورای نگهبان ماده 9 طرح 
مجلس را مبنی بر این که »اشخاص حقیقی یا حقوقی 
حق ندارند در براب��ر اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
مانع ایجاد کنند. ایج��اد هر نوع مانع از قبیل مزاحمت، 
تهدید، توهین و مقاومت در براب��ر اقامه امر به معروف 
و نهی از منک��ر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا 
جزای نقدی درجه هفتم می ش��ود.« مغای��ر اصل 36 
قانون اساسی دانست. براساس این اصل قانون حکم به 
مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به 

موجب قانون باشد.
عالوه بر آن شورای نگهبان در موارد متعدد ایراداتی 
با اس��تناد به اصول 57 و 60 قانون اساسی مطرح کرده 
که به تفکیک قوا و حوزه اختی��ارات قوه مجریه مربوط 
می ش��ود. همچنین ایراد اصل 75 قانون اساسی مبنی 
بر ایجاد بار مالی برای دولت، از دیگر ایراداتی اس��ت که 
شورای نگهبان به طرح مجلس برای حمایت از آمران به 

معروف و ناهیان از منکر وارد کرده است.
بنابراین این طرح حاال در انتظار رفع ایرادات شورای 
نگهبان از سوی نمایندگان مجلس است که در صورت 
اصرار بهارستان بر آن، باید »حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر« به میز مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام برود تا آنجا، تصمیمی برای یکی از پرحاشیه ترین 

طرح های مجلس نهم گرفته شود.

گپروی خط خبر  شورای نگهبان طرح
 آمران به معروف و ناهیان از منکر  را   رد کرد

   شورای نگهبان از طرح مجلس، 14   ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان در نشس��ت خبری روز 
گذشته که در محل این شورا برگزار شد درباره آخرین 
اعالم نظرهای این شورا درخصوص مصوبات مجلس 
ش��ورای اس��المی و نحوه تأیید صالحیت داوطلبان 

انتخاباتی اطالع رسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نجات اهلل ابراهیمیان، با 
اشاره به بررس��ی طرح دو فوریتی نحوه اجرای بخشی 
از م��اده 160 قانون اساس��ی که مربوط ب��ه وظایف و 
اختیارات وزیر دادگس��تری می ش��ود، تصریح کرد:  
 ش��ورای نگهبان پس از بررس��ی مفصل این طرح، در 
6 بند ایرادات مربوط به قانون اساس��ی و ابهامات خود 
را به مجلس ش��ورای اسالمی منعکس کرده است که 

تاکنون نیز مجلس به آن پاسخی نداده است.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود درباره 
تجمیع انتخابات  اظهار داش��ت: درگیر کردن کشور 
به فاصله های زمانی اندک در انتخابات  مختلف و مهم 
باعث می شود هزینه های بس��یار زیادی صرف شود و 
برای این که ما استفاده بهینه ای از زمان و هزینه داشته 

باشیم، برخی از این انتخابات براساس مصوب قانونی 
تجمیع شده است.

شرایط احراز اصل برائت در بررسی صالحیت
وی در ادامه این نشست در پاس��خ به این سوال که 
اصل برائت در تأیید صالحیت ه��ای کاندیداها به چه 
شکلی ارزیابی خواهد ش��د، گفت: برخی بندهای این 
اصل ازجمله اعتق��اد و التزام عملی به اس��الم و نظام 
مقدس جمهوری اس��المی در چند س��ال اخیر رنگ 
سیاسی به خود گرفته است. در همین زمینه نیز اعتقاد 
به اسالم یعنی فرد، مسلمان باشد که در این مورد بحثی 
وجود ندارد، اما بحث مربوط به التزام عملی مربوط به 
متدین بودن مسلمان است که سوال پیش می آید، آیا 
اصل متدین بودن را باید با اصل برائت سنجید؟ که ما 
اعالم می کنیم شرایط اعالم اصل برائت در این زمینه 

