خبر
ورود انبوه شناورها و پرندههای بدون
سرنشین به سازمان رزم سپاه

فارس :س��ردارعلی فدوی ،جانش��ین فرمانده نیروی
دریایی سپاه با تاکید بر اهمیت استفاده از تجهیزات
پیش��رفته روز دنیا در سپاه ،به استفاده از شناورهای
بدون سرنش��ین در سازمان رزم این نیرو اشاره کرده
و اظهار داشت :شناورهای هوشمند در گذشته نیز در
نیروی دریایی سپاه مورد استفاده قرار گرفته ولی امروز
به دنبال آن هس��تیم که با تکنولوژیهای جدیدتر و
استفاده از فناوریهای روز ،شناورهای بدون سرنشین
مدرنتر را نیز به کار بگیریم .وی درباره اس��تفاده از
هواپیماهای بدون سرنشین نیز تاکید کرد :استفاده از
این هواپیماها در همه نیروهای سپاه مدتهاست که
به کار گرفته میشود و در نیروی دریایی نیز به صورت
انبوه وجود داشته و محدودههای مختلف مسؤولیت ما
را در بر میگیرد.

واکنش مرعشی به کاندیداتوری هاشمی

باشگاه خبرنگاران :حسين مرعشي در واکنش به اعالم
کاندیداتوری محمد هاشمی گفت :اگر هريك از اعضاي
حزب كارگزاران بخواهن��د در انتخابات پيشرو نامزد
شوند قطعا در جلسه شوراي مركزي حزب ،نامزدي آنها
را نيز در كنار مصوبات ديگر بررسي ميكنيم.
معاون رئیسجمهور سابق در ادامه سخنان خود
به مصوبه ش��ورای مرکزی حزب اشاره کرد و اظهار
داش��ت :مصوبه ش��وراي مركزي ح��زب كارگزاران
سازندگي تا به امروز براي حضور در انتخابات پيشرو
به 2شكل حركت در قالب ائتالف اصالحطلبان و در
صورت كانديداتوري خاتمي حمايت قطعي از نامزدي
وي بوده است .مرعش��ی در حالی مدعی شد حزب
کارگزاران در صورت حض��ور خاتمی از وی حمایت
خواه��د ک��رد که محم��د هاش��می در گفتوگو با
«وطنامروز» برای اولینبار از آخرین مصوبه انتخاباتی
ح��زب کارگزاران س��خن گفته و تاکید ک��رده بود:
براساس این مصوبه کارگزاران در ائتالف اصالحطلبان
ش��رکت می کند و از کاندیدای این ائتالف حمایت
خواهد کرد .هاشمی تاکید کرد هر سخنی که خارج
از این دو تبصره باش��د موضع حزب نیست و هر یک
از اعضای حزب که به صورت مصداقی درباره کاندیدا
سخن میگوید ،نظر شخصی خودش را گفته است.

اسرائيل مانع نزديكشدن
روابط تهران ـ واشنگتن است

حمایت ایران از تحكيم روابط
با كرهجنوبي

فارس :رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس
شوراي اسالمي از تقويت و تحكيم روابط با جمهوري
كره در تمامی زمينهها حمايت ميكند .علي الريجاني
بع��د از ظهر دیروز در ديدار با كيم يانگ مو ،س��فير
كره جنوبي در تهران با ابراز خش��نودي از روند رو به
توس��عه مناسبات  2كشور و بيان نقش مهم مجلس
در گس��ترش و تعمي��ق همكاريه��اي همهجانبه
فيمابين اظهار داش��ت :مجلس ش��وراي اسالمي از
تقويت و تحكيم روابط با جمه��وري كره در تمامی
زمينهها حمايت ميكند .وي افزود :زمينههاي فراواني
براي سرمايهگذاري مشترك  2كشور در بخشهاي
گوناگون صنعتي و اقتصادي وجود دارد كه استفاده از
آنها فضاي جديدي در مناسبات فيمابين ايجاد خواهد
ك��رد .در ادامه اين ديدار ،كيميانگمو نيز با تاكيد بر
اراده كشورش براي گسترش و بسط مناسبات با ايران
در تمامی زمينهها گفت :جمهوري كره آماده بس��ط
و گس��ترش همكاريهاي خود در تمامي زمينهها با
جمهوري اس�لامي ايران بر اس��اس منافع مشترك
است .وي افزود :با وجود روند رو به گسترش مناسبات
 2كشور در زمينههاي مختلف در آينده اين مناسبات
از جهشي مناسب برخوردار خواهد شد.

