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  افشا گري رئيس قوه قضاييه

 در مورد جريان انحرافي
ــياري عموم  ــس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت هوش رئي
ــگاه ها در مقابل  ــاي علميه و دانش ــردم و خصوصا حوزه ه م
ــالم منهاي روحانيت» اعتقاد  جريان هاي انحرافي كه به «اس
ــول تاريخ تالش   ــاي انحرافي در ط ــت: جريان ه ــد، گف دارن
بسياري كرده اند تا عرفان هاي كاذب و مليت گرايي را در مقابل 
ــاهد تالش جرياني  ــالم واقعي ترويج كنند و امروز نيز ش اس

انحرافي در كمرنگ كردن نقش عالمان ديني هستيم.
ــه، آيت اهللا ــوه قضايي ــي ق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــووالن عالي قضايي به  ــه ديروز مس  آملي الريجاني در جلس
ــته براي دور كردن  ــاي صورت گرفته در رژيم گذش تالش ه
ــالم و روحانيت اشاره كرد و افزود: همه ما مي دانيم  مردم از اس
ــج مليت گرايي و  ــوت، رژيم به تروي ــر دوره طاغ ــه در اواخ ك
ــن هاي آنچناني  ــاختن جش ــي و برپا س ــي افراط ايراني گراي
ــالم و نقش  پرداخته بود كه هدفي جز كمرنگ كردن نقش اس

عالمان دين نداشت.
ــان حقيقي دين توجه  ــوه قضاييه ادامه داد: عالم رئيس ق
اصلي شان به عالم واقعيت و معنا بوده، منتها به خوبي دريافته 
بودند كه اگر مي خواهيم توجه به باطن پيدا كنيم و به عالم معنا 
بپردازيم، مسير همين است و نمي شود انسان حالل و حرام خدا 
را نداند، بعد بگويد من دارم به عالم معنا مي پردازم و نيز نمي شود 
حدود الهي را نداند و حرام و حالل الهي را پاس ندارد، بعد بگويد 

من به عالم باطن مي پردازم، اين سخن نادرستي است.
ــنفكران سكوالر را ادامه اين  آيت اهللا الريجاني ظهور روش
جريان هاي انحرافي توصيف كرد و گفت: جريان سكوالريسم و 
روشنفكران سكوالر را در كشورهاي اسالمي تقويت مي كردند 
تا باز در مقابل علما و متخصصان فهم ديني جهتگيري كنند. در 
همين كشور ما آرام آرام به اينها پر و بال دادند تا جايي كه اسالم 

منهاي روحانيت، تز اصلي بعضي ها شد.
ــت در زماني كه البته بيشتر  ــف آور اس وي افزود: واقعا تاس
ــردد، كتاب هاي متعددي  ــت اصالحات برمي گ به زمان دول
ــور از وزارت  ــاره عرفان هاي كاذب وارداتي در همين كش درب
ارشاد مجوز گرفته اند. وقتي انسان كتاب هاي آنها را مي خواند، 
ــي باطن و معنويت و  ــياد، مدع مي بيند كه عده اي جاهل و ش
ــت كه با همه دنياپرستي  ــده اند. اين چه عرفاني اس عرفان ش
ــازد. بايد تاسف خورد كه اين كتاب ها در اين كشور نشر  مي س
ــت؛ كشوري كه اساسش اسالم و  ــد و صدايي هم برنخواس ش
ــت و نظامش نظامي است براساس توحيد و كتاب و  تشيع اس

سنت، چگونه مي تواند اين امور را تحمل كند.
جريان انحرافي امروز، تمام انحرافات گذشته را

 با هم دارد
ــفانه بايد گفت در زمان  رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: متاس
ــته  ما هم جرياني انحرافي كه گويا تمام نكات انحرافات گذش
ــع دارد، در كمرنگ كردن نقش علما و  ــا هم در يك جا جم را ب
ــيار تالش مي كند  ــج ايراني گري و قوميت گرايي بس در تروي
ــوروش و هخامنش و ديگران  ــاع مي دهد به ك ــردم را ارج و م
ــاي كاذب، در جن گيري و  ــج عرفان ه ــرف در تروي و از آن ط
رمالي هم تالش مي كند كه مشخص نيست اينها چه نسبتي 
ــنفكري مي زنند و  با دين دارد. در حالي كه اينها هم دم از روش
با سكوالرها خيلي راحت جمع مي شوند و همراهي مي كنند و 
هم با عده اي از هنرمندان الابالي دم خور هستند و عرفان هاي 
ــد و البته از اين كه با اجانب هم پنهاني  ــج مي كنن كاذب را تروي

