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واکنش رئیس شورای سیاستگذاری
ائمهجمعه به ثبت شکایت

خبرآنالین | رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درباره ثبت شکایت
درباره تخلف انتخاباتی برخی ائمه جمعه گفت :از ما که شکایت نکردند ،از
برخی اشخاص شــکایت کردند که ضابطه و قاعدهای دارد .حجتاالسالم
ســیدرضا تقوی در واکنش به اظهارات اخير حجتاالسالم مجید انصاری
معاون حقوقی رئیس جمهور مبني بر ثبت شکایت درباره تخلف انتخاباتی
برخی ائمه جمعه و اينکه آیا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به این موضوع
ورودی میکند یا خیر؟ ،گفت :از دادگاه ویژه روحانيت باید پرسید! ما چه
میدانیم آنها چه کار کردهاند؟!وی افزود :حاال شکایت کردند ،که چی؟ آیا
به آنها بگوییم شکایت نکن ،شکایت بکن یا شکایت را پس بگیر؟ باید دید
شکایت از چیست ،از چه کسی شکایت کردند و براساس چه مطالبی است؟
بله آقای انصاری چنین صحبت کرد اما ما که خبر نداریم.رئیس شــورای
سیاســتگذاری ائمه جمعه در پاسخ به این سئوال که آیا این شورا موضوع
را پیگیری خواهد کرد؟ اظهار کرد :ما که شاکی نیستیم تا پیگیری کنیم!
وی در پاســخ به این سئوال که آيا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به
عنوان يک نهاد ناظر از اظهارات امامان جمعه دفاع حقوقی خواهد کرد يا نه؟
یادآور شد :از ما که شکایت نکردند ،از شخص شکایت کردند که ضابطه و
قاعدهای دارد .من نمیتوانم چیزی االن بگویم.

غرویان :شخصیتهای محوری به گفت و
گوی ملی ورود کنند

یک استاد حوزه علمیه قم گفت :باید شخصیت یا شخصیتهای محوری با
اندیشههای اعتدالی که مرضیالطرفین هستند ،به این اتحاد و گفت و گوی
ملی ورود کنند .به گزارش جماران ،حجت االســام و المسلمین محسن
غرویان با اشاره به لزوم گفتوگو میان احزاب و گروهها گفت :چه بخواهیم
یا نخواهیم ،فضای سیاسی و فرهنگی کشورما وابسته به شخصیتهاست .در
این شرایط شخصیتهایی مانند آقای ناطق نوری ،آقای سیدحسن خمینی،
حتی خود آقای روحانی ،میتوانند تاثیرگذاری زیای داشته باشند .در جناح
اصولگرایان نیز شخصیتهای معتدلی هستند که میتوانند در این زمینه
راهگشا باشند .این فعال سیاسی همچنین با اشاره به برخی منافع جناحی
در تقابل با منافع ملی گفت :در این مسئله باید به افکار عمومی نگاه کرد.
پشتوانه حکومت و دولت ،ملت هستند .وقتی گروههای اقلیت در برابر افکار
عمومی قرار بگیرند ،نمیتوانند مقاومت زیادی کنند .نکته اصلی به دست
گرفتن افکار عمومی مردم اســت که باید بر اساس صداقت باشد ،که البته
نتیجه این امر را هم در انتخابات اخیر دیدهایم .برای مقابله با منافع جناحی
که در تضاد با منافع ملی هستند ،افکار عمومی باید فضای واقعی را درک
کنند و بدانند کدام حزب ،گروه ،تصمیم یا قرارداد به نفع ملت است.
او همچنین در باره امکان رسیدن به فضای تعامل گفت :باید امیدوار باشیم
و برای ایجاد بستر مناسب تالش کنیم .با پاشیدن بذر یاس هیچوقت اتفاق
مثبتی نمیافتد .مهم این است که دست از فعالیت و تالش برنداریم .جایی
برای ناامیدی نیست و باید تالشمان را برای ایجاد فضا به کار بریم.

