سیاست

4

پنج شنبه  8آذر 21.1397ربیع االول .1440شماره 19973

دستگیری همه عوامل
حمله تروریستی اهواز

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...نوری همدانی از مراجع تقلید تأکید کرد:
در روزهــای سخت خواص پراکنده می شوند و نمی
توان روی آن ها حساب کرد
و این مردم اند که مستحکم
در برابر دشمن هستند به
همین دلیل باید خدمت
رســانــی بــه آنـــان درصــدر
برنامه های مسئوالن
باشد/ .مهر
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش با اشاره به
این که باید قدر نسل جوان را دانست و دایم برای رشد و
استعدادها کار کرد ،گفت :جوانان نیروی زمینی ارتش
بــا عشق و عــاقــه بــه درجــه
بــاالیــی از علم و مهارت
در استفاده از تجهیزات
پیشرفته نظامی دست
پــیــدا کـــردهانـــد/ .
فارس
محمدهاشمیعضوسابقمجمعتشخیصمصلحت
نظام با بیان این که امــروز شخصیت ظریف ،بسیار
تأثیرگذار و مفید برای دولت ،ملت و نظام جمهوری
اسالمیاست،گفت:علتاینکهتمرکزکردندتاایشان
را تخریب کنند نیز موثر بودن
وی اســـت.وی در ادامــه
وضعیت فعلی ظریف را
باوضعیتشهیدبهشتی
و آیــــت ا ...هــاشــمــی
شـــبـــیـــهســـازی
کــــــــــــــرد/ .
جماران
غالمرضا ظریفیان فعال سیاسی اصال حطلب
تصریح کرد :با شرایطی که امروز با آن روبه رو هستیم
اگــر بخواهیم وارد فضای انتخابات شویم قطعا با
کمترین سطح مشارکت مواجه می شویم؛ دلسردی
ها ،دل مردگی ها و دلخوری ها مخصوصا از شخص
آقـــــای روحـــانـــی حــتــی در
جامعه طــرفــداران جریان
اصــاحــات نیز بــه شدت
افزایش پیدا کــرده و
زمــیــنــه مساعد
انـــتـــخـــابـــات
نیست/ .ایلنا

...
خبر

سردار نقدی :نباید ناکارآمدی شورای شهر
را به حساب انقالب گذاشت
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران با بیان این که
اداره کشور به دست خود مردم است تصریح کرد :ولی
فقیه مسائل اجرایی کشور را اداره نمیکند اما ضامن
آزادی و تضمین انقالب کشور است که کسی به حق ملت
خیانت نکند لذا مردم با انتخاب نماینده مجلس ،رئیس
جمهور و شورای شهر آینده خود را رقم میزنند .وقتی
ما شورای شهری را انتخاب میکنیم که عرضه تکمیل
 3درصد باقیمانده کار شهردار گذشته را ندارد ،نباید
این ناکارآمدی را به حساب انقالب گذاشت .به گزارش
تسنیم ،سردار نقدی با بیان این مطلب که آ نزمانی که
به افــراد اشرافیگر رای دهیم نباید انتظار خدمت از
آنها داشته باشیم ،ادامه داد :رهبر معظم انقالب بارها
فرمودند که بنده به مذاکرات خوشبین نیستم اما به
کسانی رای دادیم که معتقد بودند مذاکره از نان شب
واجــب تر اســت لــذا انقالب جمهوری اســامــی ،مردم
ساالری را به همراه دارد.
فرمانده سابق بسیج مستضعفین با اشــاره به فضای
سیاه قبل از انقالب در زمینه های گوناگون ادامه داد:
در روزگــاری که شش میلیون بشکه نفت در روز صادر
میکردیم ،اکثریت مردم کشور بیسواد و گرسنه بودند.
در سال  57بر اساس گزارشهای فائو که سازمانی جهانی
است مردم ایران روزانه  1700کالری غذا میخوردند که
این میانگین بسیار پایین است.
سردار نقدی با بیان این مطلب که انقالب اسالمی ایران
با سرعت در حال پیشروی است خاطرنشان کرد :دشمن
با تصویرسازی دروغین به دنبال نشان دادن ناکارآمدی
انقالب است اما واقعیت این است که نمره انقالب اسالمی
 100است و حاضر نیستیم یک هزارم درصد از این نمره
کم کنیم.

