رئیسی دستیار خود در امر مردمیسازی دولت را منصوب کرد

رئیــس جمهــور طــی حکمــی ســید احمــد عبودتیــان را بهعنـوان دســتیار خــود در امــر مردمیســازی دولــت منصــوب کرد.آیـتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی رئیسجمهــور در
حکمــی ســید احمــد عبودتیــان را بــه عنـوان «دســتیار رئیــس جمهــور در امــر مردمیســازی دولــت» منصــوب و همــه مقامــات و دســتگاههای دولتــی را در راســتای تحقــق
انتظــارات پیوســت ایــن حکــم ،مکلــف بــه همــکاری بــا وی کــرد .وی در حکم انتصاب دســتیار رئیس جمهــور در امــر مردمیســازی دولت آورده اســت :امیــدوارم به منظــور ایجاد
«تحــول مردمپایــه و عدالتمحــور بــا تأکیــد بــر ظرفیــت جوانــان» و «ارتقــای اعتمــاد و امیــد مردم بــه دولــت» از طریــق «افزایش نقــش و مشــارکت مــردم در اداره امور کشــور»،
«توســعه کارآمــدی دولــت در حــل مســائل کشــور بــه پشــتوانه مــردم» و «غلبه بــر ســازوکارهای ناکارآمــد ،پرهزینــه و زمانبــر بروکراتیک» در پیشــبرد اهـداف «دولــت مردمی»
در چارچــوب قوانیــن و مقررات کشــور ،مجدانه کوشــا باشــید.

انتقادنمایندهمجلسازسفر
برخیمسئوالنبهسوئیس

نماینــده رامیــان در مجلــس گفــت:در گذشــته
یکــی از وزارتخانــه هــا عــده زیــادی را بــه روســیه
فرســتاد و اخیــرا ً هــم شــنیده ام کــه مــی خواهنــد
بــه ســوئیس برونــد!
غالمعلــی کوهســاری نماینــده رامیــان در مجلــس
در نشســت علنــی امــروز (یکشــنبه ،اول خــرداد)
قــوه مقننــه طــی تذکــری شــفاهی ،گفت:موضوعــی
کــه امــروز در ســطح جامعــه مشــاهده مــی کنیــم،
وضعیــت اقتصــادی و مشــکالت مــردم اســت کــه
بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه جــدی شــود.
وی ادامــه داد :اقتصــادی را جراحــی مــی کنیــم
کــه رو بــه مــوت اســت و واقعــا بــا ایــن جراحــی،
مــا تنهــا اقتصــاد را بلکــه مــردم را جراحــی مــی
کنیــم! مشــکالت اقتصــادی را در نقــاط مختلــف
کشــور شــاهدیم و مــردم بــا مشــکالت بیمــاری و
مشــکالت اقتصــادی دســت بــه گریبــان هســتند.
نماینــده رامیــان در مجلــس بــا اشــاره بــه صــف
هــای طوالنــی نانوایــی در ســطح کشــور عنــوان
کــرد :صــف هــای نانوایــی در ســطح کشــور بــه
ویــژه اســتان گلســتان کــه یکــی تولیدکننــدگان
اصلــی گنــدم کشــور اســت ،قابــل پذیــرش نیســت.
نبایــد شــاهد باشــیم کــه مــردم مــا بــرای گرفتــن
یــک یــا دو قــرص نــان ،زمــان زیــادی در صــف
هــای نانوایــی معطــل بماننــد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع شــفافیت قــوای سـهگانه
و دســتگاههای اجرایــی و ســایر نهادهــا گفــت:
همانطــور کــه آقــای جــوکار رئیــس کمیســیون
امــور داخلــی کشــور و شــوراها مطــرح کردنــد در
موضــوع مذکــور کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق بــا آن
موافقیــم ،صرفــا بــا آرای شــورای هــای مختلــف
مقایســه نکنیــم .مزایایــی کــه برخــی از مســئوالن
از آن اســتفاده مــی کننــد ماننــد خانــه هــای
ســازمانی ،خودروهــای اداری ،نیروهایــی کــه در
اختیارشــان اســت ،ســفرهای خارجــی کــه اعــزام
مــی شــوند ،بایــد بــرای مــردم مشــخص شــود.
نتیجــه ایــن ســفرهای خارجــی چیســت؟
کوهســاری تاکیــد کــرد :در همیــن دو ســال
گذشــته در همیــن مجلــس شــورای اســامی
بنــده یــا ســایر نماینــدگان هیــچ ســفر خارجــی
نرفتیــم و تقاضــای آن را هــم نداریــم ،امــا افــرادی
هســتند کــه چندیــن بــار بــه ســفرهای خارجــی
رفتــه انــد .در گذشــته هــم یکــی از وزارتخانــه
هــا عــده زیــادی را بــه روســیه فرســتاد و اخیــرا ً
هــم شــنیده ام کــه مــی خواهنــد بــه ســوئیس
برونــد! نتیجــه ایــن ســفرهای از ســوی وزارتخانــه
هــای مختلــف بایــد گــزارش و مشــخص شــود کــه
مزایــای دریافتــی ایــن افــراد چقــدر اســت؟ برخــی
از ایــن افــراد از یکجــا حقــوق و مزایــا دریافــت
نمــی کننــد ،نماینــده یــا وزیــر یــا مســئولی کــه
عضــو هیــات مدیــره چندیــن دســتگاه اســت ،و یــا
عضــو شــوراهای مختلــف اســت ،بایــد مزایــای آن
مشــخص شــود.
قالیبــاف رئیــس مجلــس درپاســخ بــه ایــن
نماینــده گفــت :نکاتــی کــه شــما تذکــر دادیــد
در بحــث شــفافیت همــه در قانونــی کــه االن
در مرحلــه رســیدگی اســت ،دقیقــا عنــوان شــده
اســت و در قانــون بــه صــورت صریــح و روشــن
آمــده اســت.

