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نگاه روز

آقایان! فتنه جای دیگر است
ابوالفضل بانی-روزنامهنگار
چندی اســت اخباری ابتــدا در فضای مجازی و پــس از آن در پارهای از
تریبونهای رسمی منتشــر میگردد که نشان از فریب خوردگی و یا اتهام به
عاملیت به جاسوســی برخی افراد تندور و افراطی منســوب به جناح اصولگرا
دارد.دستگیری رضا گلپور _که هنوز به طور رسمی اعالم نشده است_نویسنده
کتاب "شنود اشباح"که در آن تقریبا بر تمامی اصالحطلبان کسوت جاسوسی
پوشاند وحتی دکتر حسن روحانی _رئیسجمهور_را نیز بی نصیب نگذاشت؛
آنهم به اتهام جاسوســی برای سرویسهای خارجی از یک طرف ودستگیری
چند مداح آتشــین مزاج که بر حســب اتفاق از هر مجلس مداحی و روضهای
برای کوبیدن جریان اصالحطلب اســتفاده میکردند ،آنهم با اتهاماتی از این
دســت از دیگر سوی ،نشــانیهای ناگواری از پروژه "نفوذ"داشت .تا اینکه در
دوســه روز اخیر بازداشت دو چهره ی تندرو دیگر منتسب به جریان اصولگرا
که بر حســب اتفاق گفته میشــود یکی از آنان هم از منسوبین مدیر مسئول
روزنامه کیهان اســت که تقریبا تمامــی اصالحطلبان را عامل بیگانه میداند و
در زمان حیات آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی نیز در مقاالت بیشــماری انواع
انتقادات تند را متوجه ایشان ،نمود دارد.
دســتگیری این دو نفر که یکی مدیر خبرگــزاری یک نهاد نظامی و دیگری
مدیر یک سایت بسیار تندرو اصولگرا اعالم شده تقریبا فرضیه نفوذ بیگانگان
در جریانات موسوم به اصولگرا را به اثبات نزدیک میکند.
اکنــون به خوبی میتوان دریافت تندرویهای بســیاری از اینان در دفاع از
برخی اصول با چه هدفی انجام میشده است.
در پشت پرده کوبیدن بر طبل تفرقه ،جداسازی و دوقطبیکردنها و افتراق
جامعه از ســوی این عناصر تنــدرو چه اهدافی نهفته اســت؟ بعد از قضایای
ســال  ۸۸این عناصر ســعی کردند با انواع ترفندها حتــی چهرههای معتدل
اصالحطلــب را نیز به کناری برانند و میدان را برای ترکتازی جناح مقابل بی
رقیب ســازند .این حمالت در فقدان بزرگان اصولگرا ،شدت بیشتری گرفت.
ایــن جریان که خود را زیر نقــاب اصولگرایان پنهان کردهانــد ،تا آنجا پیش
رفتند که بدترین اهانتها را هرروزه درســایتها و رســانههای خود نســبت
یاران راســتین امام و انقالب روا داشتند .در این میان سهم آیت اهلل هاشمی
رفســنجانی رضوان اهلل تعالی علیه بیش از دیگــران بود .چراکه آن مرحوم به
خوبــی و با ژرف اندیشــی کم نظیــر خویش ماهیت واقعی اینــان را دریافته
بود .پس الجرم بیشــتر مــورد توهین و افتراء قرار گرفــت .آخرین نمونه این
حرکات غیر اســامی و غیر اخالقی در راهپیمایی ۲۲بهمن امســال و توهین
بــه رئیسجمهور ایران نمود پیدا کرد و غریبتر اینکه رئیس دولت اصالحات
را در حالــی آماج انواع تهمتهای خود قرار دادند که این شــخصیت ارزنده
و اصیل ایران اســامی بیآنکه دوازده سال اســت اندک سهمی از رسانههای
رســمی کشور داشــته باشــد هر بار در انتخابات مردم را به حضور حداکثری
دعــوت مینماید و طرفــه حکایت اینکه جمهوریت نظــام در کالم او عینیت
مییابد و در تمام این ســالها با اینهمه بیمهری که از جریان اصولگرا دیده
اســت ،همچنان در مســیر تعالی نظام اســامی حرکت کرده و کمال احترام
خالصانه را نسبت به رهبری معظم ابراز میدارد .حوادث این روزها در اردوگاه
اصولگرایــی با فرض اثبات این اتهامها ،نشــان داد که آقایان به جای متهم
نمودن بی پایه و اســاس رقیب ،باید عوامل نفوذ را در نزدیکی خود جســتجو
کنند .اکنون ابزار ارتباط با جورج سورس در مقابل این حجم اتهام رنگ باخته
اســت .این نگاه جناحی نیست .باور نگارنده بر این است خیانت به میهن ،دین
و آرمان ملت قهرمان ایران بدترین و کثیفترین نوع خیانت ملی اســت و این
موضوع اساســا؛ اصالحطلب ،اصولگرا ،چپ و راست نمیشناسد .اصولگرایان
که وارث بزرگانی چون آیات عظام مهدوی کنی و واعظ طبســی هســتند هم
اکنــون باید با باز شناســی دوباره خویش این جریان بــه واقع انحرافی را که
آســیب بسیاری به این آنان زده است ،از خود دور کنند.
واقعیت این اســت که اصولگرایان و اصالحطلبان برادران یکدیگرند و همه
باهم در مام میهن و در ســایه ســار نظام مقدس اسالمی و تحت زعامت مقام
معظم رهبری هریک در دورهای مســئولیتهای اجرایی و سیاسی کشور را بر
عهده داشته اند
هریک بر سیاســتهای اجرایی دیگری انتقاداتی داشــته اند .اما با توجه به
پدیــدهای که هم اکنون و به دفعات ،در جنــاح اصولگرا اتفاق افتاده ،الجرم
میبایســت در مقابل این ماجرای شوم سازمانهای اطالعاتی و امنیتی کشور
با هوشــمندی دو چندان به مصون ســازی جریانات سیاسی کشور بپردازند و
گروههای سیاســی نیز هربک به آسیبشناسی و بازآشنایی درون گروهی خود
بپردازند.
کالم آخر اینکه آقایان و برادران عزیز فتنه جای دیگری اســت .قطعا جایی
که این تندروهاو گاه عوامل نفوذی در رســانههای خود نشــانیاش میدادند
نیست.