ایرنا-رئیسکلدادگستریخوزستانگفت:خوشبختانههمهعواملموثرحملهتروریستیاهوازشناساییودستگیرشدند.فرهادافشارنیابااشارهبهسیرقضاییپرونده
متهماناینحادثه،افزود:باکمکنیروهایاطالعاتیوانتظامیهمهعواملموثردراینجنایتکورتروریستیشناساییودستگیروتعدادینیزکهدرانجاموظیفهخودقصورو
کوتاهیداشتندبازداشتشدند.افشارنیاهمچنینازسازمانقضایینیروهایمسلحخواستحسبوظایفقانونیباافرادیکهدراینزمینهکوتاهیداشتهاند،برخوردکند.

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:

قصدآغازجنگنداریمامادشمنانبایدازتواناییماهراسانشوند
نیروی انسانی جوان ،مؤمن و پرانگیزه ،کلید حل مشکالت است
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
ظهر روز گذشته در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،تکیه بر نیروی
انسانی جوان ،مؤمن و پرانگیزه را کلید حل مشکالت در
همه بخشهای کشور از جمله نیروهای مسلح دانستند
و با تأکید بر لــزوم کــار مضاعف و افزایش آمادگیها،
خاطرنشان کــردنــد :هــرچــه میتوانید تــوانــایـیهــا و
آمادگیهای خود را افزایش دهید تا دشمنان ایران حتی
جرئت تهدید این ملت بزرگ را نداشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
انقالب،درایندیدارکهبهمناسبت ۷آذرروزنیرویدریایی
برگزار شد ،فرمانده کل قوا با اشاره به صفآرایی جبههای
وسیعازدشمنانورقبادرمقابلجمهوریاسالمی،گفتند:
وجوداینواقعیتدرکنارضرورتجبرانعقبماندگیها،
نشاندهنده لــزوم کــار مضاعف و فــوقالــعــاده در همه
بخشهاینظامازجملهدرنیرویدریاییاست.
▪ناوشکن سهند و زیردریاییهای فاتح و غدیر،
تهای روزافزون است
تدهند ه امکان پیشرف 
بشار 

ایشان پیشرفتهای ارتــش و بهویژه نیروی دریایی از

ابتدای انقالب اسالمی تا به امروز را عظیم و شگفتآور
خواندند و افزودند :نسل کنونی نیروی دریایی به ابتکار
و تواناییهای خود عمیق ًا ایمان دارد و تحقق پدیدههایی
همچون الــحــاق نــاوشــکــن سهند و زیــردریــای ـیهــای
فاتح و غدیر به ناوگان دریایی ،بشار تدهند ه امکان
پیشرفتهای روزافزون است.
▪باید سای ه تهدید نیز از سر ملت ایران دور شود

حضرت آیتا ...خامنهای افزایش آمادگی نیروهای
مسلح را موجب بازدارندگی و ترس دشمنان دانستند
و گفتند :جمهوری اسالمی قصد آغاز جنگ با کسی را
ندارد اما باید آنچنان تواناییهای خود را افزایش دهید
تا دشمن نهتنها از حمله به ایران بیمناک و هراسان باشد
بلکه به برکت همبستگی ،اقتدار و حضور مؤثر نیروهای
مسلح در میدان ،سایه تهدید نیز از سر ملت ایران دور
شود.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا ،امیر دریادار خانزادی
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در
گزارشی با اشاره به آمادهسازی ناوشکن سهند ،احیای
ناوشکن دماوند و ساخت زیردریایی فاتح به دست جوانان

و متخصصان نداجا و صنعت ،گفت :نیروی دریایی ارتش
تالش میکند ضمن ارائ ه بنایی نو از این نیرو ،مظهر اقتدار
ملت ایران در دریا باشد و با الهامبخشی به ملتهای آزاده