ارتباط بگيرند خيلي ابايي ندارند.
ــياري در برابر اين  آيت اهللا الريجاني ملت ايران را به هوش
ــيم،  ــي دعوت و اظهار كرد: بايد به هوش باش ــان انحراف جري
ــنت تشكيل شده،  ــالم و كتاب و س ــاس اس نظامي كه براس
ــت مراقب اين جريان انحرافي و امثال آن باشد و بايد  مي بايس
بدانيم كه ما مسلمانيم، مسلماني كه با حق تعالي عهد بسته كه 
ــنت را تبعيت كند، اينچنين مسلماني  راه او را طي و كتاب و س
حتما اولين كارش فهم كتاب و سنت است و در اولين قدم نياز 
ــما در خصايص اين گروه  به متخصص و عالم دين دارد؛ اما ش
ــه اي در زندگي  انحرافي مي بينيد كه اين گروه دين را به گوش

مي برند و مي گويند قلبت صاف باشد.
ــفانه عقيده اينها اين گونه  ــت اهللا الريجاني افزود: متاس آي
ــنفكران  ــت كه در روابط با نامحرم آزادند، در تماس با روش اس
ــتند، در رجوع به  ــكوالر و گاه ملحد و پريدن با آنها آزاد هس س
ــت حدود  ــر و رمال آزادند، با دراويش آزادند، آيا اين اس جن گي

الهي؟ اين است حرمات الهي؟
جريان انحرافي در مفاسد اقتصادي هم 

غوطه ور است
ــد  آيت اهللا الريجاني تاكيد كرد: اين جريان اتفاقا در مفاس
ــو مي روند. وقتي كه  ــم غوطه ورند و بي امان جل ــادي ه اقتص
ــت داد، در همه مجاري و در همه مجال  ــان تقوا را از دس انس

مشكل پيدا مي كند.
ــت  ــس قوه قضاييه افزود: وظيفه همه عالمان دين اس رئي
ــردم ما نيز به هوش  ــتند و م ــه در مقابل اين انحرافات بايس ك
ــاد دارند كه حضرت  ــلمان و انقالبي ما به ي ــند. ملت مس باش
ــالم منهاي  امام(ره) چگونه با تمام وجود مقابل تز انحرافي اس
روحانيت ايستاد و هيچ گاه از خاطرم نمي رود كه امام چگونه به 
آنها خطاب مي كرد كه شما با روحانيون مخالف نيستيد؛ بلكه 
ــاره به نقش علما و  ــالم مخالفيد.آيت اهللا الريجاني با اش با اس
هوشياري مردم در شناسايي جريان هاي انحرافي گفت: البته 
ــت و طبيعتا هر شخصي  ــووليت قوه قضاييه نيس اين رافع مس
ــووليت خودش را انجام دهد و دستگاه هاي اجرايي و  بايد مس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بايد وظايف خودشان را بدانند 

و نگذارند كه كتاب ها و نشريات ضاله چاپ شوند.

سايه خبر

ادامه از صفحه اول
را  وزارتخانه ها  تعداد  كه  كرده  مكلف  را  دولت  قانون 
آن شرح وظايف  براساس  و  دهد  كاهش  وزارتخانه  به 17 
وزارتخانه هاى جديد را به مجلس شوراى اسالمى ارسال كند و 
دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت 
در اين شرايط كار درستى نيست.رئيس جمهور گفت: در گذشته 
ادغام وزارتخانه ها سابقه داشته و وزارت معادن با فلزات و صنايع 

سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلى هم وجود نداشت.
ــود 8 ماه وقت وزارتخانه ها  احمدى نژاد ادامه داد: مگر مى ش
را براى ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در 
مجلس ادامه پيدا كند. اين به معناي آن است كه يك سال هيچ 

كارى از سوى وزارتخانه ها در كشور انجام نشود.
ــن كرده است،  وى با بيان اين كه قانون تكليف همه را روش
ــن معتقدند كه آنها بايد چگونگى  ــفانه عده اى چني گفت: متاس
اجراى قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و 
تخريب آن است؛ اين كه هنوز 3 ماه از ابالغ قانون برنامه پنجم 
ــخن به ميان آيد، درست نيست؛  ــته عليه آن س به دولت نگذش
زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نمى تواند بدرستى كشور 

را اداره كند.
 رئيس مجلس فكر مي كند عين قانون است

ــغول اجراى  ــه اين كه دولت مش ــاره ب رئيس جمهور با اش
ــار دارد وزرا را جابه جا كند و  ــت و رئيس جمهور اختي ــون اس قان
ــت شود، گفت: رئيس محترم مجلس ظاهرا فكر  خود سرپرس
ــت و  ــتى نيس ــتند كه اين تصور درس مى كنند عين قانون هس
ــى جهت آلوده و  ــور را ب ــت كه نبايد فضاى كش بايد توجه داش

