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آیتاهلل هاشمیشاهرودی در شانزدهمین اجالس خبرگان رهبری:

برای تیم مذاکرهکننده آرزوی موفقیت میکنیم

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
در پی درگذشت حجتاالسالم جباری

اقدامات شجاعانه آیتاهلل جباری
در جبهههای دفاع مقدس در یادها
باقی است
رئیسجمه��وري روز دوش��نبه در پیام��ی
درگذش��ت آیتاهلل س��یدصابر جباری نماینده
مردم مازن��دران در مجلس خب��رگان رهبری را
تس��لیت گفت .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاستجمهوری ،حسن روحانی در پیام خود به
مناسبتدرگذشتاینعالمربانیآوردهاست:
درگذش��ت عالم فرزانه ،معلم عرف��ان ،مدافع
ف��داکار آرمانهای اس�لامی ،حض��رت آیتاهلل
جباری نماینده مردم شریف مازندران در مجلس
خبرگان رهبری موجب تأثر و تألم فراوان ش��د.
هنوز اقدام��ات ش��جاعانه و دلگرمکنن��ده این
روحان��ی انقالب��ی در جبهههای دف��اع مقدس
در ی��اد و خاطرهه��ا باقی اس��ت و نق��ش ارزنده
ایش��ان در راهنمای��ی و حمایت مب��ارزان علیه
اس��تبداد ستمش��اهی در تاریخ پرافتخار نظام
مق��دس جمهوری اس�لامی ایران درخش��ان و
چشمگیر است .اینجانب درگذشت این مجاهد
خس��تگیناپذیر و مفس��ر قرآن را ک��ه در کمال
سادهزیس��تی و زهد عالمانه تأثی��رات عمقی در
ترویج مع��ارف اس�لامی و پرورش انس��انهای
مومن و انقالبی داش��ت ،به محض��ر مقام معظم
رهبری ،مراجع عظام ،حوزههای علمیه و بهویژه
مردم قدرشناس استان مازندران و بیت مکرم آن
مرحوم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند
متعال ،برای روح بلند آن فقید عل ّو درجات و برای
بازماندگانوعالقهمندانصبرواجرمسئلتدارم.
حسنروحانی

رئیسجمهوری درگذشت
امیرناصر کاتوزیان را تسلیت گفت
رئیسجمه��وری روز سهش��نبه در پیام��ی
درگذش��ت امیرناص��ر کاتوزی��ان از حقوقدانان
برجستهایرانیراتسلیتگفت.
در بخشی از این پیام آمده است« :درگذشت
استادارجمندمرحومامیرناصرکاتوزیانموجب
تأثر و تألم ف��راوان گردید .بیش��ک فقدان این
ش��خصیت دانش��مند و پرتالش برای جامعه
حقوقدانان و دانشآموخت��گان علم حقوق که
از آثار ،تألیفات ،خدمات علمی و آموزشی دکتر
کاتوزی��ان بهرههای ف��راوان بردهاند ،ضایعهای
بزرگ اس��ت .اینجانب این ضایع��ه را به جامعه
علمی و حقوقی کش��ور ،همکاران ،شاگردان و
بهویژه خانواده معزز آن استاد گرانمایه تسلیت
میگوی��م و علو درج��ات آن مرح��وم و صبر و
شکیبایی بازماندگان را از خداوند متعال مسألت
مینمایم».