وجود ندارد.
ابراهیمی��ان گف��ت: با اص��ل برائت، عدال��ت احراز 
نمی شود و التزام عملی هم به صرف اصل برائت، احراز 

نمی شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که 
آیا در احراز صالحیت کاندیداها فعالیت های گذش��ته 
آنها در برخی گروه های سیاس��ی مورد بررس��ی قرار 
خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: قانون، عضویت و هواداری 
از گروه ه��ا و اح��زاب غیرقانونی را که مراجع رس��می 
آنها را غیرقانون��ی اعالم کرده اند ج��زو موانع در تأیید 

صالحیت ها می داند.
سوءپیشینه مانع تأیید صالحیت است 

ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ 
به این سوال که آیا کس��انی که در ستادهای انتخاباتی 
کاندیداهای ریاست جمهوری سال های گذشته فعالیت 
داشته اند و محکومیت خود را س��پری کرده اند امکان 
شرکت در انتخابات را دارند یا خیر گفت: ماده 31 قانون 
انتخابات مواردی از محکومیت کیفری را ذکر می کند که 
صرف سابقه به عنوان مانع تلقی شده است، در صورتی 
که فردی به حدود شرعی، اقدام علیه جمهوری اسالمی 
ایران، خیانت، اختالس، کالهبرداری و سوءاستفاده های 
مالی محکوم شود صرف این سابقه محرومیت ولو این که 

اعمال مجازات شده کافی است که ما آن را به عنوان مانع 
در صالحدید کاندیدای مورد نظر تلقی کنیم.وی افزود: 
اگر از این عناوین باشد سپری شدن مدت زمان مجازات 
و محکومیت کافی نیست. وجود سابقه کیفری به عنوان 

مانع برای داوطلبان تلقی می شود.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاس��خ به این سوال 
که ارزیابی ش��ما از س��خنان برخی افراد که نسبت به 
سخنرانی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه انتقاداتی 
داشتند و ادعا و عنوان کردند که این صحبت ها موجب 
جانبداری شورای نگهبان از یک گروه سیاسی خاصی 
می شود چیس��ت گفت: دبیر شورای نگهبان سمت ها 
و نقش های متفاوتی دارد. ایشان دبیر شورای نگهبان، 
خطیب نمازجمعه تهران و یک مبارز باسابقه هستند 
و فق��ط به عنوان عض��و ش��ورای نگهب��ان اظهارنظر 
نمی کنند. بنابراین در مسائل مربوط به شورای نگهبان 
خود ایشان هم تأکید دارند که رسانه ها فقط به مواضع 
 رس��می که از طریق مقام س��خنگویی اعالم می شود 

توجه کنند.

سخنگوی شورای نگهبان: 

 محکومان انتخابات گذشته
 برای انتخابات بعدی ردصالحیت می شوند  
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سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: 

 ایرادات شورای نگهبان
 به طرح مجلس قابل پیش بینی بود

نگهب��ان  ش��ورای 
باالخره روز گذش��ته 
درب��اره ط��رح آمران 
ب��ه مع��روف و ناهیان 
از منکر ک��ه در صحن 
علنی مجلس توس��ط 
نماین��دگان مجل��س 

شورای اس��المی تصویب ش��ده بود، اظهارنظر 
کرد. شورای نگهبان به 14 ایراد به 24 ماده این 
طرح وارد کرد که البته از نظر برخی نمایندگان 
مجل��س، قاب��ل پیش بین��ی ب��ود. محمدعلی 
اسفنانی، س��خنگوی کمیسیون قضایی مجلس 
ش��ورای اسالمی در همین راس��تا گفت و گویی 
با »شهروند« کرد که مشروح آن در پی می آید. 

