
شهروند| روز پنجشــنبه ابراز نگرانی یادگار امام در 
نخستین کنگره حزب مجمع ایثارگران نسبت به وضع 
یکی از تاثیرگذاران عرصه انقالب،»برادر و سرور معظم 
خودمان جناب کروبی« تقریبا با مباحث مشــابهی در 
مجلس شورای اسالمی همزمان شد. خبرگزاری ایلنا 
گزارش داد محمدرضا عارف، رئیس فراکســیون امید 
حدود نیم ســاعت پس از آغاز صحــن علنی مجلس 

صندلی خود را ترک و دقایقی با اســحاق جهانگیری 
مذاکره کرد که »به نظر می ســد با توجه به اخبار چند 
ســاعت اخیر در مورد اعتصاب غذای کروبی و اقدامات 
فراکســیون امید برای حل این مشکل، این مهم محور 
مذاکرات رئیس فراکسیون امید و معاون رئیس جمهوری 
بوده است«.خبرگزاری ایلنا همچنین با انتشار عکسی از 
گعده شماری از نمایندگان اصالح طلب با حضور مجتبی 

ذوالنوری، نماینده اصولگرای قم و رئیس فراکســیون 
روحانیون مدعی شد که ذوالنوری در جمع اصالح طلبان 
مجلس به بیان نکاتی درباره موضوع حصر پرداخته است. 
پس از اعالم خبر اعتصاب غذای مهدی کروبی، کمیته 
حصر فراکسیون امید در گوشــه ای از صحن مجلس 
جلسه غیررسمی برگزار و پس از آن با برخی از اعضای 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
گفت وگو کردند. گفته شده که برخی از نمایندگان در این 
زمینه با علی الریجانی، رئیس مجلس هم دیدار و رایزنی 
کرده اند. حجت االسالم مهدی کروبی از صبح چهارشنبه 
در اعتراض به وضعیتش در حصر دست به اعتصاب غذا 
زد که با توجه به وضع نامناسب جسمی، اعتصاب غذای 
وی تا حد زیادی باعث نگران هایی شده بود. خبرگزاری 

ایرنا گزارش داد که قاضی زاده  هاشــمی، وزیر بهداشت 
به دســتور رئیس جمهوری از حجت االســالم کروبی 
عیادت کرده و در جریان وضع سالمتی وی قرار گرفته 
است. قاضی زاده  هاشمی روز چهارشنبه گفت: نیمه شب 
گذشته به من اطالع دادند آقای کروبی پس از آن که چند 
ساعتی غذا میل نکردند، شرایط ضربان و فشار خونشان 
مناسب نبود و به همین دلیل به بیمارستان منتقل شدند 
و تحت  درمان و رسیدگی قرار گرفتند. رسیدگی کامل به 
ایشان انجام شده است و وضع فشار خون، ضربان قلب و 
تغذیه ایشان تحت  کنترل است. درنهایت پس از دیدار 
وزیر بهداشت و برخی از مقامات امنیتی وزارت اطالعات 
با حجت االسالم کروبی و قبول یکی از خواسته های او، 

کروبی اعتصاب غذای خود را شکست.

میز خبر

امام جمعه موقت تهران: 

 اپوزیسیون دولت بودن 
در جمهوری اسالمی جایی ندارد

ایرنا| خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: 
اپوزیسیون دولت بودن در جمهوری اسالمی ایران 
جایی ندارد و هیچ یــک از متدینین و انقالبیون در 

کشور ما اپوزیسیون دولت نیستند.
ســیداحمد خاتمی در خطبــه دوم نماز جمعه 
این هفته تهران که در مصــالی امام خمینی)ره(- 
برگزار شــد، افزود: دولت، دولت مشروع است؛ همه 
دولت های بعد از انقالب با تنفیذ والیت دولت های 
مشروع هستند و همه ما وظیفه حمایت ناصحانه از 
هر سه قوه را داریم؛ ناصحانه یعنی خوبی ها را ببینیم و 
بارک اهلل بگوییم و موارد نقد را سازنده نقد کنیم. امام 
جمعه موقت تهران خطاب به دولت گفت: متدینان را 
نرانید؛ به اینها افراطی و تندرو نگویید؛ روز حادثه اینها 
به کار می آیند؛ انتخابات آزاد انتخاباتی است که بعد 
و حین انتخابات آزادی باشد؛ معقول نیست فردی 
که متدین و الیق است، فقط به خاطر رأی دادن به 
کاندیدای رقیب برکنار شود؛ البته نمی گویم برکنار 

شده یا نشده، آینده را می گویم.