روزنامه اعتماد نوشت :ساسان آقایی روزنامهنگار و معاون سردبير روزنامه اعتماد دو شب پیش در محل اين روزنامه بازداشت شد.
اين روزنامهنگار روز گذشته مورد تفهيم اتهام قرار گرفت.
الياس حضرتي ،نماينده مردم تهران در مجلس و مدير مسئول روزنامه اعتماد از پيگيري شرايط اين روزنامهنگار خبر داد.

هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
رهبر معظم انقالب اســامی
روز دوشــنبه طی حکمی اعضا
و رئیس جدید مجمع تشخیص
مصلحت نظام را منصوب کردند
و هاشمیشــاهرودی به عنوان
رئیس جدید این مجمع منصوب
شد.
به گزارش ایســنا ،ســیدمحمود
فرزند سیدعلی حسینیشاهرودی در
سال  1327در کربال به دنیا آمد .او
پس از تحصیالت ابتدایی در مدرسه
علویه نجف ،وارد حوزه علمیه شــد
و پــس از گذرانــدن دروس دوره
سطح به شــاگردی آیتاهللالعظمی
ســیدمحمدباقر صــدر درآمــد.
هاشمیشــاهرودی درس خــارج و
مبانــی اجتهاد در اصول و فقه را نزد
شــهید صدر آموخت .امام خمینی
(ره) از دیگر اساتید این طلبه جوان
بود.
هاشمیشاهرودی در سال ۱۳۵۲
م بعث
( )۱۹۷۴پــس از یــورش رژی 
صدام بــه علما و اندیشــمندان ،به
زنــدان افتــاد و و در زنــدان عراق
شکنجههای بدنی و روحی مختلفی
را متحمل شــد .او پــس از آزادی و
ق در
بــه دنبال تظاهرات مــرد م عرا 
گرامیداشت پیروزی انقالب اسالمی
مردم ایران بهویــژه در نجف ،تحت
ت و به
ث قــرار گرف 
م بع 
پیگــرد رژی 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

بحران محیط زیست یک مساله فانتزی نیست
معــاون اول رئیسجمهور گفت:
موضوع محیط زیســت اولویت اول
دولت دوازدهم محســوب میشود،
چراکه بحران محیط زیســت یک
مســئله فانتزی نیســت بلکه یک
بحران عاجل است.