همیشه پای جبهه پایداری در میان نیست
فرشیدغضنفرپور

روزنامهنگار

پیشبینیاش چندان هم دش��وار نبود ،نه آنچنان
که تحلیلگران سیاسی را ش��وکه کند .گلوله برفی که
پس از انتخابات هیأترئیسه مجلس پایین غلتید و بر
سر راهش چنان بزرگ شد که عدد موافقان استیضاح
رضا فرجیدانا را نس��بت به مخالفان بیشتر کرد حاال
چنان عظیم شده که در شورای شهر تهران نیز کرسی
ریاس��ت را برای اصولگرایان بازپس میگیرد و پس از
آن هم حتی یک صندلی در هیأترئیس��ه شورا برای
اصالحطلبانباقینمیگذارد.
اگر تهرانگردیهای مفصل مس��جدجامعی به کار
اصالحطلب��ان نیامد اما جلس��ات منظم فراکس��یون
اصولگرای��ان نتیجهاش تصاحب کامل هیأترئیس��ه
ش��ورای ش��هر ب��ود .از هم��ان یکس��ال پی��ش که
اصالحطلبان از رأی الهه راس��تگو به قالیباف غافلگیر
شدند میش��د حدس زد که ریاست مسجدجامعی بر
شورای شهر موقتی است .انس��جامی را که در روزهای
پیروزی نت��وان حفظ کرد حتماً تا یکس��ال بعد دوام
نمیآورد .احمد مس��جدجامعی در یکسال گذشته
 3رأی باارزش را از دس��ت داده اس��ت .در سوی دیگر
میدان اما جریانهای نوین اصولگرایی نش��ان دادهاند
اگرچه در دوران مدیریت خ��ود چندان بابرنامه عمل
نمیکنند و بالفاصله پس از دس��تیابی به قدرت دچار
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حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی در پیامی ،درگذش��ت صبیه نماینده
ولیفقیهدرجمعیتهاللاحمرراتسلیتگفتند.
متنپیامرهبرانقالببهشرحزیراست:
بسماهللالرحمنالرحیم
«حجتاالس�لا م والمس��لمین جن��اب
آقای حاج س��یدعلی غی��وری دام��ت توفیقاته
درگذش��ت صبیه مکرمه را به جنابعالی و س��ایر
بازمان��دگان محترم تس��لیت میگویم و ضمن
آرزوی صبر و اجر برای خان��دان مصاب ،برای آن
مرحومه از پ��روردگار متعال رحم��ت و مغفرت
مسألت مینمایم».
سیدعلیخامنهای
 ۱۱شهریور۱۳۹۳
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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
در پی درگذشت صبیه نماینده
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر

تشکر میکنیم و خسته نباش��ید میگوییم که در این
مدتکارهایخوبیانجامشدهاستوازآنهامیخواهیم
که با همراهی همه قوا بهویژه همدلی س��ه قوه کشور با
حفظ همدلی و همکاری در مسیر انقالب قدم بردارند.
وی ادامه داد :آنها این مس��یر را با رهنمودهای رهبری
بهویژه  15نکته اخیر که نکات بسیار مهمی است باید
طی کنند .دولت محترم براس��اس آن منشور قوانین را
اصالح کند و قدم بردارد .اما کمتر محفلی از ارکان نظام
است که بحث هستهای و مذاکرات در آن مطرح نشود.
هاشمیشاهرودیهمحمایتمجلسخبرگانراازتیم
مذاکرهکنندگان اعالم کرد و درعینحال گفت :امیدی
بهمسألهمذاکراتهستهای،همانطورکهرهبریگفته
بودند نداریم و فکر میکنیم که سخن نتیجهای ندارد.
تحریمهای اخیر آمریکا هم بر همین اساس بود .البته
ما برای تیم مذاکرهکننده آرزوی موفقیت میکنیم .و
از آنها میخواهیم که از منابع مردم ایران دفاع کنند که
اهتمامتیممذاکرهکنندهنیزبرهمیناست.
دغدغهاقتصاد درمجلسخبرگان
حس��ن نمازی بهعنوان اولین س��خنران پیش از

دس��تور مجلس خبرگان رهبری گفت :امروز ،نیاز
جهان اسالم و کشورهای اسالمی برگرداندن اخالق
اسالمی به بطن جامعه اس��ت و اگر این امر صورت
نگیرد شاهد اس��تبداد فرهنگی در جوامع اسالمی
خواهیم بود ».احمد بهش��تی نماینده مردم استان
ف��ارس در مجلس خبرگان رهب��ری دومین ناطق
پیش از دستور ش��انزدهمین اجالسیه خبرگان با
اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هیأت
دولت با ایش��ان ،دولت محترم را به عمل به منویات
رهبری معظ��م ،توصیه ک��رد و در ادامه15 ،توصیه
راهبردی رهب��ر معظم انق�لاب را یادآور ش��د و از
دولت و رئیسجمهوری محترم خواست این موارد
را س��رلوحه عملکرد خود قرار ده��د و تأکید کرد:
رئیسجمهوری محت��رم همانگونه ک��ه خود در
شعارهایانتخاباتیخودفرمودهاندبهتناسباعتدال
حرکت کرده و اجازه ندهن��د برخی وزیران به بهانه
اعتدالازمسیراعتدال،خارجشوند.سیدعبدالهادی
حسینیش��اهرودی نماینده مردم استان گلستان
در مجلس خبرگان رهبری و س��ومین ناطق پیش

