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سردار سلیمانی« :ام عماد» مادری اسطوره ای و
منبع فیض و رحمت بود

...

چهره ها و گفته ها
اسماعیل دوستی عضو سابق شــورای مرکزی
حزب اعتماد ملی با اشاره به انتقادات اخیر منتجب
نیابهعملکرداعضایشورایاعتمادملیگفت:آقای
منتجب نیا بیشتر از همه خاک اعتماد ملی را خورده
است،ما باید منتظر بمانیم تا کنگره بعدی ان شاءا...
درحزبحضورپیداکنیم،اگردوستانموفقشدندبه
آنان خسته نباشید میگویم
در غیر این صورت به حزب
برمیگردیم ،چرا باید حزب
جدید تشکیل دهیم؟ /
باشگاهخبرنگاران
عبدالرضاهاشمزاییعضوفراکسیونامیدمجلس
تأکید کرد :نمازهای جمعه بعد از انقالب به صورت
کیلومتری در خیابانها خوانده میشد اما چرا این
حفظ نشد؟ اعتقاد من این است
کهمردمدیدندبهجایشنیدن
حرفهای وحدتطلب غالبا
حرفهایاختالفبرانگیزاز
خطبههاینمازجمعهشنیده
میشود/.ایلنا
سیدکمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط
امام و رهبری با اشاره به دیدار اخیر رئیس جمهور
با چهره های اصالح طلب گفت :با توجه به این که
اصالحطلبان و اصولگرایان دو
جــنــاح کــاســیــک در صحنه
سیاسیایرانهستند؛بایدمشابه
آندیداربااصولگرایانهم
انجامشود/.ایلنا

...

خارج از دستور
تخریب مسئوالن برابر است با تخریب
ستون های تخت جمشید!
معصومه آقــاپــور علیشاهی عضو فراکسیون امید در
مجلس طــی نطقی در صحن مجلس اظــهــارکــرد :از
صدای شکستن استخوا نهای مان ذوق نکنیم اگر این
بار اصولگرایی بشکند و اصال حطلبی زمینگیر شود آن
کس که امروز تبر برداشته تا به خیال خود استخوانهای
مان را ریز کند نه اصولی است نه اصالحی و نه اعتدالی،
بلکه غول صنعت و تجارت است .وی همچنین با بیان
این که مواظب سرمایه های اجتماعی و سرمایه های
نمادین باشیم ،گفت :جامعه ما مثال زدنی در تخریب
سرمایه هــای نمادینش شــده اســت وقتی شخصیتی،
سیاستمداری ،نماینده ملتی و مسئول کشوری را تخریب
می کنیم انگار یکی از ستون های تخت جمشید را تخریب
می کنیم.
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کدخدایی با اشاره به بررسی لوایح پالرمو و اصالح قانون مبارزه با پول شویی در این شورا خبر داد:

اشکاالت شورای نگهبان اصالح شد ،ایرادات مجمع پابرجاست
دیدگاه متفاوت نمایندگان درباره ورود مجمع به لوایح چهارگانه

طاهری -سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به دستور
کار روز گذشته این شورا اظهار کرد :در این جلسه شورای
نگهبان دو الیحه «الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران
به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی»
موسوم به «پالرمو» و الیحه «اصالح قانون مبارزه با پول
شویی» در دستور کار قرار داشت .عباسعلی کدخدایی
که با صداوسیما گفت و گو می کرد ،افزود :شورای نگهبان
پیشتر ایراداتی را به دو الیحه فوقالذکر وارد دانسته و
آنها را به مجلس ارجاع داده بود که این ایرادات توسط
مجلس رفع شد و در جلسه روز گذشته از نظر اعضای
شورای نگهبان با رفع آن ایرادات ،تبدیل آن مصوبات به
قانون بالاشکال تشخیص داده شد .سخنگوی شورای
نگهبان تصریح کرد :البته در این جلسه شورای نگهبان
با توجه به نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به
دو الیحه «پالرمو» و «مقابله با پول شویی» داشت ،اعضای
شورای نگهبان نظرات مجمع را برای اعمال به مجلس
ارسال کردند .کدخدایی با اشاره به الیحه «الحاق ایران
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به
( )CFTکه روز یک شنبه هفته جاری در مجلس تصویب
شد ،گفت :بررسی این الیحه اصال در دستور کار روز
گذشته شــورای نگهبان قــرار نداشت و ان ش ــاءا ...در
جلسات آینده ایــن شــورا مــورد بررسی قــرار میگیرد؛
بنابراین،اینکهدرفضایمجازیمطرحشدالیحه CFTدر
دستور کار امروز شورای نگهبان قرار داشت ،کذب محض
است .شایان ذکر است پیش از این هیئت عالی نظارت بر
سیاستهایکلیمجمعتشخیصمصلحتنظامبرخیاز
بندهای الیحه موسوم به پالرمو را مغایر با بند  22سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی امنیت
ملی در حوزه دفاعی مغایر دانسته است.
▪دیدگاه نمایندگان دربــاره ورود مجمع به لوایح
چهارگانه