امیدواری سوالنا به برگزاری
دور جدید مذاکرات با ایران

فارس :هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در دیدار با وزرای خارجه کش��ورهای عربی و آمریکا
تاکی��د کرد كه ب��ه برگزاری دور جدی��د مذاکرات با
ایران امیدوار اس��ت .به گزارش رویترز ،خاویر سوالنا
پس از نشست روز یکشنبه شرمالشیخ درباره بحران
خاورمیانه اعالم کرد که به وزرای خارجه آمریکایی و
اروپایی گفته است که گفتوگوها با ایران درباره مساله
هس��تهای به بنبست رسیده اس��ت .وی افزود :من
هفته گذشته نامهای را به سعید جلیلی ،مذاکرهکننده
ارشد هستهای ایران ارسال کردم و امیدوارم احتمال
دیدار دیگری وجود داشته باشد .البته تاکنون پاسخی
که انتظار آن را از نشس��ت قبلی خود در ماه جوالی
داشتیم ،دریافت نکردهایم .سوالنا پیش از این اعالم
کرده بود ،تهران نباید درباره این نشست حساسیت
نشان دهد ،زیرا اين نشس��ت برای مخالفت با ایران
برگزار نش��ده و تنها در آن وضعیت منطقه بررس��ی
میش��ود .در نشست شرمالشیخ وزرای خارجه مصر،
ام��ارات متحده عرب��ی ،اردن ،مراک��ش و بحرین و
همچنین کاندولیزا رایس ،وزیر خارجه امریکا و «برنار
کوشنر» ،وزیر خارجه فرانسه حضور داشتند.

سياست

وطن امروز شماره 8

جاسبی نظارت بر خود را خنثی کرد

عباس سليمينمين در نشستی که در مدرسه علميه
معصوميه برگزار شد ،گفت :مديريت دانشگاه آزاد اسالمي
خود را زير بليت شوراي عالي انقالب فرهنگي نميداند و
اين در حالي است كه اين شورا باالترين مرجع نظارتي بر
مؤسسات آموزش عالي كشور است .سليمينمين ادامه
داد :آق��اي كردان  11س��ال با يك مدرك فوق ديپلم در
دانشگاه آزاد تدريس ميكرد و آقاي جاسبي امثال كردان
را بسيار شكار كرده است .وي اظهار داشت :امروز دانشگاه
آزاد به يكي از زمينخواران بزرگ كشور تبديل شده است
و در سراسر كشور ميليونها هكتار زمين در اختيار دارد.
سليمينمين گفت :آقاي جاسبي در پاسخ به نامه تحقيق
و تفحص مجلس اعالم ميكند كه دانشگاه آزاد خصوصي
است و اين نظارت خالف است و به صراحت اعالم ادعاي
خصوصي بودن دانش��گاه آزاد با  125هزار ميليارد تومان
س��رمايهاش را مطرح ميكن��د .وي با اش��اره به وكالت
عبداهلل جاس��بي به برادرش عباس جاسبي بيان داشت:
طبق اين وكالتنامه عباس جاس��بي كه در دانشگاه آزاد
هيچ مس��ؤوليتي ندارد ،ميتواند همه اموال دانشگاه آزاد
را واگذار كند .مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر
ايران اضافه كرد :جاسبي توانسته است مكانيسم نظارت بر
خود را خنثي و خيلي از مديران را آلوده خود كند.
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تولید هواپیمای مخصوص گشتهای دریایی

واليتفقيه ،محور حكومت اسالمي است

فارس :مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح با
اشاره به روند رو به افزایش تولید هواپیماهای ایران 140-
مس��افری ،از طرحهای جدید برای تولید انواع دیگر این
هواپیما خبر داد و گفت :ب��ا موافقتهای صورتگرفته،
هواپیم��ای ای��ران 140-در  2نوع تراب��ری و مخصوص
گشتهای دریایی ،در کش��ور طراحی و تولید میشود.
مجید هدایت افزود :هواپیماهای مخصوص گشت دریایی
دارای تجهیزات و قابلیتهای خاص گشتزنی بوده و یک
کالس مخصوص در میان پرندهها به حساب میآیند .وی
درباره ساخت مش��ترک بالگردهای نیمهسنگین روسی
کاموف در ایران نیز گفت :این قرارداد ،مورد توافق آقایان
احمدینژاد و پوتین بوده و اکنون نیز مراحل عقد قرارداد
و آمادهسازی مقدمات تولید این پرندههای پیشرفته در
حال انجام است .مدیرعامل سازمان صنایعهوایی نیروهای
مسلح درباره تولید هواپیماهای مسافری آنتونوف148 -
در ایران تاکید ک��رد :هواپیمای آنتونوف 148 -از جمله
هواپیماهای بسیارپیش��رفته و ایمن مس��افری است که
اکنون با ظرفیت  75نفر مس��افر تولید میش��ود اما قرار
است در  2سال آینده ،گنجایش این هواپیما به  99مسافر
افزایش یابد که هواپیمای خوبی محسوب میشود و فعال
در حال مذاکره و بررسی شرایط  2طرف هستیم.