به گزارش ایلنا ،اســحاق جهانگیری
معــاون اول رئیسجمهور در مراســم
تکریم و معارفه رئیس ســازمان محیط
زیســت گفت :این اولین جلسهای است
کــه در دولت دوازدهم حضــور دارم و
اولین مسئولیتم در دولت جدید محسوب
میشود .در حال حاضر وزرا معرفی شده
و همچنیــن نمایندگان برای بررســی
سوابق آنها در تالش هستند تا فرصتی
ایجاد کنند که مسائل کشور گفته شود،
موضوعاتی که اغلــب از آنها صحبتی
نمیشود امیدواریم این موضوع فرصت
همدلی و همراهی بیشتری بین دولت و
مردم ایجاد کند.
جهانگیــری در ادامه ضمــن تقدیر
و تشــکر از عملکرد ابتــکار ادامه داد:
معصومه ابتکار مدیر برجســتهای بود و
در صحنههای بینالمللی این مســئله را

نشــان داده است .مضاف بر همه اینها
معصومــه ابتــکار یک شــیرزن واقعی
اســت که توانســت در حوزه مسئولیت
خــود ،خوش بدرخشــد و بــا توجه به
پیچیدگیهــای موجود در عرصه محیط
زیســت به خوبی از پــس کار بر بیاید.
چراکــه در این حوزه دولــت ،صنعتگر،
مــردم و همه بایــد به نوعــی راضی
باشــند و این یکــی از پیچیدگیهای
محیط زیست است .او با تاکید بر اینکه
خانــواده ابتکار نامی مانــدگار در حوزه
محیط زیست اســت ،افزود :زمان روی
کار آمدن دولت یازدهم کالنشــهرها
از جملــه تهران با  10مســئله از جمله
مصرف بنزیــن ناســالم و آلودگی هوا
روبه رو بودند همچنین موضوع تاالبها
و کمبــود آب از دالیلی بــود که دولت
تصمیم گرفــت خــود را دولت محیط
زیســت بنامد و یکــی از اولین اقدامات
آن تشکیل ســتاد احیای دریاچه ارومیه
بود که با برنامهریزیهای انجام شده و
ابالغ آن به دکتر کالنتری و گروهشــان
توانستیم این دریاچه را احیا کنیم .معاون
رئیسجمهور کالنتری را یک شخصیت

علمی با سابقه درخشان دانست و افزود:
هرچند نتوانستیم آنطور که باید و شاید
بودجه الزم برای احیای دریاچه ارومیه را
فراهــم کنیم اما کار کالنتری در احیای
دریاچه ارومیه دولت یازدهم را ســرافراز
کرده و دغدغه بخش وســیعی از مردم
را بر طرف کرد هرچند هنوز این مشکل
ادامه دارد .جهانگیری ادامه داد :موضوع
محیط زیست کماکان اولویت اول دولت
دوازدهم محسوب میشود چراکه بحران
محیط زیست یک مسئله فانتزی نیست
بلکه یک بحران عاجل است در حقیقت
نمیتوان بدون توجه به محیط زیســت
به آینده نگاه کرد با این حال نباید همه
چیز را به صورت تهدید نگاه کرد و باید
به فرصتها هم اهمیت داد اگر خداوند
به یک نفر دهان داده اســت به او مغز
و دســت نیز برای برطرف کردن موانع
بخشیده اســت .جهانگیری با تاکید بر
اینکه محیط زیست باید ارتباط جدی با
بحث اقتصاد ،فرهنگ و سیاست داشته
باشــد ،ادامه داد :محیط زیســت دولت
خصوصیســاز یا شــهروند نمیشناسد
االن بحــران محیط زیســت مســئله

عمومی اســت و همه از آن سود یا ضرر
میبرند .او با اشــاره به بحران ریزگردها
و آب افزود :باید همه دست به کار شده
و برای مسائل اصلی کشور راهکار پیدا
کنیــم .معاون اول رئیسجمهور با تاکید
بر اینکه محیط زیست جزو دغدغههای
اصلی مردم اســت ادامــه داد :امیدوارم
دولــت دوازدهم عزم خــود را جزم کند
تا بتواند پروژههایی که شــروع کرده را
به پایان برســاند و کالنتری و معصومه
ابتکار بتوانند در دولت دوازدهم کارنامه
موفقی در راســتای توسعه پایدار از خود
به جای بگذارد.

