2

سیاست

یکشنبه  18مهر  | ۱۳۹۵سال چهارم | شماره 965

روی خط خبر
با حضور رهبرمعظم انقالب برگزار شد

نخستین شب مراسم عزاداری امام
حسین (ع) در حسینیه امام خمینی

سخنگوی شورای نگهبان:

برخی افراد را جابهجا کردیم
چون مانع انجام وظایف شورای نگهبان بودند
برای عذرخواهی مرتضوی خیلی دیر شده بود

روایت پزشکیان از محکومیت
12هزار میلیاردی احمدینژاد
خانه ملــت | نایب
رئیس مجلــس گفت:
موضوع حکــم 12هزار
میلیــاردی دیــوان
محاســبات بــرای
احمدینژاد را پیگیری
میکنم،اگرقطعیشده
باشد باید اجرا شود .مســعود پزشکیان در پاسخ به
ســوالی درباره محکومیت احمدینــژاد در دیوان
محاسبات اظهار داشت :اطالع دقیقی از این حکم
ندارم،اما اگر چنین حکمی درست باشد باید هرچه
زودتر اجرایی و با وی برخورد شود .وی با بیان اینکه
12هزارمیلیاردتومانعددکوچکینیست،ادامهداد:
باید پیگیری شــود که چرا در صورت محکومیت
قطعی،حکماجرایینمیشود.گفتنیاست؛محمود
صادقی نماینده مردم تهران اخیرا در تذکر شفاهی
خود در مجلس از محکومیت12هــزار میلیاردی
قطعی احمدینــژاد و 48هزار میلیــاردی دولت
گذشتهدردیوانمحاسباتخبردادهبود.
فرمانده نیروی دریایی سپاه:

امنیت پایدار
در خلیج فارس برقرار است
تسنیم|فرماندهنیروی
دریایی سپاه پاسداران با
تأکید بر اینکه آمریکا
اجازه دخالــت در امور
منطقه غرب آســیا را
ندارد ،گفــت :با وجود
تمــام شــرارتهای
دشمن امنیت پایداری در خلیج فارس برقرار است.
ســردارعلی فدوی درباره هشــداری که خطاب به
رزمایش عربستان در آبهای خلیج فارس صورت
گرفته گفت :هر اقدام ،حرکت و امنیت پایداری که
در منطقه وجــود دارد ،بهبرکت و قــدرت انقالب
اســامی اســت .این امنیت پایدار ،با وجود تمام
شرارتهای دشمن در خلیج فارس برقرار است .وی
افزود :ایران با هر حرکتــی که به این امنیت پایدار
لطمه وارد کند ،مخالف اســت و اقدامات مورد نیاز
برای تثبیت این امنیت پایدار انجام میشود چراکه
تمام مردم دنیا از این امنیت بهره میبرند .وی تأکید
کرد :تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بهعهده
ماســت و ما این وظیفه مهم را به بهترین شکل و با
قدرتانجاممیدهیم.
رئیس کمیسیون اصل :90

۱۷میلیارد دیگر
از حقوقهای نامتعارف باید برگردد
مهر| رئیس کمیسیون
اصــل  ۹۰مجلــس از
اســترداد ۵میلیــارد و
۱۰۰میلیــون تومان از
دریافتیهــای مازاد به
بیتالمــال خبــرداد.
داوود محمدی با اشاره
به قرائت دو گزارش از ســوی دیوان محاسبات و
کمیســیون اصل  ۹۰مجلــس در صحن علنی
مجلس طی هفته گذشــته دربــاره حقوقهای
نامتعــارف ،اظهار داشــت :در نتیجه بررســی
پروندهها  ۳۹۷مورد برداشت مازاد از بیتالمال به
ارزش ۲۳میلیارد تومان صورت گرفته که از این
میــزان5 ،میلیــارد و ۱۰۰میلیــون تومــان به
بیتالمــال بازگشــته اســت؛ بنابرایــن حدود
۱۷میلیارد تومــان باقیمانده اســت که دیوان
محاســبات بایــد تا آخــر پیگیری کنــد که به
بیتالمال مسترد شود.

