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ایران و پاکستان باید به دنبال فرصتآفرینی باشند
یک کارشناس مســایل شــبه قاره با تاکید بر این که ایران و
پاکستان باید از ظرفیت یکدیگر برای توسعه و پیشرفت اقتصادی
استفاده کنند ،گفت :نباید آنچه در حوزه خلیج فارس میگذرد بر
روابط اسالم آباد و تهران تاثیربگذارد ،روابط ایران و پاکستان باید
یک رابطه استراتژیک باشد و رهبران سیاسی باید این بنیانهای
اســتراتژیک را به درســتی تشــخیص داده و مورد شناســایی
قرار دهند.
به گزارش ایسنا ،نوذر شفیعی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه
کشــورمان به اسالم آباد اظهار کرد :ایران و پاکستان به حکم جبر

جغرافیا با یکدیگر همســایه هستند و به لحاظ جبر تاریخ ،این دو
کشور دارای ریشــههای تاریخی مشترک هستند ،همچنین به
دالیل فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با ایران دارد ،بنابراین دو کشور
نبایددنبالتهدیدزاییبرایهمباشند.
وی با بیان اینکه ایران و پاکستان باید به دنبال فرصت آفرینی
برای همدیگر و تحکیم مناسبات دو کشور باشند ،گفت :این مساله
واقعیتی است که دســتگاه تصمیم گیری پاکستان و همین طور
ایران باید به آن واقف باشد ،در واقع پایه کار باید مبتنی بر همکاری،
دوستی و عدم خصومت با یکدیگر باشد و از این پس برای شناسایی

و ظرفیتهای همدیگر تالش شود.
این کارشناس مسائل آســیا همچنین بیان کرد :متاسفانه با
این که دو کشور ظرفیتهای زیادی دارند اما هنوز شناخته شده
نیســت و حتی اگرظرفیتی هم وجــود دارد تحت تاثیر برخی از
رقابتهای بی مورد قرار گرفته است .بنابراین در شرایط فعلی که
هر دو کشور به شدت نیازمند توسعه اقتصادی هستند و هر دو از
بحران اقتصادی رنج میبرند و این بحران اقتصادی میتواند برای
هر دو کشور تهدید باشد ،آنها میتوانند از ظرفیت همدیگر برای
توسعه و پیشرفت اقتصادی استفاده کنند و به جای این که اقتصاد
یک عامل تهدید باشد ،میتواند بهعنوان یک فرصت قلمداد شود.
این کارشناس مسائل آسیا در ادامه با تاکید بر اینکه پاکستان
باید در روابطش با افغانســتان مراقب باشد و ایران هم همینطور
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باید در رابطهاش با افغانســتان مراقب باشد تا تحت تاثیر هم قرار
نگیرد ،گفت :پاکستان و ایران هر دو باید در روابطشان با کشورهای
حوزه خلیج فارس مراقب باشند ،نباید آنچه در حوزه خلیج فارس
می گذرد بر روابط اســام آباد و تهران تاثیربگذارد ،روابط ایران و
پاکستان باید یک رابطه اســتراتژیک باشد ،چون دارای پایههای
استراتژیک است و رهبران سیاسی باید این بنیانهای استراتژیک
را به درستی تشخیص داده و مورد شناسایی قرار دهند.
وی در پایان یادآور شد :ایران همواره یک عقبه استراتژیک برای
پاکستان بوده اســت ،پاکستان باید این فرصت تاریخی را دریابد،
اســام آباد باید اندکی به گذشته ها و تاریخ نگاه کند و نوع تعامل
ایران با خودش را مورد بررسی مجدد قرار دهد و در آن صورت قدر
شرایط فعلی را در مناسبات تهران -اسالم آباد بداند.