اظهارات اخیر کدخدایی درباره اشکاالت مجمع بر این
لوایح با واکنش برخی چهره های مجلس روبه رو شد.
یحیی کمالیپور ،نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی
در این باره گفت :مجلس ملزم است که ایرادات شورای
نگهبان در لوایح و طرحها را مورد بررسی قرار دهد .البته
اگر شورای نگهبان ایرادات مجمع را به عنوان ایرادات
شورا تلقی کرد و به مجلس فرستاد آن گاه شرایط متفاوت
خواهد بود .به عبارت دیگر اگر شورا ایرادات مجمع را وارد
بداند و خودش به عنوان ایراد جدید تلقی کند آن گاه قابل
بررسی است .محمد کاظمی عضو دیگر کمیسیون حقوق
قضایی مجلس نیز گفت :ایــرادات مجمع به کمیسیون

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

قانون به ویژه درباره سه بند آن یعنی «تعیین سیاستهای
کلی نظام جمهوری اسالمی ایــران پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام و حل معضالت نظام که از طرق
عادی قابل حل نیست ،از طریق مجمع تشخیص مصلحت
نظام»فعالیتمیکند،نظریاتهیئتعالینظارتدرزمینه
انطباق قوانین با سیاست های کلی ارائه می شود و جنبه
مشورتیبرایمجلسوشوراینگهباندارد.
▪نامه رئیس مجلس به کمیسیون ها درباره دریافت
نظرات نظارتی مجمع

حقوقی ارجاع داده شده بود ولی ما نتوانستیم آن را قانونی
بررسی کنیم چون ما در کمیسیون تنها ملزم به بررسی
ایرادات شورای نگهبان هستیم .با این حال محمدعلی
پورمختار نظری متفاوت دارد و می گوید :جایگاه نظارتی
مجمع با شورا متفاوت است .مسئولیت مجمع تطبیق
مصوبات مجلس با سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبریاستبنابرایناگرقانونیخالفاینمصوباتباشد
باید مجمع به آن نظارت و ورود کند .به گفته وی مجلس
باید جداگانه ایــرادات مجمع را بر این دو الیحه برطرف
کند کما این که پیش از این هم چنین اتفاقی افتاده بود.
▪وظیفه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام چیست؟

در همین باره برخی از رسانه ها و چهره های سیاسی از
فقدانوجاهتقانونیورودمجمعتشخیصمصلحتنظام
به بررسی این لوایح پیش از بررسی در شورای نگهبان و
ارجاع آن به مجمع سخن می گفتند ،موضوعی که شاید
نشان از آگاهی نداشتن این افراد از جایگاه و نقش هیئت
عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام است
که سال گذشته فعالیت جدی تر خود را آغاز کرد .رهبر
انقالب در جریان صــدور حکم بــرای اعضای دور جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام در 23مرداد سال گذشته،
«سامان بخشیدن به مجموع ه سیاستهای ک ّلی و بازنگری
در عناوین و نیز در فرایند تعیین و تنظیم آن ،سامان
بخشیدن به مسئل ه نظارت بر اجرای سیاستها و سازوکار
الزم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها» را از
موضوعات مهم و مورد نیاز در مجمع تشخیص خواندند و
از آن به «ضرورت تغییرات در ساختار و محتوا» یاد کردند.
بر همین اساس در سی ام دی سال گذشته ،هیئت عالی
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور نظارت