حسنصیادخداییاز
مدافعانحرمدرتهران
ترورشد

ز تــرور یکــی از مدافعــان حــرم در خیابــان مجاهدیــن
اســام تهــران خبــر داد و گفــت :ایــن حادثــه حوالــی
ســاعت  16امــروز در یکــی از کوچههــای فرعــی خیابــان
مجاهدیــن اســام رخ داده و دو نفــر موتــور ســوار بــا شــلیک
 5گلولــه ،یکــی از مدافعــان حــرم را بــه شــهادت رســاندند.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،ایــن تــرور در نزدیکــی منــزل ایــن
شــهید و در هنگامــی کــه وی قصــد ورود بــه منــزل خــود را
داشــته بــه وقــوع پیوســته اســت.
ضاربیــن تحــت تعقیــب نیروهای امنیتی هســتند.
مجاهــد مدافــع حــرم ،شــهید «صیــاد خدایــی » پــس از
ســال هــا مجاهــدت امــروز در مقابــل منزلــش تــرور شــد
و بــه شــهادت رســید
وی در حالــی تــرور شــد کــه در داخــل بــا ماشــین خــود
(پرایــد ســفید) در مقابــل منــزل مســکونیاش قــرار داشــت.
همســر وی اولیــن فــردی بــود کــه بــا پیکــر ایــن شــهید
مدافــع حــرم روبــرو شــد.
روابــط عمومــی کل ســپاه نیــز در اطالعیــهای بــا اعــام
ایــن خبــر اقــدام جنایتکارانــه تروریســتی ضــد انقــاب و
عوامــل وابســته بــه اســتکبار جهانــی در شــهادت یکــی
از مدافعــان ســرافراز حــرم را محکــوم کــرد و افــزود :
عصــر امــروز (یکشــنبه) در یکــی از کوچــه هــای منتهــی
بــه خیابــان مجاهدیــن اســام در شــرق تهــران  ،مدافــع
حــرم «ســرهنگ پاســدار صیــاد خدایــی» هــدف جنایــت
تروریســتی ضــد انقــاب و عوامــل وابســته بــه اســتکبار
جهانــی قــرار گرفــت.
ایــن اطالعیــه بــا تبریــک و تســلیت شــهادت مدافــع
ســرافراز حــرم « ســرهنگ پاســدار صیــاد خدایــی « بــه
خانــواده معظــم وی تاکیــد کــرده اســت :اقــدام الزم بــرای
شناســایی و دســتگیری ضــارب یــا ضاربیــن پیشبینــی و
در حــال انجــام اســت.
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اختالفات در مجلس بر سر شفافیت آرای نمایندگان شدید است
نایبرئیــس کمیســیون شــوراهای مجلــس گفــت:
چنــد روز پیــش بحثــی در مجلــس انجــام شــد کــه
طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان هــم در قالــب همیــن
شــفافیت قـوای سـهگانه گنجانــده شــود .البتــه بــر ســر
ایــن موضــوع اختالفــات شــدیدی در مجلس وجــود دارد
کــه بایــد حــل شــود.
ـ یونــس ترکچیــن :نمایندگان مجلس شــورای اســامی
در حالــی طــی روزهــای آینــده ب ـرای ترکیــب جدیــد
هیئــت رئیســه در ســال ســوم تصمیــم خواهنــد گرفــت
کــه طی دو ســال گذشــته از عمــر مجلــس یازدهم ،چند
طــرح حاشیهســاز هنــوز بــه س ـرانجام نرســیدهاند کــه
قانــون شــفافیت به خصــوص شــفایت آرای نماینــدگان و
اصــاح قانــون انتخابــات ازجمله آنهاســت.
تاکنــون نماینــدگان بســیاری در ایــن مـوارد اظهــار نظــر
کردنــد و وعــده و وعیدهــای داده شــده خصوصــاً در
مســئله شــفافیت آرا بخــش زیــادی از جامعــه را بــر روی
ایــن موضــوع حســاس کــرده اســت کــه باالخــره تکلیف
ایــن مهمتریــن وعــده مجلــس یازدهــم چه خواهد شــد؛
موضوعــی کــه حــاال نایــب رئیسکمیســیون شــوراها و
امــور داخلــی مجلــس میگویــد اختالفــات شــدیدی بــر
ســر آن در میــان نماینــدگان وجــود دارد.
«محمــد صفــری ملکمیــان» نماینــده املــش و رودســر
در مجلــس و نایبرئیسکمیســیون شــوراها و امــور
داخلــی مجلــس در گفتوگــوی تفصیلــی بــا خبرنــگار
پارلمانــی خبرگـزاری تســنیم بــه تشــریح برخــی از ایــن
مـوارد پرداختــه و البتــه معتقــد اســت در انتخابــت پیش
روی هیئــت رئیســه ،الاقــل نیمــی از ایــن ترکیــب تغییر
خواهــد کــرد.
مشــروح گفتوگــو بــا ایــن نماینــده مجلــس را در ادامــه
میخوانیــد:
* از چنــد مــاه گذشــته بحــث اصــاح قانــون انتخابــات
شــوراها و مجلــس در کمیســیون امــور داخلــی و شــوراها
مطــرح شــده اســت ،آخریــن وضعیــت بررسـیها دربــاره
ایــن موضوعــات بــه کجــا رســیده اســت؟
بــا توجــه بــه تجریباتــی کــه در امــر برگــزاری
انتخاباتهــای متعــدد در کشــور داریــم و بــا توجــه بــه
ش ـرایطی کــه در جامعــه بــه وجــود میآیــد میتوانیــم
از تجریبــات بــه دســت آمــده اســتفاده کنیــم و موانـ ع و
آســیبهایی کــه وجــود دارنــد را در قالــب اصــاح قانــون
مرتفــع کنیــم.
تاکنــون  6دوره انتخابــات شــوراها 11 ،دوره انتخابــات
مجلــس و  13دوره انتخابات ریاســت جمهوری در کشــور
برگـزار شــده اســت کــه همــه آنهــا تجربیــات گرانبهایی
را در اختیــار مــا قـرار داده اســت؛ علیرغــم اینکــه در ادوار
گذشــته مجلــس نســبت بــه اصــاح قانــون انتخابــات
حساســیتهای وجــود داشــت امــا ایــن دلنگرانیهــا از
کــف جامعــه بــه دســت میآیــد کــه بایــد آنهــا را برطرف
کنیــم .مجلــس یازدهــم نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت و در ایــن زمینــه حساســیتهای ویــژهای داشــته
اســت.
بــا توجه بــه اینکه مجلــس یازدهم رویکــرد انقالبــی دارد،
یکــی از دغدغههــای اصلــی آن اصــاح قانــون انتخابــات
مجلــس اســت و در جلســاتی کــه هیئت رئیســه مجلس
بــا رؤســای کمیســیونها داشــتند قـرار بــر ایــن شــد که
هــر کمیســیون دو مــورد از اولویتهــای کاری خــود را در
یــک پروســه  4ســاله تعریــف کنــد و آن را بــه سـرانجام
برساند.
یکــی از اولویتهــای اصلــی و اعالمــی کمیســیون
شــوراها همیــن اصــاح قانــون انتخابــات بــود کــه
بـرای اصــاح قانــون آن ،جلســات متعــددی را بــا
مســئوالن مربوطــه برگـزار کردیــم و جمعبندی