مشوش كرد.
ــازى هايى كه عليه دولت صورت  احمدى نژاد افزود: فضاس
مى گيرد صحيح نيست؛ زيرا در كشور مرجع رسيدگى به تخلفات 
ــود رئيس مجلس بخواهد شخصا به  قانونى وجود دارد و نمى ش
تخلفات رسيدگى كند. اين وظيفه به عهده ديوان عدالت ادارى 
ــت و اگر اختالفى نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم  ــور اس كش

انقالب اين مساله را حل مى كنند.
ــان ماده قانونى كه مجلس  ــا بيان اين كه دولت از هم وى ب
ــى مى كند، گفت:  ــت، دفاع حقوق ــب كرده اس ــرم تصوي محت
ــت امروز يك بار ديگر آن  ــته و بهتر اس قانونگذار قانون را نوش
ــون را بخواند. منطق مديريتى هم اقتضاء مى كند اين قانون  قان
ــته شده اجرا شود و دولت به طور كامل  ــكل كه نوش به همين ش

از آن دفاع مى كند.
ــور با اظهار اميدوارى از اين كه رئيس مجلس و  رئيس جمه
قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هر روز اتفاق 
جديدى بيفتد، گفت: در فضاى ثبات است كه مى توان كشور را 

در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
احمدى نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 
ــاره كرد و گفت: در اجراى اين دو قانون آنقدر  ــى اش قانون اساس
اصالحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طور كلى تغيير كرد و 
متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسى نيز اين تغييرات باعث 

شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد.
رئيس جمهور تاكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست 
ــته و محكم نيز اجرا شود. دولت با كسى مشاجره بى مبنا و  نوش
ــتگاه اجرايى با جديت دنبال اين است  بى حاصل ندارد؛ زيرا دس

كه بار سنگين مسووليت خود را به مقصد برساند.
ــژاد افزود: برخى ها تصور مى كنند كه آنها صاحب  احمدى ن
ــت؛ ولى بهتر است مجلس  ــتند و دولت كارگر آنان اس كار هس
ــام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز  ــرم وظايف خود را انج محت
ــاس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و  وظيفه اش را براس

اداره كشور به مقصد برسد.
ــر اين كه چند نماينده نمى توانند به  رئيس جمهور با تاكيد ب
نمايندگى از ساير اعضاى محترم مجلس سخن بگويند، گفت: 
اجراى قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال 
اجراست. دولت قانون را محترم مى شمارد و تالش خواهد كرد 

كه به شكل دقيقى اجرايى شود.
احمدى نژاد در ادامه با بيان اين كه اگر چه اين حق نمايندگان 
است كه طرح ارائه دهند، اما اين كار هم از مبنا و اصولى برخوردار 
ــت، گفت: نقشه اى به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در  اس
ــاس آن عمل كنيم و در اين راستا اگر  ــت كه بايد براس اختيار اس
بنا باشد اعالم كنيم كه چه كسانى خالف قانون عمل مى كنند 
ــتنداتى داريم كه مى توان آن را ارائه كرد ولى فكر مى كنيم  مس
كه كشور نيازمند كار و تالش است و همه بايد در راستاى آبادانى 

كشور حركت كنيم.
 الريجاني :دولت درباره ادغام از مجلس،

 تفسير   بخواهد
 از سوي ديگر،علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي 
 در مورد ادغام وزارتخانه ها  اعالم كرد كه قانون در مورد ارائه
 شرح وظايف وزارتخانه هاي ادغامي و معرفي وزير به مجلس 
ــاره ابهامي دارد مجلس  ــر دولت در اين ب ــت دارد و اگ صراح

مي تواند قانون را براي دولت تفسير كند.
ــيما  ــبكه 2 س ــي، در گفت وگوي ويژه خبري از ش  الريجان
ــاره به ادغام وزارتخانه ها با تاكيد بر اين كه دولت براي اين  با اش
كار دو سال فرصت دارد، افزود: براي اين ادغام ها بايد از مجلس 
راي بگيرند چرا كه ما به كسي كه راي اعتماد داده ايم براي يك 
ــخص بوده است؛ ممكن است همان فرد براي  حجم كاري مش
ــود و مجلس به او راي  وزارتخانه ديگري به مجلس معرفي ش
ــي كه با راي اعتماد مردم وزير  اعتماد ندهد. بنابراين عقال كس

ــت، از نظر مجلس تا وقتي كه استعفا نكند، يا معزول  ــده اس ش
نشود، قانونا وزير است.

