
رئيس جمهورى در ديدار نخست وزير عراق:

ايران در مبارزه با تروريست هاى داعش در كنار عراق است
حيدر العبادى، نخست وزير عراق صبح ديروز براى 
ديدار با مقام هاى ايرانى و گفت وگو درباره مسائل منطقه 
وارد تهران شد و مراسم استقبال رسمى از نخست وزير 
ــراق با حضور معاون اول رئيس جمهور در مجموعه  ع
ــد. در مدت كمتر از يكسال  سعد آباد تهران برگزار ش
ــه از روى كار آمدن دولت جديد عراق مى گذرد، اين  ك
ــت وزير عراق به تهران است. ديروز  دومين سفر نخس
ــالب رئيس جمهور،  ــا رهبر انق ــت وزير عراق ب نخس
ــخيص مصلحت نظام و دبير شوراى  رئيس مجمع تش
ــى امنيت ملى ديدار و گفت وگو كرد. در ابتداى اين  عال
ديدارها، العبادى به ديدار اسحاق جهانگيرى معاون اول 
رييس جمهورى رفت. جهانگيرى در اين ديدار تصريح 
كرد: بايد با همكارى و از موضع واحد با اعمال تروريستى 
و خشونت آميز داعش در عراق و سوريه مقابله كنيم. به 
گزارش پايگاه اطالع رسانى معاون اول رئيس جمهورى، 
ــطح روابط دو كشور را مطلوب  اسحاق جهانگيرى س
ــزود: ايران و عراق مصمم به تعميق  توصيف كرد و اف
ــترش عرصه هاى جديد  ــط موجود و ايجاد و گس رواب

همكارى با يكديگر هستند.
ــد: جمهورى اسالمى ايران همواره در  وى يادآور ش
ــته است و با تمام  كنار ملت و دولت عراق حضور داش
ــرفت كشور و ملت دوست  توان از صلح، ثبات و پيش
ــرادر خود عراق دفاع و حمايت مي كند. جهانگيرى  و ب
تاكيد كرد كه دو طرف عزم جدى دارند تا موانع موجود 
بر سر گسترش همكارى هاى دو كشور را برطرف كنند. 
ــاره به اينكه هدف  حيدرالعبادى نيز در اين ديدار با اش
ــترش همه ابعاد روابط تهران و بغداد  ــفر، گس از اين س
ــترش بيش از پيش  ــت، بر ضرورت رفع موانع گس اس
ــور تاكيد كرد. پس از  تعامالت و همكارى هاى دو كش
آن العبادى به ديدار شمخانى رفت كه دبير شوراى عالى 
ــا توجه به توانايى و  ــت ملى در اين ديدار گفت: ب امني
ــراق مي توان در زمان  ــاى باالى موجود در ع ظرفيت ه
ــتى ، امنيت را به  ــى با نابودى گروه هاى تروريس كوتاه
طور كامل به اين كشور بازگرداند. شمخانى با رد برخى 

ادعاهاى مقامات غربى مبنى بر ضرورت اختصاص زمان 
پنج تا هفت ساله براى مقابله با داعش ، طرح اين مسائل 
ــب نيت هاى تجزيه  را براى تداوم بحران به منظور كس
ــت و تصريح كرد: با توجه به توانايى ها و  طلبانه دانس
ــراق مي توان در زمان  ــاى باالى موجود در ع ظرفيت ه
كوتاهى با نابودى گروه هاى تروريستى ، امنيت را به طور 
ــور بازگرداند. وى نقشه دشمنان براى  كامل به اين كش
سوريه را ايجاد بى ثباتى و نا امنى دائمى به منظور انتشار 
بحران در تمام منطقه عنوان كرد و اظهار داشت: تداوم 
اين مسير نه تنها سوريه بلكه كشورهاى خودشان را نيز 
ويران خواهد كرد. حيدارالعبادى نخست وزير عراق نيز 
ــم در عراق و سوريه هيچ  در اين ديدار گفت: تروريس
ــوز براى  تفاوتى با هم ندارند و اين خطرى خانمان س
ــت. نخست وزير عراق گفت: با اتكا به  همه منطقه اس
توان ارتش و جوانان مومن عراقى به زودى مناطق باقى 
مانده در اشغال تروريست ها آزاد شده و امنيت و ثبات 

به عراق بازخواهد گشت. در ادامه اين ديدارها العبادى 
به ديدار حسن روحانى رئيس جمهورى ايران رفت كه 
ــى در اين ديدار روابط تهران – بغداد را روابطى  روحان
ــترش  ــت و تصريح كرد: تقويت و گس راهبردى دانس
روابط دو كشور نه تنها تامين كننده منافع دو ملت، بلكه 
تامين كننده منافع همه كشورهاى منطقه است. روحانى با 
اشاره به ظرفيت ها و توانمندى هاى گسترده اقتصادى دو 
كشور تاكيد كرد: روابط اقتصادى تهران - بغداد در همه 
عرصه هاى مورد عالقه بايد بيش از پيش تقويت شود و 
تسريع در عملياتى و اجرايى كردن توافقنامه ها ميان دو 
كشور ضرورى است. رئيس جمهورى همچنين تمركز 
تالش ها براى توسعه بنادر بصره، آبادان و خرمشهر را در 
اولويت همكارى ها دانست و گفت: اين موضوع به ويژه 
به نفع ساكنان مناطق جنوبى دو كشور است. روحانى با 
تبريك ماه مبارك رمضان به نخست وزير عراق و ابراز 
ــبت به اينكه اين ماه، ماه پيروزى دولت و  اميدوارى نس

