
معاون پارلماني رييس جمهور :
دخالت شوراي نگهبان در موضوع خالقي قانوني نيست

گ�روه سياس�ي| مع��اون پارلمان��ي 
رييس جمهور ب��از هم مواض��ع دولت را 
تكرار كرد؛ مواضعي كه همچنان حكايت 
از پافش��اري دولتمردان از اجرايي شدن 
قان��ون، ب��راي راه يافتن منتخ��ب مردم 
اصفهان به بهارس��تان دارد. مينو خالقي 
حاال در صف حاميان خود، جمع كثيري 
از بزرگان را جاي داده اس��ت، به كليد واژه 
اصلي سخنراني هاي آنان تبديل مي شود، 
در ميهماني هاي آنها ش��ركت مي كند و 
حتي تالش آنان را براي جلوگيري از رويه 
شدن تصميم جديد نهاد نظارتي انتخابات، 
برانگيخته است. در هفته هاي پاياني مانده 
به آغاز به كار دهمين دوره مجلس شوراي 
اسالمي، از هيچ تالشي براي تكميل ليست 

انتخابات اصفهان دريغ نمي شود. نه اينكه 
دولتمردان در اين راه، روش��ي غيرقانوني 
را برگزينند، دولتم��ردان بر اين باورند كه 
رد صالحي��ت پس از برگ��زاري انتخابات 
وجاه��ت قانوني ن��دارد. مجي��د انصاري 
كه ب��راي دومين بار به اين اقدام ش��وراي 
نگهبان اعتراض خ��ود را مطرح مي كند، 
با بي��ان اينك��ه دخالت ش��وراي نگهبان 
در رد صالحي��ت مين��و خالقي، منتخب 
مردم اصفهان ب��راي مجلس دهم پس از 
برگزاري انتخابات وجاهت قانوني ندارد، 
مي گويد: »پس از برگزاري انتخابات تنها 
مرجع صالح براي رسيدگي به اعتبارنامه 
منتخبان م��ردم، خود مجلس ش��وراي 
اسالمي است«. حجت االسالم والمسلمين 

مجيد انصاري در گفت وگو با ايلنا، با اشاره 
به آخرين وضعيت مينو خالقي، منتخب 
مردم اصفه��ان در انتخابات مجلس دهم 
كه راهيابي قطعي او به مجلس ش��وراي 
اس��المي پس از مطرح شدن نظر شوراي 
نگهبان در هاله اي از ابهام قرار گرفته است، 
اظهار داش��ت: »اين كار در اين مرحله نه 
در حوزه ش��وراي نگهبان ك��ه در حوزه 
وزارت كشور اس��ت«. انصاري به سخنان 
رييس جمهور هم اشاره كرد و با تاييد نظر 
حسن روحاني در خصوص اجراي قانون 
در مورد منتخب اصفهان افزود: همان طور 
كه رييس جمهور نيز مط��رح كردند و در 
نامه رحماني فضلي، وزير كشور به شوراي 
نگهبان نيز تاكيد ش��ده، بعد از برگزاري 

انتخابات و گرفتن راي مردم، به هيچ وجه، 
رس��يدگي به صالحيت منتخبان مردم 
توسط شوراي نگهبان قانوني نيست، چون 
وظيفه شوراي نگهبان مربوط به مراحل 
قبل از گرفتن راي از مردم و انتخابات است. 
معاون پارلمان��ي رييس جمهور در تاكيد 
مقام مجلس جديد براي تاييد اعتبارنامه 
نمايندگان تصريح كرد: »ابطال انتخابات 
در اين مرحله كه مردم به كانديدايي راي 
داده و او را بعد از تاييد صالحيت ش��وراي 
نگهبان انتخاب كرده اند، وجاهت قانوني 
ندارد و تنها خود مجلس شوراي اسالمي 
اس��ت كه مرجع صالح براي رسيدگي به 
اعتبارنامه هاست كه در گذشته هم سابقه 

داشته است«. 
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سردار دهقان: محدوديتي در برگزاري رزمايش ها نداريم
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: براي برگزاري رزمايش ها در مناطق تحت نفوذ، هيچ محدوديتي نداريم. به گزارش ايلنا، سردار حسين دهقان، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر حق 
حاكميت جمهوري اسالمي ايران بر آب هاي خليج فارس و بخشي از درياي عمان گفت: جمهوري اسالمي ايران در هيچ زمينه اي فرا تر از حقوق بين الملل تعريف شده در  آب هاي ساحلي، منطقه اي و آزاد دنيا 
ادعايي ندارد. ما هيچ محدوديتي در برگزاري برنامه هاي نظامي نداريم و آنهايي كه از هزاران كيلومتر آن طرف تر آمدند و مدعي برقراري امنيت در منطقه هستند بايد بدانند حضورشان عامل ناامني است. 