ف�ارس :حضرت آیتاهلل نوریهمدانی گفت :در ش��رايط كنوني م��ردم بايد همواره با محوريت
واليتفقيه از حكومت اسالمي دفاع كنند .آیتاهلل حسين نوریهمدانی از مراجع معظم تقلید
در ديدار معاونان فرهنگي س��پاه با بيان اين مطلب اظهار داشت :مكتب اسالم ،مكتب پيروزي
خون بر شمشير است و اين مكتب را كه امامحسين (ع) با قيام خود در روز عاشورا بنا نهاد ،تا
قيامت ادامه خواهد داشت .اين مرجع تقليد با اشاره به وضعيت حكومتهاي بعد از پيامبر گرامي اسالم(ص) افزود :تمام
بدبختي و فالكت مسلمانان در طول تاريخ به دليل انحراف از واليت اهلبيت (ع) بوده است .ایشان ادامه داد :در راس
حكومت اسالمي بايد پيامبر ،اهلبيت (ع) و در صورت غيبت امام ،نايب ايشان كه فقيهي مدير ،مدبر ،عادل و ...است ،قرار
بگيرد .حضرت آیتاهلل نوریهمدانی در پايان تاكيد كرد :در شرايط كنوني ،مردم بايد همواره با محوريت واليت فقيه از
حكومت اسالمي دفاع كنند.

نفی اقدامات دولت ،مصداق بیبندوباری است

فارس :رئیس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد :بعضی از سیاسیون ،مرتب مجاهدت و تالش و
جهتگیریهای دولت را هر بار که مورد تایید رهبر قرار گرفت ،زیر س��وال میبرند و بازگشت به
عقب تعبیر میکنند که اینگونه موضعگیریها نوعی بیبن دوباری است .فیروزآبادی با بیان اینکه
وقت��ی رهبر انقالب از دولت حمایت میکند ،میخواهد که دولت توانا و قدرتمند به کارش ادامه
دهد ،افزود :حمایت رهبر انقالب از دولت دکتراحمدینژاد به این دلیل است که دولت ،شعارهای امام(ره) را زنده کرده است و
این بدین معناست که قبال به شعارهای حضرتامام(ره) اهمیت نمیدادند و این دولت دوباره شعارهای امام(ره) را زنده کرده
است .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :این دولتی است که به محرومین توجه میکند .این دولت آمده جهت را
نگاه به محرومین و باال آوردن توان فقرا و مستضعفین جامعه و باال آوردن سطح  2الی  3دهک جامعه قرار بدهد که در سند
چشمانداز هم هست و دوست و دشمن اعتراف دارند که این دولت تالش شبانهروزی و خستگیناپذیر دارد.