حاجیدلیگانی:استیضاحالریجانیهمچنانپابرجاست
محمد اکبری  -درحالی که عصر سه شنبه
یک عضو هیئت رئیسه مجلس اعــام کرد
که امضاهای نامه اعتراض به نحوه عملکرد
رئــیــس مــجــلــس کــه بــه نــامــه «اســتــیــضــاح
الریجانی» معروف شد ،به کمتر از  25امضا
رسیده و حد نصاب قانونی بــرای بررسی
را نـــدارد ،روزگــذشــتــه حسینعلی حاجی
دلیگانی نماینده شاهین شهرو از طراحان
اصلی این نامه ضمن تایید انصراف شش
نماینده از امضای خود پای نامه اعتراض به
نحوه عملکرد علی الریجانی در اداره مجلس
گفت :نامه ای دیگر به کمیسیون آیین نامه
داخلی مجلس ارائه شد که باالی  25امضا
دارد بنابراین طرح مشهور به استیضاح رئیس
مجلس همچنان جریان دارد .به گزارش
خراسان ،حاجی دلیگانی اظهارکرد:موضوع
استیضاح چیزی بود که در رسانه ها مطرح
شــد امــا عمال نمایندگان خــود مــی دانند
که چنین بحثی نیست .وی افــزود« :امضا
کنندگان پیشنهاد خود را در قالب ماده 24
آیین نامه داخلی مجلس ارائه کردند بنابراین
چیزی عوض نشده و کمیسیون آیین نامه
داخلی مجلس همچنان مکلف به رسیدگی
به اعتراض است».
دو روز پیش نامه ای با  27امضا به کمیسیون
تدوین آییننامه و هیئت رئیسه مجلس تقدیم
شد که امضا کنندگان به کیفیت ریاست
علی الریجانی بر مجلس و تصمیم گیری
دربـــاره ارســال مصوبات مربوط به  CFTو
پالرمو اعتراض کرده و خواستار رسیدگی

جهان ،روند رو به افول استکبار در دریا را سرعت بخشد.
در این دیــدار ،نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب
اسالمی اقامه شد.

پروانه مافی با اشاره به تصویب اصالح قانون انتخابات در
کمیسیون خبر داد

تعریف جدید کمیسیون شوراهادرباره
عدم اعتقاد والتزام به اسالم

این کمیسیون شده بودند .این نامه براساس
مــاده  24آیین نامه داخلی مجلس تنظیم
شده که در آن آمده است« :هرگاه نمایندگان
به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس
و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای
هیئت رئیسه معترض باشند ،میتوانند
طی تقاضای کتبی با امضای حداقل 25
نفر یــا بـهدرخــواســت کمیسیون آییننامه
داخلی مجلس  ،تشکیل هیئت رسیدگی به
اعتراضات ،مرکب از رؤسای کمیسیونهای
تخصصی و اعــضــای کمیسیون آییننامه
داخلی مجلس را درخــواســت نمایند.»...
با این حال عصر سه شنبه یک عضو هیئت
رئیسه مجلس از کاهش امضاهای نامه به
کمتر از  25امضا خبرداد تا به این ترتیب این
نامه که به درخواست استیضاح الریجانی
معروف شده بود از حد نصاب بیفتد .درباره

این که چه کسانی امضای خود را پس گرفته
انــد ،روز گذشته مهدی کیایی مدیر کل
فرهنگی و روابط عمومی مجلس در توئیتر
خود نوشت« :آقایان سلیمی ،اعزازی،نوری،
پوربافرانی،کعبی ،بــدری،قــاضــی زاده،
الرگانی و چند نماینده دیگر که اسم شان
ذیل نامه موسوم به استیضاح رئیس مجلس
آمده ،کتبا اعالم کردند چنین درخواستی
نداشتهاند .اعمال ماده  ۲۴منتفی است،
اما استقبال چند رسانه اصولگرا از موضوع،
جالب توجه است .واقعا دوستان دنبال چه
هستند؟» با این حال حاجی دلیگانی روز
گذشته گفت :از آن جایی که در نامه قبلی
شش نفر امضای خود را از نامه اعتراض به
ضعف ریاست در اداره کیفی جلسات پس
گرفتند این بار اسم ها را نمی دهیم که به آن
ها برای پس گرفتن امضا فشار نیاورند.