دعوت 1۳ چهره شاخص 
كرماني از مردم براي 

استقبال از رييس جمهور
13چهره شاخص كرماني در پيامي از 
عموم مردم كرمان جهت ش��ركت در 
مراسم استقبال از رياست محترم جمهوري و هيات 
محترم دولت دعوت به عمل آوردند. بزرگان اس��تان 
كرمان در پيامي از عموم مردم كرمان جهت شركت 
در مراسم اس��تقبال از رياس��ت محترم جمهوري و 
هيات محترم دولت دعوت به عمل آوردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني گفتارنو، در اين پيام آمده است: 

بيست و يكم ارديبهش��ت ماه، ديار كريمان ميزبان 
رييس جمهور محترم و محبوب كش��ورمان، جناب 
حجت االس��الم والمس��لمين دكترحسن روحاني و 
هيات محت��رم دولت در قال��ب كاروان تدبير و اميد 
اس��ت.  اول آنك��ه اين س��فر فرصتي اس��ت تا مردم 
قدرشناس اس��تان كرمان يك بار ديگر همبستگي 
دولت وملت را در نظام مقدس جمهوري اسالمي در 
منظر همگان به تصوير كش��ند و با حضور پرشور در 
مراسم استقبال، مراتب تقدير و تكريم خود را نسبت 
به دولتمرداني كه در مدت قريب به سه سال از دولت 
يازدهم با تدبير و تالش موجد حركت هاي اساس��ي 
در عرصه سياس��ت خارجي و داخل��ي بوده اند، ابراز 
نمايند. از سوي ديگر، حضور عالي ترين مقام اجرايي 
كشور و اعضاي محترم هيات دولت و طرح مسائل و 
مطالبات اساسي استان توسط مسووالن امر و اتخاذ 
تصميمات الزم مي تواند اقداماتي مهم در روند توسعه 
همه جانبه استان را رقم زند. بر اين باوريم كه حضور 
پر شور و شكوه شما مردم فهيم و نجيب در استقبال 
از كاروان تدبير و اميد صحنه هاي جاوداني از بزرگي 
و قدرشناسي را در استان پهناورمان به ثبت خواهد 
رساند. استاني كه صفحات تاريخ آن مزين به رشادت، 
ش��هامت و ايثار سرداران ش��هيدش در هشت سال 
دفاع مقدس بوده و مفتخر به داش��تن بزرگمرداني 
همچون حض��رت آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني و 
دكتر ش��هيد محمدجواد باهنر است. ضمن دعوت 
از ش��ما هم اس��تاني هاي ارجمند جهت شركت در 
مراسم استقبال از رياست محترم جمهوري و هيات 
محترم دولت و خلق رويدادي تاريخي و به يادماندني، 
اميدواريم كه اين اتفاق منش��ا ب��ركات فراوان براي 

استان و مردمان نجيب آن باشد. 
*محمدجواد حجتي كرماني - سيدمحمود دعايي - 
حسين هاشميان - سيد حسين مرعشي - محمدرضا 
باهنر - حميد ميرزاده - محسن جاللپور - مصطفي 
موذن زاده - محمد علي كريمي - احمد مرادعليزاده 
- سيد حسن خوشرو - مهدي رجبعلي پور - اسداهلل 

