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سخنگوی ناجا از انتصاب سردار حسین رحیمی به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد.
به گزارش انتخاب ،سردار منتظرالمهدی در این باره گفت :با حکم سردار حسین اشتری فرمانده ناجا ،سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان به عنوان رئیس جدید پلیس
پایتخت منصوب شد .سردار رحیمی عالوه بر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان ،ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را نیز در کارنامه دارد و جایگزین سردار ساجدینیا در
فرمانده انتظامی تهران بزرگ شده است.

سردار رحیمی رئیس
پلیس تهران شد
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نکته روز

سلفی جنجالی
یاسر شعبانیفر -فعال سیاسی اصال حطلب
شــوق بیش از حد نمایندگان مجلس دهم برای سلفی یا خویشانداز گرفتن با فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،موجی از بهت و حیرت را در میان آحاد
مختلف جامعه ایجاد کرد.
اینکه چه تعداد از نمایندگان سلفیبگیر مشتاق ،اصالحطلب بودند و چه تعداد مستقل
و چه تعداد اصولگرا چندان مهم نیست.
این هم که چرا برخی رســانهها علیالخصوص رســانههای جریان اصولگرا در نوع
پوشش دادن این رخداد به نوعی عمل کردند که گویی همه مسببین حادثه از یکجناح
خاص هستند البته جزء ویژگیهای اخالقی اصولگرایان است!
دکتــر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجــه نقل کرده که تعدادی از مهمانان خارجی
هم با من عکس سلفی گرفتند .لکن این رسانهها هستند که تعیین میکنند وقایع چطور
پوشش داده شود و چگونه بازتابی داشته باشد و طبیعیست که برای اصولگرایان آنچه
که مهم اســت حمله به رقیب و در هم کوفتن اوست!
اقدام هنجارشکن و تندروی نمایندگان به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
همانطور که کتک زدن مرحوم بازرگان در مجلس اول و شکســتن بینی افسر پلیس
راهــور توســط نماینده همین مجلــس و کتک زدن یکخبرنگار توســط کوچکزاده
و (هــای و هوی) نمایندگان اصولگــرای مجلس نهم به هنگام دیــدن تصاویر زنان
ساپورتپوش در مجلس نهم که توسط علی مطهری به نمایش درآمد قابل دفاع نیست.
اساسا هیچ کدام از این اقدامات با جمله تاریخی حضرت امام که فرمودند( :نمایندگان
عصاره فضائل ملت هســتند) همخوانی ندارد و قطعا بهعنوان یک نقطه ســیاه در تاریخ
قوه مقننه جمهوری اسالمی باقی خواهد ماند.
ایــدهآل مردمان البته این اســت که نمایندگان ،شــان آنان در مجلس و پرنســیب
نمایندگی ،موکالن و مجلس را حفظ کنند.
لکن باید از خود پرســید وقتی افراد بــا تجربهای از جریان اصولگرا به دلیل عملکرد
ضعیــف اقلیت تندرو پر ســر و صدای اردوگاه اصولگرایی توســط مردم رد صالحیت
میشــوند و ژنرالهای باتجربه و کاربلد جریان اصالحطلب نیز توسط شورای نگهبان!
