
دبير ستاد حقوق بشر كشورمان با اشاره 
به انتشار اخباري مبني بر حضور ايران 
در مذاكرات جامع حقوق بش��ري در آينده نزديك در 
بروكسل، گفت: قوه قضاييه هنوز هيچ تصميمي براي 
شركت در اين مذاكرات نگرفته است و اينكه گفته شده 
در آنجا نماينده اي از قوه قضاييه حضور دارد، درس��ت 
نيس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني ستاد حقوق 
بشر، جمله هاي كليدي اظهارات محمد جواد الريجاني 
درپنجمين نشست تخصصي پليس بين الملل ناجا به 

شرح زير است: 
 تغييري در رويكرد ي��ك جانبه گرانه و خودمحورانه 
اتحادي��ه اروپا در زمينه حقوق بش��ر رخ نداده اس��ت. 
مادامي كه اروپا از موضع برتر، يكجانبه گرايانه، منافقانه 
و تحميل گرانه قصد مذاكره حقوق بشري با كشورمان 

را داشته باشد وارد اين مذاكرات نخواهيم شد. 
 اخيرا پارلمان اروپا كه بسان بلندگويي براي كشورهاي 
اين ق��اره و غرب صهيوني عمل مي كن��د، چارچوب و 
راهبردي را براي همكاري با ايران تصويب كرده است. 
متاسفانه از همان پاراگراف اول اين طرح مشخص است 
كه غربي ها دچار يك خوانش غلط نسبت به جمهوري 
اسالمي ايران ش��ده اند كه متاسفانه اين خوانش غلط، 

ريشه در مذاكرات هسته اي دارد. 
 غربي ه��ا برجام را ماحص��ل زانو زدن اي��ران در برابر 
تحريم ها تفسير كرده و حال قصد دارند آن را به حوزه 
حقوق بش��ري و حوزه دفاعي ملت ايران تعميم دهند. 
آنها مي گويند ما كمي ديگر فشار بياوريم آنها در مسائل 
دفاعي، درمسائل منطقه، حزب اهلل و از همه مهم تر در 
مسائل داخلي كوتاه خواهند آمد و نظام اسالمي را رها 
خواهند كرد. اينكه مقام معظم رهبري تاكيد داشتند در 
مذاكرات هسته اي فقط مذاكره هسته اي به خاطر همين 

بود كه جلوي اين خوانش غلط را بگيرند. 
 آنها با همين خوانش غلط وارد مباحث حقوق بشري 
ش��ده و در اين راهبرد خود مواضع��ي مطرح كرده اند 
كامال خودمحورانه، منافقانه و تحميلي اس��ت و انگار 
كه دستور مي دهند كه اگر ايران اينگونه نكند ما فالن 

و بهمان مي كنيم. 
 بنده به عنوان دبير س��تاد حقوق بش��ر كه يك نهاد 
فراقوه اي اس��ت و همه موضوعات مرتبط با حقوق بشر 
بايد در اين س��تاد به تصويب برس��د و از همه قوا در آن 
حضور دارند، عرض مي كنم جمهوري اسالمي ايران در 
هيچ مذاكره حقوق بشري با اروپا بر مبنايي كه اتحاديه 
اروپا مطرح كرده، وارد نخواهد شد. ما در مذاكره اي كه 
چارچوب آن خودمحورانه، تحميلي و منافقانه باش��د 

اصال وارد نمي شويم. 
 از آنج��ا كه در دبيرخانه ش��وراي عال��ي امنيت ملي 
تصويب ش��ده اس��ت كه اين مذاكرات با هدايت ستاد 
حقوق بش��ر صورت گيرد، بنده به شما عرض مي كنم 
كه اين مذاكرات تنها زماني انجام مي ش��ود كه داراي 
ش��روطي باش��د و ما قبل از اينكه در مذاكرات حقوق 
بشري با اروپا وارد شويم چارچوب مذاكرات را مشخص 

خواهيم كرد. 
  نخست اينكه هرگونه يكجانبه گرايي و خودمحوري 
بايد موقوف باشد. ما با تفكر خودمان برداشت خودمان از 
حقوق بشر و با عملكرد خودمان در مقابل آنها مي ايستيم. 
اصال اينگونه نيس��ت كه غربي ها مدعي حقوق بش��ر 
باشند و حرف حرف آنها باشد با اين موضع بخواهند در 

مذاكرات شركت كنند. 
 اصل دوم اين اس��ت كه آنها بايد تفاوت هاي فكري را 
به رسميت بشناسند. بايد به نظام ما احترام بگذارند. ما 
نظام س��كوالر غرب را قبول نداريم و آن را نظام بيراهه 
مي شناسيم و اجازه نمي دهيم آنها فقط قرائت خود را 
درس��ت بدانند و بخواهند حرف شان را تحميل كنند. 
آنها بايد دست از تحميل نظام سكوالر ليبرال خود به ما 
بردارند و تفاوت فرهنگي و نظام دموكراسي اسالمي ما 

