2

سیاست

یکشنبه  11مهر 1395

سال دوم

شماره 431

واگذاری های نجومی موقعیت انتخاباتی قالیباف را تهدید میکند؟

احزاب و رجال سیاسی

دبیر کل حزب کارگزاران:
قحطالرجال نیست که روسای جمهور
قبل دوباره کاندیدا شوند
ایلنــا  -دبیرکل
حزب کارگزاران گفت:
باید قبــول کنیم که
قحطالرجال نیســت
که حتماً کسانی که
در دو دوره گذشــته
ریاست جمهوری را تجرب ه کردهاند ،در این جایگاه
قرار گیرند .غالمحســین کرباسچی ،با اشاره به
موضوع منع احمدینژاد از شــرکت در انتخابات
عنــوان کرد :همان طور کــه رهبری گفتند اگر
آقای احمدینــژاد میآمد ممکــن بود فضای
دوقطبی ایجاد شود و اتحاد مردم و مسئوالن از
بین بــرود .ضمن اینکه پرداختن بیش از حد به
این مسئله نیز به تشکیل فضای دوقطبی کمک
خواهد کرد و باید از این مســئله پرهیز کنیم .او
افزود :پیش از این هم گفته بودم که اص ً
ال حضور
احمدینژاد در انتخابات جدی نیســت و بیشتر
حالت تبلیغاتی دارد .لذا فکر میکنم بحث رهبری
فقط در مورد ایشان نیست .طبق قانون اساسی
اصوالً فردی که میخواهد رئیسجمهور شود ،دو
دوره بیشــتر نمیتواند در این جایگاه قرار گیرد.
دبیرکل حزب کارگزاران گفت :تجربه این چند
ســاله نیز نشان داده که اگر کسی بخواهد کاری
انجام دهد در دو دوره چهارســاله میتواند آن را
نشان بدهد .اینکه فردی دو دوره بیاید و بخواهد
دوباره در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد در
مدیریت کشور نوعی مونوپلی ایجاد میکند که
منهای بحثهای سیاســی قابل قبول نیســت.
وی ادامه داد :ما افــراد معجزهگر و پیامبرگونه
نداریم که بگوییم این افراد اســتثنایی هستند.
قب ً
ال همین بحث در مورد آقای هاشــمی مطرح
بــود در آن زمان هم یک عده مخالف این بودند
که آقای هاشــمی در ســال  ۸۴مطرح شود،در
حالی که آقای هاشــمی ویژگیهای منحصر به
فردی دارد .اما همان زمان هم این بحثها مطرح
بود .اما اظهارنظر صریحی به این شکل از سوی
مسئوالن نظام صورت نگرفت .کرباسچی تاکید
کرد :خیلی هم به مصلحت نیست کسی که دو
دوره رئیــس جمهور بوده بخواهد باز هم در این
سمت قرار بگیرد .از اول هم معتقد بودم حضور
و آمدن احمدینژاد جدی نیست پیشبینی هم
میشد که وی نتواند این راه را تا آخر ادامه دهد.
به اندازه کافی هم شخصیت از جناحهای مختلف
برای رقابت با یکدیگر داریم و امیدواریم انتخابات
پرشوری را در سال  ۹۶شاهد باشیم .او در مورد
گزینههای جریان اصول گرا برای انتخابات آینده
گفت :فکر نمیکنم اصول گرایان با حضور آقای
روحانی بتوانند کاندیدای دیگری داشته باشند که
همه روی آن اجماع داشته و رای قاطعی داشته
باشد .بخشهای مهمی از اصول گرایان معتدل و
دلسوز به آقای روحانی رای خواهند داد.
اعتدال و توسعه اعالم کرد
تکذیب انتصاب مرتضی بانک به عنوان
رئیس ستاد انتخابات روحانی
آنا – حزب اعتدال
و توسعه خبر انتصاب
مرتضی بانک به عنوان
رئیس ستاد انتخابات
حســن روحانــی در
انتخابــات ریاســت
جمهوری سال آینده را تکذیب کرد و گفت :این
ستاد تشکیل نشده است .حزب اعتدال و توسعه
با انتشار اطالعیهای ،با اشاره به انتشار مطالبی در
برخی رسانههای مجازی اعم از سایتهای خبری
و شبکههای اجتماعی با موضوع انتصاب «مرتضی
بانک» عضو شــورای مرکــزی و رئیس هیات
اجرایی حزب اعتدال و توسعه ٬به عنوان رئیس
ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی ٬به تکذیب
این اخبار افزود« :با عنایت به زمان طوالنی باقی
مانده تا انتخابات آتی ریاســت جمهوری ٬اساسا
ستاد انتخاباتی دکتر روحانی تشکیل نشده ٬لذا
هر گونه گمانهزنی درباره ریاست این ستاد نیز از
درجه اعتبار ساقط است».
قائم مقام جامعه روحانیت تشریح کرد
اجماع انتخاباتی اصولگرایان با
محوریت جامعه روحانیت
ایلنا  -قائم مقام
