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منحصر دانستن دين در امور ظاهري، اشتباهي فاحش است
يادگار گرامي امام با تاكید بر منحصر نبودن دين به امور شرعي و ظاهري، گفت: اينكه مردم به راحتي بتوانند كنار هم زندگي كنند، حرف شان را بزنند و در حوزه هاي سیاسي، اقتصادي، قضايي و... از عدالت 
برخوردار باشند و احجاف در حق آنها صورت نگیرد از بزرگ ترين شعائر ديني است. به گزارش جماران، سید حسن خمیني تاكید كرد: البته اسالمي بودن در امور شرعي و ظاهري خالصه نمي شود و يكي از 
اشتباهات فاحش اين است كه فكر كنیم دين منحصر به اين امور است؛ گرچه قطعا اينها از اجزاي دين هستند اما آزادي و استقالل نیز در زمره بزرگ ترين ارزش هاي ديني است.

پورمحمدي رفتن از معاونت 
سیما را تايید كرد

چهره جام جم دوباره عوض مي شود. بعد 
از رفتن سرافراز، حاال معاون سيماي او 
هم خبر رفتنش را تاييد كرده است. اين بار كار مديران 
ج��ام جم حتي ب��ه تثبيت در جايگاه جديدش��ان هم 
نرس��يد. 18 ماه آنقدر زمان طوالني اي نيست كه صدا 
و س��يمايي ها به تركيب سراس��ر تغيير كرده مديران 
دوران س��رافراز عادت كنند. آنها عادت نكرده بايد در 
انتظار تركيب جديدي باشند.  خبر رفتن پورمحمدي 
از جام جم يكي از نخس��تين زمزمه هايي بود كه بعد از 
آمدن علي عس��كري بر س��ر زبان ها افتاد. حاال خود او 
در گفت وگو با ايس��نا با تاييد اين خبر، از سيدمرتضي 
ميرباقري به عنوان جايگزين خ��ودش نام برد و افزود: 
در هفته اي كه گذشت، جلس��اتي با حضور عبدالعلي 
علي عسكري )رييس سازمان صداوسيما( برگزار و در 
نهايت، تصميم گرفته شد كه سيدمرتضي ميرباقري به 
عنوان معاون جديد س��يما معرفي شود.  پورمحمدي 
همچنين از معرفي ش��دن ميرباقري به عنوان معاون 
سيما در چند روز آينده خبر داد. علي اصغر پورمحمدي 
در حالي از معاونت س��يما مي رود كه قرار بود دوشنبه 
آينده، با خبرنگاران نشستي با هدف معرفي برنامه هاي 
سيما در ماه رمضان داشته باشد.  او كه با انتخاب شدن 
محمد سرافراز به عنوان رييس س��ازمان صداوسيما، 
معاون سيما شده بود، به مدت حدود 18 ماه اين سمت 
را عهده دار بود. همچنين سيدمرتضي ميرباقري كه به 
عنوان گزينه جايگزين پورمحمدي معرفي مي شود، در 
دوره رياست سيدعزت اهلل ضرغامي، معاون سيما بود و 
س��پس جاي خود را به علي دارابي داد. مساله اصلي اما 
اين اس��ت كه در روزهاي آينده چه اندازه از اين دست 

اخبار از جام جم به بيرون مخابره خواهد شد. 

مراسم س��الگرد مهندس عزت اهلل س��حابي با حضور 
جمعي از ياران وي و فعاالن سياسي اصالح طلب برگزار 
شد. به گزارش ايلنا، در اين مراسم ابراهيم يزدي، محمد 
توسلي، احسان ش��ريعتي، اميرخسرو دليرثاني، مينو 
مرتاض��ي لنگرودي، بهمن احمدي عمويي، حس��ين 
انصاري راد، حضور داشتند. در اين مراسم ابراهيم يزدي 
با بيان اينكه عزت اهلل سحابي به معناي واقعي كلمه عزت 
بود و عزت داشت، از شخصيت سحابي به عنوان مردي 
ياد كرد كه به گواه دوست و دشمن شايسته احترام بود. 
سارا ش��ريعتي نيز در مقاله اي با اش��اره به رخدادهاي 

خرداد، از خرداد به عنوان ماه گذشتگان ياد كرد. 