دربــاره انتخابــات شــوراها انجــام شــد و برخــی مـوارد وارد
صحــن علنــی شــد و بــا رأی نماینــدگان ،قوانیــن ایــن
انتخابــات اصــاح شــد .البتــه یــک بخــش دیگــری از این
قانــون نیــاز بــه اصــاح دارد کــه کمیتهای در کمیســیون
در حــال بررســی ایــن موضــوع اســت تــا بـرای تصویــب
شــدن بــه صحــن پارلمــان ارجــاع شــود.
* دربــاره اصــاح قانون انتخابــات مجلس ،بین نمایندگان
دو نظریــه وجــود دارد .یک بخشــی از نمایندگان معتقدند
انتخابــات بایــد اســتانی برگـزار شــود و عــدهای دیگــر بــه
دنبال تناســبی شــدن انتخابــات هســتند .کلیت مجلس
اآلن بــه کدام ســمت اســت؟
هــر قانونــی کــه در مجلــس تصویــب میشــود بایــد
پیوســت امنیتــی ،اجرایــی ،سیاســی ،فرهنگی و ...داشــته
باشــد .نبایــد کاری انجــام دهیــم کــه در ایــن شـرایط بــه
التهابــات سیاســی دامــن بزنیــم.
اگرچــه ممکــن اســت اســتانی شــدن انتخابــات کار را
راحتتــر کنــد و مــا را بــه ســمت عقالنیــت ببــرد و
مجلــس را بــه ســمت پارلمانمحــوری ســوق دهــد کــه
درســت هــم هســت امــا قطعـاً مشــکالتی را هــم ایجــاد
میکنــد.
متأســفانه در  30ســال گذشته تجربه نشــان داده کارهای
اجرایــی کشــور پارلمانمحــور شــده اســت و اگــر نماینده
مجلــس نباشــد ،کســی پیگیــر تخصیــص اعتبــارات
پروژههــا نیســت و ایــن نماینــده مجلس اســت کــه مدام
ایــن موضوعــات را پیگیــری میکنــد.
ورود نماینــده بــه مســائل حداقلــی و جزئیــات باعــث
میشــود تــا نماینــده از مســائل کالن کشــور غافل شــود
و از مســائل مهــم عقــب بمانــد.
مــا در مجلــس کلــی کار داریــم؛ مث ـ ً
ا تنظیــم قانــون
جدیــد و تنقیــح قوانیــن بــر اســاس نیــاز کشــور کــه
مــا از ایــن موضــوع در پارلمــان عقــب ماندهایــم و ت ـوان
نماینــدگان بیشــتر بــه ســمت کارهــای اجرایــی رفتــه
اســت کــه ایــن موضــوع اساســاً ایــراد دارد.
پــروژه انتخابــات بــه صــورت اســتانی یــک بخشــی از
ایــن مشــکالت را میتوانــد حــل
کنــد امــا یک ســری
مشــکالت را هــم
بــه وجــود
مــیآ و ر د
کــه آنهــا را
بایــد لحاظ
کنیــم.
مجلــس
شــو ر ا ی
ا ســا می
ایــران ,
* درباره تناســبی
شــدن انتخابــات
نظرتــان چیســت؟
بــه اعتقــاد مــن شــیوه
تناســبی شــدن انتخابات
مثبــت نیســت.
همیــن