ایلنا| عباسعلی کدخدایی ،ســخنگوی شورای
نگهبــان و یکــی از حقوقدانــان این شــورا ضمن
گفتوگوی مفصلی که با خبرگزاری کار ایران «ایلنا»
انجام داده ،گفته است برخی از ضعفهای اجرایی در
شورای نگهبان را میپذیرد و برای اصالح امور برخی از
رویهها را تغییر داده است .او خاطرنشان کرده برخی
افرادراهمجابهجاکردهایم.
کدخدایی در پاســخ بــه این ســوال که ترکیب
اعضای شــورای نگهبان بهگونهای است که نظرات
افراد به آیــتاهلل جنتــی ،دبیر این شــورا نزدیک
باشــد و آقای ابراهیمیان ،سخنگوی ســابق شورا
هم به دلیل اختالفاتی که با آیتاهلل جنتی داشــت
کنار گذاشته شــد ،میگوید :اگر بگویم این فرضیه
صددرصد اشتباه است ،خیلی بیراه نرفتهام .از جهت
ســاختاری هم مبنای درســتی برای این فرضیه
وجود نــدارد چون  6نفر از فقهای شــورای نگهبان
توسط مقام معظم رهبری انتخاب میشوند و قاعدتا
مقام معظم رهبری هم چنیــن دیدگاهی را به این
مفهومندارند.
به گفتــه کدخدایی تالش ایشــان (رهبر معظم
انقالب)درهمهادواراینبودهکهافرادیانتخابشوند
که هم از جهت علمی و هم از جهت استقالل نظر افراد
برجستهایباشند.شاهداینقضیههممباحثفقهی
است که در شــورای نگهبان اتفاق میافتد و معموال
آقایانبایکدیگراختالفنظرهایفقهیجدیدارند.
اومیگوید:آقایابراهیمیانکهانتخابشدند،خب
نظراتی هم داشتند ،ولی رأی آوردند و کسی هم مانع
نشــد .در این دوره هم خود ایشان نامزد نشدند و اگر
اشــتباه نکنم قبال هم یکی ،دو نوبت در مصاحبهها
گفتهبودندکهنخواهمآمد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که
آیا عدم التزام به اســام و والیت فقیه و عدم التزام به
نظام که از سوی شورای نگهبان به افراد نسبت داده
میشــود ،ازجمله مواردی است که طبق قانون باید
برای آن حد شرعی در نظر گرفته شود؟ گفته است:
در مباحث شرعی سوال این است که وقتی مواردی
مثل عدم التزام به اســام یا مثال بحث سوءشهرت
داشتن از سوی شورا مطرح میشود ،آیا اینها نیازمند
به حکم شرعی است؟ پاسخ این است که قانونگذار
دراینمواردچنینچیزیراپیشبینینکردهاست.
کدخدایی همچنین در پاســخ به این ســوال که
دورنمــای اینکه بگوییــم این میزان نامســلمان
یا ضد والیت فقیــه در جمهوری اســامی داریم،
خوشایند اســت؟ میگوید :تعداد مصادیق این افراد
بسیار اندک اســت .اما مثل این اســت که بگوییم
اگر جرمی کــه در قانون برای آنهــا مجازات تعیین
شــده ،قوه قضائیه رســیدگی کنــد ،بگوییم چرا
قوه قضائیــه آنقدر حکــم صادر میکنــد .قانون
ایــن مســأله را تعیین کــرده اســت و قانونگذار
گفته اســت که اگر افراد این شــرایط را نداشــته
باشــند ،نمیتواننــد وارد انتخابــات شــوند.