درحالی که چندین ماه است موضوع
اصــاح قوانین انتخابات در دستور
کار دولــت ،مجلس و شــورای نگهبان
است ،روز گذشته یک نماینده مجلس
از تصویب یک اصالحیه در کمیسیون
شوراهای مجلس در این باره خبر داد.
پــروانــه مــافــی ،نماینده اصــاح طلب
مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون
امور داخلی و شوراها در گفت و گو با
انتخاب با بیان این که روزگذشته در
کمیسیون روی قانون انتخابات کار
کردیم ،گفت:«در این جلسه ماده 28
این قانون که شرایط انتخاب شوندگان
در هنگام ثبت نــام را بیان می کند،
اصالح شد  .وی توضیح داد :در این ماده
اعتقاد و التزام به اسالم و تابعیت ایران
به عنوان شرایط انتخاب شوندگان
ذکــر شــده کــه بــا تصویبنمایندگان
کمیسیون ،عدم اعتقاد به اسالم صرفا
به وسیله «اعــان عمومی شخص» به
اثبات می رسد و عدم التزام به اسالم
نیز صرفا از طریق «تجاهر به فسق»
ثابت می شود یعنی مثالفرد به صورت
علنی کار خالفی را انجام دهد. مافی
ادامــه داد :با اصــاح ایــن مــاده ،روند
ردصالحیت هایی که با استناد به عدم

التزام عملی به اسالم انجام می شد،
اصالح میشود. این عضو فراکسیون
امید با اشاره به این که این اصالحیه به
پیشنهاد علی مطهری انجام شده است،
افزود« :این مصوبه که در کمیسیون رای
باالیی آورد ،می تواند تحولی در شرایط
انتخاب شوندگان ایجاد کند .» البته
براساسقوانینداخلیمجلس،تصویب
این اصالحیه در کمیسیون به معنای
قطعیت یافتن آن نیست و بــرای طی
مراحل خود باید به صحن مجلس برود
و در صورت تصویب به شورای نگهبان
برای تأیید ارسال شود.
حدود هشت ماه پیش سخنگوی وزارت
کــشــور از نهایی شــدن الیــحــه جامع
انتخابات در کمیسیون سیاسی دفاعی
دولت و ارجاع آن به صحن دولت خبر
داده بود .اما با گذشت این مدت هنوز
این الیحه در دستور کار هیئت دولت
قرار نگرفته و به مجلس ارســال نشده
است .در آخرین موضع گیری در این
زمینه ،معاون حقوقی رئیس جمهور30
آبان ماه جلسه ای با حضور نمایندگان
خانه احــزاب و وزارت کشور به منظور
بررسی این الیحه برگزار کردند که مقرر
شد این جلسه ادامه پیدا کند.

...