شــیوه کــه اآلن داریــم بهتــر اســت امــا بایــد اصالح شــود.
* صحبتــی دربــاره اصــاح قانــون انتخابــات بــا وزارت
کشــور و شــورای نگهبــان بــه عنــوان مجــری و
تفســیرکننده قانــون داشــتهاید؟
نماینــدگان وزارت کشــور و شــورای نگهبــان در جلســات
کمیســیون و کارگروههــا بــه صــورت مــداوم شــرکت
میکننــد و اگــر نظراتــی داشــته باشــند در آنجــا اعــام
میکننــد.
جایــگاه شــورای نگهبــان نیــز مشــخص اســت و بایــد
تفســیر قانــون از لحــاظ تطابــق بــا قانون اساســی و شــرع
را انجــام دهــد .موضــوع در آنجــا بــه صــورت تخصصیتــر
بررســی میشــود و ممکــن اســت ایراداتــی کــه از چشــم
نماینــدگان و کمیســیون دور مانــده باشــد در آنجــا بــا
شــرع و قانــون اساســی تطبیــق داده و از ســوی مجلــس
بــار دیگــر برطــرف میشــود.
* فکــر میکنیــد پروســه اصــاح قانــون انتخابــات
مجلــس تــا چــه زمانــی بــه ســرانجام برســد؟
بــه نظــرم تــا ســه مــاه آینــده موضــوع در کمیســیون
شــوراها و در صحــن مجلــس جمعبنــدی شــود.
* اخیـرا ً طــرح شــفافیت قـوای سـهگانه و ســایر نهادهــا
در کمیســیون شــوراها بررســی و ب ـرای اعــام نظــر بــه
صحــن مجلــس فرســتاده شــد کــه م ـواردی از آن هــم
بــه تصویــب رســید و برخــی م ـوارد هــم باقــی مانــده
اســت .برخــی از نماینــدگان اعتقــاد داشــتند کــه نبایــد
ایــن طــرح بــه کمیســیون شــوراها ارجــاع داده میشــد و
بایــد در کمیســیون تدویــن آییننامه مــورد بررســی قرار
میگرفــت؛ چ ـرا ایــن اتفــاق افتــاد؟
بنــده هــم خیلــی متوجــه نشــدم کــه چـرا این طــرح به
کمیســیون شــوراها ارجــاع داده شــد .قـرار بــر ایــن بــود
ایــن طــرح بــه کمیســیون آییننامــه داخلــی مجلــس
ارجــاع داده شــود .دســتور هیئــت رئیســه ایــن بــود کــه
ایــن طــرح در کمیســیون شــوراها بررســی شــود.
* منتق ـدان ایــن طــرح معتقــد بودنــد چــون مجلــس
نمیتوانســت شــفافیت را از خــودش شــروع کند تــوپ را
بــه زمیــن قـوای دیگــر و ســایر نهادهــا انداخــت.
بــا ایــن حــرف موافق نیســتم .چــون هیــچ نهــادی مانند
مجلــس در جمهــوری اســامی شــفاف نیســت.
همــه کارت ویــژه دارنــد و در صحــن مجلــس و
کمیســیونها تــردد میکننــد ،روزانــه 100
دوربیــن بــاالی ســر نماینــدگان مجلــس
اســت ،خبرنــگاران از موبایــل نماینــدگان
عکــس میگیرنــد و روی آن زوم میکننــد.
حتــی موبایــل نماینــدگان شــفاف اســت .در
کمیســیونها هــم همــه چیــز مشــخص
اســت .یــک چیــز میمانــد آن هــم رأی
نماینــده اســت.
ولــی آیــا تنهــا مجلــس موظــف بــه شــفاف
شــدن اســت؟ اگــر بحــث قانــون اســت و
میخواهیــم شــفافیت را تبدیــل بــه قانــون
کنیــم ،بایــد قانــون جامــع بنویســیم .شــما
اآلن میتوانیــد بــه راحتــی بــه نهــاد