ــت در تعيين زمان ادغام وزارتخانه ها  وي گفت: اگرچه دول
صالحيت دارد، اما عجله اي هم در اين كار نيست و نبايد شرايط 

را به طرزي غيرطبيعي تغيير داد.
ــن با برخي از اعضاي  ــي تاكيد كرد: گفت وگوي م الريجان
ــت كه چند و چون ادغام  ــوراي نگهبان اثبات گر اين مدعاس ش

وزارتخانه بايد به تصويب مجلس برسد.
ــي ادغام ها مانند ادغام  ــوه مقننه ادامه داد: در برخ رئيس ق
وزارت نفت و نيرو، نمايندگان مالحظات جدي دارند و قرار هم 
نيست كه صرفا به خاطر اين كه لفظ انرژي در برگيرنده اين دو 
وزارتخانه است آنها را ادغام كنيم. زيرا اصوال مشكل بر سر لفظ 

وزارتخانه نيست.
رئيس مجلس با اشاره به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه 
افزود: دولت براي ادغام وزارتخانه ها، ابتدا بايد شرح وظايف آن 
را در مجلس تصويب كند و بعد با معرفي وزير براي آن وزارتخانه 

راي اعتماد بگيرد.
هر مقامي تخلف كند بايد به قوه قضاييه 

پاسخگو  باشد
ــه ماهه دولت براي  وي در ادامه درخصوص پايان مهلت س
ــي نكردن وزير ورزش تخلف  ــي وزير ورزش گفت: معرف معرف

محسوب مي شود و قوه قضاييه بر اين موضوع نظارت دارد.

ــكيل وزارت ورزش و جوانان را  ــس مجلس هدف از تش رئي
پاسخگويي بيشتر مسووالن دولت خواند و گفت: دستگاه هاي 
ــتند نبايد وجود داشته  متعددي كه خارج از نظارت مجلس هس
ــدن حوزه  ــند. به همين دليل مجلس براي نظارت پذير ش باش
ــكيل وزارت ورزش و جوانان  ورزش اقدام به تصويب قانون تش

كرد.
ــتر از 3 ماه  ــت بيش الريجاني با بيان اين  كه با توجه به گذش
ــتيضاح وزير راه  ــكيل وزارت ورزش و جوانان و اس از زمان تش
ــوال اين نهادها تخلف  ــري هرگونه دخل و تصرف در ام و تراب
ــود، تصريح كرد: اين موضوع به دولت اعالم  ــوب مي ش محس

شده و قوه قضاييه بر آن نظارت دارد.
ــور در برابر  ــووالن كش ــا بيان اين  كه تمام افراد و مس وي ب
ــتگاه قضايي به يك اندازه پاسخگو هستند و هيچ تبعيضي  دس
ميان افراد جامعه در برابر قوه قضاييه وجود ندارد، گفت: معرفي 
ــه وزير آن 3 ماه پيش  ــر براي وزارت راه و ترابري ك ــدن وزي نش
استيضاح شده و وزارت ورزش و جوانان كه بيش از 3 ماه از تكليف 
ــكيل آن گذشته است، تخلف محسوب مي شود و  دولت به تش
هر كس با هر مقامي از قانون تخلف كند بايد در برابر قوه قضاييه 

پاسخگو باشد.

صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره 
ارزي دچار نمي شود

ــخنانش اطمينان داد:  ــري از س ــي در بخش ديگ الريجان
ــاب  ذخيره ارزي دچار  ــعه ملي به سرنوشت حس صندوق توس
ــتم نظارتي جدي و فرآيندي شفاف براي  ــود، زيرا سيس نمي ش
ــت دولت از اين  ــود دارد كه مانع برداش ــت از صندوق وج صيان

صندوق مي شود.
ــعه ملي را يكي از اساسي ترين  ــيس صندوق توس وي تاس
اقدامات مجلس خواند و گفت:  براساس قانون مصوب مجلس، 
20 درصد از درآمد فروش نفت و گاز بايد به صندوق توسعه ملي 
واريز شود تا به صورت وام در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.

ــره 15 ميليارد دالر در اين صندوق تا  ــس مجلس از ذخي رئي
امروز خبر داد و گفت: اين 15 ميليارد دالر تنها به بخش خصوصي 
ــد در اختيار اين  ــدا مي كند و براي حمايت از تولي ــاص پي اختص

بخش قرار مي گيرد.
الريجاني در پاسخ به اين كه سرنوشت حساب ذخيره ارزي 
چه شد و مجلس چه تمهيدي خواهد انديشيد كه صندوق توسعه 
مانند حساب ذخيره ارزي خالي نشود، گفت: انتقاد درباره برداشت 
بي رويه از حساب ذخيره ارزي درست است، زيرا فلسفه حساب 
ــه 50 درصد آن براي بخش خصوصي  ــره ارزي اين بود ك ذخي

هزينه شود كه در عمل اين اتفاق نيفتاد.
ــريح چگونگي هزينه شدن منابع صندوق  الريجاني در تش

توسعه ملي گفت: از منابع اين صندوق، حدود 2 ميليارد دالر براي 
ــهري در نظر گرفته شده چون با گران شدن بنزين بايد  قطار ش

حمل و نقل شهري تقويت شود.
رئيس مجلس با بيان اين  كه اين مبلغ قرار بود سال گذشته 
از سوي دولت به قطار شهري پرداخت شود، گفت: به دليل اين 
 كه دولت نيز مبلغ را پرداخت نكرد، آن را در بودجه گنجانديم تا 