امام جمعه مشهد: 

اگر گزینه روی میز آمریکا نظامی است 
ما هم گزینه حججی روی میز داریم 

ایلنا| امــام جمعه مشــهد در خطبه های نماز 
جمعه این شــهر درباره تهدیــدات آمریکا علیه 
ایران گفت: محسن حججی متولد  سال ۷۰ است، 
نه امام را دیده، نه ۸ ســال دفاع مقدس را دیده، نه 
فداکاری و ایثارگری های هشت سال رزمندگان را 
دیده، متولد سال ۷۰، آخر نسل سوم انقالب، بیاید 
در عرصه شــهادت بر لبه قتله گاه با این رشادت و 
این نگاه نافذ و این شادابی از شهادت بایستد، آمریکا 
می تواند با چنین مملکتی دربیفتد؟ آمریکا می تواند 
بگوید گزینه نظامی روی میز ماست؟ ما هم گزینه 
حججی روی میز داریم، ما حججی نشــان دادیم، 
ایران هم پر از این فرزندان اســت، این تازه متولد  

سال ۷۰ است.
حجت االسالم سیداحمد علم الهدی گفت: این را 
باید توجه داشته باشیم که نیروهایی که از این جا 
می روند، نیروهای اعزامی امام رضا به جبهه اسالم 
هســتند برای مقابله با کفر جهانی، امروز این طور 
نیست که کویر عراق و شام و ساحل دریای مدیترانه 
یک نقطه خارج از مملکت و مرز است، جبهه اسالم 
این جا تشکیل شده، نیرویی که به عنوان مدافع حرم 
می رود در آن جبهه فداکاری و ایثارگری می کند، 
در حقیقت نیرو و اعزامی امام رضا اســت که برای 
توسعه دین اســت که نیرو اعزام می کنند به عراق 

و سوریه.

 در دیدار رئیس جمهوری
 با خانواده شهیدان اصغری ترکانی مطرح شد

 استقالل امروز کشور مدیون روحیه 
و فرهنگ ایثار و شهادت است

رئیس جمهــوری در دیــداری صمیمی با 
خانواده شــهیدان اصغری ترکانی، با تجلیل 
از رشــادت ها، فداکاری هــا و ایثارگری های 
خانواده شــهیدان، جانبــازان و ایثارگران، بر 
لزوم تالش در راســتای تقویت و گســترش 
فرهنگ جهاد و شهادت در کشور و پشتیبانی 

از والیت فقیه تأکید کرد.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهوری، حجت االســالم حســن 
روحانی عصر پنجشــنبه با حضــور در منزل 
شــهیدان علی اکبر، علی اصغــر و محمدرضا 
اصغری ترکانی، با مادر و خانواده این شهیدان 

واالمقام دیدار کرد.
روحانــی با اشــاره بــه رشــادت ها و ایثار 
رزمنــدگان در دوران دفاع مقدس و عزم آنان 
برای پاســخ های محکــم و دندان شــکن به 
دشمن متجاوز، اظهار داشــت: ملت ایران در 
دوران دفاع مقدس در برابر دشمن مظلوم بود 
درحالی که دشــمنان این ملــت از هیچ اقدام 

جنایتکارانه ای دریغ نکردند.
رئیس جمهوری با اشاره به سالگرد بازگشت 
آزادگان ســرافراز به میهن و گرامیداشت یاد 
و خاطره سیدآزادگان شــهید ابوترابی گفت: 
آزادگان مــا در دوران اســارت رنــج فراوانی 
کشــیدند و کار بزرگــی در مســیر عــزت و 

استقالل کشور انجام دادند.
روحانی نحوه شــهادت مظلومانه شــهید 
حججــی را نمونــه ای از جنایــات ســبعانه 
تروریســت های تکفیری در پیشــگاه تاریخ 
و جهانیان برشــمرد و افزود: روحیه، ایمان و 
استقامت این جوانان برای ایستادگی و دفاع از 
حرم ائمه و حیثیت مســلمانان نشان می دهد 
رزمندگان و شهدای ما توانســتند راه ایثار و 
شهادت را در جامعه زنده نگه دارند و این راه را 

برای همیشه پیش روی ملت قرار دهند.
رئیس جمهــوری تأکید کرد: اگــر امروز در 
کشور استقالل داریم و دشمنان اجازه تجاوز 
به این آب و خــاک را به خــود نمی دهند به 
خاطر ایمان جوانــان و روحیه و فرهنگ ایثار 

و شهادت در این کشور است.
کــه  دیــدار  ایــن  در  رئیس جمهــوری 
حجت االسالم والمســلمین شــهیدی معاون 
رئیس جمهــوری و رئیــس بنیاد شــهید نیز 
حضور داشــت، با اهدای لوح تقدیر از خانواده 

معظم شهیدان اصغری ترکانی تجلیل کرد.