آقای اسفنانی! بیش�تر ایرادهای شورای 
نگهبان ب�ه این طرح، براس�اس م�واد 57 
و 75 قان�ون اساس�ی اس�ت. در رابط�ه با 
بنده�ای مغای�ر به ای�ن دو اص�ل از قانون 

اساسی توضیح می دهید.
بله. اصل 57 قانون اساسی بر اصل تفکیک قوا 
اشاره دارد و مش��خصا می گوید که تمام قوا اعم 
از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر والیت 
فقیه هس��تند و بر طبق اصول آین��ده این قانون 
اعمال مي گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند. 
فکر می کنم ش��ورای نگهبان برخی بندهای این 
طرح را دخالت در کار برخی ق��وا مخصوصا قوه 

قضائیه دانسته است.
از ط��رف دیگر هم اص��ل 75 قانون اساس��ی 
می گوید ک��ه طرح ه��ای قانونی و پیش��نهادها 
و اصالحاتی ک��ه نماین��دگان درخصوص لوایح 
قانون��ی می گوین��د، در صورتی قاب��ل طرح در 
مجلس اس��ت که در آن طریق جب��ران کاهش 
درآمد یا تأمی��ن هزینه جدید نیز معلوم ش��ده 
باش��د. یعنی محل تأمین بودجه برای آنها سوال 
اس��ت در صورتی که در این زمینه توجیهی که 
در کمیسیون صورت گرفت این بود که ستاد امر 
به مع��روف و نهی از منک��ر در بودجه یک ردیف 
جداگان��ه دارد که هزینه ها از ای��ن ردیف تأمین 
خواهد ش��د. حاال دیگر چ��را همچن��ان مغایر 
قانون اساسی است، نمی دانم و باید دید توضیح 

شورای نگهبان چیست؟
ش�ما به عنوان فردی که عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی هستید، آیا این ایرادها را 

هنگام بررسی این طرح ندیدید؟
دیدیم و اتفاقا طرح هم کردی��م. اما این طرح 
حاصل همکاری مش��ترک دو کمیسیون یعنی 
کمیس��یون حقوق��ی و قضای��ی و کمیس��یون 
فرهنگی ب��ود. این طور نبود که فق��ط ما بتوانیم 
نظر بدهی��م. ضمن این که کمیس��یون حقوقی 
و قضای��ی فق��ط دو نماینده در این کمیس��یون 
مش��ترک داش��ت که این یعنی ما فقط دو رأی 
داش��تیم ک��ه نس��بت به اعض��ای کمیس��یون 
فرهنگ��ی، کمت��ر اس��ت. بنابراین م��ا به عنوان 
اعض��ای کمیس��یون حقوق��ی این ای��رادات را 
پیش بین��ی می کردی��م و ب��رای م��ا غیرقاب��ل 
پیش بینی نب��ود. به نظر م��ا کال اختالف نظر در 
علوم نظری امر بعیدی نیس��ت. ما هم به عنوان 
اعضای کمیس��یون حقوقی و قضایی با قوانین و 
حقوق آشنا هستیم. ش��ورای نگهبان هم قطعا 
همین طور اس��ت ام��ا در این بین ممکن اس��ت 
اختالف نظ��ر هم به وج��ود بیای��د. گاهی حتی 
بین دو قاضی ه��م اختالف نظر به وجود می آید. 

بنابراین طبیعی است.
همان ط��ور که برای ش��ورای نگهبان عمل به 
قانون و تشخیص مواردی که مغایر و یا در جهت 
قانون اساس��ی، مهم اس��ت، ب��رای نمایندگان 
مجل��س هم در نظر داش��تن قانون مهم اس��ت. 
آنچه م��ن می گویم این اس��ت که ب��رای ما این 
طرح اهمیت زیادی دارد و درنهایت می خواهیم 
که به سرانجام برسیم. نه تنها در مورد این طرح 
در مورد طرح هایی که به ش��ورای نگهبان ارایه 
می ش��ود، همه نمایندگان می خواهند، براساس 
قوانین، خروجی نهایی را ببینند. بنابراین درباره 
ایرادات ش��ورای نگهبان به این طرح باید ساز و 