مطمئنا محقق شود.
رئيس مجلس با تاكيد بر توجه جدي نمايندگان به مشاركت 
مردم در عمران كشور گفت: در بودجه 90 اجازه انتشار 35 هزار 

ميليارد تومان اوراق مشاركت ارزي صادر شد.
ــراي مهار آب هاي  ــارد از اين اوراق ب ــزود:  هزار ميلي وي اف
مرزي، 7 هزار ميليارد تومان براي شهرداري ها و 2 هزار ميليارد 

تومان براي پروژه هاي آب كشاورزي است.
ــن قوه براي قانون هدفمند  ــس مجلس درباره تصميم اي رئي
كردن يارانه ها هم با اشاره به اين كه درباره يارانه ها مبناي اصلي 
اين بود كه صرفه جويي در مصرف ايجاد شود و بهره وري باال برود، 
گفت: براي سال 90 هم در اليحه بودجه مبناي فكري ما اين است 
ــد كاهش يابد و در عين حال يك  ــه رقم پرداختي به مردم نباي ك

شيب متناسب باشد و هرگز مصلحت نيست جهش قيمت داشته 
باشيم و لذا براي اين امر سقفي گذاشتيم و مصوب كرديم دولت 

اجازه نداشته باشد كه بيش از 20 درصد اقالم را افزايش دهد.
دفاع از مصوبه شرايط نمايندگي مجلس

وي درباره قانون مجلس درباره شرايط نمايندگي و اين كه آيا 
داشتن مدرك فوق ليسانس اجحاف در حق ديگران نيست، گفت: 
مصوبه مجلس هشتم يك منطق هم دارد و آن عبارت است از اين 
كه كسي كه 4 سال در مجلس بوده با فردي كه مثال فوق ليسانس 
ــخصا ورزيدگي هاي  ــت و مش ادبيات خوانده قاعدتا متفاوت اس
ــكده ايجاد كنيم  ذهني دارد؛ ضمن اين كه ما نمي خواهيم دانش

و قرار است افراد پرتجربه و كاردان وارد مجلس شوند.
تحوالت منطقه از نگاه الريجاني

ــت:  گف ــه  منطق ــوالت  تح ــوص  درخص ــي  الريجان
ــه  ــه در خاورميان ــكل گرفت ــاي ش ــت نهضت ه ــر ماهي اگ
ــي عمومي ــه ديپلماس ــاي صحن ــي از زواي ــود، برخ  درك ش

 قابل توضيح است. نماينده قم اظهار كرد: آمريكايي ها با روشي 
ــان دادند بحث حقوق بشر و  كه در بحرين در پيش گرفتند،  نش

آزادي هاي انساني براي آنان يك بحث خنده آور است.
ــران آمريكايي  ــر برخي از صاحب نظ ــزود: اظهارنظ وي اف
ــت،  ــبي نبوده اس ــا اين مضمون كه روش آمريكا روش مناس ب
ــه اي را نگاه مي كنيم كه به ايران  ــرا ما اكنون داريم خاورميان زي
ــور گرايش پيدا مي كند، حاكي از  و ارزش هاي انقالب اين كش

اذعان آنها به شكستشان در منطقه است.
   تصويب اليحه شرح وظايف وزارتخانه هاي

 ادغام شده 
ــات دولت، معاون  ــه هي ــن حال، پس از اتمام جلس  در همي
ــاني رئيس جمهور كه به همراه  ــعه مديريت و سرمايه انس توس
ــاير اعضاي دولت به ميان خبرنگاران آمد، از تصويب اليحه  س
ــرح وظايف وزارتخانه هاي ادغام شده در جلسه ديروز هيات  ش

وزيران خبر داد.
ــاس اصل  به گزارش فارس، لطف اهللا فروزنده گفت:  بر اس
ــي تعداد وزيران و حدود اختيارات آنها را قانون  133 قانون اساس
مشخص مي كند و ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس 
ــا و كاهش آنها از 21  ــم دولت را مكلف به ادغام وزارتخانه ه ه
ــت. وي افزود: وظايف و  ــه 17 وزارتخانه كرده  اس ــه ب وزارتخان
ــه حاصل ادغام وزارتخانه ها  اختيارات وزارتخانه هاي جديد ك
ــه دهيم تا تصويب  ــد در اليحه اي به مجلس ارائ ــتند را باي هس
ــه هيأت وزيران  ــود كه دولت اين كار را انجام داده و در جلس ش
ــرح وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي ادغام شده براي ارائه  ش
ــد. وي ادامه داد: وقتي 2 وزارتخانه ادغام  به مجلس تصويب ش
ــود،  ــوند و وظايف يكي از آنها به وزير موجود واگذار مي ش مي ش
ــت كار را به  وزارتخانه ديگر موضوعيت ندارد و وزيري كه هس
عهده دارد و اين قانوني است. در همين حال  محمد رضا با هنر، 
ــوراي اسالمي از ارسال پاسخ رسمي   معاونت نظارت مجلس ش
ــوص اظهارات ديروز رئيس جمهور و معاون  قوه مقننه در خص