تش��تت و تفرقه میش��وند چنانکه پ��س از پیروزی
احمدینژاد شدند ،اما برای بهدست گرفتن پستهای
مدیریتی برنامهریزیهای دقی��ق دارند .انتخابات روز
گذشته هیأترئیسه شورای شهر تهران نمونه روشنی
از پیشرفت روزافزون نواصولگرایان در فضای سیاسی
کش��ور بود .اگر در صحن بهارس��تان علیرضا زاکانی
دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی آغازگر نطق
مخالفان فرجیدانا بود و درنهایت سخنان الیاس نادران
(عضو جمعی��ت ایثارگران) عزم مجل��س را برای رأی
مثبت به استیضاح جزم کرد در شورای شهر پایتخت
نیز پرویز سروری عضو دیگر جمعیت رهپویان در نقش
لیدراصولگرایانپیروزیقاطعمهدیچمرانرارقمزد.

حاال برخالف تص��ورات قبلی میتوان گفت رهبری
فکر جریانهای نوی��ن اصولگرایی نه با جبهه پایداری
که با گروهی متش��کل از اعضای جمعیت رهپویان و
نیز جمعیت ایثارگران انقالب اس�لامی است .جریانی
که دبیرکل آن رودرروی مجلس میایس��تد و صراحتاً
وی را دیکتات��ور میخوان��د در جدیدتری��ن اقدامش
کرسی ریاست شورای شهر را پس از یکسال به مهدی
چمران بازمیگرداند .بنابراین چندان بيمناسبت هم
نبود که الیاس نادران در نخس��تین واکنش به انتخاب
مهدی چمران بهعنوان رئیس جدید ش��ورای ش��هر
بگوید« :بهطور قطع انتخاب چم��ران حاصل وحدت
اصولگرایان است ...استفاده از تجربیات و حفظ وحدت

اصولگرایان ب��رای انتخاباتهای بع��دی یکی از نکات
ضروری اس��ت که باید نیروهای ارزش��ی بیشتر به آن
توجه کرده و مدنظر قرار گی��رد ».نباید فراموش کرد
که پیروزی محمود احمدینژاد در سوم تیرماه 1384
نیز نتیجه چنین پیوندی بود .در آن زمان این گروهها
تحت عنوان آبادگران انقالب اس�لامی پس از تسخیر
شورای شهر و انتخاب شهردار توانستند در گام بعدی
احمدینژاد را به ریاس��تجمهوری برسانند .اقدامات
هماهنگ و منسجم رهپویان و ایثارگران (بازماندگان
آبادگران) در مجلس تاکنون باعث ش��ده حتی جبهه
پایداری نیز ب��ه دنبالهروی از آنان بپ��ردازد .رودررویی
آش��کار با علی الریجانی بهعنوان شاخص اصولگرایان
سنتی و کلید زدن س��وال و استیضاحهای پیدرپی از
وزرای دولت روحانی تاکنون در دستورکار قرار داشته و
احتماالً از این پس نیز با قدرت ادامه خواهد یافت ضمن
اینکه میتوان پیشبینی کرد با تسخیر هیأترئیسه
شورای ش��هر ،محمدباقر قالیباف شهردار تهران که تا
پیش از این موضعی نه چن��دان نزدیک به این جریان
داشته برای اتحاد مس��تحکمتر با آنان پیشقدم شود
هرچند قالیباف چند هفته پی��ش با طرح موضوعاتی
نظیر تفکیک جنس��یتی در ش��هرداری تهران تالش
ک��رد نزدیکیاش با ای��ن جریان سیاس��ی را در عمل
نشان بدهد اما از این پس با توجه به قدرت یافتن آنان
در شورا نیازمند پیوندهای عمیقتر است؛ پیوندهایی
که به احتمال زیاد نشانههای آن را تا چند روز آینده در
تصمیماتشهردارتهرانخواهیمدید.