شورای نگهبان جلسهای درباره احمدینژاد نداشته است

عکس :مهر

پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم
رهبری| مراسم عزاداری ســید و ساالر شهیدان
حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان،
شب گذشته با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
در حســینی ه امام خمینی (ره) برگزار شد .در این
مراسم که هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و جمعی
از مسئوالن نظام حضور داشــتند ،حجتاالسالم
والمسلمین سیداحمد خاتمی با تبیین عناصر قیام
تاریخساز کربال ،فداکاری و ایثار را مهمترین عنصر
خواند و گفت :در مکتب عاشورا ،مهمترین معروف،
تشــکیل نظام و حکومت دینی اســت و حضرت
سیدالشهدا (ع) از همهی هســتی خود برای عزت
دین گذشت .وی با بیان اینکه امام حسین (ع) به ما
یاد داد که در عرصهی فداکاری برای دین خدا هیچ
مرزی وجود ندارد ،افزود :امروز که با عنایت حضرت
سیدالشهدا (ع) و فرهنگ عاشورا پرچم حاکمیت
دین در کشورمان بلند است ،باید همه تالش کنیم
تا این پرچم در اهتزاز بماند.همچنین در این مراسم
آقایان ماشــاءاهلل عابدی و منصور ارضــی به ذکر
مصیبت و مرثیهخوانی پرداختند.مراسم عزاداری
حضرت سیدالشهدا (علیهالسالم) تا پنجشنبه ۲۲
مهر(یازدهممحرم)ادامهخواهدداشت.
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این حقوقدان عضو شــورای نگهبان گفته اســت:
مــا از اینکه یک نفر هم رد صالحیت شــود ،از نظر
شخصی نهتنها خوشــحال نمیشویم بلکه ناراحت
هم میشــویم .مایل نیســتیم حتی یــک نفر رد
صالحیت شــود .بنابراین از جهت شخصی تمایلی
به این کار نداریم اما از جهت تکلیفی که قانونگذار
برای ما تعیین کرده ،ناچار هستیم در چارچوبی که
قانونگذار برای ما تعیین کرده اســت ،عمل کنیم.
سخنگوی شــورای نگهبان در عینحال میگوید،
قبول ندارد که بیشــتر آمار رد صالحیتشدگان در
سالهای گذشته مربوط به اصالحطلبان بوده است.
کدخدایی میگویــد :هیچگاه در شــورای نگهبان
نیامدهایم عالمتی بزنیم که چه کســی اصالحطلب
و چه کســی اصولگراست ،چه کســی چپ است و
چهکسیراست.
به گفته کدخدایی ،اینکه چــرا در یک جناح این
موارد بیشتر اســت و در جناح دیگر کمتر است باید
برویــم در فراوانی این مــوارد در گروههای مختلف
بسنجیم و یک کار کارشناسی و جامعهشناسی انجام
دهیم،اماشوراینگهبانمستنداتیکهدراختیاردارد
کامالقانونیاست.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است برای اصالح
برخی از امور زمانی که وارد شــورای نگهبان شــده
است آسیبشناسی انجام داده و برخی رویهها را کنار
گذاشــته اســت .او میگوید :برخی افراد را جابهجا
کردیم به خاطر اینکه فکر میکردیم آنها مانع انجام
وظایف قانونی شــورای نگهبان هستند و این کارها
انجام شــده اســت.کدخدایی در توضیح رویههای
اصالح شــده در شــورای نگهبان گفته است :تا دو
دوره قبل انتخابات که برگزار میشد ،هیچکسی در
شــورای نگهبان از طرف کاندیداها حضور نداشت.
از انتخابــات  ۸۸بود که دیدیم برای اعتمادســازی
بیشتر ،بهتر است از نمایندگان نامزدها دعوت کنیم

تا به شورای نگهبان بیایند و از نزدیک روز انتخابات بر
شمارش آرا و نظارت شورای نگهبان ناظر باشند .هر
چهار نامزد هم نمایندگان خود را معرفی کردند و ما
در شورای نگهبان برای آنها امکانات الزم ارتباطی را
فراهم کردیم و آنها هم حضور داشتند که این رویه در
انتخاباتسال 92همتکرارشدهاست.
سخنگوی شــورای نگهبان میگوید در انتخابات
گذشته در بررسی صالحیت سیدحسن خمینی به
ایشــان پیش از اعالم رسمی اطالع داده شده بود که
رد صالحیت شده اســت .به گفته کدخدایی ،اداره
انتخابات شــورای نگهبان از طریق تماس تلفنی و
پیامکبهایشاناعالمکردهاست.
او ضمن پذیرش برخی از ضعفهایی که در زمینه
اطالعرسانی توســط شــورای نگهبان وجود دارد،
میگوید :ضعفهایی در اطالعرســانی بوده و االن
هم هست .ما باید تالش کنیم اطالعرسانی شورای
نگهبــان را از حالت ضعفی کــه دارد ،خارج کنیم تا
این موارد اصالح شــود .شــورای نگهبان مثل دیگر
دستگاهها خبرگزاری و رسانه برای خود ندارد .تقریبا
همه قوای ســهگانه خبرگزاری دارند و مطالب خود
را از آن طریق منتشر میکنند .شورای نگهبان تنها
العرسانیگستردهیایک
نهادیاستکهیکمرکزاط 
خبرگزاریندارد.
کدخدایی معتقد اســت اظهارات آیتاهلل جنتی
به ســود احمدینژاد تاثیری در تأیید صالحیت وی
نداشته اســت .او میگوید :آیتاهلل جنتی در داخل
شورادراینزمینههیچنقشینداشتند،البتهنمیتوان
فراموش کرد که ایشــان دبیر شورای نگهبان است.
ممکن اســت برخی این برداشت را داشته باشند که
صحبتهای آیــتاهلل جنتی جانبدارانه اســت ،اما
در شــورای نگهبان نسبت به ایشــان چنین نظری
وجود ندارد.
به گفته سخنگوی شــورای نگهبان« ،این مطلب

