
ش�هروند|  روز گذش��ته اتفاق��ی رخ داد که 
ب��ه برخی از نماین��دگان مجلس ثاب��ت کرد که 
دانش آش��تیانی گزینه قطعی رئیس جمهوری 
برای تصدی وزارت علوم اس��ت نه گزینه ای برای 
رأی نیاوردن. نپذیرفتن اس��تعفای میلی منفرد 
و س��منانیان معاون آموزش��ی و رئی��س مرکز 
هیات های امن��ای این وزارت علوم روز گذش��ته 
از سوی نجفی، این ش��ائبه را مطرح کرد که قرار 
نیس��ت چیزی تغییر کن��د اما دانش آش��تیانی 
وزیر علوم پیش��نهادی در گفت وگوی��ی با ایرنا، 
تلویحا اعالم کرد که در ص��ورت اخذ رأی اعتماد 
اس��تعفای آنها را می پذیرد. وی گف��ت: » این  دو 
مدیر از نیروهای شایسته و توانمندی هستند که 
می توانند در سنگرهای مختلف به نظام خدمت 

کنند.«
به این ترتیب یکی از ایرادهایی که نمایندگان 
مخال��ف فرجی دان��ا، وزیر س��ابق عل��وم در روز 
استیضاحش مطرح می کردند از میان رفته است 
و این بار حداقل  روی کاغذ دلیلی برای رأی ندادن 
به دانش آشتیانی وجود ندارد. حضور میلی منفرد 
و س��منانیان در وزارت علوم آن قدر حساس��یت 

نمایندگان را برانگیخته بود که عبدالوحید فیاضی، 
نماینده نور در مجلس در گفت وگویی به »شهروند« 
در همین زمینه می گوید: عملکرد وزارت علوم قابل 
اطمینان نیست چراکه نجفی می توانست استعفای 
سمنانیان و میلی منفرد را قبول کند و نشان دهد که 
عملکرد وزارتخانه تغییر می  کند ولی این اقدام نشان 
از ادامه روند قبلی دارد. اما از س��وی دیگر حمیدرضا 
جالیی پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی 
طی گفت وگویی با »ش��هروند« بر این باور اس��ت که 
سابقه اجرایی میلی منفرد و سمنانیان بسیار درخشان 
است و به همین دلیل قبول نکردن استعفای این دو 

توسط نجفی، کاری بسیار درست بوده است. 
دولت از مجلس نظرخواهی نکرده است 

یک��ی از ایراده��ای نمایندگان مجل��س به دولت 
این اس��ت که چرا حس��ن روحانی برای معرفی وزیر 
پیش��نهادی اش از نماین��دگان مجلس مش��ورت 
نمی گیرد. به گفته کاظم اکرمی، وزیر اسبق آموزش 
و پ��رورش، در قانون چنین ضرورتی وج��ود ندارد و 
انتظار نمایندگان دراین باره درس��ت نیس��ت. با این 
حال غالمعلی جعفرزاده ایمن آب��ادی یکی از اعضای 
فراکسیون رهروان در گفت و گویی با ایلنا، می گوید: 
دولت باید رایزنی و مشورت های الزم را با نمایندگان 
داشته باشد اما به لحاظ اخالقی رفتار مناسبی از دولت 

ما ندیده ایم. نیم نگاهی به رابطه دولت های گذشته با 
مجلس )حداقل هشت سال ریاس��ت احمدی نژاد( 
چیزی مبنی بر مش��ورت رئیس دولت با نمایندگان 
بر س��ر معرفی وزرای پیش��نهادی دیده نمی ش��ود. 
محس��ن رهامی، دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین 
دانشگاه ها هم با تکیه به همین مطلب به »شهروند« 
می گوید:  مجلس حق ندارد، استقالل قوه مجریه را 
زیر سوال ببرد. براساس اصل تفکیک قوا هیچ قوه ای 
حق دخالت در ام��ور قوه دیگر را ن��دارد و همین که 
نمایندگان مجلس انتظار دارند تا بر س��ر این مسأله 
مشورت شود، انتظار نادرس��تی است. مجلس بهتر 
اس��ت به وزرای دولت اعتماد کند و اجازه دهد به کار 