برپايه عقالنيت اسالمي را به رسميت بشناسند. 
 سوم اينكه؛ بايد دست از رفتار منافقانه خود بردارند. 
اروپايي ها نمي توانند از يك سو كشور ما را كه بزرگ ترين 
دموكراس��ي منطقه اس��ت، به نقض حقوق بشر متهم 
كنند، اما از سوي ديگر كشورهاي متحد و دوست خود 
مثل عربس��تان و بحرين را كه كوچك ترين بهره اي از 
دموكراس��ي نبرده اند، حمايت كنند و بر جنايات آنها 
س��رپوش گذارند. اروپايي ها نمي توانند از يك سو دم 
از مب��ارزه با تروريس��م بزنند و از ط��رف ديگر بدترين 
ترويست هاي جهان را كه دست شان به خون 18 هزار 

ايراني آلوده است، در پايتخت هاي خود پناه دهند. 
 قوه قضاييه هنوز هيچ تصميمي براي شركت در جامعه 
حقوق بشري در آينده نزديك در بروكسل نگرفته است 
و اينكه گفته شده است در آنجا نماينده اي از قوه قضاييه 
حضور دارد، درست نيست. ما پيش از ورود به هرگونه 
مذاكره اي چارچوب خودمان را بر اس��اس شرايطي كه 

عرض كردم آماده مي كنيم و بعد تصميم مي گيريم. 
 مش��كل غرب با ايران ت��رس از تبديل ش��دن نظام 
جمهوري اس��المي به عنوان يك م��دل حكومتي در 
ميان ساير كشورهاي اس��المي است، آنها از اينكه اين 
مدل دموكراسي با محوريت عقالنيت اسالمي در ايران 
جواب داده و باعث رشد و پيشرفت ايران در جهان شده 
است هراسان شده اند و نگران اين هستند كه اين براي 
ساير كشورهاي جهان يك مدل شودو لذا با بهانه هاي 

مختلف آن را مورد هجمه قرار داده اند. 
 بيانيه پارلمان اروپ��ا در تمام حوزه ها تعامالت اين 
اتحاديه با ايران را تعريف كرده، ما اش��كاالت زيادي 
مي بيني��م چرا ك��ه حتي در ح��وزه تج��اري نيز به 
كشورمان به عنوان محل فروش كاالهاي اروپايي نگاه 
شده است. در موضوع حقوق بشر هم همين طور است 
و آنها صالحيت ندارند بگويند كه ما بايد خودمان را 
اصالح كنيم در حالي كه آنها مملو از خشونت و نقض 

حقوق بشرند. 
  دفت��ر اتحاديه اروپا اگر ب��راي پيگيري موضوعات 
تجاري باشد، مشكلي نيست ولي آنها عنوان كردند 
كه به دنبال تاسيس اين دفتر مي خواهند با مدافعان 
حقوق بش��ر و NGOهاي داخل كشورمان ارتباط 
نزدي��ك بگيرن��د تا از رون��د اجراي حقوق بش��ر در 
كش��ورمان اطمين��ان حاصل كنند ل��ذا بايد بدانند 
كه دس��تگاه قضا قطعا اجازه نمي دهد تا چنين النه 

فسادي در ايران تاسيس شود. 
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سوال از وزير دادگستري درباره برخورد با نشريات دانشجويي 
اعالم وصول شد

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه: 
تصميمي براي ورود به 
 مذاكرات حقوق بشري 

در بروكسل نداريم

  محس�ن رضاي�ي در صفح�ه اينس�تاگرام: 
مس�ووالن به جاي طعنه و كنايه گزارش كارهاي 

خود را ارايه دهند. فارس
  در جلس�ه علني ديروز قرائت ش�د؛ نامه ۱۶۹ 
نماينده به روحاني براي بخشودگي سود وام هاي 

تا ۱۰۰ميليون. مهر
 در تذك�رات كتب�ي نماين�دگان به مس�ووالن 
اجراي�ي مط�رح ش�د: »ل�زوم تعقي�ب قضايي 

شهرداري تهران براي فروش مال غير«. ايسنا
ق�رارگاه  فرمان�ده  عبدالله�ي،  عب�اداهلل    
خاتم االنبي�ا: ننگ اس�ت با 3۷ س�ال تجربه زير 
مجموعه خارجي ها در پروژه هاي نفتي باش�يم. 

تسنيم
  س�ردار نق�دي، ريي�س س�ازمان بس�يج 
مس�تضعفين: مس�ووالن در ط�رح جم�ع آوري 

ماهواره ها كم كارند. تسنيم

رييس پليس بين الملل ناجا ضمن اش��اره به ارتباط با 
190 كشور دنيا از طريق اينترپل، درباره پرونده خاوري 
نيز گف��ت: االن پليس، خاوري را شناس��ايي كرده، اما 
براي ادامه بايد مقامات قضايي و سياسي اقدام كنند. به 
گزارش ايسنا، سردار مسعود رضواني در حاشيه نشست 
قضات با پليس بين الملل ناجا گفت: در مورد مجرماني 
كه در خارج از كش��ور هستند، خوشبختانه 70 درصد 
از پرونده هايي كه به ما اعالم شده را توانستيم، رديابي، 
شناسايي يا دستگير كنيم كه از اين تعداد ما درصدي را 

موفق شديم استرداد كنيم. 

