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خيلی کوتاه

نشست سه جانبه موتلفه
ایثارگران و جبهه پایداری برگزار شد

در نشسللت سلله جانبه حللزب موتلفلله اسللامی، جمعیت 
ايثارگللران و جبهه پايداری که ديروز برگزار شللد برای ائتاف و 

وحدت گفتمانی اصول گرايان تفاهم شد.
به گزارش تسنیم، در اين نشست که محمدنبی حبیبی، حسین 

فدايی و حجت االسام آقاتهرانی دبیران کل موتلفه اسامی، جمعیت 
ايثارگران و جبهه پايداری و نیز جمعی از اعضای شورای مرکزی سه 
تشکل حضور داشتند، قرار شد براساس چارچوب های توافق شده، 

ساز و کار حقوقی و سیاسی ائتاف حداکثری شکل بگیرد.

در اين نشسللت هللر يک از دبیللران کل تشللکل های حاضر 
ديدگاه هللای خود را پیرامون مهمتريللن تحوالت درباره همگرايی 
اصولگرايان مطرح کردند و از نشست حضرات آيات مصباح يزدی، 

محمد يزدی و موحدی کرمانی در قم تقدير کردند.

سخنان اخیر رئیس جمهور در 
دو گــزارش 

گروه سياست
نیللروي  فرماندهللان  جمللع 
با واکنللش مراجع  انتظامللي 
تقلید روبرو شد. مراجع تقلید ضمن آنکه به روحاني 
توصیه کردند از طرح مسللائل حاشیه اي پرهیز کند 
تاکید کردنللد که همه افراد اعللم موظف به اجراي 

قوانین اسام هستند. 
آيللات عظللام مکارم شللیرازی و نوری همدانی، 
صافي گلپايگاني با نادرسللت خواندن اظهارات اخیر 
رئیس جمهور درباره مسللئولیت نداشللتن پلیس در 
اجرای احکام اسللام، به روحانللی توصیه کردند که 

ازطرح چنین اظهاراتی پرهیز کند.
آيللت اهلل ناصللر مکارم شللیرازی از مراجع تقلید 
صبللح ديروز در ابتللدای درس خارج فقلله خود در 
مسللجد اعظم قم به سللخنان اخیللر رئیس جمهور 
درباره اين که پلیس موظف به اجرای قانون است نه 

اسام، واکنش نشان داد.
 وی تصريح کرد: اخیراً يکی از مسئوالن محترم 
گفته بودند وظیفلله نیروی انتظامللی اجرای قانون 
اسللت نه اجرای اسام؛ اين سللخن از سه جهت اثر 

منفی داشت و به هیج وجه مناسب نبود.
آيت اهلل مکارم شیرازی با تبیین سه اشکال و اثر 
منفی اساسللی مترتب بر اين سخن ناصواب، تصريح 
کرد: نخست اين که معلوم می شود قوانین ما چیزی 
غیر از قوانین اسللامی اسللت؛ در حالی که همه بر 
گرفته از اسام است و همه افراد اعم از پلیس و غیر 

پلیس موظف به اجرای قوانین اسام هستند.
اين مرجع تقلید تاکید کرد: حتی وظیفه امر به 
معللروف و نهی از منکر بنا بلله تصريح قرآن کريم و 

اجماع مسلمین وظیفه همگان است.
آيللت اهلل مکارم شللیرازی يادآورشللد: اثر منفی 
ديگر اينکه، اين گونه سخنان روحیه نیروی انتظامی 
را تضعیللف می کند و زحماتی را کلله برای تهذيب 
اخاق و مبارزه با منکرات متحمل شده است ناديده 
می گیرند و آنها را در اجرای قوانین اسللامی سست 

می سازد.
اين مرجع تقلید سومین اثر منفی مترتب بر اين 
سللخن را مهم تر و حساس تر از دو مورد قبل دانست 
و خاطرنشللان کرد: از همه مهم تر چراغ سبزی است 
که به افراد آلوده به انواع مفاسللد اخاقی و مجالس 
کثیف و مانند آن داده می شود که از اين به بعد آزاد 
هسللتید و پلیس کاری به شما ندارد، آنها بدون اين 
سخنان توفان می کنند وای اگر چراغ سبزی هم به 

آنها نشان داده شود.
 آيت اهلل مکارم شللیرازی تاکید کللرد: امیدواريم 
نصیحت دوسللتانه ما را بپذيرند و بعد از اين چنین 

سخنانی را تکرار نکنند.
اسللتاد برجسللته درس خارج حللوزه علمیه قم 
يادآورشللد: مخصوصاً به سخنان رهبر معظم انقاب 
که اخیراً خطاب بلله نیروی انتظامی فرمودند گوش 
فرا دهند؛ همان طور که ايشللان تاکید کردند حفظ 
آرامش های روحی و اخاقی جامعه مهم تر از آرامش 

جسمانی آنهاست.