مراسم يادبود عزت اهلل 
سحابي برگزار شد

حدادعادل در صفحه ش��خصي خود نوشت: ملت ما 
همچنان چشم انتظار بازگشت متوسليان و همراهان 
اوست. به گزارش فارس غالمعلي حدادعادل، نماينده 
تهران در مجلس نهم در صفحه شخصي خود مطلبي 
درخصوص سردار جاويداالثر احمد متوسليان نوشت 
كه متن آن به شرح زير است: داغ گمشده هرگز سرد 
نمي ش��ود. ملت ما همچنان چش��م انتظار بازگشت 

متوسليان و همراهان اوست. 

دس��تيار و مش��اور عالي فرمانده معظ��م كل قوا راه 
پي��روزي در اقتصاد مقاومتي را داش��تن عزم و اراده 
ملي، كمك مل��ت به دولت و كم��ك دولت به مردم 
براي حل مشكالت اقتصادي عنوان كرد. به گزارش 
ايرنا، سرلشكر سيد يحيي رحيم صفوي افزود: اتحاد 
و انس��جام ملت و دولت و ق��واي مقننه و قضاييه زير 
پرچم رهبري انقالب بود كه ما را به پيروزي رساند و 
براي پي��روزي در اقتصاد مقاومتي هم راهي جز عزم 
و اراده ملي و كمك ملت ب��ه دولت و كمك دولت به 
مردم براي حل مشكالت اقتصادي نيست. وي افزود: 
در اقتصاد مقاومتي مي توانيم از خالقيت و ابتكار عمل 
و ظرفيت و توانمندي هاي داخلي مان استفاده كنيم.

مردم همچنان چشم انتظار 
بازگشت جاويداالثر 

متوسلیان و همراهان هستند

 موفقیت اقتصاد مقاومتي
در گرو عزم ملي است

سرخط خبرها سوژه روز  پارلمان 

فضاي مجازي

چهره - گفته

 جعف�رزاده ايمن آبادي، نماينده رش�ت: ايجاد 
دوقطبي در رياست مجلس به صالح نیست. ايلنا

 محمدرضا صادق به عنوان سفیر جديد ايران در 
كرواسي معرفي مي شود. فارس

 اعضاي مجل�س خبرگان رهبري ب�ا امام راحل 
تجديد میثاق كردند. مهر

 محمدحس�ین مقیم�ي، معاون سیاس�ي وزير 
كش�ور: دولت به نقدهاي غیرمنصفانه با صبوري 

پاسخ مي دهد. ايسنا
 وزير دفاع: تقاضا براي خريد س�الح هاي ايراني 

بسیار زياد است. تسنیم
 امیدوار رضاي�ي، مع�اون اداره قوانین مجلس: 
هیات ريیسه س�ني تا روز سه شنبه هفته جاري 

ادامه كار مي دهد. ايسنا
 نشس�ت آش�نايي منتخب�ان مجل�س دهم با 

كاركردهاي پارلمان برگزار شد. میزان

تشكيل كميته »تعامل«

 يك جلس��ه رسمي و شس��ته و رفته همه 
ماجرا نيست. مجلس دهم در ميان جلسات 
و پيغام هاي غيررسمي آغاز به كار مي كند. 
براي جلسه تحليف نمايندگان همه چيز از 
قبل مشخص است. امروز صبح كارها طبق 
برنامه قبلي، همانطور كه هميشه بوده پيش 
خواهد رفت. براي قسمت اصلي تر و ناپيداي 
ماجرا اما همچنان خيلي چيزها نا مشخص 
مانده. كسي در اين ساعت ها به فكر قسمت 
رسمي ماجرا نيس��ت. پيغام هايي كه رد و 
بدل مي شوند و جلساتي كه بر پا مي شوند، 
دلمش��غولي اصلي مجل��س دهمي ها در 
س��اعات ابتدايي امروز اس��ت؛ ساعاتي كه 
بايد براي انجام وظايف نمايندگي سوگند 
ياد كنند. قطار رايزني ها در روزهاي منتهي 