نماينده مردم شيراز در نطق ميان دستور خود با اشاره 
به س��عيد مرتضوي گفت: آن آقايي كه 5 س��ال پيش 
مي گفت افراد كشته شده در سال 88 محكوم هستند 
اما االن مي گويد كه شهيد هستند، چگونه مي خواهد 
پاسخگوي اعتماد خدشه دار شده مردم باشد؟ در چنين 
شرايطي بايد شاهد برگزاري دادگاه علني و پاسخگويي 
مجرماني كه اعتماد عمومي را خدشه دار كردند، باشيم. 
به گزارش خبرآنالين، مسعود رضايي گفت: وظيفه همه 
اركان كشور حفظ سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم است 
اما متاسفانه براساس آنچه در گذشته رخ داد، بخشي از 
اين اعتماد از ميان رفت. مردم در دولت قبل شاهد گم 
شدن دكل نفتي و فسادهاي اقتصادي چند ميلياردي 
بودند. الزمه بازگشت اين اعتماد اجتماعي، شفاف سازي 
است. وي افزود: برمال شدن بسياري از خلف وعده ها و 
قانون گريزي هاي وابس��تگان به دولت گذش��ته قطعا 

موجب كاهش اعتماد مردم شد. 

بيكاري، ركود و گراني دغدغه 
اصلي مردم است

سيد تقي كبيري نماينده مردم خوي و چايپاره با اشاره 
به مسائل كالن كش��وري و حوزه انتخابيه اش، گفت: 
جناب آقاي دكتر روحاني همان طور كه مي دانيد امروز 
بيكاري، ركود و گراني دغدغه اصلي مردم اين مرز و بوم 
بوده و روز به روز به مردم فشار مي آورد لذا آنچه مهم است 
برنامه ريزي جدي براي اقدام و عمل در راستاي حل اين 

معضالت اساسي است. 

براي خروج از ركود راهكار 
علمي و عملي در زماني كوتاه 

اجرا شود
نماينده م��ردم درگز گف��ت: از رييس جمهور وهيات 
دولت كه كشتي توفان زده اقتصاد را هدايت مي كنند 
و با وجود كارش��كني هاي فراوان خارجي و داخلي كه 
مطامع سياس��ي و اقتصادي انجام مي دهند همچنان 
پاسدار اميد در مردم بودند، سالم و خدا قوت مي گويم. 
عبداهلل حاتميان خطاب به رياست جمهور، تصريح كرد: 
مديريت جنابعالي و تيم همراه در كنترل تورم ستودني 
است، اكنون زمان آن رسيده اس��ت كه براي خروج از 
ركود نيز راهكار علمي و عملي در زماني كوتاه اجرا شود. 

درآمد يك روز بهاي نفت 
را به سيستان وبلوچستان 

اختصاص دهيد 
نماينده مردم خاش، گف��ت: آيا مردمي با اين وفاداري 
به كيان ايران س��رافراز و تماميت ارضي آن، شايس��ته 
خدمتگزاري نيستند؟ هم اكنون براي مطالبات مردم 
تا آنجايي كه وظايف مجلس اس��ت درخواست كمك 
مي كنم و مي خواهم مطالبات مردم را فهرس��ت وار در 
جهت توسعه سياسي، اقتصادي اجتماعي عنوان كنم 
تا با همدلي و اتحاد در رفع اين مش��كالت گام برداشته 
ش��ود. علي كرد يادآور ش��د: براي زدودن محروميت و 
توسعه نسبي اقتصادي و معيشتي مردم نياز مبرم است 
كه مسووالن درآمد يك روز بهاي نفت را به توسعه استان 

سيستان و بلوچستان اختصاص دهند. 

انتقاد از كم توجهي به موضوع 
زنان و خانواده در اليحه برنامه 

ششم توسعه 
نماينده مردم تهران در نطق ميان دس��تور خود گفت: 
مس��لما جامعه اي كه بحق مردم آن در اين سي و چند 
ساله با نظام همراهي كرده است شايسته اتخاذ تدابير 
اجرايي توسط مس��ووالن است، روزي شاهد اين شعار 
بوديم كه نفت را بر س��ر سفره هاي مردم مي آوريم ولي 
اكنون پس از گذشت سال ها از آن شعار فريبنده شاهد 
اين هس��تيم كه س��فره هاي مردم همچنان در انتظار 
تحقق شعار پرطمطراق چش��م به راه مانده اند. فاطمه 
ذوالقدر با بيان اينكه در اليحه برنامه شش��م توس��عه 
انتظار مي رفت به موضوع زنان و خانواده بيش��تر توجه 
شود، اظهار كرد: از اعضاي كميسيون تلفيق مي خواهم 
كه به حوزه زنان توجه خاصي داشته باشند و در اين راه 

همكاري الزم را انجام دهند. 

پيدا و پنهان

نطق ميان دستور

 پليس »خاوري« را 
شناسايي كرد

چگونه پاسخگوي اعتماد 
خدشه دار شده مردم مي شويد؟

سرخط خبرها جمله هاي كليدي گزارش روز

خبرگزاري تسنيم

سوالازوزيربه
خاطربرخورد
بادانشجويان

با دانش�جويان به دليل 
اظهارنظر آنه�ا از جمله 
در م�وارد مك�رر صرف�ا 
به دليل ذكر ن�ام و چاپ 
عك�س رييس جمهوري 
محت�رم س�ابق توس�ط 
دادس�راهاي عموم�ي و 
انق�الب ص�ورت گرفته 
اس�ت. از جنابعال�ي ب�ه 
عنوان وزير دادگستري 
و نيز از رياس�ت محترم 
جمه�وري ب�ه عن�وان 
مس�وول اجرايي قانون 
انتظار مي رود  اساس�ي 
از حق�وق دانش�جويان 
دف�اع كني�د و در قبال 
تعدي�ات مكرر به حقوق 

آنها بي تفاوت نباشيد.