خود ادامه دهد. 
حضور در حوادث ۸۸

آنچه نمایندگان مجلس تاکنون ب��ه آن اصرار 
داش��تند و به نوعی آن را کلیدواژه مخالفتش��ان 
با وزرای پیش��نهادی دول��ت در ای��ن وزارتخانه 
عنوان کرده اند، حضور در فتنه 88 است. زاهدی، 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در 
گفت وگویی با مهر در همین رابطه اعالم کرده است 
یکی از عواملی که در رأی اعتماد به وزیر علوم نقش 
تعیین کننده ای دارد، حضور در فتنه 88 اس��ت. 
بیژن نوب��اوه هم در این زمین��ه طی گفت وگویی 
با میزان مدعی ش��ده اس��ت که نقش ای��ن وزیر 

پیشنهادی در فتنه 88 همچنان زیرسوال است. 
حال آن که سوابق دانش آشتیانی و عملکرد او در 
عرصه های مختلف کامال روشن و واضح است که 
نمایندگان می توانند به آن مراجعه کنند و محسن 
رهامی هم در گفت وگویش با »شهروند« تأکید کرد 
که چرا نمایندگان به مسائل فرعی تکیه می کنند. 
چرا به جای نگاهی به س��وابق علمی دکتر دانش، 

مسائل حاشیه ای را مطرح کنند؟ 
چرا نمایندگان رأی اعتماد نمی دهند؟

ام��ا این ک��ه چ��را نماین��دگان مجلس ب��ه وزرای 
پیش��نهادی دولت برای وزارتخانه عل��وم رأی اعتماد 
نمی دهند و بیش از س��ایر وزارتخانه ها س��ختگیری 
می کنند، سوالی است که محسن رهامی به آن اینگونه 
پاسخ می دهد: پایگاه دانشگاه برای نمایندگان مجلس 
بسیار مهم است و آنها نمی خواهند این پایگاه را از دست 
بدهند همچنین محمدرضا جالیی پور نیز در پاسخ به 
این سوال به »ش��هروند« می گوید: برخی انتظار دارند 
که دولت طبق نظر آنها کار کند ولی دولت نمی تواند 
دس��تورالعمل حامیان رقیبش را اجرا کند و روحانی 

نشان داده که با وعده هایش صادق است. 

گپروی خط خبر

احزاب

مخالفت به کدام دلیل
بررسی »شهروند« درباره دالیل مخالفان برخی نمایندگان با وزیر علوم پیشنهادی 

شهروند| نمایندگان مجلس با 150 رأی موافق، 
33 رأی مخالف و 12 ممتنع از مجموع 213 نماینده 
حاضر با کلیات طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی 
از اصل 160 قانون اساسی که تعیین تکلیف وظایف 

وزیر دادگستری را به دنبال دارد موافقت کردند. 

مخالفت مجلس با عزل وزیر دادگستری 
براساس گزارش رئیس قوه قضائیه

نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه 
رس��یدگی به این طرح با ال��زام رئیس جمهوری بر 

عزل وزیر دادگستری براس��اس گزارش رئیس قوه 
قضائیه، مخالفت کردند. در جریان رسیدگی به این 
ماده علی مطهری پیشنهاد رفع ابهامی را مطرح کرد 
مبنی بر این که رئیس جمه��وری نباید ملزم به عزل 
وزیر دادگستری )براساس اصل 136 قانون اساسی( 
پس از ارایه گزارش س��وءعملکردش از سوی رئیس 
قوه قضائیه باشد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
همچنین با الحاق برخی از اختیارات و سازمان های 
زیرمجموعه ق��وه قضائیه ب��ه وزارت دادگس��تری 

مخالفت کردند. 