ادامه از صفحه اول

ِ
سیاست فرهنگی
دولتِ جدید و

مسئله دیگر آن است که آیا دولت حسن روحانی قادر خواهد بود الگوهای
فکــری و نظری را روی واقعیات جامعه پیاده کند؟ در جامعه ما آیا قدرت،
مرکز سیاســت است؟ و آیا سیاست ،منحصرا ً در قوه مجریه امکان تحقق
مییابد؟!
درست است که در سیاســت ،قدرت معیار است! اما دولت به عنوان نهاد
تعامل عرصههای فرهنگ و سیاســت فعال شود تا در یک
اجرایی باید در
ِ
حیات اجتماعی پویا و ســازنده که نهادهای متعــددی با هم در تعاملند،
تحوالت بهســزایی را نهادینه کند .قطعاً اینجا توقعات از قوه مجریه فراتر
میرود و به قدرت ،شأنی حکومتی( )governmentمیدهد ،اما هنگامی
که فرهنگ جامعه دچار آسیب و بحران میشود ،قوه مجریه قادر خواهد بود
مق ّوم ارزشها و هنجارهای معنوی مورد تأیید عقال و فضالی جامعه باشد .در
حقیقت از کارکردهای اصلی دولت(نظام سیاسی) نسبت به فرهنگ جامعه،
آن اســت که کارآمدی و توسعه آن جامعه را تقویت کند تا پویایی آن را
تضمین و به نسلهای بعدی انتقال دهد.
اگر میخواهیم یک نگاه منطقی و جامع به جریان توســعه فرهنگی در
کشور داشته باشیم میبایست دولتِ وقت ،قانع شود که نظام سیاسی قابلیتِ
تحوالت عمیق به روی فرهنگ را به شــکلی کارآمد و زایا داراست .متقاب ًال
وقایع مهمی که در جامعه معاصر ما رخ داده مانند مشروطیت ،ملی کردن
صنعت نفت ،انقالب و خاصه همین «انتخابات» اخیر نشان داده که عنصر
فرهنگی یک شــاخصه فعال و مهم بوده که البته در طول زمان متحول
سخن دیگر فرهنگ ،مشروعیت دارد اما دولت(نظام سیاسی)
شده است .به ِ
نیازمند «کسب» مشروعیت است .هر نظام سیاسی دارای دو ساحت است:
 -1اجرایی
 -2اخالقی
اگر این دو را اَدا نکند در دو عرصه حقانیت و مقبولیت دچار بحران میشود.
مسئولیت اجرایی شامل ارزشها و هنجارهای مقبول میشود و مسئولیت
اخالقی هم منافع ملی را در بر میگیرد .لذا ساحت ارزش و نگرش نمیتواند
تعامل دو مقوله
از ساحات عاطفی و رفتاری جدا باشد .اینجاست که تقابل و ِ
سیاست و فرهنگ برنموده میشود .در سالهای اخیر ما شاهد تأثیر فعاالن
فرهنگی در عرصههای مختلف بودهایم .عرصههایی که به شــدت مفید و
جریانساز هســتند .میل و اراده جامعه فرهنگی هم طبعاً میتواند فضا
و عرصه سیاسی کشــور را تحتالشعاع قرار دهد؛ و این پتانسیلها قطعاً
میتواند فضا را برای پیشبرد توسعه فرهنگی در اکثر حوزههای موجود در
سال اول دولت
جامعه ُمستعد و ُمستمر کند! در عین حال با توجه به چهار ِ
روحانی ،به نظر میرسد نخست باید این دولت ،تعریف و برنامه منسجم و به
سامانی از «مدیر» و «مدیریت» به دست دهد ،تا با این تعریفِ ویژه ،فعالیتِ
مدیران و کارگزاران خود را رصد کند!
بنیادین برنامهریزی و توسعه
روشــن اســت که با معرفی و رعایت اصول
ِ
فرهنگی ،متوجه میشــویم که بعضی از مدیران و وزرای دولت دوازدهم،
باور مناسبی حداقل نسبت به عمل خود نداشته و از آنچه باید انجام دهند
شناخت کافی و منسجمی ندارند .این ضایعه خود نشانگر ناکارآمدی بعضی
از کارگزاران دولت برای فعالیتهای فرهنگی است! دولت فعلی و مدیرانش
باید در حوزههای فرهنگی به یک زبان واحد برســند تا بتوانند مسایل را
در خود حل و فصل کنند؛ سپس این مدیران ،در سپهر فرهنگی هم باید
با جایگاه خودشان دچار تناقض نباشــند(.مثل آنچه در دوره قبل بر سر
وزیرفرهنگ و ارشاد اتفاق افتاد)!
یادمان باشد که هیچ قدرتی(چه داخلی ،چه خارجی) نخواهد توانست اقدام
به دست درازی یا ابتذال بزند ،به شرط آن که جامعه از درون دچار گسست
و اضمحالل «فرهنگی» نشود!

