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نقد روز

غايبين این روزهای مجلس؛
استيضاحكنندگان فردا
سام سکوتی بداغ -روزنامهنگار
موضوع غيبت نمايندگان در جلسات مجلس جزو آن دسته اتفاقاتی دسته بندی میشود كه
خيلي قابل درك و فهم نيست و مانند اين مي ماند آقای وكيلي به دليل تعلل در ارائه اليحه
دفاعيه موجب صدور حكمي عليه موكلش گردد.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بر خالف وكالي دادگستري كه پول ميگيرند تا دفاع
كنند پول خرج مي كنند تا وكيل مردم شوند و شايد تنها دليلي كه در ذهن آناني كه غيبتهاي
غير موجه دارند موضوع را بال اشكال مي كند همان چرخه معكوس مالي آن هم فقط مستقيم
و مابین وكيل و موكل است (وكالي عزيز حقوق قابل توجهي از بيت المال مي گيرند) كه
البته ميزان دريافتي رسمي آنان با مسئوليتي كه بر دوش يك نماينده مجلس قرار مي گيرد
خيلي هم چشمگير نيست.
روز اول بررسي صالحيت وزرای پيشنهادي حدود  ٤٠نفر از نمایندگان غيبت داشتند و در
روز پنج شنبه هم زماني كه نوبت تذكرها رسيد نماينده اي كه تقاضاي تذكر آیین نامه اي
كرده بود در مجلس حضور نداشت ،در حالی كه وزير پیشنهادی محترم در حال ارائه برنامهها
و دفاع از خود بود.
موضوعي كه ميخواهم بدانم اين است كه اگر استماع سخنان وزرا اهمیتی ندارد چرا اين
جلسات علني برگزار مي شود و اگر نمايندگان مردم قرار است بر اساس نوشتهها و گفتههای
وزرا در مورد راي اعتماد يا عدم اعتماد به آنان تصميمگيري كنند با چه انگيزهاي در جلسات
حضور ندارند؟!
غيبتهاي موجهي كه قطعا نوع آنها در آیین نامه داخلي مجلس حاصل شده است محل
بحث نيست اما موجه بودن غيبت  ٤٠نماینده ميتواند محل بحث و گفتگو باشد!
ضمن اينكه معتقدم نمايندگاني كه در جلسات بررسي صالحيت وزرا غيبت دارند بهتر است
شناسايي شوند و در صورت عدم رضايت از عملكرد آن وزير از ايشان سوال شود بهتر نبود روز
راي اعتماد دقت بیشتری معمول مي داشتيد تا امروز مجبور به حذف يك عضو كابينه نباشيد.
غايبين البته ممكن اســت براي خود داليل قابل قبولي داشــته باشند كه از پيش فرض
رايآوري قطعي گزينه معرفي شده تا تصميم قطعي مبني بر عدم اعتماد ،مي تواند باشد .هر
چه كه هست مجلس مي بايد فكر عاجلي براي غيبت اين بزرگواران در مهمترين جلسات
پارلمان ملي بكند و در صورت امكان غيبتهاي غيرموجه به صورت گســترده در رسانهها
منتشــر شود تا شايد حوزه انتخابيه در تصميمگيري دوره بعد به فكر وكيلي كه بيشتر منافع
موكلينش را در نظر بگيرد ،باشد.
نگاه روز