 آيت اهلل نوری همدانی: 
مسئوالن از حاشیه سازی اجتناب کنند

آيللت اهلل حسللین  ديگللر حضللرت  از سللوي 
نوری همدانللی از مراجع تقلید ديروز در درس خارج 
فقلله خود در مسللجد اعظللم قم، به سللخنان اخیر 
رئیس جمهللور واکنش نشللان داد و بر لللزوم پرهیز 
مسئوالن از هرگونه حاشیه سللازی در جامعه تاکید 

کرد.
اين مرجع تقلید با بیان اين که نظام اسللامی 
ما بحمدهلل يک نظام ممتاز از جمیع جهات اسللت، 
خاطرنشان کرد: مطالبی در روزهای اخیر در جامعه 
مطرح شد که متاسللفانه موجب ايجاد حاشیه هايی 

در کشور شد.
وی ابللراز داشللت: نخسللتین خواسللته مللا از 
مسللئوالن محتللرم اين اسللت که از مطللرح کردن 
سللخنان حاشیه سللاز اجتنللاب کنند و بللا توجه به 

شللعار سللال که رهبر معظم انقاب مطللرح کردند 
در جهللت تقويت همدلللی و همزبانی تاش کنند و 
بدانند مخاطب اصلی پیام رهبری در وهله نخسللت 

مسئوالن هستند.
اين مرجع تقلید با انتقاد از اظهاراتی که درباره 
وظايف نیروی انتظامی مطرح شده و اين که پلیس 
مسللئولیت اجرای قانون را به عهللده دارد نه احکام 
اسام را، تصريح کرد: بايد به اين نکته توجه داشت 
که اوال قانون اساسللی ما برگرفته از موازين اسامی 
اسللت، ثانیا اين کلله گفته مي شللود وظیفه نیروی 
انتظامللی اجرای احکام اسللامی نیسللت، يعنی در 
جامعه امر به معروف و نهی از منکر نشود؛ در حالی 
که امللر به معروف وظیفه اي همگانی اسللت و همه 

بايد ملزم به اجرای آن باشند.
آيللت اهلل نوری همدانی خاطرنشللان کرد: رهبر 
معظم انقاب روز يکشنبه تصريح فرمودند که همه 
ما مسئول اجرای احکام اسللامی هستیم؛ بنابراين 
اين سللخن که گفته شللود نیروی انتظامی مسئول 
اجرای احکام اسامی نیست، سخنی نادرست است 
و مسللئوالن با اظهللارات خود نبايد بلله گونه اي در 
جامعه القا کنند که اسام و قانون دو مقوله متفاوت 

است.
تاش هللاي  از  تقديللر  اداملله ضمللن  در  وی 
نیللروی انتظامی به منظور برقللراری امنیت اخاقی 
و اجتماعللی در جامعلله و عمل به احکام اسللامی، 
تصريح کرد: مسئوالن بايد در انجام وظايف اسامی 
خود با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی بیش از پیش 

کوشا باشند.
آيت اهلل نوری همدانی اظهار داشت: همه بايد از 
مطرح کردن سللخنان حاشیه اي در جامعه به شدت 
اجتناب کننللد، همگان بايد به اصللل وحدت حول 

محور واليت فقیه ملتزم و پايبند باشد.

همه نهادها بايد مجری قانون اسالم باشند
آيللت اهلل صافی گلپايگانللی نیللز ظهر ديللروز در 
ديدار سللید جواد هاشللمی مديرکل بنیاد شللهید و 
امور ايثارگران اسللتان قم با اشاره به اينکه نیت پاک 
شللهیدان هم برای اجرای احکام اسللام و دستورات 
شللرع مقدس بود، اضافه کرد: اگر نهادهای انقابی ما 
ارزشمند هستند؛  به خاطر اجرای خوب قانون اسام 
است و اين بزرگترين افتخار يک نهاد است که مجری 

قوانین اسامی و دستورات قرآن باشد.
اين مرجع تقلید اضافه کرد: اين جانب بسللیار 
نگران شللدم از بعضی حرف هايی که زده می شللود 

که فان نهاد مثًا نبايد مجری قانون اسللام باشد. 
اين حرف درست نیست و مسئولین ما بايد مراقبت 
بیشللتری کنند، سخنانی زده نشود که باعث نگرانی 

مردم با ايمان شود.