ش

حض��رت آیتاهلل خامن��های با ص��دور پیامی
درگذش��ت روحان��ی مجاه��د و عال��م عام��ل،
حجتاالسالم حاج س��یدصابر جباری نماینده
مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام
جمعه بهشهر را تسلیت گفتند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیرهبرمعظمانقالباسالمیمتنپیام
ایشانبهاینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم
«درگذش��ت روحانی مجاهد و مردمی مرحوم
س��یدصابر جباری
حجتاالس�لام آقای ح��اج ّ
رحمهاهلل علیه امام جمعه بهشهر و عضو مجلس
خب��رگان را ب��ه مردم موم��ن و انقالبی اس��تان
مازندران بهویژه مردم عزیز بهش��هر و به جامعه
علمی آن اس��تان و بهخصوص به خاندان محترم
وبازماندگانآنمرحومتسلیتعرضمیکنم.
خدمات ای��ن روحانی بزرگوار در س��نگر تبلیغ
و تبیین و استقامت ایش��ان در خط قویم انقالب و
حضور در صحنههای مردمی ،برای مردم آن سامان
آشکار و مایه نام نیک و ذخیره الهی است انشاءاهلل.
از خداوند متعال رحمت و غفران و حش��ر با اجداد
طاهرینشرابرایآنعالمعاملمسألتمینمایم».
سیدعلیخامنهای
۱۱شهریور

شهروند| افتتاحیه ش��انزدهمین اجالس خبرگان
رهب��ری روز گذش��ته در س��اختمان مجل��س قدیم
درحالی برگزار ش��د که مهدویکنی ،از روز  14خرداد
در بیمارستان بستری اس��ت و این اجالس در غیاب او
هاشمیشاهرودی را در کرسی ریاست میدید .عملکرد
یکس��اله دولت ،مذاکرات هستهای و تحوالت منطقه
ازجملهمقاومتمردمفلسطینازجملهمباحثیبودکه
در سخنرانی افتتاحیه این اجالس مطرح شد .آیتاهلل
هاشمیش��اهرودی نایبرئیس مجلس خبرگان البته
در ابتدای سخنرانی خود در افتتاحیه اجالس شانزدهم
یادی از ریاست خبرگان کرد و گفت که به دلیل کسالت
آیتاهلل مهدویکنی ،جلس��ات بدون حضور او برگزار
میش��ود و البته به س��وابق او هم اش��اره کرد .آیتاهلل
هاشمیش��اهرودی در ادامه س��خنرانیاش بر جایگاه
محوری مجلس خبرگان رهب��ری در نظام جمهوری
اسالمی اش��اره کرد که جمهوریت و اسالمیت نظام را
شامل میشود و از این نظر مجلس خبرگان در هندسه
نظام جمهوری اس�لامی جای��گاه وی��ژهای دارد .البته
مسائل منطقه و بهخصوص فلسطین نیز در افتتاحیه
اجالس خبرگان مطرح ش��د و ش��اهرودی دراینباره
گفت :با اینکه نسلکش��یهای بس��یاری انجام شد و
خانههای زیادی خراب ش��د اما بعد از  50روز ،مقاومت
اسالمی پیروز میشود .ش��اهرودی در ادامه با اشاره به
منهدم کردن پهپاد اسراییلی گفت :چندی پیش خبر
غرورآفرین منهدم کردن پهپاد اس��راییلی که توس��ط
اس��راییلیها وارد کشور ش��ده بود ،به دست نیروهای
مجاهد س��پاه پاس��داران به گوش جهانیان رسید .این
مسألهای اس��ت که با وجود امت همیش��ه در صحنه و
جوانان خردمند است که هرگونه دستاندازی به منابع
ارزی کشور را به شدت پاس��خ میدهد .اما هفته دولت
و نگاهی به عملکرد یکساله کابینه یازدهم نیز از نگاه
نایبرئیس مجلس خبرگان دور نماند و با تبریک هفته
دولت به دولتمردان گف��ت :هفته دولت فرصت خوبی
بود که رئیسجمه��وری گزارشهایی را به ملت بدهد
و ما ضمن بزرگداشت ش��هید باهنر و شهیدرجایی از
رئیسجمهوری آق��ای روحانی و دس��تاندرکارانش