ــم باشد، گفت: بى ترديد ثبات و  ملت عراق بر تروريس
امنيت عراق، ثبات و امنيت ايران است. رئيس جمهورى 
در ادامه با اشاره به تالش هاى دولت عراق براى تقويت 
ــوام و مذاهب،  ــزاب، اق ــجام ميان اح ــدت و انس وح
اظهارداشت: متاسفانه برخى كشورها با هدف رسيدن به 
منافع كوتاه مدت خود به دنبال ايجاد تفرقه و شكاف ميان 
ملت يكپارچه عراق هستند و در چنين فضايى، بايد تمام 
تالش ها براى تقويت انسجام ملى و وحدت ملت عراق 
بكار گرفته شود تا دشمنان كامال مايوس شوند. روحانى 
ــپس به مقاومت و ايستادگى ملت و ارتش عراق در  س
برابر تروريست ها اشاره كرد و گفت: بى شك بار اصلى 
ــووليت مبارزه با تروريسم و شكست نهايى آنها بر  مس
ــت، در عين حال مردم و  دوش ملت و ارتش عراق اس
دولت ايران نيز در اين زمينه در كنار ملت و دولت عراق 

بوده و خواهد بود. 
رئيس جمهورى با تاكيد بر آمادگى ايران براى ادامه 
ــم،  همكارى با دولت عراق در جهت مبارزه با تروريس
ــاير  ــت: ثبات، امنيت و آرامش در عراق و س اظهارداش
همسايگان مي تواند به پيشرفت و توسعه منطقه كمك 
كند. نخست وزير عراق نيز در اين ديدار با قدردانى از 
ــت و ملت ايران، خواهان تقويت و  ميهمان نوازى دول
استحكام بيشتر روابط تجارى و فرهنگى دو كشور شد. 
حيدر العبادى در ادامه با تشريح اقدامات كشورش براى 
ــت هاى داعش گفت: تروريست هاى  مبارزه با تروريس
ــه و دين ما  داعش تالش دارند ميراث فرهنگى، انديش
ــراق، متحد در برابر  ــازند و ملت و دولت ع را نابود س
تروريست هاى تكفيرى ايستاده است و در اين مبارزه، 
خواهان كمك و مساعدت دوستان خود مي باشد. وى 
ــتانه جمهورى  تصريح كرد: عراق به حمايت هاى دوس
ــم ارج مى نهد و  ــالمى ايران در جنگ عليه تروريس اس
ــث نابودى موجوديت  بى ترديد ادامه اين كمك ها باع
ــد.  ــا در عراق بلكه در منطقه خواهد ش ــش نه تنه داع
ــت وزير عراق در ادامه توسعه همكارى در بنادر  نخس

بصره، خرمشهر و آبادان را مورد تاكيد قرار داد.

خبر  2   سياسىاخبار كوتاه
برخورد با هر نوع تجمع  غيرقانونى

وزير كشور اظهار كرد: با هر نوع تجمع غيرقانونى 
ــورد مى كنيم. به  ــد برخ ــوى هر گروهى كه باش از س
ــنا عبدالرضا رحمانى فضلى در واكنش به  گزارش ايس
اعالميه تجمع عده اى در برابر وزارت ورزش و وزارت 
كشور گفت: ما قطعا با هر نوع تجمع غيرقانونى مقابله 
ــم هاى حاميان دولت در  مى كنيم. وى درباره لغو مراس
ــته يادآور شد: هيچ مشكلى نبوده است.  روزهاى گذش
ــهر دليجان اصال هيچ جلسه اى قرار نبود برگزار  در ش
ــود. در آمل هم مشكلى نبوده، فقط چند نفر معدود  ش
ــتند. رحمانى فضلى در  ــه اعتراضى داش در يك جلس
ــاى انتخابات مجلس نيز  مورد تبليغات برخى نامزده
خاطرنشان كرد: تبليغات در فضاى مجازى و واقعى اگر 
ــط خود فرد از هم اكنون آغاز شده باشد، تخلف  توس
بوده و به عنوان تبليغات غيرمجاز با آن برخورد مى شود. 
ــت دارد 75  ــخ به اين كه آيا صح ــور در پاس وزير كش
ــئوالن وزارت كشور به دولت گذشته تعلق  درصد مس

دارند گفت: اين مسأله شايعه است .

درخواست لغو ممنوع التصوير 
بودن رئيس دولت اصالحات 

يك نماينده مجلس نهم گفت: براى افزايش سرمايه 
ــتان محترم، ممنوع التصوير بودن  اجتماعى نظام، دادس
ــات را لغو كند. به گزارش  رئيس جمهور دوره اصالح
ــتور گفت:  ايلنا، كمال الدين پيرموذن در نطق ميان دس
ــابقه، اختالس گران و تشنج آفرينان  ويژه خواران پرس
ــر بر چهره اسالم و انقالب خدشه وارد ساخته  خودس
ــخصى  اند. مصلحت ايران و نظام ايجاب مى كند از ش
ــز تصميم گيرى،  ــت در مراك ــردن فعالي ــى ك و گروه
اجتناب شود. به جاى محكوم كردن همديگر و بزرگ 
ــيم و  كردن معايب ديگران به درد واقعى مملكت برس
ــمند اجتماعى نظام،  ــرمايه ارزش در جهت افزايش س
ــتانى محترم، ممنوع التصوير بودن رئيس جمهور  دادس
ــات را لغو كند، چرا كه اعتماد به افراد نيز  دوره اصالح
يكى از عناصر سيستم ارزشى ماست. نماينده اردبيل بيان 
داشت: چرا به فرموده امام راحل(ره) كه اظهار نموده اند 
فرق است بين نظارت و استيضاح و بين عيب جويى و 

انتقام گيرى بهاى كافى و وافى نمى دهيم.

