
شــهروند| رئیس جمهوری در جلســه هیأت 
دولت به سخنانی اشــاره کرد که انگار این روزها به 
زبان مشــترک بدنه دولت و حامیــان او هم تبدیل 
شده است. روحانی ضربه زدن به دولت را در راستای 
ضربه به نظام ارزیابی کرده است؛ سخنانی که البته 
به طور مــداوم در چندماهه اخیر از ســوی او تکرار 
شده و در قبال آن هشدار الزم را داده است. مشابه 
این ســخنان را می توان در آخرین نشست خبری 
ســخنگوی دولت و معاون اول رئیس جمهوری هم 
دید. وجه مشترک تمامی این هشدارها، تخریب ها 
و فرافکنی هــای سازماندهی شــده ای اســت که 
مخالفان و رسانه های همســو با آنان علیه دولت را 

به راه انداخته اند.
روحانــی دیــروز در جلســه هیــأت دولــت 
همچنیــن به تشــریح موضوعاتی چــون روز زن، 
نوع نقادی منتقدان دولت و توان دفاعی کشــور و 

صلح آمیزبودن آن پرداخت.
جنسیت دخالتی در عزت انسانی مرد یا 

زن ندارد
رئیس جمهوری با بیان این که ما مردســاالری، 
زن ســاالری، مرد ســتیزی و زن ســتیزی را قبول 
نداشــته و نه مرد را مایه خیر مطلق می دانیم و نه 
براســاس برخی از افکار نادرســتی که وجود دارد، 
زن را منشــأ شــر می دانیم، گفت: زن و مرد هر دو 
انسان و در پیشــگاه خداوند دارای کرامت و عزت 
هســتند و برتری و مقام آنها وابســته بــه ایمان، 
تقوا و مجاهدت خودشان اســت. روحانی با اشاره 
به این کــه جنســیت دخالتی در کرامــت و عزت 
انســانی مرد یا زن ندارد، افزود: معتقدیم بسیاری 
از فاصله جنســیتی که امروز در جوامع دنیا وجود 
دارد، ناصحیــح و آنچه اســام می خواهد، عدالت 
واقعی جنسیتی است. رئیس جمهوری خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه امروز در فضای اجتماعی جامعه 
ما زنان در پی حقوق واقعی خودشــان هستند و از 
ابتدای پیــروزی انقاب تاکنــون در علم، دانش و 
مشــارکت اجتماعی نقش آفرین بوده اند. روحانی با 
اشــاره به نقش زنان در پیروزی انقاب اســامی و 
تعبیری که امام راحل راجع به این نقش داشته اند، 
گفت: امروز نیز در انتخابات متعــدد در ایران و در 
تمــام تظاهــرات و راهپیمایی ها که بــه نفع نظام 
انجام می گیرد و نیز در مســائل اجتماعی و مشاغل 
مختلف مدیریتی، علمی، دانشــگاهی، پزشــکی و 
مسئولیت های گوناگون، حضور زنان پررنگ است. 
رئیس جمهوری ادامه داد: امروز به واســطه فضای 
مجازی که بــه وجود آمده، زنــان فرصت جدیدی 
برایشان ایجاد شده تا هم نظراتشان را اعام کنند و 
هم دانش و اعتقاد خودشــان را تبیین کرده و برای 
اشــتغال محترمانه و عزتمندانــه در جامعه تاش 

کنند. 
 رئیس جمهوری بهترین سخنگو

از طرف مردم است
روحانی گفت: باید مســائل و مشــکات کشور 
حل وفصل شــود و در این راســتا همه باید دست 
به دســت هم دهیم؛ این طور نیســت که در برابر 
مشکات جامعه فقط دولت مســئول است و بقیه 
سخنگو هســتند. اگر بناست کســی از طرف ملت 

ســخنگو باشــد، این رئیس جمهوری اســت که 
منتخب مردم بــوده و می تواند بهترین ســخنگو 
از طرف مردم، مطالبات و خواســت مردم باشــد. 
رئیس جمهوری با بیان این که نادرست است برخی 
فکر کنند سخنگوی مردم هستند و دولت صرفا باید 
پاسخگو باشــد، اظهار کرد: دولت مسئولیت هایی 
دارد و در برابر مســئولیت های خود پاسخگوست 
و این درحالی اســت که همه نهادهــا، قوا، ارکان و 
ارگان ها در قبال ملت مسئولند و همه باید پاسخگو 
بوده و به قانون اساسی عامل باشند و کسی که طبق 