سقطجنینهای مکرر کودکان نگرانکنندهاست

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور:

روحانی در حال بررسی و انتخاب بهترین
گزینه برای وزارت علوم است

یک نماینده مجلس شــورای
اسالمی با اشاره به وجود  ۲هزار
کودک مطلقه در کشــور ،نسبت
به سقط جنینهای مکرر برخی
کودکان ابراز نگرانی کرد.
به گــزارش ایلنــا ،طیبه سیاوشــی
نماینده مجلس شــورای اســامی در
رابطــه با آمار کودکبیوهها در کشــور
بیان داشــت :طرح افزایش سن ازدواج
کــودکان تحت تاثیر آمار افزایش تعداد
پدیده کودکهمســری و تبدیل آن به
کــودک بیوهها کلید خــورد .کودکانی
که با  ۱۳یا  ۱۴ســال هــم بیوه بودند
و هــم سرپرســت خانوار محســوب
میشدند.
یعنــی کودکانی داشــتند کــه باید
عالوهبر قبول مســئولیتآنها معیشت
خــود را تامین میکردند .وی ادامه داد:
زمانیکه این آمار و ارقام منتشــر شد،
رسانهها و فضای مجازی نسبت به این
قضیه حساس شدند و این مسئله مطرح
شد که باید سن ازدواج افزایش پیدا کند.
البته این تنها راهحل نیست ،اما یکی از

راهحلهایی است که میتوان از طریق
آن به کاهش معضــل اجتماعی کمک
کرد .او افزود :بســیاری بلوغ جسمی را
دلیلــی بر بلوغ عقلی قــرار میدهند و
حتی بحث بلوغ در ســن  ۹ســالگی را
در برخی نقاط اعمال میکنند .متاسفانه
اقوامی در کشــور وجود دارند که سن
ازدواج را  ۹ســال تعیین میکنند که در
آن دختر باید در این ســن ازدواج کند.
طبق صحبتهایی که با کارشناســان
داشــتهایم این امر واقعا اختیاری نبوده
اســت حتی مادر آن خانــواده هم این
مسئله را مطرح میکند که مایل نیست
کودک در سن پایین ازدواج کند ،اما به
دلیل مســائل مختلف مانند فقر ،اعتیاد
و یا فشــارهای عشــیرهای و طایفهای
حتــی اگر بــه شــهرهای دیگــر نیز
مهاجرت کرده باشــند ناچار به رضایت
میشوند.
سیاوشی در ادامه گفت :مخالفتهای
اجتماعی بسیار زیاد بود ،اما خوشبختانه
با موافقــت آیتاهلل مکارمشــیرازی با
افزایــش حداقل ســن ازدواج روبه رو
شدیم .تهیه مســتندات را آغاز کردیم،
از وزارت بهداشت برای این کار کمک
گرفتیــم ،چراکه برخی ایــن کودکان
بالفاصله یکســال بعد از ازدواج باردار
میشوند و چون بدنآنها آمادگیهای
الزم را ندارد ،سقط جنین میکنند.
وی بــا تاکید بر اینکــه این کودکان
با مشــکالت فراوانی مواجه میشــوند
چراکــه بدن دختــر  ۱۱یا  ۱۲ســاله
آمادگی بــارداری را ندارد ،گفت :آنها
خودشان بچه هســتند و اولین بارداری

یک ریسک باالتری نسبت به بارداری
دوم دارد و این بچهها  ۲برابر ریسک را
میپذیرند و دچار باروریهای زودرس
میشــوند که در اکثریت مــوارد دچار
ســقط جنینهای مکرر میشوند .این
موارد باید بررســی شود ،چرا که منجر
به هزینهای میشوند که بر دست نظام
گذاشته میشــود .این عضو فراکسیون
زنان مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
تبعات منفی ازدواج در سنین پایین بیان
داشت :مشکالت این کودکان دامنگیر
خانوادهها نیز میشــود و مهمتر از آن
دامنگیر دختری میشــود که درســن
آموزش بــه دلیل فقر مالی از پروســه
آموزشی نیز عقب میماند و کودکی که
پرورش میدهد نیز دچار فقر آموزشــی
میشــود .مســئله دیگر این است که
برخی از این بچهها ناچار میشــوند با
مردانی ازدواج کنند که سنین باال دارند.
حتی برخی وقتها فاصله ســنی به ۳۰
ســال هم میرسد.آنها وادار میشوند
ایــن کار را انجام دهنــد که همین امر
ســرخوردگیها و مســائل و مشکالت
دیگر را موجب میشــود .سیاوشی در
ادامه گفت :مورد دیگر ازدواج کودکان
با اتباع بیگانه اســت که این مشــکلی
جدی است .مســئله این است که اگر
قرار است؛ یکسری احکام و قوانین را
براساس مقتضیات زمان و مکان تبیین
کنیم این مسئله را باید لحاظ کنیم که
کودک  ۱۰یا  ۹ساله در سن بلوغ عقلی
نیســت .این کودک نباید در مســائل
اقتصادی دخالــت کند و قانونا مجاز به
هیچکار دیگری نیســت ،این در حالی

