سیاست

4
چهره ها و گفته ها

پیشنهادپارلمانیبهجلیلی
محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران گفت :فکر
می کنم در یک مقایسه ،تناسب آقــای جلیلی با
پارلمان بیشتر از آقای قالیباف
است با این که توانمندی آقای
قالیبافدرحوزهاجراازپارلمان
بیشتراست/.نامهنیوز

ضررالحاقبهپالرمو
غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام تأکید کرد :زمانی که همچنان زیر
سایه تحریمهای آمریکا هستیم ،برای تصویب
لوایح پالرمو و CFTنباید عجله نشان
دهیم ،اگر تصمیم بگیریم که
در این شرایط تحریمی ،الحاق
پیدا کنیم به زیان خود ماست.
/تسنیم

جریانمشکلساز!
مرتضی مبلغ عضو شورای عالی سیاست گذاری
اصال حطلبان گفت :جریان تندرویی که درون
اصولگرایان و همواره هم برای کل
کشور و هم برای خود جریان
اصــولــگــرایــی مــشــکــل ســاز
بودند ،باید از سوی جریان
اصــولــگــرایــی پــس زده
شوند/ .برنا
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دیدگاههایعضوجدیدشوراینگهباندربارهبررسیصالحیتها
عارف :نباید یک جریان سیاسی با محدودیت در ارائه نامزد به دلیل رد صالحیت رو به روشود

پس از انتصاب سه فقیه شــورای
نگهبان با حکم رهبر معظم انقالب
و انتخاب سه نفر از حقوق دانــان
این شورا با رای مجلس ،روزگذشته
جلسه ش ــورای نگهبان بــا حضور
اعضای جدید برگزار شد .در این
جلسه با رأی اکثریت اعضا ،آیت ا...
جنتی برای یک سال دیگر به عنوان
دبیر شــورای نگهبان و عباسعلی
کدخدایی به عنوان قائم مقام دبیر و
سخنگوی این شورا انتخاب شدند.
▪دهقان:دربررسیصالحیتها
سلیقه ای عمل نشود

محمد دهقان عضو جدید شورای
نگهبانونمایندهسابقمردمطرقبه
در مجلس ،با بیان این که هر قدر
کار شــورای نگهبان شفاف باشد،
اعتمادسازی بین مردم نیز حتما
افزایش پیدا خواهد کــرد ،افــزود:
هرکس که صالحیتش رد شود،
تکدر خاطر پیدا میکند ،موجب
ناراحتی میشود ،بعضیها حتی
از همه زندگی می ُبرند و برایشان
سخت اســت کــه ش ــورای نگهبان
بگوید تو صالحیت نداری .دهقان
که با فرهیختگان گفت و گو می
کــرد ،با تأکید بر روابــط دقیقتر و
بیشتر بین اعضای شورای نگهبان
و هیئتهای نظارت انتخابات با
نامزدها ،گفت :اگــر واقعا کسی

صالحیت نـــدارد حتما ضــروری
اســت که وقــت بگذارند و با طرف
صحبت کنند ،وقتی میخواهند
خط قرمز روی طرف بکشند ،چه
اشکالیداردنیمساعت،یکساعت
بــا او صحبت کنند ،حرفهایش
را بشنوند ،بگویند مــوضــوع این
اســت ،شما خــودت انصراف بده.
وی درباره موضوعات سیاسی هم
گفت :نباید دچار تنگ نظری شویم
و گاهی فــردی هست که نظام را
قبول دارد ولی درباره موضوعهای
مختلف از صدر تا ذیل انتقاد دارد،
وقتی ویژگیهای دیگر از جمله
سالمت مالی و سالمت اخالقی را
دارند و انسانهای با حسن نیت و
شایسته ای هستند ،این ها را نباید
رد کــرد و ایــن انتقادات اشکالی
ندارد ،حتی ممکن است انتقادات
باعث رفع مشکالت شود .دهقان
درعینحالتصریحکرد:نبایدافراد