قانون اساســی می تواند راجع 
به قانون اساســی حــرف بزند، 
سوال کند و تذکر دهد و توضیح 
است  رئیس جمهوری  بخواهد، 
و بنابراین همــه باید به وظایف 

خود به خوبی عمل کنیم.
بعضی ها فکر می کنند 

هنوز دوران انتخابات است 
روحانی با اشــاره به ضرورت 
حفــظ انســجام اجتماعــی و 
اســتقرار اخــاق سیاســی و 
اجتماعــی در جامعه، گفت: در 
این راســتا باید بدانیم انتخابات 

4 ســال یک بار بوده و هــر روز انتخابات نیســت؛ 
مردم در 29 اردیبهشــت پای صندوق آرا آمدند و 
نظر خودشــان را اعام و رئیس جمهوری و اعضای 
شــورا را انتخاب کردند، کما این که در مقاطع دیگر 
نماینــدگان مجلس و خبرگان را به همین شــکل 
برگزیدند. رئیس جمهــوری با بیان این که بعضی ها 
فکر می کنند هنوز دوران انتخابات است و یادشان 
رفته که انتخابات تمام شده، اظهار کرد: بسیاری از 
ســخنان، حرف ها و نکات از طرف افرادی به گوش 
می رســد که وقتی عمق آن حرف شــکافته شود، 
معنایش این اســت که هنوز ما در فضای انتخابات 

و رقابت انتخاباتی هستیم. 
تخریب به معنای نقد نیست 

روحانی با بیان این که امروز روز حل مشــکات 
مردم اســت و همه باید در این مســیر دســت به 

دست هم دهیم، خاطرنشــان کرد: همه حق دارند 
انتقاد کننــد، انتقــاد وظیفه همه و در اســام به 
معنای سخن دلســوزانه و اصاح گرانه است؛ همه 
در برابر پیشوایان و مســئوالن حق نصیحت دارند؛ 
نصیحت همان انتقاد ســازنده و دلســوزانه است 
و تخریب بــه معنای نقد نیســت. رئیس جمهوری 
با اشــاره به این که همه ما بنــدگان خداییم و همه 
باید احساس مســئولیت کنیم، اظهار داشت: باید 
باور کنیم، ضربه به دولت، ضربه به نظام اســت. اگر 
کســی فکر می کند، تضعیف دولت موجب تقویت 
نظام می شود، در اشتباه است. 
بخش بــزرگ مســئولیت و بار 
ســنگین نظام برعهــده دولت 
بوده و صدها  هــزار کارگزار در 
سراسر کشــور به عنوان دولت، 
خادم مــردم هســتند و تاش 
می کنند. روحانی با بیان این که 
بعضی ها فکــر می کننــد اگر 
دولت تضعیف شــد، نهادهای 
دیگر تقویت می شــوند، گفت: 
این طور نیســت؛ ما امــروز در 
یک کشــتی نشســته ایم و اگر 
بخشی از کشتی تخریب شود، 
همه کشــتی با هم غرق می شوند. رئیس جمهوری 
افزود: پیروی از ســیره پیامبر)ص( و ائمه هدی)ع( 
به همین معناست که به دنبال اخاق، انسجام ملی، 
رفاه ملت و حل مشکات مردم باشیم و همه در این 
زمینه احساس مســئولیت کنیم و دست به دست 

هم دهیم.
ایران به فکر زورگویی نخواهد بود

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تحرکات برخی کشــورها در منطقه نســبت به 
ایران و دنبال کردن ماجرای قدیمی ایران هراســی 
از ســوی آنها، گفت: ایــران به دنبــال عزتمندی 
بوده و هســت اما هیچ گاه به فکر زورگویی و تجاوز 
به دیگران نبــوده و نخواهد بود؛ تاریخ هم نشــان 
می دهد که ملت ایران هیچ گاه به ملتی ظلم نکرده 
و سرزمین کســی را غصب نکرده است؛ ما هیچ گاه 