به جلسه افتتاحيه مجلس شتاب گرفته و 
قرار نيست تا بعد از پايان آن هم شتاب خود 
را از دست بدهد. همين امروز عصر دو طيف 
اصلي منتخبان قرار است جداگانه تشكيل 
جلسه دهند تا تكليف وزن و نامزدهاي شان 
ب��راي هيات رييس��ه را مش��خص كنند. 
روزهاي پنجش��نبه و جمعه، ليست اميد 
آخري��ن دور مذاكرات براي تعامل بر س��ر 
ديگر كرسي هاي هيات رييسه را كليد زد؛ 
مذاكراتي كه براي مش��خص شدن نتيجه 
نهاي��ي آن بايد ت��ا عصر ام��روز صبر كرد. 
آنجا تازه آغاز هيجان رقابت هاي سياسي 
داخلي پارلمان دهم اس��ت ك��ه از فردا در 
صحن مجلس اندك ان��دك چهره خود را 

نمايان خواهد كرد. 
آخرين پیشنهاد گفت وگو

جلسه امروز صبح بيش��تر از هر جلسه اي 

به چش��م خواهد آمد ام��ا خبرهاي اصلي 
در جلس��ات عص��ر و مذاكرات بع��د از آن 
اس��ت. علي الريجاني در آخرين نشست 
خبري خود به عن��وان رييس مجلس نهم 
نه تنها روي خوبي به ليس��ت اميد نش��ان 
نداد بلكه خيلي هم براي اس��تقبال از يك 
روند »تعامل« مش��تاق به نظر نرسيد. اما 
در آن س��و فهرس��ت اميد براي آخرين بار 
كانال گفت وگ��و را امتحان مي كند تا بلكه 
رقابت هيات رييس��ه مجل��س با كمترين 
ميزان س��ايش انجام ش��ود. آنه��ا اين بار 
»تعامل تشكيل« داده اند تا بلكه در آخرين 
ساعات بتوانند با فراكسيون اصولگرايان بر 
سر كرسي هاي هيات رييسه به جز جايگاه 
رياست به نتيجه واحد برسند. اين خبري 
اس��ت كه الياس حضرتي، منتخب تهران 
در گفت وگو با ش��بكه العالم اعالم كرده و 

گفته: »تالش مان بر اين اس��ت كه مساله 
رياست مجلس و هيات رييسه را به عنوان 
يك تپ��ه كوچك پش��ت س��ر بگذاريم و 
س��ريع عبور كنيم و تبديل به كوه دماوند 
نشود كه پشتش گيركنيم، تبديل به دره 
عميق نكنيم كه اختالفاتش سال هاي سال 
دامنگير مجلس ش��ود، به عنوان يك تپه 
كوچك از آن بگذريم و به حل مش��كالت 
بزرگ تر برسيم.« الياس حضرتي همچنين 
افزوده كه در همين برنامه، »به عنوان يك 
گ��روه تعامل، براي زير مجموعه رياس��ت 
مجلس نس��خه اي مش��ترك ب��ه آقايان 
الريجاني و عارف خواهي��م داد تا هركدام 
رييس ش��دند، آن را اجرا كنن��د.« او البته 
تاكيد كرده كه »رقابت رياست بين آقايان 
عارف و الريجاني حتمي است.« حضرتي 
افزود: »با احترام ويژه و وس��يع و سنگيني 
كه براي الريجاني قايل هستيم و دوستش 
داريم؛ تالش ما و كال كساني كه در ليست 
اميد هس��تند براي رياس��ت دكتر عارف 
اس��ت«. وي تاكيد كرده: »همه تالش مان 
اين است كه كمترين بي احترامي به آقاي 
دكتر الريجاني نش��ود. آق��اي عارف اعالم 
كرده كه لحظه اي بع��د از پايان رقابت چه 
رييس شود و چه نشود صورت آقاي دكتر 
الريجان��ي را خواهد بوس��يد و با هم رفيق 

خواهند شد.«
تعامل در وقت اضافه 

در پي اين سخنان اما آنطور كه محمدعلي 
وكيلي، منتخب م��ردم تهران خبر داده از 
فراكس��يون اميد در اين كميته غالمرضا 
تاجگردون، محمدرضا تابش و علي نوبخت 
حضور دارند كه بايد ب��ا چهره هايي چون 
احمد اميرآب��ادي، جهانبخش محبي نيا، 
محمد دهقان، كاظم جاللي و بهروز نعمتي 
از جبهه مقابل به گفت وگو بپردازند. براي 
تش��كيل اين كميته، محمدرضا عارف و 
علي الريجان��ي در روز پنجش��نبه اعالم 
موافق��ت ك��رده بودند. نخس��تين ديدار 
مشترك اين 8 نفر صبح ديروز برگزار شده 
است و البته بعد از آن، سه نماينده ليست 
اميد به ديدار علي الريجاني هم رفته اند و 
با او نيز در اين رابطه مذاكراتي داش��ته اند. 
خروجي نهاي��ي مذاكرات اي��ن بوده كه 
علي الريجاني به ص��ورت كلي با در پيش 
گرفتن چني��ن راه��كاري موافقت كرده 
اس��ت. هرچند هنوز تعيين تكليف روش 
رس��يدن به گزينه هاي نهايي منوط به آن 