جامعــه روحانیــت
گفت :کمیته انتخابات
در جامعــه روحانیت
مشخص شــده است
و ایــن کمیتــه باید
ســازوکارها را مشــخص کند .حجتاالســام
ســیدرضا تقوی در خصوص اقدامــات جامعه
روحانیت برای انتخابات شــورای شهر و ریاست
جمهوری گفت :البته دیر شده است ،اما جامعه
روحانیت کارهایی انجام داده است .او با بیان اینکه
جامعه روحانیت هنوز به انتخاب کاندیدا نرسیده
است ،گفت :کمیته انتخابات در جامعه روحانیت
مشخص شده است و این کمیته باید سازوکارها
را مشخص کند .وی ادامه داد :با مشخص شدن
ســازوکار جامعه روحانیت ،نحوه ورود به عرصه
انتخابات کمی روشــنتر خواهد شد .تقوی در
خصوص اینکه آیا قرار است جامعه روحانیت به
اجماعی نظیر آنچه در انتخابات مجلسین افتاد
برســد یا خیر ،گفت :قاعدتا تالش میشود این
اجماع با محوریت جامعه روحانیت مبارز مجددا
شکل بگیرد.
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همدلی – از قالیباف به عنوان آلترناتیوی برای
احمدینــژاد در انتخابات  96نام برده میشــود.
مردی که دو شکست در سابقه خود دارد و هرکدام
میتواند در مقولیت او نقشــی منفــی ایفا کند.
البته دو تحلیلگر سیاســی اصولگرا روز گذشته
شکستهای  84و  92قالیباف را از زاویه نگاه خود
روایت کردند .عباس سلیمینمین و امیرمحبیان
هرکدام قالیبــاف را گزینه جــدی اصولگرایان
در انتخابات ریاســت جمهوری نهــم و یازدهم
عنوان کردند که تخریب و تشــتت مانع ریاست
جمهوریاش شــدهاند .در این میان اما اخباری از
پیگیری و تفحص پرونده شهرداری در ستاد مبارزه
با مفاسد اقتصادی و خانه ملت منتشر شده است.
هرچند هنوز قالیباف در جایگاه متهم قرار نگرفته
اما حتی انتســاب واگذاریها به شهرداری امید او
را بــرای پیروزی در انتخابــات کمرنگ میکند.
به خصوص آنکه تجربه نشان میدهد هیچ نامزدی
نتوانســته در برابر رئیس جمهور چهارساله پیروز
شود.
آلترناتیوی برای فردی که نمیآید
هشت سال حضورش نقل محافل سیاسی بود و
حاال دو سه هفته است که نبودنش نام او را به متن
سیاست کشانده است .طیف هوادارانش بعد از نهی
رهبری از نامزدی احمدینژاد ،به دو گروه تقسیم
شدند .طیف «بهار» به عنوان نزدیکترین گروه به
احمدینژاد ،راه ســکوت پیشه کرد .اما گروه دوم
که رفقای قدیمی بودند ،بالفاصله پس از رسانهای
شــدن دیدار احمدینــژاد با رهبر انقــاب از او
خواستند وارد عرصه انتخابات نشود .اینها همانها
بودند که نام پایداری را برای خود برگزیدند و بعد
از رد صالحیت رحیم مشایی ،یار غار احمدینژاد،
ســراغ لنکرانی و سعید جلیلی رفتند .این دسته
حاال از نیامدن احمدینژاد خیالش آســوده است
و انگار دارد آماده میشــود که گزینههای در آب
نمک خوابانده خود را رو کند .هنوز اما تکلیفشان
مشخص نیســت .آنها برای اولین بار در انتخابات
گذشته حاضر شدند با جریانهای اصولگرا در یک
مسیر گام بردارند .در نهایت هم نه ژنرالهای جبهه
پایداری به مجلس رفتند و نه ژنرالهای اصولگرا.
اینگونه که پیداست یاران آیتاهلل مصباح دوباره
راه خود را طی میکنند و اصولگرایان راه دیگر را.
تحلیلگران سیاسی مقبولیت طیف جبهه پایداری
را در حدی نمیدانند که کاندیدایشان بتواند در
انتخابــات  96در برابر روحانی رای بیاورد .اگر هم
جریان اصولگرا بر ائتالف به سبک  94تاکید کنند،
احزاب اصولگرا حاضر نمیشوند کاندیدای معرفی
شده نماینده طیف اقلیت اصولگرایان باشد.
روایت سلیمی نمین از شکست قالیباف
در سال84
در بین نامهای چهرههای اصولگرایی که برای
انتخابات مطرح میشــوند نــام قالیباف بیش از
هرکس دیگری به چشم میخورد ،فردی که هم
در انتخابات  84شکست خورد و هم در انتخابات
 .92با این حال عباس سلیمینمین ،فعال سیاسی
اصولگــرا روایت دیگری از شکســت قالیباف در