»برخوردهاي غيرقانوني و 
غير منطبق با دانشجويان 
و نش��ريات دانش��جويي«. 23 نماين��ده 
مجلس به اي��ن دليل خواهان س��وال از 
وزير دادگستري حسن روحاني شده اند؛ 
سوالي كه ديروز در هيات رييسه مجلس 
اعالم وص��ول ش��د. در نگاه اول س��وال 
در اين مورد از وزير دادگس��تري ش��ايد 
به نوعي غي��ر مرتبط با ح��وزه او به نظر 
برس��د، چرا كه طب��ق قانون نظ��ارت بر 
نش��ريات دانش��جويي و عملكرد آنها بر 
عه��ده كميته ناظر بر نش��ريات و كميته 
انضباطي دانشجويي قرار گرفته است اما 
موضوع ديگري در اين ميان سبب شده تا 
نمايندگان مردم وزير دادگستري را براي 
پاسخ گويي به بهارستان بكشند. آن طور 
كه در متن سوال بيان شده است در يك 
سال گذشته برخي دانشجويان به دليل 
اس��م بردن از رييس دول��ت اصالحات و 
انتش��ار عكس او در نشريات شان توسط 
دادس��راي عمومي و انقالب مورد پيگرد 
قرار گرفته ان��د. اين در حالي اس��ت كه 
رسيدگي به موارد نش��ريات دانشجويي 
طبق اصول 32، 23، 35، 36 و 37 قانون 
اساسي و مصوبات ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگ��ي و آيين نامه ها و دس��تورالعمل 
قانوني ناظر به نش��ريات دانش��جويي را 
در صالحي��ت كميته ناظر بر نش��ريات 

و كميت��ه انضباط��ي دانش��جويي قرار 
داده اس��ت. همين اقدام س��بب شده تا 
23 نف��ر از نمايندگان فراكس��يون اميد 
نامه س��وال از وزير دادگس��تري را امضا 
كنند. به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب، 
قاس��م ميرزاي��ي، محمدج��واد فتحي، 
محمدباقر س��عادت، بهمن طاهرخاني، 
طيبه سياوشي شاه عنايتي، زهرا ساعي، 
س��هيال جلودارزاده، فري��ده اوالد قباد، 
فاطمه سعيدي، س��يده فاطمه ذوالقدر، 
پروان��ه ماف��ي، محمدصادق حس��ني، 
ابوالفضل موسوي، بهروز بنيادي، احمد 
مازني، مهدي شيخ و محمدعلي وكيلي 
نمايندگاني هس��تند كه امضايشان پاي 
اين سوال به ثبت رسيده است. در سوال 
نمايندگان از وزير دادگستري آمده است: 
در يك سال اخير برخوردهاي غيرقانوني 
و غيرمنطب��ق با قواني��ن، از جمله اصول 
32، 23، 35، 36 و 37 قانون اساس��ي و 
مصوبات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
و آيين نامه ها و دستورالعمل قانوني ناظر 
به نش��ريات دانش��جويي را در صالحيت 
كميته ناظر بر نشريات و كميته انضباطي 
دانشجويي قرار داده است. با دانشجويان 
به دلي��ل اظهارنظر آنها از جمله در موارد 
مكرر صرفا به دليل ذكر نام و چاپ عكس 
رييس جمهوري محترم س��ابق توس��ط 
دادس��راهاي عمومي و انق��الب صورت 
گرفته اس��ت. از جنابعالي به عنوان وزير 
دادگس��تري و ني��ز از رياس��ت محترم 

جمه��وري به عن��وان مس��وول اجرايي 
قانون اساس��ي انتظار م��ي رود از حقوق 
دانشجويان دفاع كنيد و در قبال تعديات 
مكرر به حقوق آنها بي تفاوت نباش��يد. بر 
اين اساس خواهشمند است پاسخ دهيد 
علت برخوردهاي قضايي خالف ضوابط 
قانوني با نش��ريات دانش��جويي چيست 
و چرا جنابعالي در قب��ال اين برخورد ها 

ساكت و بي تفاوت هستيد. 

برخورد با نشريات دانشجويي به 
دليل نام بردن از خاتمي

محمود صادق��ي، نماين��ده اصالح طلب 
مجلس در گفت وگويي كه با خبرگزاري 
ايلنا داش��ته توضيح��ات تكميلي در اين 
م��ورد را ارايه ك��رد. صادقي با اش��اره به 
برگزاري جلس��ه كميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي اعالم 
كرد: در نشست اخير كميسيون آموزش، 
گزارش��ي از برخ��ورد برخ��ي نهاده��ا با 
نشريات دانش��جويي را ارايه كردم. عضو 
كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
ش��وراي اس��المي اضاف��ه ك��رد: پس از 
ارايه اي��ن گ��زارش از ريي��س و اعضاي 
كميس��يون خواس��تم نس��بت به نقض 
حقوق دانشجويان احس��اس مسووليت 
بيشتري داشته باشند. عضو هيات رييسه 
فراكسيون اميد در مجلس دهم همچنين 
با اش��اره ب��ه پاس��خ رييس كميس��يون 
آموزش و تحقيقات در قبال اين مس��اله، 

