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اخبار
معرفی  ۲گزینه به هیئت دولت

برای تصدی استانداری مرکزی
قائممقام و سخنگوی وزارت کشور از معرفی دو نفر به
عنوان گزینههای وزارت کشور به هیئت دولت خبر داد.
به گزارش تسنيم حسینعلی امیری گفت :امیدواریم
ب��ا تصمیم هیئ��ت وزیران نیز ف��رد موردنظر ب��ه عنوان
استاندار استان مرکزی انتخاب و وضعیت استانداری این
استان نیز تعیین تکلیف شود.
دومین جلسه محاکمه مرتضوی برگزار شد
دومین جلس��ه محاکمه س��عید مرتض��وی ديروز به
صورت غیرعلنی در شعبه  ۷۹دادگاه کیفری استان تهران
بهریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
به گزارش تسنیم ،دومين جلسه محاکمه مرتضوی از
ساعت  ۹:۳۰آغاز و تا ساعت  ۱۳ادامه داشت.
براساس این گزارش ،سومین جلسه دادگاه رسیدگی
به پرونده مرتضوی ۱۶ ،اردیبهشت برگزار میشود.
مرتضوی در پایان دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :مفاد جلسه و مذاکرات ،غیرعلنی و محرمانه
است بنابراین به این قسمت اشاره نمیکنم .وکیل تأمین
اجتماعی و هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعتقاد داشتند
ک��ه ما از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و
مصوبه رئیس مجلس شورای اسالمی استنکاف کردیم.
وی گفت :رئیس مجل��س در این مصوبه اعالم کرده
که نام سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است و باید نام
آن "صندوق" باش��د .مرتضوی گفت :نکته بعدی هم این
بود که وکیل س��ازمان تأمی��ن اجتماعی و هیأت تحقیق
و تفحص مجلس ادعا داش��تند ش��رایط سرپرس��تی باید
همان شرایط مدیرعاملی باشد یعنی همان مدارک و نوع
تسهیالتی باش��د که برای مدیرعامل شرط است .من در
پاس��خ به آنها ،دو موض��وع را مطرح کردم که قرار ش��د
دادگاه نس��بت به آنها استعالم کند و جلسه بعدی را هم
چهارش��نبه هفته آینده تعیین کرد تا پاس��خ استعالمات
واصل شود.
مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی اظهار داشت :در رابطه
با بحث حقوق و مزایا نیز ادعاهایی داش��تند که ما توضیح
دادیم این حقوق و مزایا مربوط به دوره سرپرستی است.
مرتض��وی تصریح کرد :مدرکی از آق��ای ربیعی ارائه
کردی��م که طی آن ایش��ان ب��رای آقای فی��روزی ،ابالغ
سرپرستی تأمین اجتماعی صادر کرده در حالی که آقای
فیروزی رشته ادبیات فارسی خوانده است.
وی ادامه داد :بنابرای��ن اگر دکترای حقوق نمیتواند
سرپرست باشد چطور ش��ما برای کسی که رشته ادبیات
فارس��ی خوانده ابالغ سرپرس��تی صادر کردید؟ لذا ش��ما
نمیتوانید ش��اکی این موضوع باشید ،دادگاه قرار شد در
این مورد هم استعالم کند .مرتضوی گفت :بخش دیگری
از پرون��ده در م��ورد گزارش خالف واقع اس��ت که من بر
اس��اس آن به ۲۰۰هزار تومان محکوم شدم و دیوان آن را
نقض کرد .در جلسه بعدی پس از پایان رسیدگی به پرونده
تأمین اجتماعی نیز این موضوع رسیدگی میشود.
سفر یکی از احزاب ترکیه به تهران
در آس��تانه انتخاب��ات پارلمان��ی ترکی��ه هیأت��ی از
حزب وطن این کش��ور برای دی��دار و گفتوگو با برخی
شخصیتهای سیاسی 7ژوئن به تهران میآید.
به گزارش س��ایت خبری کانال اولوس��ال ترکیه ،این
هیأت به ریاس��ت اس��ماعیل هاکی پکین معاون سیاست
خارج��ی حزب وط��ن از امروز ب��ه تهران میآی��د که در
این س��فر با برخی شخصیتهای سیاس��ی ایران از جمله
محمود احمدینژاد رئیسجمهور پیشین ایران و برخی از
نمایندگان مجلس دیدار و گفتوگو میکنند.
عبدی
اصالحطلبان در موضوع سوریه