نيروي انساني وي در باره نحوه ادغام وزارتخانه ها خبر داد.
 نامه رئيس دولت به رئيس مجلس

تاسيس وزارت ورزش و جوانان موضوع ديگري است كه به 
محل بحث دولت با مجلس تبديل شده است. نمايندگان سال 
ــته تاسيس وزارت ورزش و جوانان را تصويب كردند و اين  گذش
ــيد. اما دولت از اجراي  ــوراي نگهبان هم رس مصوبه به تاييد ش
ــر باز مي زند. در همين راستا هفته گذشته بود كه  اين مصوبه س
فروزنده از ارسال نامه رئيس جمهور به رهبر معظم انقالب در اين 
باره خبر داد. به گفته وي اجراي اين مصوبه ايرادات و اشكاالتي 
دارد براي همين تاسيس چنين وزارتخانه اي ايراد دارد. در همين 
ــته نيز دستيار ارشد رئيس جمهور از ارسال نامه  ــتا روز گذش راس
ديگري توسط محمود احمدي نژاد خبر داد كه اين بار براي علي 
الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي فرستاده شده و درباره 
مشكالت احتمالي ناشي از ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان 
ــيدمجتبي ثمره هاشمي در حاشيه جلسه  ملي جوانان است.س
هيأت دولت افزود: اگر در نتيجه اين نامه نگاري، تغييري در اين 
زمينه به وجود آيد، اعمال مي شود و در هر صورت دولت مصوبه 

مجلس شوراي اسالمي را اجرا خواهد كرد.

تفسير شوراي نگهبان؛ پايان اختالف مجلس و دولت
ادغام وزارتخانه ها از ابتداي انقالب اسالمي تاكنون در چندين مقطع اتفاق افتاده است

 تمايل پادشاه بحرين
 براي گفت وگو با ايران

ــوراي همكاري  ــت ش ــن در آخرين نشس ــاه بحري پادش
خليج فارس كه در آن به ايران اتهاماتي وارد شد، تاكيد كرد كه 
تمايل دارد مشكالت را از طريق گفت وگو با ايران حل و فصل 
كند. به گزارش فارس، در جلسه اخير سران 6 كشور خليج فارس 
بار ديگر در راستاي سياست هاي آمريكا در منطقه و عليه ايران، 

از تهران به دليل حمايت از مردم بحرين انتقاد شد.
ــي آل خليفه» پادشاه  ــت، «حمد بن عيس  در همين نشس
ــكالت را از  ــورش تمايل دارد مش ــن اعالم كرد كه كش بحري
ــي كه از  ــا ايران حل و فصل كند. حمد بن عيس ــو ب راه گفت وگ
ــتان و امارات براي سركوب مردم خود  نيروهاي نظامي عربس
ــت، تصريح كرد وي تا حد امكان دست خود را  كمك گرفته اس
ــوي برادران خود در ايران دراز مي كند.يك مقام مسوول  به س
ــت نامش فاش نشود، گفت: با ايران  ــت كه خواس در اين نشس
ــباتي داريم و موضوع سفر علي اكبر صالحي، وزير خارجه  مناس
ايران به 3 كشور عربي در روزهاي اخير (قطر، عمان و امارات)، 

بررسي خواهد شد.
 خداحافظي محصولي
 با كاركنان وزارت رفاه

ــه كار وزراي  ــتار ادام ــه رئيس مجلس،خواس ــي ك در حال
ــده است، 2 نفر از وزيران دولت دهم با  وزارتخانه هاي ادغام ش
كاركنان مجموعه خود خداحافظي كرده و بر سر كار خود حاضر 
ــام وزارت رفاه و تأمين  ــزارش تابناك،  در  پي ادغ ــدند.به گ نش
ــور اجتماعي، صادق محصولي در  ــي در وزارت كار و ام اجتماع

سر كار خود حاضر نشد.
ــنبه) در نشستي كه  ــته (سه ش بنابر اين گزارش، روز گذش
درباره هدفمندي يارانه ها در وزارت رفاه و با حضور وزير اقتصاد 

برگزار شد، محصولي در آنجا نيز حاضر نشد.
ــت كه از صادق محصولي براي حضور در  اين در حالي اس
ــده و وي نيز در آنجا  ــت امروز هيأت دولت نيز دعوت نش نشس
ــت.گفته شده وزير نفت نيز با پرسنل مجموعه  حاضر نبوده اس

