
دولت هاي اسالمي 
اقدام عملي كنند

 انتقاد شديد رهبر انقالب از بي عملي 
در قبال فجايع ميانمار

توديع و معارفه معاونان سياسي قديم و 
جديد وزارت كشور برگزار شد 

جبارزاده: رعايت اخالق 
و سلسله مراتب اداري را 

سرلوحه قرار مي دهم
گروه سياس�ي| صندل��ي پرماجراي 
ساختمان خيابان فاطمي از روز گذشته 
رس��ما يك صاحب جديد پيدا كرد. ديروز با برگزاري 
مراس��م توديع و معارفه معاون سياسي قديم و جديد 
وزارت كش��ور رس��ما اس��ماعيل جبارزاده بر صندلي 
معاونت سياسي وزارت كشور نشست. صندلي معاونت 
سياس��ي هرچقدر در دولت يازدهم پر حاشيه و اصوال 
انتخاب متصدي براي آن كار س��ختي ب��ود اما اين بار 
رحماني فضلي در انتخاب معاون سياسي خود شتاب به 
خرج داد. در كمتر از 12 ساعت پس از استعفاي احمدي، 
معاون جديد خود را انتخاب كرد و روز گذشته هم مراسم 
توديع و معارفه را برگزار كرد. از سوابق سياسي معاون 
سياسي جديد وزير كشور آنقدرها سوگيري مشخصي در 
دست نيست. اما همه اطرافيان او تاكيد دارند كه او كامال 
در مس��ير دولت حركت خواهد كرد. حاال بايد ديد كه 
معاون تازه سياسي وزير كشور چه مسيري را در روزهاي 

پيش رو در اين وزارتخانه جلو خواهد برد؟
 تعامل ساير قوا با وزارت كشور را مي خواهم

اس��ماعيل جبارزاده ديروز در اين مراس��م گفت: بنده 
خواهان تعامل با س��اير قوا به ويژه نمايندگان ملت در 
مجلس ش��وراي اسالمي و س��اير مراكز تصميم گير و 
تصميم ساز با حفظ شان و استقالل وزارت كشور هستم 
و رعايت اخالق و سلسله مراتب اداري و تشكيالتي در 
انجام ماموريت هاي محوله را سرلوحه امور قرار خواهم 
داد. معاون سياس��ي وزير كش��ور گفت: شايسته است 
تمام تالش خود را براي خدمت به مردم و جلب رضايت 
آنها ب��ه كار گيريم ت��ا بتوانيم مردم را نس��بت به نظام 
اميدوار و خوشبيني آنان را ارتقا دهيم. وي تاكيد كرد: 
يك اس��تاندار قوي و فعال موجب ارتقاي شاخص هاي 

پيشرفت در استان خواهد بود. 
انتخابات با سالمت، امنيت و مشاركت برگزار شد

اما علي اصغر احمدي با آرزوي توفيق براي معاون جديد 
سياس��ي گفت: آقاي جبارزاده داراي س��وابق انقالبي 
در س��ال هاي دفاع مقدس و از شخصيت هاي علمي و 
دانشگاهي است و بايد ايشان را در انجام مسووليت جديد 
ياري كرد. وي  افزود: يكي افتخارات زرين وزارت كشور 
در دولت يازدهم برگزاري چند انتخابات بسيار مهم بود 
و با هدايت مقام معظم رهبري، مشاركت جدي مردم و 
رعايت مّر قانون، برگ زرين ديگري بر كارنامه پر افتخار 
وزارت كشور افزوده ش��د. وي با اشاره به لزوم تعامل با 
ساير قوا با حفظ اس��تقالل وزارت كشور گفت: تقويت 
اداره كل سياسي، پيگيري انتخابات الكترونيك و تالش 
براي پيگيري تصويب قانون جامع انتخابات از اهم اموري 
است كه مي تواند به موفقيت هاي بعدي حوزه سياسي 
كمك كند. معاون سياسي س��ابق وزارت كشور گفت: 
در انتخابات گذش��ته حتي يك راي در هيچ شعبه اي 
باطل نش��د و همكارانم در ستاد انتخابات كشور بدون 
كوچك ترين جانبداري، مسووليت هاي قانوني خود را 
دنبال كردند و انتخابات با سالمت، امنيت، مشاركت و 

رعايت مر قانون و حق الناس برگزار شد.  
 آموزش فرمانداران و بخشداران كاهش

 در آسيب هاي اجتماعي موثر است
محمد حسين مقيمي، قائم مقام وزير كشور با قدرداني 
از خدمات علي اصغر احمدي، معاون سابق سياسي وزير 
كشور و معرفي اسماعيل جبارزاده، معاون جديد سياسي 
گفت: از ابتداي دولت يازدهم تاكنون چهارنفر عهده دار 
مسووليت معاونت سياسي وزارت كش��ور شده اند اما 
هم��ه آنها با يك ديدگاه و تفكر كه همان تفكر اعتدالي 
است كارها را پيش بردند و در آينده نيز دنبال مي كنند. 
قائم مقام وزير كشور با بيان اينكه حوزه سياسي وزارت 
كشور حوزه اي مهم و تاثيرگذار در اجراي سياست هاي 
دولت است، افزود: انتخاب، انتصاب، آموزش و هدايت 
اس��تانداران، فرمانداران و بخشداران اگر درست انجام 
ش��ود كارها در سراسر كشور س��امان مي يابد و در اين 
ميان آموزش فرمانداران و بخش��داران نقش اساسي را 
در اجراي سياست هاي دولت در اقصي نقاط كشور ايفا 
مي كند. وي گفت: آموزش فرمانداران موجب برگزاري 
بسيار مطلوب انتخابات هاي مهم در چهار سال اخير بود 
و عملياتي كردن سياست هاي دولت به ويژه در پيشبرد 
اقتص��اد مقاومتي در گ��روي تداوم رويكرد آموزش��ي 
مديران صف، در حوزه سياس��ي اس��ت. مقيمي افزود: 
آموزش فرمانداران و بخش��داران در همه ماموريت ها 
به ويژه در بعد كاهش آسيب هاي اجتماعي تاثيرگذار 
اس��ت. وي گفت: اس��ماعيل جبار زاده داراي تجارب 
بسيار ارزش��مند در سال هاي دفاع مقدس، نمايندگي 
مجلس شوراي اسالمي و تصدي استانداري آذربايجان 
شرقي هستند و الزم است همه مديران و كارشناسان 
حوزه سياسي ايشان را در انجام امور محوله ياري كنند. 