سفر رئیسجمهور به غرب و شرق كشور

اردبیل امروز با  15سال پیش قابل مقایسه نیست
رئیسجمهور کشورمان در فاصله میان 2سفر استانی
لرستان و مازندران 2 ،سفر دیگر به مشهد و اردبیل داشت.
درحالی که به تازگی«برخی مطبوعات داخلی» ،سفرهای
اس��تانی دولت نهم را س��فرهای انتخاباتی نامیده و سعی
میکنند ش��روع پروژههای انتخاباتی خود را به سفرهای
رئیسجمهور نس��بت دهند ،رئیسجمهور 2س��فر دیگر
به غرب و ش��رق کش��ور انجام داد .هدف سفر به مشهد و
اردبیل اما مانند دیگر سفرهای استانی نه از سر هدفگیری
انتخابات خرداد  ،88ک��ه برآمده از حاکمیت الگوی «کار
و تالش» دولت نهم بود .دکتر احمدینژاد که قرار اس��ت
انتهای هفته جاری به استان مازندران سفر کند ،دیروز با
حضور در اردبیل 2 ،طرح عمرانی برای استفاده مردم استان
افتتاح کرد .احمدینژاد در مراسم افتتاحیه تصفیهخانه آب
اردبیل با بیان حرکت رو به رشد و سریع این استان ،گفت:
اردبیل به لحاظ داشتن استعداد طبیعی و نیروی انسانی،
استحقاق رش��د باالتری را دارد .رئیسجمهور ،بعدازظهر
دیروز در مراسم افتتاح تصفیهخانه و خط انتقال آب از سد
یامچی به اردبیل ،رش��د و شتاب پروژهها در این استان را
مطلوب دانست و ادامه داد :وقتی تصویر  15سال قبل را که
اردبیل هنوز استان نشده بود ،با امروز در کنار هم میگذارم
و مقایسه میکنم ،میبینم استان اردبیل امروز با آن موقع،
قابل مقایسه نیست و هر سال بیشتر از سال قبل به رشد و
توسعه خود میافزاید.
وی همچنین با اشاره به مراسم کلنگزنی سد یامچی
اردبیل در  11سال قبل اظهار داشت :فکر نمیکردم روزی
تصفیهخانه این سد را به افتتاح برسانیم که این امر نشان از
ن این استان دارد و این نتیجه
عزم جدی و تالش مسؤوال 
مطلوب ،موجب نگاه ویژه دولت به این استان میشود .در
ادامه تصفیهخانه و خط انتقال آب از سد یامچی به اردبیل با
حضور رئیسجمهور افتتاح شد .این تصفیهخانه که تاکنون
40میلیون تومان هزینه داشته است ،میتواند با ظرفیت
 1200لیتر آب در ثانیه را تصفیه و وارد شبکه کند.
رئیسجمهور همچنی��ن پیش از افتت��اح بخش گاز
نی��روگاه س��یکلترکیبی اردبی��ل از نیاز این اس��تان به
پیشرفت زیرساختها و اقدامات زیربنایی خبر داد .دکتر
احمدینژاد ،پیش��رفت و رشد اس��تان اردبیل را نیازمند
احداث زیرس��اختها و اقدامات زیربنایی در این اس��تان
دانس��ت و گفت :پروژههای بس��یار خوب و اساسیاي در
استان اردبیل در دست ساخت است که امروز شاهد افتتاح
ثمان�ه اکوان :اعضای هیاترئیس��ه مجل��س هفتم که در
ابتدای این دوره به بررسی و اصالح آییننامه داخلی مجلس
پرداخته بودند ،اعتقاد داش��تند اصالح آییننامه باید یا در
روزهای پایانی این دوره انجام بگیرد و یا در روزهای ابتدایی
فعالیت دوره هش��تم .به همین دلیل هم ،اصالح موادی از
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی در روزهای آغازین
مجلس هشتم شروع شده ،سرانجام کلیات آن در دوازدهم
تیرماه س��الجاری به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر
به کمیس��یون تخصصی رفت .نمایندگان که رسیدگی به
جزئی��ات این طرح  37م��ادهای را از  24ش��هریورماه آغاز
کرده بودند ،با ایجاد تحول گس��ترده در آییننامه داخلی،
سازوکار س��وال از وزرا ،استیضاح و انجام تحقیق و تفحص
را دس��تخوش تغییرات گوناگونی کردند .در این اصالحیه،
مجلس با اصالح وظایف کمیسیونهای تخصصی ،مقرر کرد
عالوه بر اینکه پاس��خ دولت به گزارشهای کمیسیونهای
تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت میشود،
کمیسیونها میتوانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه
با تخلفات یا س��وءمدیریتها ،با دعوت از مسؤوالن ذیربط،
موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیاترئیسه ارائه
کنند و از طرف دیگر ،هیاترئیس��ه نی��ز میتواند گزارش
مذکور را در دس��تور کار مجلس قرار دهد و در عین حال،
مخبر کمیس��یون و نماینده دولت و  6نف��ر از نمایندگان
میتوانند نظرات خ��ود را درباره گزارش مذکور بیان کنند.
اما مهمترین بخش��ی که مورد ایراد شوراینگهبان نیز قرار
گرفته و آن را در بررس��ی اولیه رد ک��رد ،بخش مربوط به
سؤاالت ،استیضاح و نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد
دولت بود که به دلیل مغایرت با برخی از مواد قانوناساسی،
از سوی شوراینگهبان رد ش��د .نمایندگانی که در اصالح
ماده  64آییننام��ه داخلی مقرر کرده بودند حضور وزرا در
مجلس با درخواست  10نفر از نمایندگان و پس از تصویب
هیاترئیس��ه باید ص��ورت بگیرد ،در واق��ع حضور اعضای
هیاتدول��ت در مجلس را منوط به تصویب هیاترئیس��ه
کردند و در عین ح��ال در اصالح ماده  192این آییننامه،
مقرر کردند در پاس��خ به تذکر نمایندگان ،حتما در نامهای

سیدمحمدفخار

عكس :سامان اقوامي ،ايسنا

ایس�نا :هفتهنامه االهرام مصر گ��زارش داد كه انتظار
ميرود پي��روزي ب��اراك اوباما به بروز سياس��تهاي
واقعگرايانه در آمريكا و مذاكراتي منجر شود كه موقعيت
منطقهای ايران را تقويت كند؛ اين در حالي اس��ت كه
رژيم صهيونيستي ،مانعي در نزديكشدن روابط تهران
ـ واش��نگتن است .در اين گزارش كه به قلم مصطفي
اللباد ،مدي��ر مركز مطالعاتمنطقهاي و اس��تراتژيك
قاهره منتشر شده ،همچنین آمده است :اسرائيل ،هر
تالشي در راس��تاي نزديكشدن تهران و واشنگتن را
بويژه پس از حملهآمريكا به عراق به شكست كشانده
است .به اعتقاد اين نويسنده ،آمريكاييها در برخورد با
ایران 2 ،گزينه دارند كه شامل حمله نظامی يا گفتوگو
با آن کش��ور اس��ت و با توجه به اينكه چيزي از زمان
حضور جورج بوش در كاخسفيد باقي نمانده ،احتمال
درگيرشدن آمریکا با ايران بسيار ناچيز است.
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يادداشت ميهمان