کنار عربستان بودند
عباس عبدی ،فعال سیاس��ی اصالحطلب در سرمقاله
هفتهنام��ه اصالحطل��ب «صدا» با عن��وان «چگونه به یک
راهبرد مناسب میرسیم؟» معترف شده است دموکراسی
در جریان اصالحات مس��تلزم التزام به دموکراسی است و
باید اصالحطلبان به نقد خود بپردازند؛ موضوعی که در این
جناح سیاسی متداول نیست.
به گزارش مشرق ،عبدی که به بهانه گشایش سیاسی
در جریان اصالحات و اعطای مجوز به حزب «اتحاد ملت
ایران» و فعال ش��دن یک تشکل دانشجویی دست به قلم
ش��ده است ،تاکید میکند« :یکی از بدترین ویژگیها که
موجب رکود فکری در میان اصالحطلبان شده است ،حب
و بغض افراطی شکل گرفته میان آنان است .وقتی نسبت
ب��ه یک چیز بغض یا حب پیدا کنیم چش��م و گوشمان
درباره فهم آن بس��ته میشود و قادر به درک واقعیت آن
چی��ز نخواهیم ب��ود ،اینکه آنان با یک چی��ز ،بد یا خوب
باش��ند و در نتیجه هر پدیدهای را حول محور بد یا خوب
بودن ب��ا آن تحلیل کنند ،نتیجهای ج��ز جمود فکری و
تحلیلی ندارد».
ای��ن فع��ال اصالحطل��ب در ادامه به موض��ع حب و
بغضی اصالحطلبان در ماجرای س��وریه که آنها را در جبهه
تروریس��تها و حکومتهای دیکتات��وری و مرتجع عربی
منطقه قرار داد ،اش��اره و بیان میکند« :یک نمونه کوچک
آن تحلیلی است که بسیاری از آنان (اصالحطلبان) پس از
حوادث س��وریه نسبت به مسائل این کشور و مواضع ایران
در آنجا داشتند و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای سوریه و
نیز منافع ملی کشور در کنار عربستان و ترکیه قرار گرفتند،
بدون آنکه نقدی جدی بر آن رفتارها داشته باشند ،در حالی
که اکنون چیز دیگری را میگویند».
واکنش غرضی به خاطرهگوییهای جنجالی

هاشمیرفسنجانی
وزی��ر نفت ام��ام(ره) گف��ت :برخی افراد هس��تند که
به خاط��ر منافع خود خاط��رات و مطالب��ی را برای حفظ
حریمهای خود در مقاطع مختلف مطرح میکنند؛ اگرچه
این مطالب برای ماندگار ش��دن در تاریخ خوب اس��ت ،اما
فیضی به کسی نمیرساند.
به گزارش جهان ،س��يدمحمد غرضي با اشاره به تأثیر
منف��ی این مطال��ب در جوانانی که در آن زم��ان نبودند و
تحریف س��خنان حضرت امام رضواناهلل گفت :کس��انیکه
در جمهوری اسالمی ایران فداکاری و جانبازی کردند و به
نوعی نقش مؤثری در پیش��برد اهداف انقالب داشتند قابل
احترام هستند و اگر مسائلی توسط این افراد مطرح میشود
بهتر است آن را توسعه ندهیم زیرا بیان اینگونه خاطرات به
اصل انقالب آسیب میرساند.

خیلی کوتاه
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سياست

نشست سهجانبه موتلفه

ایثارگران و جبهه پایداری برگزار شد

گروه سياست سخنان اخير رئيسجمهور در
جم��ع فرمانده��ان ني��روي
گــزارش دو
انتظام��ي با واكن��ش مراجع
تقليد روبرو شد .مراجع تقليد ضمن آنكه به روحاني
توصيه كردند از طرح مس��ائل حاشيهاي پرهيز كند
تاكيد كردن��د كه همه افراد اع��م موظف به اجراي
قوانين اسالم هستند.
آی��ات عظ��ام مکارمش��یرازی و نوریهمدانی،
صافيگلپايگاني با نادرس��ت خواندن اظهارات اخیر
رئیسجمهور درباره مس��ئولیت نداش��تن پلیس در
اجرای احکام اس�لام ،به روحان��ی توصیه کردند که
ازطرح چنین اظهاراتی پرهیز کند.
آي��تاهلل ناص��ر مکارمش��یرازى از مراجع تقلید
صب��ح ديروز در ابت��داى درس خارج فق��ه خود در
مس��جد اعظم قم به س��خنان اخی��ر رئيسجمهور
درباره این که پلیس موظف به اجرای قانون است نه
اسالم ،واکنش نشان داد.
وی تصریح کرد :اخیرا ً یکى از مسئوالن محترم
گفته بودند وظیف��ه نیروى انتظام��ى اجراى قانون
اس��ت نه اجراى اسالم؛ این س��خن از سه جهت اثر
منفى داشت و به هیجوجه مناسب نبود.
آيتاهلل مکارمشیرازی با تبیین سه اشکال و اثر
منفی اساس��ی مترتب بر این سخن ناصواب ،تصریح
کرد :نخست اینکه معلوم مىشود قوانین ما چیزى
غیر از قوانین اس�لامى اس��ت؛ در حالى که همه بر
گرفته از اسالم است و همه افراد اعم از پلیس و غیر
پلیس موظف به اجراى قوانین اسالم هستند.
این مرجع تقلید تاکید کرد :حتى وظیفه امر به
مع��روف و نهى از منکر بنا ب��ه تصریح قرآن کریم و
اجماع مسلمین وظیفه همگان است.
آي��تاهلل مکارمش��یرازی یادآورش��د :اثر منفی
دیگر اینکه ،اینگونه سخنان روحیه نیروى انتظامى
را تضعی��ف مىکند و زحماتى را ک��ه براى تهذیب
اخالق و مبارزه با منکرات متحمل شده است نادیده
مىگیرند و آنها را در اجراى قوانین اس�لامى سست
مىسازد.
این مرجع تقلید سومین اثر منفی مترتب بر این
س��خن را مهمتر و حساستر از دو مورد قبل دانست
و خاطرنش��ان کرد :از همه مهمتر چراغ سبزى است
که به افراد آلوده به انواع مفاس��د اخالقى و مجالس
کثیف و مانند آن داده مىشود که از این به بعد آزاد
هس��تید و پلیس کارى به شما ندارد ،آنها بدون این
سخنان توفان مىکنند واى اگر چراغ سبزى هم به
آنها نشان داده شود.
آيتاهلل مکارمش��یرازی تاکید ک��رد :امیدواریم
نصیحت دوس��تانه ما را بپذیرند و بعد از این چنین
سخنانى را تکرار نکنند.
اس��تاد برجس��ته درس خارج ح��وزه علمیه قم
یادآورش��د :مخصوصاً به سخنان رهبر معظم انقالب
که اخیرا ً خطاب ب��ه نیروى انتظامى فرمودند گوش
فرا دهند؛ همان طور که ایش��ان تاکید کردند حفظ
آرامشهاى روحى و اخالقى جامعه مهمتر از آرامش
جسمانى آنهاست.