خود خداحافظي كرده است.
هالكت يك عضو گروهك ريگى 

ــوم به  ــتى ريگى موس ــرور عضو گروهك تروريس يك ش
ــيطان در درگيرى با نيروهاى تحت امر قرارگاه قدس  جندالش
ــيد.به گزارش ايرنا،  ــپاه پاسداران در زاهدان به هالكت رس س
ــتان سيستان و بلوچستان  با تاييد اين خبر  يك مقام آگاه در اس
ــدند با محاصره شرور رحمك  افزود: نيروهاى امنيتى موفق ش
ــهيد چمران و مقارن ساعت  ــهرابزهى در حوالى خيابان ش س

21/30سه شنبه وى را به هالكت برسانند.
 ايران به آمريكا

 هيات تجاري اعزام مي كند
ــي 16 نفره از فعاالن اقتصادي بخش خصوصي ايران  هيات
ــالس فتوراليا به آمريكا اعزام  ــانزدهمين اج براي حضور در ش

مي شوند.
ــبز علي پور، رئيس مركز  ــنا، محمدرضا س به گزارش ايس
تجارت جهاني ايران كه در يك نشست خبري سخن مي گفت 
ــت   ــن خبر افزود: اين اجالس از 29 تا 31 ارديبهش ــا اعالم اي ب

امسال در شهر كانزاسيتي آمريكا برگزار مي شود.
ــوي مركز تجارت  ــا بيان اين كه اجالس فتوراليا از س وي ب
ــزود: مدتي قبل از ايران  ــود، اف جهاني (WTC) برگزار مي ش
ــركت كند كه البته اين  ــرده بودند در اين اجالس ش ــوت ك دع
ــت و تنها آمريكا ميزبان  ــور آمريكا نيس اجالس مربوط به كش
ــت.به گفته سبز علي پور در اين  اين دوره  اجالس WTC اس
ــور حضور خواهند داشت و  اجالس هيات هاي تجاري 30 كش

اين افراد به صورت  رود ررو  با يكديگر مذاكره خواهند كرد.

هشدار مصباح يزدي درباره خطر رواج بابيت جديد
ــبت به خطر رواج بابيت جديدى در كشور، گفت: مراقب  ــدار نس عضو خبرگان رهبرى با هش
ــمنان به پيدايش سيدعلى محمد باب جديدى  ــيم ثمره خون شهدا و مقاومت  ها در برابر دش باش
ــزدى،  در ديدار اعضاى حزب موتلفه  ــزارش مركز خبر حوزه، آيت اهللا مصباح ي ــود.به گ منجر نش
ــدن تعابيرى چون «امام  ــاره به رواج انحراف فكرى جديدى در جامعه و مطرح ش ــالمى با اش اس
ــخن براى  ــت كه در ابتدا اين س ــت اس زمان(عج) خود جامعه را اداره مى كند»،  تصريح كرد: درس
ــد،  ولى وقتى به آن فكر مى كنيم،  ارادتمندان و عالقه مندان به حضرت بقيه اهللا(عج) خوش باش

مى توانيم به آينده خطرناك اين سخن پى ببريم.
ــت كه اگر خود ولى عصر(عج) جامعه را اداره مى كنند،   ــخن به اين معنى اس وي افزود: اين س

نيازى به واسطه و نايب نيست!
ــر  ــن تفك ــر اي ــت:  اگ ــه، گف ــرى در جامع ــن تفك ــى از رواج چني ــراز نگران ــا اب ــان ب ايش
ــد و  ــته باش ــر را رواج مى دهد، قدرت در اختيار داش ــه اين تفك ــى ك ــد و كس ــه رواج ياب در جامع
ــرايطى در جامعه ــه ش ــود، چ ــى نيز ضميمه آن ش ــاى خارج ــد كمك ه ــال 99 درص ــه احتم  ب

 به وجود مى آيد؟
ــك روز ديديم كه  ــان ادامه يابد و ي ــرد: اگر اين جري ــان ك ــزدى خاطرنش ــت اهللا مصباح ي آي
ــهيدان و مقاومت هاى فراوان  ــت خودمان و با ثمره خون ش ــيدعلى محمد باب ديگرى به دس  س

به وجود آمده است،  تعجب نكنيم.