ربیعی و آخوندی ماندند؛

استیضاحهای بی هدف

همبستگی :جلسه علنی روز گذشته بهارستان در
حالی برگزار شد که دو طرح استیضاح علی ربیعی وزیر
کار و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور
کار قرار گرفته بود و مجلس برای اجرای کامل هر دو
طرح طی دو شیفت به کارش ادامه داد .هرچند که در
پایان و برخالف پیش بینی هایی که مطرح شده بود
هیچ کدام از دو طرح اســتیضاح به نتیجه ای نرسید
و هر دو وزیر در مســند خود ابقا شدند ولی اتفاقات و
حواشی جلسه علنی روز گذشته حکایت از آن داشت
که نمایندگان به صورت جدی طرح ســوال از رییس
جمهوری را پیگیری می کنند و باید دید که این ماجرا
در نهایت به چه سرنوشتی دچار می شود .اگرچه که
گفته می شود که این طرح ســوال به احتمال فراوان
در ســال آینده راهی صحن علنی مجلس می شود و
از حاال نمی توان خیلی به این مساله به صورت قطعی
و عینی نگاه کرد .به ویژه آنکه طی روزهای اخیر بارها
و بارها نمایندگان مجلس بر این مســاله تاکید کرده
اند کــه در طرح این ســوال از رییس جمهوری صرفا
به دنبال رفع برخی ابهامات و پاسخگویی به سواالت
خود بوده که همین مساله حکایت از آن دارد که شاید
این طرح سوال در آینده با توجه به اینکه تاکنون هیچ
طرح ســوالی از روســای جمهوری در صحن علنی
اجرایی نشــده است ،از طریق طرح ســوال از وزرای
مربوطه مانند مسعود کرباسیان ادامه پیدا کند .ولی
فارغ از آنکه در حاشــیه و تب و تاب پشت پرده جلسه
روز گذشــته چه اتفاقاتی برای طرح سوال از رییس
جمهــوری رخ داد ،به نظر می رســد که فعال مجلس
دهــم بنای رد هیچ کدام از وزرای دولت را نداشــته و
ماهیت طرح های استیضاح در این دوره بیش از آنکه
جنبه تقابلی و مخالفت داشــته باشد به نوعی شکل و
شمایل هشداری دارد و این استیضاح ها دست کم تا
امروز خطری برای دولت ندارد و چه بســا این ماجرا
برای اســتیضاح محمود حجتی وزیر کشاورزی نیز
تکرار شود .آن هم در شــرایطی که حسن روحانی به
ســبب حضور در مجلس خبرگان در مجلس نبود و
اسحاق جهانگیری به نمایندگی از او به صحن رفت و
فراکسیون های مجلس نیز هیچ کدام به صورت واحد
به یک تصمیم قاطع برای حمایت یا مخالفت با وزرای
دولتنرسیدهبودند.
سوپرمدیر نیستم
بررســی اســتیضاح علی ربیعی اولین دستور کار
جلسه علنی روز گذشته بود که با حاشیه های زیادی
همراه بود از مصطفــی کواکبیان دبیرکل حزب مردم
ســاالری و نماینده تهران در مجلس که برای حمایت
از علی ربیعی نمایندگان را برای پیگیری آسیب های
اجتماعی به وزارت کشور و عبدالرضا رحماین فضلی
وزیر نزدیک بــه اصولگرایان ارجاع داد و حتی در نطق

خود به کنایه بر این مســاله تاکید کرد که «اگر جرات
دارید وزیر کشور را استیضاح کنید»؛ کنایه ای که می
توان یک طرف دیگر آن به انتقادات و موضع گیری های
پیدا و نهان کواکبیان نسبت به علی الریجانی مربوط
می شــود و در این میان کواکبیان این رفتار را از خود
نشان داده اســت که در رقابتی هرچند نمادین برای
ریاست مجلس اعالم کاندیداتوری کرد تا به این شکل
نسبت به ریاست الریجانی اعتراض کرده باشد .البته
همه ماجرا استیضاح علی ربیعی به اینجا ختم نشد و
در ادامه این جلســه محمدرضا پورابراهیمی رییس
کمیسیون اقتصادی که از جمله منتقدان جدی وزارت
کار به شــمار می رود در انتقاداتی تند نسبت به علی
ربیعی بر این مســاله تاکید داشت که البی های پشت
پرده ربیعی با نمایندگان باعث شده تا جریان استیضاح
به نفــع وزارت کار تغییر کنــد و از این حیث نماینده
کرمانی مجلس ،علی ربیعی را به «خدای البی گری»
نســبت داد و این چنین او را مورد انتقاد قرار داد .علی
ربیعی وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز در جریان
استیضاحش با تاکید بر اینکه استیضاح حق مجلس
اســت ،گفت :به اندازه دادهها و ستاندههایم عملکرد
موفقــی در این وزارتخانه داشــتهام ولی بــاز هم اگر
مجلس به من رای اعتماد در اســتیضاح ندهد ،خود را
سرباز کوچک نظام میدانم .ربیعی با اشاره به تجمعات
اخیر در برخی از نقاط کشــور ،گفت :بنده خوشحالم