اعالم ليست احزاب به هيات اجرايى
ــالمى در ادامه طرح  ــوراى اس نمايندگان مجلس ش
استانى شدن حوزه هاى انتخابيه مجلس تصويب كردند: 
ــت داوطلبان  ــس از تأييد صالحي ــزاب مى توانند پ اح
نامزدى حوزه هاى انتخابيه موجود استان فهرست خود 
را تنظيم و حداقل تا 24 ساعت قبل از شروع تبليغات 
انتخاباتى نامزدها به هيأت اجرايى استان اعالم كنند. به 
ــاس تبصره 1 ماده 4 طرح مذكور  گزارش ايسنا، براس
ــورت مى گيرد كه  ــوى احزابى ص ــت از س ارائه فهرس
طبق قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها و انجمن هاى 
سياسى و صنفى و انجمن هاى اسالمى و اقليت هاى دينى 
ــده مصوب 7 شهريور 1360 مجوز فعاليت  شناخته ش
ــت ائتالفى توسط احزاب  ــند، ارائه فهرس ــته باش داش
بالمانع است. احزاب موظف اند در هنگام ارائه فهرست 
ــتان موافقت كتبى نامزدها مبنى بر  به هيأت اجرايى اس

عضويت در فهرست را ارائه كنند. 
ــور ائتالف هاى ملى  ــاس تبصره 2 ماده مذك بر اس
ــكل مى گيرد بايد به اطالع ستاد  ــط احزاب ش كه توس
ــور برسد. بر اساس تبصره 3 ماده مذكور  انتخاباتى كش
چنانچه فرد يا افرادى از نامزدهاى مذكور در فهرست ها 
ــى نامزد پس از  ــت كتب ــه داليل قهرى يا به درخواس ب
ــش از برگزارى  ــاعت پي ــل تا 24 س ــام و حداق ثبت ن
ــوند حزب يا احزاب  ــت خارج ش انتخابات از فهرس
ارائه كننده فهرست مى توانند از ميان ساير داوطلبان تأييد 
صالحيت شده در حوزه انتخابيه موجود استان با رعايت 
ــت خود را تكميل كنند. همچنين  مفاد اين ماده فهرس
ــه اى مقرر كردند كه آراى  نمايندگان مجلس در مصوب
يك فهرست و ليست در انتخابات مجلس تنها يك راى 
براى هر كانديداى آن ليست محسوب شود. بر اساس 
ماده 5 طرح استانى شهرستانى شدن حوزه هاى انتخابيه 
ــالمى راى دهندگان در هر استان  ــوراى اس مجلس ش
ــك از حوزه هاى انتخابيه موجود  ــد براى هر ي مى توانن
استان از بين نامزدهاى مربوط به همان حوزه ى انتخابيه 
به ميزان تعداد كرسى هاى موجود، نماينده يا نمايندگان 
مورد نظر خود را انتخاب كنند. طبق تبصره يك اين ماده 
هر راى دهنده در استان مى تواند به عنوان يك فهرست 
ــاى مورد نظر اعم از  ــا به نامزد يا نامزده راى داده و ي
ــت با رعايت تعداد  منفرد يا از درون يك يا چند فهرس
كرسى هاى حوزه هاى انتخابيه موجود راى دهد. مطابق 
ــت داده  ــره 2، آرايى كه صرفا به عنوان يك فهرس تبص
ــده است براى هر يك از نامزدهاى آن فهرست يك  ش

راى محسوب مى شود.

الزام دولت به حفظ حقوق هسته اى
ــنهاد طرح الزام  نمايندگان مردم درخانه ملت با پيش
ــتاوردها و حقوق هسته اى ملت با  دولت به حفظ دس
ــه در بندى از آن آمده  صددرصد آرا موافقت كردند ك
همه تحريم ها به عنوان بخشى از توافقنامه در روز توافق 
به طور كامل لغو شود. به گزارش خانه ملت، متن كامل 
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اى 
ملت ايران كه در كميسيون امنيت ملى مورد اصالح قرار 
ــب نمايندگان در صحن  ــه و فوريت آن به تصوي گرفت

علنى رسيد، به شرح ذيل است:
ــت از منافع ملى و  ــتاى صيان ــاده واحده: در راس م
رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سالح هاى 
هسته اى، هر گونه نتايج مذاكرات هسته اى با كشورهاى 
1+5 در صورتى معتبر است كه الزامات ذيل به صورت 

شفاف رعايت شود:
1.كليه تحريم ها به عنوان بخشى از توافقنامه در روز 

توافق به طور كامل و يكپارچه لغو شود.
2. در چارچوب مصوبات شوراى عالى امنيت ملى، 
آژانس بين المللى انرژى اتمى مجاز به انجام نظارت هاى 
متعارف از سايت هاى هسته اى است. دسترسى به كليه 
ــاس غيرهسته اى، اسناد و  اماكن نظامى، امنيتى و حس

دانشمندان ممنوع است.
ــب دانش و فناورى  ــچ محدوديتى براى كس 3. هي
صلح آميز هسته اى و تحقيق و توسعه پذيرفته نيست و 

بايد مصوبات شوراى عالى امنيت ملى رعايت شود.
ــاس اصول 77و 125قانون اساسى،  تبصره 1: بر اس
ــى و  ــه مذاكرات بايد جهت تطبيق با قانون اساس نتيج

مصوبات قانونى به مجلس ارائه شود.
ــت روند  ــر امورخارجه موظف اس ــره 2: وزي تبص
اجراى توافقنامه را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراى 
ــالمى گزارش دهد. كميسيون امنيت ملى و سياست  اس
ــار گزارش روند  ــش ماه يك ب خارجى مجلس هر ش

حسن اجراى توافقنامه را به نمايندگان ارائه مى كند.