ایلنا| عضو کمیته «گفتوگوی ملی» فراکسیون امید مجلس ضمن تشریح جزئیات نشست این کمیته ،از تشکیل کمیته مشترک  ۱۵تا  ۲۰نفره باحضور اعضای فراکسیونهای مجلس در آینده
نزدیک خبر داد و گفت :نقد درونگفتمانی جریان اصالحات از جمله مسائلی است که در کمیته گفتوگوی ملی فراکسیون امید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.احمد مازنی با اشاره به برگزاری
نشست کمیته «گفتوگوی ملی» فراکسیون امید ،اعالم کرد :آخرین جلسه کمیته «گفتوگوی ملی» فراکسیون امید روز یکشنبه ،به ریاست دکتر عارف و باحضور تعدادی از اعضای این کمیته
تخصصی برگزار شد.او گفت :از زمانی که مطرح شدن موضوع «گفتوگوی ملی» در مجلس شورای اسالمی ،بهتدریج زمینههای سازماندهی و التزامبخشی به این طرح فراهم شده که یکی
از این اقدامات نیز تشکیل کمیتهای به ریاست دکتر عارف و با محوریت رسیدگی به این مهم بود.نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :در جلسات بعد به
ترتیب اصالحات مدنظر اعضای کمیته در پیشنویس طرح اعمال ،و در ادامه درخصوص نحوه تعامل با ریاست مجلس و سایر نمایندگان و اعضای دیگر فراکسیونها مباحثی مطرح شد.