همســایگان خود را بمباران نکرده و هر روز مردم 
منطقه را در فشــار قرار ندادیم و نه تنها مردم را از 
سرزمین خودشان آواره نکردیم، بلکه آوارگان دیگر 
را هم بــه میهمانی پذیرفتیــم. رئیس جمهوری با 
بیان این که ایران کشــوری در مسیر رشد، توسعه 
و پیشرفت اســت، تأکید کرد: همه باید بدانند که 
ما نگران رشد دیگران نیســتیم و می دانیم در این 
منطقه وقتی به تعالی می رسیم که همه با هم رشد 
کنیم و دلمان می خواهد همه کشورهای همسایه و 
منطقه در رشد و در مسیری باشند که موجب تعالی 
مادی و معنوی همه اســت. روحانی با بیان این که 
قدرت اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و 
به ویژه قدرت نظامی جمهوری اسامی ایران علیه 
دیگران نیست، افزود: ما قدرت نظامی مان را تقویت 
نمی کنیم تا کشوری را مورد حمله قرار دهیم، بلکه 
قدرت دفاعی ما صرفا بازدارنده و در شرایطی برای 

دفاع از کشور است.
هیچ کس نباید نگران موشک یا تقویت 

بنیه دفاعی ایران باشد
رئیس جمهوری اظهار کرد: ســاح ما برای صلح، 
تقویت ثبــات و امنیت برای این اســت که دیگران 
قصد تجاوز به کشــورمان را نداشــته باشند؛ پس 
هیچ کس نباید نگران ساح، موشک یا تقویت بنیه 
دفاعی ایران باشــد، چون تاریخ این واقعیت را به ما 
می گوید، ما در طول 40 سال بعد از انقاب به کسی 
تجاوز نکردیم درحالی  که اگر به دنبال سلطه طلبی 
بودیم، در بسیاری از مقاطع، شرایط مناسب وجود 
داشت ولی از هیچ فرصتی سوءاســتفاده نکردیم. 
روحانی با بیــان این که ما از قدرت خــود همواره 
برای تقویت دیگران اســتفاده کردیم، گفت: روزی 
که کشورهای دیگر به هم تجاوز کردند، ما پذیرای 
هر دو بودیــم؛ آن روزی که عراق بــه کویت تجاوز 
کرد، ما در جنــوب پذیرای کویتی هــا و در بخش 
میانی و غرب پذیرای عراقی ها بودیم و دو طرف به 
ما پناه آوردند و به هر دو کمک کردیم و پذیرایی و 
میهمان نوازی کردیــم. رئیس جمهوری اظهار کرد: 
آنهایی که در طول 70 ســال گذشــته در منطقه، 
آشــوب، جنگ و ویرانی را به بــار آوردند و هر روز 
دنبال قتل عام مردم بودند و صبرا و شتیا را درست 
کردند، دیگر جایی ندارد کــه بخواهند دم از خطر 
ایران بزنند. ایران برای هیچ کس خطر نیست. ایران 
برای کل این منطقه ثبات و امنیت اســت؛ البته از 

حقوق خودش به خوبی دفاع خواهد کرد.
 از اختالفات و کینه ها بگذریم

و به یاد مردم باشیم
روحانی با اشاره به نزدیکی ایام  سال جدید ضمن 
اظهار امیدواری از این که  سال آینده ، سال پربرکتی 
برای مردم بــوده و خداوند رحمتش را بیشــتر بر 
ما نازل کند، خطاب به وزرا، معاونین و مســئوالن 
دستگاه های ذیربط در ایام عید نوروز، گفت: در این 
ایام باید دل ها را شست وشــو دهیم و از اختافات و 
کینه ها بگذریم و به یاد حق و مردم باشــیم؛ در این 
ایام همه مسئوالن باید بیشتر به فکر مردم باشند تا 
مردم راحت تر بتوانند اجناس مورد نظر خودشــان 
را فراهم کرده و به راحتی به مســافرت خودشــان 

بپردازند. 