اطالع وزارت دادگستری از مفاد پرونده ها، 
تبعات بسیاری را به دنبال دارد 

سپس دادستان کل کشور پشت تریبون قرار گرفت 
و با بیان این که طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 
قانون اساسی مغایر و خالف قانون اساسی است، تصریح 
کرد: براس��اس این طرح وزارت دادگس��تری به عنوان 
نماینده دولت می تواند از تمام مف��اد پرونده ها مطلع 
شود که این موضوع قطعاً تبعات بس��یاری را در آینده 
به دنبال دارد. ابراهیم رئیسی در جریان بررسی کلیات 
نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: 

طرح کنون��ی درخصوص وظایف وزارت دادگس��تری 
و پاس��خگویی ای��ن وزارتخانه نس��بت به س��واالت و 
دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسالمی است 
و یقیناً نماین��دگان و طراحان این ط��رح دغدغه های 
بسیاری به ویژه در حوزه های انتخابیه دارند، اما به نظر 
من تصویب این طرح هیچ یک از دغدغه های نمایندگان 
عزیز را برطرف نمی کند. وی در پایان گفت: همچنین 
رئیس قوه قضائی��ه هم امروز گفتند ک��ه طرح اجرای 
قس��متی از اصل 160 قانون اساسی مشکالت عدیده 

داشته و مسائل بعدی در پی خواهد داشت.

روز گذشته در صحن علنی ؛

تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری و مخالفت قوه قضائیه 
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 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
 و شورای نظارت بر صداوسیما: 

چرا تجمعات مربوط به مرتضی 
پاشایی حاشیه دار شد

شهروند| در چند روز اخیر خبر فوت مرتضی 
پاشایی خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ بسیاری 
از هواداران او را به خیابان ها کش��اند. پیش از این 
نیز اعتراض به اسیدپاش��ی های اصفهان در این 
ش��هر و نیز تهران تجمعاتی را به دنبال داشت. در 
هر دو این موارد با آن که در نگاه نخس��ت موضوع 
به هیچ عنوان سیاس��ی نبود اما در ادامه برخی از 
این تجمعات به تنش و در مواردی به ش��عارهای 
سیاسی منتهی شد. علت موضوع چیست و چرا در 
نهایت بیشتر تجمعات مردمی فارغ از ماهیت خود 
در ایران به چنین سرنوش��تی منتهی می شوند؟ 
سیدرمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس و ش��ورای نظارت بر صداوسیما 

معتقد است: 
همه این رخدادها به ما می گوید که دولت باید 
هرچه زودتر الیح��ه قانون اح��زاب را به مجلس 
ارای��ه دهد تا گروه ه��ا و احزاب مختل��ف بتوانند 
حرف های خود را بزنند. درحال حاضر گروه های 
مختلف فکری، سیاس��ی و اجتماعی ش��رایطی 
را پیدا نمی کنن��د تا مسائلش��ان را مطرح کنند 
البته ممکن اس��ت برخی از ای��ن گروه ها مخالف 
باشند، برخی موافق و دوس��تدار نظام برخی هم 
منتقد اما به هرحال باید زمینه این گفت وگو ها و 
اعتراض های صنفی و سیاسی فراهم شود. از سوی 
دیگر وقتی فعالیت همه جریان ها چه سیاسی و 
چه غیرسیاسی شفاف بش��ود نیروهای امنیتی و 
انتظامی هم بهتر تشخیص می دهند که این افراد 
چه کسانی هستند و از سوی چه جریاناتی حمایت 
می شوند اما هنگامی که چنین زمینه هایی وجود 
ندارد گاهی مثل همین اجتماعات اخیر و تبعات 
آن شاهد هس��تیم افرادی که نه انگیزه سیاسی 
دارند و نه دلیل گردهمایی آنها موضوعی سیاسی 
است ناخواس��ته وارد پازلی می شوند که از دل آن 
شعارهای سیاس��ی بیرون می آید. ضمن این که 
نباید فرام��وش کنیم ما تاکنون اج��ازه نداده ایم 
گروه های معترض و شناس��نامه دار در تجمعات 
اعتراضات خود را بیان کنند که در نتیجه چنین 
خلط مبحث های��ی به وجود می آید ک��ه نه برای 
تجمع کنندگان مناسب است و نه برای نظام و من 
فکر می کنم ما باید تکلی��ف این موضوع را هرچه 

زودتر روشن کنیم.