 تاکید رهبرمعظم انقالب و امام )ره( 
بر حفظ اسالم

واکنش اين دو مرجع تقلیللد در حقیقت ادامه 
توصیه مقللام معظم رهبري و امللام راحل مبني بر 
حفظ اسللام توسللط قواي انتظامي کشللور اسللت. 
مردادماه سللال ۶۰ حضرت امللام خمینی در ديدار 
با برخللی فرماندهللان نیروهای مسلللح تذکراتی را 
در رابطلله با دفاع از اسللام بیان کردنللد. تذکراتی 
که نشللان مي دهد بنیانگذار انقاب اسامی وظیفه 
قللوای نظامی و انتظامی را حفظ اسللام دانسللته و 
تاکیللد فراوانی بللر آن داشللته اند. در بخش هايی از 
اين سخنرانی که در جلد ۱۵ صحیفیه امام خمینی 
منتشر شده، آمده است: »شماها توجه داشته باشید، 
چه پاسداران و چه سللاير قوای انتظامی و نظامی و 
غیللر انتظامی و چه سللاير ملت، همه توجه داشللته 
باشللند که ما وظیفه داريم که اين اسامی که اآلن 
به ما رسللیده حفظش کنیم تا آن فرد آخری هم که 
خدای نخواسته کشللته می شود، موظف برای حفظ 
اسللام، برای دفاع از ملت، دفاع از کیان اسللامی، 
دفاع از کشللور اسللامی تا آن آخر زن و مرد، بچه و 
بزرگ مکلف اند که دفاع کنند. مسللئله دفاع يک امر 
عمومی اسللت برای همه؛ هر کس قدرت دارد دفاع 
کند. به هر مقدار که قدرت دارد دفاع کند از کشللور 

اسام، بايد دفاع کند.«
رهبللر معظم انقاب اسللامي نیز پاسللداری از 
ارزش هللای اسللامی وانقابللی را بزرگترين وظیفه 

نیروی انتظامی دانستند.
تیر مللاه سللال ۷۴ نیللز رهبر انقللاب در ديدار 
فرماندهللان  و جمعللی  از پرسللنل  نیللروی  انتظامی  
از اقتللدار، عللزت ، رحمللت  و رأفت ، به  عنوان  سلله  
خصوصیت  ضللروری  برای  نیللروی  انتظامی  کارامد 
و مورد قبول  جامعه  اسللامی  نام  بردند و پاسللداری  
از ارزش های  اسللامی  و انقابی  را بزرگترين  وظیفه  
نیروی  انتظامی  دانسللته و افزودند: »مجموعه ای که 
با قدرت و عّزت در میان مردم ظاهر می شللود، همه 
بايد بدانند که بنا دارد از ارزشللهای اسللامی دفاع 
کنللد. در درون خود نیروی انتظامی هم، ارزشللهای 
اسللامی، بايد ارزشللهای طراز اّول و معیار و میزان 
باشند. در همه ی دستگاهها بايد همین طور باشد.«

همچنین رهبر معظم انقاب اسللامي در ديدار 
اخیللر خود با فرماندهان و مديللران نیروي انتظامي 
ضمن تاکیللد بر اينکه اين نیرو بايسللتي در ارتقاي 
سللطح امنیت به هیللچ حدي قانع نباشللد افزودند: 
قانونگرايللي در دو بعد مواجهلله با مردم و همچنین 
در درون سللازمان نیللروي انتظامي با مردم ضروري 

و با اهمیت است. 
ايشللان تأکید کردند: »همه کارها را می شللود 
برای خللدا انجام داد، اما در کار شللما خیلی راحت 
می شللود نیت الهی و قصد قربت پیدا کرد؛ چون کار 
شللما خدمت به جامعه و جمهوری اسامی و نصرت 

اسام است.«
اين اظهارات بیانگر آن اسللت که تاکید مقامات 
عالي کشورمان بر رعايت قوانین اسام بوده و اينطور 
نیسللت که قوانین کشللور جداي از قوانین اسامي 

رغم بخورد. 
همچنین در مقدمه قانون اساسي کشورمان آمده 
است که قانون اساسی جمهوری اسامی ايران مبین 
نهادهللای فرهنگی، اجتماعی، سیاسللی و اقتصادی 
جامعه ايران بر اسللاس اصول و ضوابط اسامی است 
که انعکاس خواست قلبی امت اسامی است. از سوي 
ديگر در اصل ۴ قانون اساسللي کشورمان تاکید شده 
است که      کلیه  قوانین  و مقررات  مدنی ، جزايی ، مالی ، 
اقتصللادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسللی  و غیر 

اينها بايد براساس  موازين  اسامی  باشد.

امر به معروف و نهي از منكر
به نظر مي رسد که اين اظهارات روحاني بیشتر 
بلله دخالت نیروي انتظامي به مقوله امر به معروف و 

نهي از منکر بر مي گردد.
 يکللي از اين موارد مطرح امر به معروف و نهي 
از منکر در جامعه تذکر ماموران ناجا به حفظ ظاهر 
شرعي و رعايت موازين اسامي در جامعه است. اما 
کارشناسللان عقیده دارند دولت ها سللعي مي کنند 
تللا با انتقاد از اين وظیفه اي کلله خود به عهده ناجا 
گذاشته اند براي کسب محبوبیت در قشري از جامعه 

و کسب راي استفاده کنند. 
اين در حالي اسللت که امر به معروف و نهي از 
منکر اساسللي ترين ماموريت نیروي انتظامي بشمار 
مي رود و به قولي خاکريز اول ناجا در نظام محسوب 

مي شود. 
طبق اصل هشللت قانون اساسی، امر به معروف 
و نهی از منکر وظیفه ای اسللت که مردم نسللبت به 

دولت و بالعکس و مردم نسبت به مردم دارند.