همدلی یک ایده قدیمی را بررسی میکند

پارلمان اصالحات بهجای شورای عالی

همدلی| وقتی به یک ســازوکار ائتالفی انتقاد و اشکاالتی
وارد میشــود ،بعضی افراد سازوکارهای جایگزین جدیدی را
مطــرح میکنند که هم از تکرار خطاهای گذشــته در آینده
جلوگیری شود و هم انسجام جریانی حفظ شود .بعد از برگزاری
انتخابات شوراها برخی افراد و گروهها نسبت به عملکرد شورای
عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان در تهیه لیست امید ایراد و
اشکال گرفتند .اشکاالتی که این بار نه در محافل خصوصی و
پشت درهای بسته بلکه از سوی رئیس دولت اصالحات نیز وارد
دانسته شــد و همین ایرادات بود که خاتمی را واداشت نه در
پیام تصویری خود بلکه در نامهای که در روزهای بعدی منتشر
میکند از لیست امید حمایت کند .در این میان طبیعی است
که برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته پیشنهادهایی هم
مطرح شود .تشــکیل پارلمان اصالحات که از اواخر دهه 80
هر از چند گاهی مطرح میشود یکی از این پیشنهادها است
که همدلی در این گزارش نقاط مثبت و منفی آن را بررســی
میکند.
نارضایتیهای صریح از لیست امید
تقریبا دو ماه از برگزاری  29اردیبهشت گذشته و تقویم نشان
میدهد منتخبان مردم در شوراها باید تا چند هفته دیگر کار
خود را آغاز کنند .بهاره آروین و دیگر نامهایی که در لیســت
امید تهران آمده بودند همگی رای آوردند .اما «لیســت امید»
و عملکرد شــورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان در بین
این جریان سیاســی راضی کننده نبوده اســت .بعد از انتشار
لیست امید تهران محمدرضا عارف که از عمر نمایندگیاش در
مجلس شورای اسالمی یک سال میگذرد در معرض نقدهای
تند و تیزتری قرار گرفت .عدهای او را به خاطر روزه ســکوتش
در مجلس مالمت میکردند .با این حال پاســخ عارف به این
انتقادات را میشد در یک کالم خالصه کرد :باید به جوانترها
میدان داد؛ مدیریت فراکسیون در مجلس مهمتر است .اما دو
ماه پیش بعد از انتشار لیست امید مدیریت عارف هم زیر سوال
رفت .منتقدان او تا همین چند ماه پیش شــبکههای مجازی
بودند و حاال به جمع آنها بعضی فعاالن سیاســی اصالحطلب
هم اضافه شــدند .تا جایی که بعضی فعاالن سیاســی اعالم
کردند محمد خاتمی هم از لیست منتشر شده رضایت نداشته
است .این سخن حتی اگر بیان نمیشد ،بسیار واضح بود .پیام
تصویری رئیس دولت اصالحات در چند روز منتهی به انتخابات
در حالی منتشر شد که او تنها از حسن روحانی به عنوان نامزد
مورد حمایت جریان اصالحطلب حمایت کرد .میشد فهمید
سکوت خاتمی درباره لیست امید از نارضایتی بوده و فقط به
خاطر شرایط در روزهای بعد از لیست حمایت کرد.
تهیه لیست امید؛ بهانهای برای حمله به شورای عالی
اخیرا بعد از انتشار گفتوگوی علی شکوریراد دبیر کل حزب
اتحاد ملت درباره نارضایتی خاتمی از لیست شورای تهران ،دو
ســه نفر از چهرههای اصالحطلب علیه شورای سیاستگذاری
به صورت علنــی موضعگیری کردند .اما ایــن افراد از حدود
یک ســال قبل زمانی که هنوز لیست امید در کار نبود علیه
شورا موضعگیری میکردند .همین باعث شده بود که فعاالن
اصالحطلب معتقد باشند عملکرد شورا بهانه حمالت بیشتر این
دو سه نفر به شورای عالی را فراهم کرده است .این دو سه نفر حتی
پیش از تشکیل شورای عالی سیاستگذاری هم موضعی متفاوت

نسبت به ســازوکار در برابر ائتالف و سازوکار اصالحطلبان در
پیش گرفته بودند .آن زمان خاتمی شورایی موسوم به راهبردی
تشکیل داد که بتوانند در روند بعضی انتخاباتها انسجام جریانی
اصالحات را حفظ کنند .این شورا از تعدادی از مشاوران خاتمی
تشکیل شــده بود .اما مخالفان امروز شورای عالی که خود را
پیشرو در هماهنگی احزاب اصالحطلب میدانند نسبت به این
شورا هم موضعگیری کرده بودند تا آنکه رئیس دولت اصالحات
پیشنهاد اســتفاده از هر دو مدل را تحت پیکره شورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان مطرح کرد .با تشکیل این شورا
و عملکــرد آن در انتخابات مجلس دهــم موضعگیریهای
این دو ســه نفر از اصالحطلبان به صورت موقت محو شــد.
اما بالقاصله بعد از انتخابــات  94حمله به اصالحطلبان آغاز
شد.
پارلمان اصالحات؛ پیشنهادی دموکراتیک
امــا انگار این تصور شــکل گرفته که حاال هــم برای حل
اختالفات بین دو سه نفر با سایر اصالحطلبان ،این جریان باید
منتظر سازوکار جدیدی باشد .هرچند ایجاد تشکیالت جدید به
خاطر مواضع دو سه نفر بیشتر به طنز شبیه است ،اما از بعضی
پیشنهادها نمیتوان به راحتی گذشت .یکی از این پیشنهادها
تشــکیل پارلمان اصالحات است که از سال  87تاکنون هر از
چند گاهی مطرح میشود ،اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده
میشود .پارلمان اصالحات پیشــنهادی بوده که محمدعلی
نجفی ،فعال سیاسی اصالحطلب و مشاور کنونی رئیس جمهور
از آن پرده برداشت.
محاسن و معایب پارلمان اصالحات
از محاسنی که برای پارلمان اصالحات تاکنون ذکر شده این
است که از پایین به باال و با سازوکارهای انتخابی شکل میگیرد.
ظاهرا در بطن چنین ایدهای آن اســت که از یک جوان ساده
عضو هرکدام از احزاب اصالحطلب تا هر یک از فعاالن سیاسی
این جریان بتوانند در سازوکاری خودشان تصمیم گیرندگان