   سردار سرلشكر غالمعلي رشيد، فرمانده قرارگاه 
مركزي خاتم االنبياء ضمن تاكي�د بر لزوم ارتقاي 
آمادگ�ي رزمي و دفاعي كش�ور و بازتوليد قدرت 
بازدارندگي، نكات مهمي درباره روش و چگونگي 
غافلگير كردن دش�من در جنگ احتمالي آينده 
با اس�تفاده از ابتكارات جدي�د و از طريق »قدرت 

تركيبي« را براي شكست دشمن بيان كرد. فارس
 نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي: 
براي بررسي ابعاد جنايات ميانمار عليه مسلمانان 
روهينگيا جلسه فوق العاده اي صبح امروز با حضور 
معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترك المنافع وزارت 

خارجه برگزار خواهد شد. مهر
 احمد مازني، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اس�المي به رييس جمهور توصيه كرد در انتصاب 
اس�تانداران و مديران كل از نيروهاي اهل س�نت 

استفاده كند. ايسنا

واليتي: ايران از نفوذ خوبي در منطقه برخوردار است
مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل گفت: ايران و فرانسه رابطه طوالني با يكديگر دارند و مي توانند در مسائل منطقه اي با يكديگر همكاري كنند. به گزارش تسنيم، علي اكبر واليتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور 
بين الملل در ديدار با اوبرودرين، وزير اسبق امورخارجه فرانسه كه در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي برگزار شد، اظهار داشت: رابطه اين دو كشور دچار فراز و نشيب هاي مختلفي بوده است. اما هرگز قطع نشده است. 
وي با اشاره به سابقه نفوذ ايران در منطقه گفت: ايران از نفوذ خوبي در منطقه برخوردار است و فكر مي كنم ما با فرانسه مي توانيم همكاري هاي منطقه اي داشته باشيم به شرطي كه با حوصله و با دقت اين مسير را پيگيري كنيم. 

محفل انس پيشكسوتان جهاد و شهادت 
برگزار شد 

شمخاني: اقدامات نسنجيده 
مي تواند خطر شكل گيري 

منازعات جديد را افزايش دهد
گروه سياس�ي| محفل انس پيشكس��وتان جهاد و 
ش��هادت با حضور فرماندهان نظامي روز گذشته و به 
ميزباني علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و با 
حضور سرلشكر باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، 
سردار حسين دهقان مش��اور فرمانده كل قوا، دريادار 
سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش در مسجد حضرت 
وليعصر )عج( برگزار شد. در اين مراسم دبيرشوراي عالي 
امنيت مل��ي در خصوص اث��رات ض��د امنيتي طرح 
برگ��زاري رفران��دوم در اقليم كردس��تان تاكيد دارد 
كه »اكنون كه با همت كش��ورهاي خ��ط اول مبارزه 
با تروريس��م به پايان حضور فيزيكي عناصر تكفيري 
وابسته نزديك مي ش��ويم، برخي اقدامات نسنجيده 
مي تواند خطر شكل گيري منازعات جديد و بازتوليد 
ناامني را افزايش دهد«. امير دريابان شمخاني در پاسخ 
به س��وال خبرنگاران در خصوص دستاوردهاي اخير 
محور مقاومت در برابر تروريس��م تاكيد كرد؛ سياست 
داعش پروران براي اعمال راهبرد ناامن سازي منطقه 
از طريق ابزار تروريس��م، فرجام تلخي را براي طراحان 
اين فتنه به دنبال داشت. وي افزود؛ پيشكسوتان جهاد 
وش��هادت كه 8س��ال با دس��تان خالي در برابر صدام 
و حاميان منطق��ه اي و فرامنطقه اي او ايس��تادند و از 
اس��الم وايران دفاع كردند نسل پرورش دهنده شهيد 
حججي ها هستند. شمخاني گفت؛ اين محفل فرصتي 
ب��راي بيعت مجدد با آرمان هاي ام��ام راحل و فرامين 
مقام معظم رهب��ري ونش��ان دهنده پويايي فرهنگ 
وااليي اس��ت كه شهيد حججي ها را آماده سربازي در 
راه آرمان هاي انقالب اس��المي مي كند. دبير شوراي 
عالي امنيت ملي در پاسخ به سوال ديگري درخصوص 
اثرات ض��د امنيتي طرح برگ��زاري رفراندوم در اقليم 
كردستان عراق خاطرنش��ان كرد؛ اكنون كه با همت 
كشورهاي خط اول مبارزه با تروريسم به پايان حضور 
فيزيكي عناصر تكفيري وابس��ته نزديك مي ش��ويم، 
برخي اقدامات نس��نجيده مي تواند خطر شكل گيري 
منازعات جديد و بازتوليد ناامني را افزايش دهد. وي با 
اشاره به تاثير مخرب برگزاري همه پرسي در اقليم در 
از دست رفتن فرصت ها و ظرفيت هاي فراوان و اثرگذار 
جامعه كردي در حاكميت عراق اظهار داشت: برگزاري 
همه پرسي مي تواند موجب تشديد اختالف نظرهاي 
موج��ود مي��ان اح��زاب و گروه هاي كردي ش��ده و با 
افزايش تنش هاي ناخواس��ته در اين منطقه مصايب و 
رنج هاي مضاعف براي مردم ستم ديده و شجاع اقليم 