بر ُحسن اجــرای سیاستهای کلی نظام ،ابالغ شده از
سوی رهبر معظم انقالب تشکیل شد و اعضای آن انتخاب
شدند که البته هیئت عالی مذکور با رأی اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام برگزیده شدند .براساس گزارش
تابناک ،عالوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،آقایان نبوی ،ایروانی ،مظفر ،وحیدی ،انصاری،
مصباحیمقدم ،میرسلیم ،آقامحمدی ،توکلی ،باهنر،
دانشجعفری ،دری نجفآبادی و رئیسی به عنوان اعضای
هیئت نظارت انتخاب شدند .هیئت عالی نظارت مرکب
از این  15تن به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای
سیاست های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال
های این هیئت ،بررسی انطباق و مغایرت نداشتن طرح ها
و لوایح با سیاست های کلی ابالغی در حوزه های مختلف
است.
▪ابالغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به معنای
رد لوایح نیست

البتهچندیپیشروابطعمومیمجمعتشخیصمصلحت
نظام در بیانیه ای دربــاره گمانه زنی ها و رد یا تأیید لوایح
جنجالیاخیردرهیئتنظارتمجمعتأکیدکردهبود:ابالغ
مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و
مجلسشورایاسالمی،بهمعنایردلوایحیاطرحهانیست،
واینهیئتپسازاحصایمواردمغایرتیانبودانطباق،در
قالب یک تعامل مطلوب ،با برگزاری نشستهای مشترک
با کمیسیونهای مجلس محترم شورای اسالمی ،اصالح
طرحها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاستهای کلی
نظامباشددنبالمیکند.براساسگزارشتابناک ،هیئت
عالی نظارت مجمع بر مبنای دستور رهبر انقالب و تعریف
وظایف جدید برای اعضا در دور جدید مجمع تشکیل شده
است .هیئت مذکور برای اجرا و تحقق مبانی اصل 110

آن گونه که فارس گزارش داده است ،پیش از این در سال
 93نیز علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی
در نامه ای به رؤسای کمیسیون های دوره سابق مجلس
تأکید کرده بود :مطابق مقررات نظارت بر ُحسن اجرای
سیاستهایکلینظام،بایدهنگامبررسیطرحهاولوایح
ازحیثانطباقونبودمغایرتباسیاستهایکلی،نظارت
کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت و در بررسی
لحاظ شــود .همچنین براساس نامه دفتر مقام معظم
رهبری به آیت ا ...هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجمع
تشخیص مصلحت نظام) درباره مقررات بر حسن نظارت
اجرای سیاست های کلی نظام نظر رهبر معظم انقالب در
این باره به این شرح ابالغ شده بود« :رئیس مجلس شورای
اسالمیموظفاستپسازاعالموصولطرحهاولوایحدر
مجلس ،نسخهای از آن را برای اطالع مجمع ارسال کند.
همزمان با بررسی طرحها و لوایح به ویژه قانون برنامه،
قانون بودجه و تغییرات بعدی آن ها در مجلس شورای
اسالمی ،کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن ها را از
نظر انطباق و نبود مغایرت با سیاست های کلی مصوب و
ی کند ،کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا
بررسی م 
غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست های کلی میبیند به
شورای مجمع گزارش میکند .در صورتی که مجمع هم
مغایرت و نبود انطباق را پذیرفت ،نمایندگان مجمع موارد
مغایرت و نبود انطباق (حسب مورد) را در کمیسیونهای
مربوط مجلس مطرح میکنند و در نهایت اگر در مصوبه
نهاییمجلسمغایرتوانطباقنداشتنباقیماند،شورای
نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر
ی کند».
مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر م 
با این حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس
شورای اسالمی مغایرت های لوایح جنجالی با سیاست
های کلی نظام را طی تعاملی سازنده با مجمع تشخیص
مصلحت حل خواهند کرد یا نمایندگان بر لوایح مصوب
خود اصرار خواهند کرد؟

...