آيتاهلل نوریهمدانی:
مسئوالن از حاشیهسازی اجتناب کنند
از س��وي ديگ��ر حض��رت آی��تاهلل حس��ین
نوریهمدان��ی از مراجع تقلید ديروز در درس خارج
فق��ه خود در مس��جد اعظ��م قم ،به س��خنان اخیر
رئيسجمه��ور واکنش نش��ان داد و بر ل��زوم پرهیز
مسئوالن از هرگونه حاشیهس��ازی در جامعه تاکید
کرد.
این مرجع تقلید با بیان این که نظام اس�لامی
ما بحمدهلل یک نظام ممتاز از جمیع جهات اس��ت،
خاطرنشان کرد :مطالبی در روزهای اخیر در جامعه
مطرح شد که متاس��فانه موجب ایجاد حاشیههایی
در کشور شد.
وی اب��راز داش��ت :نخس��تین خواس��ته م��ا از
مس��ئوالن محت��رم این اس��ت که از مط��رح کردن
س��خنان حاشیهس��از اجتن��اب کنند و ب��ا توجه به

در نشس��ت س��هجانبه ح��زب موتلف��ه اس�لامی ،جمعیت
ایثارگ��ران و جبهه پایداری که ديروز برگزار ش��د برای ائتالف و
وحدت گفتمانی اصولگرایان تفاهم شد.
به گزارش تسنیم ،در این نشست که محمدنبی حبیبی ،حسین

واكنش مراجع عظام به سخنان اخیر روحانی

اجرای اسالم وظیفه همگان است

ش��عار س��ال که رهبر معظم انقالب مط��رح کردند
در جه��ت تقویت همدل��ی و همزبانی تالش کنند و
بدانند مخاطب اصلی پیام رهبری در وهله نخس��ت
مسئوالن هستند.
این مرجع تقلید با انتقاد از اظهاراتی که درباره
وظایف نیروی انتظامی مطرح شده و این که پلیس
مس��ئولیت اجرای قانون را به عه��ده دارد نه احکام
اسالم را ،تصریح کرد :باید به این نکته توجه داشت
که اوال قانون اساس��ی ما برگرفته از موازین اسالمی
اس��ت ،ثانیا این ک��ه گفته ميش��ود وظیفه نیروی
انتظام��ی اجرای احکام اس�لامی نیس��ت ،یعنی در
جامعه امر به معروف و نهی از منکر نشود؛ در حالی
که ام��ر به معروف وظیفهاي همگانی اس��ت و همه
باید ملزم به اجرای آن باشند.
آي��تاهلل نوریهمدانی خاطرنش��ان کرد :رهبر
معظم انقالب روز يكشنبه تصریح فرمودند که همه
ما مسئول اجرای احکام اس�لامی هستیم؛ بنابراین
این س��خن که گفته ش��ود نیروی انتظامی مسئول
اجرای احکام اسالمی نیست ،سخنی نادرست است
و مس��ئوالن با اظه��ارات خود نباید ب��ه گونهاي در
جامعه القا کنند که اسالم و قانون دو مقوله متفاوت
است.
وی در ادام��ه ضم��ن تقدی��ر از تالشه��اي
نی��روی انتظامی به منظور برق��راری امنیت اخالقی
و اجتماع��ی در جامع��ه و عمل به احکام اس�لامی،
تصریح کرد :مسئوالن باید در انجام وظایف اسالمی
خود با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی بیش از پیش
کوشا باشند.
آيتاهلل نوریهمدانی اظهار داشت :همه باید از
مطرح کردن س��خنان حاشیهاي در جامعه به شدت
اجتناب کنن��د ،همگان باید به اص��ل وحدت حول
محور والیت فقیه ملتزم و پایبند باشد.