ریاسـتجمهوری برویــد؟ قطعـاً نمیتوانیــد امــا خیلــی
از مــردم میتواننــد بــه راحتــی بــه مجلــس بیاینــد و بــا
نماینــدگان دیدار داشــته باشــند .در شــفافیت فقــط باید
پیوســت امنیتــی را رعایــت کنیــم .ایــن بخــش تنهــا 5
درصــد اطالعــات اســت و مابقــی  95درصــد را میتوانیــم
در اختیــار مــردم ق ـرار دهیــم و مشــکلی نیســت.
چـرا نبایــد رأی وزیــر در جلســه هیئــت دولــت شــفاف
باشــد؟ البتــه در بخــش شــفافیت باید فضــای جامعــه را
هــم در نظــر گرفــت .بنده به عنـوان یــک نماینده ممکن
اســت دربــاره طــرح یــا الیحـهای رأی مثبــت یــا منفــی
بدهــم ،آیــا تضمینــی وجــود دارد کــه امنیــت بنــده در
جامعــه تأمیــن شــود؟ خیــر ،اآلن زن و بچــه بنــده کجــا
زندگــی میکننــد؟ در شهرســتان .بنــده آمــدم بــه یــک
طــرح رأی دادم ،شــما چــه ضمانتــی میدهیــد کــه
حاکمیــت ،امنیــت بنــده یــا خانــواده بنــده را تأمیــن
کنــد؟ اینجاســت که نمایندگان بــر روی شــفافیت تردید
داشتند.
مجلس شورای اسالمی ایران ,
* همیــن اآلن طرح شــفافیت آرای نمایندگان در دســتور
کار پارلمــان اســت .باالخــره تکلیــف ایــن طــرح چــه
میشــود؟
چنــد روز پیــش بحثــی در مجلــس انجــام شــد کــه ایــن
طــرح هــم در قالــب همیــن شــفافیت ق ـوای س ـهگانه
گنجانــده شــود ،البتــه بــر ســر ایــن موضــوع اختالفــات
شــدیدی در مجلــس وجــود دارد کــه بایــد حــل شــود.
* زمانی که طرح شــفافیت در کمیســیون بررســی شــد،
نهادهایــی بودنــد کــه تمــاس بگیرنــد و از وضعیــت خود
باخبر شــوند؟
بلــه ،مث ً
ال فــان ســازمان تمــاس میگرفت و میپرســید
کــه آیــا مجموعــه ما هــم شــامل شــفافیت میشــود و تا
چــه مرحلـهای بایــد انجــام شــود؟ اگــر پــا بــر روی خــط
قرمــز دســتگاهها بگذاریــم میآینــد و البــی میکننــد و
نمیگذارنــد کار پیــش بــرود.
* چــه ضمانتهایــی بـرای اجرایــی شــدن شــفافیت در
دســتگاهها در نظــر گرفتــه شــده اســت؟
ایــن موضــوع اگــر بــه قانــون تبدیــل شــود ،هــر فــرد یــا
نهــادی از آن تخلــف کنــد قطعـاً بــا آن برخورد میشــود.
پــس از تصویــب قانــون و در زمــان اجـرای آن ،همــه قـوا
مکلف هســتند ســامانهای را تعبیه کنند و اطالعــات الزم
را بــر روی ایــن ســامانه بارگـذاری کننــد که در دســترس
عمــوم ق ـرار گیرد.
* روز چهارشــنبه  4خــرداد انتخابــات هیئــت رئیســه
مجلــس ب ـرای اجالســیه ســوم را در پیــش داریــم .بــه
نظرتــان ترکیــب فعلــی بـرای ســال آینــده چنــد درصــد
تغییــر خواهــد کــرد؟
انتخابــات هیئــت رئیســه بـرای اجالســیه ســوم بــا شــور
بیشــتری برگـزار میشــود و به نظــر میرســد نمایندگان
بیشــتری بـرای انتخابــات ثبتنام کننــد .البتــه این نکته
هــم جــای سـؤال اســت کــه چـرا در اجالســیه ســوم بــه
ایــن میـزان افـراد میخواهنــد ثبــت نــام کننــد؟
شــاید مهمتریــن دلیــل ،انتقــاد بــه مدیریــت مجلــس از
جملــه مدیریت جلســه اســت .هیئترئیســه باید بــازوی
رئیــس مجلــس باشــد .هــم مشــاوره بدهــد و هــم کار را
پیــش ببــرد .هدایــت کــردن مجلــس کار راحتی نیســت.
بایــد از ســوی هیئــت رئیســه موضوعــات اولویتبنــدی
شــود و همراهــی دولــت و مجلــس را نیــز بایــد آنهــا
انجــام بدهند.
بــا جمعبنــدیای کــه با ســایر نمایندگان داشــتیم
احتمــال اینکــه  50درصــد تغییـرات در هیئــت
رئیســه بـرای اجالســیه ســوم داشــته باشــیم
وجــود دارد.