اصالحات را مشخص کنند .همچنین با تشکیل پارلمان به خاطر
سازوکار دموکراتیک آن دیگر شاهد انتقاد افرادی که میگویند
شورای ائتالفی در انحصار یک طیف خاص سیاسی قرار گرفته
است نخواهیم بود .مضاف بر این نگاه پارلمان اصالحات معطوف
به آینده و فراتــر از بازیگران کنونی اصالحطلب خواهد بود و
در غیاب بزرگان این جریان سیاســی میتواند به برنامهریزی
و سیاستورزی برای آینده اصالحات نظر داشته باشد .با این
حال این ایده عالوه بر محاســن ،معایبــی هم دارد .از معایب
پارلمان اصالحات این اســت که از آنجایی که سازوکار آن بر
مبنای عضویت در احزاب سیاسی است بسیاری از چهرههای
شاخص جریان اصالحطلب از حضور و فعالیت در آن محروم
میشــوند .بعضی فعاالن این جریان به خاطر محدودیتها یا
میل شخصی خود نمیتوانند فعالیت حزبی و گروهی داشته
باشند .مضاف بر آن پارلمان اصالحات به خاطر آنکه با انتخابات
سراسری در کشور تشکیل میشود از نظر اقتصادی پرهزینه
است و این در حالی است که بسیاری از احزاب سیاسی ایران
نتوانستهاند حتی در حالت کنونی منبع درآمدی برای فعالیت
خود پیشبینی کنند.
کیانوش راد :شورای عالی کماکان میتواند پاسخگو
باشد
یک فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره به اظهارات برخی از
چهرههای سیاسی اصالحطلب درباره شورای عالی و همچنین
طرح پارلمان اصالحات به همدلی میگوید :ساز و کار شورای
عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان که با ابتکار آقای خاتمی و
سپس با تغییراتی که برخاسته از نظر شورای هماهنگی احزاب
اصالحطلب بوده ،در شرایط فعلی همچنان میتواند به عنوان
مدلی برای تداوم سیاســت جبههای اصالحطلبان مورد توجه
قرار گیرد .به اعتقاد «محمد کیانوش راد» بر هر نوع سازوکاری
برای تصمیمگیری میتوان به نقاط ضعف و یا قدرت آن اشاره
داشت.