رئیس جمهوری در پاسخ به کسانی که در فکر تضعیف دولت هستند روی خط خبر

جنجال بر سر سوال از رئیس جمهوریضربه به دولت، ضربه به نظام است
از  ســوال  درحالــی  کــه  شــهروند| 
رئیس جمهــوری در موضوع موسســات مالی 
و اعتباری و افزایش نرخ ارز چند روزی اســت 
که از دستورکار مجلس خارج شده اما همچنان 
نمایندگان اصولگرای مجلس پیگیر آن هستند. 
دیروز نقوی حسینی در جلسه علنی مجلس در 
اخطار قانون اساسی گفت: 170 تا 180 نماینده 
سوال از رئیس جمهوری را امضا کردند اما بدون 
این که جلسه ای تشکیل شود، تعداد امضاها به 
حدود 35 امضا رســید. توجیهی در این زمینه 
وجود ندارد. باید دید نحوه پس گرفتن امضاها 
چگونه بوده است، شما باید از شأن مجلس دفاع 
کنید. علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که 
ریاست ساعتی از جلسه علنی دیروز مجلس را 
برعهده داشت، در پاســخ به این اخطار گفت: 
تعداد امضای تقاضای سوال از رئیس جمهوری 
هیچ وقت 180 امضا نبوده است. عده ای نامه ای 
را امضا کردند که ســوال از رئیس جمهوری به 
جریــان بیفتد، این نامه 180 امضا داشــت اما 
اصل سوال 89 امضا داشت که درنهایت از حد 
نصاب کمتر شــد. نایب رئیس مجلس گفت: به 
نظر می رسد خود سوال کنندگان مقصر بودند 
و در هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه برای 
حفظ امضاها تاش نکردند، البته طبیعی است 
ممکن است عده ای امضای خود را پس بگیرند 

اما خاف آیین نامه اتفاق نیفتاده است.
ادعای معامله 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای 
مردم شاهین شهر هم در جلســه علنی دیروز 
مجلس شــورای اســامی در تذکری شفاهی 
اظهار کــرد: دو ســوال از رئیس جمهوری در 
مجلس مطرح شد که برای شفاف سازی است و 
قرار نبود اتفاق دیگری بیفتد. این که به صورت 
مرتب امضاهای ســوال از رئیس جمهوری کم 
و زیاد می شــود، بازخورد خوبی برای مجلس 
ندارد. یک طرح ســوال از رئیس جمهوری در 
مقطعی به 180 امضا رســید امــا بعد از مدتی 
به 80 امضا رســید و باید گفت، اگر نماینده ای 
طرحی را امضــا می کند، باید بــر حرف خود 
پایبند باشــد و اگر نمی خواهــد پایبند بماند، 
بهتر است آن طرح را امضا نکند. نماینده ای در 
مجلس وجود دارد که 6-5بار این طرح سوال را 
امضا کرده است، اما امضای خود را پس گرفته 
است. در این شــرایط از بیرون می گویند، گویا 
در مجلس خریدوفروش صورت می گیرد یا بر 
ســر این موضوع معامله می شود. علی مطهری 
که ریاست جلســه را برعهده داشت، در پاسخ 
به ایــن تذکر گفت: در این جــا دوحالت وجود 
دارد؛ زمانی نماینده ای از توضیحات نمایندگان 
رئیس جمهوری قانــع می شــود و زمانی هم 
عده ای تصور می کنند که بده بســتانی صورت 
گرفته که این مورد دوم خوب نیســت. کسانی 
که امضاهای خود را پــس می گیرند، حق این 

کار را دارند.
 چرا روحانی

خودش را سخنگوی مردم می داند؟!
حجت االسام نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد 
که در روزهای گذشــته بشــدت پیگیر طرح 
ســوال از رئیس جمهوری بــود، در تذکری در 
پایان جلســه دیروز مجلس گفت: اگر قانونی 
در مجلس مصوب شــود و بعد از تأیید شورای 
نگهبان در روزنامه چاپ شــود، بعد از 15روز 
باید اجرا شود، اما در حوزه امر به معروف و نهی 
ازمنکر قانونی داریم که با بی تفاوتی و بی تکلیفی 
دســتگاه های اجرایی علی الخصوص نسبت به 
دســتورات رئیس جمهوری معطل نگه داشته 
شده اســت. وی افزود: علی رغم همه مشکات 
در تصویب این قانون که در شورای حل اختاف 
میان قوا، حق را به مجلس دادند، چرا دولت از 
اجرا استنکاف می کند؟ این نماینده اصولگرای 
مجلــس در ادامه خطــاب به علــی مطهری 
که ریاســت جلســه را برعهده داشت، گفت: 
جنابعالی تذکر ویژه ای بــه دولت بدهید تا این 
قانون اجرا شود. پدر شــما هم حیات جامعه را 
در امر بــه معروف و نهی از منکر می دانســت. 
پژمانفــر بی آن کــه نامــی از رئیس جمهوری 
ببرد، گفــت: برخی حرف نابجایــی در جامعه 
می گویند که »اگر بناســت کســی سخنگوی 
مردم باشد، رئیس جمهوری می تواند سخنگو 
باشد و نه کس دیگری«. این معنایش این است 
که رئیس جمهوری از کارهای اساســی فاصله 
گرفته و در امور غیرمرتبط اظهارنظر می کند. 
تذکر بدهید که هرکس در حوزه خودش حرف 
بزند، رئیس جمهوری در مقام رئیس جمهوری 
در امور اجرایی صنعت و کشاورزی حرف بزند. 
علی مطهری در پاســخ به او بی آن که به بخش 
آخر تذکرش توجهی کند، گفت: در مورد قانون 
امر به معروف، حرفتان درست است و متاسفانه 
همه دولت ها وظیفه ای برای خودشــان قایل 