یادداشت روز

کاش اینها فقط یک خواب باشند

جواد شقاقی-روزنامهنگار

کاش یکــی بیاید و از خواب بیدارمان کند و بگوید اینها فقط
یک خواب بودند.
کاش همه این چیزهایی را کــه اینروزها میبینیم ،فقط یک
خواب باشــند؛ آنوقت از خواب بیدار میشدیم ،نفسی به راحتی
میکشیدیم و میگفتیم :هنوز هم دنیایمان خوب است؛ هنوز هم
میتوان در این دنیا زندگی کرد؛ هنوز هم راستگویی وجود دارد؛
مردم هنوز هم با هم مهربان هســتند؛ چهقدر خوب که هنوز هم
طلوع و غروب آفتاب را در زندگیمان حس میکنیم؛ مردم کماکان
ت داشتنی هستند؛ چهقدر خوب که هنوز خنده از
یکرنگ و دوس 
لبانمان رخت برنبسته است؛ هنوز آنقدر احساس برایمان مانده
کــه دردهای جامعه و دیگران را میتوانیم حس کنیم .کاش این
نابرابریها ،فقر ،خودفروشی و صدها رفتار اجتماعی آزار دهنده که
در جامعهمان میبینیم ،تنها یک خواب باشند .کاش یکی ما را از
خواب بیدار کند و برایمان بگوید که هنوز هم ارزشها در جامعه،
مهم هستند؛ هنوز هم میتوانیم از آزادی و عدالت حرف بزنیم.
کاش ایــن همه اخبار و حرفهایی که این روزها میشــنویم،
برایشان تکذیبیه صادر میشــد؛ آنوقت کمی آرام میشدیم و
میگفتیم :خبر این اختالسها ،دزدیها و دروغها همهشان شایعه
است؛ تهمت است که میگویند وزرا برای گرفتن رای اعتماد دارند
پول پخش میکنند؛ دروغ است خبر اختالسهای هزار میلیاردی
و دزدیهای داراییهای عمومی؛ شــایعه است فسادهای مالی و
رسواییهای اخالقی مقامات دولتی .کاش برای تمامی اخباری که
این روزها روی خبرگزاریها گذاشــته میشوند و توی روزنامهها
میخوانیم ،تکذیبیه صادر شــود .کاش تمام حرفهایی که از بد
بودن دیگران گفته میشــوند ،پسگرفته شوند .ای کاش تمامی
اسنادی که از فسادهای مالی منتشر میشوند ،جعلی باشند.
کاش بــه چشــمها و گوشهایمان اعتماد نداشــتیم؛ آنوقت
راحتتر میتوانستیم آن چیزهایی را که میبینیم و میشنویم باور
نکنیم؛ اگر میدیدیم که کاندیداهای مجلس و شوراهای شهرها،
رای را با پول میخرند ،بــاور نمیکردیم؛ این همه فالکت را که
میبینیم ،میتوانســتیم باور نکنیم؛ بدگوییهای مردم پشت سر
همدیگر را که میشنیدیم ،باور نمیکردیم؛ چشمهای گریان مردم
مفلوک و خشم محرومان را باور نمیکردیم؛ بدبختیهای مردم را
که میدیدیم ،باور نمیکردیم.
کاش آنقدر پوســتمان کلفت میشــد که این همه ظلم را
احســاس نمیکردیم؛ این دردها ،اینقدر ما را آزار نمیداد؛ از این
همه بیداد ،سرسام نمیگرفتیم.
کاش الل میشدیم ،کر میشــدیم ،کور میشدیم و این همه
ستم روزگار را نمیفهمیدیم!
دیگر تحمل این همه تنش را نداریم .یک نفر باید بیاید و ما را
از خواب بیدارمان کند.