فرود سوم در پرونده خلبان

انتخابات  84دارد .سلیمینمین میگوید :براساس
نظرسنجیها ،آقایهاشمی در دور اول تمام هم و
غم خود را بر تخریب قالیباف قرار داد ،طوری که
گاهی صدای وی در میآمد .من در ستاد قالیباف
بودم و این موضوع را از نزدیک دیدم .اصال گرایش
خود آقای قالیبــاف به آقایهاشــمی بود ،ولی
هاشمی وی را تخریب میکرد .یادم هست یک روز
صبح خود آقای قالیباف با مهدیهاشمی تماس
گرفت و گفت اگر این روند را ادامه دهید من هم
اطالعاتی را که درباره فعالیتهای اقتصادی شما
دارم منتشــر میکنم .همین تخریبها باعث شد
آقای قالیباف در نظرسنجیها دچار افت جدی شود
وگرنه رای باالیی داشت .او همچنین میگوید« :از
سویی آقایان محسن رضایی ،محمود احمدینژاد و
احمد توکلی هم با قالیباف قرار گذاشته بودند اگر
در نظرسنجیها همچنان قالیباف در صدر بماند از
طرفداران خود بخواهند که به ایشان رای دهند».
نگاه محبیان به شکست  :92موقعیت
قالیباف خیلی بد نبود
هرچند قالیباف دو شکست در کارنامه خود دارد،
اما شکست او در سال  92به اصولگرایان این پیغام
را فرســتاد که قالیباف مهمترین گزینه آنهاست.
امیر محبیان ،تحلیلگر اصولگرا درباره شکست
قالیباف در انتخابات  92میگوید« :ترسی ایجاد شد
و بعضا میگفتند آقای جلیلی ،آقای احمدینژاد
دوم اســت .در عین حال اصالحطلبان روی آقای
روحانی تجمیع کردند .از سوی دیگر آقای روحانی
مذاکرات هستهای را عمال به عنوان بحثی محوری
در دوران تبلیغــات انتخاباتی مطرح کرد و همین
باعث برجستگی بیشتر آقای روحانی شد و همین
افــکار عمومــی را به این نتیجه رســاند که یک
دیدگاه اصولگرایان هستند که میخواهد کشور
را به سمت جنگ ببرند و دیدگاه دیگر میخواهد
مسائل را با گفتوگو حل کند ».این فعال سیاسی با
بیان اینکه آقای روحانی در سال  ۹۲فقط با حدود
٣٠٠هزار رای بیشــتر از حد نصاب در دور اول در
انتخابات پیروز شد ،افزود :اگر آقای جلیلی نمیآمد