دريچه
پیام تبریک به مناسبت روز ملی آنگوال و کامبوج
رئیسجمهوری اسالمی ایران در پیامی فرا رسیدن روز ملی آنگوال و کامبوج را به دولت و ملت این  2کشور تبریک گفت.
دکتر احمدینژاد در پیامی به «خوزه ادواردو دوس سانتوس» ،اظهار امیدواری کرد روابط  2کشور ایران و آنگوال با مساعی
متقابل در تمام زمینهها بیش از پیش گسترش یابد .وی همچنین در پیامی فرا رسیدن روز ملی کامبوج را به «نوردوم
س�یهامونی» پادشاه؛ دولت و ملت این کش�ور تبریک گفت .دکتر احمدینژاد در این پیام اظهار امیدواری کرد در پرتو
اراده سیاسی و عالیق مشترک و در راستای منافع  2ملت ایران و کامبوج ،شاهد توسعه و تعمیق بیش از پیش مناسبات
دوستانه و همکاری  2کشور درآینده نزدیک باشیم .همچنین رئیسجمهور در پیام دیگری فرارسیدن روز ملی کامبوج را
به «سامدچ هون سن» نخستوزیر؛ دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

یکی از پروژههای بزرگ هستیم .وی افزود :امروز یک پروژه
بزرگ در کمتر از سیماه به بهرهبرداری میرسد و امیدوارم
با همت مسؤوالن ،بخش دوم این پروژه نیز با همین سرعت
به اتمام برسد .رئیسجمهور ،مردم استان اردبیل را پرتالش
و سمبل غیرت و شجاعت دانست و گفت :سرمایهگذاری
و پیشرفت استان اردبیل نیازمند زیرساختهاست و باید
تالش کنیم این بس��تر را در کمتری��ن زمان ممکن برای
پیشرفت استان فراهم کنیم.
اماممعصوم متعلق به همه بشریت است
رئیسجمهور کشورمان اما در شب میالد امام هشتم با

سفر به مشهد در اختتامیه جشنواره فرهنگی  -هنری امام
رضا(ع) شرکت کرد .وی در این مراسم ،قدرتهای زورگو
و سلطهگر را به قرارگرفتن در مسیر خدمت به انسانها و
صلح و عدالت دعوت کرد وگفت :تردیدی ندارم چه کسانی
که تازگی روی کار آمدند و چه عناصری که از گذشته در
قدرت بودند اگر همه قوای ش��یطانی خود را بسیج کنند،
باز هم راهی جز تبعیت از امام معصوم ندارند و در غیر این
صورت از مس��یر حرکت بشر به سوی کمال پارو خواهند
شد .دکتر احمدینژاد با تأکید بر اینکه دوران قدرتهای
زورگو و ظالمان به اتمام رسیده است ،اظهار داشت :امروز

نظر شورای نگهبان در آییننامه داخلی مجلس اعمال شد

جلوگيري از تضعيف جايگاه دولت

کتبی به س��ؤاالت و تذکرهای آنها پاسخ دهند .این بار نیز
نمایندگان با رد این مواد در شوراینگهبان روبهرو شدند که
به دلیل الزامنداشتن دولت به ارائه پاسخ کتبی به مجلس از
س��وی حقوقدانان این شورا ،رد شد .اما مهمترین نکته این
اصالحیه که برکنارش��دن وزرا پس از بیپاسخگذاشتن سه
سؤال نمایندگان بود ،موجب بروز واکنشهای متفاوتی میان
نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان سیاسی شد .با
تصویب این ماده از طرح اصالح آییننامه داخلی مجلس ،اگر
نمایندهای از پاسخ وزیر قانع شود ،صحن علنی به پشتیبانی
نماینده رفته و رئیسمجلس از نمایندگان درباره پاسخ وزیر
رایگیری میکند ،اگر مجلس از س��خنان وزیر قانع نشد،
یکس��وم اعتبار وزیر از بین م��یرود و در صورتی که 2بار
دیگر مجلس از پاسخ وزیر به سؤاالت نمایندگان قانع نشود،
رایاعتماد او از بین خواهد رفت .شوراینگهبان در رسیدگی
ب��ه این م��اده از طرح نمایندگان نیز با توج��ه به اصل 88
قانوناساس��ی که در آن سازوکار استیضاح وزرا در مجلس