اطالعیه دفتر رئیس جمهوری درباره 
تکرار خالف گویی کریمی قدوسی

ایســنا| دفتر رئیس جمهوری طی اطالعیه، 
اظهارات اخیر کریمی قدوســی و تکرار واردکردن 
تهمت جاسوسی به برخی اعضای تیم مذاکره کننده 
هسته ای و همچنین دروغ در مورد دو تابعیتی بودن 
عده ای از مســئوالن دولت را بی پایــه، و از جهات 
مختلف مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی 

مجلس محترم شورای اسالمی دانست.
در قســمت دیگری از این اطالعیه آمده اســت: 
اتهامات وارده از ســوی ایشان عالوه برآنکه مصداق 
بارز جرم نشر اکاذیب و انتساب خالف واقع به قصد 
اضرار به غیرو تشویش اذهان عمومی است، با توجه 
به حساسیت موضوعاتی که ایشان مطرح کرده است 
و نیز با توجه به جنبه بین المللی موضوع، می تواند 

مصداق اقدام علیه مصالح و امنیت ملی قلمداد شود.
این اطالعیه می افزایــد: از آن جا که این اظهارات 
خالف واقع، که جرم مشهود اســت، بارها از سوی 
وزارت اطالعات که مرجع رسمی و مسئول این امر 
است، تکذیب شده و این روند تاثیری در تغییر رفتار 
ایشان نداشته و مسجل شده است که ایشان بر تکرار 
اقدام مجرمانه خــود علیه منافع ملی و امنیت ملی 
اصرار می ورزد، اقدام به موقع مدعی العموم محترم و 
قوه محترم قضائیه را می طلبد. بدیهی است معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری، به طور جدی این موضوع 
را از طریق مراجع حقوقی و قضائی پیگیری خواهد 

کرد.

حجت االسالم سیدحسن خمینی: 

 نباید به دنبال انتقال خصومت 
پس از جنگ باشیم

جماران| یادگار امام در نخســتین کنگره حزب 
مجمع ایثارگران در مورد قابل تســری بودن وجهه 
مثبت دوران جنگ افزود: باید دید چه وجهه مثبتی 
را می خواهیم به این دوران منتقل کنیم. آیا احساس 
دین است؟ چون برخی دوستان ما شهید شدند باید 
آن را تذکار کنیم؟ البته تذکار ارزش ها و فداکاری ها 
خوب اســت. رهبری کاریزماتیک امام اقتضائاتی 
داشــته که با رفتنش تمام شــده؛ خیلی خوب بود 
می شد آن را حفظ کرد ولی آیا امکان آن هست یا آب 
در هاون می کوبیم؟ او تأکید کرد: آرمان هایی در دفاع 
مقدس بوده ولی فرهنگ دفاع مقدس نیست. اولین 
ویژگی فضای جنگ این است که نگاه شما به دشمن 
خصمانه می شود. اگر غیراز این نگاه به دشمن داشته 
باشید، نمی توانید او را بکشید. این نقطه خطرناک 
هر جنگ است چون سرآغاز قســاوت است. این از 
ویژگی هایی است که در پایان جنگ باید تمام شود. 
یادگار امام تصریح کرد: امروز رابطه خوبی بین ایران 
و عراق وجود دارد و حتی بسیاری از مشکالت آنها را 
فرزندان این سرزمین حل می کنند. آنها همان مردمی 
هستند که با ما می جنگیدند. اما در تاریخ بعضا این 
جنگ ها باعث طوالنی شدن خصومت کشورها شده 
و این اصال ویژگی خوبی نیست. بنابراین خصومت 

چیزی نیست که ما به دنبال انتقال آن باشیم. 