ماراتن انتخابات در چرخ احزاب
ش�هروند| وزیر کش��ور دو روز قب��ل، از تقدیم 
پیش نویس الیحه احزاب به دولت خب��ر داده بود و 
گفته بود امیدواریم این الیحه در دولت هم تصویب 
و به مجلس ارس��ال ش��ود. با این حال احزاب کشور 
هنوز بر سر خانه ش��ان اختالف نظر دارند و ماجرای 
خانه احزاب فعال به برگزاری مجمع عمومی موکول 
شده است. روز گذش��ته رئیس خانه احزاب در دور 
پنجم گفت: پیگیری های خانه احزاب برای برگزاری 
مجمع عمومی این تش��کل همچنان ادام��ه دارد. 
حسین کاشفی به ایس��نا گفته  است که زمینه های 
خوبی برای برگزاری ششمین دوره مجمع عمومی 
خانه احزاب فراهم شده اس��ت و از سوی دیگر خبر 
داده ک��ه بسترس��ازی ها، مذاک��رات و رایزنی ها با 
شخصیت های مختلف برای برگزاری مجمع عمومی 
ششم ادامه دارد. البته کاشفی پیش از این گفته بود 
که براساس اقداماتی که در راستای برگزاری مجمع 
عمومی ششم انجام شده اس��ت کمیته ای انتخاب 
شد تا به صورت فعال این موضوع را با شخصیت ها و 
گروه های مختلف دنبال کند تا هرچه سریع تر شاهد 
برگزاری مجمع عمومی ششم با حضور همه  احزاب و 

گروه های سیاسی باشیم.
اما احزاب اصولگرا که این روزها در تدارک اتحاد یا 
ائتالف برای انتخابات  سال آینده هستند، دیدارهایی 
را برگزار می کنند تا ش��اید از دل آنها محور واحدی 
برای فهرست مش��ترک بیرون آید. جبهه پایداری 
که به تازگی مجوز فعالیت حزبی را از وزارت کش��ور 
گرفته، قرار است با حزب موتلفه اسالمی دیدار داشته 

باشد.
سخنگوی جبهه پایداری خبر داده که هفته آینده 
قرار است تشکل متبوعش با موتلفه دیدار کند. ناصر 
سقای  بی ریا سخنگوی جبهه پایداری در گفت و گو با 
فارس گفته است: ما با حزب موتلفه تعامل خواهیم 
داش��ت. البته دراین دیدار جبهه پای��داری میزبان 
است؛ حزب موتلفه هم هفته گذشته میزبان جبهه 
پایداری بود و در مورد چگونگی همگرایی و وحدت 

اصولگرایان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
با این ح��ال در می��ان دی��دار و رفت وآمد حزبی 
اصولگرایان، این روزها خبر حزب الریجانی هم زیاد 
بر سر زبان هاست. به طوری که کاظم جاللی در مورد 
این حزب به روزنامه ش��رق گفته بود ک��ه ما از نظر 
مشی سیاسی با دولت روحانی اشتراک داریم. رئیس 
فراکس��یون رهروان والیت مجلس حتی از رایزنی 
برای جذب ناطق نوری در تش��کیالت الریجانی هم 

صحبت کرده بود.