نفوذی یا فاسد وارد حکومت شوند،
افرادی را هم که انتقاد دارند باید
تحمل کــرد ،ولی افــرادی را که از
حکومت و چارچوب نظام اسالمی
خارجشدهاند،نمیشودتاییدووارد
حکومت کــرد ،بنابراین یکسری
شاخصها باید تعیین شوند و در
اختیار هیئت هــا ق ــرار بگیرند و
سلیقهای عمل نشود.
▪تــوصــیــه عــــارف بــه متولیان
انتخابات

در همین حــال به گــزارش ایسنا،
محمدرضا عــارف رئیس شورای
عــالــی ســیــاســت گــــذاری اصــاح
طــلــبــان در ن ــش ــس ــت مــشــتــرک
رابطان استانهای شــورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان با
کارگروه استانها و هیئت رئیسه
این شورا ،بر ضرورت رعایت قانون و
اخالق انتخاباتی از سوی مسئوالن

و نامزدها تاکید کرد و گفت :توصیه
من به متولیان برگزاری انتخابات
ایــــن اســــت کـــه بــدانــنــد حــضــور
حداکثری مردم در انتخابات پیش
رو به ویــژه در شرایط فعلی کشور
نظام را بیمه می کند به همین دلیل
نباید به گونه ای عمل شود که یک
جریان سیاسی با محدودیت در
ارائــه نامزد به دلیل رد صالحیت
رو به روشود .عارف با اشاره به این
که اقلیت موثر بسیار ارزشمندتر
از اکثریت غیر همراه است ،گفت:
به دلیل رد صالحیت های صورت
گرفته در انتخابات مجلس دهم با
نگاهسلبیدربرخیحوزههالیست
ائتالفی بسته شد و متاسفانه هزینه
زیادی هم پرداخت کردیم.
▪نظر  2عضو شـــورای نگهبان
درباره انتخابات الکترونیکی

آیت ا ...مدرسی یزدی عضو فقهای
ش ــورای نگهبان هــم بــا حضور در
برنامه گفت و گــوی ویــژه خبری
تأکید کـــرد :ایــن کــه در شــورای
نگهبان تصمیمات را فقط یک یا دو
نفر از اعضا می گیرند ،یک اتهام بی
اساس است .معمو ًال تصمیمات با
رأی گیری از همه اعضا گرفته و در
نهایت اگــر ابهامی در رأی گیری
پدید آید باز بر سر آن ابهام هم رأی
گیری می شود.

خبر مرتبط
سیاستهایتنشزایآمریکا
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم
کرد :وضعیت متشنج منطقه خاورمیانه پیامد
مــســتــقــیــم ســیــاســت هــای
ضـــدایـــرانـــی آم ــری ــک ــا و
متحدانش است/ .ایرنا

آیتا...یزدی:رضاییدرسال 88بهنتیجهمعترضبودامابابازشماری 100صندوققانعشد
آیت ا ...محمد یــزدی عضو فقهای شــورای نگهبان با بیان این که تا
وقتی اعتماد کامل متخصصان جلب نشود سیستم دستی در انتخابات
قابل اعتمادتر است ،به حوادث سال  88اشاره کرد و افزود :در آن سال
میخواستند در نتیجه انتخابات تشکیک ایجاد کنند ،اما چون سیستم
برگزاری انتخابات دستی بود نتوانستند این کار را انجام دهند .وی
تصریح کرد :آقای محسن رضایی که از معترضان به نتیجه انتخابات بود،

در جلسه شورای نگهبان حاضر شد و من به او گفتم بدون سند نگویید
انتخابات باطل شود ،مث ً
ال  100صندوق را مشخص کنید تا بازشماری
شود ،وقتی که ایشان قبول کرد و تعدادی از صندوقها بازشماری شد و
تغییری در نتیجه حاصل نشد ،قانع شد .وی ادامه داد :اما آقای موسوی
و طرفداران او بدون استدالل به نتیجه انتخابات اعتراض میکردند و به
دنبال ایجاد فتنه بودند.