ن سالها
مرداد آ 
احسان حصاری مقدم -فعال سیاسی
رخداد تاریخی  ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲قطعا از غمانگیزترین رویدادهای ســده اخیر
است که شاید با بردارشدن مشروطهخواهان و شکست نهضت جنگل و واقعه ۱۵
خرداد قابل مقایسه نباشد.
با پیروزی کودتا در تهران که شــعبان جعفری از عوامل دربار ،نقشــی پررنگ
برای هماهنگی و به خیابان آوردن کارگران جنسی محله ارباب جمشید در سطح
پایتخت داشــت ،دولت قانونی دکتر مصدق ســقوط کرد و کودتاچیان در نقش
شــکارگران انســان ،به تعقیب آزادیخواهانی افتادند که پنجه در پنجه استبداد
انداخته بودند .بخشی از این دستگیریها و اعدامها ،تنها به خاطر سکوت روسای
حزبی قدرتمند بود که در سکوت و انزوا طلبی ،منافع را به رویارویی با کودتاگران
و مبــارزه رو در رو ترجیح دادند و ناگفتههایی را برای همیشــه از خود در تاریخ
به یادگار گذاشــتند .نوشــتن از روزهای پایانی مرداد  ،۳۲بازخوانی بخشــی از
تاریکترین و سیاهترین روزهایی است که مبارزانی به بند کشیده شدند و در دل
تاریخ ،گمنام ماندند.
روزهایی تلخ که با گذشــت یک سال از کودتا ،دکتر سیدحسین فاطمی را هم
با تنی تبدار ،تیربــاران کردند .وزیر خارجهای که نقش عمدهای در کوتاه کردن
دســت بیگانگان از صنعت نفت داشت و دولتی که برای رفتن به دادگاه الهه و به
جهت احقاق حق ملت ایران ،حتی یک ریال از بودجه کشور هزینه نکرد و ریاست
آن ،از اموال شخصی ،همه هزینهها و مخارج را پرداخت کرد!
شــعر «زمستان» شاعری خراســانی ،شاید بهســان دمیدن جانی تازه بر پیکر
زخمخورده مردمانی مایوس و غمزده بود که پس از کودتا سروده شد ،تا آنجاکه
هیچیک از این روزهای ســخت ،سبب نشد تا سالها بعد شورشیانی آرمانخواه،
برگی از تاریخ را به نام خود ثبت نکنند .روزنامهنگاران و شاعرانی که فضای خفقان
پلیســی روزهای پس از کودتا را با نوشتن و ســرودن بهسخره گرفتند و جوانانی
همچون وارطان ساالخانیان و مرتضی کیوان ،سرافرازانه به دیکتاتوری نه گفتند و
سرودخوان ،پرواز کردند.
شاملو در شعری به یاد «وارطان» با نام «نازلی» و در سوگ سرودهای دیگر با این
عبارت به یاد آنها پرداخت «از عموهایت میگویم ،از مرتضی».
و به تحسین جوانانی قلم زد که پس از تحمل شکنجههای وحشیانه ،زیستن را
به سرافرازیشان نفروختند.
شهر من بجنورد هم از آتش حادثه کودتا دور نماند و فعاالن سیاسی آن روزها،
برای پایبندی به آرمانهایشــان ،سختیهای بســیاری به جان خریدند .حمله به
محل سکونتشان و غارت مغازهها و مضروب نمودن سیاسیون سال  ،۳۲از خاطرات
به جا مانده از آن روزها اســت که هنوز در پژوهشــی دقیق و میدانی و به دور از
تعصب ،بهآن پرداخته نشده است.
تب کودتا هنوز فرو ننشسته بود که در عصری دلگیر از تابستان  ۳۲که مصادف
با رمضان هم بود ،جوانی با نام «رضا امامی» با شــلیک گلوله ناشناســی به خون
نشست و قاتلش هرگز شناخته نشد .نداشتن آگاهیهای الزم از پیشینه احزاب و
گروههای سیاسی آن روزها ،باعث شد تا عموم مردم با خاطرهای از عملکرد اشتباه
«حــزب توده» ،همه آنها را «تودهای» و گاه با اعتقاد به مرام سوسیالیســتی در
خاطرههاشان ثبت و ضبط کنند.
ورود به دهه چهل ،سرآغازی بود برای حضور جوانانی اندیشمند که درد جامعه
کوچک شهریشــان را حس کرده و در پی پیوستن به جریانهای فعال سیاسی
کشور بودند.
با آغاز رویداد انقالب اسالمی از تابستان  ۵۷در بجنورد ،نام چهرههای همشهری
دربند نظام شاهی بر سر زبانها افتاد و با شکلگیری تظاهرات ،مطالبات برزمین
مانده از ســالها پیش ،انگیزه ســاختن شعارهایی شــد که جمعیت یک صدا و
فریادکنان ،مســیر راهپیمایی را پشت ســر میگذاشتند که خیابان امیریه به یاد
«شهید رضا امامی» نام گذاری شد.
هر چند همان روزها ،گروهی از جمعیت جوان همراه با موج معترضین ،با ورود
به خیابان دوچنار ،نام «صمد بهرنگی» را فریاد میزدند که موافقتی از سوی برخی
به همراه نداشت!
اما نــام خیابان و میدان «بش قــارداش» که همزمان با برگزاری جشــنهای
۲۵۰۰ساله ،به کوروش کبیر تغییر یافته بود ،در همان روزها ،جایش را به «دکتر
ق داد و میدانی که نمادی از جشنهای  ۲۵۰۰ساله را هم در دل خود
محمد مصد 
جای داده بود ،نام «کارگر» را زیبنده خود یافت .آغاز جنگ ،سرنوشــتی دیگر را
برای تاریخ سیاسی فرهنگی ایران رقم زده بود .پایان خرداد  ،۱۳۶۱دکتر مصطفی
چمران در جبهه دهالویه به شهادت رسید و چندی بع د نام چمران ،جایگزین نام
«دکتر مصدق» بر این خیابان شد.