نیستند و این کار مستلزم اعمال قانون است.
حجت االســام ذوالنوری هم با بیــان این که 
کمیسیون اقتصادی موظف است ظرف یک هفته 
جلســه ای با حضور نمایندگان رئیس جمهوری 
و نمایندگان ســوال کننده برگــزار کند، گفت: 
اگر ســوال کنندگان قانــع نشــدند و تعداد حد 
نصاب امضا ها به کمتر از 73 نرســید، ســوال از 
رئیس جمهــوری در مجلس مطرح می شــود و 
رئیس جمهــوری باید ظرف یک مــاه در مجلس 
حضور یابد. طرح سوال دیگری از رئیس جمهوری 
در پنج محور با موضوعات قاچاق، رکود، بیکاری، 
عدم از بین رفتن تحریم ها و نوسانات قیمت ارز با 

102 امضا مطرح شده است.

 حضور رهبر معظم انقالب
 در منزل ۲ تن از شهدای

حوادث خیابان پاسداران

دفتر حفظ و نشــر آثــار رهبر معظم 
انقالب| رهبر معظم انقاب سه شنبه گذشته 
15 اســفندماه در منزل شهید محمدحسین 
حدادیان- از شهدای اغتشاشات اخیر تهران- 

حضور یافتند.
شــهید محمدحســین حدادیان بسیجی 
جوانی بود که روز 30 بهمن امســال در شــب 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا ســام اهلل علیها 
به دســت اغتشاشــگران در خیابان پاسداران 
تهران به شهادت رســید. ایشان همچنین در 
منزل شهید »سیدعلی اندرزگو« حضور یافتند 
و با ذکر خاطراتی از آن شــهید، یاد او را گرامی 

داشتند.

علی الریجانی خطاب به سیاستمداران

به جای اختالف، فضا را آرام کنید
خانه ملت| علی الریجانی در آیین افتتاحیه 
فــاز چهار طــرح توســعه گــروه بین المللی 
کارخانجات آذرخش گفت: در شــرایط فعلی 
کشــور گفت، الزم اســت سیاســتمداران با 
پرهیز از اختاف ها، فضای کشور را آرام کنند 
و زمینه را برای انجــام فعالیت های اقتصادی و 
افزایش تولید و اشــتغال فراهم نمایند. شهید 
مطهری)ره( می فرمود: »یک کشــور هرچقدر 
هم که آرمان های متعالی داشــته باشــد، اگر 
اقتصاد ســالم نداشته باشــد، به این آرمان ها 
نمی رســد«؛ امــروز آرمان های مــا موجب 
عزت آفرینی شده است اما در بخش اقتصادی 
با مشــکل هایی مواجه هستیم که بایدروی آن 
تمرکز و برای حل مســائل ایــن حوزه تاش 

کنیم.
او ادامه داد: نباید اجازه داد مسائل حاشیه ای 
ذهن مــا را از کارهــای اصلی دور نگــه دارد، 
همچنین نباید اجازه داد ناامیدی و یأس وارد 
فضای جامعه شــود. با وجود مشــکل ها، اگر 
دست به دســت هم دهیم، می توانیم روزبه روز 
کشور خود را آبادتر کنیم و فضای امیدواری را 

در جامعه تقویت نماییم.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران: 
قدرت دفاعی ما قابل مهار نیست