روحانی درگذشت مادر شهید عباس 
بابایی را تسلیت گفت

رئیس جمه��وری در پیامی درگذش��ت مادر 
سرلشکر خلبان ش��هید عباس بابایی را تسلیت 

گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حس��ن روحانی در بخش��ی از پیام تسلیت خود 
آورده اس��ت: درگذش��ت مرحومه حاجیه خانم 
»فاطمه خوئینی« مادر مکرمه سرلش��کر خلبان 
ش��هید عباس بابایی، موجب تأل��م و تأثر فراوان 
گردید. نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران که به 
برکت وجود مردان بزرگ و خون امیران سرافرازی 
چون بابایی ها به ثمر نشس��ته اس��ت، بی تردید 
مرهون زحمات و بردباری چنین مادران باایمان 

و آزاده ای است.

سخنگوی وزارت کشور: 

هیچ کسی مانع تجمعات مسالمت آمیز 
کارگری نمی شود

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: هیچ کسی 
مانع برگزاری تجمعات مس��المت آمیز کارگری 
برای مطالبه حقوق و مزایا نمی شود و وزارت کشور 

هم به این نوع اجتماعات مجوز می دهد.
حس��ینعلی امی��ری در گفت وگ��و ب��ا ایلنا، 
درخص��وص مجوز برگ��زاری برخ��ی تجمعات 
صنفی و گروهی عنوان ک��رد: بنده به عنوان یک 
حقوقدان عرض می کنم که در ارتباط با تشکیل 
راهپیمایی ه��ا تقریبا می توان گفت که س��االنه 
در حوزه ه��ای مختلف صنفی، مل��ی و کارگری 
اجتماعات زیادی در کش��ور برگزار می شود، اگر 
بگویم ساالنه حدود 3000 تجمع از این قبیل در 

سطح کشور برگزار می شود، اغراق نکرده ام.
وی افزود: ب��ا این حال مهم این اس��ت که این 
اجتماعات نباید به امنیت کش��ور خدش��ه وارد 
کند. تا جایی که این تجمعات آسیبی به امنیت 
کشور نزند، این تجمعات برگزار شده و می شود و 
هنوز هم وزارت کشور به چنین تجمعاتی مجوز 
می دهد. امی��ری تأکید کرد: البته م��ا هم نباید 
به عنوان ش��هروندان ایرانی راضی ش��ویم که در 
پوش��ش این اجتماعات امنیت کشور مخدوش 
ش��ود. س��خنگوی وزارت کش��ور درخص��وص 
تجمعات مرب��وط به کارگ��ران نیز گف��ت: این 
تجمعات هیچ منعی ن��دارد، مگر این که منجر به 
اخالل در نظم عمومی شود، هیچ کسی مانع ایجاد 
تجمعات مس��المت آمیز کارگری ب��رای مطالبه 
حقوق و مزایا نمی شود و وزارت کشور هم به این 

نوع اجتماعات مجوز می دهد.

نقش افراد در فتنه باید از طریق 
مراجع رسمی اعالم شود

وزیر دادگستری گفت: این که نقش گروه های 
سیاسی بعد از انتخابات و در فضای فتنه چگونه 

بوده را باید مراجع رسمی اعالم کنند.
به گزارش تسنیم، مصطفی پورمحمدی با بیان 
این مطلب گفته است: ما با دو مقطع روبه رو بودیم. 
یک مقطع تا روز انتخابات و رأی گیری که طبق 
قانون مجاز به فعالیت، ت��الش و یارگیری بودند 
چون جامعه ما یک جامعه مردم س��االر و پایبند 
به انتخابات، امام و رهبری است و مردم به عنوان 
فرماندهان عالی جبهه مردم ساالری نیز ملتزم به 

این آرمان بزرگ بودند.
وی افزوده اس��ت: همه کس��انی که ت��ا زمان 
رأی گی��ری حضور داش��تند با هر ن��وع گرایش، 
محت��رم و مورد حمایت هس��تند اما پ��س از آن 
هرکس که در فضای فتنه هم��کاری و همراهی 
داش��ته محکوم اس��ت. این خیلی روشن است و 
ترتیبات قانونی هم تکلیف را روشن کرده ولی ما 
نباید در فضای مبهم و غیرشفاف نظر بدهیم. پیش 
از آن، مراجع قانونی بای��د نظر دهند که این فرد، 
گروه یا جریان در این حوادث دخیل و نقش آفرین 
بوده اند. اگر ثابت ش��د ما باید حتما التزام داشته 