امیدی به مذاکرات هستهای نداریم و فکر میکنیم سخن نتیجهای ندارد

از دستور ش��انزدهمین اجالس��یه خبرگان گفت:
یکی از مس��ائل مهم و ضروری ک��ه باید مورد توجه
قرار گیرد رفع بیکاری بهخص��وص بیکاری جوانان
است که اگر به این مس��أله توجه جدی شود قطعاً
زمینه ازدواج و فرزندآوری جوانان مهیا خواهد شد.
محمد بهرامیخوشکار ،نماینده مردم استان کرمان
در مجلس خب��رگان رهبری چهارمین ناطق پیش
از دستور ش��انزدهمین اجالس��یه خبرگان مسأله
اسرافو توزیعنامتوازن منابعبینغنیو فقیر را یکی
دیگر از دغدغههای اساس��ی دلسوزان نظام دانست
و از دولتم��ردان خواس��ت تا برای رف��ع این نگرانی
برنامهریزی و در راس��تای بهرهوری بیشتر و پرهیز
از اس��راف اقدامات مناسبی را انجام دهند .قربانعلی
درینجفآبادی در حاشیه اجالسیه شانزدهم دوره
چهارم مجلس خبرگان رهب��ری درخصوص طرح
دوفوریتی که در جلسه دیروز مطرح شد ،گفت :در
این طرح مطرح ش��د تمامی اعضای هیأترئیسه و
کمیس��یونهای کنونی خبرگان تا پایان عمر دوره
ی س��ال آینده ابقا ش��وند .وی
چهارم خبرگان یعن 
همچنین درخصوص جایگزی��ن نمایندگان مردم
در مجلس خبرگان که طی دوره فعلی فوت کردهاند
به نامه وزیر کشور به شورای نگهبان و هیأترئیسه
خبرگان اش��اره کرد و افزود :به دلی��ل هزینههای
سنگین برگزاری انتخابات شورای نگهبان اجازه داد
که انتخابات میاندورهای برگزار نش��ود و درنهایت
به صورت همزمان با انتخابات مجلس دهم شورای
اسالمیبرگزارشود.
حاشیههایاجالسشانزدهممجلسخبرگان
به گزارش فارس پس از ورود حس��ن روحانی به
همراه حس��ین فریدون به صحن مجلس خبرگان،
هاشمیرفس��نجانی به احت��رام رئیسجمهوری از
جای خود برخاست .جای خالی  4تن از نمایندگان
مجلس خبرگان ازجمله آی��تاهلل جباری ،آیتاهلل
زرندی ،آیتاهلل مجتهدی و آیتاهلل محمدیگیالنی
کهاخیراوفاتیافتهاندباگذاشتنعکسیادبودوگل
درجایگاهآنهاازدیگرحاشیههایاجالسدیروزبود.