مهر| جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران 
تأکید کرد: کشور ما از مرز مهار فناوری ها عبور 
کرده، لذا توان دفاعی مــا قابل مذاکره، مهار و 
توقف نیست. سردار حسین سامی در حاشیه 
بازدید از نخستین جشنواره »فجر رشد« سپاه 
که صبح امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
درخصوص هدف برگزاری این نمایشگاه اظهار 
داشــت: ما در حقیقت با فورانــی از اطاعات 
فناوری هــا و دانش های نویــن در عرصه های 
دفاعی در این نمایشــگاه مواجه هستیم. وی 
گفــت: در حقیقت بــه نقطه ای رســیده ایم 
که با ترکیــب فناوری های نوین بــا یکدیگر 
فناوری هــای جدیدتری به دســت می آوریم. 
ســامی افزود: امــروز در انــواع فناوری های 
پیشرفته و پیچیده دفاعی در لبه فناوری های 
نوین جهانی حرکــت می کنیم. یعنی آنچه که 
من دیــدم، دانش ها و فناوری هــای مربوط به 
بهبود وضع موشک ها هم از جهت سیستم های 
فرماندهی، کنترل بهبــود کیفیت، موتورهای 
پیشران، سوخت موتورها، سیستم های ناوبری 
و بال و بدنه انواع مختلــف پهبادها با فناوری 
بســیار مدرن و متنوع که عموما حاصل ابتکار 
عمل و خاقیت های جوانان کشــور است، به 
دست آمده است. جانشــین فرمانده جانشین 
کل ســپاه گفت: همین طــور در عرصه های 
مختلف فناوری های مربوط به سیســتم های 
هوایی، دریایی، زمینی، پدافند موشکی و همه 
عرصه های نوین پیشرفته نظامی چشمه های 
جوشانی به وجود آمده و البته به نظر می رسد 

که این دستاوردها محصول چند نکته است.

اعالم وصول طرح در صحن علنی مجلس

 حجتی هم
در صف استیضاح قرار گرفت

خانه ملت| طرح استیضاح وزیر کشاورزی 
اعــام وصــول شــد. اکبررنجبــرزاده، عضو 
هیأت رئیسه مجلس در نشســت علنی دیروز 
مجلس شورای اسامی گفت: طرح استیضاح 
محمود حجتــی وزیر جهاد کشــاورزی را که 
در تاریخ 27 دی 96 به کمیســیون کشاورزی 
ارجاع شــده بود، با توجه به اصــرار 10نفر از 
نمایندگان متقاضی برابر ماده 223 آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اســامی اعام وصول 
شد.  عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی 
تصریح کــرد: مطابق با مــاده 225 آیین نامه 
داخلی مجلس وزیر جهاد کشــاورزی حداکثر 
ظرف مدت 10روز موظف به حضور در مجلس 
و ارایه توضیحــات در جلســه علنی مجلس 

خواهد بود.
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میز سیاست

مرتضوی: هیچ گونه احضار و دعوتی 
از من نشده است

ایسنا نوشت: سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در 
واکنش به خبر صدور حکم جلبش، اعام کرد: تابه حال 
از طــرف اجرای احــکام هیچ گونه احضــار یا دعوتی 
از اینجانب یــا ضامن به عمل نیامده اســت. در پی به 
مصاحبه وکیل عبدالحسین روح االمینی مبنی بر صدور 
حکم جلب برای سعید مرتضوی بخشی از توضیحات 
وی به اســتناد ماده 23 قانون مطبوعات به شرح زیر 
منتشــر می شــود: »تابه حال از طرف اجرای احکام 
هیچ گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل 
نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی 
اقدامی هم صورت گرفته باشد، اینجانب از آن بی اطاع 
بوده و خاف قانون و رویه معمــول در اجرای احکام و 
آیین دادرسی عمل شــده است.« همچنین در بخش 
دیگــری از این جوابیه آمده اســت: »در رابطه با حکم 
صادره از سوی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
که علیرغم احکام برائت قبلی و همچنین برخاف رأی 
قطعی شعبه 38 دیوان عالی کشور و بدون درنظرگرفتن 
موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی 
و دالیل موجــود در پرونده، اینجانــب را درخصوص 
اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه  سال 1388 و در 
راســتای ایفای وظایف قضائی پیرامون اخالگران در 
نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون 
کوچکترین خطا یا گناه یا صدق عنوان مجرمانه ای به 
دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده 
دادرســی و اعمال ماده 477 آیین دادرســی کشوری 
می باشد؛ لذا با عنایت به این که قانونگذار در ماده 477 
قانون آمره مذکور درصورتی که پیرامون حکم قطعی و 
الزم االجرا شرایط فوق البیان حادث باشد و دالیلی مبنی 
برخاف بین شرع بودن اقامه گردد، اظهارنظر و قضاوت 
درخصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه قضائیه 
که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای والیت 
می باشند، واگذار نموده و چون این حق به موجب قانون 
فقط یکبار قابل اعمال است، اینجانب به فوریت درحال 
تنظیم الیحه درخواســت اعمال ماده 477 می باشم 
و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست 