آیا میتوانیم یکمجلس ایدهآل داشــته باشیم؟ اساسا آیا چنین مجلسی میتواند عصاره
فضائل مردم باشد؟
یکنماینده خام و بدون تجربه و کنش سیاســی تا چه حد میتواند شــان مجلس را
حفظ کند؟
آیا آقایان اصولگرا و رسانههایشــان و همینطور شــورای محتــرم نگهبان لختی با
خود اندیشــیدهاند که اگر بزرگانی چــون منتجبنیا و الویــری و رهامی و غفاری و...
تایید صالحیت میشــدند اساسا ســلفیبگیران و معرکهبگیران روز تحلیف هر دو جناح
اصالحطلب و اصولگرا هیچگاه به مجلس راه مییافتند؟!
آیــا اصولگرایان از خود پرســیدهاند نمایندهای که به مدت چهار ســال قرار اســت
قانونگذاری کند و برای حسن اجرای آن نظارت ،اگر باتجربه و دنیا دیده نباشد ،طبیعی
است که با دیدن یکزن قدرتمند و سیاستمدار خارجی حتی اگر مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا باشد دست و پای خود را گم میکند؟!
بــه به و چه چه و فریادهــای عجیب و غریب اصولگرایان مجلــس نهم به هنگام
مشــاهده تصاویر مربوط به یکی از دهها انحراف اجتماعی موجود در جامعه ما آیا نباید
شــورای نگهبان را به فکر فرو ببرد که به راستی اینها چه بودند که ما تایید کردیم؟
روانشناســان و روانکاوان در بــاب آن اصوات فلککرکن چــه میگویند و تاریخ در
باب مردمانی که به آنها رای دادند و شــورایی که آنهــا را تایید کرد چگونه قضاوت
میکند؟!
آیــا به راســتی با تکرار این اتفاقات اعضای شــورای محترم نگهبــان به این نتیجه
نمیرسند که باید قدری اســتانداردهای خود برای تایید و یا رد صالحیت افراد را تغییر
دهند؟!
آیا امکان نداشــت رســانههای اصولگرا کمی هــم از این زاویه بــه موضوع نگاه
کنند که انتشــار ایــن تصاویر و هیاهو پیرامون آن ،شــان پارلمان ملی یککشــور را
پایین میآورد و برجســته کردن یــک موضوع برای کوبیدن رقیــب آنقدر هم ارزش
نداشــت!؟ چهرههای شــاخص این جریــان به جــای حواله دادن خاک بر ســر این
و آن از خود بپرســند که به راســتی ما را چه شــد که در هفتم اســفند  ۹۴از همین
کســانی که خاک بر سرشــان حواله میکنیم شکست وحشــتناکی خوردیم؟ آیا وقت
آن نرسیده که روشــنفکران ،روانشناسان و عالمان سیاســت و علوم اجتماعی به این
اتفاقــات عجیــب و غریب رخ داده در مجلس به عنوان یک بیماری و یا مشــکل نگاه
کنند؟!
آیا پس از این نباید لیدرهای جناحین موجود در کشــور قدری در بســتن لیســتها
تدبیــر بیشــتری به خرج دهند و مباحــث مربوط به ژن خوب و روابــط فامیلی و  ...را
مــاک کار خود قرار ندهند؟! بیشــک چنین اتفاقاتی بارها و بارهــا رخ خواهد داد و
نبایــد فراموش کنیم که این نماینــدگان از دل همینجامعه بیرون آمدهاند و مورد تایید
لیدرهای جناحهایشــان و البته سیستمهای نظارتی موجود در همین ساختار هستند...
در نهایت اینســوال که چرا نمایندگان چنین کردند کماهمیتترین سوالیست که ما
میتوانیم از خود بپرسیم ...