همه نهادها باید مجری قانون اسالم باشند
آی��تاهلل صافیگلپایگان��ی نی��ز ظهر دي��روز در
دیدار س��یدجواد هاش��می مدیرکل بنیاد ش��هید و
امور ایثارگران اس��تان قم با اشاره به اینکه نیت پاک
ش��هیدان هم برای اجرای احکام اس�لام و دستورات
ش��رع مقدس بود ،اضافه کرد :اگر نهادهای انقالبی ما
ارزشمند هستند؛ به خاطر اجرای خوب قانون اسالم
است و این بزرگترین افتخار یک نهاد است که مجری
قوانین اسالمی و دستورات قرآن باشد.
این مرجع تقلید اضافه کرد :این جانب بس��یار
نگران ش��دم از بعضی حرفهایی که زده میش��ود

ال نباید مجری قانون اس�لام باشد.
که فالن نهاد مث ً
این حرف درست نیست و مسئولین ما باید مراقبت
بیش��تری کنند ،سخنانی زده نشود که باعث نگرانی
مردم با ایمان شود.

تاكيد رهبرمعظم انقالب و امام (ره)
بر حفظ اسالم
واكنش اين دو مرجع تقلي��د در حقيقت ادامه
توصيه مق��ام معظم رهبري و ام��ام راحل مبني بر
حفظ اس�لام توس��ط قواي انتظامي كش��ور اس��ت.
مردادماه س��ال  ۶۰حضرت ام��ام خمینی در دیدار
با برخ��ی فرمانده��ان نیروهای مس��لح تذکراتی را
در رابط��ه با دفاع از اس�لام بیان کردن��د .تذکراتی
که نش��ان ميدهد بنیانگذار انقالب اسالمی وظیفه
ق��وای نظامی و انتظامی را حفظ اس�لام دانس��ته و
تاکی��د فراوانی ب��ر آن داش��تهاند .در بخشهایی از
این سخنرانی که در جلد  ۱۵صحیفیه امام خمینی
منتشر شده ،آمده است« :شماها توجه داشته باشید،
چه پاسداران و چه س��ایر قوای انتظامی و نظامی و
غی��ر انتظامی و چه س��ایر ملت ،همه توجه داش��ته
باش��ند که ما وظیفه داریم که این اسالمی که اآلن
به ما رس��یده حفظش کنیم تا آن فرد آخری هم که
خدای نخواسته کش��ته میشود ،موظف برای حفظ
اس�لام ،برای دفاع از ملت ،دفاع از کیان اس�لامی،
دفاع از کش��ور اس�لامی تا آن آخر زن و مرد ،بچه و
بزرگ مکلفاند که دفاع کنند .مس��ئله دفاع یک امر
عمومی اس��ت برای همه؛ هر کس قدرت دارد دفاع
کند .به هر مقدار که قدرت دارد دفاع کند از کش��ور
اسالم ،باید دفاع کند».
رهب��ر معظم انقالب اس�لامي نيز پاس��داری از
ارزشه��ای اس�لامی وانقالب��ی را بزرگترین وظیفه
نیروی انتظامی دانستند.
تیرم��اه س��ال  ۷۴نی��ز رهبر انق�لاب در دیدار
ی از پرس��نل نی��روی انتظامی
فرمانده��ان و جمع�� 
ن س��ه
از اقت��دار ،ع��زت ،رحم��ت و رأفت ،به عنوا 
ت ض��روری برای نی��روی انتظامی کارامد
خصوصی 
و مورد قبول جامع ه اس�لامی نام بردند و پاس��داری
ی و انقالبی را بزرگترین وظیفه
از ارزشهای اس�لام 
نیروی انتظامی دانس��ته و افزودند« :مجموعهای که
با قدرت و عزّت در میان مردم ظاهر میش��ود ،همه
باید بدانند که بنا دارد از ارزش��های اس�لامی دفاع
کن��د .در درون خود نیروی انتظامی هم ،ارزش��های
اس�لامی ،باید ارزش��های طراز اوّل و معیار و میزان
باشند .در همهی دستگاهها باید همینطور باشد».

پورمحمدی:

ایجاد سازمان مبارزه با فساد ،موازی کاری و فسادآور است

وزی��ر دادگس��تری با بیان اینک��ه در هیچ
دورهاي به اندازه این دولت برای مبارزه با
خیابانپاستور
فس��اد تاکید نش��ده اس��ت گف��ت :ایجاد
سازمان مبارزه با فساد نوعی موازی کاری و فسادآور است.
به گ��زارش ایرنا ،مصطف��ی پورمحمدی ديروز در نشس��ت
اعضای کارگروههاي ارتقای س�لامت اداری دستگاههاي اجرایی
افزود :فس��اد فقط خس��ارت سرمایه نیس��ت بلکه از دست دادن
موقعیت ،فرصت ،ظرفیت ،امکانات ،عدم بهرهبرداری و بهرهوری
هم فساد محسوب ميشود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه مبارزه با فساد و ایجاد سالمت
نظام اداری نش��ان توانای��ی و کارآمدی نظامها و دولتهاس��ت
افزود :ش��فافیت مس��ایل اقتصادی مهمترین محور در نظامهاي
اقتصادی پیشرفته است و در سیاست اقتصادی -مقاومتی و همه
سیاس��تهایی که رئيسجمهوری پیوس��ته بر آن تاکید کردهاند
این موضوعات مورد اشاعه قرار گرفته است.
وي با بیان اینکه در مبارزه با فس��اد و ارتقای س�لامت اداری
با کمبود قوانین مواجه نیس��تیم اظهار داش��ت :یکی از موضوعات
اساس��ی که رئيسجمه��وری از روز تحلیف و معرفی کابینه آن را
مطرح کرد مبارزه با فس��اد بود و من با توجه به س��ابقه  20ساله
در حوزههاي مختلف اجرایی بر آن ش��هادت ميدهم که در هیچ
دورهاي به این اندازه بر موضوع مبارزه با فساد تاکید نشده است.
وی رس��یدن به یک موفقیت در مبارزه با فس��اد را منوط به
توجه به چند محور دانست و گفت :اولین موضوع ،قانونمداری و
عمل به قانون اس��ت .از شهریور  92که دولت جدید آمد ،تاکید
ک��رده ب��ود تمام مصوبات قانونی باش��د و مصوب��ات قبلی را هم
بازنگری کردیم.

حجتاالسالم یونسی:

دولت قصد دخالت
در انتخابات را ندارد
دستیار ویژه رئيسجمهور در
امور اق��وام و اقلیتهاي دینی
تريبــــون
و مذهبی با اشاره به انتخابات
پیشرو گفت :باید نش��اط سیاس��ی ایجاد کنیم و از
هر گونه دعوا و اختالف بپرهیزیم.

فدایی و حجتاالسالم آقاتهرانی دبیرانکل موتلفه اسالمی ،جمعیت
ایثارگران و جبهه پایداری و نیز جمعی از اعضای شورای مرکزی سه
تشکل حضور داشتند ،قرار شد براساس چارچوبهای توافق شده،
ساز و کار حقوقی و سیاسی ائتالف حداکثری شکل بگیرد.

در این نشس��ت ه��ر یک از دبی��رانکل تش��کلهای حاضر
دیدگاهه��ای خود را پیرامون مهمتری��ن تحوالت درباره همگرایی
اصولگرایان مطرح کردند و از نشست حضرات آیات مصباحیزدی،
محمد یزدی و موحدیکرمانی در قم تقدیر کردند.

پورمحمدی ادامه داد :هیات تطبیق قوانین در سال 33 ،91
درصد از مصوبات دولت را نقض کرد که این رقم در سال  92به
سه درصد و در سال  93به یک درصد رسید.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه با شعار نمی توان قانونمدار بود
اضاف��ه کرد :رئيس دیوان عدالت اداری گفته که ش��کایت واصله
از دس��تگاههاي اجرایی در سال  13 ،93درصد کمتر از  92بوده
است و این ثمره ورود دولت به مدار قانون است.
وی حرکت دوم دولت را در مبارزه با فساد ،شفافیت دانست
و ب��ا بیان اینک��ه پنهان کاری نداریم گف��ت :مصوبه گردش آزاد
اطالع��ات یعنی اینکه دول��ت را به زیر ذره بین ب��ردن و از این
بابت هیچ ابایی نداریم چرا که معتقدیم این کار اس��اس سالمت
اداری است.
وزیر دادگس��تری نکته س��وم را الکترونیکی ک��ردن دولت
دانس��ت و افزود :در سال  ،93هزار  -هزار میلیارد تومان گردش
مالی الکترونیکی بوده است و این یعنی سالمت.
پورمحم��دی اص�لاح از درون را مح��ور چهارم این مس��یر
دانس��ت و با تاکید بر اینکه دس��تگاههاي نظارت��ی بیرونی نمی
توانند به تنهایی نقش��ی ایفا کنند گفت :دس��تگاهها باید در این
مسیر از درون خود اقدام کنند و به همین دلیل دولت این کار را
از خود شروع کرد .این دولت قرار نیست خود را فریب بدهد و در
شعار بگوید پاک هستم .تشکیل کارگروه مبارزه با فساد در درون
خود ،یعنی اینکه ميخواهم خودم را درست کنم.
وزیر دادگس��تری با تش��ریح اهداف کارگروه مبارزه با فساد
اظهار کرد :نگاه سیستمی ،ساده سازی ،خودمسوولی و انجام کار
جمعی از اهداف تش��کیل این کارگروه هاس��ت و باید مدلی ارائه
کنیم که قابل ارزیابی باشد.