بحث مذاکرات هســتهای بحث اصلی نمیشد و
نقطه برتری آقای روحانی هم همین بود .از سوی
دیگر اگر فقط آقای قالیباف در رقابت حضور داشت
فقط مباحث مدیریتی مطرح میشــد و آن موقع
ممکن بود اصال آقای عارف موقعیت بهتری پیدا
کند .در آن شــرایط درصدی از آرای آقای جلیلی
نیز به ســمت آقای قالیباف میآمد و تفاوت ۲۰۰
و خوردهای هزار رای کمتر شده و انتخابات به دور
دوم کشده میشد .محبیان ادامه داد :اگر انتخابات
 ۹۲به دور دوم کشــیده میشــد اصولگرایان به
صورت قهری روی آقای قالیباف توافق میکردند
و در آن زمان معلوم نبود پیروزی آقای روحانی به
این راحتی میبود ،بنابراین پیروزی آقای روحانی
بر اصولگرایان در آن زمان بیشتر مرهون اختالف
اصولگرایان بود .موقعیت آقای قالیباف خیلی هم
بد نبود ،اگر این ضربه زده نمیشد.
قالیباف شناخته شدهتر و باسابقهتر است
ل گر سیاسی این است که در بین
نظر این تحلی 
اصولگرایان قالیباف شناخته شدهتر و با سابقهتر
اســت .او با تاکید براینکه «رای نیاوردن یک نفر
در انتخابات نقطه منفی در کارنامه اوست» افزود:
البته این موضوع نمیتواند به این معنا باشــد که
او لزومــا نمیتواند هیچوقت دیگــر رای بیاورد،
چون حضور در انتخابات ریاســت جمهوری یک
بار مصرف نیســت ،اما اگر اصولگرایان بتوانند در
این شــرایط به نوعی از وحدت برسند و از سوی
دیگر جریان دولت و هواداران دولت نتوانند کارکرد
خود را برای افکار عمومی روشن کنند و انتقادات
در حوزههای مختلف همچنان بر آنها وارد باشد،
ریزش رای خواهند داشــت و این احتمال وجود
دارد که انتخابات به دور دوم کشیده شده یا شرایط
آقای روحانی مانند سال  ۹۲ریسکی باشد .محبیان
میگوید :درحال حاضر شاید حدود  ۱۵یا  ۲۰اسم
در جریــان اصولگرایی برای کاندیداتوری مطرح
شده ،اما از بین این اسامی آقای قالیباف برای افکار
عمومی شناخته شــدهتر است و سابقه مدیریتی
بیشتری هم در کارنامه دارد.

خبرکوتاه

امالک شهرداری مانع قالیباف برای
رسیدن به پاستور
برخالف فضــای امیدوارانهای که محبیان برای
قالیباف ترسیم میکند ،اخباری که از خیابان دولت
و مجلس میرسد گویای آن است که انگار قالیباف
این بار نیز نمیتواند رئیسجمهور شود .همه این
اخبار به اتهاماتی برمیگردد که در فضای رسانهای
متوجه شــهرداری تهران شده است .روز گذشته
اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور از
پیگیری امالک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی خبر داد و گفت« :این مسائل باید تبدیل
به پرونده شــود و به قوه قضاییه ارجاع داده شود،
چرا کــه به طور طبیعی برخــورد نهایی باید در
این قوه صورت بگیــرد ».عالوه بر دولت ،مجلس
هم به این پرونده ورود پیدا کرده اســت .صدیف
بدری ،سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم
از احتمال حضور قالیباف در مجلس برای پاســخ
دادن به سواالت نمایندگان خبر داد .بدری با اشاره
به آخرین وضعیت تحقیقوتفحص از شــهرداری
تهران ،به ایلنا گفت :تحقیق و تفحص از شهرداری
تهران با امضــای ۲۱نفــر از نمایندگان مجلس
ازسوی کمیســیون عمران مجلس اعالم وصول
شــد و بنابر آییننامه ،مدارک و مستندات الزم را
ظرف ۱۵روز از شهرداری تهران دریافت خواهیم
کرد .او با اشــاره به ادامه روند بررسی این تحقیق
و تفحص در کمیســیون عمران اعالم کرد :پس
از دریافت مدارک ،نسبت به برگزاری جلسهای با
نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص اقدام خواهیم
کرد و پس از شنیدن نظرات تفحصکنندگان ،این
تفحص پیگیری میشــود .سخنگوی کمیسیون
عمران مجلس شورای اســامی در پاسخ به این
ســوال که آیا باتوجه به تاکید تفحصکنندگان
نسبت به ورود کمیسیون شــوراها و امور داخلی
کشــور ،احتمال بررســی همزمان این پرونده در
دو کمیســیون وجود دارد ،گفت :بنابر تشخیص
هیاترئیسه مجلس ،کمیسیون عمران بهعنوان
کمیسیون اصلی بررسی این پرونده انتخاب شده
و پرونده پس از ارجاع به کمیسیون عمران ،توسط
این کمیسیون اعالموصول شده است .او ادامه داد:
با این حال ،ممکن اســت برخی سوالها میان دو
کمیسیون عمران و شوراها مشترک باشد که در
آن صورت این احتمال وجود دارد که کمیسیون
شــوراها نیز ورود کند ،اما فع ً
ال کمیسیون اصلی
برای بررســی موضوع ،کمیســیون عمران است.
نماینده مردم اردبیل با اشاره به اینکه کمیسیون
عمران بهزودی نســبت به دریافت مدارک الزم از
شــهرداری تهران اقدام خواهد کرد ،گفت :پس از
دریافت مدارک ،جلسهای با تفحصکنندگان برگزار
خواهد شد و در این جلسه سعی خواهیم کرد به
سوالهای نمایندگان بر اساس مستندات و مدارک
موجود پاسخ دهیم .این نماینده مجلس گفت که
اگر نمایندگان قانع نشوند ،جلسهای با نمایندگان
و شــهردار تهران بهعنوان باالترین مقام سازمان
و نهادی که مــورد تفحص قرار گرفتــه ،برگزار
خواهد شد.