قوه قضائیه که منصوب مقام عظمای والیت اســت و 
الجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند، 
آن را اجابت نموده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از 

برخی جنجال های رسانه ای اعام کنند.«
راهکارهای پیشنهادی ذوالنور

 برای رفع حصر کروبی و موسوی
ایلنا نوشت: رئیس فراکســیون روحانیت مجلس 
که اخیرا از 14ســاعت مذاکره خود با حجت االسام 
کروبی در طول حصر ســخن گفتــه، نظراتش درباره 
حصر و مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 را 
تشریح کرد و ضمن تأکید بر این که احمدی نژاد هیچ 
تقصیری در وقوع آن حوادث نداشــته اســت، معتقد 
اســت که احمدی نژاد یک ضدانقاب تمام عیار است. 
حجت االسام مجتبی ذوالنور نماینده قم گفت: فکر 
می کنم به طورکلی 3 راه برای حل موضوع حصر وجود 
دارد. اول این که این افراد آزاد شوند. با این حال اگر نظام 
یک جانبه این افراد را آزاد کند، نمی تواند جواب مردم 
را بدهد. مردم ســوال خواهند کرد که چطور کسی که 
کوکتلی به سمت بانک انداخته، کسی که موتوری آتش 
زده، کسی که ماموری را مجروح کرده را مجازات کردید 
اما چطور کسانی که در رأس این جریانات بوده و همه 
خسارات را به بار آوردند، یک جانبه آزاد کردید. بنا بر این 
نظام به تخلف از عدالت و ضعیف کشی متهم خواهد شد 
و این شدنی نیست. دوم این است که نظام این افراد را 
محاکمه کند. با توجه به اســتدالالت و مدارکی که در 
اختیار داریم، اگر بنا به محاکمه این افراد باشد ، چیزی 
کمتر از اعدام در انتظارشــان نخواهد بود. او ادامه داد: 
من اعتقادم این است که اگر محاکمه ای اتفاق بیفتد، 
کمتر از اعدام در انتظار سران محترم فتنه نیست و اگر 
چنین اتفاقی بیفتد، یقینا به نفع آنها نخواهد بود و چون 
رســانه های دنیا در اختیار ما نیست، رسانه ها و شریان 
اطاع رسانی دنیا در اختیار غول فضای مجازی است که 
سرورهایش در اختیار بیگانگان است و همان ها هم در 
دوران فتنه، نهایت حمایت را از آن کرده و افکار عمومی 
را تحت تأثیر قرار دادند و در جریان آشــوب های اخیر 
نیز، این آشوب ها را پوشــش دادند که مردم دست رد 
بر سینه آنها زدند. بنابراین در چنین فضای نابرابری ای 

که در فضای مجازی داریم، قاتل را جای قربانی خواهند 
نشاند. بنابراین جمهوری اسامی تدبیر و عقل دارد و در 
بین دو شرایط، شرایطی را انتخاب می کند که ضرری 
کمتر برای مردم به همراه داشته باشد. همین است که 
در حصر هستند و حصر این افراد نیز با نظر شورای عالی 

امنیت ملی است.
گفتند جهانگیری سکوت کند  تا افشاگری نشود

نامه نیوز نوشــت: جال جالی زاده دبیر شــورای 
هماهنگــی اصاح طلبان کــرد، گفت: بــه نظر من 
جهانگیری یکــی از اصاح طلبانی اســت که تاکنون 
در عرصه های مختلف مواضع خود را بیان کرده و فرد 
قابل اعتمــاد و دارای پایگاه قــوی میان اصاح طلبان 
اســت. یکی دیگر از ویژگی های او این است که به عهد 
خود وفادار می ماند. در ایام تبلیغــات انتخاباتی نیز با 
این که توصیه هایی شده بود تا کنار نکشد، به عهد خود 
با روحانی وفادار ماند و کناره گیــری کرد. به نظر من، 
جهانگیری پایگاه خوبی در میان اقشار مختلف مردم 
اســت و اگر در انتخابات 96 نیز کنارگیری نمی کرد، 
رأی می آورد. او ادامه داد: اگر جهانگیری مقابل قالیباف 
نمی ایستاد، روحانی کم می آورد، می توان حدس هایی 
زد. به هرحال خیزبرداشــتن جهانگیــری و اظهارات 
مستند او بود که توانســت قالیباف را به عقب نشینی 
واداشته و روحانی را نجات دهد. بیان مطالب مستند و 
با دلیل موجب افشاگری و برماشدن برخی از ضعف ها 
بود و احتمال می رود که برخی مقامات به او توصیه کرده 
باشند که تندروی نکند. سکوت در مناظره بعدی نیز 
این را می رساند که جهانگیری به خاطر این توصیه ها و 
نمایش حسن نظر خود تغییر رویه داد. من فکر می کنم 
توصیه به سکوت مربوط به زمان انتخابات می شود، چون 
اگر جهانگیری هم مثل قالیباف عمل می کرد، احتماال 