خاطرنشان كرد: آقاي زاهدي در واكنش 
به گزارش هاي مربوط به انتش��ار مطالب 
ضد ديني در نشريات اشاره كرد كه پاسخ 
دادم صرف نظر از محتواي مطالب، برخورد 
نهادهاي بيرون از دانشگاه با دانشجويان 
خالف قانون اس��ت. صادقي يادآور ش��د: 
نكته مهم ديگر اين اس��ت كه با برخي از 
نشريات صرفا به دليل نام بردن از خاتمي 
برخورد شده است. بنابر اعالم اين نماينده 
اصالح طلب مردم تهران در مجلس دهم 
در پ��ي بيان اينك��ه برخورد با نش��ريات 
دانش��جويي صرف��ا به دليل نام ب��ردن از 
رييس دولت اصالحات بوده، محمدمهدي 
زاه��دي رييس كميس��يون آم��وزش و 
تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي گفته 
است كه تاكنون شكايتي در اين خصوص 

به اين كميسيون نرسيده است. 

سوالي كه از يك ديدار آغاز شد 
بعد از هفتم اسفند مشخص بود كه حال و 
هواي بهارستان تغيير كرده است و سمت 
و سوي س��وال ها و نطق ها نيز دستخوش 
تحول خواهد ش��د و اكنون اين تحوالت 
به خوبي خود را هويدا كرده است. امروز 
ديگر دانش��جويان نماين��دگان مجلس 
را مرجع��ي ب��راي طرح مشكالت ش��ان 
مي دانند و به ديدار نمايندگان مي روند، 
اتفاق��ي كه س��ال ها ب��ود در مجلس رخ 
نداده بود. ماجراي كليد خوردن س��وال 
از وزير دادگس��تري هم در واقع از ديدار 
دانش��جويان با دو تن از نمايندگان آغاز 
ش��د. اوايل هفته بود كه برخي از مديران 
نش��ريات دانشجويي سراس��ر كشور در 
نشس��تي ب��ا حض��ور محم��ود صادقي، 
علي مطهري و معاون��ان وزارت علوم در 
مجلس شوراي اسالمي به بيان مشكالت 
خود پرداختند. نشس��تي كه بي شك در 
سوال از وزير دادگستري تاثيرگذار بوده 
اس��ت. مطهري در اين ديدار انتقادهاي 
دانشجويان از وضعيتي كه در دانشگاه ها 
حاكم اس��ت را تاييد ك��رد و حرف هاي 
دانش��جويان را حرف ه��اي نمايندگان 
همفكر خود دانسته اس��ت. نايب رييس 
مجلس از نوع برخورد با منتقدان به ويژه 
پس از حوادث س��ال 88 انتق��اد كرده و 
از دانشجويان خواس��ته تا آنها هم بر سر 
مواض��ع خود مقاومت كنن��د. به گزارش 
ايسنا، نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
گفت: من معتقدم دولت از فرصت هاي به 
وجود آمده، بهتر مي توانس��ت اس��تفاده 
كن��د و كارهاي زي��ادي انج��ام دهد اما 
متاس��فانه اين كار را نك��رد و كوتاه آمد و 
اين انتقاد به دولت كامال وارد است. علي 
مطهري طي س��خناني در اين نشست با 
اش��اره به گزارش هاي ارايه شده از سوي 
دانشجويان، گفت: بايد بگويم حرف هايي 
كه ش��ما بيان كردي��د، حرف هاي ما هم 
هست، ما با يكديگر همدرد هستيم و بايد 
ريشه  اين اتفاقات بررسي شود و سپس به 
دنبال راه حلي براي آن گشت. وي افزود: 