خبر
دبیرکل خانه کارگر:

تفکیکنشدن مشاغل موقت،
ن میکند
ثبات شغلی را ناام 

دبیرکل خانه کارگر میگوید :مســاله امنیت شغلی با زندگی کارگران گره خورده است و
اگر آن را در مرکز توجه نداشته باشیم ،معیشت خانوادههای آنان نیز لطمه خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،علیرضا محجوب در کنفرانس امنیت شغلی ،تولید و سرمایهگذاری
به موضوع اجرای تبصره یک ماده  ۷و تدوین آییننامه آن اشاره کرد و گفت :اخیرا تدوین
آییننامــه تبصــره یک ماده  ۷قانون کار در دســتور کار قرار گرفته اســت .وی افزود :به
صورت کلی باید توجه داشت که عدم احصای مشاغل موقت از مشاغل دایم که در تبصره
یک ماده  ۷تاکید شــده ،باعث میشود ناامنی در عرصه امنیت شغلی افزایش یابد و برای
همین امیدواریم با تنظیم آییننامه این بخش از قانون مشکل به وجود آمده برطرف شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مشکالتی که در امنیت و
سرمایهگذاری وجود دارد ،درد مشــترک همه کارگران و کارفرمایان است؛ افزود :کارگری
که امنیت شــغلی نداشته باشد خانوادهاش امنیت معاش نخواهند داشت .وی با بیان اینکه
امنیت شغلی با حیات جامعه کارگری گره خورده است ،افزود :در هر صورت ما به مشکالت
سرمایهگذاری و تولید نگاه دوجانبه داریم .وی با بیان اینکه تبصره یک و دو ماده  ۷قانون
کار را باید در کنار هــم دید ،گفت :نمیتوان یکی را به نفع دیگری تعدیل کرد .امیدواریم
تالش وزارت کار در این خصوص به نتیجه برسد چراکه امنیت شغلی مهمترین درخواست
کارگران اســت و از وزیر کار برای تدوین آیین نامه تبصره یک ماده  ۷تشکر میکنیم .هم
چون اســتاد اســماعیل کهرم و ناصر کرمی که دغدغهای جز حفظ محیط زیست و حیات
وحش کشور ندارند و به خانوادههای ارجمند محیطبانانی که خون پدرانشان برای حفاظت از
حیات وحش میهنمان ،به وسیله شکارچیان متخلف بر زمین ریخته شده است ،هیچ پاسخی
نداریم جز آنکه به ایشــان تســلیت بگوییم .گمان میرود با این شیوه مدیریت حراست و
مواظبت از یادگاران هزارانساله ،عاقبت روزی فرا خواهد رسید که تنها به مستندهای حیات
وحش به جامانده از چنددهه پیش و خواندن سفر نامه دوم ناصرالدینشاه قاجار دل خوش
کنیم که با واردشدن به محدوده بجنورد از مسیر جاجرم ،زیباترین صحنههای طبیعت زنده
آن حدود را به تصویر کشــیده و از تنوع بیشمار گونههای حیات وحش یاد کرده است .تا
آنجا که ،متلزمین رکابش ،با پرتاب سنگ پرندگان را شکار میکردند!

یادداشت روز

محسن ایزدخواه معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی:

تغییر وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم ضروری است
محســن ایزدخواه ،معاون پیشین
حقوقــی و امــور مجلس ســازمان
تامین اجتماعی گفت :با شکلگیری
NGOهــا بیــن دولــت ،جامعــه
کارگــری و کارفرمایــی بحثهای
ســهجانبهگرایی شــکل خواهــد
گرفت.
بنابراین حتما و باید وزیری انتخاب
شود تا به شــکل گیری تشکلهای
صنفی کارگــری وکارفرمایی مطابق

آیین نامههای ســازمان بینالمللی
کار اعتقــاد داشــته باشــد .در این
صورت وزیر بــه دنبال حزب خاصی
نخواهد بود کــه حزبی کار کردن او
مانع اصالحات شود.
به گــزارش جمــاران ،محســن
ایزدخــواه ،با تاکید بــه جایگاه ویژه
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
در برقراری عدالت و رفاه اجتماعی،
گفت :در دولت دهم وزارت تعاون کار

ورفاه اجتماعی از ادغام و الحاق سه
وزارت خانه تعاون ،کار ،رفاه وتامین
اجتماعی شــکل گرفــت؛ اگر از این
منظر به جایگاه ســه وزارتخانهای
که در قالب یک وزارتخانه شــکل
گرفتــه نــگاه کنیــم پــی میبریم
کــه ایــن وزارتخانــه از اهمیت و
جایــگاه بســیار ویــژهای برخوردار
است.
بســیاری از شــعارهایی کــه

کاندیداهــای ریاســتجمهوری در
دورههــای قبل و همچنیــن دکتر
روحانــی میدادند ،وعدههایشــان
در قالــب توجه به ایــن وزارت خانه
میتواند محقق شود.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
در واقــع میتواند پشــتیبان دولت
باشد و بســیاری از اهداف دولت در
حوزه عدالت وبرقرای رفاه اجتماعی
از این وزارتخانه پیگیری شود.