به گزارش ایلنا ،احمد مسجدجامعی منتخب شورای پنجم شهر تهران گفت :بعد از بحثهای مفصل ،راجع به آقای نجفی اجماع شد ،دوستان دیگر هم نظر دادند و مباحثی هم بین ما و شهردار
پیشنهادی وجود دارد ،دولت وقتی کسی را به مجلس پیشنهاد میدهد ،نامزد وزارت جلساتی را با کمیسیونها برگزار میکند و سواالت نمایندگان را پاسخ میدهد و بعد مراحل بعدی انجام میشود،
ما با آقای نجفی هم به عنوان نامزد خود به جز جلسه عمومی ،چنین جلساتی را خواهیم داشت؛ دغدغههایی که شورا و دیگران دارند را جمع بندی میکنیم و با ایشان مطرح میکنیم ،اما تغییری
در نامزد منتخب ما داده نخواهد شد.

یادداشت روز

با برآورده شدن درخواست اول و قول مساعد برای درخواست دوم؛

بر اساس وعدههایی که داده شد
و پیگیریهایــی که به عمل آمده،
حجت االســام کروبی اعتصاب
غذای خود را شکست.
محمدحســین کروبــی ،با اشــاره
بــه مالقــات قاضــیزاده هاشــمی با
حجتاالســام کروبــی در یکــی از
بیمارستانهای تهران گفت :در دیداری
که پتجشــنبه وزیر بهداشت به همراه
برخی ماموران امنیتی با حجتاالسالم
کروبی در بیمارستان داشتند ،قولهای
مساعدی به پدرم داده شد.
به گــزارش آفتاب ،او افــزود :بر این
اساس آقای قاضیزاده هاشمی از طرف
دولت به حجتاالسالم کروبی وعده داد

کروبی اعتصاب غذایش را شکست

که دولــت دوازدهم همه تالش خود را
برای پیگیری و تحقــق مطالبات آقای
کروبی به کار خواهد گرفت.
فرزند حجتاالســام کروبی یادآور
شد :بر اســاس وعدههایی که داده شد
و پیگیریهایی کــه به عمل آمد ،آقای
کروبــی هم اعتصــاب غذای خــود را
شکست.

مروری کوتاه بر جلسات بررسی
صالحیت وزرای پیشنهادی
در هفت ه قبل
مجلس شورای اسالمی سهشنبه
هفت ه قبــل در دو نوبت صبح و بعد از
ظهر بررسی کلیات کابینه دوازدهم
و برنامههــای دولــت را آغاز کرد
و پــس از آن جلســات مجلس با
بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی
تا ظهر روز پنجشــنبه ادامه داشت.