علنی کردن اختالفات به تضعیف همه اصالحطلبان
میانجامد
کیانــوشراد میگوید :بدون تردید در هرنوع تصمیمگیری،
عدهای که نام آنها در لیســت مورد حمایت قرار نگرفته باشد،
تبعا دلخور و ناراضی خواهند بود .آنچه که اهمیت دارد وقوف
به شرایطی است که اصالحطلبان امروز با آن مواجه هستند .هر
عملی و هر سخن و موضعگیری که به تضعیف رهبری جریان
اصالحات یعنی آقای خاتمی منجر شــود ،بدون تردید عملی
نابهنگام و نادرســت است .این سخن به معنای آن نیست که
نباید به سازوکارها و تصمیمات کورکورانه و بدون انتقاد مواجه
شــد ،اما علنی کردن برخی اختالفات درونی جبهه اصالحات
بدون تردید به تضعیف حرکت کلی جریان اصالحطلبی منجر
خواهد شد .باید دانست که در هر اختالف و ناهماهنگی همه
احزاب اصالحطلب زیان خواهند دید .این فعال سیاسی یادآور
میشود :در صورت اتحاد و هماهنگی اگرچه ممکن است نظر
برخی از احزاب به صورت کامل تامین نشــود اما با هماهنگی
بیش و کم همــه گروههای اصالحطلب منتفع خواهند بود و
مهمتر از منافع گروهی و حزبی ،اصل جریان اصالحات است
که همچنان بر قانون اساســی و سازوکارهای مسالمتآمیز بر
مبنای رای مردم تکیه دارد موفق خواهد بود .این فعال سیاسی
الحطلب همچنین درباره پیشنهادهایی مثل تشکیل پارلمان
اص 
اصالحات نیز میگوید :پیشنهادهای گوناگونی که ارائه میشود
هنگامی میتواند مفید و سازنده باشد که در محیط تفاهم و در
درون خانــه اصالحات صورت گیرد .به اعتقاد او ،همانگونه که
شورای راهبردی که آقای خاتمی در ابتدا پیشنهاد داده بودند و
به موفقیت اصالحطلبان در پیروزی آقای روحانی در سال 92
منجر شد ،با نظر احزاب شورای هماهنگی و بادرخواست رئیس
دورهای آن زمان شکل کاملتری را به خود گرفت .بدین ترتیب
باید توجه داشت که مسئله امروز ما بسیار فراتر از سهم بیشتر
یا کمتر یک حزب سیاسی است.
علنی کردن موضعگیریها علیه شورای عالی برای
منتقدین هم آسیب دارد
او با اشاره به منتقدین شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
میگوید :کســانی که به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری
انتقاد دارند ،البته از افراد باســابقه و موثر در جریان اصالحات
بوده و هستند اما موضعگیریهای علنی میتواند به تضعیف و
ضرر کردن همه احزاب سیاسی جریان اصالحات منجر شود.
تاکنون تالشهای زیادی صورت گرفته تا مرجعیت سیاســی
آقای خاتمی که طیف وسیعی از گروههای سیاسی و مردم را
شامل میشود شکسته شود .کیانوشراد تاکید میکند:دوستان
اصالحطلب نباید با نادیده گرفتن این اصل مهم و اساسی عمال
به تضعیف شورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان کمک
کنند .بدون شــک شورای سیاســتگذاری با ترکیب فعلی باز
هم میتواند وضعیتی قابل قبولتر و با شمول بیشتری را پیدا
کند ،اما طرح چنین مسائلی اولین آسیب را به مطرح کنندگان
انتقادات در فضای عمومــی خواهد زد .هر مدل دیگری مثل
مدلهایی که در گذشته تحت عنوان پارلمان اصالحات مطرح
شــده باز هم با کاستیهایی به مراتب بیشــتر از آنچه امروز
شــورای سیاســتگذاری با رهبری آقای خاتمی دارد ،خواهد
داشت.