رهبر انقالب، هيئت امناى 
جامعه االمام الصادق را منصوب كردند

ــم انقالب  ــه اى رهبر معظ ــت اهللا خامن حضرت آي
اسالمى در حكمى با گراميداشت ياد و زحمات مخلصانه 
عالم مجاهد و روشن بين مرحوم آيت اهللا مهدوى كنى، 
ــة االمام الصادق را  ــه جامع اعضاى هيات امناى مؤسس
ــانى دفتر  ــوب كردند. به گزارش پايگاه اطالع رس منص
مقام معظم رهبرى، متن حكم رهبر انقالب اسالمى بدين 
شرح است: نقش مؤثر و شايسته دانشگاه امام صادق(ع) 
ــم مجاهد و  ــق آن بويژه عال ــت اندركاران صدي و دس
ــن بين مرحوم آيت اهللا مهدوى كنى از ابتدا تاكنون  روش
ــالمى  و تربيت  ــترش پژوهش هاى كاربردى اس در گس
ــى از نيازهاى كارشناسى و مديريتى نظام  و تأمين بخش
ــالمى بر هيچكس از آشنايان اين مؤسسه  جمهورى اس
ــت. براى تعالى و ادامه  اين نقش  ــيده نيس مبارك پوش
ــت و اعتالى اين حركت  ــا توجه به ضرورت صيان و ب
ــت بلند و  ــالمى كه به هّم ــى بر معارف اس علمى مبتن
زحمات مخلصانه مرحوم آيت اهللا مهدوى كنى اعلى اهللا 
مقامه پايه گذارى شده و به شكوفايى رسيده است، پس 
ــن و اطمينان بخش، نياز به  ــيم راهبردهاى روش از ترس
ــب با اهميّت اين دانشگاه، احساس  هيئت امنائى متناس
مى گردد، لذا حضرات آيات و حجج اسالم باقرى كنى، 
ــيّداحمد علم الهدى، سعيد مهدوى  آملى الريجانى، س
كنى، عليرضا امينى، احمد واعظى، سيّدعباس موسويان، 
سيّدمصطفى ميرلوحى و آقايان سيّدعال ميرمحّمدصادقى، 
دكتر على رضائيان و دكتر هادى همايون به عنوان هيات 
امناء مؤسسه جامعة االمام الصادق تعيين مى گردند كه در 
اّولين فرصت با بهره گيرى از ميراث و تجربيات گذشته 
و با رعايت راهبردهاى ابالغى كه به پيوست خواهد آمد، 
ــنامه جديدى مبادرت ورزند  به تنظيم و تصويب اساس
ــهاى جّدى خود نصاب اين  ــاس و با تالش تا بر آن اس
تشكيالت علمى را بعنوان يكى از مهمترين كانون هاى 
اعتالى معارف اسالمى و تحّول علوم انسانى در كشور 
ــند. حضور جناب آقاى آملى الريجانى در  ارتقاء بخش
صدر اين هيئت امناء فرصتى براى دستيابى هر چه زودتر 
ــاءاهللا. توفيقات آقايان  به اهداف مذكور خواهد بود انش

محترم را از خداوند متعال مسألت مى نمايم.

استيضاح وقت دولت و مجلس را 
مى گيرد 

ــاره به اينكه در  معاون پارلمانى رئيس جمهور با اش
ــرح و 93 اليحه در  ــال پايانى مجلس بيش از 130 ط س
ــت، تاكيد كرد: دولت و مجلس با  نوبت كار مجلس اس
ــور رسيدگى  تعامل و اولويت بندى بايد به نيازهاى كش
كنند. به گزارش ايسنا حجت االسالم مجيد انصارى در 
حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره 
ــوى رهبرى گفت:  همدلى و  به نامگذارى امسال از س
ــكل بگيرد.  ــى بايد با تعامل دولت و مجلس ش همزبان
ــا تالش مى كنيم با تعامل با مجلس به نيازهاى اصلى  م
ــيدگى كنيم و از عمر باقيمانده مجلس در  ــور رس كش
تعامل نمايندگان به خوبى استفاده كنيم. وى با بيان اينكه 
استيضاح وزرا حق قانونى نمايندگان مجلس است، خاطر 
نشان كرد: بايد با تشكيل جلساتى تالش كرد كه مشكل 
استيضاح را حل كرد زيرا استيضاح وقت زيادى از دولت 
و مجلس مى گيرد. البته رايزنى هايى انجام شده و جلسه 
غير علنى مجلس نيز جلسه بسيار خوبى بود. آقاى فانى 
نيز از نگاه مجلس از وزراى خوب هستند.اميدواريم اين 
ــه با آرامش كار خود را دنبال كند. انصارى در  وزارتخان
ادامه درباره افزايش درخواست هاى نمايندگان مجلس از 
دولت گفت:  امسال سال آخر مجلس است و نمايندگان 
سعى مى كنند مراجعات و درخواست هاى حوزه انتخابيه 
را پيگيرى كنند. تاكيد رئيس جمهور هم اين است كه با 
رعايت قانون نهايت تعامل مثبت با مجلس شكل بگيرد.