اعتراض قم به یک «شبهکنسرت»
همدلی  -برگزاری یک مراســم در قم دوباره
پای کنسرت را به سیاست کشاند .این مراسم به
گفته مخالفان کنســرت بوده و به گفته مسئول
برگزارکننده مدیر کل ارشاد قم ،مراسمی برای
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس بوده که در آن
سرود انقالبی خوانده شده است .بعد از اعتراض
آیتاهلل صافیگلپایگانی ،روز گذشته نیز آیتاهلل
احمد خاتمی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
نسبت به این مراسم واکنش نشان دادند .آیتاهلل
خاتمی برگزاری کنســرت در قم را خالف شرع
دانســت و جامعه مدرســین نیز در اطالعیهای
نوشت :صبر مراجع بزرگ محدود است.
کنسرت در قم؟
موضعگیری امام جمعه مشهد درباره برگزاری
کنسرت در این شهر و عالوه بر آن عقبنشینی
وزیــر فرهنگ همان موقع با واکنشهای زیادی
همراه شــد .در همان بحبوحه امام جمعه چند
شهر نســبت به برگزاری کنسرت در شهرهای
خود اعتراض کردند .البته موضعگیری همه علما
اینگونه نبود .بعضی از علما از برگزاری کنسرت
دفاع فقهی کردنــد و گفتند نباید حالل خدا را
حــرام اعالم کرد .با این حــال هیچ تغییری در
وضعیت مشهد پیش نیامد .با وجود آنکه رئیس
جمهور بعد از واکنش عجیب علی جنتی اعالم
کرد وزرا نباید عقبنشــینی کنند ،کوچکترین
تغییری در ماجرا ایجاد نشد .هنوز که هنوز است
در مشهد کنســرت برگزار نمیشود .مضاف بر
موضعگیری رئیس جمهور بعضی از نمایندگان
مجلس هم در برابر مخالفت با برگزاری کنسرت
موضع گرفتند .هفته گذشته اما انتشار یک خبر
دوباره کنســرت را به صفحات سیاسی رسانهها
آورد .این خبر حاکی از برگزاری اولین کنسرت
در شــهر قم بود که با مجوز متولی اداره ارشاد
استان قم در محل سالن اصلی این اداره صورت
گرفته اســت که خود طلبه است .پس از انتشار
این خبر برخی مراجع نسبت به آنچه رخ داده بود
اعتراض کردند .آیتاهلل صافیگلپایگانی با انتقاد
شدید از برگزاری این کنسرت در شهر مقدس قم
تاکید کرد :با اجرای مجالس موسیقی و کنسرت
قلب امام زمان علیه السالم متاثر میشود و شما