رئیس قوهقضاییه اعالم کرد:

پروندههای قضایی فراتر از استانداردهای بینالمللی

رئیس قوهقضاییه گفت :دادگســتری جمهوری اسالمی در سال  ۹۵به
۱۵میلیون و  ۳۰۰هزار پرونده رســیدگی کرده است که این میزان بسیار
فراتر از اســتانداردهای بینالمللی است .نظیر چنین خدمات گستردهای
در همه مراجع قضایی و ســازمانهای تابعه قوه قضاییه به مردم شــریف
کشورمان ارائه شده است که اشاره به آنها زمان زیادی را میطلبد.
بــه گزارش ایلنــا ،آیتاهلل آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی
قضایی با اشــاره به ایجــاد دفاتر خدمات الکترونیــک قضایی ،این امر را
تحولی بزرگ در ارائه خدمات قضایی به مردم دانســت و تصریح کرد :این
طرح ،کمبودهایی دارد که اگر این کمبودها برطرف شــود شاهد تحوالت
بســیار عظیمتری خواهیم بود .امروز بیش از ۳۰درصد ابالغها به صورت
الکترونیکی انجام میشــود که این کار عالوه بــر صرفهجویی در وقت و
هزینه مــردم و همچنین پیشگیری از برخی مفســدهها ،موجب حفظ
کرامت و آبروی شــهروندانی میشــود که ممکن است درگیر یک پرونده
قضایی باشند.
رئیس قوه قضاییه افزود :گاهی برخی ارزیابیها بســیار عجیب اســت.
به عنوان مثال میگویند افزایش تعداد قاضی و کارمند ،مشــکلی را حل
نمیکند و باید به بحثهای پیشگیرانه توجه داشت .موضوع پیشگیری را
ما هم قبول داریم و تشــکیل یک معاونت در این حوزه از اولین کارهایی
بود که انجام دادیم منتها تا زمانی که بحث پیشگیری به صورت فراقوهای
و فرهنگ عمومی درنیاید ،تأثیر مطلوبی را شاهد نخواهیم بود .در چنین
شرایطی نمیتوانیم دعاوی و پروندههای مردم را معطل بگذاریم و بگوییم
منتظر به نتیجه رسیدن سیاستهای پیشگیرانه هستیم.
آملی الریجانی با تأکید بر ضرورت افزایش نیروی انسانی در کنار اجرای
ایسنا| عضو هیات رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقالب
اسالمی از احتمال برگزاری مجمع ملی فوقالعاده تشکل
سیاســی متبوعش خبر داد .سیدمحمد حسینی با اشاره
به برگزاری هجدهمین جلسه شورای مرکزی این جبهه
به ریاست حجتاالسالم رحیمیان به تشریح جزئیات این
نشست پرداخت و اظهار کرد :مطابق روال هر هفته اخبار
و رخدادهای روز مطرح و اهم آن مورد بررسی قرار گرفت،
از اینرو تحوالت دانشــگاه آزاد و ترمیم هیأت امنای این
دانشگاه که با تایید شورای عالی انقالب فرهنگی مشغول
کار شدهاند و آقای رهبر را به عنوان رئیس انتخاب کردهاند
مورد استقبال اعضای شورای مرکزی جبهه قرار گرفت.
حســینی همچنین افزود :در این جلســه خبرمربوط

برنامههای مربوط به پیشگیری از جرم ،خاطرنشان کرد :همگی ما قائل به
تحول هستیم و همکاران ما در بخشهای مختلف چنین نگاهی را دنبال
میکنند منتهــا نمیتوان تا به نتیجه رســیدن برنامههای تحولگرایانه،
مردم را منتظر گذاشت و به پروندههایشان رسیدگی نکرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ارائه بیش از ۷۰میلیون خدمت
در ســال  ۹۵از سوی ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور ،گفت :طرح
«کاداســتر» تقریباً در شــهرها به اتمام رســیده و کارهای مقدماتی این
طرح در بیرون شــهرها نیز انجام شده است .در این زمینه کارهایی انجام
شده که اگر بودجه آن از سالها قبل تأمین میشد شاید دهها سال پیش