گزارش خبری

دیپلمات ایرانی قربانی توطئه
اروپایی-اسرائیلی
پسازحدودسهماهازبازداشتدیپلماتایرانیبهاتهامواهیو
سدادناینموضوعازفرانسهبهآلمانوپسازآنبهبلژیک،
پا 
اینفرددرنهایتقراراستدردادگاهبلژیکمحاکمهشود.به
گزارشفارسوایسنا،دوشنبهنهممهرماهبودکهدادگاهعالی
منطقهای «بامبرگ» آلمان در بیانیهای با اشاره به بازداشت
«اسدا ...اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که تیر ماه
به بهانهای واهی و سناریوی ساختگی در آلمان دستگیر شد،
اعالم کرد که  ۲۷سپتامبر ( ۵مهر) با استرداد دیپلمات یاد
شده به بلژیک موافقت کرده است .در همین خصوص روز
سهشنبه 16مهراینحکم(استرداد)اجراشدورسانههابهنقل
ازدادستانیآلمانازاستردادایندیپلماتایرانیبهبلژیکخبر
دادند.خبرگزاریفرانسهبهنقلازدادستانیبلژیکنیزاعالم
کرد آقای اسدی روز چهارشنبه در دادگاه حاضر خواهدشد.
پیش از این دادگاه عالی منطقهای «بامبرگ» آلمان در همان
زمان که از موافقت خود با استرداد این دیپلمات  46ساله
ایرانیخبرداد،اعالمکردهبودکهاینفرددرمحلمأموریتش
یعنی اتریش حضور نداشته و در مرخصی به سر میبرده و به
همینخاطرازمصونیتدیپلماتیکبرخوردارنیست.بازداشت
اسدا ...اسدی پس از آن انجام شد که یک زن و مرد ایرانی در
بلژیک به دلیل همراه داشتن مقدار زیادی از مواد منفجره در
خودرویشان بازداشت شدند .ادعا میشود که این زن و مرد
در همکاری با دیپلمات ایرانی بازداشت شده در آلمان قصد
حمله به تجمع منافقین در  30ژوئن در فرانسه را داشتهاند.
بعدا تصاویری منتشر شد که این افراد جزو گروهک منافقین
بوده اند .همان زمان محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه
کشورمان در واکنش به خبر بازداشت این دیپلمات ایرانی در
توئیترخودنوشت«:چههمزمانیجالبی.همزمانباشروعسفر
رئیسجمهوربهاروپایکعملیاتایرانی،افشامیشودوعوامل
آن دستگیر میشوند .ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر
مکانیمحکوممیکندوآمادههمکاریباهمهمقاماتمربوط
برایکشفآنچهتنهایکعملیاتپلیدبرایدادننشانیغلط
است،میباشد».همزمانبابازداشتایندیپلماتکشورمان،
حسنروحانیرئیسجمهورایراندرراسیکهیئتسیاسی
واقتصادیابتدابهسوئیسوسپسبهاتریشسفرکردهبود.
در همین باره بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان ،با اظهار تاسف از اقدام دولت آلمان در تحویل
دیپلماتبازداشتشدهایرانیبهکشوربلژیکتاکیدکرد:این
دیپلماتقربانیتوطئهمعاندینوبدخواهانروابطسازندهتر
ایران با آلمان و دیگر کشورهای اروپایی شده است .قاسمی
همچنین با اعالم خبر احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه
گفت :دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه در
دیدار با سفیر آلمان به شدت راجع به دستگیری ،زندانی
کردنواسترداددیپلماتایرانیاعتراضکرد.
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تقدیر  ۱۸۰نماینده مجلس از عوامل
برگزاری حج امسال
 ۱۸۰نــمــایــنــده مجلس شــــورای اســامــی در پــایــان
جلسه علنی روز گــذشــتــه مجلس بــا انــتــشــار بیانیه
ای از ع ــوام ــل بـــرگـــزاری ح ــج  ۹۷تــقــدیــر کــردنــد.
در بخشی از این نامه آمده است :حج امسال در محتوا و
تشریفات جزو مناسک به یادماندنی در تاریخ جمهوری
اسالمی ایران است .ما نمایندگان مجلس از همت واال،
تالش های ستودنی و مدیریت جهادی مدیریت بعثه و
سازمان حج و زیارت که موجب انجام حجی عزتمندانه شد،
تقدیر و تشکر میکنیم.

سعیدی :اعتراضات کامیون داران شنیده
شود
زهــرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی
مجلس در نطق میان دســتــور خــود گفت :اعتراضات
کــامــیــو نداران بــه هیچ وجــه سیاسی نــبــوده و صرفا
صــنــفــی اســـــت .دولـــــت ب ــای ــد مــســئــول مستقیمی
بــــرای حــل مــشــکــل کـــامـــیـــونداران در نــظــر بــگــیــرد.
وی با تاکید بر این که پوپولیستی حرف نمی زنم اما باید به
داد این قشر جامعه برسیم ،گفت :کامیونداران نمی توانند
هزینه سفره زندگی شان را تامین کنند ،بنابراین باید فکری
به حالشان کنیم.
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