به گزارش مهر ،حجتاالسالم والمسلمین علی
یونسی در همایش شورای اسالمی شهر و روستاهای
شهرس��تان ک��رج ک��ه در مجتمع فرهنگ��ی میالد
ش��هرداری کرج برگزار ش��د ،اظهار ک��رد :آمریکا و
اسرائیل جنگ مذهبی در منطقه به راه انداختهاند.
وی در ادام��ه هی��چ خطری را باالت��ر از جنگ
مذهبی ندانس��ت و گفت :آمریکا آتش این جنگ را
در منطقه روش��ن کرده اس��ت و در این میان ایران
دارای امنیت در منطقه است و دشمنان نمی توانند
این امر را تحمل کنند.
یونسی ادامه داد :امنیت و آرامش اقوام در ایران

همچنين رهبر معظم انقالب اس�لامي در ديدار
اخي��ر خود با فرماندهان و مدي��ران نيروي انتظامي
ضمن تاكي��د بر اينكه اين نيرو بايس��تي در ارتقاي
س��طح امنيت به هي��چ حدي قانع نباش��د افزودند:
قانونگراي��ي در دو بعد مواجه��ه با مردم و همچنين
در درون س��ازمان ني��روي انتظامي با مردم ضروري
و با اهميت است.
ايش��ان تأکید کردند« :همه کارها را میش��ود
برای خ��دا انجام داد ،اما در کار ش��ما خیلی راحت
میش��ود نیت الهی و قصد قربت پیدا کرد؛ چون کار
ش��ما خدمت به جامعه و جمهوری اسالمی و نصرت
اسالم است».
اين اظهارات بيانگر آن اس��ت كه تاكيد مقامات
عالي كشورمان بر رعايت قوانين اسالم بوده و اينطور
نيس��ت كه قوانين كش��ور جداي از قوانين اسالمي
رغم بخورد.
همچنين در مقدمه قانون اساسي كشورمان آمده
است كه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبین
نهاده��ای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و اقتصادی
جامعه ایران براس��اس اصول و ضوابط اسالمی است
که انعکاس خواست قلبی امت اسالمی است .از سوي
ديگر در اصل  4قانون اساس��ي كشورمان تاكيد شده
ت مدنی ،جزایی ،مالی،
ن و مقررا 
است كهکلی ه قوانی 
ی و غیر
اقتص��ادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاس�� 
ی باشد.
ن اسالم 
س موازی 
اینها باید براسا 

امر به معروف و نهي از منكر
به نظر ميرسد كه اين اظهارات روحاني بيشتر
ب��ه دخالت نيروي انتظامي به مقوله امر به معروف و
نهي از منكر بر ميگردد.
يك��ي از اين موارد مطرح امر به معروف و نهي
از منكر در جامعه تذكر ماموران ناجا به حفظ ظاهر
شرعي و رعايت موازين اسالمي در جامعه است .اما
كارشناس��ان عقيده دارند دولتها س��عي ميكنند
ت��ا با انتقاد از اين وظيفهاي ك��ه خود به عهده ناجا
گذاشتهاند براي كسب محبوبيت در قشري از جامعه
و كسب راي استفاده كنند.
اين در حالي اس��ت كه امر به معروف و نهي از
منكر اساس��يترين ماموريت نيروي انتظامي بشمار
ميرود و به قولي خاكريز اول ناجا در نظام محسوب
ميشود.
طبق اصل هش��ت قانون اساسی ،امر به معروف
و نهی از منکر وظیفهای اس��ت که مردم نس��بت به
دولت و بالعکس و مردم نسبت به مردم دارند.