پیشنهاد محقق داماد به دولت جمهوری اسالمی: 

»مسالم و محارب« جایگزین تقسیم 
انسان ها به »مومن و کافر« شود

ایلنا| استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که ایمان 
وکفر امری اســت قلبی و نباید در روابط اجتماعی 
اعم از روابط شــهروندی و یا همزیســتی تاثیری 
بگذارد، گفت: برای حل مشــکل اجتماعی جهان 
اسالم پیشنهاد می کنم که تقسیم بندی انسان ها به 
مومن و کافر را که مرتبط با قلوب است کنار بگذاریم 
و در روابط اجتماعی به جای آن تقسیم انسان ها به 
»مســالم و محارب « را قراردهیم. آیت اهلل مصطفی 
محقق دامــاد در بخش دیگری از ســخنان خود با 
بیان این که به نظر من ایمان وکفر امری است قلبی 
و نباید در روابط اجتماعی اعم از روابط شــهروندی 
و یا همزیســتی تاثیری بگذارد، اظهار کرد: تقسیم 
انسان ها به مومن و کافر در روابط اجتماعی بایستی 
جای خود را به »مسالم و محارب « بدهد. منظورم از 
مسالم یعنی کســی که جنگ طلب نیست و سالح 
در دست ندارد و نظم اجتماعی و آسایش دیگران را 
تهدید نمی کند و منظورم از محارب کسی است که به 
هر انگیزه ای به جنگ با ما برخاسته و حیات و آسایش 
ما را هدف گرفته است. با این دسته دوم تا حد توان و 
به قول قرآن محید ماستطعتم من قوه باید جنگید. 
این جنگ نامش دفاع اســت. این استاد دانشگاه با 
تأکید بر این که تردیدی وجود ندارد که مسبب اصلی 
این حوادث تلخ قدرت های استکباری شرق وغرب 
هستند و همگی ساخته دســت آنانند، اظهار کرد: 
سوال در این است که آنان با چه ابزار فکری و عقیدتی 
مردمی را وسیله اهداف سوء خویش قرارمی دهند؟ 
پاسخ این است که آنچه نقش مباشر در این امور دارد 
و نقش انگیزه اصلی را ایفاء می کند نهاد شوم »تکفیر« 
است. این استاد حوزه تصریح کرد: به عنوان یک طلبه 
هفتاد و دوساله ای که اکثر و بلکه تمام عمرش را در 
این عرصه مشــغول بوده و به مطالعه دین شناسی 
گذرانده، برای حل مشــکل اجتماعی جهان اسالم 
پیشنهاد می کنم که تقسیم بندی انسان ها به مومن 
و کافر را که مرتبط با قلوب اســت کنار بگذاریم و در 
روابط اجتماعی به جای آن تقسیم انسان ها به »مسالم 
و محــارب « را قراردهیم. بدین معنا که هر کس که 
اظهار دوستی می کند دست او را بفشاریم و آغوش 
خود را بسوی او بگشاییم. او در پایان گفت: پیشنهاد 
من به دولت جمهوری اســالمی اسالمی ایران این 
است که برای تبیین خط مشی سیاست خارجی خود 
و جدا کردن راه خود با تفکر داعشی که امروز چهره 
اسالم را کریه کرده، رسما با گرفتن الهام از تعالیم اهل 
بیت عصمت)ع( و عقل گرایی شیعی برهمین نقطه 

نظر پای فشارد و به صراحت اعالم دارد.
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مخالف
سیداحســن علوی، نماینده مردم ســنندج در 
مجلس که اتفاقا در مخالفت با معرفی مجدد محمود 
حجتی برای وزارت جهاد کشــاورزی نطق می کرد، 
تلویحا انتقادات مربوط به مدرک تحصیلی این وزیر 
پیشنهادی را ناوارد دانســت و با بیان این که مدرک 
خود نیز همچون وزیر کشاورزی، به جای رشته هایی 
که مســتقیما به این حوزه مربوط باشد، مهندسی 
عمران اســت، تأکید کرد که وزرا بایــد نگاه کالن، 
انسجام یافته و ســازمان یافته داشته باشند و گفت: 
شما جلوی واسطه گران و قاچاق را نمی گیرید. عضو 
فراکســیون نمایندگان والیی با اشاره به افزایش دو 
و نیم برابری قیمت پیاز گفــت: این افزایش قیمت 
به دلیل بیبرنامگی اســت. یک زمانی آن قدر تولید 
سیب زمینی زیاد می شــود که کشاورزان مجبور به 
معدوم کردن آن می شوند و یک زمان دچار کمبود 

می شویم.