رضوي

جلس��ه ديروز مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام به 
رياس��ت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني تش��كيل شد 
و در آن، بررس��ي و تدوين سياس��ت هاي كلي نظام 
قانون گذاري كش��ور ادامه يافت و دو بند ديگر از اين 
سياست ها به تصويب رس��يد. به گزارش تسنيم در 
اين جلسه، كه مدعويني شامل: وزير اطالعات، رييس 
كميسيون قضايي و حقوقي و معاون قوانين مجلس 
شوراي اسالمي، قائم مقام وزير كشور و معاون حقوقي 
رييس جمهور نيز حضور داشتند، مواد ذيل به عنوان 
سياست هاي كلي نظام قانونگذاري كشور به تصويب 
رسيد. ايجاد سازوكار الزم براي تضمين عدم مغايرت 
مصوبات مراج��ع تصويب كننده قواني��ن و مقررات 
الزم االجرا با موازين اسالمي و قانون اساسي و انطباق 
و عدم مغايرت آنها با سياست هاي كلي نظام- تعيين 
حدود اختيارات و صالحي��ت مراجع وضع قوانين و 
مقررات الزم االجرا با ارايه تعريف روشن و مشخص از 
قانون، مقررات، »آيين نامه، تصويب نامه و بخشنامه 
موضوع اصل 138«، »قانون آزمايش��ي و اساسنامه 
موض��وع اص��ل 85 «، »برنامه و خط مش��ي دولت و 
تصميمات موض��وع اصل 134 و آراي وحدت رويه و 
ضوابط موضوع اصل 161« و ساير مقررات الزم االجرا 
و همچني��ن طبقه بندي و تعيين هرم سياس��ت ها، 
قوانين و مقررات كشور براساس نص يا تفسير اصول 
قانون اساسي حس��ب مورد از طريق مجلس شوراي 

اسالمي با اولويت تقديم اليحه. 

در جلسه ديروز مجمع تشخيص 
مصلحت نظام

تصويب دو بند از سياست هاي 
كلي نظام قانون گذاري كشور

سرخط خبرها خبر  انتخابات

موضوع ابطال 
آراي يكي 

از داوطلبان 
انتخابات دوره 

دهم مجلس 
شوراي 
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اصفهان هفته 

گذشته به 
اين هيات 

ارجاع شده 
است كه نتايج 

بررسي ها 
ان شاءاهلل 

به زودي جهت 
استحضار مقام 

معظم رهبري 
مدظله العالي 

تقديم خواهد 
شد

خبر روز

  از سوي جهانگيري؛ ميزان جرايم تخلفات قانون 
نظام صنفي ابالغ شد. فارس

  با تاكيد بر اجراي طرح هاي مرتبط با سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي؛ جلس�ه هماهنگي س�فركاروان 
تدبير و اميد به كرمان با حضور روحاني برگزارشد. 

ايلنا
  قاضي زاده، نماينده مشهد: جبهه پايداري با عارف 

براي رياست مجلس مذاكره نكرده است. تسنيم
  س�ردار نقدي: روباه پير آدم ه�اي خودفروش را 
ب�راي رواج زبان نح�س خود به كار گرفته اس�ت. 

تسنيم
  حدادع�ادل: اگر هنرمند حمايت نش�ود بعضا به 

سمت آثار نازل خواهد رفت. فارس
  جانشين معاونت امور بس�يج و فرهنگ دفاعي 
ستاد كل نيروهاي مسلح: س�پاه جايگزين ارتش 

نيست. مهر

 نظر نهايي درباره مينو خالقي 
به رهبري تقديم مي شود 

پرونده منتخب سوم اصفهان در هيات حل اختالف قوا 

ن�ه��اد  ف�ارس��ي  س��ل�مان  مس��ج�د 
رياست جمهوري، شاهد مدعاي دولتمردان 
مي ش��ود؛ ش��اهدي كه در ميان صف هاي 
راه يافتگان به مجلس ده��م، مينو خالقي 
را ه��م ج��اي مي دهد تا س��ناريوي حرف 
دولت را به نمايش عمل برس��اند. نفر سوم 
انتخاب��ات اصفهان، با حض��ور در تهران به 
دعوت اميدها لبيك گف��ت و پس از آن در 
ضيافت شام رييس جمهور شركت كرد، تا 
همچنان عدد 18 براي زنان پارلمان حفظ 
ش��ود. عددي كه بارها از سوي دولتمردان 
عن��وان مي ش��د و پيش بيني ه��ا را بر اين 
مدار قرار مي داد كه وزارت كش��ور از تمام 
ظرفيت هاي خ��ود براي امضاي اعتبارنامه 
خالق��ي اس��تفاده خواهد ك��رد، اما تحول 
جديدي يافت. ديروز و درس��ت در زماني 