کاری برای کسب نتیجه طراحی شود.
گفتید که ایرادات این طرح را پیش بینی 
می کردید، پ�س حتم�ا راهکارهایی را هم 
باید برای آن در نظر گرفته باش�ید. درست 

است؟
البت��ه نمایندگان مجل��س مک��رر مصوباتی 
داش��ته اند که ش��ورای نگهب��ان به آنه��ا ایراد 
گرفته اس��ت و نمایندگان هم کوت��اه نیامده اند 
و درنهای��ت کار ب��ه اظهارنظ��ر نهای��ی مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظام رس��یده اس��ت. اگر 
نمایندگان به طرح فوق اصرار داش��ته باشند که 

تصمیم گیرنده مجمع تشخیص است.

دو بند دیگر از سیاست های کلی 
انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت 

تصویب شد
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب 
2 بند دیگر از سیاس��ت های کل��ی انتخابات مقرر 
کردن��د: داوطلبان در تبلیغات انتخابات با تقس��یم 
برابر و عادالنه، متناس��ب با امکانات در هر انتخابات 
حس��ب م��ورد از صداوس��یما و دیگر رس��انه های 
دولتی و عمومی بهره مند خواهند ب��ود. به گزارش 
روابط عمومی مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، 
بررس��ی و تدوین سیاس��ت های کلی انتخابات در 
جلسه دیروز )شنبه( مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ریاست آیت اهلل »اکبر  هاشمی رفسنجانی« ادامه 

یافت و 2 بند از این سیاست ها به تصویب رسید.
در این جلس��ه که عالوه بر اکثریت اعضا، وزرای 
اطالعات، کشور و دادگس��تری، رئیس کمیسیون 
ش��وراها و امور داخلی کش��ور در مجلس ش��ورای 
اسالمی و رئیس س��ازمان صداوس��یما نیز حضور 
داشتند، پس از طرح مصوبات پیشنهادی کمیسیون 
سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، اعضا درخصوص موارد مطرح شده، به بحث و 

بررسی پرداختند و موارد زیر به تصویب رسید: 
- انتخابات مجلس شورای اسالمی و شهر و روستا 
در مرحله اول با اکثریت مطل��ق آرا و در مرحله دوم 
با اکثریت نسبی خواهد بود. - داوطلبان در تبلیغات 
انتخاباتی با تقسیم برابر و عادالنه، متناسب با امکانات 
در هر انتخابات حس��ب مورد از صداوسیما و دیگر 

رسانه های دولتی و عمومی بهره مند خواهند بود.

وزیر کشور: 

خللی در انجام وظایف معاونت 
سیاسی پیش نیامده است

رحمانی فضلی با بیان این که فعال معاونت سیاسی 
این وزارتخانه با سرپرست اداره می شود، گفت: هیچ 
خلل��ی در انجام وظایف و مس��ئولیت های معاونت 