موافق
جالل محمودزاده، نماینده مردم مهاباد 
نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد 
کشــاورزی گفت: بدون اغــراق، آقای 
حجتی یکــی از جهادی ترین مدیران 

دولت یازدهم بودند. عضو فراکسیون اهل 
سنت مجلس یادآور شــد: بخش کشاورزی 

فقط معطوف به بخش کشاورزی نیست که مدرک 
مرتبط بخواهد. بخش هایی مثل آبخیزداری و صدها 
طرح دیگر نیز وجود دارد کــه احتیاج به مهندس 
عمران دارد. در ضمن ایشان هشت سال وزیر بودند و 
در جهاد کشاورزی کار کردند. آیا این سابقه به اندازه 
یک مدرک لیسانس دانشگاه نمی ارزد؟ نایب رئیس 
نخست کمیسیون کشــاورزی مجلس با تأکید بر 
مشکالت فرادســتی گفت که همه مشکالت ناشی 
از عملکرد وزیر نیســت و بعضی معضالت ناشی از 

مشکالت ساختاری است.

وزیر پیشنهادی کشاورزی
محمود حجتی نیز با تشکر از سخنان 
موافقان و مخالفان خود گفت: برنامه ای 
که تقدیم نمایندگان شــده، دو بخش 
دارد؛ یک بخش راهبردهــا، رویکردها 
و چالش ها و مســیرهای پیش رو اســت 
و در بخش انتهایی چنــد 1۰ پروژه را معرفی 
کرده ایم که در قالب اجرای اقتصاد مقاومتی اســت 
و در قالب برنامه ششم توسعه نیز آمده و کّمی است. 
حجتی درباره مدرک تحصیلی اش نیز گفت: از ابتدای 
کودکی با کشــاورزی فاصله ای نداشته ام و از طرفی 
کشاورز بوده و هستم. فرض کنید من لیسانس منابع 
طبیعی یا زراعت داشتم، اما در حجم فعالیت های این 
وزارتخانه، صدها رشته وجود دارد و مگر قرار است من 

کار تخصصی ریزبالینی انجام بدهم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با تأکید بر دغدغه 
جدی بــرای بازپرداخت گندمکاران ابراز داشــت: 

هشــت هزار میلیارد را در ردیف بودجه پیش بینی 
کرده ایــم و هم اینک که آهنــگ خرید گندم کمتر 
شده اســت، درخصوص ۵۰ درصد پول گندمکاران 
بــه روز و آرام آرام درحال بازپرداخت بخش دوم پول 
آنها هستیم. حجتی درباره وضع بازپرداخت معوقات 
چایکاران نیز با تأکید بر افزایش 3۰ درصدی صنعت 
چای طی دو، سه سال گذشته اعالم کرد: ۸۰درصد 
بدهی چایــکاران پرداخت شــده و درحال تأمین 
اعتبارات بــرای پرداخت مابقی بدهی ها هســتیم. 
او گفت: بیمه خسارت کشــاورزان در  سال گذشته 
1۲ هزار  میلیارد تومان برآورد شــده است. او خطاب 
به نمایندگان مجلس گفت: آقایان خســارت بیمه 
1۲ هزار میلیاردی کجا و رقم 13۰۰ میلیاردی کجا. 
باید در اعالم ارقام دقت داشته باشیم. حجتی تأکید 
کرد موفقیت های دولت یازدهم تنها به خودکفایی 
در گندم محدود نمی شود و همین موفقیت در شکر 

تجربه شده است.

بررسی رأی اعتماد به محمود حجتی

تریبون جمعه

خبر

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/30- 19/00

صالحیت وزرای پیشنهادی جهاد کشاورزی، دفاع و دادگستری در صحن مورد بررسی قرار گرفت

2 وزیر بی مخالف ، یک وزیر جهادی
شهروند|درحالی که قرار بود نشست علنی روز 
پنجشنبه مجلس همچون 2روز نخست بررسی 
صالحیت وزرای پیشنهادی، در 2 نوبت صبح و 
بعدازظهر و درنهایت تا پیش از اذان مغرب و عشا 
ادامه یابد، به   درخواســت جمعی از نمایندگان 
و با رأی اکثریت حاضــر در صحن، مجلس روز 
پنجشــنبه تنها پیش از اذان ظهر به کار خود 
ادامه داد و در این فرصت، روند بررسی صالحیت 
محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی 
که از روز چهارشنبه آغاز شــده بود را به اتمام 
رســاند و در ادامه صالحیت امیر حاتمی، وزیر 
پیشنهادی دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
و سیدعلیرضا آوایی، گزینه معرفی شده برای 
وزارت دادگستری نیز مورد بررسی قرار گرفت 
و پس از آن هم تعــدادی از نمایندگان موافق و 