روحاهلل س�پندارند| دولت یازدهم که بر سر کار
آمد ،بنای خ��ود را بر تعامل با دس��تگاه قانونگذاری
گذاش��ت و از هم��ان معرف��ی کابینه نش��ان داد که
قانونم��داری و برنامهری��زی را در دس��تورکار دارد.
حاال دیگر دولتی که الیح��ه بودجه را با  84روز تأخیر
به مجلس میآورد ،رفته بود .دولت یازدهم براس��اس
همان چیزی که قانون تعیین کرده بود ،الیحه را سر
موعدتقدیممجلسکرد.نمایندگانهمخودشاناین
مسأله را تحسین کردند .شورای مشورتی دولت برای
تعیین فرمانداران هم حتی با حضور نمایندگان همان
مناطق تش��کیل میشد و همه چیز نش��ان از تعامل
میداد .مجلس نهم هم با وج��ود آنکه از نمایندگان
اصولگرا تش��کیل ش��ده بود ،اما اکثریت معتدل آن
در قالب فراکس��یون رهروان والیت دیگ��ر از برخی
تصمیمات فراقانونی دولت گذشته به تنگ آمده بود
و با روی کار آمدن حسن روحانی سعی کرد همسویی
بیشتری را در قالب تصمیمات فراکسیونی رقم بزند تا
جایی که یک ماه از عمر دولت نگذشته بود که برخی
از نمایندگان سنگ تشکیل فراکسیون جدیدی را به
سینه زدند که با نام اعتدال ،میخواست نقش همراه
مؤثر دولت در مجل��س را بازی کند .البته همان زمان

بررسی چالشهای میان دولت و مجلس

راه دشوار پاستور  -بهارستان

برخی از مهرهه��ای کلیدی نزدیک ب��ه دولت ،مثل
علی مطهری و محمدرضا تابش مخالفت خودش��ان
را با تشکیل چنین فراکس��یونی اعالم کردند چرا که
پیامد آنرا تضعیف فراکسیون رهروان والیت در برابر
فراکسیون اصولگرایان و جبهه پایداری میدانستند.
البته قرار بود فراکسیون رهروان همان نقش همراهی
با دولت را برای پیش��برد برنامههای کالن کش��ور در
پیش گیرد .اما در عمل آنچ��ه رقم خورد 6 ،کارت زرد
به وزرای کابینه یازدهم بود .تیر خالص این رویه هم
چندی پیش با استیضاح فرجی دانا وزیر علوم شلیک
ش��د .اما فارغ از جناح بندیهای داخل مجلس و نوع
مواجهه آنها با دولت ،ش��اید بتوان ب��ه نقش معاونت
پارلمانی دولت در تعامل ب��ا نمایندگان برای کاهش
هرچه بیشتر تقابلهای دس��تگاه اجرایی با دستگاه
قانونگذاری نگاهی داشت .اصل هفتاد قانون اساسی
تصریح میکند ک��ه رئیسجمهوری و معاون��ان او و
وزیران به اجتماع یا به انفراد ،حق شرکت در جلسات
علنی مجل��س را دارند و میتوانند مش��اوران خود را
همراه داشته باش��ند و در صورتی که نمایندگان الزم
بدانند ،وزرا مکلف به حضورن��د و هرگاه تقاضا کنند
مطالبشان استماع میشود .چنین حضوری که قانون

اساسی هم بر آن تأکید دارد ،در قالب معاونت پارلمانی
رئیس جمهوری و ی��ا وزارتخانهها محقق میش��ود.
این معاونت وظيفه برق��راري رابطه دولت با قوه مقننه
را برعه��ده دارد و درواقع حلقه واس��طی اس��ت میان
نمایندگان و دولتمردان ،تا اگر مشکلی یا نقطهنظری
وج��ود دارد ،از وضع تقابل به تعامل بدل ش��ود که در
نتیجه آن هم افزایی دستگاهها در راستای برنامههای
باالدستی کشور را رقم خواهد زد .البته تردیدی نیست
که برخی از تحرکات داخل مجلس با مقاصد سیاسی
میتواند عملکرد دولت را تا ان��دازهای تحتتأثیر قرار
دهد ،مانند آنچه در م��ورد وزارت علوم رخ داد و منجر
بهکناررفتنفرجیداناشد.بهطوریکهمحمدرضاخباز
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیسجمهوری
در گفتوگو با تدبیر گفته است «استیضاح فرجیدانا
یکاستیضاحتاریخیبودکهباوجودتجربه16سالهدر
مجلستابهحالباچنیناستیضاحیروبهرونشدهام».
اما با این حال بخش��ی از تحرکات سیاسی مجلس با
عناوی��ن مختلف را میت��وان در قال��ب گفتوگوها و
نشستهای مشترک به حداقل رساند .محمدحسین
فرهنگی نماینده مردم تبریز به تازگی دراینباره گفته
است :یک دید اشتباه در بین برخی اعضای دولت وجود