سیاسی پیش نیامده است.
به گزارش ایرنا، رحمانی فضلی،  در حاشیه امضای 
تفاهمنامه هم��کاری میان وزارت کش��ور و وزارت 
آموزش وپرورش درباره علت تعیین نش��دن معاون 
سیاس��ی این وزارتخانه افزود: فعال معاونت سیاسی 
وزارت کشور با سرپرست اداره می شود که سرپرست 
این معاونت آقای امیری هستند.  وی ادامه داد: هیچ 
خلل��ی در انجام وظایف و مس��ئولیت های معاونت 
سیاسی پیش نیامده و افرادی که معرفی شدند در 
دست بررسی هس��تند که ان شاءاهلل تصمیم گیری 
می شود. وزیر کشور در پاس��خ به سوال خبرنگاری 
درباره وضع س��ازمان های مردم نهاد زنان و جوانان 
گفت: 600مورد تقاضای جدید داشتیم که مصوب 
ش��ده و فعالیت خود را آغاز کرده اند. وی یادآور شد: 
در مورد کمک به این سازمان های مردم نهاد، مجلس 
ردیف بودجه ای را تصویب نک��رده اما با این حال در 
قبال برخی از فعالیت ها از منابع و اعتباراتی استفاده 
می کنیم. وی در پاس��خ به س��وال خبرنگار دیگری 
در مورد این که برخی احزاب منحله مانند س��ازمان 
مجاهدین دوباره خواهان تأسیس هستند و وزارت 
کشور در این راس��تا چه اقداماتی را انجام می دهد؟ 
گف��ت: ما تابع قانون هس��تیم و طبق کمیس��یون 
ماده 10 که متش��کل از نماینده مجل��س، دولت و 
قوه قضائیه است متناسب با مقررات عمل می شود. 
رحمانی فضلی افزود: کسانی که در این راستا تقاضا 
دارند ما براساس فرآیند با آنها رفتار می کنیم. استعالم 
از وزارت اطالعات و نهادهای مربوطه می گیریم که 
اگر تأیید شوند و شرایط آن افراد مطابق با قانون باشد 
به آنان مجوز می دهیم اما اگر این طور نباشد تحت 

هیچ شرایطی مجوز نخواهیم داد.

 افتخاری: پرونده احمدی نژاد 
در دست بررسی است

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفت: 
هیأت قضایی در حال بررس��ی پرونده احمدی نژاد 
اس��ت. محس��ن افتخ��اری در گفت وگو ب��ا فارس 
درخص��وص آخرین وض��ع پرونده ش��کایت علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی و محمدعلی 
پورمختار رئیس کمیس��یون اص��ل90 مجلس از 
رئیس جمهوری سابق گفت: این پرونده هنوز منجر 
به نتیجه نهایی نشده است.وی افزود: هیأت قضایی 
در حال بررسی پرونده هستند و تحقیقات مقدماتی 
همچنان ادامه دارد. 27 خردادماه  س��ال 92 بود که 
خبر احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری در 

رسانه ها منتشر شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داد: 

مجلس و شورای نگهبان برای افزایش 
نسبی اختیارات وزیر دادگستری 

توافق کرده اند
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت:  ایرادات شورای 
نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری 
به گونه ای رفع ش��د که ه��م امکان س��وال از وزیر 
دادگستری درخصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه 
وجود داشته باشد و هم حد سواالت مشخص بشود. 

به گزارش مهر، محم��د دهقان نماین��ده مردم 
چناران و طرقب��ه با بیان این که مجل��س باید نظر 
شورای نگهبان را مالک قرار دهد، اظهار داشت:  در 
همین راستا با حضور دو نفر از اعضای شورای نگهبان 
ایرادات این شورا به طرح اجرای بخشی از ماده 160 
قانون اساسی را بررسی کرده و رفع کردیم. وی افزود:  
نظر طراحان ب��ا اصالحیه جدید به ص��ورت کامل 
جهت افزایش اختیارات وزیر دادگستری تأمین نشد 
اما این اصالحیه گامی بلند و رو به جلو برای تعامل 
مثبت مجلس و قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری 

و پاسخگویی قوه قضائیه به مجلس است. 

دریچه

محمدرضا عارف با بیان این که در انتخابات  سال 
آینده مجل��س نش��ان خواهی��م داد اصالح طلبان 
همدل هستند، تأکید کرد: اگر به اجماع دست پیدا 
کنیم، بسیار خوشبین هس��تم که بتوانیم حداکثر 

کرسی های مجلس را نیز کسب کنیم.
عارف در گفت وگو با ایلنا، درخصوص برنامه هایش 
برای شرکت در انتخابات گفت: انتظارمان از تشکل ها 
و احزاب اصالح طلب این اس��ت ک��ه با حداقل توقع 
و حداکثر مس��ئولیت پذیری اجازه بدهند پروس��ه 
اجماع را پیگیری کنیم. عارف با ابراز امیدواری برای 
رس��یدن به اجماع در می��ان اصالح طلبان، تصریح 
کرد: اگر به اجماع دست پیدا کنیم، بسیار خوشبین 
 هستم که بتوانیم حداکثر کرسی های مجلس را نیز