همچنين بر طبق مصوبات شوراي عالي انقالب
فرهنگي كه دولت رياست آن را برعهده دارد ناجا به
عنوان يكي از س��ازمانهاي مرتبط با امر به معروف
و نه��ي از منكر به ويژه در امر حجاب معرفي ش��ده
است.
ميت��وان نتيجه گرفت كه اج��راي اين اصل از
احكام اس�لام در درجه اول از س��وي خ��ود دولت
برعهده نيروي انتظامي گذاش��ته ش��ده اس��ت و از
سوي ديگر وظيفهاي است كه قانون اساسي برعهده
اين سازمان و دولت قرار داده است.
برخي از كارشناسان ميگويند كه دولت يازدهم
تالش ميكند تا با طرح اين مس��ائل بخشي از راي
انتخاب��ات را از دس��ت ندهد و آن را ب��ه نفع جناح
اعتدال ك��ه اميد دارد اكثريت مجل��س آينده را در
دست بگيرد ،اختصاص دهد.
محمدعلی اس��فنایی ،نايب رئیس کمیس��یون
حقوق��ی مجلس در باره اي��ن جمله رئيسجمهور با
بیان اینکه این جمله س��نگین و پر معنایی اس��ت،
اظهار داشت :به برکت نظام جمهوری اسالمی ،همه
قوانین جاری و س��اری کشور در برگیرنده شرع انور
اسالم است .من گمان نمیکنم پلیس از خود کاری
انجام بدهد ،بلکهتمام کارهایی هم که در این حوزه
انجام میشود قانونی است.
از سوي ديگر احمد بخش��ایش اردستانی عضو
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس
در اينب��اره گفت :منظور روحان��ی این بود که یک
تصوری در اجتماع به وجود آمدهکه دولت در حال
حرکت به س��وی امنیتی شدن جامعه است و چون
نیروی انتظامی و پلیس هستند که معموال در انظار
عموم��ی با مردم برخورد میکنن��د و اغلب اوقات با
ونهای خ��ود با زنان بد حج��اب برخورد میکنند،
جامعه امنیتی شده است.
وی در ادامه افزود :به نظر میرسد،رئیسجمهور
به این قضیه اعتقاد ندارد و معنی حرف ایش��ان این
اس��ت که پلیس به این کارها کاری نداش��ته باشد.
اگر قانون گفته جل��وی آن را بگیرند ،اما اگر قانونی
در اینب��اره وجود ندارد ،پلی��س دخالتی در اینباره
نکند .من حس میکنممنظورش��ان از این سخنان
این اس��ت که پلیس امنیت را در جامعه ایجاد کند
و به س��مت امنیتی کردن جامعه ن��رود .روحانی به
برخورد ب��ا بد حجابی اعتقاد ن��دارد ،ولی این را در
لفافه میگوید و به صراحت نمیگوید.
این نماینده مجلس گفت :س��ال ،سال انتخابات
اس��ت و دولتیها دوس��ت دارندنزدی��کان خود در
مجلس باش��ند و معم��وال این گروهها هس��تند که
طرفدار دولت هستند.
غالمعلی جعفرزادهایمنآبادی عضو كميس��يون
برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره گفت :منظور
روحان��ی احتم��اال این بوده که پلی��س حق اجتهاد
ندارد و این را ن��ه تنها پلیس که هر مجری دیگری
که هر آنچهبه وی ابالغ میشود ،باید اجرا کند.
وي اف��زود :یکی از اش��کاالت مجری��ان ما این
اس��ت که خود اجتهاد ک��رده و آن را اجرا میکنند.
پلی��س باید تطبیق مصادیق ج��رم کند .پلیس حق
اجته��اد وتفهیم ندارد و نباید بگوی د ما تش��خیص
میدهیم که فالن شده است ،بلکه هر چه در قانون
آمده و به وی ابالغ شده ،باید اجرا شود.
محمد س��لیمانی نماين��ده تهران نی��ز در این
ب��اره گفت :قانون در کش��ور ما برپا ش��ده تا قوانین
اسالم را اجرا کند .شاید منظور رئیسجمهور از این
جمله ،این بوده که کس��ی اجتهاد شخصی نکرده و
یا ذهنیت ش��خصی خود را اجرا نکند ،چونقوانین
موجود در کشور همه اسالمی است.
وی گف��ت :به نظ��ر من ،این جمل��ه قابل تأمل
است و باید از خود آقای روحانی خواستدر این باره
توضیح دهد و شفاف برای مردم بگوید که منظورش
از این حرفها چه بوده اس��ت .این جمله در جامعه
ایجاد ابهام خواهد ک��رد و باید این ابهامات برطرف
ش��ود .این جمله زیبنده ،رئیسجمهور ما نیس��ت و
جمله بسیار چند پهلو و گنگی است.

ترقی:

حاشیهسازی رحمانیفضلی برای کشور آسیب ایجاد میکند

رئیس کمیت��ه امور بینالملل حزب مؤتلفه
با بیان اینکه برای هر اظهارنظری باید سند
گفتمــــا ن
وجود داش��ته باش��د ،گفت :حاشیهسازی
رحمانیفضلی برای کش��ور ما که درگیر مسائل بینالمللی است و
نیاز به وحدت دارد بسیار آسیبزا و مخرب است.
به گزارش فارس ،حمیدرضا ترقی با اش��اره به طرح موضوع
ورود پوله��ای کثیف به انتخاب��ات و تکذیب آن در صحن علنی
مجل��س از س��وی وزیر کش��ور اظهار داش��ت :اص��والً وقتی که
مطلب��ی که نیاز به کار کارشناس��ی دارد و بای��د از کانال قضایی
و امنیتی کش��ور پیگیری ش��ود با آن برخورد سیاسی میشود و
برای رقابتهای سیاس��ی و حسابکشیهای سیاسی از آن بهره
میبرند در کشور حاشیهسازی ایجاد میکند.
وی اضافه کرد :این حاشیهس��ازی برای کشور ما که درگیر
مس��ائل بینالمللی اس��ت و نیاز به وحدت دارد بسیار آسیبزا و
مخرب است.
ترقی با بیان اینکه در سال «دولت و ملت ،همدلی و همزبانی»
طرح این حاشیهسازیها برای کشور مشکل ایجاد میکند ،تصریح
ک��رد :ما نیازمند همدلی و همزبان��ی بین دولتمردان و همه مردم
هس��تیم ،باید شعار امسال تقویت شود اما چنین اظهاراتی فضا را
ال تغیی��ر میدهد و مخالف همدل��ی و همزبانی مد نظر مقام
کام ً
معظم رهبری است.
رئی��س کمیت��ه ام��ور بینالملل مؤتلف��ه با ی��ادآوری اینکه
رحمانیفضل��ی سوءبرداش��ت رس��انهها را مقص��ر عن��وان کرده
اس��ت ،بیان داش��ت :در این خصوص نمیتوان تقصیر رسانههای
اصالحطلب را نادیده بگیریم اما باید گفت که اولینبار آقای ترکان
سال گذشته مس��ئله پولهای کثیف را مطرح کرد و گفتند سال