را رقم خواهد زد. 
هيچ گونه كم وكسري براي توليد مهمات نظامي 

نداريم
همچنين رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح در اين 
محفل با بيان اينكه هيچ گونه كم وكسري براي توليد 
سخت افزار و مهمات نظامي نداريم، گفت: هيچ قدرتي 
توان تهاجم به جمهوري اس��المي را ندارد. به گزارش 
تسنيم، سرلشكر محمد باقري با بيان اينكه ما در دفاع 
مقدس درس مقاومت را فراگرفتيم، خاطرنشان كرد: 
آنچه امروز تحت عنوان اقتصاد مقاومتي مطالبه مقام 
معظم رهبري است بدان معنا است كه اقتصاد كشور 
در برابر دش��منان مقاوم و نياز به بيرون نداشته باشد. 
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ادامه داد: ما به فرهنگ 
مقاومت در عرصه هاي ديگري مانند عرصه سياسي و 
فرهنگي نيازمنديم و اين فرهنگ بايد در تمام ابعاد در 
كشور توسعه يابد. سرلشكر باقري با بيان اينكه از اول 
انقالب بخش دفاعي كشور مورد تحريم بود و حتي يك 
سوزن ته گرد اين بخش را به ما ندادند، گفت: در ساير 
بخش هاي كشور وضعيت اينگونه نبوده است و ما در 
ساير بخش ها راحت تر از بخش دفاعي مي توانستيم 
پيش��رفت كنيم. وي در ادامه با بيان اينكه ما از دفاع 
مقدس درس اعتماد به نفس و خالقيت فرا گرفتيم، 
اظهار داش��ت: خدا را ش��اكريم كه ام��روز در بخش 
دفاع، نيروهاي مس��لح از صفر تا 100 برنامه ريزي ها 
را خودش��ان انجام مي دهند و در جايگاهي از قدرت 
بازدارندگي قرار گرفتيم ك��ه هيچ يك از قدرت هاي 
پليد جهاني فك��ر حمله به كش��ورمان را نمي كنند. 
وي ادامه داد: در دوران دفاع مقدس ما درس وحدت 
ملي را فرا گرفتيم و هيچگاه مس��ائل قومي و مذهبي 
كوچك ترين تاثيري در تصميم گيري ها نداش��ت و 
اثر آن نيز امنيت پايدار ملي موجود در كش��ور است. 
سرلش��كر باقري تصريح كرد: مش��اركت ملي كه در 
دفاع مقدس صورت گرفت يك درس بزرگ به ما داد؛ 
البته كس��اني بودند كه از دادن امكانات دريغ كردند 
بايد در روز قيامت جوابگو باش��ند. رييس س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح ادامه داد: امروز هيچ س��رمايه گذار 
داخلي و خارجي در كش��ور ما بي��ان نمي كند كه به 
دليل تهدي��دات و نبود امنيت وارد س��رمايه گذاري 
نمي شود. وي با اشاره به وضعيت منطقه تصريح كرد: 
دشمن امروز به صحنه  جنگ نيابتي ورود پيدا كرده 
و ما با تهديدات جديدي روبه رو شده ايم تهديداتي در 
حوزه امنيتي و جنگ نرم و نفوذ. وي در پايان با اشاره 
به موضوع پيشكس��وتان و دفاع مقدس خاطرنشان 
كرد: اين موضوع يك بحث اساس��ي اس��ت در ستاد 
كل و تمامي نيروهاي مسلح آمادگي آن را داريم تا از 

موضوع پيشكسوتان حمايت كنيم. 

پيشخوان

خبر روزگزارش روزسرخط خبرها
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انتقاد رهبري از 
 مدعيان 

حقوق بشر
مدعي�ان حق�وق بش�ر 
كه گاهي ب�راي مجازات 
ي�ك مج�رم در ي�ك 
كش�ور، جنجال و هياهو 
مقاب�ل  در  مي كنن�د، 
كشتار و آواره شدن ده ها 
هزار نفر از مردم ميانمار، 
هيچ عكس العملي نشان 

نمي دهند. 