مهمینیستکهبخواهدآنقدربهآنپرداختهشود».
کدخدایی معتقد اســت خیلی از روســای قوای
مــا سخنرانیشــان از آیتاهلل جنتی تندتر اســت
و در پاســخ به این ســوال که آیا تذکری به ایشــان
درباره سخنرانیهایش داده شــده یا نه گفته است:
به خاطر ندارم که چنین تذکری داده شــده باشــد
چون ایشان واقعا سخنرانی جناحی به آن مفهومی
که شــما میگویید ،نداشته اســت .الاقل میتوانم
این را در مورد دورهای که خودم در شــورای نگهبان
حضور داشتم ،بگویم صحبتی نشــده که به خاطر
آن به آیتاهلل جنتی تذکری داده شــود .کدخدایی
میگویــد :زمانی کــه دو نفــر از اعضای شــورای
نگهبان همزمان عضو هیأت دولت هــم بودند و در
ســخنرانیهای رئیسجمهوری وقت هم شرکت
میکردند ،تذکر دادیم؛ جز ایــن تذکر دیگری داده
نشدهاست.
او همچنین در پاســخ به این ســوال که در کدام
انتخابات آمار خرید و فروش رأی بیشــتر اســت؟
میگوید :این آمار احتماال در مورد انتخابات مجلس
بیشتر باشــد که آن هم به خاطر گستردگی بیشتر
این انتخابات اســت .در انتخابات ریاستجمهوری
کل کشور یک حوزه است و تعداد کاندیداها هم کمتر
است.انتخاباتخبرگانهماستانیاست،برایهمین
به نظر میرسد آمار خرید و فروش رأی در انتخابات
مجلس بیشــتر باشــد که البته باز هم در این مورد
راهکارهایی را برای جلوگیری از این مسأله پیشنهاد
کردهایم که امیدواریم زودتر انجام شود؛ مثال یکی از
این پیشــنهادها ثبتنام رأیدهندگان است که اگر
انجام شود ،مقدار قابل توجهی از مشکالت موجود هم
برطرف خواهد شد .به این صورت که فرد رأیدهنده
از یکسال قبل از انتخابات ثبتنام و حوزه رأیدهی
خود را مشخص کرده باشد .این در قوانین انتخابات
و سیاستها هم مطرح است و تقریبا اجماعی نسبت
به آن صورت گرفته اســت ،اما همچنان در مرحله
بررسیاست.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان
در این دوره جلسهای درباره بررسی صالحیت آقای
احمدینژادداشتهاستیانهمیگوید:شوراینگهبان
بحثی در مورد ایشان نداشت و اگر قرار بود بحثی باشد
موقعانتخاباتمطرحمیشد.منهمنمیتوانمازاالن
پیشبینیکنمکهاگرایشانواردانتخاباتمیشدچه
وضعیتیپیدامیکرد.
هنگامی که از کدخدایی خواســته شده نظرش را
بهعنوان یک حقوقدان درباره نامه ســعید مرتضوی
اعالم کند ،گفته است :هر کسی اگر تخلفی مرتکب
شد مخصوصا از مسئوالن ،بهتر است در زمان خود و
هرچه سریعتر مسأله را بیان کند و درصدد جبران آن
برآید .اینکه این اتفاق همین االن هم صورت گرفته
اســت ،به نظر میرســد کار خوبی بوده ولی مربوط
به زمان گذشــته اســت و خیلی برای این کار دیر
بوده است.