همچنین بر طبق مصوبات شوراي عالي انقاب 
فرهنگي که دولت رياست آن را برعهده دارد ناجا به 
عنوان يکي از سللازمان هاي مرتبط با امر به معروف 
و نهللي از منکر به ويژه در امر حجاب معرفي شللده 

است. 
مي تللوان نتیجه گرفت که اجللراي اين اصل از 
احکام اسللام در درجه اول از سللوي خللود دولت 
بر عهده نیروي انتظامي گذاشللته شللده اسللت و از 
سوي ديگر وظیفه اي است که قانون اساسي برعهده 

اين سازمان و دولت قرار داده است. 
برخي از کارشناسان مي گويند که دولت يازدهم 
تاش مي کند تا با طرح اين مسللائل بخشي از راي 
انتخابللات را از دسللت ندهد و آن را بلله نفع جناح 
اعتدال کلله امید دارد اکثريت مجلللس آينده را در 

دست بگیرد، اختصاص دهد. 
محمد علی اسللفنايی، نايب رئیس کمیسللیون 
حقوقللی مجلس در باره ايللن جمله رئیس جمهور با 
بیان اينکه اين جمله  سللنگین و پر معنايی اسللت، 
اظهار داشت: به برکت نظام جمهوری اسامی، همه 
قوانین جاری و سللاری کشور در برگیرنده شرع انور 
اسام است. من گمان نمی کنم پلیس از خود کاری 
انجام بدهد، بلکه   تمام کارهايی هم که در اين حوزه 

انجام می شود قانونی است.
از سوي ديگر احمد بخشللايش اردستانی عضو 
کمیسللیون امنیت ملي و سیاسللت خارجي مجلس 
در اين بللاره گفت: منظور روحانللی اين بود که يک 
تصوری در اجتماع به وجود آمده  که دولت در حال 
حرکت به سللوی امنیتی شدن جامعه است و چون 
نیروی انتظامی و پلیس هستند که معموال در انظار 
عمومللی با مردم برخورد می کننللد و اغلب اوقات با 
ون های خللود با زنان بد حجللاب برخورد می کنند، 

جامعه امنیتی شده است. 
وی در ادامه افزود: به نظر می رسد،  رئیس جمهور 
به اين قضیه اعتقاد ندارد  و معنی حرف ايشللان اين 
اسللت که پلیس به اين کار ها کاری نداشللته باشد. 
اگر قانون گفته جلللوی آن را بگیرند، اما اگر قانونی 
در اين بللاره وجود ندارد، پلیللس دخالتی در اين باره 
نکند. من حس می کنم  منظورشللان از اين سخنان 
اين اسللت که پلیس امنیت را در جامعه ايجاد کند 
و به سللمت امنیتی کردن جامعه نللرود. روحانی به 
برخورد بللا بد حجابی اعتقاد نللدارد، ولی اين را در 

لفافه می گويد و به صراحت نمی گويد. 
اين نماينده مجلس گفت: سللال، سال انتخابات 
اسللت و دولتی ها دوسللت دارند  نزديللکان خود در 
مجلس باشللند و معمللوال اين گروه ها هسللتند که 

طرفدار دولت هستند.
غامعلی جعفر زاده ايمن آبادی عضو کمیسللیون 
برنامه و بودجه مجلس نیز در اين باره گفت: منظور 
روحانللی احتمللاال اين بوده که پلیللس حق اجتهاد 
ندارد و اين را نلله تنها پلیس که هر مجری ديگری 

که هر آنچه  به وی اباغ می شود، بايد اجرا کند.
 وي افللزود: يکی از اشللکاالت مجريللان ما اين 
اسللت که خود اجتهاد کللرده و آن را اجرا می کنند. 
پلیللس بايد تطبیق مصاديق جللرم کند. پلیس حق 
اجتهللاد و  تفهیم ندارد و نبايد بگويد  ما تشللخیص 
می دهیم که فان شده است، بلکه هر چه در قانون 

آمده و به وی اباغ شده، بايد اجرا شود.
محمد سلللیمانی نماينللده تهران نیللز در اين 
بللاره گفت: قانون در کشللور ما برپا شللده تا قوانین 
اسام را اجرا کند. شايد منظور رئیس جمهور از اين 
جمله، اين بوده که کسللی اجتهاد شخصی نکرده و 
يا ذهنیت شللخصی خود را اجرا نکند، چون  قوانین 

موجود در کشور همه اسامی است. 
وی گفللت: به نظللر من، اين جمللله قابل تأمل 
است و بايد از خود آقای روحانی خواست  در اين باره 
توضیح دهد و  شفاف برای مردم بگويد که منظورش 
از اين حرف ها چه بوده اسللت. اين جمله در جامعه 
ايجاد ابهام خواهد کللرد و بايد اين ابهامات برطرف 
شللود. اين جمله زيبنده، رئیس جمهور ما نیسللت  و 

جمله بسیار چند پهلو و گنگی است. 