سیاسی

تعیین مجازات درجه  ۶برای
استنکاف کنندگان از اجرای
قانونشفافیت

نماینــدگان در جلســه علنــی امــروز بــا مجــازات
درجــه  ۶عــدم اجــرا یــا اجــرای ناقــص قانــون
شــفافیت قــوای ســهگانه موافقــت کردنــد.
ب ادامــه رســیدگی بــه جزئیــات طــرح شــفافیت
قــوای ســهگانه ،دســتگاههای اجرایــی و ســایر
نهادهــا در دســتورکار نماینــدگان در جلســه علنــی
امــروز مجلــس قــرار دارد.
وکالیملــت در جلســه علنــی امــروز بــا مــاده 5
طــرح شــفافیت قــوای ســهگانه ،بــا  187رأی
موافــق 5 ،رأی مخالــف و  11رأی ممتنــع از
مجمــوع  249نماینــده حاضــر در جلســه ،موافقــت
کردنــد.
محمدحســن آصفــری نماینــده اراک در مجلــس
شــورای اســامی در جریــان بررســی مــاده  5طــرح
مذکــور پیشــنهادی مطــرح کــرد کــه بــر اســاس
آن مســئولیت اجــرای ایــن قانــون را بــه عهــده
باالتریــن مقــام دســتگاه قــرار م ـیداد ،گفــت :اگــر
تخلفــی در خصــوص اجــرای ایــن قانــون صــورت
گیــرد بایــد بــا مســئول دســتگاه برخــورد شــود
لــذا اگــر ایــن قانــون دقیــق و متقــن آورده نشــود،
دســتگاهها و ســازمانها از زیــر بــار مســئولیت
فــرار میکننــد.
وی افزود:اگــر مســئولیت ایــن قانــون مشــخص
نشــود ،مقــام مســئول هــر دســتگاه مــی گویــد
مــن قانــون را ابــاغ کــرده ام و ســایرین اجــرا
نکردهانــد از ایــن رو بــرای جلوگیــری از تبعــات
بعــدی و ناگزیــر شــدن بــه اصالحــات جدیــد،
بایــد قانــون بــه صــورت دقیــق نوشــته شــده تــا
شــفافیت بــه درســتی عملیاتــی شــود.
پــس از تصویــب پیشــنهاد نماینــده اراک از
ســوی وکالیملــت در جلســه علنــی  ،مــاده ()5
طــرح شــفافیت قــوای ســهگانه بــه ایــن شــرح
مــورد تصویــب قــرار گرفــت :مســئولیت اجــرای
ایــن قانــون بــه عهــده باالتریــن مقــام دســتگاه
میباشــد و عــدم اجــرا یــا اجــرای ناقــص ایــن
قانــون یــا انتشــار اطالعــات مغایــر ایــن قانــون،
جــرم محســوب شــده و مرتکــب بــه مجــازات
درجــه  6قانــون مجــازات اســامی ،مصــوب 1392
بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی محکــوم میشــود.

کعبی :جامعه اسالمی
بدون حضور مردم
ناقص میماند

پروندهسازی دولت سوئد برای تبعه ایرانی حمایت از تروریسم است
اتحادیــه انجمنهــای اســامی دانشــجویان
مســتقل در نامــهای بــه اســاتید برخــی از
دانشــگاههای مطــرح و خــارج از کشــور نکاتــی را
دربــاره پروندهســازی دولــت ســوئد بــرای حمیــد
نــوری مطــرح کــرد.
اتحادیــه انجمنهــای اســامی دانشــجویان مســتقل
در نامـهای کــه بــه دو زبــان انگلیســی و فارســی بــه
برخــی از اســاتید دانشــگاههای مطــرح کشــورهای
ســوئد ،دانمــارک ،آلمــان ،هلنــد و اتریــش نوشــته
اســت نکاتــی را دربــاره دادگاه نمایشــی و اتهامــات
واهــی علیــه حمیــد نــوری ،شــهروند ایرانــی
زندانیشــده در ســوئد مطــرح کــرد و خواســتار
پایــان دادن حمایــت از تروریســم از ســوی دولــت
ایــن کشــور شــد.
در این نامه آمده است:
ــم َفاسِ ــقٌ ب ِ َن َبــإٍ
یَــا أَیُّ َهــا ال َّذ َ
ِیــن آ َم ُنــوا إ ِ ْن َجا َء ُک ْ
َ
یبــوا َق ْو ًمــا ب َِج َهالَــ ٍة َفت ُْصب ُِحــوا َعلَــى
َفت ََب َّی ُنــوا أ ْن تُصِ ُ
ِیــن ( 6حجــرات)
ُــم ن َا ِدم َ
َمــا َف َعلْت ْ
تروریســم همــواره ابــزار ابرقدرتهــا بــرای پیشــبرد
اهــداف خــود در ظاهــر دموکراتیــک و بشردوســتانه
بــوده اســت و ایــن موضــوع شــاید بــرای هیــچ ملتــی
در جهــان بهانــدازه ســاکنین غــرب آســیا و مــردم
ایــران ملمــوس نبــوده اســت.
بــرای بیــش از  40ســال ،ایرانیــان صرفــاً بهدلیــل
آزادیخواهــی و مســتقل بــودن خــود شــاهد آمــاج
جنایــات از جانــب ابرقدرتهــای ســردمدار حقــوق

بشــر بودهانــد کــه شــاید یکــی از بدتریــن آنهــا
در کنــار جنــگ اقتصــادی ،کشــتار  17000ایرانــی
توســط اعضــا و حامیــان ســازمان تروریســتی
مجاهدیــن خلــق اســت؛ ســازمانی تروریســتی کــه
ســالها در عــراق و تحــت حمایــت دیکتاتــور معــروف
صــدام حســین و ســازمانهای اطالعاتــی غربــی بــه
کشــتار زنــان و کــودکان ایرانــی مشــغول بــود.
اکنــون نیــز ایــن تروریســتهای فرقهگــرا توســط