به گزارش ایسنا ،جلسه اول روز سهشنبه
با دفاعیات حجتاالســام و المسلمین
دکتر حسن روحانی از وزیران پیشنهادی و
اظهارات مخالفان و موافقان درباره کلیات
برنامههای ارائه شــده از ســوی کابینه
دوازدهم آغاز شــد و با سخنرانی اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ادامه
یافت و پس از آن نمایندگان مجلس وارد
بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی شدند.
اولین جلســه رای اعتمــاد به کابینه
دوازدهــم در حالــی برگــزار شــد که
برخــی نماینــدگان عدم معرفــی وزیر
پیشــنهادی وزیر علوم را خالف قانون
میدانســتند اما رئیس مجلــس تاکید
کرد که این موضــوع ایراد قانونی ندارد.
بررسی صالحیت سیدمحمد بطحایی
وزیر پیشــنهادی آمــوزش و پرورش،
محمدجواد آذریجهرمی وزیر پیشنهادی
ارتباطات و فناوری اطالعات ،با اظهارات
برخی از موافقان و مخالفان سیدمحمود
علوی وزیر پیشــنهادی اطالعات به روز
کاری مجلس در روز سهشنبه پایان داد.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای
اســامی نیز نمایندگان به ادامه بررسی
صالحیت حجتاالســام والمسلمین
ســیدمحمود علوی وزیر پیشــنهادی
اطالعات و پس از آن مسعود کرباسیان

محمدحسین کروبی در مورد وضعیت
جسمانی حجتاالسالم کروبی هم گفت:
وضعیت پدر بهتر است اما زمان مرخص
شدن ایشــان از بیمارستان را پزشکان
تشــخیص میدهند و ما از آن اطالعی
نداریم.
به گزارش انتخاب ،وزیر بهداشت نیز
از دستور رئیسجمهوری برای رسیدگی
به وضعیت حجتاالســام کروبی خبر
داد.
سیدحسن قاضیزاده هاشمی که روز
پنجشنبه از حجتاالسالم کروبی عیادت
کرد ،درباره وضعیت جسمانی او گفت:
رســیدگی کامل به ایشــان انجام شده
است و وضعیت فشار خون ،ضربان قلب

به یاد یوسفهای ملت ایران
و تغذیه ایشان تحت کنترل است.
وزیر بهداشــت ادامه داد :نیمه شب
گذشــته به من اطــاع دادنــد آقای
کروبــی پس از آنکه چند ســاعتی غذا
میل نکردند ،شــرایط ضربان و فشــار
خونشان مناسب نبود و به همین دلیل
به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان
و رســیدگی گرفتند .او گفت :بر اساس
خواســته رئیس جمهور پنجشــنبه به
اتفاق همکاران به عیادت ایشــان رفتم،
الحمداهلل شرایط تغذیهای و فشار خون و
ضربان قلبشان خوب است ،البته وقتی
که شرایط جسمی وی به ثبات برسد ،با
تصمیم پزشکان معالج و خانواده ایشان،
میتوانند مرخص شوند.

اطالعیه دفتر رئیسجمهور درخصوص تکرار اظهارات کریمی قدوسی:

اظهارات قدوسی مایه شرمساری و وهن
جایگاه نمایندگی مجلس است

وزیر پیشــنهادی اقتصاد ،سیدحســن
قاضیزادههاشــمی وزیــر پیشــنهادی
بهداشــت ،محمدجــواد ظریــف وزیر
پیشــنهادی امورخارجه ،محمود حجتی
وزیر پیشــنهادی جهاد کشاورزی و علی
ربیعــی وزیر پیشــنهادی کار پرداختند.
پنجشنبه؛ سومین روز بررسی صالحیت
وزرای پیشنهادی در حالی آغاز شد که از
همان ابتدا در حاشیه جلسه علنی ،جنب
و جــوش و گفتوگوهــای نمایندگان
عضو فراکســیون امید دربــاره پیگیری
موضوع اعتصاب غــذای مهدی کروبی
به چشــم میخورد و پنجمین جلســه
مجلس برای بررســی صالحیت وزرای
پیشــنهادی کابینــه دوازدهم بــا ادامه
رســیدگی به صالحیت محمود حجتی
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی آغاز شد.
بررســی صالحیــت ســیدعلیرضا
آوایی وزیر پیشــنهادی دادگســتری و
امیر حاتمــی وزیر پیشــنهادی دفاع از
دســتور کارهای روز پنجشنبه مجلس
شورای اســامی در بررسی صالحیت
وزرای پیشــنهادی دولت دوازدهم بود.
مجلــس در ادامه جلســه علنی روز
پنجشــنبه ،وارد بررســی صالحیــت
عباس آخونــدی وزیر پیشــنهادی راه
و شهرســازی نیز شــد ولی بــه دلیل
به پایان رســیدن وقت جلســه بررسی
صالحیت آخوندی نیمه تمام ماند و ادامه
رسیدگی به صبح روز شنبه موکول شد.
تــا کنــون صالحیــت  10وزیــر
پیشنهادی از  17وزیر پیشنهادی کابینه
دوازدهم از ســوی نماینــدگان مجلس
شورای اســامی بررسی شــده است.

دفتــر رئیس جمهــور طی
اطالعیــهای ،اظهــارات اخیر
کریمی قدوســی و تکرار وارد
کــردن تهمت جاسوســی به
برخی اعضای تیم مذاکره کننده
هســتهای و همچنین دروغ در
مــورد دو تابعیتی بودن عدهای
از مسئوالن دولت را بیپایه ،و از
جهات مختلف مایه شرمساری و
وهن جایگاه نمایندگی مجلس
محترم شورای اسالمی دانست.
به گزارش آفتــاب ،متن اطالعیه
دفتر رئیس جمهــوری در خصوص
ادامه اظهارات خــاف واقع کریمی
قدوســی بــه ایــن شــرح اســت:
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم
اظهارات اخیر آقای کریمی قدوسی
در وارد کردن تهمت جاسوســی به
برخــی اعضای تیم مذاکــره کننده
هســته ای و تکــرار دروغ در مورد
دو تابعیتی بودن برخی مســئوالن
دولــت ،از جهــات مختلــف مایه
شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی
مجلس محترم شورای اسالمی است.
دفتــر رئیــس جمهور بــا هدف
روشــنگری افکار عمومــی و مقابله
با تشــویش اذهان با تاکید بر اینکه
اظهارات آقــای کریمی قدوســی،
تماما بی پایه اســت ،صراحتا اعالم
مــیدارد که مــوارد مطرح شــده
از ســوی ایشــان در هیــچ یک از
مراجع رســمی و یا در هیچ دادگاه
صالحهای تایید نشــده و مشــخص
نیست ایشــان به استناد کدام بینه،

سياسي

حجت شرعی و عقلی به خود اجازه
و جرات میدهد کــه برخالف اصل
 ۲۲قانون اساســی ،نســبت به افراد
و شــخصیتهای حقیقی و حقوقی
اینچنین بیمهابا اتهام افکنی کند.
اتهامات وارده از سوی ایشان عالوه
برآنکه مصداق بارز جرم نشر اکاذیب
و انتساب خالف واقع به قصد اضرار به
غیر و تشویش اذهان عمومی است،
با توجــه به حساســیت موضوعاتی
که ایشــان مطــرح کرده اســت و
نیز بــا توجه به جنبه بیــن المللی
موضوع ،میتواند مصداق اقدام علیه
مصالح و امنیت ملی قلمداد شــود.
از آنجــا که این اظهــارات خالف
واقع ،که جرم مشــهود است ،بارها
از ســوی وزارت اطالعات که مرجع
رســمی و مســئول این امر اســت،
تکذیب شــده و این روند تاثیری در
تغییر رفتار ایشان نداشته و مسجل
شده اســت که ایشان بر تکرار اقدام
مجرمانــه خود علیــه منافع ملی و
امنیــت ملی اصرار مــیورزد ،اقدام
به موقــع مدعی العمــوم محترم و
قــوه محتــرم قضائیــه را میطلبد.
بدیهــی اســت معاونــت حقوقی
ریاستجمهوری ،به طور جدی این
موضوع را از طریــق مراجع حقوقی
و قضایــی پیگیــری خواهــد کرد،
حق پیگیرد قانونی ایشــان از سوی
افــراد حقیقی که توســط ایشــان
مورد اتهام قــرار گرفته اند محفوظ
خواهد بود و باید در پیشــگاه قانون
و البته محاسبه الهی پاسخگو باشند.