آمران بــه معروف با
مقابلــه و جلوگیری
از این منکــر بزرگ
موجبات خرســندی
امام زمــان (عج÷ را
فراهم آورید .وی در
دیدار رئیس ســتاد
امربه معــروف ونهی
از منکــر کشــور و
مسئوالن ستاد قم در
ادامه افزودند :حرمت قم باید حفظ شود ونباید
در این موضوع سکوت کنید ،با برگزارکنندگان
کنسرت در قم باید برخورد جدی شود.
آیتاهلل خاتمی :برگزاری کنسرت در قم
خالف شرع بود
آیتاهلل سید احمد خاتمی نیز روز گذشته این
اقدام را مصداق حرکتی کام ً
ف شرع و مغایر
ال خال 
با ارزشهای دینی و مصداق بارز منکر دانست و
با اشاره به واکنش شدید آیتاهلل صافیگلپایگانی
در این باره ،تاکیــد کرد :این اعتراض ،اعتراضی
دینی اســت و نه سیاســی .ایشــان با اشاره به
مشــکالت اقتصادی جامعه از قبیــل بیکاری،
فقر ،رکــود ،فضای مجازی آلوده ،تصریح کردند
که آقایان به جای حل این مشــکالت ،به نشــر
منکر پرداخته و زمینه ایجاد اعمال خالف شرع
را فراهم میکنند .وی در پاسخ به این موضوع که
این مراسم به مناسبت هفته دفاع مقدس ،عید
غدیر و روز مباهله برگزار شده است ،اظهارداشت:
این عذر بدتر از گناه و سوء استفاده از مقدسات
است .خاتمی همچنین حرمتشکنیهای اخیر را
در دستور کار استکبار دانست و افزود :شکستن
حریم شهرهای مقدس مشهد و قم ،گامی در این
راستا است.
توضیحات قبلی مدیر کل ارشاد قم
ایــن واکنش در حالــی صــورت گرفته که
حجتاالسالم والمسلمین عباس دانشی ،مدیر
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم میگوید در این
شهر هیچ گونه کنسرتی قم برگزار نشده است.
او خاطرنشــان کرد :هیچگونه درخواستی برای
اجرای کنســرت و موسیقی در شهر مقدس قم

ارائه نشده و تاکنون
مجوزی هم برای آن
صادر نکردیم.
دانشی گفته بود:
برنامهای که سه شنبه
شب هفته گذشته در
تاالر شــهید آوینی
اداره کل فرهنــگ و
ارشاد اسالمی استان
قم توســط گــروه
معبد و با مسئولیت انجمن موسیقی قم برگزار
شده ،تحت هیچ عنوان کنسرت نبوده است .در
این مراســم چند سرود انقالبی در موضوع دفاع
مقدس ،فرهنگ ایثار و شهادت و عید مباهله اجرا
و از شــعر بسیار فاخر و ارزشمند شاعرانی مانند
حافظ و مولوی استفاده شده است.
وی ادامــه داد :این مراســم در فضایی کامال
سالم و فرهنگی برگزار شد و خواننده ،نوازنده و
گروه کر ،هم با رعایت شئونات اسالمی به اجرای
برنامه خود پرداختند و این اجرا نیز در راستای
سیاستهای حمایتی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی از موسیقی فاخر ،ارزشی و محتوا محور
بوده است.
اطالعیه جامعه مدرسین :صبر مراجع
بزرگ محدود است
امــا واکنشها بــه اینجا ختم نشــد .جامعه
مدرســین حوزه علمیــه قم نیز روز گذشــته
اطالعیهای صادر کرد .در این بیانیه  -به امضای
آیتاهلل محمد یزدی  -آمده است« :شهر مقدس
قم به عنوان مرکز علمی و فقهی جهان تشــیع
و پایگاه انقالب اسالمی شــهر بصیرت و ایمان
است .حفظ کرامت و حرمت قم ،حفظ فرهنگ
دینی وارزشهای اســامی است .اقدام موهن و
غیر منطقی مدیران فرهنگ و ارشاد اسالمی قم
در برگزاری کنســرت و حواشی و منکرات ّبین
و شــرمآور پیش آمده در آن ،غیر قابل پذیرش
و حرکتی به دور از شــأن شهر مقدس قم بوده
است .برگزاری این کنســرت که به بهانه هفته
دفاع مقدس در امالقرای کشــور اسالمی «قم»
صورت گرفت؛ متدینان را متأثر نمود .این حرکت