شده كه فراكس��يون اصولگرايان بتوانند 
در بين خود به اجماعي بر سر اين روش ها 
برس��ند. هر چند به نظر مي رسد تنها 24 
س��اعت ديگر، يعني تا جلس��ه صبح فردا 
فرصت باشد تا فراكسيون اصولگرايان نظر 
نهايي خود را بدهد چرا كه انتخابات هيات 
رييس��ه موقت در واقع نخستين آوردگاه 
رقابت بين دو فراكسيون خواهد بود. در اين 
شرايط كه فراكسيون اصولگرايان مشغول 
رايزني داخلي بر سر پيشنهاد فراكسيون 
اميد اس��ت، اصالح طلب��ان مجلس بيكار 
ننشس��ته اند و ديروز بعد ازظهر جلسه اي 
ب��راي تعيي��ن تركيب كميس��يون هاي 
تخصص��ي تش��كيل دادند. عص��ر امروز 
دو فراكس��يون اصل��ي مجل��س دهم در 
آخرين گام ها تش��كيل جلس��ه خواهند 
داد تا نتيج��ه نهايي خود را براي انتخابات 
هيات رييسه به صحن بياورند. اينكه آيا در 
فاصله بين مراس��م افتتاحيه صبح تا اين 
دو جلسه كه همزمان س��اعت 18 برگزار 
خواهند ش��د، تحول جدي رخ مي دهد يا 
نه معلوم نيس��ت. هر چند شايد بعد از آن 
هم هنوز وقت براي رس��يدن به توافق بر 
سر گزينه هاي هيات رييسه وجود داشته 
باشد، اما برگزاري انتخابات هيات رييسه 
موقت مي تواند در صورت ماندن دو طرف 
در يك فضاي رقابت صد درصدي اميدها 
براي رس��يدن به اين توافق را تا حدودي 
كمرنگ كند. براي همين مي توان اينگونه 
ارزيابي ك��رد كه مدت زمان بين جلس��ه 
افتتاحيه صبح امروز تا جلس��ات عصر دو 
فراكسيون يك زمان طاليي چند ساعته 
براي رس��يدن به راهكاري است كه بتواند 
راه تعامل را بين هواداران رياست الريجاني 
و عارف در مجلس باز كند. نتيجه اين بده 
بس��تان ها و رفت و آمدها اما زماني بيشتر 
مشخص خواهد ش��د كه معلوم شود وزن 
هر فراكس��يون چقدر اس��ت. اعدادي كه 
تا ح��اال آمده هيچ كدام قطعي نيس��تند. 
چه آنكه الياس حضرتي ه��م در اين باره 
مي گوي��د: »تا امروز قضي��ه تقريبا رقابت 
بينابين اس��ت. برنامه ما اين اس��ت كه تا 
امروز- دوست داشتيم يك فراكسيون 250 
نفره تشكيل بدهيم كه از ميان آنها هم آقاي 
دكتر عارف عضو بودند و هم الريجاني، و از 
اين فراكسيون يك نفر برود براي رياست و 
رقابتي بين اين دو نفر صورت نگيرد. ولي تا 