خبر

طیبه سیاوشی نماینده مجلس:

خبر

معاون پارلمانی رئیسجمهور تاکید کرد :ما تمام و کمال تالش میکنیم تا
همه وزرای معرفی شده رای اعتماد مجلس را کسب کنند.
بــه گزارش ایلنا ،حســینعلی امیری در رابطه با رایزنیهای صــورت گرفته میان وزرای
پیشنهادی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت :برنامهریزیهای خوبی با همکاری و
همراهی رئیس مجلس ،هیات رئیسه مجلس و روسای فراکسیونهای مجلس داشتهایم .او
ادامه داد :براســاس جدول زمانبندی شده ،هر کدام از وزرای پیشنهادی در کمیسیونهای
تخصصی مجلس ،فراکســیونهای سیاسی و فراکســیونهای منطقهای حضور مییابند و
دیدگاههایشــان را مطرح و برنامههایشان را تشــریح میکنند و به سواالت و دغدغههای
نمایندگان پاســخ میدهند .معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه ما احساس میکنیم
که شــرایط و روابط خوبی میان مجلس و دولت وجود دارد ،تصریح کرد :ما امیدوار هستیم
هر  ۱۷وزیر معرفی شده از سوی آقای رئیسجمهور بتوانند اعتماد نمایندگان را جلب کنند
و دولت هم تمامی تالش خود را برای رســیدن به این مساله انجام خواهند داد .امیری در
پاسخ به این سوال که وزیر پیشنهادی علوم چه زمانی معرفی خواهد شد؟ خاطرنشان کرد:
گزینه پیشــنهادی وزارت علوم در حال بررسی است و نمیتوانم زمان دقیقی برای معرفی
وزیر پیشــنهادی مطرح کنم .آقای رئیسجمهور در حال بررســی و انتخاب بهترین گزینه
برای وزارت علوم اســت .او در پاسخ به این ســوال که آیا احتمال معرفی وزیر زن برای
تصدی وزارت علوم وجود دارد؟ ابراز داشــت :تنها نکتهای که در این باره میتوانم بگویم
این اســت که موضوع وزیر علوم در حال بررسی است و باید اندکی در این باره صبر کنیم.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که برخی از رسانهها مدعی شدهاند که
رئیسجمهور از چند وزیر معرفی شده حمایت نمیکند و تعیین و تکلیفآنها را به مجلس
ســپرده است ،این مســاله تا چه اندازه صحت دارد؟ بیان کرد :خیر .وقتی آقای روحانی در
بررسیهایشــان به این جمعبندی رســیده که با ترکیب معرفی شده به عنوان هیات دولت
میتوانــد برنامههایش را اجرا کند ،این به معنای حمایت ازآنها اســت بنابراین ما تمام و
کمال تالش میکنیم تا تمامی وزرای معرفی شده رای اعتماد را از مجلس کسب کنند.

سفارش شــهید صدر ب ه وطن خود،
ت و به عنوان وکیل عام
ایران بازگش 
آیتاهلل صدر و نماینــد ه او نزد امام
خمینی (ره) معرفی شد.
از طرفی بــا ورودش بــه ایران و
ی (ره)،
تشــرف به محضر امام خمین 
ط امام (ره) و
با موافقت ایشــان ،راب 
شــهید صدر شــد و پیامهای علمی
نجف را به سمع امام (ره) میرساند.
هاشمیشــاهرودی با دستور آیتاهلل
ن با حکم
خامنــهای ک ه در آن زمــا 
امــا م (ره) مســئولیت نهضتهــای
اسالمی را بر عهده داشت ،تشکیالت
ت مبارز و مجلس اعلی
جامعه روحانی 
انقالب اسالمی عراق را ب ه راه انداخت
ت و سازماندهی کرد.
و آن را مدیری 
ی (ره) بــا توج ه به
امــا م خمینــ 
شــناخت خود از هاشمیشاهرودی
خواست ک ه تدریس در حوز ه علمیه
قــم را بر هــر کاری ترجیح دهد .او
هــم پــس از حضور در ایــران ـ در
فروردیــن ۱۳۵۸ـ ب ه تدریس درس
ل پرداخت ک ه این
خارج فقــه و اصو 
س تا امروز ادامه دارد .ریاســت
تدری 
موسسه دایرهالمعارف فقه اسالمی با
حکم مقام معظم رهبری ،همچنین
عضویت در مجمع جهانی اهل بیت
و عضویــت در مجمع جهانی تقریب
مذاهــب اســامی هــم در کارنامه
فرهنگی و اجرایی او دیده میشود.