آخرین وضعیت مهدی کروبی از زبان همسرش
فاطمه کروبی با اشــاره به آخرین
وضعیت ســامت همســرش گفت:
تیم پزشکی با متخصصان رشتههای
مختلف درمان قلب بــه این نتیجه
رســیدند که حتما پیس میکر دائم
برای ایشان گذاشته شود و امروز نیز
از اتاق عمل به ســامت بازگشتند و
خدا را شاکریم که حال ایشان خوب
اســت و امیدواریم که انشاءاهلل به
صحت و ســامت کامل دست پیدا
کنند.
به گزارش دیده بان ایران ،فاطمه
کروبی با اشــاره به آخرین وضعیت
ســامت حجتاالسالم و المسلمین
مهــدی کروبی ،ضمــن قدردانی و
تشکر از پیگیریهای صورت گرفته
از سوی رســانهها در زمینه وضعیت
جســمی همســرش ،اظهار داشت:
ما خــود را مرهــون و مدیون ملت
بزرگوار و فهیم ایــران میدانیم که
از روزی کــه در خصــوص وضعیت

درمانی آقــای کروبی ،متوجه محل
بستریشدن ایشان شدند ،به طرق و
عناوین مختلف وفاداری و پیگیری
خودشــان را در این زمینه از اقشار،
گروههــا و اصنــاف مختلــف اظهار
کردند.
وی افــزود :از بیــش از دو هفته
پیش که آقای کروبی در بیمارستان
بســتری شــدند ،دوبــار مــورد
آنژیوگرافــی قــرار گرفتند و پس از
بررســیهای الزمی که تیم پزشکی
بــا متخصصان رشــتههای مختلف
درمان قلب داشــتند ،به این نتیجه
رســیدند که حتما پیس میکر دائم
برای ایشان گذاشته شود و امروز نیز
حدود ساعت دوازده از اتاق عمل به
سالمت بازگشــتند و در حالت نیمه
خواب بودند که من برای حضور در
جمــع مالقات کنندگان ،ایشــان را
تــرک کردم اما خدا را شــاکریم که
حال ایشان خوب است و امیدواریم

که انشــاءاهلل به صحت و ســامت
کامل دست پیدا کنند.
همســر مهــدی کروبــی درباره
اولویتهــای دولــت دوازدهــم نیز
اظهار داشــت :در طــول این چند
روز ،حدود چهل نفــر از نمایندگان
مجلس برای مالقات در بیمارســتان
حاضر شدند که بیش از نیمی از آنان
صحبتشان این بود که هرکدام که
برای سخنرانی به شهرهای مختلف
میروند ،مطالبه مردم موضوع حصر
اســت و این واقعیتی اســت که این
موضوع بــدون مدت مشــخص در
جریان است و برای مردم هم سوال
پیش آمده که چرا چنین اتفاقی رخ
میدهد؟ وی تاکید کرد :با توجه به
مشکالت عدیدهای که آقای کروبی،
خانم رهنــورد و آقای موســوی از
جهــت درمانی دارند واقعــا به نظر
میرسد درست نیست که برای این
کار ،چنین هزینه شود.

این نماینده سابق مجلس در پایان
با تاکید بر اینکه «باید با معتمدین
و وفاداران انقالب اســامی برخورد
بهتــری انجام شــود» ،بــه برخی
مطالبات مردم در انتخابات  96اشاره
کــرد و گفت :ملت فهیم و بزرگوار و
آگاه ما همــواره در انتخابات حضور
پیدا میکننــد و وفاداری خود را به
نظام اســامی اعــام میدارند و به
مطالبات ایشان باید پاسخ داده شود.