ناشایست نه تنها حریم احکام الهی را نشانه رفت،
بلکه قداســت حرم اهل بیــت(ع) را پاس ننهاد
و مرجعیت بزرگ شــیعه را به موضع واداشت.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به ویژه شخص
وزیر ارشاد باید پاسخگو باشند .چرا در امر ترویج
فرهنگ اسالمی و احیای ارزشهای دینی آنگونه
که باید ،قدم بر نمیدارند و مســئله کنسرتها
و حواشــی آن را مصرانه در نقاط مختلف کشور
حمایت میکنند؟ تالش بــرای خالصه کردن
فرهنگ و هنر در موســیقی ،لطمهای بزرگ به
فرهنگ و ارزشهای دینی و اســامی اســت.
اکنون که اســتان قم در مــوارد مختلف اعم از
زیرســاختهای اقتصادی ،عمرانی و همچنین
مســائل مربوط به اشــتغال جوانان با مشــکل
روبهروست آیا این درســت است که مسئولین
برای رفع این کمبودها این چنین نســخههای
خسارتباری را بپیچند؟ جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ضمن محکومیت قاطعانه این حرکت
غیر ارزشی ،و یادآوری لزوم توجه به ارزشهای
اسالمی و فرهنگی ،خواستار برخورد با متولیان
برگزاری این گونه کنسرتهای پر حاشیه است.
ما به مســئوالن اخطار میکنیم در شــرائطی
که کشور در ســایه عمل به احکام الهی نیاز به
همدلی ،وحدت و آرامش دارد اینگونه تحرکات
به مصلحت آنها و کشور نیست و به پایگاه مردمی
آنان آسیب وارد میکند .باید توجه داشت صبر
و حوصله مــردم متدین و مراجع بزرگ محدود
اســت ،نگذاریــد در برخورد با ایــن حرکات با
حواشی زشــتی که دارد مردم وارد عمل شوند
که در آنصورت شــاید خســارتهای مادی و
معنوی آن به راحتی قابل جبران نباشد .کسانی
که مدعی ارتباط با مراجع و تقویت آن هستند،
چرا در این امور بیتوجهی میکنند؟ امید است
مســئولین محترم ضمن توجه بــه هدایتها و
رهنمودهای رهبر معظم انقالب ،مراجع معظم
تقلید و علمــای اعالم«دامت برکاتهم» ،فرصت
خدمت در جبهههای فرهنگی انقالب اسالمی را
غنیمت شمرده و با تمام توان به تقویت و ترویج
فرهنگ دینی و مبــارزه با جبهه ضد اخالقی و
انسانی فرهنگ غربی تالش کنند».