رئیس کمیتلله امور بین الملل حزب مؤتلفه 
ن با بیان اينکه برای هر اظهارنظری بايد سند گفتمــــا

وجود داشللته باشللد، گفت: حاشیه سازی 
رحمانی فضلی برای کشللور ما که درگیر مسائل بین المللی است و 

نیاز به وحدت دارد بسیار آسیب زا و مخرب است.
به گزارش فارس، حمیدرضا ترقی با اشللاره به طرح موضوع 
ورود پول هللای کثیف به انتخابللات و تکذيب آن در صحن علنی 
مجلللس از سللوی وزير کشللور اظهار داشللت: اصللوالً وقتی که 
مطلبللی که نیاز به کار کارشناسللی دارد و بايللد از کانال قضايی 
و امنیتی کشللور پیگیری شللود با آن برخورد سیاسی می شود و 
برای رقابت های سیاسللی و حساب کشی های سیاسی از آن بهره 

می برند در کشور حاشیه سازی ايجاد می کند.
وی اضافه کرد: اين حاشیه سللازی برای کشور ما که درگیر 
مسللائل بین المللی اسللت و نیاز به وحدت دارد بسیار آسیب زا و 

مخرب است.
ترقی با بیان اينکه در سال »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« 
طرح اين حاشیه سازی ها برای کشور مشکل ايجاد می کند، تصريح 
کللرد: ما نیازمند همدلی و همزبانللی بین دولتمردان و همه مردم 
هسللتیم، بايد شعار امسال تقويت شود اما چنین اظهاراتی فضا را 
کامًا تغییللر می دهد و مخالف همدلللی و همزبانی مد نظر مقام 

معظم رهبری است.
رئیللس کمیتلله امللور بین الملل مؤتلفلله با يللادآوری اينکه 
رحمانی فضلللی سوءبرداشللت رسللانه ها را مقصللر عنللوان کرده 
اسللت، بیان داشللت: در اين خصوص نمی توان تقصیر رسانه های 
اصاح طلب را ناديده بگیريم اما بايد گفت که اولین بار آقای ترکان 
سال گذشته مسللئله پول های کثیف را مطرح کرد و گفتند سال 

آينده افشللاگری می کنیم که البته معاون اول دولت يازدهم با اين 
موضوع برخورد کرد.

وی بر همین اساس افزود: با صحبت های وزير کشور مسئله 
سیاسی شللد و نمايندگان مجلس زير سؤال رفتند؛ طرح چنین 
مباحثی برای رسانه های بیگانه بهانه ايجاد کرد و مشروعیت نظام 

جمهوری اسامی را ابزارهای رسانه ای خود زير سؤال بردند.
ترقی با اشاره به اينکه دلیل اصرار مجلس بر برگزاری جلسه 
علنی برای ايللن بود که مصاحبه رحمانی فضلی در فضای علنی 
انجام شللد و جامعه را ملتهب کرد، خاطرنشان کرد: مجلس روی 
علنی بودن جلسه تأکید کرد تا قضاوت عمومی امکان پذير باشد 
اما هیچ سللند و مدرکی ارائه ندادند و سؤال های افکار عمومی را 

بدون پاسخ رها کردند.
رئیس کمیته امور بین الملل حزب مؤتلفه با ذکر اين نکته که 
رحمانی فضلی دروغ ديگری را در اين جلسه مطرح کرد و به کمیته 
امداد اتهام وارد کرد، گفت: وزير کشللور مدعی شدند که ۱۰۰ نفر 
از اعضللای کمیته امداد در پروژه های مختلف نقش دارند ولی اين 
دروغ محض است و کمیته امداد اصوالً در چنین مباحثی ورودی 

نکرده و چنین چیزی در شرح وظايف کمیته امداد نیست.
وی بللا توصیه بلله اينکه برای هللر اظهارنظری بايد سللند و 
مدرک مسللتدل و متقن وجود داشللته باشللد، يادآور شد: بايد از 
آقای رحمانی فضلی پرسید چرا وقتی سند و مدرکی ندارد به جای 
پاسخگويی به سؤاالت ديگر نمايندگان به نهاد انقابی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( که منصوب به امام)ره( و رهبری است اتهام وارد 
می کنند. ترقی در پايان افزود: متأسللفانه اين مسللائل دستمايه 
بازی های سیاسللی قرار می گیللرد و انتظار داريللم از اين به بعد 

مسئوالن در صحبت های خود دقت نظر داشته باشند.

ترقی:
حاشیه سازی رحمانی فضلی برای کشور آسیب ایجاد می کند

وزيللر دادگسللتری با بیان اينکلله در هیچ 
دوره اي به اندازه اين دولت برای مبارزه با خیابان پاستور

فسللاد تاکید نشللده اسللت گفللت: ايجاد 
سازمان مبارزه با فساد نوعی موازی کاری و فسادآور است.