باشیم.
پورمحمدی درباره این که چرا رئیس جمهوری 
اصرار دارد وزارت علوم را به اصالح طلبان بسپارد 
گفته است: تاکنون بیشترین دوره های مدیریتی 
وزارت علوم را در طیف بندی سیاس��ی کش��ور، 
اصالح طلب��ان برعهده داش��تند. اگ��ر دوره های 
تاریخ��ی را مالحظه کنید بیش��تر اف��رادی که 
تجربه مدیریت در وزارت علوم داش��تند، از طیف 

اصالح طلبان بودند.

ادامه از صفحه یک 

تأمل برانگیز، ولی تا کی؟
 یکی از مدیران باسابقه آموزش و پرورش تعریف 
کرد که در روز ش��نبه در دبیرس��تان دخترانه ای 
در جنوب ش��هر حضور داش��ته و اکثریت آنان با 
چهره های غمگین و با چشمانی سرخ شده از گریه 
به او اعتراض کرده اند که چرا شما وقتی کسی از 
خودتان می میرد برنامه های ویژه تدارک می بینید 
ولی به ما حتی اجازه نمی دهید مدرسه را تعطیل  
کنیم و به تشییع جنازه فرد محبوبمان برویم؟ این 
دوگانگی ساختن میان خود با نسل پدران خویش، 
چیزی نیست جز کوشش برای اثبات خویشتن 
به عنوان نس��ل جوان در برابر پدرانی که همیشه 
با معیارهای خ��ود رفتار و ارزش ه��ای جوانانش 
را قض��اوت و داوری کرده اس��ت. آی��ا همه اینها 
برای درس گیری و تجدیدنظر در سیاس��ت های 

رسانه ای و میان نسلی کافی نیست؟

سیاست مجازیباشگاه دموکراسی

ش�هروند| رسانه ها بدون ش��ک نقش مهمی 
در ارتقای س��طح آگاهی جامعه بازی می کنند؛  
اما ایفای ای��ن نقش بدون پش��توانه و حمایت از 
رس��انه نگاران، نه تنها به خوبی انجام نمی ش��ود 
بلکه گاه��ی کارکردی معکوس در قال��ب وارونه  
جلوه  دادن وقای��ع خواهد داش��ت. یک نماینده 
اصالح طل��ب مجل��س دوب��اره به رک��ن چهارم 
دموکراس��ی بودِن رسانه ها اش��اره کرده و گفته 
رس��انه ها در امر اطالع رس��انی به مردم، بازخورد 
تصمیم های مس��ئوالن، برقراری تعامل دوسویه 
بین مردم و مسئوالن و آموزش و توسعه فکری آنها 
نقش بی بدیل و بی نظیری ایفا می کنند. محمدرضا 
تابش به ایس��نا گف��ت: رعایت ای��ن خط قرمزها 
به این معنا نیس��ت که تنگناهایی بر مطبوعات 
تحمیل شود که نتوانند به وظیفه اصلی خود که 
اطالع رسانی و نورپردازی به زوایای مسائل مختلف 
اس��ت بپردازند. اما این که چط��ور این تنگناها به 
مطبوعات تحمیل نش��ود، بحثی است که تابش 
درباره آن معتقد اس��ت: در دولت جدید با توجه 
به شعار ارایه شده توس��ط آقای روحانی، تنگناها 
کمتر ش��ده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
داریم چرا که روزنامه نگاران بی پناه هستند و باید 

از آنها حمایت قانونی بیشتری شود. این نماینده 
مجلس از اطالع رسانی رسانه ها در مورد حوادث 
اسیدپاش��ی تقدیر ک��رده و گفته اس��ت: همین 
اطالع رسانی باعث شد مس��ئوالن تراز اول کشور 
مجدانه کار را پیگیری و این اقدام خشونت آمیز را 