 کسب کنیم.
وی از اع��الم راهبردهای انتخابات��ی خود تا پایان  
سال آتی یا ماه های نخست  سال آتی برای انتخابات 
مجلس خب��ر داد و درباره ائت��الف اصالح طلبان با 
اصولگرایان میانه رو و معتدل یادآور شد: بعد از اجماع 
با اصالح طلبان به دنبال بحث ائتالف با اصولگرایان 
معتدل هس��تیم. معتق��دم می توانیم بخش��ی از 
لیست هایمان مشترک باش��د و اگر در مجلس افراد 
مشترک داش��ته باش��یم، این افراد می توانند پایه و 
محور تفاهم و همدلی باشند که این مسأله در پیشبرد 

برنامه های مجلس و پیشرفت کشور موثر است.
همچنی��ن محمدرضا عارف در دی��دار جمعی از 
فعاالن سیاس��ی و مدنی اس��تان اصفهان و اعضای 
بنیاد امید ایرانیان این اس��تان، تأکی��د کرد: برخی 

گروه های سیاسی و رقیب به دنبال این هستند که 
اصالح طلبان از دول��ت زاویه بگیرند به همین دلیل 
باید مراقبت کرد که طرح برخی گالیه ها و نقدها به 

ایجاد شکاف با دولت تعبیر نشود.
وی به عملکرد دولت در بخش های مختلف اشاره 
ک��رد و گفت: روند کل��ی دولت از زمان آغ��از به کار 
خود مطلوب بوده است و باید از دولت حمایت کرد. 
البته در بعضی بخش ها به ویژه درخصوص مس��ائل 
معیشتی مردم و رفع دغدغه های اقشار آسیب پذیر 
باید بیشتر تالش ش��ود. رئیس بنیاد امید ایرانیان با 
اشاره به پرسش های مختلف حاضرین در جلسه در 
ارتباط با انتخابات مجل��س آینده گفت: اگرچه بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری  س��ال گذشته فضای 
عمومی کشور تغییر کرده است اما هنوز تریبون های 
خاص در اختیار رقیب جریان اصالحات است و هر 
چه می خواهند علیه اصالح طلب��ان می گویند و به 
دنبال شکاف و تفرقه در جریان اصالح طلب هستند 
به همین دلی��ل اصالح طلب��ان بای��د در انتخابات 
مجلس آینده با وح��دت و برنامه مح��وری و دوری 
از س��هم خواهی گروهی و حزبی مش��ارکت جدید 
داشته باشند. باید همه گروه های اصالح طلب برای 
 پیروزی تفکر اصالحات تالش و حرکت جبهه ای را 

تقویت کنند.
ع��ارف در پای��ان ب��ا بی��ان این که بین ب��زرگان 
اصالح طل��ب هیچ گونه فاصل��ه ای وجود ن��دارد بر 
ضرورت پی��روزی تفکر اصالح طلب��ی در انتخابات 

مجلس آینده با اجماع کامل تأکید کرد.

خبر

معاون عملی��ات فرمانده��ی حفاظت س��پاه از 
خنثی سازی آخرین عملیات ترور یکی از دانشمندان 
هسته ای توس��ط صهیونیس��ت ها با اقدام به موقع 

حفاظت سپاه خبر داد. 
به گ��زارش فارس، س��رهنگ باقری با اش��اره به 
سی امین سالگرد تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی 
در پنجم دی ماه س��ال 63 گفت:  در آن س��ال ظرف 
چند ماه قریب به 5 هواپیما از ایران ربوده ش��د که 2 
فروند آن مسافری و بقیه در حوزه های دیگر بوده اند.  
وی افزود: لذا در آن زمان امام)س( به آقای محس��ن 
رضایی فرمانده وقت سپاه ابالغ کردند که حفاظت 
از هواپیماها به سپاه واگذار شود و تأکید کردند از این 