دستيابى به توافق هسته اى عادالنه 
رئيس سازمان محيط زيست در جريان سفر به نروژ 
ــت وزير اين كشور مالقات كرد.  با ارنا سولبرگ، نخس
ــنا معصومه ابتكار در اين مالقات ضمن  به گزارش ايس
تشريح سياست هاى اصولى ايران در ايجاد صلح و ثبات 
در منطقه و نيز پيشنهاد رئيس جمهور كشورمان مبنى بر 
جهان عليه خشونت و افراط گرى، اظهار داشت: داعش 
ــالمى ندارد. اين گروه با  ــالم و تعاليم اس ارتباطى به اس
سوء استفاده از نام اسالم به دنبال ايجاد خشونت و تنفر 
ــند. معاون  ــالم مى باش و مخدوش كردن چهره دين اس
رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست درخصوص 
گفت وگوهاى جارى هسته اى خاطرنشان كرد: دستيابى 
ــوازن كه بتواند كليه حقوق  ــه يك توافق عادالنه و مت ب
مشروع هسته اى ما را تضمين نمايد، مورد انتظار است. 
ــت هاى جمهورى اسالمى ايران  وى در خصوص سياس
در منطقه تصريح كرد: جمهورى اسالمى ايران با توجه 
ــتاى  به ظرفيت ها و توانمندى هاى خود همواره در راس
استقرار ثبات و امنيت پايدار در منطقه حركت نموده و 
ــخ به اظهارات طرف نروژى  خواهد كرد.ابتكار در پاس
ــرى تاكيد كرد: حقوق  ــائل حقوق بش درخصوص مس
بشر دغدغه همگانى بوده و نگرانى هاى موجود نسبت 
به وضعيت حقوق بشر در اروپا گوياى آن است. بر اين 
اساس مى توان از طريق گفت وگو، ديدگاه هاى متقابل را 

به يكديگر نزديك كرد.

مردم استحقاق بهبود وضعيت را دارند
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه «مردم هميشه در 
صحنه ايران اليق بهترين خدمات هستند» گفت: مردم 
استحقاق هرگونه تالش براى بهبود وضعيت معيشتى، 
فرهنگى و اجتماعى را دارند و اين بايد در حافظه تمام 
مسئوالن باقى بماند كه به واسطه حضور اين مردم است 
كه مسئوالن در مناصبشان قرار دارند و خدمت به مردم 
را بايد در تمام مسير سرلوحه برنامه هاى خود قرار دهند 
و از امور جناحى و گروهى و هواهاى نفسانى بپرهيزند. 
ــزارش اداره كل روابط عمومى قوه قضاييه، آيت اهللا  به گ
ــه مسئوالن عالى قضايى  صادق آملى الريجانى در جلس
با اعالم مراتب سپاس خود از حضور باشكوه قشرهاى 
مختلف مردم در مراسم استقبال و تشييع شهداى غواص 
گفت: استقبال و تشييع باشكوه و تحسين برانگيز شهدا 
ــهدا، آرمان هاى  ــق مردم را با ارواح طيبه ش رابطه عمي
انقالب و تمام كسانى كه در راه خدا و براى انقالب گام 
برمى دارند و هزينه مى كنند به خوبى نشان داد. وى اظهار 
كرد: بر اساس آنچه گفته شد از همه مردم عزيز كشورمان 
مى خواهم كه بر حسب دستور پيامبر اكرم(ص) حرمت 
ــه فراخور حال  ــخصى ب ــن ماه را نگاه دارند و هر ش اي
خويش شئونات اين ماه را رعايت كند كه اين وسيله اى 
ــتر از فيوضات اين ماه عزيز.  ــتفاده بيش است براى اس
جوانان ما توجه كنند كه پاره اى رفتارها با حرمت اين ماه 
سازگار نيست و همينطور بانوان گرامى توجه داشته باشند 
كه با حفظ عفاف و حجاب خويش راهى به سوى حق 

متعال براى خود باز مى كنند.

ــت در  ــر اطالعات، با بيان اينكه فعاليت حراس وزي
دانشگاه ها ظرافت و ويژگى هاى خاصى دارد، تاكيد كرد: 
ــگاه ها كار در حوزه خودى است و فضاى  كار در دانش
امنيت در جامعه اسالمى  بايد بدون كوچكترين رعب و 

وحشتى در دل مردم ايجاد شود.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم سيد محمود علوى 
ــگاه آزاد  ــت واحدهاى دانش در همايش مديران حراس
اسالمى گفت: تحصيل علم يكى از فضائل ارزشمندى 
است كه در آموزه هاى اسالمى و روايت ائمه به صورت 
خاص بر آن تاكيد شده است. وى با بيان اينكه فرشتگان 
خدا بالهايشان را زير پاى جويندگان علم و دانش پهن 
كرده اند، گفت: پيامبر اسالم و تمامى معصومين بر علم 
ــوزى تاكيد كردند و حتى قرآن كريم نيز با آيه اى در  آم
ــد و  ــه علم و قلم به حضرت محمد(ص) نازل ش زمين
خداوند را معلم انسان ها براى آموختن انديشيدن و فكر 

كردن معرفى مى كند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: اين كه 
ــرى در ابتداى دعوت خويش و در محيطى كامال  پيامب

ــان و مخاطبانش را به علم دعوت  بيگانه با علم اطرافي
ــان دهنده اهميت اين موضوع در دين مبين  مى كند نش
اسالم است اهميتى كه به خوبى درطول تاريخ به نمايش 
گذاشته شد و نتيجه آن رشد علم و دانش مسلمانان در 
دوران بعد از اسالم در تمامى  سرزمين هاى اسالمى  است. 
علوى با بيان اينكه فعاليت در محيط هاى علمى  ظرافت 
ــاى خاص خود را دارد و امنيت با آرامش از  و ويژگى ه
ــت ، تاكيد كرد: كار در محيط  الزامات محيط علمى  اس
دانشگاه به دليل وجود دانشمندان، اساتيد و دانشجويان 
ــت آنچنان كه ايجاد امنيت در اين  خاص و ظريف اس