امروز موفق نشديم.«

گروه سیاسي

چهره روز

چهره روز

در پي واكنش طالب به توهین به آيت اهلل هاشمي در خرم آباد رخ داد

ريیس ستاد انتخابات هرمزگان بر سالمت انتخابات بندر لنگه تاكید كرد

خبر  روز

گزارش  روز

گروه سیاسي | اگر پيش از اين دانشگاه 
و خيابان مهم ترين عرصه جوالن تندروها 
و حمله هاي فيزيكي بود حاال ديگر دامنه 
فعاليت ش��ان به ح��وزه علمي��ه و حمله 
به طالب هم كش��يده ش��ده اس��ت. روز 
چهارش��نبه برخي افراد، ط��الب حوزه 
علمي��ه خرم آب��اد را با آج��ر و بيل مورد 
ضرب و ش��تم قرار دادن��د. اتفاقي كه در 
جري��ان س��خنراني حس��ين اهلل كرم در 
اين حوزه و پس از توهيني كه به آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني ش��د، رخ داد. ب��ه 
عادت اين روزها خبر را ابتدا ش��بكه هاي 
اجتماعي و ش��هروند خبرن��گاران بودند 
كه مخابره كردند و اما خيلي زود توس��ط 
فرماندار خرم آباد تاييد شد و خجسته پور 
در گفت وگو با ايلنا خبر درگيري را تاييد 
كرد. چهارش��نبه صبح حسين  اهلل كرم، 

مس��وول س��ابق انصار حزب اهلل در حوزه 
علميه ش��هر خرم آباد س��خنراني داشت. 
در اين س��خنراني اف��راد غيرطلبه هم در 
همراهي با وي حضور پي��دا كرده بودند. 
چهره هاي ناآشنايي نبودند و پيش از اين 
هم در برنامه ها و سخنراني هاي بسياري 
ديده ش��ده بودند. يكي از شاهدان عيني 
به »اعتم��اد« مي گويد: اف��رادي كه روز 
چهارش��نبه به طالب حوزه علميه حمله 
كردن��د هم��ان كس��اني بودند ك��ه روز 
8ارديبهشت و در جريان سخنراني فائزه 
هاشمي كه در حمايت يكي از كانديداهاي 
انتخابات مجلس به خرم آباد س��فر كرده 
بود، جنج��ال خرم آباد را رق��م زدند و با 
حمله به محل سخنراني او مراسم را به هم 
زدند و عكس هاي آيت اهلل هاش��مي را به 

آتش كشيدند. 

اين شاهد عيني در پاسخ به اين سوال كه 
چه اتفاقي سبب اين تنش شد، اضافه كرد: 
آقاي  اهلل كرم در جريان سخنراني ش��ان 
حرف هاي تندي عليه آقاي هاش��مي زد 
كه با توهين هاي مكرر همراهان ايش��ان 
به آيت اهلل هاش��مي و همسر و دخترانش 
همراه ش��د و همين ام��ر اعتراض برخي 
طلبه ها را به همراه داشت و تعدادي از آنها 
از جا برخاس��تند و گفتند شما همه چيز 
را زير س��وال مي بريد و اينچنين توهين 
كردن ب��ه افراد در اس��الم ج��اي ندارد. 
واكنش طلبه ها باع��ث تنش ميان آنها و 
همراهان سخنران شد و با باال گرفتن تنش 
برخي افراد با آجر و بيل به طلبه ها حمله 
كردن��د و آنها را مورد ضرب و ش��تم قرار 
دادند. اين شاهد عيني در ادامه مي افزايد: 
چند ت��ن از طلبه ه��ا مضروب ش��دند و 

حمله كنن��دگان حتي به ات��اق طلبه ها 
حمله كردند و شيش��ه ها را شكس��تند و 
حتي شعارهايي عليه روحانيت سر دادند. 
وي همچنين در پاس��خ به اين سوال كه 
اين درگيري ه��ا چقدر به طول انجاميد؟ 
گفت: از زمان شروع تنش تا خارج شدن 
حمله كنندگان از حوزه علميه 30 دقيقه 
بيشتر طول نكشيد و در همين 30 دقيقه 
تمام شيش��ه هاي حوزه شكس��ته شد و 
تعدادي ه��م مصدوم ش��دند. اگرچه در 
برخي از شبكه هاي اجتماعي و خبر هاي 
غيررسمي افراد حمله كننده را به بسيج 
خرم آباد منتس��ب دانسته بودند اما يكي 
از فرمانده��ان س��پاه لرس��تان اين خبر 
را تكذي��ب كرد. به گزارش ايلنا، س��ردار 
كش��كولي انتس��اب اين افراد به بسيج را 

رد كرده است. 