تبانی شورا و شهرداری علت دستکاری در بودجه مدیریتشهری
عضو مجمع نماینــگان تهران در
مجلس با اشــاره به تبانی شــورای
چهــارم شــهر و شــهرداری برای
دستکاری در بودجه  ۹۶شهرداری،
گفت :همراهی شــورا و شــهرداری
نباید منجر به بروز تخلف یا فســاد
شود.
به گزارش خانه ملــت ،عبدالرضا
هاشــمزایی درباره دستکاری بودجه
 96شــهرداری تهران ،گفت :بودجه
شــهرداری توســط شــورا تصویب
میشــود لذا دســتکاری در بودجه
تنها با نظر شــورای شهر امکانپذیر
نیســت .به نظر میرســد شهرداری
برای این تغییرات با شورا هماهنگ
شده است.
نماینــده مــردم تهــران ،ری،
شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس
در مجلس شــورای اسالمی ،گفت:

متاســفانه گزارشهای مختلفی در
ماههای اخیر از شــهرداری پیرامون
فســادهای متعدد مطرح شــده که
الزم است شورای شهر پنجم بررسی
آنها را در اولویت قرار دهند.
وی ادامه داد :این دستکاریها در
صورتی که تایید شود قطعا با تبانی
بین شــورای شهر و شهرداری اتفاق
افتاده زیرا بدون تبانی شــورای شهر
نمیتواند مصوبات را تغییر دهد.
هاشــمزایی با بیان اینکه شورای
شــهر موظف به نظــارت و تصویب
بودجه بر اساس برنامههای توسعه و
اسناد باالدستی است ،گفت :تخلفات
و انحرافات شــهرداری از پروژهها و
مصوبات باید توســط شــورای شهر
رصد شــود لذا اینکه شــورای شهر
هــم در این تخلفها و دســتکاری
مصوبات با شــهرداری همراه شود،

قابل پذیرش نیست.
ایــن نماینــده مــردم در مجلس
شــورای اســامی ،در ادامه گفت:
شورای شهر باید بودجههای ساالنه
شهرداری را بر مبنای برنامه توسعه
شــهری تطبیق و تصویب کند ،هر
تغییــری در مصوبات نیز باید با نظر
تخصصــی کمیســیونهای مربوطه
انجام گیــرد ،در مجمــوع آنچه در
صحن شــورای شــهر بــه تصویب
میرسد نباید متفاوت از آنچه مورد
تایید فرمانداری قرار گرفته ،باشد.
عضو مجمــع نماینــدگان تهران
در مجلس شــورای اسالمی ،گفت:
شــورای شــهر پنجم باید تمام این
انحرافــات و تخلفــات را شــفاف و
خود بر مبنای برنامه توســعه شهر و
اسناد باالدستی به تصویب مصوبات
بپردازد ،همراهی شــورا و شهرداری

برای تســهیل در اجرای پروژهها نیز
خوب اســت اما این همراهی نباید
منجر به عدم نظارت و بروز فساد یا
تخلف شود.
مجتبی شــاکری رئیــس کمیته
فرهنگــی شــورای شــهر تهــران،
گفت :بررســی ردیفهای مربوط به
ماموریتهــای فرهنگی و اجتماعی،
نشــان میدهد نســخه تایید شده
توسط فرمانداری با نسخه نهایی که
در صحن برای آن رایگیری شــد،
تفــاوت دارد .از ایــن رو در آخرین
روزهــای فعالیت رســمی همچنان
پیگیر تخلفات کمیســیون برنامه و
بودجه در زمینه دســتکاری بودجه
مصــوب صحن هســتیم امــا این
درحالیســت که رئیس کمیســیون
برنامــه و بودجــه تالشــی بــرای
پاسخگویی نمیکند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور:

وزارت اطالعات خبر داد:

دستگیری  ۲۷نفر از عناصر گروهک

در تهیه لیست وزرا ،ذائقه مجلس هم
مدنظر قرار میگیرد

تروریستی داعش
وزارت اطالعات از دســتگیری  ۲۷نفر از عناصر گروهک
تروریستی داعش خبر داد.
به گزارش ایلنا ،در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است:
به استحضار ملت شریف ایران میرساند:
تحــت عنایات حضرت ولیعصر (عــج) و همزمان با دهه
مبارک کرامت و در آستانه تحلیف ریاستجمهوری اسالمی
ایران ،ســربازان گمنان امام زمان (عج) موفق شــدند ،یک
گروه تروریستی وابســته به داعش که قصد انجام اقدامات
تروریســتی در استانهای عمقی و شهرهای مذهبی کشور
را داشت؛ طی سلسله عملیات ترکیبی اطالعاتی شناسایی
و قبل از هرگونه اقدام به همراه ســاح و مهمات بازداشت
نمایند.
بحمداهلل در این عملیات که در تبادل اطالعاتی با یکی از
سرویسهای منطقه اجرایی شد؛ از این گروهک تروریستی،
تعدادی سالح جنگی کشف و ضبط شد.
تروریستها تالش داشتند اقالم فوق را با اختفا در لوازم
خانگی به کشور منتقل نمایند .در این خصوص  ۱۰نفر در
مرکز هدایتی این گروه در آنســوی مرزها و  ۱۷نفر نیز در
داخل کشور بازداشت شدند.
شــایان ذکر اســت مقرر بوده  ۵نفر از دستگیر شدگان
عملیات داخل کشــور را انجام داده و بقیه به عنوان عناصر
تدارکاتی و پشتیبانی کننده گروه ایفای نقش نمایند.

معــاون پارلمانی رئیسجمهــور گفت :در حوزه
معاونــت پارلمانی ،برنامهریزیهایی برای افزایش
تعامــات و ارتقای ســطح همکاریها با مجلس
انجام دادهایم.
به گزارش ایلنا ،حســینعلی امیــری در رابطه با
روابط دولت دوازدهم و مجلس دهم گفت :دولت
دوازدهم ،ادامه دولت یازدهم اســت چراکه رئیس
دولت دوازدهم رئیس دولت یازدهم نیز بودهاند.
او بــا بیان اینکه ما از همکاریها و همدلیهای
مجلس دهم با دولت یازدهم راضی بوده و تشکر
میکنیم ،اظهار داشت :بســیار امیدوار هستیم در
دولت دوازدهــم ،میان طرفین نه تنها همکاریها
کم نشــود ،بلکه تعامالت و همدلیها بیشــتر و
تقویت شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد :در حوزه

معاونت پارلمانی ،ما برنامهریزیهایی برای افزایش
تعامالت و ارتقای سطح همکاریها انجام دادهایم.
امیری در پاسخ به این سوال که برخی از اعضای
فراکسیون امید از چینش احتمالی کابینه انتقاداتی
داشتهاند و معتقدند چک ســفید به دولت در این
باره ندادهانــد ،تصریح کرد :مردم ،رئیسجمهور را
انتخاب کردهاند و آقای روحانی هم با بررسیهای
بســیار ،در نظر گرفتن مالحظات ،رعایت مصالح
نظام و کشــور و بر اســاس برنامههایی که افراد
برای پیشبرد امور کشور به ایشــان ارائه دادهاند،
کابینه دولت دوازدهم را به مجلس ارائه میدهند.
او افــزود :آقــای روحانی بیتردیــد در معرفی
اعضای کابینه برای هر کدام از افراد پیشــنهادی،
دلیل خواهند داشــت و البته ذائقه مجلس را هم
مدنظر قرار میدهند.معاون پارلمانی رئیسجمهور
با بیان اینکه تشکیل کابینه یک کار مشترک میان
دولت و مجلس اســت ،خاطرنشان کرد :براساس
قانــون اساســی ،رئیسجمهــور وزرا را تعیین و
پیشــنهاد میکند و مجلس به آنها رای میدهد.
مــا امیدواریم وزرای دولت دوازدهم با رای باالیی
اعتماد مجلس را بگیرند و یکی از مقاطع خوب در
روابط میان طرفین شکل بگیرد.