»در اين زمينه اقداماتي در 
سال هاي گذش��ته صورت 
گرفته منتها چ��ون هنجارهاي ارزش��ي 
از طرف عده اي حس��اب مي ش��ود نياز به 
بردباري و صبر بيشتري دارد. آقاي روحاني 
واقعا پايبند اس��ت كه حقوق ش��هروندي 
رعايت شود و اميدواريم در آينده شاهد رفع 
اين مشكالت باش��يم. « اين را سخنگوي 
دولت به عنوان رويكرد دولت در مورد ورود 
زنان به ورزشگاه ها وحواشي به وجود آمده 
پس از ماجراي بازي فوتبال ايران و سوريه 
گفته است تا روشن كند كه موضع دولت در 
اين مورد چيست. درست در روزهايي كه 
رييس جمهور تاكيد كرده است كه منشور 
حقوق ش��هروندي را تنها ب��راي انتخابات 
ننوش��ته اس��ت و حاال س��خنگوي دولت 
مي گويد ك��ه رييس جمهور پايبند حقوق 
شهروندي است و بايد براي حل اين مشكل 

صبر و بردباري به خرج داد. 
تغييرات در سطح مديران عالي 

استان ها در حال انجام است
س��خنگوي دولت با بيان اينكه در س��طح 
مديران عالي اس��تان ها تغييراتي در حال 
انجام اس��ت، گفت: در اي��ن زمينه ممكن 
اس��ت از برخ��ي تقدي��ر ش��ود و برخي از 
استانداران در اس��تان هاي ديگر مشغول 
كار ش��وند. به گزارش ايس��نا، محمدباقر 
نوبخت در نشس��ت خب��ري هفتگي روز 
گذشته خود با رس��انه ها درباره تغييرات 
احتمالي استانداران عنوان كرد: همانطور 
كه حداقل 50 درصد كابينه تغيير كرد در 
سطح مديران عالي استان ها هم تغييراتي 
در حال انجام است و ممكن است از عده اي 
تقدير كنيم و برخي هم در استان هاي ديگر 
ش��روع به كار كنند. وزير كش��ور با تامل و 
سرعت الزم اين موضوع را دنبال مي كند. 
س��خنگوي دولت درباره آنچ��ه تخلفات 
مدي��ران دولت��ي و اس��تانداران خوان��ده 
مي ش��ود، اظهار كرد: آنها وظايف قانوني 
خودشان را انجام دادند. اينكه استانداري 
در دوران انتخابات حاضر شود و از عملكرد 
دولت و نه از يك كانديداي خاص دفاع كند 

طبع كار خود ب��وده البته براي قوه قضاييه 
حق استقالل و انصاف قائليم واگر شكايتي 
از سوي جريان رقيب دولت صورت گرفته 
باشد، مي دانيم با دقت و انصاف رسيدگي 

خواهد كرد. 
از اهرم ديپلماتيك براي حل اتفاق 

غيرانساني ميانمار استفاده مي كنيم
وي با اظهار تاسف از اتفاقات ميانمار تاكيد 
كرد: درب��اره اي��ن رخداد غم انگي��ز و ضد 
انساني، ما دولت و ارتش ميانمار را مسوول 
كشتارها و قتل عام ها مي دانيم. فراتر از آنچه 
در توان مان باش��د انج��ام مي دهيم و آقاي 
روحاني هم در س��فر اخير خود براي كمك 
به آسيب ديدگان فعاليت هايي داشت. ما از 
همه اهرم ه��اي ديپلماتيك براي كمك به 
حل اين اتفاق غيرانساني استفاده خواهيم 
ك��رد. نوبخت در واكنش ب��ه صحبت هاي 
اخير علي اكبر صالحي يادآور ش��د: برجام 
يك قرارداد بين المللي بين ايران و6 كشور 
ديگر است كه امريكا يكي از آنها است. االن 
فضاي بين المللي و حقوقي تغيير كرده و ما 
از سوي سازمان ملل وشوراي امنيت شاهد 
لغو تحريم ها هستيم. غير از امريكا اراده بقيه 
را براي همكاري كامال مشاهده مي كنيم و 
كشوري كه بخواهد از اين قرارداد بين المللي 
خارج ش��ود خودش ايزوله خواهد شد. وي 
ادامه داد: ما در راستاي تامين منافع ملي مان 
بهترين تصمي��م را مي گيريم و فقط از يك 
مرجع تصميم گرفته نمي شود بلكه نهادهاي 
مختلف نقش خواهند داشت. بازنده اقدام 
احتمال��ي امريكا خود امري��كا خواهد بود. 
آق��اي صالحي هم يك مس��وول باتجربه و 
مطلع هستند و مطالبي كه مي گويند قابل 
اعتنا و دقيق است. بايد اين حق را براي آقاي 
صالحي به عنوان يك فرد مطلع قائل شويم 
كه حرف سنجيده مي زند اما اگر نياز به تغيير 
باشد در قالب بيانيه يا شفاها اعالم مي شود 
كه موضع رس��مي دولت چيس��ت. موضع 
رسمي دولت تعريف شده است و آنچه دولت 

تصميم مي گيرد را سخنگو اعالم مي كند. 
حل مشكل ورود به استاديوم نياز به 

صبر و بردباري دارد
س��خنگوي دولت همچنين در واكنش به 
اظهارات اخي��ر آمانو تصري��ح كرد: جاي 