مخالف عباس آخوندی، وزیر پیشــنهادی راه و 
شهرسازی نطق کردند اما فرصت به نطق دفاعیه 
خود وزیر نرسید. این درحالی بود که در اتفاقی 
کم سابقه هیچ کدام از نمایندگان در مخالفت با 
وزرای پیشــنهادی دفاع و دادگستری صحبت 
نکردند و مجلس مســتقیما وارد بحث موافقان 
وزرا و ســپس نطق دفاعیه امیر حاتمی و آوایی 
شد. اتفاقی که البته با انتقاد برخی نمایندگان نیز 
مواجه شد و بر این اساس، چند نفر از نمایندگان 
در تذکرهایی جداگانه تأکید کردند که با توجه 
به عدم مخالفت با ایــن دو وزیر، طبیعتا نیازی 
به اظهارنظر موافقان نیســت اما علی الریجانی 
در پاســخ به تمامی این تذکرها تأکید کرد که 
نمی تــوان الزاما مانع از نطــق موافقان در این 

شرایط شد.

مخالف
هیچ نماینده ای در مخالفت با معرفی 
سیدعلیرضا آوایی برای تصدی وزارت 

دادگستری نطق نکرد.
موافق

محمد کاظمی، نماینده مردم مالیر 
در مجلس در موافقت با وزیر پیشــنهادی 

دادگســتری با اشــاره به ســازوکار معرفی وزیر 
پیشــنهادی دادگســتری بنابر اصل 16۰ قانون 
اساسی که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و پذیرش 
رئیس جمهوری محقق می شود، گفت: این سازوکار 
قطعا می تواند موجب نزدیکی و قرابت دو قوه قضائیه 
و مجریه و از طرفی نزدیکی و همدلی قوای سه گانه 
شــود. او با بیان این که وزیر دادگستری باید از سعه 
صدر و بردباری برخوردار باشد و آوایی این ویژگی ها 
را دارد، خاطرنشان کرد: آقای آوایی در جمع قضات 
کشــور به عنوان قاضی نجیب، خوشــنام، پرکار و 
اخالق مدار شناخته می شــود و همه ویژگی الزم 
برای تصدی مسئولیت وزارت دادگستری را دارند و 
به همین خاطر من از رئیس قوه قضائیه برای معرفی 
ایشان تشکر می کنم. نایب رئیس کمیسیون قضائی و 
حقوقی مجلس با بیان این که وزیر دادگستری عالوه 
بر هماهنگی و تنظیم روابط قوای مجریه و قضائیه 
وظیفه مسئولیت ســازمان تعزیرات را هم برعهده 
دارد، عنوان کرد: عملکرد این سازمان در مدت اخیر 
موجب نارضایتی مردم شده و امنیت در بخش های 
تولیدی را به خطر انداخته و الزم اســت برای ایجاد 
امنیت در امر تولید، ایشــان اصالح ســازوکارهای 
سازمان تعزیرات و ساختار و قوانین را دنبال کند. این 
عضو فراکسیون امید ادامه داد: همچنین آقای آوایی 
باید پیگیر قوانین الزم دستگاه قضائی در کمیسیون 
قضائی نیز باشد که با توجه به سوابق آوایی این مسأله 
از سوی ایشان صورت خواهد گرفت. کاظمی یادآور 
شد: قطعا همه نمایندگان انتظار دارند آقای آوایی 
سازوکار مناسبی را برای پاســخگویی به سواالت 
نمایندگان براســاس تعامل با قوه قضائیه به وجود 

آورد.
وزیر پیشنهادی دادگستری

سیدعلیرضا آوایی در تشــریح برنامه های خود 
برای وزارت دادگســتری و دفــاع از آن در صحن 
علنی مجلس گفت: اینجانــب به عنوان عضوی از 
جامعه حقوقی کشــور مفتخرم که چهل  سال در 
محضر حقوق و قضا خدمت کــرده ام؛ تجربه خود 