همه ما قبول داريم كه در كشورمان نگاه 
غلطي نسبت به منتقد وجود دارد كه اين 
نگاه پس از اتفاقات س��ال 88 نيز تشديد 
شده است. اين نگاه از هيچ منظري موجه 
نيست و من به ش��خصه، هيچگاه فلسفه  
چنين نگاه و برخوردهاي��ي را نفهميدم. 
نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي با 
اش��اره به حوادث دوران اصالحات گفت: 
در دوره  اصالح��ات ع��ده اي از نيروهاي 
امنيتي ب��ا بهانه  اينك��ه بايد نظ��ام را از 
خط��رات مصون كنيم، س��راغ جمعي از 
روش��نفكران رفتند و آن داس��تان هايي 
كه مي دانيد، پي��ش آمد و توجيه آنها نيز 
اين بود كه براي اينكه بقيه را بترس��انيم 
تا علي��ه نظ��ام كاري نكنند، س��راغ اين 
كار رفتي��م، هرچن��د هنوز ه��م در بين 
مس��ووالن امنيتي اين ن��گاه وجود دارد 
و متاسفانه به اين جمع بندي نرسيده اند 
كه اين نگاه غلط و هزينه س��از است. وي 
با اش��اره به نقش مهم دانشجويان در اين 
زمين��ه، گف��ت: نكته ديگ��ري كه وجود 
دارد، اين اس��ت كه خود دانش��جويان و 
سخنران هايي كه برنامه آنها لغو مي شود، 
بايد مقاومت كنند؛ در حادثه  ش��يراز هم 
با وج��ود مخالفت هاي نهادهاي نظامي و 
امام جمعه آن ش��هر، مجوز برنامه كامال 
قانوني صادر شده بود و پس از آن اتفاقات، 
من نيز پيگيري هايم را ادامه دادم و چون 
ايس��تادگي كرديم، نهايتا نتيجه گرفتيم 
و كار ب��ه عذرخواه��ي و تغيير اس��تاندار 
رس��يد. همچنين در ادامه اين نشس��ت، 
محمود صادق��ي، نماينده م��ردم تهران 
در مجلس ضمن قدردان��ي از تالش ها و 
فعاليت هاي دانشجويان، اظهار كرد: براي 
رس��يدن به فضاي ايده آل بايد هزينه داد 
و صبر و مقاومت داشت و در مقدمه  قانون 
اساس��ي، نيز تحقق جمهوري اس��المي، 
فرآيندي تدريجي دانس��ته ش��ده است، 
پس براي رسيدن به آرمان مان كه تحقق 
كامل جمهوري اسالمي است، بايد صبر 
و مقاومت داشته باش��يم. وي با اشاره به 
سخنان دانشجويان در اين نشست، اظهار 
كرد: بخش قابل توجهي از مشكالتي كه 
دانش��جويان به آن اش��اره كردند، ناشي 
از يك ت��رس موهوم در بين مس��ووالن 
است اما زماني كه از ظرفيت هاي قانوني 
استفاده كنيم، متوجه مي شويم اين ترس 
نبايد وجود داشته باش��د. نماينده مردم 
تهران در مجلس در پايان سخنان خود با 
انتقاد از دولت گفت: البته بايد بگويم كه 
پس از اينكه ما به مجلس آمديم به نحوي 
محذورالطرفي��ن بوديم، چرا كه از طرفي 
بايد مطالبات به حق مردم پيگيري شود 
و ازسوي ديگر تعامل با دولت حفظ شود، 
ولي باتوجه به ش��رايط فعلي به زعم من، 
ديگر تسامح بيش��تر از اين با دولت جايز 
نيس��ت و بايد خواسته ها و مطالبات شما 
پيگيري ش��ود و درب��اره بحث هايي كه 
مطرح ش��د، حتما بحث ه��اي نظارتي را 

پيگيري خواهيم كرد. 

گروه سياسي

مجلس�ي ها  گروه سياس�ي| 
روزه�اي مهم�ي پي�ش روي 
خود دارند؛ روزهاي�ي كه بايد به گزينه هاي 
رييس جمهور ب�راي تكميل پ�روژه ترميم 
كابين�ه راي بدهن�د. هفت�ه كاري مجلس 
ديروز به پايان رس�يد و از امروز نمايندگان 
براي جمع بندي در مورد وزراي پيشنهادي 
نزديك به ش�ش روز ديگر فرص�ت دارند. 
آنچ�ه از فض�اي كل�ي مجل�س برمي آي�د 
نش�ان مي دهد كه اميدي ها ت�ا اينجاي كار 
همراه دولت، مس�تقالن نيز تقريبا همراه و 
اصولگرايان نيز هنوز ب�ه جمع بندي نهايي 

نرسيده اند. 

قبل از جلسه راي اعتماد به وزرا با دولت 
جلسه خواهيم داشت

ديروز رييس فراكسيون اميد هم گفت: پس از 
برگزاري جلس��ه با وزراي پيشنهادي آموزش 
و پرورش، فرهنگ و ارش��اد و ورزش و جوانان 
درباره راي اعتماد به آنها تصميم گيري خواهيم 
كرد. به گزارش ميزان، محمدرضا عارف درباره 
برگزاري جلس��ه از سوي فراكسيون متبوعش 
با وزراي پيش��نهادي دولت اظهار كرد: بدون 
ش��ك با توجه به اهمي��ت اي��ن وزارتخانه ها، 
فراكس��يون اميد با وزراي پيش��نهادي دولت 
ب��راي وزارت آم��وزش و پ��رورش، فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، ورزش و جوانان جلسه خواهد 
داش��ت. وي افزود: ما قبل از برگزاري جلس��ه 
راي اعتماد با وزراي پيش��نهادي دولت جلسه 
برگزار خواهيم كرد. رييس فراكسيون اميد در 
پايان خاطرنشان كرد: پس از برگزاري جلسه 
پيرامون راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت 

تصميم گيري خواهيم كرد. 

محمدرضا نجفي:دو گزينه پيشنهادي 
شانس باالتري دارند

من تصورم اين است 
كه اين سه گزينه اي 
كه معرفي ش��ده اند 
ج��زو نيروه��اي با 
و  و خ��دوم  ارزش 
ر  كش��و ي  ن��ا ا تو
هس��تند. اما به فراخ��ور ش��رايط و اقتضائات 

دس��تگاه ها و وزارتخانه ها ب��ه خصوص وزارت 
آموزش و پرورش اي بس��ا نيروهاي با شرايط 
منطبق ت��ري هم داش��تيم كه مي توانس��تيم 
اس��تفاده كنيم. اما چون حق تغيير حق دولت 
است و ما هم اين حق را به رسميت مي شناسيم 
طبعا با نظر و خواس��ت دولت در حد مقدورات 
مخالفت��ي نمي كني��م و همراه دول��ت در اين 