خوشایند برخیها نیست و تالش ميکنند در میان
اقوام مختلف دو دستگی ایجاد کنند.
دس��تیار وی��ژه رئيسجمه��ور در ام��ور اقوام و
اقلیتهاي دینی و مذهبی افزود :انس��جام و وحدت
ملی موضوعی اس��ت که مقام معظ��م رهبری بر آن
تاکید دارند و نامگذاری امس��ال توسط ایشان باید از
قالب شعار بیرون آید و به شعور ،اجرا و عمل برسد.
وی گف��ت :برخی از دش��منان ميخواند وجود
اق��وام مختلف در ای��ران را تهدید جل��وه کنند ولی
هم��گان ميدانند در می��ان اقوام ایران��ی وحدت و
همدلی جاری و س��اری اس��ت و یک فرصت بزرگ

آینده افش��اگری میکنیم که البته معاون اول دولت یازدهم با این
موضوع برخورد کرد.
وی بر همین اساس افزود :با صحبتهای وزیر کشور مسئله
سیاسی ش��د و نمایندگان مجلس زیر سؤال رفتند؛ طرح چنین
مباحثی برای رسانههای بیگانه بهانه ایجاد کرد و مشروعیت نظام
جمهوری اسالمی را ابزارهای رسانهای خود زیر سؤال بردند.
ترقی با اشاره به اینکه دلیل اصرار مجلس بر برگزاری جلسه
علنی برای ای��ن بود که مصاحبه رحمانی فضلی در فضای علنی
انجام ش��د و جامعه را ملتهب کرد ،خاطرنشان کرد :مجلس روی
علنی بودن جلسه تأکید کرد تا قضاوت عمومی امکانپذیر باشد
اما هیچ س��ند و مدرکی ارائه ندادند و سؤالهای افکار عمومی را
بدون پاسخ رها کردند.
رئیس کمیته امور بینالملل حزب مؤتلفه با ذکر این نکته که
رحمانیفضلی دروغ دیگری را در این جلسه مطرح کرد و به کمیته
امداد اتهام وارد کرد ،گفت :وزیر کش��ور مدعی شدند که  100نفر
از اعض��ای کمیته امداد در پروژههای مختلف نقش دارند ولی این
دروغ محض است و کمیته امداد اصوالً در چنین مباحثی ورودی
نکرده و چنین چیزی در شرح وظایف کمیته امداد نیست.
وی ب��ا توصیه ب��ه اینکه برای ه��ر اظهارنظری باید س��ند و
مدرک مس��تدل و متقن وجود داش��ته باش��د ،یادآور شد :باید از
آقای رحمانیفضلی پرسید چرا وقتی سند و مدرکی ندارد به جای
پاسخگویی به سؤاالت دیگر نمایندگان به نهاد انقالبی کمیته امداد
امام خمینی(ره) که منصوب به امام(ره) و رهبری است اتهام وارد
میکنند .ترقی در پایان افزود :متأس��فانه این مس��ائل دستمایه
بازیهای سیاس��ی قرار میگی��رد و انتظار داری��م از این به بعد
مسئوالن در صحبتهای خود دقت نظر داشته باشند.

محس��وب ميشود .یونس��ی یادآور ش��د :اگر کسی
خواس��ته یا ناخواس��ته مردم را به اختالفات دعوت
کند در خدمت دشمن است.
دس��تیار وی��ژه رئيسجمه��ور در امور اق��وام و
اقلیتهاي دینی و مذهبی با اشاره به انتخابات پیشرو
گفت :باید نش��اط سیاس��ی ایجاد کنیم و از هرگونه
دعوا و اختالف بپرهیزیم .وی با اش��اره به رقابتها در
عرصه انتخابات گفت :رقابت باید وجود داش��ته باشد
اگر رقابت نباشد عمال مرگ سیاسی به وجود ميآید
مواظب باشیم رقابتها به اختالف تبدیل نشود.
وی در ادامه افزود :دولت به هیچوجه نمیخواهد

در انتخاب��ات دخالت کند و به مصلحت هم نیس��ت
باید انتخاباتی سالم را برگزار کنیم.
یونسی خطاب به استانداران و فرمانداران گفت:
شما به عنوان کارگزاران دولت باید زمینه انتخابتی
سالم را ایجاد کنید.
این مسئول بیان کرد :برگزاری انتخابات سالم را
ه��دف دولت خواند و گفت :همه ملت ایران خواهان
توافقی عزتمندانه هس��تند و ای��ن ویژگی یک ملت
آزاد اس��ت .وی در پایان گف��ت :امیدواریم در پایان
مذاکرات پیروزی نهایی از آن ایران باش��د پیروزی و
توافق عزتمندانه از همه چیز مهمتر است.