هيچ ترديدي نيست كه جمهوري اسالمي 
ايران پايبند پيمان مرتبط با برجام بوده و 
اين بحث ها منتفي است. معلوم هم شد كه 
حرف هاي دولتمردان امريكايي بي پايه و 
غيرحقوقي بوده است. وي درباره خروجي 
هيات نظارت بر اج��راي برجام گفت: اين 
هي��ات خارج از دولت اس��ت و همه اركان 
اصلي نظام در آن موثر هستند و بهتر است 
به آنها اعتماد كنيد كه كارش��ان را درست 
انجام مي دهند. نوبخت در پاسخ به سوالي 
درباره اتفاق��ات فوتبال ايران و س��وريه و 
مساله حقوق ش��هروندي تصريح كرد: در 
اين زمينه اقداماتي در س��ال هاي گذشته 
صورت گرفت��ه منتها چ��ون هنجارهاي 
ارزش��ي از طرف عده اي حس��اب مي شود 
نياز ب��ه بردب��اري و صبر بيش��تري دارد. 
آقاي روحاني واقعا پايبند است كه حقوق 
شهروندي رعايت شود و اميدواريم در آينده 

شاهد رفع اين مشكالت باشيم. 
چرا  ارز مسافرتي حذف شد؟

نوبخت در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه چرا 
آمارهاي داده شده در س��فره مردم ديده 
نمي ش��ود، تاكيد ك��رد: اينه��ا آمارهاي 
رسمي كشور و قابل مشاهده است. در بهار 
امس��ال از 920 هزار ني��روي جديدي كه 
وارد بازار كار شدند 703 هزار نفر مشغول 
به كار شدند كه اين آثار سرمايه گذاري ها 
و تالش ها است. وي درباره اينكه آيا حذف 
ارز مسافرتي در راستاي تك نرخي كردن 
قيمت ارز اس��ت، خاطرنشان كرد: اين ارز 
براي يك بار آن هم 300دالر داده مي شد 
و از اي��ن امكان مي ش��ود ب��راي كاالهاي 
واس��طه اي كه مي تواند به توليد ما كمك 
كند استفاده كرد. البته براي زائرين اربعين 
در حد 200 دالر داده مي شود. شايد جهت 
يكسان سازي عمل شود ولي به اين شكل 
نيس��ت كه نرخ بازار امروز را مبني در نظر 
بگيري��م بلكه تعديالتي خواهيم داش��ت. 
س��خنگوي دول��ت در پاس��خ به س��والي 
درباره رعايت حقوق احزاب در دولت بيان 
كرد: دول��ت در چارچوب منش��ور حقوق 
شهروندي نه تنها نس��بت به حقوق همه 
شهروندان بلكه نس��بت به حقوق احزاب 
كه ابزارهاي اعمال مردم س��االري هستند 

پايبند است. تعداد احزاب در دولت يازدهم 
افزايش داش��ته و احزاب چه موافق و چه 
مخالف و چه منتقد دولت بر مبناي حقوق 
شهروندي شان رس��ما فعاليت مي كنند و 
دولت هم همه امكانات را براي شان فراهم 

خواهد كرد. 
از هيچ اقدام محدودكننده آزادي 

مردم حمايت نمي كنيم
وي درب��اره احتم��ال ايج��اد محدوديت 
براي ش��بكه هاي اجتماعي از سوي برخي 
نهادها و رويكرد دولت در اين مورد اظهار 
كرد: اينكه با چه نيات��ي افراد در پاره اي از 
م��وارد مطالبي را مي گويند ش��ايد وجهه 
خيرخواهان��ه دارد. دولت اس��تفاده از اين 
فضاها را در راس��تاي حقوق ش��هروندي 
مي دان��د و از هيچ اقدامي كه فضاي آزادي 
م��ردم را محدود كند حماي��ت نمي كند. 
ما نمي توانيم اس��تقالل را ف��داي آزادي 
و آزادي را ف��داي اس��تقالل كني��م پس 
دولت از حقوق واقعي مردم در دسترس��ي 
ب��ه اين فضاه��ا حمايت مي كن��د. رييس 
س��ازمان برنامه وبودج��ه در ادامه درباره 
ابقاي مديران گذش��ته و چگونگي تحقق 
وعده استفاده از جوانان و زنان يادآور شد: 
آقاي رييس جمهور به همه وزرا گفته بايد 
تعدادي از مديران ش��ان بان��وان و جوانان 
باش��ند. خيلي از وزارتخانه ها اين اقدام را 
كرده اند. وي با اش��اره به حضور ش��هردار 
تهران در جلسات هيات دولت گفت: بدون 
ترديد اين حض��ور مي تواند فرصت ايجاد 
كند كه هم شهردار از سياست هاي دولت 
مطلع ش��ود و مش��كالتش رابگويد و هم 
متقابال دولت انتظارات��ش را بيان و از اين 
ظرفيت اس��تفاده كند. اين اتفاق دوسويه 

و مثبت است. 
امكانات مان همين قدر است

وي در پاس��خ به س��والي درباره مشكالت 
بازنشستگان و صندوق هاي بازنشستگي 
يادآور ش��د: ب��ر ما واج��ب اس��ت كه به 
مطالبات و انتظارات بازنشستگان محترم 
احترام بگذاري��م و درب ه��اي دولت هم 
هميش��ه بر روي نماين��دگان آنها باز بوده 
اس��ت. تاكيد رييس جمهور و هيات دولت 
اين بوده كه در اين زمينه بايد كاري انجام 