گروه سیاسي| آيا س��ناريوي اصفهان 
اين بار در هرمزگان تكرار ش��د؟ فرآيند 
بحث برانگيز تاييد مرحله دوم انتخابات 
چي��زي كمت��ر از دور اول آن نداش��ت. 
اتفاقاتي كه با ابطال آراي يكي از منتخبان 
اصفهان در دور اول آغاز ش��د هرچند به 
نظر مي رسيد اين بار ديگر با صحبت هاي 
صريح مسووالن ش��وراي نگهبان، اثري 
همچون گذشته نداشته باشد اما خبرها 
حكايت از تشابه رخدادها دارد. بندر لنگه 
ش��هري در غرب هرمزگان، ك��ه با عدم 
كس��ب حد نصاب آراي كانديداهاي اين 
شهر براي ورود به پارلمان، در رقابت دهم 
ارديبهشت خالد زمزم نژاد از ليست اميد 
را به عنوان تنها نماينده اين شهر معرفي 
كرد، ب��ه مهم ترين تصميم مس��ووالن 
شوراي نگهبان تا اين لحظه تبديل شده 
است. سيامك ره پيك، سخنگوي هيات 
مركزي نظارت ب��ر انتخابات در هفته اي 
كه گذشت از جلس��ات اعضاي اين نهاد 
گفت ك��ه در آن با بررس��ي گزارش هاي 
دريافتي با توجه به مخدوش بودن روند 
برگزاري انتخابات در حوزه انتخابيه بندر 
لنگه، بستك و پارسيان و اثبات تخلفات 
صورت گرفته، صح��ت انتخابات در اين 
حوزه تاييد نش��د. اين تصميم كه اين بار 
برخالف مورد قبل با دليل اعالم شد و به 
نظر مي رسيد براي اكثريت هم قانع كننده 
باش��د، ب��ا صحبت ه��اي رييس س��تاد 

انتخابات هرمزگان، نخستين شباهت ها 
را ب��ا پرونده مينو خالقي رق��م زد. بهروز 
اكرمي با تشريح روند برگزاري و شمارش 
آراي مرحله دوم انتخابات دهمين دوره 
مجلس ش��وراي اس��المي، بر س��المت 
انتخاب��ات در حوزه انتخابيه پارس��يان، 
بندرلنگه و بس��تك تاكي��د مي كند و با 
اش��اره به ابطال انتخاب��ات در حوزه ياد 
ش��ده از س��وي هيات مرك��زي نظارت 
شوراي نگهبان مي گويد: »اين انتخابات 
از نظر چگونگي برگزاري، قانون مندي و 
سالمت، منحصر به فرد بود«. به گزارش 
ايرنا، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
اس��تانداري هرمزگان كه در اين نشست 
روند طي ش��ده در اي��ن دور از انتخابات 
را تش��ريح كرد، با اش��اره به اينكه تمام 
تمهي��دات و آموزش ه��ا و توصيه ه��اي 
الزم پي��ش از برگ��زاري انتخابات به كار 
گرفته ش��د، افزود: بر اس��اس استراتژي 
تعيين شده توسط اس��تاندار هرمزگان، 
تعامل با هيات نظارت ش��وراي نگهبان 
نيز فراقانوني )بيش از وظيفه مش��خص 
ش��ده( بود و تمامي نظرات كارشناسي 
اين هي��ات در اس��تان و شهرس��تان ها 
مورد توجه قرار گرف��ت. به گفته اكرمي 
در 48 ساعت قانوني تعيين شده پس از 
برگزاري و شمارش و اعالم نتايج مرحله 
دوم انتخابات، هيچ ش��كايتي به س��تاد 
انتخابات نرس��يد و س��المت انتخابات و 