مساله هستيم. 
اما انتظار اين بود كه دولت با مشورت با مجلس 
ش��ايد مي توانس��ت به گزينه هاي مناسب تر 
ديگري هم برس��د و ش��ايد ش��رايط بهتري را 
مي توانس��ت رقم بزند. م��ن در مجموع گمان 
مي كن��م دو گزينه پيش��نهادي احتمال راي 
آوردن ش��ان بيش��تر از يك گزينه ديگر است 
و گمان مي كنم مجلس نگاه نقادانه بيش��تري 
نسبت به آقاي آش��تياني دارد و ايشان ممكن 
است با چالش بيش��تري مواجه شود. هرچند 
در نهايت گم��ان مي كنم هر س��ه گزينه راي 

خواهند آورد. 

بهرام پارسايي: دانش آشتياني و رزومه اي 
درخشان

نظر شخصي من اين 
اس��ت ك��ه آق��اي 
آش��تياني س��ابقه و 
رزومه درخشاني در 
و  آم��وزش  ح��وزه 
و  رد  دا پ��رورش 
معتقدم ايش��ان براي اين حوزه مناسب است. 
چون هم بر حوزه آموزش و پرورش اشراف دارد 
و هم مورد وثوق فرهنگيان است. عالوه بر اين 
فردي مانند دكتر نجفي ايشان را پيشنهاد داده 
اس��ت و اين خودش مزيت مهمي اس��ت. در 
نتيجه برآوردم اين اس��ت كه ايشان وضعيت 
خوبي از حيث راي آوري دارد. در مورد گزينه 
پيشنهادي فرهنگ و ارش��اد و شناختي كه از 
ايش��ان دارم اين است كه آقاي صالحي اميري 
پايبند به اجراي قانون و مصمم به آن هستند. 
ايشان كامال به حوزه فرهنگ و الزامات آن آشنا 
هس��تند و به ع��الوه در مس��ووليت هايي كه 
داش��ته اند موف��ق بوده ان��د. در بحث هايي كه 
جامع��ه روي آن حس��اس هس��تند از جمله 
موسيقي ايشان مواضع شفاف و روشني دارد. 

من فكر مي كنم ايشان مي تواند اين وضعيت را 
مديريت كند. 

محمود صادقي : وزرا بايد زود بر كار مسلط 
شوند

من هنوز جمع بندي 
وزرا  اي��ن  درب��اره 
نداشته ام. اما با توجه 
به مدت زمان كمي 
كه تا پايان كار دولت 
مانده معتقدم  باقي 
بايد اف��رادي به عنوان وزير معرفي ش��وند كه 
بتوانند خيلي زود بر كار مس��لط ش��وند. اين 
موضوع به ويژه در وزارت آموزش و پرورش مهم 
است. در وزارت ارش��اد هم كسي را نياز داريم 
كه به چند حوزه مس��لط باشد. وزير ارشاد هم 
بايد به بحث فرهنگ، هنر و هم مطبوعات و هم 
جنبه هاي مذهبي و ديني مسلط باشد. ضمن 
اينكه بايد ف��رد عملياتي باش��د و چند پروژه 
داشته باشد. هم اعتماد حوزه علميه و مراجع 
و روحاني��ت را بتوان��د جل��ب كن��د و ه��م 
فضاس��ازي هايي كه عليه دولت وجود دارد را 
پاسخ دهد و هم بر مسائل و مشكالت مطبوعات 
مسلط باش��د و هم دستي در هنر داشته باشد. 
اما به طور مصداقي بن��ده هنوز ارزيابي درباره 

وزراي پيشنهادي ندارم. 

محمدعلي وكيلي: رييس جمهور و پيام 
مردم

اصل تغيير و ترميم 
كابين��ه پاس��خ ب��ه 
مطالب��ات مردم��ي 
اس��ت و اقدام خوب 
رييس جمهور است. 
نش��ان دهنده اي��ن 
اس��ت كه رييس جمهور پيام مردم را دريافت 
كرده اس��ت. اما اي��ن تغييرات كافي نيس��ت. 
حوزه ه��اي ديگري هم وجود دارد كه ضرورت 
تغيير آنها وجود دارد. در برخي وزارتخانه هاي 
مهم مثل نيرو اين تغيير بايد انجام ش��ود. چرا 
كه مساله آب آنقدر جدي است كه نيازمند وزير 
چابك و پرانرژي تري است. ساختار وزارتخانه 
و افراد موجود در آن تناسبي با عمق بحران آب 

ن��دارد. جنگ آين��ده جنگ آب اس��ت و افراد 
جنگجويي در اين بخش نياز داريم. اما درباره 
وزراي پيشنهادي بايد بگويم برداشت من اين 
اس��ت كه آقاي صالحي اميري از شانس خوبي 
برخورداراس��ت. گفتم��ان ايش��ان گفتم��ان 
فرهنگي است. ادبيات ايش��ان تعاملي است و 
گفتمان��ش نزديك تري��ن گفتمان ب��ه آقاي 
روحاني است و در تدوين گفتمان اعتدال نقش 
محوري داشته است. بنابراين حس مشتركي 
با رييس جمهور دارد و البته زاويه اي با ايش��ان 
ندارد. به ع��الوه به خوبي بر ادبي��ات تعامل با 
مخالفان دولت مس��لط است. اينها مزيت هاي 
ايشان است. اما معناي اين سخنان اين نيست 
كه اينها بهترين گزينه هاي موجود بودند. اگر 
دايره انتخاب بازتر مي شد و آقاي رييس جمهور 
كم��ي پ��ا را فراتر مي گذاش��ت مي توانس��ت 
گزينه هاي اصلحي داشته باشد. هرچند در بين 
اطرافيان رييس جمهور اي��ن گزينه ها بهتر از 
بقيه بودند. اما درباره گزينه هاي ديگر مشغول 
ارزيابي هستيم و دوشنبه نتيجه نهايي را اعالم 

مي كنيم. 