مسائلی طرح می شد که به نفع نظام نبود.
مباحث بین قوا باید در پستوها مطرح شود

خبرآناین نوشت:  اشــرف بروجردی فعال سیاسی 
اصاح طلب با اشــاره به مباحثی که بین قوای سه گانه 
رخ می دهد، پیشــنهاد می کند که ایــن موضوعات در 
پستوها مطرح شود و در انظار عموم قرار نگیرد تا منجر 
به ناامیدی آنان از وضعیت موجود نشود. اشرف بروجردی 

درخصوص هشــدارهایی که این روزها مسئوالن کشور 
اعــم از دولتی و غیردولتی و اصاح طلــب و اصولگرا در 
مورد القــای حس ناامیــدی در جامعه مــی دهند، در 
گفت وگو با خبرآناین عنوان کرد: بحث ناامیدی جامعه 
و نگرانی هایی که مردم نسبت به سرنوشت خود دارند به 
دلیل رویکردهای سیاسی موجود است. وی گفت: معموال 
مردم وقتی می بینند فردی را که برای انتخابش با اشتیاق 
به پای صندوق های رأی رفتنــد و او را برگزیدند، مورد 
هجمه و تعرض لفظی از تریبون هایی که در اختیار کسانی 
است که باید داعیه ماطفت و آرامش بخشی به جامعه را 
داشته باشند قرار می گیرد، نمی توانند احساس ناامیدی 
نکنند. بروجردی تریبون های نماز جمعه و برخی رسانه ها 
از جمله صدا وسیما را از عوامل ایجاد یأس و ناامیدی در 
جامعه دانست و یادآور شد: رسانه ملی عملکرد دوگانه ای 
دارد. گاهی با برنامــه های دولت همراهی می کند اما در 
اکثر موارد نشــان می دهد که به دنبال این نیســت که 
یک چهره مطلوبی از عملکرد دولت به جامعه ارایه کند 
و این باعث نگرانی ها و ناامیدی هایی می شود. این فعال 
سیاســی اصاح طلب در ادامه تاکید کرد: مردم نیاز به 
آرامش دارند تا بتوانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. 
اما وقتی که بی ثباتی ایجاد می شود و دو یا چندگانگی 
در رفتار مدیران ارشد نظام صورت می گیرد، خودبخود 
احساس می کنند که نمی توانند برای زندگی آینده خود 
برنامه ریزی کنند و این باعث دلســردی آنها می شود. 
بروجردی یادآور شد: امروز همه کسانی که دست اندرکار 
امور هستند و مسئولیت دارند و بخصوص کسانی که در 
رأس سه قوه قرار گرفته اند، باید شرایطی را فراهم کنند 
که مردم احساس شادمانی و نشاط و امیدواری به آینده 
و سرزندگی و شادابی داشته باشند. او با تاکید بر اینکه این 
امر باید از سوی همه مســئوالن و نه فقط مسئوالن قوه 
مجریه مورد اجرا قرار بگیرد، گفت: مباحثاتی که بین سه 
قوه در می گیرد، بهتر اســت در پستوها مطرح شود و در 
انظار عموم قرار نگیرد تا منجر به ناامیدی آنان از وضعیت 
موجود نشود. قطعا در بین کسانی که ناقد هستند افرادی 
حاضرند که القای ناامیــدی می کنند. اینها به قصد نقد 
نیامدند بلکه به قصد تخریب آمدند که آثار آن در زندگی 

اجتماعی مردم نمایان می شود. 

امروز در فضای اجتماعی 
جامعه ما زنان در پی حقوق 
واقعی خودشان هستند و از 

ابتدای پیروزی انقالب تاکنون 
در علم، دانش و مشارکت 

اجتماعی نقش آفرین بوده اند. 
امروز به واسطه فضای مجازی، 
زنان فرصت  دارند  تا نظراتشان 

را اعالم کنند