دارد که فکر میکنند وقتی نمایندهای مس��ائل حوزه
انتخابیهاش را دنبال میکند انگار یک مسأله شخصی
را دنبال کرده است درحالیکه ما باید دست به دست
هم بدهیم و میهنمان را آباد کنیم .این نماینده خودش
پیشنهاددادهاستکهمعاونانپارلمانیووزرامیتوانند
با بررس��ی کارشناس��انه خواس��تههای نمایندگان و
پاسخهای منطقی و حساب شده آن را بهعنوان موتور
محرکی برای سیس��تم بوروکراتیک خ��ود ،انتخاب
کنند .به نظر میرس��د برخ��ی از مطالبات منطقهای
نمایندگان ،اگر در نشس��تهای مش��ترک با معاونان
پارلمانی دولت مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد ،شاید
بخشی از مناسبات س��طوح باالتر در مقام استیضاح
اتفاق نیفتد .ناگفته نماند که هماکنون 5وزیر دیگر نیز
در لب مرز استیضاح حرکت میکنند .عملکرد دقیق
و کارشناس��ی معاونین پارلمانی در پاس��خ به مسائل
منطقهای و بررسی امکانهای برخی مطالبات ملی و
مردمی ،دستکم اگر درنهایت احضار وزیر دیگری به
مجلس را هم به دنبال داشته باشد ،اما نقش مؤثری در
روشنکردنخاستگاهسیاسیبرخیتحرکاتمجلس
خواهدداشتتادرچنینفضاییافکارعمومیعملکرد
مسئوالنرابهقضاوتبنشینند.

روی خط خبر
خودمان را
مسئول امنیت منطقه میدانیم
رئیس مجلس با بیان اینکه ما در صحنه مصاف
داریم ،گفت :این یک مصاف واقعی است و ژست
نیست،اولینمصافبینالمللیاستکهیکگوشه
آن مسائل هستهای اس��ت ،غربیها ذیل مسائل
هس��تهای اهداف دیگری را دنبال میکنند ،آنها
نقش ایران در منطقه را مدنظر دارند و میگویند
ایران موازنه قدرت را در منطقه تغییر داده است.
علی الریجانی با یادآوری اینکه انقالب اسالمی
بیداریهایی را در منطقه بهوجود آورده است که
غربیها به انحای مختل��ف با آن مبارزه میکنند،
تصریح کرد :ما خودمان را مسئول امنیت منطقه
میدانیماماشما(غربیها)نمیگذارید.مسلمانان
درحالیکه میتوانند ،امنیت خودش��ان را برقرار
کنند،شماشرایطراغبارآلودمیکنید

دولت ثابت کرده به دنبال
بهبود روابط میان قوا است
معاون پارلمان��ی دولت گفت :دول��ت یازدهم
در بخش سیاس��ت داخلی ثابت کرد که به دنبال
بهبود رواب��ط میان قوا اس��ت بهطوریکه اکنون
شاهد هستیم که بسیاری از نمایندگان مجلس
با لوایح و پیش��نهادات دول��ت موافقت میکنند
و جای��گاه رأی دولت در مجلس بس��یار محترم
اس��ت .حجتاالس�لام مجید انص��اری با مثبت
ارزیابی کردن تعامل میان قوای مجریه و مقننه،
اظهارک��رد :در فصل شش��م قانون اساس��ی در
مبحثی تحت عنوان اختی��ارات و صالحیتهای
مجلس شورای اس�لامی در اصل هشتاد و نهم به
موضوع اس��تیضاح پرداخته شده و دولت یازدهم
نیز تاکنون با احترام نسبت به این حق نمایندگان
رفتارکردهاست.