اشرف بروجردي -رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

این وعده خداوند اســت که در پی هر سختیای آسانی است26 .
مردادماه برای ما زمانی اســت تا این وعــده الهی را یک بار دیگر به
خودمــان یادآوری کنیم و مطمئن باشــیم که در پی ســختیها و
مشقات زمانه ،گشایش نیز خواهد آمد 27 .سال پیش در چنین روزی
اولین گروه از آزادگان پس از تحمل مشــقت سالها اسارت به وطن
بازگشتند .هزاران یوسف گمگشت ه ملت ایران ،به آغوش خانوادههای
خود بازگشتند.
شــاید نسل جوانی که آن روزها را به خاطر ندارند ،تنها چیزی که
از آن دوران شــنیده باشند ،حماسه و تالش ،ایثار و شهادت و غرور
باشد 8 .سال دفاع مقدس ،سراسر حماسه ایثار ملت ایران بود 8 .سال
دفاع مقدس نمایش غرور مردمی بود که به انقالب تازه به ثمر نشسته
خود ایمان داشــتند .دوره  8ساله دفاع؛ صحنه فداکاری ،رشادت و از
خودگذشتگی در راه عقیده بود .خون شهیدان ،درد جانبازان و صبر
آزادگان همه زیبایی آفرین بود .با این وجود باید به خودمان یادآوری
کنیم که این همه زیبایی به معنای زیبایی جنگ نبود.
جنگ به خودی خود هیچگاه زیبا نیست .جنگ یعنی دوری ،یعنی
خشونت و یعنی پیروزی عصبیت بر منطق.
اگرچــه جنــگ در دوره و زمانی ناگزیر بود ،اما باید بکوشــیم تا
ایــن ناگزیری هرگز تکرار نشــود .بایــد به یاد بیاوریــم  26مرداد
 1369زمانیکه در گوشــه و کنار این ســرزمین بسیاری از پدرمان
و مادران ایرانی فرزندانشــان ،بسیاری از زنان و دختران ایران ،پدران
و همسرانشــان را که از پی سالها اسارت به وطن برگشته بودند در
آغوش میکشیدند ،بودند چشمان گریان و نگران بسیاری دیگر که به
جادهها خشک شدند و غم و رنجی پدید آمد که هرگز التیام نیافت.
این روزها که امنیت هست ،آرامش هست و دست دشمن از میهن
کوتاه اســت ،باید بکوشــیم که تدبیر و امید نمیرد که مرگ تدبیر و
عقالنیت نتیجهاش چیزی جز پرتگاه نیست .ایثار ،شهادت و حماسه
زمانی زیباست که از روی عقالنیت باشد.
ســالروز بازگشت آزادگان عزیز را به کشور ارج مینهم و از صمیم
قلب از خداوند متعال میخواهم که ســایه جنگ و خشونت را برای
همیشه از سر این سرزمین کوتاه کند.