سياسي

فاصله ورزش از سیاست
فرزاد شالفروش -فعال سیاسی اصالحطلب

پــس از حضــور دو بازیکــن ملیپوش ایرانی بــا پیراهن
تیم باشــگاهی خــود در برابــر نماینده رژیــم کودککش
صهیونیســتی ،مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت
ورزش و جوانان و فدراســیون فوتبال بیانیهای بر علیه آنها
صادر کردند.
آیا وزارت ورزش و جوانان و فدراســیون فوتبال زمانی که
این دو ورزشــکار به دلیل پایبندی و الــزام خود به قوانین
کشور برای دیدار رفت از سفر به سرزمین اشغالی به درستی
خودداری کردند ،نیز بیانیه تقدیر و تشــکر را صادر کردند؟
آیا مدیران وزارت ورزش و جوانــان نمیدانند که این دو
ورزشــکار با باشگاهی یونانی قرارداد دارند و به دلیل قوانین
فیفا و به دلیل مسائل سیاسی نمیتوانند خود درباره حضور
یــا عدم حضور در زمین مســابقه در کشــور یونان تصمیم
بگیرند؟
آیا مســئولینی که مبادرت به صــدور بیانیه علیه این دو
ورزشکار ارزشــمند ملی کردهاند نمیدانند که عدم تمکین
به قوانین بینالمللی فیفا آنها را با محرومیت و جریمههای
سنگین مواجه خواهد کرد؟
آیــا مدیران ورزش و فوتبال کشــور نمیدانند که این دو
بازیکن با یک تیم باشــگاهی اروپایی قرارداد حرفهای دارند
و باید پایبند به مفاد قراردادشان باشند؟
آیا مســئولین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان
نمیداننــد ،که وقتی بازیکنی با لباس باشــگاهی یونانی در
مقابل تیمی دیگر قــرار میگیرد ،ارتباطی به قوانین داخلی
کشــورمان ندارد و ملزم به اجرای قوانین فدراسیون فوتبال
یونان میباشند؟
آیــا افرادی که مبادرت به صدور بیانیه کردهاند نمیدانند،
منشــور المپیک و فیفا به جدایی سیاســت و ورزش تاکید
دارد و دخالت سیاســت در ورزش را منع کرده است؟
تا زمانی که سیاسیون و بازنشستگان نظامی درباره ورزش
تصمیمگیــری میکنند و نمیدانند که ورزش یک مســاله
اجتماعی اســت و نباید آنرا با سیاســت آلــوده کرد ،نباید
منتظر شــکوفایی و پیشرفت ورزش در کشور باشیم.

خبر

رئیس قوه قضاییه:

ایجاد رابطه با دنیا برای
انزوای استکبار الزم است
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تعامل گســترده با جهان،
ایجاد رابطه با دنیا را امری الزم برای انزوای استکبار دانست و
گفت :تعامل با دنیا در چارچوب حکمت ،عزت و مصلحت هیچ
منافاتی با ایستادگی در برابر سلطهطلبیها ندارد.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ،آیتاهلل
آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی قضایی با اشاره به
برگزاری مراســم تنفیذ و تحلیف ریاستجمهوری در روزهای
اخیر و آرزوی توفیق برای رئیسجمهور و همکارانش در ایفای
مســئولیتهای عظیم و خطیری که به موجب قانون اساسی و
ســایر قوانین برعهده دارند ،تصریح کرد :برخالف تصور برخی
افراد ،تنفیذ و تحلیف مراســمی صوری و تشــریفاتی نیست.
تنفیذ که در واقع امضای حکم ریاستجمهوری اسالمی است
در اصل  110قانون اساســی از وظایف رهبری نظام برشمرده
شــده اســت و ادعای اینکه این امضا صورت تشــریفاتی دارد
برخالف ظاهر قانون اساسی است.
رئیس قــوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مســائل
حاشــیهای ،ما را از عمل به ایــن فرمایشها دور کند ،تصریح
کرد :رهبــر معظم انقالب همــواره در جلســات خصوصی و
عمومــی بر لزوم تعامل گســترده با کشــورهای جهان تاکید
کرده و تذکر دادهاند که دنیا فقط آمریکا نیست .براین اساس،
ایجاد رابطه با دنیا برای انزوای اســتکبار و شیطان بزرگ الزم
است.
آیتاهلل آملی الریجانی تاکید کــرد :آمریکاییها باید بدانند
که اگر تحریمها را گســترده کنند ،جمهوری اســامی دست
بســته نیســت و دنیا هم فقط در اختیار آمریکا قــرار ندارد.
ایــن مقدمهای برای مقابله با اســتکبار اســت و ما براین مبنا
در مقابل ســلطهطلبیها ایســتادگی میکنیم .در این راستا
معتقدیــم کــه تعامــل معقول و منطقــی توام بــا کرامت و
همچنیــن رابطه در چارچــوب حکمت ،عــزت و مصلحت با
جهــان هیــچ منافاتی با ایســتادگی در برابر ســلطهطلبیها
ندارد.
آیــتاهلل آملــی الریجانی در ادامه ســخنان خود با اشــاره
بــه 14مــرداد روز حقوق بشــر اســامی و کرامت انســانی
تصریــح کــرد :امــروز مســئله حقوق بشــر بهعنــوان یک
اهرم فشــار علیه کشــورهای مســتقل خصوصا کشــورهای
اســامی و بهویــژه جمهــوری اســامی ایران بــه کار برده
میشود.
رئیس قوه قضاییه افزود :ما در موضوع حقوق بشــر با غرب
بحــث مبنایی اســت که به شــناخت از انســان بازمیگردد.
دولتهای غربی حق ندارند فهم خود از انسان را که مبتنی بر
نگاه لیبرال دموکراسی اســت به همه ملتها ،اقوام و ادیان با
تنوع فرهنگی گوناگون تعمیم دهند و آن را تحمیل کنند .این
تلقی که نگاه فالســفه لیبرال دموکــرات باید مورد قبول همه
دنیا باشد ،زورگویی آشکار در عالم فکر است.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس:

باید جلوی ازدواج مردان میانسال با دختران کودک گرفته شود

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس بر ضرورت جلوگیری
از ازدواج مردان میانســال با دختران کودک در کشــور
تاکید کرد .به گــزارش ایلنا ،فاطمه ذوالقدر (نایب رئیس
فراکســیون زنان مجلس) در رابطه با طرح اصالح ســن
ازدواج دختران ،گفت :فراکسیون زنان مجلس با هماهنگی

معاونت زنان ریاســتجمهوری تصمیم به تدوین طرحی
گرفت کــه به موجب آن ســن ازدواج دختران افزایش و
محدودیتهایی برای جلوگیری از ازدواج در سنین کودکی
ایجاد شــود؛ آیتاهلل مکارم شیرازی نیز با تغییر و اصالح
سن ازدواج دختران موافقت کرده است؛ اما برای پیگیری

این طرح نیاز به نظر و تایید علما و مراجع بیشتری است.
او بــا تاکید بر اینکه طرح اصالح ســن ازدواج دختران در
فراکسیون زنان مجلس منتفی نشده است ،گفت :این طرح
نیاز به بررسیهای بیشــتری دارد و نظرات حقوقدانان و
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در اینباره باید مطرح شود.

همچنین باید مناسبترین ســن برای بارداری مشخص
شود .وی با تاکید بر اینکه پیامدهای ازدواج با سن پایین
باید مطرح شود ،گفت :به جلساتی نیاز داریم تا این مسائل
را بررســی کنیم تا برای ارائه این طــرح از لحاظ قانونی،
شرعی و اجتماعی با مشکلی مواجه نشویم.