زهرا ساعي: سه وزير مرتبط با وزارتخانه
در رابطه با سه گزينه 
ي  د پ�ي��شن�ه���ا
ري�ي��س ج�مهور ما 
اي��ن  نماين��دگان 
وظيف��ه را داريم كه 
كارنامه و برنامه هاي 
آنها را فارغ از نگاه سياسي بررسي كنيم. به هر 
ح��ال گزينه هاي پيش��نهادي بايد ب��ا برنامه 
راهبردي ب��ه مجل��س بيايند چرا ك��ه دليل 
پذي��رش اس��تعفاي وزراي قبل��ي از س��وي 
رييس جمه��ور اي��ن بود ك��ه اف��كار عمومي 
مطالباتي داشتند كه اين مطالبات بدون پاسخ 
مانده بود. حاال وزرايي ك��ه مي آيند بايد براي 
اين مطالبات برنامه هايي داش��ته باشند كه به 
صورت ملموس بتوانيم برآورده ش��دن آنها را 
ببينيم. خوش��بختانه وقتي كارنامه س��ه وزير 
پيش��نهادي را بررس��ي مي كنيم هر س��ه نفر 
مرتبط با ح��وزه وزارتي هس��تند كه براي آن 
معرفي شده اند. دكتر صالحي اميري در حوزه 
مسائل فرهنگي حرف هاي زيادي براي گفتن 

دارد. ايش��ان چندين جلد كت��اب با ارزش در 
حوزه فرهنگ دارد كه در مباحث اس��تراتژي 
فرهنگي و برنامه ريزي فرهنگي مرجع هستند. 
ايشان در كنار اينكه يك چهره آكادميك است 
تجربه هاي اجرايي موفقي هم داش��ته اس��ت. 
البته وزارت فرهنگ تنها يكي از متوليان بخش 
فرهنگي در كشور است و ما هم بايد در حيطه 
وظايف و اختيارات اي��ن وزارتخانه از آن توقع 
داشته باش��يم. دكتر صالحي اميري به اعتقاد 
من با توجه به س��وابق علمي و اجرايي خودش 
مي تواند افق خوبي را براي وزارتخانه ترس��يم 
كند و يك س��ري از تنش هايي ك��ه در حوزه 
فرهنگ وجود دارد را كاهش دهد. به اعتقاد من 
اگر نيروي تازه نفسي در اين مقطع وارد وزارت 
ارش��اد ش��ود با برنامه ريزي كه خواهد داشت 
حتما مي تواند راهگشا باشد. در رابطه با دكتر 
آشتياني نقدي كه به ايشان وارد مي كنند اين 
اس��ت كه تجربه اي در حوزه آموزش و پرورش 
نداشته است. اما پاسخ اين است كه دكتر نجفي 
هم كه همه از سوابق ايشان در وزارت آموزش 
و پرورش به نيكي ياد مي كنند اصال آموزش و 
پرورش��ي نبود. ايش��ان از بيرون از آموزش و 
پرورش وارد اين سازمان شد و خوش درخشيد. 
به عالوه اينكه دكتر آشتياني سال ها معلم بوده 
است. عالوه بر اينها مطالبات فرهنگيان را كامال 
درك كرده و برنامه هاي راهبردي خوبي براي 
اين بخش دارد. البته ما مي شنويم كه برخي از 
نمايندگان اصولگرا گرايش سياس��ي ايشان را 
نقطه ضعف مي دانند اما م��ا حتما در اين باره 
دفاع خوبي از ايشان در روز راي گيري خواهيم 
كرد. ايش��ان از افراد متدين و متعهد و ملزم به 
نظام جمهوري اسالمي و واليت فقيه است. ما 
نبايد با اين نگاه ها دور افراد متخصص و توانمند 
كش��ورمان خط قرمز بكش��يم. در مورد آقاي 
سلطاني فر هم بايد بگويم ايشان كارنامه خوبي 
در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دارد 
و س��وابق اجرايي خوبي هم داش��ته اند و اين 
خيلي مهم اس��ت كه افراد معرفي ش��ده همه 
سوابق خوبي داشته اند. در مجموع با توجه به 
فضاي مجلس كنوني و اينكه اكثر نمايندگان 
معتقد به گفتم��ان اعتدالگراي��ي و عقالنيت 
هس��تند مطمئنا اقليتي كه معتقد به گفتمان 

افراطي گري هستند راه به جايي نمي برند. 

روزهاي شلوغ وزرا در پارلمان
گزينه هاي پيشنهادي دولت و يك شش روز فرصت

پارلمان