اروپــا در گوشــه از آلبانــی نشســتهاند و بــه
نفرتپراکنــی علیــه ایرانیــان ســاکن خــارج از
کشــور مشــغولاند.
در یکــی از آخریــن پروژههــای خــود ،آنهــا بــا
اتهامــات واهــی اقــدام بــه پروندهســازی بــرای یکــی
از تبعههــای ایــران در ســوئد بهنــام حمیــد نــوری
کردهانــد و در اقدامــی تعجببرانگیــز ،مــا شــاهد
حمایــت دولــت ســوئد از ایــن قاتــان هســتیم ،در

حالــی کــه بهگفتــه وکالی آقــای نــوری ،مــدارک
ارائهشــده توســط منافقیــن ناکافــی و پــر از ابهــام
اســت.
انتظــار ملــت ایــران بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن
قربانیــان تروریســم ایــن اســت کــه ایــن دادگاه
سفارشــی تعطیــل شــود و شــاهد یــک دادرســی
بیطــرف و عادالنــه کــه در آن حقــوق متهــم رعایــت
شــود ،باشــیم.
دولــت ســوئد ،بهعنــوان یکــی از مدعیــان برابــری
و عدالــت نبایــد حتــی بــه تروریســتها اجــازه اقامــت
در ایــن کشــور را دهــد چــه برســد بــه اینکــه بــه
حمایــت مــادی و معنــوی از آنهــا و تشــویق بــه
جنایــت و نفرتپراکنــی بپــردازد کــه خــاف
تعهــدات بینالمللــی ســوئد نیــز میباشــد.
چیــزی بهنــام تروریســت خــوب یــا بــد وجــود
نــدارد و وظیفــه تمــام کشــورها مخصوصــاً ســوئد
اســت کــه بــا عــدم داشــتن اســتاندارد دوگانــه ،در
قطــع حمایــت خــود از تروریســم درنــگ نکننــد.
دســتگاه قضایــی ســوئد نبایــد عدالــت و انصــاف
خــود را قربانــی نقشــههای سیاســی کنــد و در
دام تروریســتها بیفتــد .اگــر جامعــه بینالمللــی
امــروز نتوانــد جلــوی سیاســیکاری بهوقــت
عدالــت را بگیــرد ،پایههــای دموکراســی سســت
میشــود و پــس از آن ،چهانتظــاری بایــد از نتیجــه
پروندههایــی چــون جمــال خاشــقچی و جولیــان
آســانژ داشــته باشــد؟

معاون رئیسجمهور :تکمیل طرحهای نیمهتمام در اولویت دولت است
معــاون اجرایــی رئیسجمهــور گفــت :اولویــت
دولــت ،تکمیــل طرحهــای نیمــه تمــام در کشــور
اســت و طــرح جدیــدی آغــاز نخواهــد شــد ،مگــر
اینکــه اولویــت آنهــا مشــخص شــود.
ســید صولــت مرتضــوی اظهــار داشــت:
ایــران امــروز در زمــره معتبرتریــن کشــورهای
تولیدکننــده واکســن قــرار دارد و امــروز تلفــات
کرونــا تــک رقمــی شــده و رو بــه کاهــش اســت.
وی در یــک برنامــه تلویزیونــی تصریــح کــرد:
دولــت ،برنامههــای کوتاهمــدت ،میانمــدت و
بلندمــدت دارد؛ ایــن دولــت تنهــا دولتــی اســت
کــه در بــازه زمانــی کوتــاه ،ســند تحــول دولــت را
منتشــر کــرده اســت تــا صاحبنظــران ،آن را نقــد
و تکمیــل کننــد.
معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور گفــت :دولــت بــا
یــک تصمیــم شــجاعانه توانســت در بــازه زمانــی
کوتــاه ،ســواحلی کــه در سراســر کشــور در اختیــار
دســتگاههای اجرایــی بودنــد ،آزاد کنــد .پذیــرش
عضویــت دائــم ایــران در ســازمان همکاریهــای
شــانگهای و حضــور فعــال در ســازمان همــکاری
اکــو و همچنیــن مجمــع کشــورهای صادرکننــده

گاز ،قــرارداد ســوآپ گازی و عبــور از بحرانهــای
انــرژی ،برخــی از فعالیتهــای دولــت از
آغــاز بــه کار آن اســت.
معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور
گفــت :در ســالهای گذشــته در
فصــل زمســتان ،کشــور بــا کمبــود
انــرژی ،روبــرو و برخــی اوقــات،
گاز منــازل قطــع میشــد ،امــا
امســال بــا تمهیــدات اندیشــیده
شــده ،دولــت توانســت کشــور را
از بحــران ســالهای قبــل عبــور
دهــد .انعقــاد قــرارداد وزارت
نفــت بــرای توســعه
میا د یــن

نفــت و گاز بــه ارزش  ۱۱میلیــارد دالر،
آغــاز نهضــت ملــی مســکن و برخــی
از دســتورها و کارهــای ویــژه،
جــزو ســایر فعالیتهــای
دولــت ســیزدهم اســت.
بــر اســاس گــزارش صــدا
و ســیما ،معــاون اجرایــی
رئیسجمهــور گفــت :همــه
دســتگاهها جهــت اجرایــی
کــردن مصوبــات مربــوط بــه
ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور،
در خدمــت و تعامــل هســتند.
تاکنــون تصویــب حــدود ۲
هــزار و  ۶۵۱طــرح
و
عمرانــی
تعــداد قابــل
توجهــی طــرح
ا قتصــا د ی ،
محصــو ل
یــن
ا