محيط نيز فرهنگ و ويژگى هاى خاص خود را دارد.
ــاد امنيت در  ــرد: ايج ــات تصريح ك ــر اطالع وزي
محيط هاى علمى  به توجه به اهميتى كه دين مبين اسالم 
ــت بسيار خاص و ويژه است و  به علم و دانش داده اس
ــايش را در اين محيط ايجاد كرد  نمى شود امينت و آس

ولى به كرامت و شرافت انسان ها بى توجه بود.
علوى با بيان اينكه در جامعه اسالمى  امنيت با ايجاد 
استرس و دلهره در ميان مردم ايجاد نمى شود، گفت: اگر 

كشورهايى با ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم امنيت 
را بر پا مى كنند در جامعه اسالمى با توجه به آموزه هاى 
ــدام غير قابل قبول  ــالم و روايات متعدد ائمه اين اق اس
است. وى اظهار داشت: امنيت مورد خواست حكومت 
اسالمى امنيت توام با آرامش و نشاط در ميان مردم است 
زيرا در چنين شرايطى است كه پژوهشگر پژوهش خود 
را انجام مى دهد، هنرمند هنر خود را خلق مى كند و در 
ــكل ممكن در آن جامعه زندگى  كل مردم به بهترين ش
مى كنند. وزير اطالعات تاكيد كرد: مردم در فضايى ناامن 
و بدون امنيت حتى توان عبادت خدا و بندگى كردن او 
ــش امنيت جامعه موجب افزايش  را نيز ندارند و افزاي
ايمان مردم خواهد شد. وى با بيان اينكه يكى از وظايف 
نظام اسالمى، ايجاد امنيت براى مردم است، گفت: براى 
ايجاد امنيت هيچ منتى بر سر كسى نيست زيرا يكى از 
ــالمى  ايجاد امنيت است البته اين  وظايف حكومت اس
ــول دينى و اخالقى انجام  ــه نبايد با تخطى از اص وظيف
شود. علوى با بيان اينكه كار حراست دانشگاه ها كار در 
ــت، گفت: اصل نخستين و اولين در  حوزه خودى اس

اين امر اعتماد به مديران، اساتيد و دانشجويان و صيانت 
ــت. وى ادامه داد: نبايد فضاى  ــوق آنها اس از تمامى حق
استرس و اضطراب در دانشگاه ايجاد شود زيرا اين فضا 
خالقيت كش است به اين دليل است كه اسالم يكى از 
شروط پويايى و رشد جامعه را آرامش و امنيت قرار داده 
است. وزير اطالعات با بيان اينكه حراست دانشگاه ها و 
تمام نهادهاى امنيتى بايد براى مردم آرامش بخش باشند، 
ــم نهاد امنيتى رعب و وحشت در  گفت: اگر روزى اس
ــان هايى كه هيچ نيت سوئى نداشتند،  ميان مردم و انس
ايجاد كرد بايد به آسيب شناسى رفتار وروش هاى خود 
بپردازيم. علوى ادامه داد: حضرت محمد (ص) در هيچ 
دوره از حكومت اسالمى خود با رعب و وحشت امينت 
ايجاد نكردند و ما نيز بر اساس آموزهاى اسالمى در اين 
مسير گام بر مى داريم. وزير اطالعات با بيان اينكه فعاليت 
حراستى ها به گفته رهبر معظم انقالب اسالمى مجاهد 
خاموش است، تاكيد كرد: در مسير توليد امنيت بايد به 
ــم زيرا انجام كارها  دنيال كاهش خالف ها حركت كني

بدون خطا امكانپذير نيست.

دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت هاى 
دينى و مذهبى گفت: آنچه يك ملت را به پيش مى برد 
ــبب عقب ماندگى  ــت و همچنين آنچه س فرهنگ اس
ــت. به گزارش ايسنا ،  ــود فرهنگ اس يك ملت مى ش
ــم يادبود احمد  ــالم على يونسى در مراس حجت االس
قاضى و احمد شريفى از اساتيد برجسته ُكرد در تاالر 
مولوى دانشگاه كردستان اظهار كرد: علما و دانشمندان 
از جايگاه بااليى برخوردارند و عظمت جايگاه آنها به 
ــت كه  ــانى، الهى و فرهنگى اس دليل هدف واالى انس
ــاره به اينكه فرهنگ مجموعه  دنبال مى كنند. وى با اش
ارزش هاى يك ملت و يا يك قوم است، افزود: مقوله 
فرهنگ شامل زبان، آداب و رسوم، دين، تاريخ و همه 
ارزش هاى يك ملت است. دستيار ويژه رئيس جمهور 
ــبب  در امور اقوام و اقليت هاى دينى ادامه داد: آنچه س
پيشرفت، تقدم و زنده بودن يك قوم و يا مليت مى شود 

برجستگى هاى ويژه اى است كه در فرهنگ آنها وجود 
ــوال كه مهمترين ويژگى قوم  دارد. وى با طرح اين س
كرد چيست؟، بيان كرد: برخى سعى كرده اند كردها را 
گونه اى تعريف كنند كه شايسته خودشان است نه مردم 
كرد، و كسانى كه با كردها يك عمر جنگيده اند كردها 
را مردمى خشن، نامهربان، قانون گريز جلوه مى دهند و 
مايلند كردها را قومى معرفى كنند كه در افق و گستره 
ــى تاكيد كرد: اين نگاه  ــران زمين جايى ندارد. يونس اي
توهم آميز و تهديد محور با نگاه فرهنگى از بين مى رود 
و همه زيرساخت ها و موانع توسعه سياسى و اقتصادى 
نيز از سر راه برداشته مى شود. دستيار ويژه رئيس جمهور 
در امور اقوام و اقليت هاى دينى با عنوان اينكه بايد در 
مورد كردستان از ريل امنيتى به ريل فرهنگى تغيير مسير 
دهيم، تصريح كرد: بايد تنگ نظرى ها و خود دشمنى ها 
كنار گذاشته شود و ملى فكر كرد و محلى عمل كرد. 
ــتعدادهاى  ــل ها و اس وى با بيان اينكه بايد همه پتانس
ــران در خدمت مردم ُكرد قرار گيرد، ذكر كرد: بايد با  اي
تبيين شخصيت هاى بزرگ فرهنگى كردستان، مرزهاى 
موهوم تحقير قومى اين استان از بين برود. دستيار ويژه 
رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت هاى دينى با اشاره به 
اينكه توهم اينكه كردستان از ايران جداست، يك توهم 
ضدكردى است، بيان كرد: اينكه زبان ُكردى را يك زبان 

جدا از زبان فارسى بدانيم يك تفكر ضد ُكردى است.