كه نخس��تين عكس ها از حضور منتخب 
م��ردم اصفهان با ظاهري خندان منتش��ر 
مي شود، نماينده پيگير مشكالت او خبر از 
رسيدگي به پرونده در هيات حل اختالف 
قوا مي ده��د. نماينده ته��ران در مجلس 
شوراي اسالمي با اعالم خبر ارجاع پرونده 
مينو خالقي به هيات عالي حل اختالف قوا، 
در مورد زمان رسيدگي به اين پرونده كه آيا 
به قبل از افتتاحيه مجلس دهم مي رس��د 
يا نه، مي گويد: باي��د ببينيم نتيجه به كجا 
مي رسد، نظر هيات حل اختالف مشورتي 
است و حكم قاطع نيست. در اين زمينه راه 
استفسار قانون نيز وجود دارد و مي توان هر 
دو راه را به طور م��وازي رفت و حتي امكان 
طرح استفس��اريه در همي��ن مجلس نيز 
وجود دارد. در همين حال، دبيرخانه هيات 
عالي اختالف نيز، هفته گذشته را به عنوان 
زمان ارجاع اين پرونده اعالم كرده و عنوان 

مي كند: »نتايج بررس��ي هاي هيات عالي 
حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه 
در مورد آراي منتخب سوم مردم اصفهان 
به زودي جهت استحضار مقام معظم رهبري 
تقديم ايشان مي شود«. يك منبع آگاه در 
دبيرخانه هيات عالي حل اختالف و تنظيم 
روابط قواي س��ه گانه اعالم كرد: »موضوع 
ابطال آراي يكي از داوطلبان انتخابات دوره 
دهم مجلس شوراي اس��المي در اصفهان 
هفته گذشته به اين هيات ارجاع شده است 
كه نتايج بررسي ها ان شاءاهلل به زودي جهت 
استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي 

تقديم خواهد شد.« 
دومين پرونده دولت در هيات عالي

ارجاع پرونده اي اختالف��ي به هيات عالي 
اختالف ق��وا براي دومين بار اس��ت كه در 
اين دولت انجام مي شود. قانون »حمايت از 
آمران به معروف و ناهيان از منكر« نخستين 

مورد اختالفي اس��ت ك��ه از همان مراحل 
ابتدايي بررس��ي در مجل��س بحث برانگيز 
ش��ده بود. آنقدر بح��ث برانگيز كه موجب 
ارس��ال نامه رييس جمهور به رهبر معظم 
انقالب ش��د تا پرونده از س��وي ايش��ان به 
هيات عالي حل اختالف ارجاع شود. حال 
پس از قان��ون امر به معروف و نهي از منكر، 
اين بار هم حل مشكل مينو خالقي در گرو 
نظر اعضاي اين هيات است. هيات عالي حل 
اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه يكي 
از اركان نظام اس��ت كه رييس آن از سوي 
رهبر معظم انقالب تعيين مي ش��ود. اين 
هيات جداي از مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اس��ت كه آن هم تحت نظارت رهبر 
معظم انقالب و با ه��دف رفع اختالف بين 
دولت، مجلس و ش��وراي نگهب��ان ايجاد و 
در قانون اساس��ي ايران تصريح شده است. 
هم اكنون رياس��ت اين هي��ات را آيت اهلل 
محمود هاشمي شاهرودي بر عهده دارد و 
حجت االسالم سيدمحمد حسن ابوترابي، 
س��يدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي 
و س��يدصمد موسوي خوش��دل به عنوان 
اعض��اي آن هي��ات عالي براي ي��ك دوره 
پنج ساله انتخاب ش��ده اند. دوره اي كه در 
آخرين ماه هاي حضور خود قرار دارد، اين بار 
يكي از جنجالي ترين پرونده ها را براي حل و 

فصل در اختيار دارد. 

نام خالقي در ليست وزارت كشور نبود
اما در ميان اين خبره��ا، اطالعاتي هم در 
خصوص داليل عدم حضور خالقي در بين 
دعوت شدگان به مراسم صبح ديروز مجلس 
اعالم مي شود كه نشان از كناره گيري وزارت 
كشور از ملحوظ داشتن نام نفر سوم اصفهان 
در ليس��ت نمايندگان دارد. علي مطهري 
گفت: رواب��ط عمومي مجلس ب��ه عنوان 
يك نهاد قانوني بايد براساس ليست وزارت 
كشور از منتخبين مجلس دعوت مي كردند 
كه چون اس��م وي در ليست وزارت كشور 
نبود، خود به خ��ود دعوت نش��دند اما در 
همايش اصالح طلبان ب��راي اينكه دعوت 
سياس��ي و فراكس��يوني بود، خانم خالقي 
دعوت ش��دند. وي با اشاره به دعوت حسن 
روحاني از مينو خالقي گف��ت: نظر دولت 
اين است كه خانم خالقي نماينده مجلس 

است و طبعا از وي در 
ضيافت شام 

ت  ع��و د
ك��رده 

بود. 

گروه سياسي