روند آن طبق صورت جلس��ه مش��ترك 
هيات اجرايي و نظارت تاييد و امضا شد. 
اكرمي اما از اتفاقات پس از انتخابات هم 
مي گويد. جايي كه پس از مهلت قانوني 
اعتراض، يكي از نامزدها به هيات نظارت 
شوراي نگهبان مراجعه كرده و خواستار 
بازش��ماري تمامي 258 صن��دوق اخذ 
راي شد كه چون دليل مستدل براي اين 
درخواست ارايه نش��د، تنها با بازشماري 
چه��ار صندوق موافقت ش��د كه اين كار 
با حض��ور نماينده نام��زد معترض انجام 
ش��د و هيچ تغيي��ري در نتيجه به وجود 
نيامد. رييس س��تاد انتخابات هرمزگان 
در ادام��ه اظهاركرد: غير از هيات نظارت 
ش��وراي نگهب��ان دس��تگاه هاي ناظ��ر 
ديگري مانند اداره كل اطالعات، س��پاه، 
قوه قضاييه و ش��وراي تامي��ن نيز درباره 
برگزاري انتخابات گزارش تهيه مي كنند 
كه همگي اين نهادها بر بدون مش��كل و 
عادي بودن اين انتخابات تاكيد كرده اند 
و اخت��الف آرا نيز به ق��دري زياد بود كه 
با توجه ب��ه فرآيندهاي طراحي ش��ده، 
مهندسي كردن آن غيرممكن است. وي 
يادآور شد: آنچه اعالم شده از اختيارات 
ش��وراي نگهبان است و ما هيچ دخالت و 

اظهارنظري نمي توانيم داشته باشيم. 

ورود پول كثیف توهین به مردم است
اما آنچه شايد بتواند شباهت اين تصميم 

ش��وراي نگهبان را به انتخابات اصفهان 
بيش��تر كند، صحبت هاي اكرمي درباره 
صالحي��ت منتخ��ب اين ش��هر اس��ت. 
صحبت هايي كه نش��ان از اي��ن دارد كه 
زمزم نژاد ني��ز همچون خالق��ي درگير 
اتهامات��ي ش��ده ك��ه او را در قالب احراز 
صالحيت نهاد نظارت��ي انتخابات دچار 

مشكل كرده است.
اكرمي در پاس��خ ب��ه پرسش��ي درباره 
صالحيت نامزد پيروز انتخابات بندرلنگه 
گفت: هيچ مستند قانوني درباره اتهامات 
وارد ش��ده به وي وجود ندارد و مس��ائل 
مطرح شده در حد ش��ايعه است. رييس 
س��تاد انتخابات هرم��زگان ادعاي ورود 
پول ه��اي كثيف به اي��ن انتخابات را نيز 
توهين به م��ردم توصيف كرد و به برخي 
داليل ش��وراي نگهبان كه براي او قابل 
قبول نيست اش��اره كرد. اكرمي به دليل 
تخلف اعالم شده از سوي شوراي نگهبان 
اش��اره كرد و گفت: به عن��وان مثال اين 
نهاد به گم شدن يك صندوق راي استناد 
ك��رده و اين درحالي اس��ت كه صندوق 
مورد اش��اره مربوط به انتخابات مجلس 
خب��رگان رهبري بوده و هي��چ ارتباطي 
با مرحله دوم انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��المي در ح��وزه انتخابيه غ��رب اين 
اس��تان ندارد. وي آمادگي خود را براي 
برگزاري مناظره و نشس��ت مش��ترك با 

شوراي نگهبان اعالم كرد. 

درگیري در حوزه علمیه خرم آباد

تكرار سناريوي اصفهان در هرمزگان؟

يادمان 

فراكسيون واليت
م  ن�ا ن  ي�ا ا لگر صو ا
»فراكس�یون واليت« را 
براي مجموعه سیاس�ي 
خ�ود در مجل�س ده�م 
برگزيدن�د. اي�ن نام�ي 
بود كه در جلس�ه ديروز 
عصر اين فراكس�یون بر 
آن توافق ش�ده اس�ت. 
منتخ�ب  اصولگراي�ان 
مجل�س دهم دي�روز در 
سالن مشروطه مجموعه 
مجلس شوراي اسالمي 
گ�رد ه�م آمدن�د. در 
ابت�داي اي�ن نشس�ت، 
سردار سرلش�كر قاسم 
س�لیماني فرمانده سپاه 
قدس به ايراد سخنراني 
پرداخت. تعداد حاضران 
در اين جلس�ه بین 180 
ت�ا 188 نف�ر تخمی�ن 
زده شده اس�ت. در اين 
نشس�ت علي الريجاني 
به عنوان گزينه رياست 
فراكسیون براي رياست 

مجلس انتخاب شد. دانیال شايگان/ اعتماد

نمايندگان فراكسيون اميد و اصولگرايان هوادار الريجاني  همزمان با آغاز فعاليت مجلس 
جديد در آخرين ساعت هاي باقي مانده به انتخاب هيات رييسه، سر يك ميز مي نشينند