سخنگوی دولت:

حقوقهمهوزیرانزیر10میلیونتوماناست
خواهان عادی شدن روابط با کشورها با شرط و شروط نیستیم

فارس| سخنگوی دولت درباره میزان حقوق خود و سایر وزیران گفت:
حقوق بنده متعارف اســت و حقوق اعضای دولت و هیأت وزیران نیز طبق
قانونزیر10میلیونتوماناست.
محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از خبرگزاری فارس در پاسخ به این
سوالکهحقوقشماوسایروزراچقدراست؟گفت:حقوقبندهمتعارفاست
و هماکنون نیز اعضای دولت و وزرا طبق قانون حقوقشان زیر 10میلیون
توماناست.سخنگویدولتدربارهنامهرئیسمجلسبهرهبرمعظمانقالب
پیرامونالیحهبرنامهششمتوسعهگفت:ازارسالایننامهخبردارمونامهای
را ایشان زدند و االن هم همکاری الزم دارد صورت میگیرد ،ما از پیش هم
اعالم آمادگی کردیم در جهت آنچه که به مجلس میدهیم الیحه است و
مجلس این اختیار قانونی را دارد که نســبت به اصالح لوایح ،تکمیل آنها و
حذف قســمتهایی اقدام کند که همین موضوع هم درباره الیحه برنامه
صورت میگیرد .نوبخت افزود :قطعا با اتکا به نظارت رهبری نهایت همکاری
بین دولت و مجلس برای اینکه برنامه منقح و اثر بخشی را تصویب کنیم،
صورت بگیرد .ســخنگوی دولت در رابطه با اظهارات اخیر گابریل معاون
صدراعظم آلمان مبنی بر گذاشتن پیششــرط برای عادی سازی روابط با
ایران گفت :دوشنبه شب با آقای گابریل جلسهای داشتم و صراحتا به ایشان
گفتم شما بهعنوان اولین سیاســتمداری که بعد از اجرای برجام به منظور
ارتباط با ایران اقدام کردید و همواره نیز از این باب هوشمندانه عمل میکنید
رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام،واقع هعاشورا
را فاجعه تاریخ بشــریت توصیف کــرد و گفت :قیام
امام حســین(ع) و یارانش ،نورافشانترین حادثهای
تاریخاستکههیچمنکریندارد.
آیتاهللهاشمیرفسنجانی روز گذشته و در دیدار
شهردار ،اعضای شورای شــهر ،نخبگان شهرستان
فریدونشهر استان اصفهان ،با تسلیت ایام سوگواری
حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) ،به تحلیل مختصری
از اهداف و فلســفه قیام عاشــورا پرداخــت و گفت:
امام حسین(ع) ،اهلبیت و یارانش آن همه مصیبت و
اسیریرابرایاینتحملکردندکهبهجهانیانبگویند
چقدر چهره ظلم ،کریه و زشت و چقدر چهره فداکاری
وگذشت،تابناکودرخشاناست.

مثبت میبینیم اما آن چه حرفی بود که شما در رسانهها زدید که ایشان در
پاسخ گفت این سخنی که از من منتشر شده تحریف شده میدانم و گفت
بنده چنین مطلبی را نگفتم .نوبخــت ادامه داد :همچنین آقای گابریل در
ادامه سخنانش گفت که ما در آلمان یک دیدگاههایی نسبت به موجودیت
رژیم صهیونیســتی داریم که بنده در پاســخ به این حرفشان گفتم شما
شــاید یک بدهی به این رژیم داشته باشید و شــاید یک بدهی تاریخی به
یهود داشته باشید و در ادامه تأکید کردم ما رژیم صهیونیستی را از نگاه شما
نمیبینیم .ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم غاصب میدانیم که دستش