محکوم کنند.
اما روز گذش��ته س��خنگوی س��پاه هم رسالت 
خنثی س��ازی عملیات روانی را برعهده خبرنگاران 
دانس��ته و گفته اس��ت: خبرنگاران باید بتوانند با 
نگارش و به تصویرکش��یدن احس��اس امنیتی که 
منجر به ش��کل گیری زندگی مسالمت آمیز مردم 
شیعه و سنی در سالیان طوالنی در مناطق مختلف 
کشور شده اس��ت بخش عمده ای از عملیات های 
روانی دشمنان علیه ایران اسالمی را خنثی کنند. 
رمضان شریف که روز گذش��ته در همایش بسیج 
و رس��انه در زاهدان سخنرانی می کرد، گفته است: 
مهم ترین وظیفه خبرنگاران انتقال احساس امنیت 
پایدار حاکم بر استان های حساس کشور از جمله 
سیستان وبلوچس��تان ب��ه دنیا با ه��دف کمک به 
توسعه منطقه است. سخنگوی سپاه البته در مورد 
استان های حساس کش��ور از نظر قومی و مذهبی، 
شکل گیری جهاد رسانه ای را ضروری دانسته است.

شهروند| وداع مرتضی پاش��ایی خواننده پاپ 
کشورمان با زندگی، به یک باره با واکنش خودجوش 
مردم مواجه ش��د به طوری که روز گذشته مراسم 
تش��ییع او جمعی��ت زی��ادی را در خیابان ه��ای 
اطراف تاالر وح��دت تهران گ��رد آورده بود. با این 
حال سیاس��تمداران نیز از این واقعه متاثر شدند و 
پیام های تس��لیت خود را به جامعه رساندند. علی 
جنتی وزیر فرهنگ، فضای مجازی را برای این کار 
برگزید و روز گذشته در صفحه فیس بوکش نوشت:  
» درگذش��ت جانگداز هنرمند محبوب ملت ایران 
مرتضی پاشایی را به همه فرهیختگان، هنرمندان 
و عالقه مندان آن فقید سعید به ویژه خانواده معزز 
وی تس��لیت مي گویم و از خداوند متعال برای آن 
مرحوم مغفور علو درجات و برای همه بازماندگان 
صبر جمیل آرزومندم. یادش گرامی باد.«  البته این 
نوشته وزیر، واکنش های زیادی را داشت. برخی از 
کاربران خبر درگذش��ت مجید بهرامي هنرپیشه 
سینما در 3٧سالگي بر اثر سرطان را هم یادآوری 
کرده بودن��د و عده ای هم بس��تری ش��دن نجف 

دریابندری را مطرح کردند.
فارغ از ماجراهای مرتضی پاش��ایی، این روزها 
وزارت علوم همچنان بی وزیر اس��ت و بخش��ی از 

مجلس هم روی خوش��ی به وزرای پیش��نهادی 
روحانی برای این وزارتخانه نش��ان نمی دهد. روز 
گذشته سایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی 
نماینده مردم تهران در مطلبی به صورت رسمی 
خواسته بود که دولت وزیر مورد نظر را با هماهنگی 
مجلس انتخاب کند. در این مطلب آمده اس��ت:  
»اصرار بیهوده دولت برای هماهنگ نکردن وزیر 
پیشنهادی با مجلس و نادیده گرفتن خطوط قرمز 
نمایندگان ملت، موضع دولت را تقویت نمی کند.«

