
رئیسجمهوری پاسخبهیکشایعهدربارهدختر
واعظی: سناریونویس خبرنگاران را سر کار گذاشته است

]شهروند[ رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: »درباره اعتباراتی که از محل صندوق 
توسعه ملی تخصیص داده می شود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که 
ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق 

استفاده      می شود.«
از  یکی  به  کرونایی  اعتبارات  تخصیص  درباره  مطلبی  انتشار  درباره  واعظی  محمود 
دانشگاه های کشور به دلیل عضویت فرزند رئیس جمهوری در هیأت علمی این دانشگاه 
اظهار کرد: »همان طور که سخنگوی دولت نیز توضیح دادند، سازمان برنامه و بودجه به 
بسیاری از دانشگاه هایی که نیازمند هستند، کمک کردند و این روند هم ادامه دارد؛ حال 
ممکن است عده ای دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند 

که بودجه دولت را به خاطر این افراد به آن دانشگاه دادند.«
به نوشته ایسنا او با تأکید بر اینکه به جز دانشگاه ها به بیمارستان ها و مراکز دیگر نیز 
کمک هایی شده است، گفت: »درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص 
داده می شود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر 
اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده می شود؛ مگر می شود هر 

کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟«
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: »من درباره عضویت فرزند آقای روحانی در 
هیأت  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرس وجو کردم و به من گفتند که اصال 
چنین چیزی نیست؛ در واقع کسی که نشسته این سناریو را طراحی کرده، خبرنگاران را سر 
کار گذاشته که از مسئوالن در این باره بپرسند در حالی که دختر آقای رئیس جمهوری اصال در 

هیأت علمی آن دانشگاه عضویت ندارد.«

دربارهمحدودیتها کشور مهموزیر دستور
ترددهایبیناستانی در

اجرای دقیق ابالغیه های ستاد ملی مقابله با کرونا توسط عوامل و نیروهای 
مجری و ضابط

 وزیر کشور با دستوری به کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا 
بر ضرورت اهتمام عوامل و نیروهای مجری و ضابط نسبت به اجرای دقیق ابالغیه های ستاد 

ملی تأکید کرد.
کمیته  به  دستوری  با  کشور  وزیر  رحمانی فضلی،  عبدالرضا  »شهروند«  گزارش  به 
امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا بر ضرورت اهتمام عوامل و نیروهای 

مجری و ضابط نسبت به اجرای دقیق ابالغیه های ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد.
متن کامل دستور وزیر کشور و رئیس کمیته  اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 

کرونا به این شرح است:
بسمه تعالی

جناب آقای ذوالفقاری
معاون امنیتی و انتظامی و دبیر کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت 

کرونا
با عنایت به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال پاره ای از محدودیت ها 
کمیته  جلسات  ابالغی  مصوبات  و  کشور  مناطق  برخی  در  بین استانی  ترددهای  در 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد مذکور، ضرورت دارد عوامل و نیروهای مجری و ضابط 
نسبت به اجرای دقیق ابالغیه ها اهتمام الزم را داشته باشند و با لحاظ حقوق شهروندی 
نسبت به توجیه هموطنان درخصوص خطرات عدم رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله 

با کرونا اقدام نمایند.

غالمعباستوسلیدرگذشت
پیام انجمن جامعه شناسی ایران درپی درگذشت غالمعباس توسلی

]شهروند[ غالمعباس توسلی، جامعه شناس برجسته ایرانی، مولف بیش از ده ها کتاب 
در حوزه علوم اجتماعی و از اعضای نهضت آزادی ایران درگذشت. انجمن جامعه شناسی 

ایران در پی درگذشت استاد غالمعباس توسلی نوشت:
استاد بزرگ و پیشکسوت علوم اجتماعی و جامعه شناسی ایران، جناب آقای دکتر 
غالمعباس توسلی بعد از یک دوره بیماری صبح روز بیست وپنجم مهر ۱۳۹۹ در منزل خود در 

تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد.
دکتر توسلی متولد ۱۳۱۴، از نیمه دهه ۴۰ تا نیمه دهه ۹۰ شمسی در کسوت استادی در 
موسسه تحقیقات اجتماعی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها 
آموزش و پژوهش اشتغال داشته،  به تدریس نظریات و حوزه های جامعه شناسی و 
آثار ارزشمندی تألیف و ترجمه کرده اند و بسیاری از دانش آموختگان علوم  همچنین 

اجتماعی افتخار شاگردی ایشان را داشته اند.
استاد دکتر توسلی در دوران پس از انقالب نقش تعیین کننده ای در حفظ و تداوم و 
تثبیت رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی داشت و علوم اجتماعی ایران از این رو 
وامدار تالش های مسئوالنه این استاد فرزانه هستند. او همچنین جزو موسسان و اولین 
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران بود و نقش تعیین کننده ای در ایجاد و تثبیت جایگاه 

انجمن ایفا کرد.
درگذشت این استاد بزرگ جامعه شناسی ایران را به خانواده محترم استاد، به خصوص 
همکار ارجمندمان سرکار خانم دکتر افسانه توسلی، همه همکاران و شاگردان ایشان و 
اجتماع علمی جامعه شناسی و علوم اجتماعی ایران تسلیت عرض می کنیم و برای ایشان 

رحمت و مغفرت و برای خانواده معزز ایشان شکیبایی و طول عمر با عزت مسألت داریم.
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باید پرسید آنچه در دو هفته اخیر از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ح شده است، منطبق با کدام  یک از سخنان امام و رهبر  در اهانت به رئیس جمهوری مطر

معظم بوده است؟
دو هفته پس از سخنان سخیف یک نماینده علیه رئیس جمهوری در صحن علنی 
مجلس و از تریبون عمومی، این بار نماینده دیگری در قالب پیامی توییتری، شخص دوم 
کشور را با عباراتی زشت و وهن آلود مورد خطاب قرار داد و جمالتی را به کار برد که نه در 

شأن قوه مقننه است نه رئیس جمهوری منتخب ملت.
به گزارش »شهروند« به نقل از ایرنا،  درباره این رفتار که از سوی برخی نمایندگان 
مجلس یازدهم ظاهرا به صورت برنامه ریزی شده و ادامه دار جریان دارد، سه نکته قابل 
تأمل است که امید می رود توهین کنندگان و جریان رسانه ای سیاسی حامی آن پاسخگو 

باشند:  
۱. سکوت و بی تفاوتی رئیس و نمایندگان شناخته شده مجلس شورای اسالمی در 
برابر این رفتار همکارشان نه  تنها از منظر اخالقی و اسالمی قابل دفاع نیست بلکه تجربه 
نشان داده به همین موارد ختم نخواهد شد و دور نیست روزی که دامن دیگران را هم 

بگیرد.
گونه  هر  می دهد  نشان  اخیر  دهه  چهار  تحوالت  سیاسی  سیر  و  اتفاقات  مرور 
بی توجهی به گذر از خط قرمزهای اخالقی و دینی در قالب توهین، تهمت، نسبت ناروا 
و… نه به نفع نظام و انقالب تمام شده است نه سودی برای کلیت جامعه اسالمی و 
جریان های سیاسی دلسوز آن خواهد داشت؛ سهل است که این سکوت و بی تفاوتی 
چندی بعد در قالبی دیگر بازتولید خواهد شد و صحنه سیاسی کشور را آلوده خواهد 

کرد.
۲. نگاهی به فلسفه وجودی و تاریخچه کوتاه تشکیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نشان می دهد تا توهین و فحاشی علیه مقام های رسمی کشور 
از سوی برخی جریان های سیاسی رسانه ای، بیش از این باب نشده، الزم است هیأت 