بهروشنی مشخص شده اس��ت ،آن را رد کرد و نمایندگان
که با مصوبات خود ،روشهای س��ؤال و استیضاح وزرا را به
سمت روشهای سهلالوصول پیش برده بودند ،در جلسه
کمیس��یون تدوین آییننامه داخلی مجلس برای بار دیگر
این س��ازوکار را نیز اصالح ک��رده و با درج جمله «با توجه
به اصل  89قانوناساس��ی» آن را اصالح کردند .حمیدرضا
حاجیبابای��ی ،عضو کمیس��یون تدوی��ن آییننامه داخلی
مجلس با اش��اره به جلسه کمیس��یون برای اعمالنظرات
شوراینگهبان گفت :مهمترین ایراد شوراینگهبان به مصوبه
مجلس این بود که گفتند س��ازوکار استیضاح وزرا با اصل
 89قانون اساس��ی مغایرت دارد زیرا بر اس��اس آن ،حداقل
 10نفر از نمایندگان باید درخواس��ت خود را نوش��ته و به
هیاترئیسه تقدیم کنند و بعد ،از وزیر خواسته شود که برای
پاسخ به سؤاالت نمایندگان در صحن مجلس حضور یابد و
کار روال خ��ودش را طی کند که مجلس با قید این جمله
که «استیضاح وزرا باید با توجه به اصل  89قانوناساسی و

همه مکات��ب ،حکومتها و مدعیان جهان در طول تاریخ
ادعاهای خ��ود را در میدان عمل تجربه کردند و به لطف
خدا به بایگانی سپرده شدهاند.
رئیسجمهور خط��اب به همه قدرتمندان عالم تأکید
ک��رد :همه ش��ما راه طغیان را در پی��ش گرفتید و نتایج
ممانعت بشر از پیوس��تن به راه انبیا را دیدید ،امروز همه
شما شکس��تخورده و ذلیل هس��تید اما ما همه شما را
دعوت میکنی��م و این دعوت را یک هدیه الهی میدانیم
و میگوییم ک��ه اصرار بر ظلم ،خودخواه��ی ،زورگویی و
آدمکشی بس است .دکتر احمدینژاد ادامه داد :برای شما
بهتر است که به راه حقیقت برگردید و به دامان اماممعصوم
چنگ بزنید ،چرا که امام معصوم متعلق به همه بش��ریت
اس��ت .وی اظهار امی��دواری کرد قدرته��ای زورگو پیام
دعوت را بش��نوند ،توبه کنند ،ایمان بیاورند و در مس��یر
عدالت و صلح تالش کنند .دکتر احمدینژاد اظهار داشت:
قدرتهای سلطهگر خیال نکنند روی خزانههای میلیاردی
و انبارهای سالح نشستهاند ،چراکه همه اینها در یک چشم
بههم زدن بر باد اس��ت .وی امام رضا(ع) را گنجینه علم،
ولینعمت ،باب ایمان ،امین خ��دا ،امام هدایت ،علم تقوا،
معدن حکمت الهی ،پناه و امید مردم و حجت خدا دانست
و گفت :جشنواره رضوی مانند یک کاروان در حرکت است
و با حضور هنرمندان و اندیشمندان ،با ذکر نام امام معصوم
نورافش��انی میکند .رئیسجمهور با اش��اره به مشکالت
همیش��گی انسان برای طیکردن مسیر کمال ،نشناختن
خداوند به واس��طه نش��ناختن خود را یکی از مش��کالت
دانست و افزود :خداوند انسان کامل را به عنوان مظهر همه
اسماء خودش آفرید تا دست بشر را بگیرد و بدانید اگر بنا
بود امامی آفریده نشود ،همه خلقت بیحاصل بود .بر اساس
این گزارش صفار هرندی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
در ابتدای این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه در دهه
کرامت ،ایران و بخشی از جهان اسالم به صورت ویژه وارد
فعالیت فرهنگی -هنری شدهاند ،گفت :روابط میان فرهنگ
و هنر با اعتقادات استوار مردم والیی این سرزمین از سویی
موجب گسترش معارف دینی میشود و از سویی دیگر از
لگدکوب شدن فرهنگ کشورمان در مقابل تهاجم بیگانه
جلوگیریمیکند.
در پای��ان این مراس��م ،از خادمی��ن فرهنگی -هنری
جش��نواره امام رض��ا (ع) توس��ط رئیسجمهور تجلیل و
قدردانی بهعمل آمد.
شرایط مندرج در این اصل باش��د» ،آن را اصالح کرد .وی
درباره تغییر وظایف کمیسیونهای تخصصی و مغایرت آن
با برخی اصول قانوناساس��ی نیز گفت :این مصوبه مخالف
قانوناساس��ی نبوده بلکه مخالف بنده��ای دیگر آییننامه
داخلی مجلس بود که ما در همانجا جمله «با رعایت مفاد
آییننامه داخلی مجلس» را نیز اضافه کردیم و این اشکال
نیز برطرف شد .عضو هیاترئیسه مجلس در توصیف خود
از ش��رایط جدید برای طرح سؤال از وزرا در مجلس گفت:
قدرت مطرحشدن س��ؤال از وزرا با آییننامه جدید بیشتر
ش��ده و این برای کمک به نماین��دگان مجلس در جهت
انجامدادن وظیفه نظارتیشان است .حاجیبابایی همچنین
در پایان با بیان اینکه ایراداتی که شوراینگهبان به مصوبه
مجلس داشت 26 ،ایراد حقوقی و  5تذکر بوده است ،بیان
کرد :بیشترین ایرادات شوراینگهبان درباره مواد ،10 ،9 ،6
 26 ،24 ،23 ،22 ،21 ،16 ،12 ،11و ماده  32طرح اصالح
قانون آییننامه داخلی مجلس بود و نمایندگان با توجه به
رفعش��دن این ایرادات در جلسه قبلی کمیسیون ،امروز در
صحن مجلس ،نظرات ش��وراینگهبان در اینباره را تامین
میکنند .علیاصغر یوسفيان مال ،از دیگر اعضای کمیسیون
تدوین آییننامه مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
«وطنامروز» با اشاره به تصویب مادهای از این طرح ،مبنی
بر چگونگی طرح سؤال از وزرا گفت :بر اساس این اصالحیه،
سؤال باید توسط نمایندگان به هیاترئیسه داده شود و پس
از تصوی��ب این هیات ،وزی��ر مربوطه در صحن حضور پیدا
میکند و این س��ازوکار با توجه به اینکه سؤال نمایندگان
باید بر اساس وظایف و س��اختار وزارتخانه مربوطه باشد و
در حیطه وظایف و کار وزیر مربوطه قرار بگیرد ،به هیچوجه
به معنای ایجاد محدودیت در طرح س��ؤال از وزرا نیس��ت
و نماین��دگان میتوانند همچن��ان از وزرای مربوطه درباره
عملکردشان سؤال بپرسند .در هر صورت ،نمایندگانی که
در اصالح آییننامه داخلی مجلس به تسهیل راههای سؤال
و استیضاح وزرا پرداخته بودند ،اینبار در مقابل سد نظارتی
ش��وراینگهبان و بهدلی��ل مغایر قانون اساس��ی بودن این
اقدامشان ،مجبور به تامیننظر حقوقدانان این شورا شدند.