دهيم. س��خنگوي دولت ادامه داد: اينكه 
نتوانستيم همه خواسته ها را پاسخ دهيم 
دليل بي توجهي نيست بلكه امكانات مان 
همين قدر اس��ت و اگر كس��ي به خيابان 
بيايد و حرفش را بزند من بس��يار شرمنده 
مي ش��وم كه چرا در محيط محترمانه اي 
حرف ها گفته نشود. به همكاران هم گفتم 
از نماينده تشكل ها دعوت كنند بيايند و با 
احترام نظرات آنها را بشنويم و توضيحات 
را ارايه كنيم. وي درباره پيش��نهاد رييس 
كميته امداد براي انتقال يارانه ها از دولت 
به كمتي��ه امداد و بهزيس��تي عنوان كرد: 
جناب آقاي فتاح فرد سليم النفسي است 
كه اين مساله را به من هم منعكس كرده. 
در مورد هدفمندي ما بر مبناي تبصره 14 
بودجه عمل مي كنيم. پيشنهاد ما هم اين 
اس��ت كه آنچه درباره مددجويان است به 

خود اين نهادها بدهيم. 
انتظار ستاد اقتصاد مقاومتي 

اختياراتي فراي قوه مجريه است
نوبخت با اش��اره به جلس��ه ديروز س��تاد 
فرمانده��ي اقتصاد مقاومت��ي و اظهارات 
جهانگيري درب��اره اختيارات اين س��تاد 
تاكيد كرد: چون محدوده فعاليت اجرايي 
س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي فقط 
قوه مجريه نيست و س��اير قوا هم هستند 
انتظ��ارات س��تاد اين اس��ت از اختياراتي 
اس��تفاده كند كه فراتر از قوه مجريه نافذ 
باشد. وي در پاسخ به سوالي درباره كسري 
بودج��ه تاكيد كرد: ع��دم تحقق درآمدها 
مي تواند به كس��ري بودجه منجر ش��ود. 
ما االن عدم تحق��ق درآمدها را داريم ولي 
قول مي دهيم با كس��ري بودج��ه مواجه 
نش��ويم. س��خنگوي دولت درباره برنامه 
س��فر رييس جمهور به نيوي��ورك يادآور 
شد: برنامه ريزي ها انجام شده اما هميشه 
بايد با احتياط ح��رف بزنيم چون تا لحظه 
آخر ممكن اس��ت تغييراتي به وجود آيد. 
وي در پاس��خ به س��والي درباره پيگيري 
حقوقي پرونده سرقت اموال ايران توسط 
امريكايي ها خاطرنشان كرد: در اين زمينه 
كميته ويژه حقوقدان��ان براي اعالم جرم، 
پيگيري و انجام مذاكرات تشكيل شده ولي 
بعضي از پرونده ها سال ها طول مي كشد. 

حلمشكلورودزنانبهورزشگاههاصبوريميخواهد
سخنگوي دولت: 

نشست خبري

حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح سه ش��نبه در ابتداي جلسه درس 
خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعه آميز 
ميانم��ار، از س��كوت و بي عملي مجامع 
جهاني و مدعيان حقوق بشر در قبال اين 
فجايع به ش��دت انتقاد كردند و با تاكيد 
ب��ر اينكه راه حل اين قضي��ه اقدام عملي 
كش��ورهاي مسلمان و فش��ار سياسي و 
اقتصادي به دولت بي رحم ميانمار است، 
خاطرنشان كردند: جمهوري اسالمي بايد 
عليه ظلم در ه��ر نقطه از جهان، صريح و 

شجاعانه، اعالم موضع كند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، تقليل فاجعه 
ميانمار به ي��ك درگي��ري مذهبي بين 
مسلمانان و بودايي ها را نادرست خواندند 

و افزودن��د: البت��ه ممكن اس��ت در اين 
حادثه تعصب مذهبي تاثير داشته باشد 
اما اين قضيه، يك قضيه سياس��ي است، 
زيرا مجري آن، دولت ميانمار اس��ت و در 
راس آن دولت نيز زني بي رحم قرار دارد 
كه برنده جايزه صلح نوب��ل بوده و با اين 
اتفاقات، در واقع، مرگ جايزه صلح نوبل 
رقم خورد. ايش��ان افزودن��د: اين فجايع 
در مقابل چش��م كش��ورها و دولت هاي 
اس��المي و مجامع جهان��ي و دولت هاي 
رياكار و دروغگوي مدعي حقوق بشر، از 
س��وي دولت بي رحم ميانمار در حال رخ 
دادن است. رهبر انقالب اسالمي با انتقاد 
از اكتف��ا كردن دبيركل س��ازمان ملل به 
محكوم كردن جنايات در ميانمار افزودند: 
مدعي��ان حقوق بش��ر كه گاه��ي براي 

مجازات يك مجرم در يك كشور، جنجال 
و هياهو مي كنند، در مقابل كشتار و آواره 
شدن ده ها هزار نفر از مردم ميانمار، هيچ 

عكس العملي نشان نمي دهند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي ب��ا تاكيد بر 
ل��زوم ورود و اق��دام عمل��ي دولت هاي 
اس��المي، گفتند: البته منظ��ور از اقدام 

گروه سياسي

عملي، لشكركشي نيست بلكه بايد فشار 
سياس��ي، اقتصادي و تج��اري خود را بر 
دولت ميانمار افزاي��ش دهند و عليه اين 
جنايات در مجامع جهاني فرياد بكشند. 

ايش��ان تش��كيل كنفران��س س��ازمان 
همكاري اس��المي ب��ا موض��وع فجايع 
ميانمار را ضروري خواندند و خاطرنشان 

كردند: دنياي امروز، دنياي ظلم اس��ت و 
جمهوري اسالمي بايد اين افتخار را براي 
خود حفظ كند كه عليه ظلم در هر نقطه 
از جهان، چه در مناطق اش��غالي توسط 
صهيونيس��ت ها، چه در يمن و بحرين و 
چه در ميانمار، موضع صريح و ش��جاعانه 

خود را اعالم كند. 