به گللزارش ايرنا، مصطفللی پورمحمدی ديروز در نشسللت 
اعضای کارگروه هاي ارتقای سللامت اداری دستگاه هاي اجرايی 
افزود: فسللاد فقط خسللارت سرمايه نیسللت بلکه از دست دادن 
موقعیت، فرصت، ظرفیت، امکانات، عدم بهره برداری و بهره وری 

هم فساد محسوب مي شود.
وزير دادگستری با بیان اينکه مبارزه با فساد و ايجاد سامت 
نظام اداری نشللان توانايللی و کارآمدی نظام ها و دولت هاسللت 
افزود: شللفافیت مسللايل اقتصادی مهمترين محور در نظام هاي 
اقتصادی پیشرفته است و در سیاست اقتصادی- مقاومتی و همه 
سیاسللت هايی که رئیس جمهوری پیوسللته بر آن تاکید کرده اند 

اين موضوعات مورد اشاعه قرار گرفته است.
وي با بیان اينکه در مبارزه با فسللاد و ارتقای سللامت اداری 
با کمبود قوانین مواجه نیسللتیم اظهار داشللت: يکی از موضوعات 
اساسللی که رئیس جمهللوری از روز تحلیف و معرفی کابینه آن را 
مطرح کرد مبارزه با فسللاد بود و من با توجه به سللابقه 2۰ ساله 
در حوزه هاي مختلف اجرايی بر آن شللهادت مي دهم که در هیچ 

دوره اي به اين اندازه بر موضوع مبارزه با فساد تاکید نشده است.
وی رسللیدن به يک موفقیت در مبارزه با فسللاد را منوط به 
توجه به چند محور دانست و گفت: اولین موضوع، قانونمداری و 
عمل به قانون اسللت. از شهريور 92 که دولت جديد آمد، تاکید 
کللرده بللود تمام مصوبات قانونی باشللد و مصوبللات قبلی را هم 

بازنگری کرديم.

پورمحمدی ادامه داد: هیات تطبیق قوانین در سال 9۱، 33 
درصد از مصوبات دولت را نقض کرد که اين رقم در سال 92 به 

سه درصد و در سال 93 به يک درصد رسید.
پورمحمدی با تاکید بر اينکه با شعار نمی توان قانونمدار بود 
اضافلله کرد: رئیس ديوان عدالت اداری گفته که شللکايت واصله 
از دسللتگاه هاي اجرايی در سال 93، ۱3 درصد کمتر از 92 بوده 

است و اين ثمره ورود دولت به مدار قانون است.
وی حرکت دوم دولت را در مبارزه با فساد، شفافیت دانست 
و بللا بیان اينکلله پنهان کاری نداريم گفللت: مصوبه گردش آزاد 
اطاعللات يعنی اينکه دولللت را به زير ذره بین بللردن و از اين 
بابت هیچ ابايی نداريم چرا که معتقديم اين کار اسللاس سامت 

اداری است.
وزير دادگسللتری نکته سللوم را الکترونیکی کللردن دولت 
دانسللت و افزود: در سال 93، هزار - هزار میلیارد تومان گردش 

مالی الکترونیکی بوده است و اين يعنی سامت.
پورمحمللدی اصللاح از درون را محللور چهارم اين مسللیر 
دانسللت و با تاکید بر اينکه دسللتگاه هاي نظارتللی بیرونی نمی 
توانند به تنهايی نقشللی ايفا کنند گفت: دسللتگاه ها بايد در اين 
مسیر از درون خود اقدام کنند و به همین دلیل دولت اين کار را 
از خود شروع کرد. اين دولت قرار نیست خود را فريب بدهد و در 
شعار بگويد پاک هستم. تشکیل کارگروه مبارزه با فساد در درون 

خود، يعنی اينکه مي خواهم خودم را درست کنم.
وزير دادگسللتری با تشللريح اهداف کارگروه مبارزه با فساد 
اظهار کرد: نگاه سیستمی، ساده سازی، خودمسوولی و انجام کار 
جمعی از اهداف تشللکیل اين کارگروه هاسللت و بايد مدلی ارائه 

کنیم که قابل ارزيابی باشد.

پورمحمدی:
ایجاد سازمان مبارزه با فساد، موازی کاری و فسادآور است

حجت االسالم یونسی:
 دولت قصد دخالت 
در انتخابات را ندارد

دستیار ويژه رئیس جمهور در 
امور اقللوام و اقلیت هاي دينی تریبــــون

و مذهبی با اشاره به انتخابات 
پیش رو گفت: بايد نشللاط سیاسللی ايجاد کنیم و از 

هر گونه دعوا و اختاف بپرهیزيم.

به گزارش مهر، حجت االسام و المسلمین علی 
يونسی در همايش شورای اسامی شهر و روستاهای 
شهرسللتان کللرج کلله در مجتمع فرهنگللی میاد 
شللهرداری کرج برگزار شللد، اظهار کللرد: آمريکا و 
اسرائیل جنگ مذهبی در منطقه به راه انداخته اند.

وی در اداملله هیللچ خطری را باالتللر از جنگ 
مذهبی ندانسللت و گفت: آمريکا آتش اين جنگ را 
در منطقه روشللن کرده اسللت و در اين میان ايران 
دارای امنیت در منطقه است و دشمنان نمی توانند 

اين امر را تحمل کنند.
يونسی ادامه داد: امنیت و آرامش اقوام در ايران 

خوشايند برخی ها نیست و تاش مي کنند در میان 
اقوام مختلف دو دستگی ايجاد کنند.