گزارشخبری

انتقاد سلیمی نمین از خطیب جمعه
تهران و توضیحات احمد خاتمی
درپی بخشی از اظهارات آیت ا ...احمد خاتمی امام جمعه
موقت تهران در خطبه های نماز جمعه گذشته تهران
درباره مقاله روزنامه ایران  ،عباس سلیمینمین ،مدیر
دفتر مطالعات وتدوین تاریخ ایران خواستار عذرخواهی
خطیب جمعه و اصالح این بخش از اظهاراتش شد و امام
جمعه موقت تهران نیز دراین باره توضیحاتی منتشر کرد.
جمعه گذشته آیت ا ...احمد خاتمی در بخشی از نماز
جمعه تهران گفته بود« :در یکی از روزنامهها که از بودجه
بیتالمال تغذیه میکند ،آمده که "شرابهای قالبی بالی
جان مردم شده ،به همین دلیل باید خرید و فروش شراب،
آزاد شود" ،بنده به هیئت نظارت بر مطبوعات میگویم که
"شما باید رصد و برخورد کنید ،نه این که من در خطبهها
بگویم" .»...در پی این موضع ،روزنامه ایران درباره مطلبی
که  27آبان به قلم عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب
با عنوان «دوربرگردان فرهنگی» نگارش شده بود توضیح
داد و تاکید کرد که عباس عبدی در این یادداشت ،نظر یک
فرد را مطرح و آن را رد کرده است .همچنین خبرگزاری
تسنیم نیز درباره این موضوع نوشت« :تسنیم روز جمعه
گمانهزنی درباره مخاطب صحبتهای امام جمعه تهران
کــرده بود که اعــام میکنیم برداشت صــورت گرفته از
یادداشت عباس عبدی با عنوان "دوربرگردان فرهنگی"
در روزنامه ایــران ،دقیق نبوده و با محتوای مطلب آقای
عبدی همخوانی ندارد.با بررسی بیشتر این مطلب معلوم
شد که نظر آقای عبدی در دفاع از نظر فرد یاد شده نیست
بلکه در ادامــه ،اظهارات فرد یادشده را "دوربــرگــردان
فرهنگی" میداند...بههمین دلیل مطلب روز گذشته
از خروجی تسنیم برداشته شد ».دراین باره به گزارش
جماران ،سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا و پژوهشگر
تاریخ ،در یادداشتی نوشت...« :آقــای عباس عبدی آن
چه را در خطبه نماز جمعه ادعا شده مطرح نساخته ،بلکه
به عکس ،درصدد تخطئه و رد آن بر آمده است؛به عبارت
دیگر ،نویسنده مقاله ابتدا دیدگاه عرضه شده توسط آقای
فاضل میبدی را (البته بدون ذکر نام) نقل کرده وسپس به
نقد آن پرداخته است.گرد آورندگان مطلب برای جناب
خطیب ،صرف ًا طرح موضوع مورد مخالفت قرار گرفته را در
یادداشت خوانده ،اما متأسفانه خود را بی نیاز از پیگیری
ادامــه مطلب یعنی بخش ردیه آن دیده اند...متأسفانه
ظاهر ًا به دلیل کثرت اشتغاالت ،از این مهم یعنی پایبندی
به یک منطق ساده وابتدایی درقضاوت ،غفلت شده وسه
جفای فاحش -یکی به نویسنده مطلب ودیگری به جریده
مورد اشاره ودر نهایت به نمازگزاران عزیز-صورت گرفته
اســت.آن چه در این زمینه حائز اهمیت است چگونگی
اصالح خطاست وگرنه هیچ کس نمی تواند خود را مصون
از خطا بپندارد .باید دید آیا خطیب محترم آمادگی دارد
که طی یادداشتی کوتاه از نویسنده ومنتشر کننده مطلب
عذرخواهی کرده و در نوبت بعدی پذیرش مسئولیت اقامه
نمازجمعه،آن چه را به غلط به مؤمنین ومؤمنات عرضه
داشته است ،اصالح کند؟یکی از شاخص های مهم در
ارزیابی شخصیت های سیاسی داشتن شجاعت اعتراف
به خطاست».
▪توضیحات آیت ا ...خاتمی

دراین باره آیت ا ...سید احمد خاتمی توضیحی درباره
خطبه اخیرش درخصوص مصرف مشروبات الکلی در
ایــران ارائــه کرد .به گــزارش تسنیم در این توضیح آمده
است« :این جانب در خطبه نماز جمعه به نقد این نظریه
مبنی بر این که (برای مقابله با مشروبات الکلی تقلبی
باید مثل گذشته آن ها را آزاد گذاشت و از راه های دیگر
مقابله کرد) ،پرداختم و اسمی از کسی نبردم .بر اساس
آموزه های دینی" ،گفته" یعنی (ما قال) را نقد کرده ام و
همچنان این نظریه را مورد نقد می دانم ،هر کس که آن
را گفته است...نگرانی من ،اباحه گری در محرمات الهی
است که زمینه ساز گناه می شود .در نگاه بنده این نظریه ها
اگر نهادینه شود آسیب به اسالمیت می زند که مبنای نظام
اسالمی است .بر این اساس این «نظریه» مورد نقد است،
نه این و آن.گرچه منتقدان محترم بعضا هتاکی کرده و
سخنانی به ناروا گفته اند ،من به این توضیح اکتفا می کنم
و چیزی به آن نمی افزایم .از خداوند متعال توفیق ِسداد در
قول برای خود و منتقدان محترم خواستارم».
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