در  حاشيه

سرپرست استانداري 
آذربايجان شرقي تعيين شد

گروه سياسي| راه س��خت و طوالني 
عبدالرضا رحماني فضلي براي انتخاب 
اس��تانداران دولت دوازدهم هنوز در مرحله بررس��ي و 
ارزيابي مانده اس��ت اما انتخاب يكي از اس��تانداران به 
عنوان معاون سياس��ي موجب ش��د تا او ب��راي يكي از 
استان ها سرپرست تعيين كند. روز گذشته وزير كشور 
با صدور حكمي، س��عيد شبستري خياباني را به عنوان 
سرپرست استانداري آذربايجان شرقي تعيين كرد. به 
گزارش ايسنا، در حكم وزير كشور كه بيستم شهريورماه 
صادر شده است، معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري آذربايجان ش��رقي به عنوان سرپرست اين 
استانداري منصوب ش��ده است. با اين همه گويا برخي 
انتخاب هاي رحماني فضلي براي استانداري ها مشخص 
شده است چراكه هفته گذشته علي اصغر احمدي، معاون 
سياسي وزير كشور كه سه روز پيش از سمت خود استعفا 
داده بود اعالم كرده بود كه استانداران 6 استان مشخص 
شده بودند و حتي براي معرفي به هيات دولت هم آماده 
بودند اما اين كار بنا به داليلي انجام نش��د. س��خنگوي 
دولت هم از احتمال جابه جايي برخي استانداران خبر 
داده بود. حاال بايد ديد كه انتخاب رحماني فضلي در مورد 

استانداران به كجا خواهد انجاميد؟

گروه سياسي| »ميهماني ها« و 
»ميزباني ها«يش، از او شخصيتي 
متفاوت تر ساخته اس��ت. ديدارهايي كه او پيش 
از برگزاري نخس��تين جلس��ه مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام پ��س از انتصاب به رياس��ت آن 
انج��ام مي دهد، تقريبا بي س��ابقه اس��ت. اگرچه 
سلف او آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني نيز همواره 
ميزبان مردماني بود كه براي ش��نيدن سخنانش 
به ديدارش مي  رفتند، اما اين هاش��مي نسبت به 
آن هاش��مي تا اينجاي كار متفاوت تر ظاهر شده 
است. او كه پيش از اين، به مدت 26 سال مناصب 
مختلفي را در اختيار داشته، در سمت جديد خود 
تصميم گرفته يا خود به س��فر برود يا مسووالن و 

اقشار مختلف مردم را به حضور بپذيرد. 
روحاني 30 ساله؛ مقبول بنيانگذار انقالب

آيت اهلل هاشمي شاهرودي، روحاني 69 ساله اي 
كه  زاده كربال بوده و داراي درجه اجتهاد اس��ت تا 
پيش از پيروزي انقالب اس��المي ايران، در كشور 
عراق اقامت داشته و به دليل فعاليت هايش عليه 
رژيم بعث ب��راي مدتي به زن��دان آن رژيم افتاد. 
اما پيوند آيت اهلل هاشمي ش��اهرودي با ايران در 
دوران پ��س از پيروزي انقالب رقم خ��ورد. او كه 
در آن س��ال ها تنها 30 سال سن داشت به عنوان 
رابط امام خميني)ره( و آيت اهلل صدر تعيين شد 
و در ادام��ه مس��ير ورودش به ايران نيز س��هل تر 
ش��د. در يكى از ديدارهاى اعضاي مجلس  اعالى 
عراق ، امام  خميني )ره ( با توجه  به  ش��ناخت  خود 

از او مي خواه��د كه  تدريس  در ح��وزه  علميه  قم  
را ب��ر ه��ر كارى ترجيح  دهد و ب��ه  تربيت  طالب  
مس��تعد در زمينه هاى علمى و اخالقى بپردازد. 
اين گونه بود ك��ه در فروردين 1358 يعني تنها با 
گذش��ت 3 ماه از پيروزي انقالب، راهي ايران شد 
و به توصيه ام��ام)ره( در حوزه علميه قم تدريس 

خود را آغاز كرد. 
مردي با 6 حكم از سوي رهبري 

با آغاز تدريس آيت اهلل هاشمي شاهرودي در حوزه 
علميه قم، مسير حضور در اركان سياسي كشور 
نيز برايش فراهم شد. آنگونه كه مي توان گفت او از 
معدود افرادي در تاريخ 39 ساله انقالب اسالمي 
ايران اس��ت كه تاكنون مهم ترين عناوين كشور 
را با حكم رهب��ري نظام دريافت كرد. هاش��مي 
ش��اهرودي در سال 73 با حكم رهبري انقالب به 
عنوان يكي از 6 عضو فقيه شوراي نگهبان انتخاب 
ش��د و در س��ال 78 نيز با حكمي ديگر، رياست 
قوه قضاييه را براي دو دوره 5 ساله برعهده گرفت. 
او همزمان در سال 80 نيز با حكمي ديگر از سوي 
رهبر انقالب ب��ه عضويت در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام انتخاب درآمد كه اين عضويت در 
دوران پس از رياستش بر قوه قضاييه نيز همچنان 
ادام��ه دارد. اما، هيات عالي حل اختالف و تنظيم 
روابط قواي س��ه گانه از ديگر سمت هايي بود كه 
هاشمي ش��اهرودي رياس��ت آن را در مرداد ماه 
س��ال 90 با حكم انتصاب رهبري انقالب برعهده 
گرفت. او همچنين با حكم رهبري، رييس موسسه 