یادشده حداقل در رابطه با رفتار نمایندگان تازه وارد مجلس یازدهم وارد عمل شود.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اگر چه ریشه در مجلس هشتم و  سال ۸۹ دارد اما 
اصل بحث نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی بود که در دیدار نمایندگان مجلس 
ح شد. در یکی از مواد قانون نظارت  هشتم با رهبر معظم انقالب از سوی ایشان طر
مجلس بر رفتار نمایندگان که در  سال ۹۱ تصویب شد »گزارش های مربوط به رفتار خالف 

ح آن بوده که الزم است اعضای هیأت نظارت  شئون نمایندگی« ازجمله بخش های مصر
در مجلس کنونی به آن ورود کنند و مصداق سخنان توهین آمیز اخیر دو نماینده علیه 
رئیس جمهوری را بررسی کرده و مغایرت یا تطابق آن را با »رفتار خالف شئون نمایندگی« 

به صراحت اعالم کنند.
۳. رفتار و گفتار مناسب و منطبق با موازین دینی و اخالقی نمایندگان پارلمان در 
جمهوری اسالمی از موارد مهمی بوده که بارها در سخنان و سیره امام)ره( و رهبر معظم 
انقالب به آن اشاره و تأکید شده است؛ بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در جریان دیدار 
با منتخبان نخستین دوره مجلس شورای اسالمی با نهی نامزدهای نمایندگی مجلس از 
خصومت فردی و پرهیز از تضعیف و توهین به یکدیگر بیان کردند: »اغراض شخصیه را 
باید همه ما کنار بگذاریم. فرضا که من با شما خدای نخواسته یک خرده حساب دارم، در 

مجلسی که مجلس اسالمی است نباید در آنجا به حساب آنها رسیدگی کرد.«
امام امت با تأکید بر التزام عملی به اخالقیات از سوی نمایندگان مجلس تصریح 
کردند: »شما وکیل نیستید که بروید آنجا بنشینید و حساب هایی که خودتان با هم دارید 
صاف کنید. اگر چنین کاری بشود، این انحراف است و غصب است آن محل برای شما. 

شما باید- ان شاءاهلل همین طور هم هست- در آنجا معلم اخالق باشید.«
رهبر معظم انقالب نیز که تشکیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اساسا در جهت 
رهنمودهای ایشان بوده، بارها به مسئوالن و جریان های سیاسی، لزوم رعایت اخالق 
اسالمی و پرهیز از بداخالقی را گوشزد کرده و همواره بر آرامش و رعایت شأن و حرمت 

افراد ضمن آزادی نقد و اظهار نظر تأکید کرده اند.
در جریان دیدار دو  سال پیش مجلسی ها با رهبر معظم انقالب، ایشان با برشمردن 
مصادیق رفتار انقالبی نمایندگان یعنی »رفتار عاقالنه، مدبرانه و مجاهدانه« خاطرنشان 
کردند: »شما در سوگند نمایندگی متعهد می شوید که از مبانی و دستاوردهای انقالب 
و نظام صیانت کنید و عمل به این سوگند جز با رفتار انقالبی به معنای صحیح آن 
ممکن نیست، ضمن اینکه اگر به این تعهد عمل نشود، حضور نماینده در مجلس 
ع دچار اشکال می شود« و درنهایت بحث »نظارت بر رفتار  از لحاظ قانون اساسی و شر
نمایندگان« را حتی از نظارت مجلس بر دولت و دیگر مجموعه ها مهم تر دانستند و 
تأکید کردند: »هیأتی که در این زمینه در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای 

حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند.«
در ماجرای توهین نمایندگان کنونی به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هم 
خ داد، رهبر معظم انقالب در دیدار تصویری با نمایندگان به شیوه  که تیر ماه امسال ر
درست تعامل مجلس با دولت  تأکید کردند و فرمودند که »روابط با دولتمردان باید هم 
ع؛ سوال، تفحص و امثال اینها که در قانون آمده، اینها  با قانون منطبق باشد، هم با شر
حق شماست، باید انجام بدهید، اما توهین نه، دشنام نه، نسبِت بدون علم نه؛ اینها 
حق شما نیست و بعضی اش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثال 

توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقا جایز نیست.«
ح  وقتی رهبر نظام در برابر توهین به یکی از وزیران چنین توصیه مهم و صریحی را مطر

می کنند، واضح است که وهن و بی احترامی به رئیس دولت را هرگز برنمی تابند.
حال از مدعیان اصولگرایی و رفتار انقالبی باید پرسید، آنچه در دو هفته اخیر از سوی 
ح شده است،  برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اهانت به رئیس جمهوری مطر
منطبق با کدام یک از سخنان امام و رهبر معظم بوده است؟ چنین توهین هایی با »اخالق 
اسالمی« مورد نظر بنیانگذار جمهوری اسالمی سازگار است یا رفتار انقالبی مورد اشاره 
رهبر معظم انقالب؟ اگر چنین رفتارهایی با خط مشی اصلی نظام و اصول حاکم بر موازین 
سیاسی کشور و رهنمودهای امام و رهبری همسو نیست، وظیفه هیأت نظارت بر 

نمایندگان و بزرگان مجلس چیست؟

خطقرمزهایاخالقیودینی از گذر
سه نکته قابل تأمل در ادامه روند توهین به رئیس جمهوری در مجلس

روز  اوکراینی  هواپیما  سقوط  سانحه  مورد  در  اوکراین  و  ایران  مذاکرات  دوم  دور 
دوشنبه در تهران برگزار می شود

به گزارش »شهروند« ، در این دور از مذاکرات محسن بهاروند معاون امور حقوقی و 
بین المللی وزیر امور خارجه کشورمان، میزبان معاون حقوقی وزیر امور خارجه اوکراین 
و تیم همراهش است. این مذاکرات از بیست وهشتم مهر تا سی ام مهر در تهران برگزار 
می شود.در جریان این مذاکرات ابتدا جلسات کارشناسی کمیته ها برگزار می شود و 
سپس معاونان وزیران امورخارجه دو کشور در مورد نتایج جلسات کارشناسی بحث 
خواهند کرد. محسن بهاروند، معاون وزیر خارجه و رئیس هیأت ایرانی در این مذاکرات 
در مورد محور رایزنی های تهران و کی یف در این دور از مذاکرات گفت: »در این دور از 
مذاکرات سه جلسه فنی برگزار خواهد شد یکی از این جلسات در مورد بحث های فنی 
است که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد. یک جلسه در مورد مسائل قضائی است 
که همکاران قوه قضائیه انجام می دهند و یک جلسه هم در مورد مسائل حقوقی درباره 

میزان غرامت افراد و هواپیماست.«
بهاروند با بیان اینکه پس از آنکه این سه گروه با یکدیگر مالقات کردند و پیشرفت 
حاصل شد، یک جلسه عمومی خواهیم داشت، افزود: »در آن جلسه من و همتای 
اوکراینی به عالوه همه گروه هایی که با هم مذاکره کردند، حضور خواهیم داشت و 
پیشرفت های آنها را می بینیم.« او ادامه داد: »اگر راهنمایی الزم باشد، راهنمایی هایی را 
انجام می دهیم و قدم های بعدی را تعریف می کنیم که دور بعدی مذاکره باشد. سعی مان 

این است که هر چه سریع تر آن را در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسانیم.«
الزم به ذکر است دور اول این مذاکرات در روزهای نهم و دهم  مرداد  سال جاری به 
سرپرستی محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در شهر 
کی یف اوکراین برگزار شد.  در مالقات هیأت ایرانی با »یوگنی ینین« معاون وزیر امور 
خارجه و هیأت کارشناسی اوکراینی، ابعاد مختلف فنی و حقوقی حادثه بررسی شد و در 

خصوص ادامه مسیر همکاری های دو کشور توافقات الزم به دست آمد.
، نشست مجازی با حضور  پس از مذاکرات دو جانبه معاونان وزرای خارجه دو کشور