پس سپاه را مسئول می دانم. 
باقری درخص��وص هواپیماربایی در چند س��ال 
اخیر گفت:   از سال 89 به بعد هم اقداماتی بوده ولی 
عملیاتی نشده است و افرادی با انگیزه های سیاسی، 
اعتقادی، روانی و اقتص��ادی علی الدوام در این حوزه 

برای ما تهدید هستند. 
معاون عملیات فرماندهی حفاظت س��پاه، تأکید 
کرد:  در حوزه داعش و س��ایر گروه های س��لفی نیز 
آنها درصدد این بودند ک��ه بخواهند از این طریق به 
کشورمان ضربه بزنند ولی خوشبختانه نتوانسته اند 

اقدام عملی داشته باشند. 
وی در بخش دیگری از این گفت وگو اظهار داشت:  
رئیس جمهوری اخیراً در جلس��ه ای از س��پاه برای 
حفاظت از شخصیت ها قدردانی و همکاران ما را مورد 
تقدیر قرار داد و از اقدامات س��پاه در این حوزه اعالم 

رضایت کرد. باقری همچنین به موضوع حفاظت از 
شخصیت های هسته ای اشاره و تصریح کرد:  طبق 
قانون مسئولیت رسمی حفاظت از شخصیت های 
هسته ای به عهده سپاه است اما س��ایر ارگان ها نیز 
در حوزه اختیارات خود وظایفی دارند اما حفاظت از 

شخصیت ها به عهده سپاه است. 
معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه، گفت: در 
دو سال اخیر دشمن صهیونیستی اقدام به عملیات 
ترور یکی از دانش��مندان هس��ته ای کرده بود که با 
حضور به موقع برادران حفاظت س��پاه این عملیات 
خنثی و از آن جلوگیری شد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: ما برای پیش��رفت در این حوزه از هیچ کشور یا 
نهادی استفاده نکردیم اما اکنون درخواست هایی از 
پنج قاره در حوزه آموزش، جزوات درس��ی و انتقال 
تجربیات هم در حفاظت شخصیت ها و هم حفاظت 

هواپیمایی از سپاه صورت گرفته است. 
باق��ری اظهار داش��ت:  اگ��ر ام��روز در حفاظت 
شخصیت ها و هواپیماها آرامش برقرار است دلیل آن 
نبودن دشمن نیست بلکه هوشیاری برادران حفاظت 
سپاه اس��ت زیرا دش��منان انقالب از هر زاویه ای که 

بتوانند به دنبال ضربه زدن به ما هستند. 
معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه در پایان با 
اشاره به اعالم رضایت مقام معظم رهبری از عملکرد 
حفاظت سپاه گفت:   ایشان در جلسه ای ضمن اعالم 
رضایت از عملکرد همکاران ما اعالم کردند هر وقت 
در این حوزه خبری نیست دلیل آن این است که شما 

کار خود را خوب انجام داده اید. 

معاون عملیات حفاظت سپاه: 

داعش به دنبال هواپیماربایی در ایران بود
رئیس بنیاد امید ایرانیان:  

با اصولگرایان معتدل لیست مشترک تنظیم می شود
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تصحیح و پوزش

روز گذشته در همین س�تون گفت وگویی 
با جناب اقای محمد رض�ا راه چمنی با عنوان 
»تعدد احزاب اصولگرا مانع اتحاد آنان است« 
انجام ش�ده بود که در مقدمه این مصاحبه به 
اش�تباه ازجایگاه سیاسی ایش�ان به عنوان 
یک فعال »اصولگرا« یاد شده بود. بدینوسیله 
تصحیح می شود  ایشان سالهاست به عنوان 
فعال اصالح طلب مشغول فعالیت سیاسی اند.