را جهت گره گشایی از مشــکالت مردم به 
کار خواهــم گرفت. وزیر پیشــنهادی 
دادگستری خاطرنشــان کرد: چه در 
زمانی که از ابتدای انقالب رئیس کل 
دادگســتری در 6 استان بودم و چه در 
زمانی که ریاست ســازمان ثبت احوال 
کشور و مســئول دفتر رئیس جمهوری نیز 
بوده ام، مورد اعتماد نظام قرار گرفتم. او اعالم کرد: 
مهمترین ویژگی برنامه پیشنهادی اینجانب تالش 
برای ارتقاي بیشــتر کارآمدی در راستای تحقق 
آرمان های انقالب اســت که در سه راهبرد تدوین 
شده است. تسهیل روابط بین قوه قضائیه، مجلس 
و دولت و کاهش اصطکاک بین سه قوا از مهمترین 
برنامه های اینجانب است. البته اختالف نظر گویای 
پویایی جمهوری اسالمی است اما مشکل از جایی 
آغاز می شود که این اختالف نظر مدیریت نشود و 
به بحران تبدیل شــود. اصطکاک میان قوا باید با 
سازوکارهای مناسب مدیریت شود چرا که ساختار 
نظام این گونه اســت. آوایی در ادامه گفت: از دیگر 
برنامه های من ارتقاي توانمندی و اثربخشــی در 
حوزه تعزیرات اســت. پاســداری از حقوق ملی از 
وظایف دادگستری است که باید توسط تعزیرات 
انجام دهد. اگر پاســداری نشود شکوفایی اقتصاد 
ملی با چالش مواجه خواهد شد چرا که باید پایدار 
حریم اقتصادی مردم باشیم و بهینه سازی سازمان 

تعزیرات یک ضرورت ملی است.
وزیر پیشــنهادی برای وزارت دادگستری درباره 
مهمترین رئــوس برنامه هایش اظهار کرد: تلطیف 
روابط قوه قضائیه، مجلس و دولت براساس اخالق و 
قانون تالش برای تعدد در اجرای رویه های قانونی، 
ارتقا و به روزرسانی زیرساخت های حقوقی و قانونی 
با ارایه پیشنهاد لوایح مورد نیاز، فراهم کردن موقعیت 
پاســخگویی از ســوی وزیر دادگســتری به قوای 
مجریه و مقننه و قضائیه، کمک به استقرار اقتصاد 
مقاومتی و اجرایی شدن سیاســت های اصل ۴۴ و 
خصوصی سازی در چارچوب وظایف تعریف شده در 
قانون، پیگیری معیشت قضات و کارکنان قوه قضائیه 
و دادگستری، ارتقاي شــاخص های کمی و کیفی 
سازمان تعزیرات و تالش برای پیشبرد یکپارچگی 
قوانین این حوزه، اهتمام به حقوق شهروندی، زنان 
و کودکان و مبارزه با فســاد، تقویت معاون حقوق و 
بشر در زیرمجموعه های وزارت دادگستری برای رفع 

سوءتفاهم های بین المللی از دیگر برنامه هایم است.

بررسی صالحیت علیرضا آوایی
مخالف

هیچ نماینده ای در مخالفت با معرفی 
امیر حاتمی برای تصــدی وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح نطق نکرد. 
این درحالی بود کــه همزمان با اعالم 

حمایت چهره های اصالح طلب مجلس، 
امیرحســین قاضی زاده  هاشــمی و احمد 

امیرآبادی فراهانی دو نماینده اصولگرای نزدیک به 
جبهه پایداری در مشهد و قم در موافقت با معرفی 

این سرتیپ ارتشی برای وزارت دفاع نطق کردند.
موافق

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده اصالح طلب 
مردم تربت جام و تایبــاد در مجلس، درحمایت از 
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: اصالح طلب، اصولگرا، شــیعه و ســنی از 
امیر ســرافراز وطن که افتخارش پوشیدن لباس 
سربازی است، دفاع می کنیم. او گفت: نمایندگان 
مجلس رأی ما به وزیر امور خارجه و وزیر دفاع باید 
متفاوت با بقیه وزرا باشد، زیرا غربی ها باید بدانند 
زمانی که بــا رأی ۹۵ درصدی تحریم ها علیه ما را 
تشــدید می کنند، ما هم با رأی باال این سرداران 
دیپلماســی و دفاعی را انتخــاب می کنیم. امروز 
تمام ایران آماده اند تا مانند حججی برای کشــور 
فدا شوند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و 
حقوقی مجلس گفت: گویا آمریکا فراموش کرده 
که هشت سال جنگ تحمیلی را به ایران تحمیل 
کرده و صدام  هزار میلیارد ریال به ما خسارت زده 
است و ما ۲۵۰ هزار شهید را تشییع کرده ایم. رئیس 
فراکسیون اهل سنت مجلس تصریح کرد: امروز 
ایستاده ایم که از سرباز وطن امیرحاتمی دفاع کنیم 
و از این سرباز وطن قدردانی کنیم. اصالح طلب و 
اصولگرا، شیعه، سنی، فارس، عرب ندارد. همه باید 
از این وزیر حمایت کنیم. او ادامه داد: ایستاده ایم 
که از امیر وارسته و این نظامی باسابقه دفاع کنیم. 
ایشــان زحمات زیــادی در بخش های مختلف 
کشیده اند. رحیمی جهان آبادی تأکید کرد: ارتش 
بی نیــاز از حرف من اســت، آرام و مطیع رهبر به 
وظایف خود عمل می کند و در کنار سبزپوشــان 
سپاه فضایی ایجاد کرده که کسی جرأت فکرکردن 