نگاه روز

کابینهی نه عالم نه عامل
سید احمد حسن زاده فرد  -فعال سیاسی

با تاملی اندک بر معرفی کابینه وزرای ریاست جمهوری و بیانات و
افاضات نمایندگان بیشتر موافق وکمتر مخالف ،آنچه به ذهن خطور
میکند ،این اســت که بیشتر صحبتهای نمایندگان در راستای
سهمخواهی از ریاست و ابتکارات ذهنی در راستای عقل معاش بوده
و این روند مقتضای آن اســت که رئیسجمهور میبایست افرادی
را انتخــاب کند که عالم و عامل به وزارت مد نظر خود باشــند ،در
چنیــن کابینهای که فاقد حتی یک گزینه علمی میباشــد  ،بدین
معنا کــه نه یک اقتصاد دان باتجربه با مــدارج علمی باال و نه یک
نظریهپرداز فرهنگی و  ...چه انتظاری میتوان داشت؟ اقتصاد ،فرهنگ
و صنعت در راه مانده را چگونه میتوان به ســر منزل هدف رساند.
جالبتر اینکه چون خودشــان عالم به موضوع نیستند اجازه عرض
اندام به متخصصان وکارشناســان مربوطه را هم نخواهند داد ،این
چنین افرادی قدرت رصــد چالشها را ندارد چراکه انگیزه کافی را
ندارند و عمدهترین دلیل نداشتن انگیزه نبود معلومات کافی در آن
زمینه اســت .به هر حال به نظر میرسد کابینه جدید ضعیفتر از
کابینه قبل باشد.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس:

عدهای با نام کروبی و موسوی فقط به دنبال کسب اعتبار هستند
نائب رئیس اول مجلس گفــت :طرح ادعای
ممانعت بنده از مطرح شــدن موضوع حصر از
سوی برخی محافل دور از انصاف و اخالق است،
مواضع بنده در خصوص مسایل مختلف از جمله
حصر ،مشــخص و قاطع بوده و کسی نمیتواند
در این خصوص شک و شبههای داشته باشد.
به گزارش آفتاب ،مســعود پزشــکیان با تاکید بر
اینکه جامعه امروز نیازمند وحدت و انســجام بیشتر
اســت گفت :موضوع رفــع حصر به عنــوان یکی از
خواســتههای بخشی از جامعه ،با تعامل مابین سران
حل و فصل میشود.
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی در پاسخ به
شــایعات برخی سایتهای خبری در خصوص ادعای
ممانعــت وی از طــرح موضوع حصر توســط حجت
االســام مازنی در مجلس گفت :اگر چنین موضوعی
از ســوی ایشان مطرح شــده خیلی بیانصافی است

چــون تمام نمایندگان محترم بــر آیین نامه مجلس
اشراف دارند.
وی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر میرســد برخی
ســایتهای خبری با اهدافی خاص بــه دنبال ایجاد
تنش و فضاســازی هســتند یادآور شد :طرح ادعای
ممانعــت بنــده از مطرح شــدن موضــوع حصر از
ســوی برخی محافــل دور از انصاف و اخالق اســت
وی گفت :مواضع بنده در خصوص مســایل مختلف
از جملــه حصــر مشــخص و قاطع بوده و کســی
نمیتواند در این خصوص شــک و شــبههای داشته
باشد.
وی با دعوت از تمام محافل برای انصاف و انتشــار
حقایق گفت :اگر کســی به جــای حرف حق ،دروغ
پراکنی میکند ،چگونه میتواند ادعای دفاع از آزادی
داشته باشــد؟ نایب رئیس مجلس در ادامه سخنان
خود با بیان اینکه مواضعام همواره در خصوص حصر

مشــخص و شفاف بوده است گفت :بهطور حتم ادام ه
این روند نمیتواند به صالح کشــور و وحدت بخش
باشد .پزشکیان ضمن درخواست از بزرگان برای حل
این مشــکل تاکید کرد :برای ایجاد وحدت و انسجام
در کشور باید این گره را باز کنیم ،گاهی برای منافع
کشــور باید با رحمت و رافت ،از برخی مسایل کوتاه
بیاییم تا مشکالت حل شود.
وی هشدار داد :در شرایط کنونی جهان ،اگر تفرقه
و اختالف در جامعه بیشتر شود به خود ضرر میزنیم.

محسن هاشمی با یادی از پدر گفت:

اعتبار ما هر چه هست از اوست

منتخب پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر
تهران گفت :آیتاهلل هاشــمی از  14ســالگی
که به ســمت قم ،روســتا را ترک کرد همواره
بــرای ســعادت و آبادانی ایران تــاش کرد.
به گزارش ایلنا ،محســن هاشــمی با گرامیداشــت
یاد و خاطره شــهید محســن حججی اظهار داشــت:
اخالق خوش آیــتاهلل هاشمیرفســنجانی ورد زبان
همــه اســت و اعتبــار ما هر چه هســت از اوســت.