معاون وزیر کشور سخنان محسن رضایی را
تکذیبکرد
ایلنا  -معاون امنیتی وزیر کشور گفت :گزارشی
درباره عملیات انتحاری داعش در نماز جمعه تهران
نداشتیم .حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت
کشــور با اشاره به اینکه گزارشــی دال بر عملیات
انتحاری داعش در نماز جمعه تهران نداشتیم ،گفت:
ممکن است در گذشتههای دور چنین موردهایی
بــوده ،اما گزارش جدیدی در این زمینه نداشــتم.
معاون امنیتی وزیر کشور اضافه کرد :البته جریانهای
تکفیری تالش زیادی برای انجام عملیات خرابکارانه
در کشــور داشــتهاند ،اما با عملیاتهای نیروهای
اطالعاتی و امنیتی ناکام مانده است .ذوالفقاری ادامه
داد :در گذشته در چند نقطه تهران افراد وابسته به
جریانهای تکفیری قصد عملیات داشتند که البته
در این زمینه وزارت اطالعات اطالعرســانی کرده
اســت .الزم به ذکر اســت که محسن رضایی دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادواره شهدای
مسجد حوزه علمیه حجت در تهران گفته بود که
چندی پیش دو داعشــی را که میخواســتند در
نمازجمعه بمب بگذارند دستگیر کردیم.
نمایندگان درخواست دولت برای تأخیر در
اعالم وصول استیضاح فانی را قبول کردند
خانه ملت  -رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس با بیان اینکه در صورت قانع شدن متقاضیان
استیضا ح فانی و کاهش تعداد افراد به زیر  ۱۰نفر ،این
اتفاق صورت نخواهد گرفت ،تصریح کرد :امیدواریم
امور به خوبی پیــش برود .محمدمهدی زاهدی در
خصوص علت تأخیر در اعالم وصول استیضاح وزیر
آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس شــورای
اســامی ،گفت :چهارشنبه هفته گذشته فردی از
سوی معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری پیامی
برایم آورد مبنی بر اینکه در صورت امکان ،مجلس
شــورای اسالمی موضوع اســتیضاح را تا یکشنبه
(امروز) مســکوت بگذارند .نماینده مردم کرمان با
بیان اینکه به این فرد پاسخ داده که تصمیمگیری در
این خصوص توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس امکان پذیر نیست و هیأت رئیسه مجلس
باید تعیین تکلیف کند ،اظهارکرد :رئیس مجلس
نیز در واکنش به این درخواســت عنوان کرده بود
که بنابــر آییننامه داخلی باید این موضوع را اعالم
وصول کنیم مگر اینکه استیضاح کنندگان خواهان
عدم اعالم وصول آن باشــند .وی خاطرنشان کرد:
آن فرد مجددا از من درخواســت کرد با نمایندگان
اســتیضاحکننده صحبت کنم تــا این مهلت اخذ
شود؛ لذا بر اساس پیام معاون پارلمانی نهاد ریاست
جمهوری احســاس کردم با این کمک ،امکان حل
شدن موضوع وجود داشته باشد.
ابوترابیفرد :هدف دشمنان به کارگیری
افرادیاستکهبهکارآمدینظاملطمهبزنند
تسنیم  -عضو شورای عالی حل اختالف قوا گفت:
یکی از اهداف کلیدی دشمنان این است که افرادی
در کشور در مسئولیتها قرار بگیرند که به کارآمدی
نظام لطمه وارد کنند .حجتاالســام سیدمحمد
حسن ابوترابیفرد با اشاره به مهمترین مسئولیتی
که امروز در کشور وجود دارد ،اظهار کرد :مهمترین
مسئولیت در کشور این است که قدمی برای ارتقای
کارآمدی نظام جمهوری اسالمی برداریم زیرا اگر به
عزت اسالم عاقالنه فکر کنیم میبینیم که مهمترین
اقدام برای عزت اسالم این است که برای کارآمدی
نظام جمهوری اســامی بیش از گذشــته تالش
کرد .وی افزود :کســی که کارآمدی نظام را کاهش
میدهد به اســام و روحانیت ضربه میزند و با این
کار تهدیدات جامعه اسالمی بیشتر میشود .این که
شخصی در جایی قرار گیرد که نمیتواند کارآمدی
داشته باشد با آموزههای دینی در تضاد است .عضو
شــورای عالی حل اختالف و تنظیــم روابط قوای
ســه گانه بیان داشت :یکی از کارهایی که میتواند
کارآمدی نظام را بیشتر کند این است که به جای
کار فردی کار تشکیالتی انجام داد زیرا اثرگذاری آن
بیشتر است و هر کاری را با انسجام و تشکیالت انجام
دهیم کارآمدی ان بیشتر است و قرآن کریم نیز بر
این موضوع تاکید دارد .وی افزود :هر تشکیالتی یک
رهبری و مدیریتی دارد و به همین دلیل در مقابل
هر نوع مسئلهای پاسخگو است و متاسفانه یکی از
چالشهای نظام فقدان تشکیالت کارامد گسترده در
کشور است .
علیزاده طباطبایی:دنبال آزادی مشروط
«عیسیسحرخیز»هستیم
ایســنا  -وکیلمدافع «عیســی ســحرخیز»
گفت :به دنبال آزادی مشــروط موکلم هســتیم.
علیزادهطباطبایی گفت :حکــم موکلم در رابطه با
اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام قطعی شــده و به
اجرای احکام ارســال شده اســت .ما برای موکلم
تقاضای آزادی مشــروط ارائه کردهایم که امیدوارم
مورد موافقت قرار گیرد .او ادامه داد :موکلم در این
پرونده به یک ســال و یک دو سال محکوم شد که
به استناد ماده  ١٣٤قانون مجازات اسالمی دو سال
که حداکثر مجازات است ،اجرا میشود؛ البته  ٣ماه
از  2سال کاهش یافته و موکلم باید  ٢١ماه حبس
را تحمل کند .وکیلمدافع سحرخیز  ۱۹مرداد سال
گفته بود :موکلم سه پرونده دارد؛ پرونده اول با اتهام
نشر اکاذیب در شعبه  1058دادگاه کارکنان دولت
رسیدگی شــد .پرونده دوم با عنوان اتهامی توهین
در شــعبه  1057دادگاه کارکنان دولت بود که به
دلیــل صدور قرار عدم صالحیت از ســوی دادگاه،
پرونده به دادگاه کیفری یک اســتان تهران ارجاع
شد .پرونده سوم موکلم نیز با اتهام توهین و تبلیغ
علیه نظام بود که شــعبه  28دادگاه انقالب به آن
رسیدگی کرد.