نمایندگان کشورهای دخیل در موضوع شامل کانادا، انگلیس و سوئد برگزار شد.
در مالقات  هیأت ایرانی با وزیر امور خارجه اوکراین نیز طرفین با تأکید بر اهمیت 
حفظ و گسترش روابط دوجانبه جمهوری اسالمی ایران و اوکراین، بر ضرورت سریع 

حل وفصل موضوع سانحه سقوط هواپیما تأکید کردند.
چندی پیش محسن بهاروند، معاون وزارت امور خارجه، درباره سفر هیأت ایرانی به 
ریاست خود به کی یف در مصاحبه ای با ایرنا گفت: »این سفر به همراه هیأتی متشکل از ۹ 
نفر از نمایندگان سازمان های ذی ربط از نیروهای مسلح، قوه قضائیه، ریاست جمهوری 
و سازمان هواپیمایی کشوری به اوکراین انجام شد و با همکاران اوکراینی مذاکرات خوبی 

داشتیم.«بهاروند در خصوص مذاکرات با طرف اوکراینی اظهار کرد: »در روز اول سفر با 
نمایندگان ذی ربط اوکراینی و نمایندگان وزارت امور خارجه این کشور مذاکره داشتیم.  
در روز دوم هم با وزیر امور خارجه اوکراین مذاکره کردیم. ما نسبت به مذاکراتی که انجام 
شد تا اینجا خوش بین هستیم و تفاهم خوبی با همکاران اوکراینی داشتیم و سعی 

کردیم که سوءتفاهم ها رفع شود.«
منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، نیز در گفت وگو با آژانس ملی اطالع رسانی 
اوکراین )اوکراینفورم( در مورد این مذاکرات گفته بود: »مذاکرات بین ایران و اوکراین در 
کی یف به بهترین شکل برگزار شد. ما مذاکرات جدی، سازنده و شفافی با طرف اوکراینی 
داشتیم که ۱۱ ساعت طول کشید. در این مدت تمام موضوعات و مسائل مربوط به 

حادثه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«
قضائی،  فنی،  تمامی بخش های  از  متشکل  جامع  و  کامل  ترکیبی  ایرانی  هیأت 
حقوقی و سیاسی بود و هر کدام با همتایان اوکراینی خود ارتباط برقرار کردند. عالوه بر 
این، یک مالقات جداگانه بین دادستان نظامی تهران -که معموال سفر نمی کنند و  به 
درخواست رئیس هیأت ایرانی هیأت را همراهی کردند- با آقای گندوز مامدوف معاون 
دادستان کل اوکراین برگزار شد. سفیر ایران در اوکراین در مصاحبه خود با آژانس ملی 
اطالع رسانی اوکراین در موضوع پرداخت غرامت نیز اعالم کرده است: »پرداخت غرامت 
مثل بقیه موضوعات حادثه یک چارچوب حقوقی و بین المللی دارد. ما در مذاکرات و 
مصاحبه هایی که بعدا انجام شده اعالم کردیم که آماده پرداخت غرامت براساس قواعد 
بین المللی و تعهدات ایران در کنوانسیون هایی که در آنها عضو است، هستیم. این 
نکته به این معنی است که ما هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهیم پذیرفت و 

این یک نکته مهم است.«

جدیدمذاکراتسانحهسقوطهواپیمایاوکراینی دور
برگزاری 3 جلسه فنی، قضائی و حقوقی در ایران

وقتی رهبر نظام در برابر 
توهین به یکی از وزیران 
چنین توصیه مهم و 
ح می کنند،  صریحی را مطر
واضح است که وهن و 
بی احترامی به رئیس دولت 
را هرگز برنمی تابند

سفیر  ایران در اوکراین: 
پرداخت غرامت مثل 
بقیه موضوعات حادثه 
یک چارچوب حقوقی و 
بین المللی دارد. ما در 
مذاکرات و مصاحبه هایی 
که بعدا انجام شده اعالم 
کردیم که آماده پرداخت 
غرامت براساس قواعد 
بین المللی و تعهدات ایران 
در کنوانسیون هایی که در 
آنها عضو است، هستیم