ــالمي ايران  ــام وزارتخانه ها از ابتداي انقالب اس ادغ
تاكنون در چندين مقطع اتفاق افتاده است و در هر مقطعي 
ــي وزارتخانه ها با  ــي، برخ ــاي زمان ــب ضرورت ه برحس

يكديگر ادغام شده اند.
ــام،  نام آن  ــي كه با ادغ ــن وزارتخانه هاي ــي از اولي  يك
ــپاه بود كه  ــد، وزارت س ــت وزارتخانه ها حذف ش از فهرس
ــورت گرفت.  ــان جنگ تحميلي ص ــه پس از پاي بالفاصل
ــده بود و همان  ــكيل ش ــپاه در زمان جنگ، تش وزارت س
ــت كه وزارت دفاع براي ارتش ايفا  ــي را به عهده داش نقش
ــتاد فرماندهى  ــكيل س مي كرد اما پس از پايان جنگ با تش
ــتور حضرت امام خمينى (ره)، اصالح ساختار  كل قوا به دس
ــكيالتى نيروهاى مسلح در دستور كار قرار گرفت و دو  تش
ــام و بنابر مصوبه  ــاع با يكديگر ادغ ــپاه و دف وزارتخانه س
ــتيبانى  ــاع و پش ــالمى، وزارت دف ــوراى اس ــس ش مجل
ــال 1373 و در دولت  ــلح، تشكيل شد.در س نيروهاى مس
ــم با تصويب مجلس،  ــنجاني ه دوم آيت اهللا هاشمي رفس
ــنگين در وزارت صنايع ادغام شد و به  وزارتخانه صنايع س
اين ترتيب نام وزارت صنايع سنگين از اسامي وزارتخانه ها 

حذف شد. 
ــال 79 و در دولت اول  ــال بعد يعني در دي ماه س 6 س

ــروژه ادغام وزارتخانه ها در  ــيد محمد خاتمي، بار ديگر پ س
مجلس كليد خورد و اين بار 4 وزارتخانه يعني وزارتخانه هاي 
ــازندگي و كشاورزي با هم و وزارتخانه هاي صنايع  جهاد س
ــدند و وزارتخانه هاي  و معادن و فلزات با يكديگر ادغام ش
ــام گرفتند.  ــاورزي و  صنايع و معادن ن ــاد كش ــد، جه جدي
بالفاصله پس از اين تصميم مجلس نيز وزراي پيشنهادي 
ــب راي اعتماد   دولت براي وزارتخانه هاي جديد براي كس

از سوي رئيس جمهور وقت به مجلس معرفي شدند. 
ــاس  ــال از آن زمان و بر اس ــت 11 س حال پس از گذش
ــعه، بزرگ ترين پروژه ادغام وزارتخانه ها  برنامه پنجم توس
در حال انجام است و قرار است با ادغام 4 وزارتخانه صنايع 
ــن اجتماعي و نفت با ــري، رفاه و تامي ــادن، راه و تراب  و مع

ــور اجتماعي و  ــكن، كار و ام ــه بازرگاني، مس  4 وزارتخان
نيرو، تعداد وزارتخانه هاي كشور از 21 به 17، كاهش يابد. 
ــته شده است  ــت اين ادغام ها نيز در دولت برداش گام نخس
ــي وزير و پذيرش  ــورد گام هاي بعدي يعني معرف ــا در م ام
ادغام هاي انجام شده توسط مجلس، 2 قوه مقننه و مجريه 
ــراي حل اين اختالف  ــا يكديگر اختالف نظر دارند كه ب ب
ــت و راه هاي قانوني موجود  ــير قانون بايد از ظرفي در تفس

بهره برده شود.

تاريخچه ادغام وزارتخانه ها در جمهوري اسالمي ايران

احمدي مقدم: پليس با رمالي وجن گيري 
مبارزه مي كند

ــاختار  ــده نيروي انتظامي با اعالم تجديدنظر در س فرمان
فوريت هاي پليسي 110 از تشكيل واحدهاي مستقلي براي 
ــارزه جدي با رمالي،  ــر داد و گفت: پليس مب ــس 110 خب پلي

جادوگري، جن گيري و دعانويسي دارد.
ــردار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه همايش معاونان  س
ــائلي با جامعه فرهيخته  عمليات ناجا با بيان اين  كه چنين مس
ــدارد، افزود: پليس مبارزه جدي در اين رابطه دارد  همخواني ن
البته آمار دقيقي درباره اين گونه افراد ندارم اما تعداد آنان خيلي 
هم زياد نيست، ولي تبعات كارشان ممكن است گسترده باشد.
ــتور  ــورد با چنين مواردي در دس ــد بر اين  كه برخ ــا تاكي وي ب
ــوزش اولين گام در اين  ــرار دارد، افزود: بحث آم ــس ق كار پلي
ــت چون افرادي كه دست به رمالي و چنين كارهايي  رابطه اس
ــد و افراد با رضايت خود به اين افراد ــد مغازه علني ندارن  مي زنن

 مراجعه مي كنند./ ايسنا
كوثري:  رودربايستي نداريم

ــممان را  ــران در مجلس گفت: چش ــردم ته ــده م نماين
ــت كردند،  ــار رئيس جمهور درس ــروه انحرافي كه كن ــر گ ب
ــتيم با چنين مسائلي رودربايستي  نمي بنديم و اگر مي خواس
ــمنان ــهيد نمي داديم و با دش ــيم،200 هزار ش ــته باش  داش

 معامله مي كرديم./ فارس
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