مجلس به دنبال نظارت مؤثر
علیاصغریوسفنژاد

*

مجل��س هش��تم توقع��ات و
انتظارات��ی از آییننامه داخلی
مجلس داشت که باید براساس
نظرات نمایندگان تغییراتی در
آییننامه موجود انجام میشد.
بر همین اس��اس کمیس��یون
تدوین آییننامه از روز اول مجلس وارد دستور کار شد
و به دلیل اهمیتی که قانون آییننامه داخلی مجلس
داشت و به جهت اینکه یک بستر برای حرکت و یک
خطمش��ی برای فعالیتهای مجلس است ،در همه
جلس��ات دکتر الریجانی و آقای حدادعادل با وجود
اینکه عضو کمیس��یون نبودند ،در کمیسیون حضور
س
داش��تند و حتی در همه جلس��ات تدوین آن رئی 
کمیسیون تدوین آییننامه دوره هفتم ،دکتر بهرامی
هم حضور داشت و نظرات مجلس قبل را نیز مطرح
کرد .اما به دلیل اینکه موضوعات گس��تردگی زیادی
داش��ت ،قرار بر این ش��د که مف��ادی از آییننامه که
مجلس با آن درگیر است و اهمیت بیشتری دارد در
کمیسیون زودتر به آنها پرداخته شود .نخستین نکته
که در تدوین آییننامه مورد توجه قرار گرفت این بود
که مجلس به جایگاه اصل��ی خودش که قانونگذاری
و نظارت بر اجراس��ت ،نزدیک شود و مسیر و جهتی
شکل گیرد که در راس امور بودن مجلس حفظ شده،
بعد نظارتی قوی شود و در بعد قانونگذاری از جایگاه
مناسبتری برخوردار شود .بههمین خاطر در بعضی از
مواقع موادی که مرتبط با انجام وظیفه به نحو مطلوب
بوده ،بیشتر مدنظر قرار گرفته است .کمیسیون اصل
 90که کمیسیونی مشخص و ثابت در قانون اساسی
ت
و براس��اس اصل  90قانون اساس��ی ب��وده ،موقعی 
مناس��بتری پیدا کرده و از حالت انزوا به دور ش��ده
و قرار شد به عنوان کمیسیونی تخصصی که از اعتبار
خاصی برخوردار اس��ت ،بتوان��د ایفای نقش کند .به
همین خاطر قرار شد که شکلگیری کمیسیون اصل
 90به اعتبار اعضای اصلی آن که  7نفر هستند شکل
بگیرد و باقی روسا یا نایب رئیسان کمیسیونهای دیگر
هم بتوانند در آنجا به عنوان عضو کمیس��یون حضور
داشته باش��ند .در ارتباط با انجام وظایف و نظارت بر
دس��تگاههای اجرایی نیز س��ه راهکار سؤال و تذکر و
استیضاح در آییننامه مدنظر قرار گرفته بود که قرار
شد مسیری که طی میشود برای استیضاح و سؤال
منطقی باشد .در آییننامه فعلی به محض اینکه سؤال
در کمیسیون انجام شده و به صحن علنی میرفت و
نماینده سؤالکننده قانع نمیشد ،سؤال به کمیسیون
مربوطه میرفت ،بررسی میشد و اینجا تمام میشد
اما در موقعیت فعلی س��ؤاالت به یک سری سؤاالت
ملی و اساسی و سؤاالت منطقهای دستهبندی شده
و درمورد سؤاالت ملی که توسط هیات رئیسه تعیین
میشود ،وزیر مربوطه به مجلس پاسخ خواهد داد و
مجلس در نهایت به قانع ش��دن خود یا نشدن رای
میدهد .در آییننامه مقرر شد که اگر سه بار این کار
انجام شد و وزیر سهبار نتوانست مجلس را قانع کند،