ماهواره و فیسبوک نباید آزاد شوند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت :در مجلس
انتقاداتی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی میشود،
اما صحبت از استیضاح وی نش��ده است .به گزارش
ایسنا ،غالمعلی حدادعادل در پاسخ به سوالی درباره
برخ��ی اخبار مبنی بر در دس��تور کار ق��رار گرفتن
اس��تیضاح پنج وزیر دیگر دولت یازدهم بیان کرد:
البد آنها که این اخبار را منتش��ر میکنند ،دوست
دارند که پنج وزیر دیگر اس��تیضاح ش��ود .وی ادامه
داد:ماکهبرنامهاینداریم،درحالحاضراستیضاحی
در دس��تورکار مجلس نیس��ت و اینگونه اظهارات
بیشتر برای فضاس��ازی مطرح میشود .حدادعادل
درب��اره راهاندازی پهن��ای باند اینترنت پرس��رعت
خاطرنش��ان کرد :تصمیم��ات ش��ورایعالی فضای
مجازی درباره ای��ن امور مربوط به اینترنت باید اجرا
ش��ود ،مجلس در این حوزه وارد نشده است چرا که
مسئولیت آن به ش��ورایعالی فضای مجازی واگذار
شده است .وی همچنین با بیان اینکه نباید جلوی
ماه��واره و اینترنت رها ش��ده و فیسبوک و تویيتر
آزاد شود اظهار کرد :برای حفظ آرامش فرهنگی در
جامعه نباید مسئوالن مطالب خود را در فیسبوک
بگذارند و رها کردن این مسائل موجب تشنج و تنش
فرهنگیدرکشورمیشود.

قانون از گروههای خودسر
و بدون مجوز حمایت نمیکند
سخنگوی کمیس��یون مش��ترک طرح امر به
معروف و نهی از منکر گفت :قان��ون از گروههای
خودس��ر و بدون مجوز هی��چ حمایتی نمیکند.
به گزارش ایس��نا ،میرهادی قرهسید رومیانی با
بیان این مطلب اف��زود :طرح امر به معروف و نهی
از منکر موجب تزریق بیشتر آرامش و امنیت در
جامعه خواهد بود چرا که این اصل اساسی را قانون
اساس��ی در نظر گرفته که حتی افراد هم بتوانند
نسبت به حاکمیت تذکر لسانی داشته باشند و امر
به معروف و نهی از منکر کنند .وی اضافه کرد :همه
اشخاص در مقابل قانون یکسان و مساوی هستند
و چون درخصوص ام��ر به معروف خ�لأ قانونی
وجود داشت و از آمران به معروف و ناهیان از منکر
حمایت نمیشد و بعضا به آنها تعرض شده و این
مسأله صدمات جانی ،روانی و روحی در پی داشت
ما در قانون مجازات اسالمی این مسأله را آوردهایم
تا کسانی که به آمران به معروف و ناهیان از منکر
تعرض میکنند در مجازات خود مورد تخفیف و
تعلیققرارنگیرند.

علمالهدی :روحانی کمتر وعده میدهد
ش�هروند| مش��هد ،مقصد هش��تمین سفر
استانی حسن روحانی است و حاال معاون اجرایی
رئیسجمه��وری در این ش��هر به س��ر میبرد تا
مقدمات س��فر چیده ش��ود .روز گذشته محمد
ش��ریعتمداری با علمالهدی امام جمعه مشهد و
عباس واعظطبسی تولیت آستان قدس رضوی
دیدارهایی داش��ت .به گزارش ایرنا ،س��یداحمد
علمالهدی امام جمعه مش��هد در دی��دار معاون
اجرایی رئیسجمه��وری گفت :آق��ای روحانی
کمتر وعده میدهد و اولویت را تکمیل پروژههای
نیمهتمام اعالم کرده است که جا دارد از وی تشکر
کنم .امام جمعه مش��هد در این دیدار ،با یادآوری
وضع استثنایی شهر مشهد که س��االنه پذیرای
25میلیون زائ��ر ایرانی و بی��ش از 2میلیون زائر
خارجی اس��ت ،بر اختصاص بودجه خاص ردیف
زیارت تأکید و خواس��تار توجه ویژه به مشکالت
کالنشهر مشهد وبهخصوص وضع حاشیهنشینی
درمشهدشد.