هاشمیشــاهرودی در اسفند سال
 ۱۳۷۳با حکم مقام معظم رهبری به
جای مرحوم آیتاهلل محمدیگیالنی
به عنــوان یکی از فقهای شــورای
نگهبان معرفی شــد و در ســال ۷۵
به عنوان عضو حقوقی (فقیه شورای
نگهبان) در دوره ســوم ( ۷۵تا )۸۰
وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام
شــد .او البته در دو سال آخر مجمع
سوم ( ۷۸و  )۷۹به عنوان رئیس قوه
قضاییــه در جلســات مجمع حضور
داشت چرا که از تیر  ۱۳۷۸جایگزین
آیتاهلل محمد یزدی در دستگاه قضا
شده بود .آیتاهلل هاشمیشاهرودی
از  ۷۸تا  ۸۸از سوی رهبر انقالب به
عنوان چهارمیــن رئیس قوه قضاییه
انتخاب شــد و در دورههای چهارم
( ۸۰تــا  )۸۵و پنجــم ( ۸۵تا )۹۰
مجمــع با عنوان رئیــس یکی از قوا
( ۸۶ ،۸۵و  )۸۷حضــور داشــت که
البته در دو ســال آخــر ( ۸۸و )۸۹
و پس از پایان ریاســتش بر دستگاه
قضا به عنوان فقیه شــورای نگهبان
در مجمع حاضر بود .او در دورههای
چهارم و پنجم ( ۸۰تا  )۹۰ریاســت
کمیســیون حقوقی و قضایی مجمع
تشــخیص مصلحت نظام را به عهده
داشــت .شــاهرودی با پایــان دوره
ریاســتش بر قوه قضاییــه دوباره به
شورای نگهبان بازگشت و در مرداد

 ۸۸به عنوان فقیه ،جایگزین آیتاهلل
آملیالریجانی شد.
هاشمیشاهرودی در شهریور ۸۹
با راهاندازی ســایت و انتشار رساله
عملیه تحت عنوان منهاجالصالحین
به نوعی اعــام مرجعیــت کرد .او
در مــرداد  ۹۰با حکــم مقام معظم
رهبــری رئیــس هیــات عالی حل
اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه
شد .شاهرودی در دوره ششم مجمع
تشخیص ( ۹۰تا  )۹۵هم در این نهاد
عضویت داشت.
او در ســال  ۱۳۷۷کاندیــدای
مجلــس خبرگان رهبری شــد و در
دوره ســوم ( ۷۷تا  )۸۵به عضویت
ایــن مجلس درآمد .شــاهرودی در
دورههای چهارم ( ۸۵تا  )۹۵و پنجم
( ۹۵به بعد) هم بــه عنوان نماینده
مردم خراســانرضــوی در مجلس
خبرگان رهبری انتخاب شــد .او در
دور ه چهارم خبرگان در زمان ریاست
هاشمیرفسنجانی و مهدویکنی ،از
اســفند  ۸۷نایبرئیــس دوم ایــن
مجلــس بــود ،در اســفند  ۹۳و در
دوران ریاســت محمــد یــزدی به
نایبرئیســی اول خبرگان رســید
و در دور ه اخیــر هم بــا حضور در
انتخابات هیات رئیســه ،نایبرئیس
دوم مجلس خبرگانی شد که احمد
جنتی ریاستش را به عهده دارد.

سياسي

است که ما قانونا به او اجازه هیچ کاری
نمیدهیم جز اینکه با اذن پدر یا مجوز
دادگاه ازدواج کند.
او افزود :مســئله دیگر که در تالش
هســتیم آن را حل کنیــم و از وزارت
دادگســتری نیــز کمک خواســتهایم
برخورد با دفترخانههایی است که بدون
مجــوز قانونی ازدواجهــای غیرقانونی
را ثبت میکننــد ،البته در برخی موارد
حتــی ایــن ازدواجها ثبت نمیشــود
یعنی صورت شــرعی دارند ،اما قانونی
نمیشود.
سیاوشــی بیــان داشــت :درصــدد
این هســتیم؛ ســن ازدواج دختران را
به  ۱۵ســال برســانیم به عالوه اذن
پــدر و دادگاه صالحــه تــا ازدواج زیر
این ســن وجود نداشته باشــد ،چراکه
آمــار بیوهکودکهــا نگرانکننــده
است.
اکنون  ۲هــزار کودک مطلقه داریم
که اینها کودکانی هســتند که ازدواج
آنها ثبت قانونی شده بود ،یعنی ممکن
است تعداد از این هم بیشتر باشد.
او افــزود :ابعــادی از پدیده کودک
همســری همچنان پوشیده است ،یکی
از این ابعاد نگران کننده ،تعداد ســقط
جنینهــای مکرر کودکان اســت که
درصدد دســتیابی به آمار دقیق هستیم.
هرچه که دراین مسئله جلوتر میرویم،
ابعاد منفی این مســئله بیشتر میشود،
اما نیاز به مســتنداتی داریم تا ضمیمه
کنیم تا خدمت کارشناســان ،مسئوالن
و مراجع ارائه شود تا پشتوانه اصالحیه
این قانون باشد.

محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس عنوان کرد:

کارنامه موفق بیطرف در وزارت
نیروی دولت اصالحات
محمــد قمــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بیطرف
بــا اکثریــت آرا از مجلــس رای اعتمــاد بگیــرد تــا
بتوانــد بــه مــردم خدمــات ارزنــدهای ارائــه دهد.
به گزارش ایلنا ،محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای
اســامی ،ضمن تاکید بر عملکرد مثبت بیطــرف در حوزه صنعت آب
و برق طی دوران گذشــته اظهار داشــت :او از نیروهای انقالبی است
کــه قبال هــم در وزارت جهاد حضور داشــته و ســابقه کاری زیادی
دارد .وی با اشــاره به موفقیت بیطرف در تمامــی فعالیتهای مربوط
به صنعت آب و برق کشــور خاطرنشــان کرد :او در زمان دولت آقای
خاتمی عهدهدار مســئولیت وزارت نیرو بوده و در زمینه دیپلماسی آب
و همچنیــن صنعت بــرق و نیروگاهی کارنامه خوبــی از خود به جای
گذاشــته است .این نماینده مجلس تاکید کرد :او در دوره قبل هم جزء
گزینههای وزارت نیرو در دولت آقــای روحانی بوده اما خودش حاضر
به فعالیت نشــد اما امیدواریم که در دولــت دوازدهم بتوانیم از حضور
ایشــان بهره ببریم .وی ابراز امیدواری کرد که بیطرف با اکثریت آرا از
مجلس رای اعتماد بگیرد تا بتواند به مردم خدمات ارزندهای ارائه دهد.
اسداهلل بادامچیان:

نمایندگان در نطقهای خود
دولت را تضعیف نکنند
عضو حزب موتلفه گفت :نمیخواهیــم در رای اعتماد
مجلس به کابینه یــک حکم حزبی به نمایندگان مجلس
دهیم بلکه به نمایندگان میگوییــم به وظیفه خود عمل
کرده و تا جایی که میتوانند در رای اعتماد وزرا همراهی
کنند.
بــه گــزارش ایلنا اســداهلل بادامچیان دربــاره کابینه پیشــنهادی
رئیسجمهور گفت :وقتــی رئیسجمهور با رای اکثریت مردم انتخاب
و تنفیذ والیت امر برای او جاری میشــود ،طبعا او رئیسجمهور همه
ملت اســت و باید در این زمینه به او کمک کنیم و خودش هم طوری
رفتار کند که بتواند نگاه همه را جلب کند .عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه اســامی بیان کرد :در فراکسیون موتلفه مجلس دهم نظرمان
این اســت که نمایندگان طرفدار موتلفه و عضو فراکسیون تا آنجا که
میتوانند با نظــر مدارا نگاه کنند و به وزرای آقای روحانی رای دهند؛
مگر آنجا که احســاس میکنند نمیتوانند شــرعا و قانونا با توجه به
امانتداری که از نمایندگی مردم دارند به وزیری رای دهند .بادامچیان
تاکید کرد :به ســایر نمایندگان هم توصیه میکنیم منهای جناحبندی
و مخالفگویی کوشــش کنند کابینه زودتر شــکل گیرد .او ادامه داد:
از ســوی دیگر تعهداتی که وزرا میدهند باید به گونهای باشد که در
خدمت ملت قرار گیرد .این فعال سیاســی اصولگرا در رابطه با حضور
بانوان در جایگاه معاونت در کابینه دولت گفت :در حزب موتلفه اسالمی
معتقدیم که بانوان و مردان هر دو برمبنای قرآن باید خلیفه خدا باشند
و مسئولیتهای هر کدام براساس وظیفه خواهد بود و مسائل جنسیتی
و نگاهی که براســاس فمینیسم غربی است را قبول نداریم و معتقدیم
که هر خواهر و برادری که بتواند مسئولیت بپذیرد و مدیریت کند باید
در آن مسئولیت از وی استفاده شود.