معاون نظارت و بازرسى امور توليد سازمان بازرسى 
ــبت به قانون گريزى در  ــور با ابراز تاسف نس كل كش
ــكالى كه اكنون در برخى  برخى دستگاه ها گفت: اش
دستگاه ها مشاهده مى شود، نقض مقررات در سطوح 
ــت كه اگر مقامات و  ــت. اين در حاليس مختلف اس
مسئولين دستگاه ها خود در اجراى ضوابط و مقررات 
ــتاز بوده و به جد پيگير اجراى قانون باشند طبعًا  پيش
بدنه كارشناسى و سطوح جامعه تبعيت كرده و تأسى 
ــمتى  ــنا، محمدجواد حش مى پذيرند. به گزارش ايس
ــتان  ــتان سيس در آئين توديع و معارفه بازرس كل اس
ــاس قانون اساسى سازمان  ــتان گفت: بر اس و بلوچس
بازرسى كل كشور، دو وظيفه بسيار مهم بر عهده دارد 
ــن اجراى امور» و «اجراى صحيح  كه «نظارت بر حس
قوانين» است كه اگر اجراى صحيح قوانين اتفاق بيفتد 
و قوانين به خوبى اجرا شود، طبيعتاً حسن جريان امور 
در ساختارها و دستگاه ها نيز اتفاق خواهد افتاد. وى با 
اشاره به مشكالت و دشوارى هاى سازمان بازرسى كل 
كشور گفت: اجراى وظايف سازمان بازرسى با توجه 
به قانون گريزى موجود بسيار سخت است. تجربه كار 
بازرسى نشان داده هر كجا فساد و انحراف مشاهده  شده 
بالاستثنا به خاطر نقض قانون و قانون گريزى است. از 
سوى ديگر هر كجا امور بر اساس ضابطه و قاعده پيش 
رفته، امور به سالمت، سهل و آسان طى شده و مردم در 

بخش هاى مختلف جامعه از بركات آن بهره مند هستند. 
حشمتى افزود: تالش دستگاه هاى نظارت كننده اجراى 
درست قوانين است تا حسن جريان امور خودبه خود 
ــن  ارتباط نيازمند يك بدنه  ــود. قاعدتاً در اي محقق ش
كارشناسى قوى هستيم. وى با اشاره به نيازهاى كشور 
گفت: كشور به رونق توليد، اشتغال، تجارت و سهل و 
آسان شدن اين امور به جهت وضعيت و هجمه اى كه 
ــه دليل تحريم هاى ظالمانه در آن قرار داريم، نيازمند  ب
است. اگر قرار است از اين گردنه سربلند بيرون بيايم 
ــود. معاون نظارت و  قطعاً بايد به توليد توجه ويژه ش
ــى امور توليد سازمان بازرسى كل كشور تاكيد  بازرس
كرد: اصوالً عامل بقاى نظام هاى مردم ساالر - كه نظام 
ــت - همراهى مردم با  ــاالر دينى اس ما از نوع مردم س
ــتگاه ها و مقامات و مسئولين مهم است. برقرارى  دس

اين رابطه بسيار حائز اهميت است. 

كارى به گرايش سياسى مسووالن نداريم فرهنگ باعث پيشرفت يا عقب ماندگى يك ملت مى شود

گروه سياسى – كورش شرفشاهى: آخرين بقاياى 
ــهيد غواص به پايتخت ايران اسالمى بازگشت.  175 ش
ــته بود كه همين صحنه بيانگر  ــت اين غواصان بس دس
ــمنان ميهن  ــهداى ايران و بى رحمى  دش مظلوميت ش
اسالمى  ايران است. به همين دليل تشييع اين عزيزان با 
استقبال بى سابقه اى رو به رو شد. مردمى  كه براى تشييع 
ــهيدان غواصان آمده بودند با خلوص نيت آمده  اين ش
بودند و هرگز به دنبال كسب منافع شخصى يا سياسى 

نبودند. 
ــاهد اين بوديم كه اين فضاى  اما با كمال تاسف ش
ــت بازان  ــت بعضى سياس ملكوتى چگونه بازيچه دس
شد. در اين رابطه بسيارى از مسووالن و صاحب نظران 
لب به اعتراض گشودند و اين رفتار را زشت شمردند. 
سخنگوى دولت درواكنش به شعار دادن عليه دولت در 
مراسم تشييع شهدا گفت : كسانى كه با هر انگيزه اى در 
ــعار مى دهند خالف مصالح  مجامع ملى عليه دولت ش
ملى عمل مى كنند. به گزارش ايسنا محمدباقر نوبخت 
ــيه جلسه هيأت دولت تصريح كرد: اتفاقات با  در حاش
ــت. وى اظهار كرد:  توصيه هاى رهبرى در تعارض اس
كسانى كه دغدغه هاى خود را در مراسم هاى ملى اعالم 
مى كنند يك فرصت ملى را تضعيف كرده و منافع ملى را 

تحت تاثيرقرار مى دهند.