به سرانجام رســیده بود ،اما به هرحال با فعالیت جهادی همکارانمان در
سازمان ثبت و سایر بخشهای مرتبط با وجود کمبود امکانات ،امروز این
کار در حال انجام است.
رئیس دســتگاه قضا در بخش پایانی ســخنان خــود ،آزادی موصل و
پیشرفتهای جبهه مقاومت در سوریه را اتفاقاتی بزرگ برشمرد و تصریح
کرد :عجیب است که رسانههای غربی که کوچکترین مسئله را تبدیل به
موضوعی بزرگ میکنند این پیروزیها را نادیده میگیرند.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود :طرح دشــمنان این بود که دولت آزاد و
قانونی یک کشور را به دولتی با فکری منحط و قرائتی وحشیانه از اسالم
تبدیل کنند و غده ســرطانی دیگری مثل رژیم صهیونیســتی در منطقه
ایجاد کنند اما خوشــبختانه با مجاهدت عظیم دولت ،مرجعیت ،ارتش و
نیروهای مردمی عراق و همچنین کمکهای بیدریغ جمهوری اســامی،
نتوانستند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.
رئیس قــوه قضاییه نتیجه ایــن تالشها را عالوه بــر اضمحالل گروه
تروریســتی داعش ،ایجاد انسجام درونی و خودباوری در مردم و نیروهای
عراقی دانست و خاطرنشــان کرد :امیدواریم دولت و ملت عراق با اتکا به
این سرمایه عظیم اجتماعی بر مشکالت موجود فائق آیند .امروز در خبرها
آمده بود که آمریکا مواضع جبهه مقاومت در سوریه را بمباران کرده است؛
چنین اقداماتی نفاق آمریکا و کشــورهای مدعی مبارزه با داعش را بیش
از پیش آشکار میکند.
آیــت اهلل آملی الریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد که جبهه مقاومت
در عراق و سوریه با همبســتگی هرچه بیشتر و رسیدن به فهم مشترک
بتوانند شر پدیده شوم داعش را از کشورهای اسالمی رفع کنند.

خرسندی جمنا از بازداشت برادر رئیس جمهور

به برخــورد قضایی با تخلفات حســین فریــدون برادر
رئیسجمهور نیز مطرح شــد .از اینکه قوه قضاییه تسلیم
جوسازیها و فشارها نشود و با هر فردی در هر موقعیتی بر
اساس قانون و شرع برخورد کند ،حمایت میکنیم و باید از
این مسئله خرسند باشیم.
وی درباره بررسی ســاختار جبهه مردمی و برنامههای
پیش رو اظهار داشــت :چون بعد از انتخابات الزم بود یک
بازنگری در فعالیتهای جبهه صــورت گیرد و ادامه کار
شفاف و روشن باشد از این جهت در چندین جلسه نقاط

ضعف و قوت و افقهای آینده فرا روی جبهه مطرح شــد
تا بر اســاس آن راهبردها و برنامههای عملیاتی تعیین و
مشخص شود.
حسینی تصریح کرد :جبهه مردمی با یک نگاه تحولی
با بازســازی و تقویت خود ،کار را اســتمرار میبخشد و
هیچ وقفهای در کار جبهه ایجاد نخواهد شد و از آنجا که
رویکرد اصلی جبهه مردمی ایجاد انسجام وتقویت وحدت
و همافزایی نیروهای انقالب است در این دوره برای جذب
همه افراد و جریانها که پیش از این به هر دلیل با جبهه

همراه نشدند تالش خواهد شد.
وی بر همین اســاس تاکید کرد :کمیتههای تخصصی
جبهه در تهــران فعالیت خود را به طــور مضاعف ادامه
خواهند داد و با رصد و تحلیل اتفاقات درکشور و عملکرد
قوا و دستگاههای مختلف ،دیدگاههای خود را مبتنی بر نقد
سازنده بیان خواهد کرد.
وی تاکید کرد :هنوز برای برگزاری مجمع ملی فوقالعاده
جمعبندی نهایی صورت نگرفته است .البته ما یک نشست
 600نفــره را برگزار کردیم اما هنوز برگزاری مجمع ملی
قطعی نشده است .اما احتمال برگزاری آن ظرف ماههای
آینده وجود دارد تا با نشاط بیشتری فعالیت خود را پیش
ببریم.