برای تعرض به ایران را ندارد.
وزیر پیشنهادی دفاع

امیر سرتیپ امیرحاتمی در تشــریح و دفاع از 
برنامه های خود بــرای وزارت دفاع گفت: امروز با 

فرصت های مهمی در داخل و خارج کشور 
مواجه هستیم. در داخل کشور مردم 
با حضور چشــمگیر خود در عرصه 
انتخابات یک بار دیگر به فرماندهان و 
نیروهای مسلح ثابت کردند که برای 
دفاع از کشور و آرمان های نظام از آنها 
پشتیبانی می کنند. او ادامه داد: در سطح 
بین المللی هم بعد از ســال هایی که کشورهای 
مستکبر با زبان تحریم صحبت می کردند، اکنون 
برای مذاکره کردن با کشــورمان نوبت می گیرند. 
امیرحاتمی در رابطه با ایجاد ارتباط وزارت دفاع 
با شــرکت های زیرمجموعه نیز گفت: در کشور 
1۰۰ دانشــگاه و بیش از ۴ هزار شــرکت داریم 
که ما سعی می کنیم این شــرکت ها را از حالت 
پیمانکاری به حالت مشارکتی تبدیل کنیم. تالش 
می کنیم داخل وزارتخانه سرمایه گذاری نکنیم 
تا در خارج از وزارتخانه بتوانند از تأسیســات ما 
برای ارتقای قدرت رسمی و همچنین اقتصادی 
کشور نیروهای دیگر کشــور استفاده کنند. وزیر 
پیشــنهادی دفاع با بیان این که قدرت موشکی 
به ویژه بالستیک و کروز را ارتقا خواهیم داد، اعالم 
کرد: قدرت پدافند هوایی را ارتقــا خواهیم داد. 
نوسازی و قدرت بازدارندگی را پیگیری خواهیم 
کرد و افزایش یگان های واکنش سریع نیز مورد 
توجه خواهند بود. همچنین در حوزه دیپلماسی 
دفاعی به عنوان مکمل و هماهنگ با سیاســت 
خارجی فعاالنه در ایجاد ثبــات در امنیت پایدار 
نقش آفرینی خواهیم کرد. هدف اصلی پیگیری 
در اهداف سیاســت دفاعی کشور در جهت دفاع 
همه جانبه و رویکــرد بازدارندگــی خواهد بود. 
همچنین با توجه به قانون مکملی که مجلس در 
مقابله با تحریم های آمریکا مصوب کرده اســت، 
حمایت از جبهه مقاومت و نیروهای قدس به ویژه 
قاسم سلیمانی که افتخار کشور است را پیگیری 
خواهیم کرد. وزیر پیشنهادی دفاع بیان داشت: 
تسریع در جابه جایی و نوسازی پادگان ها دنبال 
خواهد شد. همچنین پاکســازی میادین مین، 
پشتیبانی حقوق و نهادینه  سازی تعامل با مجلس 
دنبال خواهد شــد. امیرحاتمــی در پایان گفت: 
سخنان خود را با جمله ای از شهید مرتضی آوینی 
به پایان می برم؛ هرکس می خواهد ما را بشناسد 
داســتان کربال را بخواند. اگرچه خواندن داستان 

کافی نیست، اگر دل کربال نباشد. 

بررسی صالحیت امیر حاتمی

به دنبال پیگیری رئیس جمهوری و پس از تحقق یکی از خواسته ها

مهدی کروبی به اعتصاب غذا پایان داد
   وزیر بهداشت و یکی از مسئوالن ارشد وزارت اطالعات به دیدار کروبی رفتند
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