ــى از اظهارات مقام  ــان كرد: تاس نوبخت خاطر نش
معظم رهبرى منافع ملى را تامين مى كند.

ــران در مجلس  ــى مطهرى نماينده ته همچنين عل
ــم تشييع  ــالمى  رفتار برخى افراد در مراس ــوراى اس ش
ــت و گفت:  ــواص را نوعى تندروى دانس ــهداى غ ش
ــيدن به هدف هاى سياسى كار  مصادره شهدا براى رس
ــت. ما معتقديم كه شهدا زنده اند و نزد خدا  غلطى اس
ــب آزردگى  ــا اين كارها موج ــد. قطع روزى مى خورن
ــا درباره  ــرى در گفت وگو با ايرن ــت. على مطه آنهاس
ــييع شهداى  ــتفاده برخى از افراد در جريان تش سوء اس
غواص و توهين به مسووالن كشور و تيم مذاكره كننده 
افزود: مصادره شهدا به هدف هاى سياسى، كار درستى 
نيست يعنى اين كه ما به شكلى جلوه دهيم كه اگر اين 
شهدا بودند طرفدار فالن گروه بودند، غلط است، همان 
ــهدا گرايش هاى مختلف  طور كه امروز خانواده هاى ش
ــى دارند. وى اظهار داشت: آنها هدفشان دفاع از  سياس
اسالم بوده و نبايد هدف هاى شخصى و گروهى خود 
را به آنها تحميل كنيم و كارهايى كه در اين برنامه انجام 
شد خالف نظر رهبر انقالب است، چون ايشان تصريح 
كرده اند كه ما نبايد مسووالن مذاكره كننده را خائن بدانيم 
و سوء ظن به آنها داشته باشيم. نماينده تهران با اشاره به 
ــم حدود دو ساعت در كنار جايگاه  اينكه در اين  مراس

بوده است، خاطر نشان كرد: كل مراسم، مراسمى حماسى 
و خوب بود و بايد روحيه جهاد اسالمى هميشه در مردم 
ما زنده باشد اما اين كه ما به تهييج احساسات و عواطف 
اكتفا كنيم و از اقناع عقل غافل بمانيم كار درستى نيست، 
ــه درباره واقعه كربال، هم بايد به تحريك  همان طور ك
عواطف بپردازيم و هم به تحليل واقعه و اقناع عقل ها. 
وى افزود: به هرحال نبايد بزرگداشت شهدا را وسيله اى 
ــى قرار دهيم. از سوى  براى تسويه حساب هاى سياس
ديگر يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
قطعا اهانت به مسئوالن كشور بايد مورد رسيدگى قرار 
گيرد، تا عده اى خارج از دايره قانون از الفاظ توهين آميز 
ــتفاده نكنند. اسماعيل  ــبت به مسئوالن كشورى اس نس
جليلى در گفت و گو با ايلنا، افزود: طبق قانون توهين به 
ــمى و سياسى كشور جرم است و اين اقدام  مقامات رس
نه تنها جايز و اخالقى نيست، بلكه اقدامى خالف قانون 
است. نماينده مسجد سليمان افزود:  توهين به مقامات 
كشورى از جمله رئيس مجلس و رئيس جمهور اگر با 
ــد، قطعا بايد مورد رسيدگى  صراحت اتفاق افتاده باش
ــتفاده  قرار گيرد، تا عده اى با چنين اقداماتى كه سوءاس
ــم ملى است، خارج از دايره قانون از الفاظ  از يك مراس

توهين آميز نسبت به مسئوالن كشورى استفاده نكنند.
همچنين حسين كنعانى مقدم در گفت وگو با ايلنا، با 

اشاره به توهين يكى از مداحان حاضر در مراسم تشييع 
پيكر شهداى غواض به روساى جمهور و مجلس گفت: 
ــتند، بلكه اين مقام معظم  مداحان سخنگوى نظام نيس
رهبرى هستند كه بايد مواضع و راهبردهاى كالن كشور 
را مشخص كنند. وى ادامه داد: كسانى كه خود را مدعى 
ــهدا مى دانند و در برنامه هايى  حمايت از خون و راه ش
نظير اين مراسم آنها توهين ها را به مسئوالن عالى نظام 
انجام دادند و از مراسم تشييع شهدا را جناحى مى كنند، 
طرفدار شهدا نيستند، بلكه مى خواهند از خون شهدا براى 
منافع سياسى خود سوء استفاده كنند. اين فعال سياسى 
اصولگرا با يادآورى جايگاه رفيع مداحان اظهار داشت: 
اگر قرار است مداحان وارد كشمكش هاى سياسى شوند، 
ديگر جايگاه رفيع مداحى اهل بيت را ندارند، لذا جامعه 
مداحان بايد با اين افراد برخورد كنند. كنعانى مقدم گفت: 
راهش اين نيست صحنه اى كه مردم براى بدرقه شهدا 
آمده اند ، به صحنه سوءاستفاده براى غرض هاى سياسى 
مبدل شود و مردم را وارد كشمكش هاى سياسى كنند. 
از سوى ديگر وزير كشور در خصوص حواشى تشييع 
شهدا و توهين به رئيس جمهور و رئيس مجلس گفت: 
ــه را دعوت  ــخنران مربوط ــن مورد نهادى كه س در اي
ــئوليت را برعهده دارد و حتما از اين افراد  مى كند، مس

خواسته مى شود كه بگويند چه اتفاقى افتاده است.

واكنش مسووالن و صاحب نظران به حاشيه هاى مراسم تشييع 175 شهيد غواص:
مصادره شهدا براى رسيدن به هدف هاى سياسى، كار درستى نيست
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