دسللتیار ويللژه رئیس جمهللور در امللور اقوام و 
اقلیت هاي دينی و مذهبی افزود: انسللجام و وحدت 
ملی موضوعی اسللت که مقام معظللم رهبری بر آن 
تاکید دارند و نام گذاری امسللال توسط ايشان بايد از 
قالب شعار بیرون آيد و به شعور، اجرا و عمل برسد.

وی گفللت: برخی از دشللمنان مي خواند وجود 
اقللوام مختلف در ايللران را تهديد جلللوه کنند ولی 
همللگان مي دانند در میللان اقوام ايرانللی وحدت و 
همدلی جاری و سللاری اسللت و يک فرصت بزرگ 

محسللوب مي شود. يونسللی يادآور شللد: اگر کسی 
خواسللته يا ناخواسللته مردم را به اختافات دعوت 

کند در خدمت دشمن است.
دسللتیار ويللژه رئیس جمهللور در امور اقللوام و 
اقلیت هاي دينی و مذهبی با اشاره به انتخابات پیش رو 
گفت: بايد نشللاط سیاسللی ايجاد کنیم و از هرگونه 
دعوا و اختاف بپرهیزيم. وی با اشللاره به رقابت ها در 
عرصه انتخابات گفت: رقابت بايد وجود داشللته باشد 
اگر رقابت نباشد عما مرگ سیاسی به وجود مي آيد 

مواظب باشیم رقابت ها به اختاف تبديل نشود.
وی در ادامه افزود: دولت به هیچ وجه نمی خواهد 

در انتخابللات دخالت کند و به مصلحت هم نیسللت 
بايد انتخاباتی سالم را برگزار کنیم.

يونسی خطاب به استانداران و فرمانداران گفت: 
شما به عنوان کارگزاران دولت بايد زمینه انتخابتی 

سالم را ايجاد کنید.
اين مسئول بیان کرد: برگزاری انتخابات سالم را 
هللدف دولت خواند و گفت: همه ملت ايران خواهان 
توافقی عزتمندانه هسللتند و ايللن ويژگی يک ملت 
آزاد اسللت. وی در پايان گفللت: امیدواريم در پايان 
مذاکرات پیروزی نهايی از آن ايران باشللد پیروزی و 

توافق عزتمندانه از همه چیز مهمتر است.

واکنش مراجع عظام به سخنان اخیر روحانی

اجرای اسالم وظیفه همگان است

 معرفی ۲ گزینه به هیئت دولت 
برای تصدی استانداری مرکزی

 قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور از معرفی دو نفر به 
عنوان گزينه های وزارت کشور به هیئت دولت خبر داد.

به گزارش تسنیم حسینعلی امیری گفت: امیدواريم 
بللا تصمیم هیئللت وزيران نیز فللرد موردنظر بلله عنوان 
استاندار استان مرکزی انتخاب و وضعیت استانداری اين 

استان نیز تعیین تکلیف شود.

دومین جلسه محاکمه مرتضوی برگزار شد 
دومین جلسلله محاکمه سللعید مرتضللوی ديروز به 
  صورت غیرعلنی در شعبه ۷9 دادگاه کیفری استان تهران 

به رياست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
به گزارش تسنیم، دومین جلسه محاکمه مرتضوی از 

ساعت 9:3۰ آغاز و تا ساعت ۱3 ادامه داشت.
بر اساس اين گزارش، سومین جلسه دادگاه رسیدگی 

به پرونده مرتضوی، ۱۶ ارديبهشت برگزار می شود.
مرتضوی در پايان دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: مفاد جلسه و مذاکرات، غیرعلنی و محرمانه 
است بنابراين به اين قسمت اشاره نمی کنم. وکیل تأمین 
اجتماعی و هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعتقاد داشتند 
کلله ما از اجرای رأی هیأت عمومی ديوان عدالت اداری و 

مصوبه رئیس مجلس شورای اسامی استنکاف کرديم.
وی گفت: رئیس مجلللس در اين مصوبه اعام کرده  
که نام سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است و بايد نام 
آن "صندوق" باشللد. مرتضوی گفت: نکته بعدی هم اين 
بود که وکیل سللازمان تأمیللن اجتماعی و هیأت تحقیق 
و تفحص مجلس ادعا داشللتند شللرايط سرپرسللتی بايد 
همان شرايط مديرعاملی باشد يعنی همان مدارک و نوع 
تسهیاتی باشللد که برای مديرعامل شرط است. من در 
پاسللخ به آنها، دو موضللوع را مطرح کردم که قرار شللد 
دادگاه نسللبت به آنها استعام کند و جلسه بعدی را هم 
چهارشللنبه هفته آينده تعیین کرد تا پاسللخ استعامات 

واصل شود.
مديرعامل سابق تأمین اجتماعی اظهار داشت: در رابطه 
با بحث حقوق و مزايا نیز ادعاهايی داشللتند که ما توضیح 