توصیهرهبرمعظمانقالب
بهامامجمعهجدیدبندرعباس

تقویتجریانانقالبیوجوانانمؤمنورویگشادهودست
مهربانباعمومطبقات،توصیهمؤکداینجانباست

حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمیباصدورحکمیحجتاالسالممحمد
عبادیزاده را به عنوان نماینده ولیفقیه در
استان هرمزگان و امــام جمعه بندرعباس
منصوب کــردنــد .بــراســاس گـــزارش پایگاه
اطــاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثــار آیت ا...
خامنه ای ،متن حکم رهبر انقالب اسالمی
الرحیم؛
الرحمن ّ
به این شرح است« :بسم اّ ...
محمد
شیخ
حاج
جناب حجتاالسالم آقای
ّ
عـــبـــادیزاده دامـــتافــاضــاتــه؛ بــا عنایت به
پایان دوره مسئولیت جناب حجتاالسالم
والمسلمین آقای نعیم آبادی در جایگاه امامت
جمع هبندرعباس،باتقدیروتشکروافراززحمات
و خدمات طوالنی
مدت مع ّزیالیه،
جنابعالی را به
نمایندگیخوددر
استان هرمزگان
و امــامــت جمعه
بــــنــــدرعــــبــــاس
منصوب می کنم.
منطق ه بسیار مهم
هرمزگان و مردم
مؤمن و انقالبی و
کارآزمودهدرآناستان،شایست هاهتمامیویژه
ازجهتنشروتعمیقمعارفانقالبیواسالمی
میباشند .جنابعالی با توجه به سوابق خدمت
درآنمنطقهبیشکبابرجستگیهایجوانان
فداکار و مردمان وفادار آشنا میباشید .امروز
بزرگداشت این برجستگیها و تقویت و تثبیت
آن ها از جمله وظایف اصلی علمای دین و به
ویژه امامان جمعه و فرزانگان حوزه و دانشگاه
است .تقویت جریان انقالبی و جوانان مؤمن و
روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات،
توصیه مؤکد این جانب است .توفیقات شما
را از خداوند متعال مسئلت می کنم».حجت
االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده ،امام

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

جمعه جدید بندرعباس ،ســال  ۱۳۴۲در
شهرستانرودانازتوابعاستانهرمزگانمتولد
شد.تسلطکاملبهمکالمهوترجمهزبانعربی
داشته و با زبان انگلیسی نیز آشنایی دارد و در
زمینههایمختلفاجتماعیوسیاسیبهویژه
فرهنگیازفعاالندغدغهمنداینعرصهاست.
▪رویکردجوانگراییدرانتصابائمهجمعه

در بهمن سال گذشته یک منبع آگاه در شورای
سیاست گــذاری ائمه جمعه از سیاست جدید
این شورا خبرداده و گفته بود« :رویکرد کلی
شورایسیاستگذاریائمهجمعهایناستکه
کسانی که به سن بازنشستگی رسیدهاند ،کنار
بروندوائمهجمعه
جوانتر جایگزین
شوندوچونافراد
معلوم نیستند،
نمیشود دقیق
از آنــان نــام بــرد».
بــــراســــاس ای ــن
سیاست طــی دو
سال گذشته و از
زمانی که حجت
االسالمحاجعلی
اکبریرئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعه
شدهاست،تعدادیازائمهجمعهشهرهایبزرگ
کشور از جمله آیت ا ...محمد نقی لطفی امام
جمعه ایالم ،آیت ا...زین العابدین قربانی امام
جمعه رشت ،آیت ا ...ایمانی امام جمعه شیراز،
آیت ا ...سید یحیی جعفری امام جمعه کرمان،
آیت ا ...مجتهد شبستری امــام جمعه تبریز،
حجتاالسالمرضاییامامجمعهبیرجندوآیت
ا ...احمد جنتی امام جمعه موقت تهران ،آیت
ا...غیاث الدین طه محمدی امام جمعه همدان
و آیت ا ...جزائری امام جمعه اهواز از مسئولیت
خودکناررفتندوبااحکامرهبرانقالبجایخود
رابهچهرههایجوانتردادند.
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