به خون فلسطینیان آغشته است و رژیمی است که ترورها را سازمان یافته
انجام میدهند و این نگاه را نسبت به این رژیم داریم که آقای گابریل خیلی
منفعالنه تالش کردند که این ســخن را تعدیل کند .وی تأکید کرد :آقای
گابریل همچنین تأکید کرد اینکه ما بخواهیم پیششرطی بگذاریم اصال
چنیننیستکهبندهنیزبهایشانگفتمدرایراناحزاب،گروههاوجریانهای
سیاسیوهمهمردمبهاینکهرژیمصهیونیستییکرژیمجعلیاستاتفاق
نظر دارند و ما به این موضوع تأکید داریم و مطمئنا اگر کسی بخواهد چنین
شرطی بگذارد نمیگذاریم ،که ایشان به صورت منفعالنه همچنان تأکید
میکردکهقطعامیتوانیممناسباتراادامهدهیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد :ایشــان (آقای گابریل) در ادامه سخنانش
گفت در جایی بنده یک صحبتی کردم که اگر قرار شــد روابط عادی شود
مسائلیبرایمامطرحومهماست.کهبندهجوابدادمماکههیچگاهخواهان
عادی شدن با این شرط و شــروط با جایی نیستیم .بنده قاطعانه با ایشان
صحبت کردم البته او میگفت من االن بهعنوان کســی که به ایران آمدم
بیشتر از بقیه از طرف یهودیها و رژیم صهیونیستی زیر فشار هستم .البته
در ادامه سخنانش نیز تأکید کرد که ما به فرهنگ و تمدن ایران و باورهای
مذهبی ایران احترام میگذاریم و بهطورکلی ایشان همواره تالشش بر این
بود که این مطالب و ســخنانی که از ایشان در برخی رسانهها نقل شده را از
ذهنماپاککند.

آیتاهللهاشمیرفسنجانی:

دولتروحانیموفقشدراهرابرایتکنولوژیهستهایبازکند
در دولت قبلی ،کشور به صورت فقیرانهای اداره میشد

وی با اشاره به برگزاری پرشور و ساالنه به مناسبت
شهادت امام سوم شیعیان و شهدای کربال در ایران و
اکثر کشورهای جهان ،گفت :میلیونها نفر هر ساله
سیاهپوش عزای حسینی میشوند و نهضت عاشورا
هرگز کهنه نمیشود و ما باید از این واقع تاریخی درس
بگیریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش به آشنایی
خود با شهرستان فریدونشهر از دوران طلبگی اشاره

کرد و گفت :با توجــه به اینکه در این شهرســتان
قومیتهای مختلفی در وحــدت و صلح و صفا با هم
زندگی میکنند ،باید مراقبت شــود تــا این زندگی
مسالمتآمیز و دوستانه حفظ شود و مسائل قومیتی
زمینه ســاز اختالف و درگیری نشــود و با یکدیگر
همچنانبهطورمسالمتآمیززندگیکنند.
هلل هاشمیرفســنجانی ،در پاســخ به گالیه
آیتا 
حاضــران درخصوص تورم و اشــتغال گفت :ســوء

مدیریتها و تحریمهای ظالمانه برای کشوری مثل
ایران که درحال توسعه بود ،خسارات جبرانناپذیری
وارد کرد و ما را چندینسال عقب انداخت.
وی افزود :متاسفانه در دولت قبلی ،کشور به صورت
فقیرانهای اداره میشــد ،اکثر کارخانهها تعطیل و یا
نیمهتعطیلبودندومنابععظیمیکهازنفتداشتیم،
صرف ورود کاالی بنجل و بیکیفیت چینی میشد و
عمدهبانکهایدنیاروابطشانراباماقطعکردهبودند.
رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام،بابیاناینکه
دولت تدبیر و امید مسأله تحریم را در اولویت قرار داد،
اظهار داشت :این دولت موفق شد راه را برای تکنولوژی
و دانش هستهای باز کند و تورم را یک رقمی و به زیر
10درصدکاهشدهد.

میز خبر
عضو مجلس خبرگان رهبری:

به مردم اعتماد کنیم

عصــر ایــران|
هلل هاش م هاشمزاده
آیتا 
هریســی با اشــاره به
حواشــی ایجاد شــده
به مناســبت برگزاری
بــازی ایران و کــره در
روز تاســوعا گفت :باید
به مسئوالن و کارشناسانی که در این زمینه تصمیم
گرفتهاند ،اعتماد کنیم .وی ادامه داد :حاال که امکان
عقب انداختن یا برگزار نکردن این بازی وجود ندارد
باید اجازه بدهیم این بازی انجام شود و با مخالفتها
در کشــور دوقطبی ایجاد نکنیم .وی با بیان اینکه
برگزاری این بازی در روز تاســوعا حرام نیســت،
خاطرنشان کرد :گاهی در عین عزاداری به خاطر یک
خبر دل آدم شاد میشود و این اشکال ندارد و طبیعی
است .هاشمزادههریسی افزود :به مردم اعتماد کنیم.
مردم بهتر از هر فرد دیگری رعایت میکنند و احترام
امام حسین(ع) را نگه میدارند و احتیاج ندارند برای
آنها تعیین تکلیف کنیم .این عضو مجلس خبرگان
ادامه داد :مداحــان عزای امام حســین(ع) را احیا
میکنند ،اما این بدین معنا نیســت که آنها اجتهاد
کنند و حکم دهند ،اینها جامعه را دچار مشــکالت
اساسیمیکند.
عارف:

اصالحطلبان
قاطعانه از دولت حمایت میکنند
ایرنا| رئیس شورایعالی
سیا ســت گذ ا ر ی
اصالحطلبــان در مــورد
نامــزد ایــن شــورا برای
انتخاباتریاستجمهوری
گفــت :مــا در انتخابات
قطعا یک کاندیدا خواهیم
داشــت و همه از او حمایت میکنیــم .محمدرضا
عارف افــزود :این شــورا تابهحــال از دولت آقای
روحانی حمایت کرده و انشــاءاهلل در آینده هم از
این دولت قاطعانه حمایت میکند .وی با اشــاره به
اینکه شورایعالی سیاســتگذاری اصالحطلبان
هم برای انتخابات شــوراها و هم بــرای انتخابات
ریاستجمهوریبرنامهدارد،افزود:مهمترینراهبرد
ما در شورایعالی سیاســتگذاری ،حضور پرشور و
حداکثریمردمدرانتخاباتوانسجامکاملدرداخل
خانوادهاصالحاتاست.عارفدرموردبرخیاختالف
نظرها در شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان
ف نظر امری طبیعی است.
نیز اظهار داشــت :اختال 
در این راســتا جمعبندی چند حزب در این بود که
تشکیل شورایعالی باعث تقویت احزاب نمیشود ،اما
اکثریت ایننظر را قبول ندارند و اعتقادشان این است
که تشکیل شورای هماهنگی و وحدتی که در داخل
جبهه اصالحات ایجاد شده ،تقویت احزاب همسو را
ایجادمیکند.
بروجردی خبر داد:

موافقت شورای امنیت کشور
با برگزاری مسابقه در شب عاشورا
مهــر| رئیــس
کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجــی
مجلس ،از ورود شورای
امنیت کشور به موضوع
بــازی فوتبال ایــران و
کرهجنوبــی در شــب
عاشورای حس��ینی خبر داد .عالءالدین بروجردی
روز گذشــته در حاشــیه رونمایی از مستند «خط
قرمز» (درباره زندگی و مبارزات شیخ عیسی قاسم)
در جمع خبرنگاران از ورود شــورای امنیت کشور
(زیرمجموعه شــورایعالی امنیت ملی) به موضوع
رقابت فوتبال ایران و کرهجنوبی در شب عاشورای
حسینی اشــاره کرد و افزود :براساس گزارشی که
وزیر ورزش و جوانان ارایه داده است ،زمانبندی این
رقابت در اختیار ایران نبوده و طبق مقررات فیفا ،در
صورت عدم حضور ایران از دو بازی بعدی نیز محروم
میشویم.وی افزود :بر این اســاس و با جمعبندی
صورتگرفتهدرشورایامنیتکشور،قرارشدهاست
اینبازیباروحعاشوراییوباایجادنمادهایحسینی
درورزشگاهبرگزارشود.
فروزنده:

توصیه برای پرهیز از
دوقطبی کردن فضای کشور ،عام است
ایسنا| سخنگوی
جمعیــت ایثارگران
درخصــوص توصیه
مقام معظــم رهبری
بــه پرهیــز از ایجاد
فضــای دوقطبــی در
انتخابات پیشرو گفت:
اصولگرایان نیــز مانند آقای احمدینــژاد از این
صحبتها تبعیت میکنند چراکه خطاب رهبری،
عام است و هرکس فضا را به سمت دوقطبی شدن
ببرد به کشور آسیب میرساند .لطفاهلل فروزنده
گفت :مقام معظم رهبری بهعنوان دیدهبان نظام
از وضع نظام در مقابل خطرات مراقبت میکنند و
با هوشمندی این تذکر را به همه دادند که جامعه
نباید به سمت دوقطبی شدن برود .معاون پارلمانی
دولت یازدهم خاطرنشــان کرد :همه کسانی که
نظام را دوست دارند ،باید تالش کنند فضای جامعه
دوقطبینشود.