این درحالی است که روز گذشته سایت خبرآنالین 
نزدیک به علی الریجانی رئیس مجلس، در مطلبی با 
عنوان »وزارت علوم قربانی چیست؟« گفته است:  به 
نظر مي رسد که در جریان انتخاب وزیر علوم مجلس 
و به خصوص افرادي که سردمدار استیضاح فرجي دانا 
بودند درحال لجبازي با دولت هستند و این مسأله 
کامال سیاسي است. در این صورت برنده نهایي چه 
دانش آش��تیاني راي بیاورد و چه راي نیاورد دولت 
است. خبرآنالین در بخش دیگری از این مطلب به 
مسأله ای اش��اره می کند که نمي توان به این خاطر 
که کس��ی معاون وزیر علوم دول��ت اصالحات بوده 
برچسبي به کسي زد. مصطفي معین نیز در دوره اي 

وزیر علوم جمهوري اسالمي بوده است.

یک نماینده مجلس: روزنامه نگاران بی پناه هستند
تاثر از درگذشت پاشایی در فیس بوک و تعیین تکلیف برای دولتسخنگوی سپاه: خنثی کردن عملیات روانی دشمن برعهده رسانه هاست

رئیس جمهوری توسعه و پیشرفت شبکه ملی 
اطالع��ات را حرکتی خوب و ارزش��مند توصیف 
کرد و گفت:  اجرایی و عملیاتی شدن شبکه ملی 
اطالعات نیاز کشور اس��ت و باید با برطرف کردن 
نواقص، امکانات این ش��بکه را هرچه سریع تر در 

اختیار مردم قرار داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی عصر ش��نبه در جلسه شورایعالی 
فضای مجازی کشور، ضرورت صیانت از فرهنگ 
و حفاظت از ش��بکه ملی اطالعات را خاطرنشان 
س��اخت و از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

خواس��ت تا در هر مرحله از اجرای ش��بکه ملی 
اطالعات، گزارشی به اعضا به منظور نظارت ارایه 

کند.
رئیس جمهوری با تأکید بر این که شبکه ملی 
اطالع��ات عالوه ب��ر درآمدزا ب��ودن، می تواند در 
کشور ایجاد اشتغال کند، اظهار داشت:  بخش های 
دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای شبکه 

ملی اطالعات سهیم باشند.
رئی��س ش��ورایعالی انقالب فرهنگ��ی گفت: 
ش��بکه ملی اطالع��ات )اینترانت( بای��د عالوه 
بر دسترس��ی س��ریع و قیم��ت رقابت��ی، دارای 

جاذب��ه ب��ه منظ��ور ب��رآورده ک��ردن نیازهای 
زندگ��ی روزم��ره و درخواس��ت های کارب��ران 
باش��د. فرهنگ��ی  و  علم��ی  حوزه ه��ای   در 
روحان��ی همچنی��ن پ��س از اس��تماع گزارش 
مس��ئوالن درخص��وص فیلترینگ هوش��مند، 
اقدام��ات انجام ش��ده در این خص��وص را بزرگ 
و قابل توج��ه ارزیاب��ی ک��رد و خواس��تار ادامه 
راه و رف��ع نواق��ص ب��ه منظور تکمی��ل طرح ها 
 در صیان��ت از محت��وای فض��ای مجازی ش��د.

در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در گزارشی از پیش��رفت شبکه ملی اطالعات در 

کشور، از دو برابر شدن خطوط پرظرفیت کشور 
از ابتدای دولت یازدهم خبر داد و اظهار امیدواری 
کرد که تا پایان برنامه پنجم توسعه ایران بتواند به 
جایگاه ترسیم شده در منطقه خاورمیانه به لحاظ 

ضریب برخورداری از اطالعات دست یابد.
در این گ��زارش با اش��اره به اب��راز عالقه برای 
استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان مسیر 
ترافیکی اطالعات، عنوان شد استفاده از این امکان 
عالوه بر فراهم کردن فرصت برای کش��ور، ارزش 
اقتصادی و سیاسی بی نظیری برای ایران اسالمی 

به دنبال خواهد داشت.

رئیس  جمهوری در جلسه شورایعالی فضای مجازی کشور: 

اینترانت دارای جاذبه و دسترسی آسان باشد
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