»دايرةالمعارف فقه اسالمي بر طبق مذهب اهل 
بيت« نيز هس��ت. آيت اهلل هاش��مي شاهرودي 
جداي از اين عناوين كه بر آنها منصوب ش��د، در 
سه دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز در 
معرض راي مردم قرار گرفت و از سال 77 تاكنون 
به عن��وان نماينده مردم در اي��ن مجلس حضور 
دارد. او در م��رداد ماه امس��ال نيز حكم رياس��ت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را از سوي رهبري 
انقالب دريافت كرد تا شش��مين حكم خود را نيز 
از س��وي ايشان داشته باش��د. جالب است به اين 
نكته نيز اشاره ش��ود كه از سمت هاي گفته شده 
در باال، آيت اهلل هاشمي شاهرودي در حال حاضر 
تنها رياست قوه قضاييه را برعهده ندارد و در بقيه 

سمت ها حضورش پايدار مانده است. 
سفر به عراق؛ سياسي يا زيارتي؟

تح��ركات آيت اهلل هاشمي ش��اهرودي كه مرداد 
ماه امس��ال به رياست مجمع تشخيص مصلحت 
نظام منصوب ش��د، در بي��رون از مرزهاي ايران 
آغاز ش��د. هنوز جلس��ه مجمع جديد به رياست 
هاشمي شاهرودي برگزار نش��ده بود كه رييس 
و دبير مجمع تش��خيص براي ديدار با تعدادي از 
مقامات عراقي و برخي مراجع شيعه به اين كشور 
سفر كرده و در طول مدت اقامتش در آنجا با حيدر 
العبادي نخست وزير عراق، نوري المالكي معاون 
رييس جمهور، س��يدعمار حكيم رييس ائتالف 
ملي و اقش��ار مختل��ف مردم كرب��ال و گروه هاي 
سياس��ي و اجتماع��ي عراقي دي��دار و گفت وگو 

مي كند. اما آنچه از زمان خبري ش��دن اين سفر 
مطرح شد، بحث سياسي يا زيارتي بودن آن است؛ 
موضوعي كه رس��انه هاي خارجي به آن از موضع 
سياس��ي پرداختند و يك هدف را براي انجام اين 
سفر برشمردند و آن اينكه ايران سعي مي كند از 
پيامدهاي منفي جداي��ي عمار حكيم از مجلس 
اعالي ع��راق بكاهد و هاشمي ش��اهرودي با اين 
سفر مي كوشد تا ش��عار وحدت در صف شيعيان 
عراق را مط��رح كند. اما با انتش��ار اخباري از اين 
دس��ت، دفتر آيت اهلل هاشمي شاهرودي با صدور 
بيانيه اي، س��فر اخير رييس مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام به عراق را غيررسمي خواند و عنوان 
كرد: »بدين وسيله دفتر حضرت آيت اهلل العظمي 
سيدمحمود هاشمي ش��اهرودي اعالم مي دارد، 
س��فر ايشان به عراق، س��فري غيررسمي است و 
به  منظور زيارت عتبات عاليات و مرقد مطهر ائمه 

اطهار )س��الم اهلل عليهم اجمعين( 
صورت گرفته است و آنچه برخي 
رسانه ها اعالم كرده اند، اساسا فاقد 

صحت است.«
ديدار عيدانه اقشار مختلف 

مردم با رييس جديد
هلل  ي��ت ا آ فت��ر  د هرچن��د 

ز  ا هاشمي ش��اهرودي 
غيررس��مي ب��ودن 

س��فر او به عراق 
اما  مي گوي��د 

رييس جديد مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
در داخل اي��ران نيز ميزبان مردماني اس��ت كه 
راهي خيابان پاستور مي شوند تا ديداري با او تازه 
كنند. ديدارهايي كه اگرچه در سال هاي پيش 
هم با رييس مجمع ص��ورت مي گرفت اما براي 
مردي كه به تازگي س��كاندار مجمع تشخيص 
مصلحت نظام شده جالب توجه است. به خصوص 
آنجا كه او از زيارت عتبات عاليات بازگش��ته و به 
همين بهانه و همچنين به مناس��بت عيد سعيد 
غديرخم، جمعي از ش��خصيت ها و مس��ووالن 
نظام، علما، روحانيون و اقش��ار مختلف مردم به 
ديدارش مي شتابند. به گزارش ايلنا، صبح روز سه 
شنبه 21 شهريور 96 جمعي از مسووالن نظام، 
علما، روحانيون و اقش��ار مختلف مردم با حضور 
در دفتر آيت اهلل هاشمي شاهرودي براي تبريك 
عيد غديرخم با رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ديدار كردند و فرارسيدن عيد واليت را به 
ايشان تبريك گفتند. در اين ديدار همچنين 
ميهمانان رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، بازگشت آيت اهلل هاشمي شاهرودي 
از س��فر زيارت��ي ب��ه عتبات عالي��ات را 
خيرمقدم گفتند و سالمت و توفيق ايشان 
را در انجام مسووليت هاي محوله از سوي 
مقام معظم رهبري در جايگاه 
رياست مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خواستار 

شدند. 

ميهماني ها و ميزباني هاي مجمع، در دوران هاشمي جديد
مسووالن و اقشار مختلف مردم با رييس  مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كردند

چهره روز