داديم اين حقوق و مزايا مربوط به دوره سرپرستی است. 
مرتضللوی تصريح کرد: مدرکی از آقللای ربیعی ارائه 
کرديللم که طی آن ايشللان بللرای آقای فیللروزی، اباغ 
سرپرستی تأمین اجتماعی صادر کرده در حالی که آقای 

فیروزی رشته ادبیات فارسی خوانده است. 
وی ادامه داد: بنابرايللن اگر دکترای حقوق نمی تواند 
سرپرست باشد چطور شللما برای کسی که رشته ادبیات 
فارسللی خوانده اباغ سرپرسللتی صادر کرديد؟ لذا شللما 
نمی توانید شللاکی اين موضوع باشید، دادگاه قرار شد در 
اين مورد هم استعام کند. مرتضوی گفت: بخش ديگری 
از پرونللده در مللورد گزارش خاف واقع اسللت که من بر 
اسللاس آن به 2۰۰هزار تومان محکوم شدم و ديوان آن را 
نقض کرد. در جلسه بعدی پس از پايان رسیدگی به پرونده 

تأمین اجتماعی نیز اين موضوع رسیدگی می شود. 

سفر یکی از احزاب ترکیه به تهران
در آسللتانه انتخابللات پارلمانللی ترکیلله هیأتللی از 
حزب وطن اين کشللور برای ديللدار و گفت وگو با برخی 

شخصیت های سیاسی۷ ژوئن به تهران می آيد.
به گزارش سللايت خبری کانال اولوسللال ترکیه، اين 
هیأت به رياسللت اسللماعیل هاکی پکین معاون سیاست 
خارجللی حزب وطللن از امروز بلله تهران می آيللد که در 
اين سللفر با برخی شخصیت های سیاسللی ايران از جمله 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ايران و برخی از 

نمايندگان مجلس ديدار و گفت وگو می کنند.

عبدی
 اصالح طلبان در موضوع سوریه 

کنار عربستان بودند
عباس عبدی، فعال سیاسللی اصاح طلب در سرمقاله 
هفته ناملله اصاح طلللب »صدا« با عنللوان »چگونه به يک 
راهبرد مناسب می رسیم؟« معترف شده است دموکراسی 
در جريان اصاحات مسللتلزم التزام به دموکراسی است و 
بايد اصاح طلبان به نقد خود بپردازند؛ موضوعی که در اين 

جناح سیاسی متداول نیست.
به گزارش مشرق، عبدی که به بهانه گشايش سیاسی 
در جريان اصاحات و اعطای مجوز به حزب » اتحاد ملت 
ايران« و فعال شللدن يک تشکل دانشجويی دست به قلم 
شللده است، تاکید می کند: »يکی از بدترين ويژگی ها که 
موجب رکود فکری در میان اصاح طلبان شده است، حب 
و بغض افراطی شکل گرفته میان آنان است. وقتی نسبت 
بلله يک چیز بغض يا حب پیدا کنیم چشللم و گوش مان 
درباره فهم آن بسللته می شود و قادر به درک واقعیت آن 
چیللز نخواهیم بللود، اينکه آنان با يک چیللز، بد يا خوب 
باشللند و در نتیجه هر پديده ای را حول محور بد يا خوب 
بودن بللا آن تحلیل کنند، نتیجه ای جللز جمود فکری و 

تحلیلی ندارد«.
ايللن فعللال اصاح طلللب در ادامه به موضللع حب و 
بغضی اصاح طلبان در ماجرای سللوريه که آنها را در جبهه 
تروريسللت ها و حکومت های ديکتاتللوری و مرتجع عربی 
منطقه قرار داد، اشللاره و بیان می کند: »يک نمونه کوچک 
آن تحلیلی است که بسیاری از آنان )اصاح طلبان( پس از 
حوادث سللوريه نسبت به مسائل اين کشور و مواضع ايران 
در آنجا داشتند و بدون در نظر گرفتن واقعیت های سوريه 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 ديگری را می گويند«.

واکنش غرضی به خاطره گویی های جنجالی 
هاشمی رفسنجانی

وزيللر نفت امللام)ره( گفللت: برخی افراد هسللتند که 
به خاطللر منافع خود خاطللرات و مطالبللی را برای حفظ 
حريم های خود در مقاطع مختلف مطرح می کنند؛ اگرچه 
اين مطالب برای ماندگار شللدن در تاريخ خوب اسللت، اما 

فیضی به کسی نمی رساند.
به گزارش جهان، سللید محمد غرضي با اشاره به تأثیر 
منفللی اين مطالللب در جوانانی که در آن زمللان نبودند و 
تحريف سللخنان حضرت امام رضوان اهلل گفت: کسللانی که 
در جمهوری اسامی ايران فداکاری و جانبازی کردند و به 
نوعی نقش مؤثری در پیشللبرد اهداف انقاب داشتند قابل 
احترام هستند و اگر مسائلی توسط اين افراد مطرح می شود 
بهتر است آن را توسعه ندهیم زيرا بیان اين گونه خاطرات به 

اصل انقاب آسیب می رساند.