به معنی مرحلهای برای استیضاح وزیر باشد که این
کار به نظارت مجلس بر دس��تگاههای اجرایی کمک
میکند.
با این ح��ال ش��ورای نگهبان در برخ��ی موارد
نظراتی داشت که این ایرادات در جلسات کمیسیون
تخصصی با حضور نمایندگان شورای نگهبان بررسی
ش��ده و اصالح شد و امروز برای رایگیری نهایی به
صحن مجلس میآید .یکی از ایرادات این بود که اگر
نمایندگان سهبار از وزیری سؤال کردند و پاسخ وی
قانعکننده نبود ،این به معنای استیضاح قلمداد شود
که ش��ورای نگهبان مطرح كرد شرایط استیضاح در
قانون اساس��ی مشخص ش��ده و اگر  10نفر طرح را
امض��ا کنند ،میتوانند وزیر را اس��تیضاح کنند و در
کمیس��یون با آوردن جمله «با رعای��ت اصل  89و
استیضاح در قانون اساس��ی» اصالح مدنظر شوراي
نگهبان اعمال شد تا این ایراد نیز برطرف شود .سؤال
از رئیسجمهور و وزرا ،باید با توجه به شرح وظایف
و رعایت ماده  88قانون اساس��ی باشد که در ارتباط
با وزارتخانه و کارهای وزارتخانه بود و از این نظر باید
به تأیید هیات رئیسه برسد و هیات رئیسه نمیتواند
جلوی سؤال و استیضاح را بگیرد.
*عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس

خبر
تشکیل کارگروه دولت و
نیروهای مسلح با مسؤولیت جلیلی

فارس :معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح از تشکیل
کارگروه مشترک دولت و نیروهای مسلح به مسؤولیت
س��عید جلیلی برای برنامهریزی بهتر در بخشهای
مختل��ف خب��ر داد و گفت :همه اجزایی ک��ه در امر
ل دفاعی
سیاس��ت خارجی ،امنیت داخلی و مس��ائ 
مس��ؤولیت دارند ،در این کارگ��روه حضور مییابند.
س��ردار سعید مجردی با اشاره به اهمیت گردهمایی
ن برنامه و بودجه نیروهای مسلح گفت:
ساالنه مسؤوال 
ه��دف اصلی این همایش ،ت�لاش برای هماهنگتر
کردن نیروهای مس��لح است؛ چراکه نیروهای مسلح
هماهنگ با دیگر ارکان کشور تا پایان دیماه سال 87
برای تدوین برنامه پنجساله پنجم فرصت دارند .معاون
طرح و برنامه و بودجه س��تاد کل نیروهای مسلح در
پاسخ به سوالی پیرامون تالش دشمنان برای تحریم
نیروهای مسلح کش��ورمان و تاثیر آن بر فعالیتهای
این نیروها یادآور شد :یکی از نکات مد نظر ما همین
ت تحریمهای اقتصادی در کنار اقدامات و
نحوه مدیری 
تالشهایی همچون ناتوی فرهنگی است که ضرورت
برنامهریزی منسجم و هوشمندان ه را جدیتر میکند.
مجردی همچنین از همکاری دولت با نیروهای مسلح
به نیکی یاد کرد و گفت :کارگروه مشترک سیاسی-
امنیتی در دولت تشکیل شده که مسؤولیت آن با دبیر
شورایعالی امنیت ملی است و همه نیروهای مسلح
و دیگر اجزایی که در امر سیاس��ت خارجی ،امنیت
ل دفاعی مس��ؤولیت دارن��د ،در این
داخلی و مس��ائ 
کارگروه حضور مییابند که این موضوع باعث توجه و
تمرکز خوبی در نظام برنامهریزی شده است.