فرزند آیتاهلل هاشمیرفســنجانی با تشکر از کمیته
نامگذاری شــورایچهارم ادامه داد :از شــورایچهارم
که مصوبه نامگــذاری را در آخریــن روزهای فعالیت
تصویب و همچنیــن محمدباقر قالیباف که دســتور
موکد اجــرای این مصوبــه را دادند تشــکر میکنم.
نفر نخست منتخب مردم تهران در شورایشهر پنجم با
بیان اینکه آیتاهلل هاشمی از  14سالگی که به سمت قم،
روستا را ترک کرد همواره برای سعادت و آبادانی ایران
تالش کرد ،گفت :همه دوستان آیتاهلل هاشمی معتقدند
اگر او در حوزه میماند و به دروس علمی میپرداخت االن
مقام بسیار عالی داشت اما آیتاهلل هاشمی برای حفظ
مسئولیت و برای گریز از ساواک ،قم را به سمت تهران
ترک کرد و تقریبا  50سال بود در تهران سکونت داشت.
هاشــمی با بیــان اینکه امــروز نام یــک خیابان به
نــام یک شــهروند مســئولیتپذیر تهران میشــود،

خاطرنشــان کــرد :مســائل تهــران از دیــد آیتاهلل
هاشــمی پنهان نبود و زمانی کــه در مجلس حضور
داشــتند مجمع نمایندگان تهران را تشکیل و مسائل
تهران را بررســی و بــرای آن تصمیمگیری میکردند.
وی متذکر شد :از مهمترین اقدامات این مجمع متروی
تهران است که امروز یکی از بزرگترین مشکالت تهران
را حل کرده اســت .همچنین این مجمع به فاضالب و
جمعآوری آبهای ســطحی در تهران توجه داشــت
ت وقت این مســائل را دنبال میکرد.
و با کمک دولــ 
عضو پنجمین شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان
کرد :آیتاهلل هاشمی تا پایان عمر اهتمام زیادی به آبادانی
تهران داشــت و حضور چند میلیونی مردم در مراسم
تشییع پیکر او نشان از قدرشناسی مردم نسبت به او بود.
او ادامه داد :آیتاهلل هاشمی فردی بود که عالقه وافری به
اعتدالومیانهرویوتوجهبهپیشرفتوآبادانیایرانداشت.

پزشــکیان با تاکید بر اینکه مسلســل و موشــک به
تنهایی نمیتواند ضامن اقتدار و بقا باشد ،یادآور شد:
شــوروی همه چیز داشــت ولی بهدلیل نبود اتحاد و
انســجام درونی سرانجام به آن روز افتاد .نایب رئیس
مجلس در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به
پیگیریهای صورت گرفته از ســوی دولت و مجلس
در خصــوص وضعیــت مهدی کروبی گفــت :گاهی
مســایل را نیز نمیتوان رســانهای کرد چراکه حل و
فصــل برخی موضوعات نیاز به آرامش و جلوگیری از
فضای تنش زا دارد .پزشــکیان اظهار امیدواری کرد
که موضوع حصر از طریق مجاری مربوطه حل و فصل
شــود .نایب رئیس مجلس با انتقاد شــدید از برخی
محافل در انتشــار مطالب نادرست گفت :عده ای با
نام کروبی و موسوی برای خود اعتبار کسب میکنند
درحالیکه عمال هیچ کاری برای بهبود شرایط انجام
نمیدهند!
محمود صادقی عضو فراکسیون امید:

برای خرید رای نماینده
مجلس ،فرماندار اصالحطلب
را تغییر دادند

محمــود صادقی نماینده لیســت امیــد در توییتی نوشــت:
بــرای خریــد رای نماینــده بــه نفع وزیــر کشــور ،فرماندار
اصالحطلــب مباركــه را تغییــر دادنــد امــا ظاهــرا او راضی
نشــده؛ میگفــت خواســته مــن تغییــر اســتاندار اســت!