ســفرهای اســتانی بــوده و عــاوه بــر ایــن کارهــا،
تســهیالت خــرد و متوســط نیــز بــرای اســتانها
پیشبینــی شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :بــرای ازدواج جوانــان هــر
اســتان نیــز بــه فراخــور نیــاز ،تســهیالت
پیشبینــی میشــود و صنــدوق کارآفرینــی
امیــد در خدمــت اســتانها اســت .همانقــدر کــه
شــهروند تهرانــی در بهرهمنــدی از امکانــات حــق
دارد ،شــهروندی کــه در ناحیــه کمتــر برخــوردار و
روســتایی زندگــی میکنــد نیــز حــق دارد.
مرتضــوی تصریــح کــرد :اگــر بنــا بــود مشــکالت
مــردم بــا نشســتن در تهــران حــل شــود ،اکنــون
نبایــد مشــکل داشــتیم؛ بــه دســتور رئیــس
جمهــور ،برنامههایــی بــرای توســعه مناطــق
خــاص و کمتــر برخــوردار ،تدویــن شــده اســت.
ســامانهای تحــت عنــوان تأمیــن و تخصیــص منابــع
اســتانی در نظــر گرفتــه شــده و همــه تعهداتــی
کــه از محــل منابــع عمومــی بــرای ســال ۱۴۰۰
داشــتیم و چیــزی فراتــر از آن ،یعنــی عــددی
معــادل  ۱۲۶درصــد تعهــدات ،محقــق شــده اســت.

عضــو مجلــس خبــرگان رهبری گفــت :معیارهــا ،ضوابط
و مالکهــای حضــور مــردم در صحنــه بایــد بــه گونـهای
باشــد کــه منجــر بــه تشــکیل جریانهــای انحرافــی بــه
عنــوان مطالبهگــری و عدالتخواهــی نشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،نشســت «جریانهــای حلقــه هــای
میانــی؛ پیشــران حکمرانــی مردمــی» کــه از ســوی مرکز
بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهــوری برگزار شــد،
اظهــار کــرد :بحــث حکمرانــی مردمــی و جریــان هــای
حلقههــای میانــی ،مبنــای دینــی و فقهــی روشــنی دارد.
تفــاوت بنیــادی دموکراســی لیبــرال و مردمســاالری
اســامی ایــن اســت کــه در دموکراســی لیبــرال مــردم از
حکمرانــی حــذف میشــوند و میتواننــد دولت در ســایه
تشــکیل دهنــد و در مقابــل در مــردم ســاالری اســامی،
مــردم ســازمان یافته و منســجم در همه ابعــاد حکمرانی
بــه دولــت کمــک مــی کننــد.
وی افــزود :پیونــد امــت و امامــت در حــل مســائل
حکمرانــی بــا هــم در ارتبــاط اســت .توصیــه بــه حــق
و صبــر و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در معنــای
عــام و گســترده آن در اهتمــام بــه امور مســلمین ،فریضه
همگانــی و واجــب هســتند.
کعبــی یــادآور شــد :یکــی از واجبات سیاســی و اجتماعی
بنیادیــن بــر هر مســلمان ،مشــارکت عمومی در ســاخت
جامعــه ،به عنــوان نقــش ســازنده در این خصوص اســت
و هــر مســلمان و شــهروند دولت اســامی مجموعـهای از
تکالیــف مهــم اجتماعی و سیاســی را بر عهــده دارد.
وی تاکیــد کــرد :شــرکت در نمــاز جماعــت ،جمعــه و
برگــزاری مناســبات مختلــف دینــی و پرداخــت خمس و
زکات بــه نظــم و امنیــت و انجام جهــاد همگانی و تحکیم
بنیــاد خانــواده و رعایــت کرامــت انســانی منجــر مــی
شــود.ایــن پیونــد و انســجام همــه جانبــه بایــد در حــل
نظــام مســائل دولــت اســامی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
کعبــی اظهــار کــرد :حل مســائل در معیشــت ،ســامت،
جمعیــت ،حجــاب و عفــاف ،فســاد مجــازی و امنیت باید
از طریــق شناســایی تشــکل هــای مــردم نهــاد و بســیج
کــردن مــردم و اســتفاده از ظرفیــت هــای آنهــا مــورد
توجــه قــرار گیــرد.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا تاکیــد بــر اینکــه
جامعــه و مــردم ســتون مدیریــت جامعــه اســامی
هســتند ،اظهــار کــرد :جامعــه اســامی بــدون حضــور
مــردم ناقــص مــی مانــد .معیارهــا ،ضوابــط و مــاک
هــای حضــور مــردم در صحنــه بایــد بــه گونـهای باشــد
کــه منجــر بــه تشــکیل جریانهــای انحرافــی بــه عنوان
مطالبهگــری و عدالتخواهــی نشــود.
کعبــی در پایــان گفــت :سیاســتهای کلــی نظــام
نیــز عــاوه بــر اینکــه بایــد بــه خــط مشــی عمومــی و
قانــون در ســطح اجرایــی تبدیــل شــود بایــد بــه فرهنگ
عمومــی جامعــه نیــز تبدیــل شــود .تمریــن و گفتمــان
ســازی و جریــان ســازی ملــی پیشنیــاز تحقــق حلقــه
هــای میانــی اســت.