علی ربیعی :در یک بررسی کوتاه
میبینید که از پروندههای اختالس
هیچ کدام مربوط به وزارتخانه بنده
نبوده است ،ادعا نمیکنم که سوپر
مدیر هســتم چون ما به کار فردی
معتقدنیستیم.مایکتیممدیریتی
و سالم هســتیم .معتقدم تاکنون
عملکرد موفق و روند سالمی را در
پیشگرفتهایم.
در وزارتخانهای هستم که باالترین مسائل آن با امنیت
ملی سر وکار دارد اما در عین حال نیز معتقدم به اندازه
دادهها و ســتادههایی که داشــتم توانستهام عملکرد
موفقی داشــته باشــم.به گفته وی ،شفافســازی از
اقدامــات وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی برای
کارآمدی شرکتها است اما قبل از بررسی این موضوع
توجه کنید که این شرکتها ،صندوقها و سازمانها
را در چه شرایطی به بنده تحویل دادید.ر بیعی یادآور
شد :در یک بررســی کوتاه میبینید که از پروندههای
اختالس هیچ کدام مربوط بــه وزارتخانه بنده نبوده
اســت ،ادعا نمیکنم که سوپر مدیر هستم چون ما به

کار فردی معتقد نیستیم .ما یک تیم مدیریتی و سالم
هستیم .معتقدم تاکنون عملکرد موفق و روند سالمی
را در پیش گرفتهایم .در نهایت وقتی که صحبت های
ربیعی به پایان رســید نمایندگان با  ۱۲۶رای موافق،
 ۱۲۴رای مخالــف ۲ ،رای ممتنــع و  ۱رای باطلــه از
مجموع ۲۵۳رای ماخوذه با طرح استیضاح وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند و بر این اســاس،
ربیعی در وزارت رفاه ابقا شد.
عذرخواهی می کنم
بررســی اســتیضاح عباس آخوندی وزیــر راه و
شهرســازی دیگر برنامه صحن علنی بود که طی آن
حواشی مختلفی را خبرنگاران در صحن علنی شاهد
بودند .حواشــی که یک طرف آن بــه نطق غالمرضا
تاجگردون درباره حادثه ســقوط هواپیمای یاسوج
مربوط می شد .جایی که در مخالفت با ربیعی صحبت
هایی را مطرح کرد ولی همین صحبت ها بازتاب هایی
در استیضاح آخوندی نیز داشت .وی یادآور شد :خدا
مرا لعنت کند اگــر بخواهم از امروز تا آخر عمرم با این
رییسجمهــور و دولت که به حرف مــن و تو گوش
نمیکنند ،مصالحــه کنم .اُف بر مــن و خاندان من،
اگر بخواهم چنین کنم که رســانههای زنجیرهای راه
بیفتند .آقای ربیعی! سالهاست این َگله با این گرگ
آشناســت ،اینها را به جان هم نیندازید .ما وامدار رای
مردمهستیم.تاجگردونخاطرنشانکرد:مننماینده
 ۶۶جنازهای هستم که باالی قله دنا هستند .یک نفر
در دولت نخواست مســاله پیگیری شود چرا ما کوتاه
بیاییم؟ من در دفاع از استیضاح قبلی آقای آخوندی
گفتم که ایشــان عذرخواهی کرده بنابراین ایشــان
را ببخشــید .بعدتر نیز محمدقسیم عثمانی نماینده
مردم بوکان در جریان موافقت با اســتیضاح وزیر راه
و شهرســازی با انتقاد از وضعیــت جادهها ،گفت که
جادههای کشــور به قتلگاه مردم تبدیل شــده است

و ادامــه داد :ما روزانه شــاهد از بین رفتن جان و مال
مردم و مجروح شــدن هموطنان هستیم تا جایی که
جادهها به قتلگاه مردم و جاده مرگ تبدیل شده است
هر چند قطعا این موضوع فقط همت وزیر نیســت و
دولت هم باید اعتبارات بخش راه را به شــکل جهشی
به گونهای تدبیر کند که کم و کاســتی چند ده ساله
کشــور را در بخش راه جبران کند .عثمانی با انتقاد از
مشکالت طرحهای جامع شــهری ،اظهار کرد :چرا
به جان مهندســین افتادهاید؟ اگر کارفرما ،ناظر خود
را انتخاب کنــد آیا چیزی از نظــارت باقی میماند؟
 NGOها و سازمان نظام مهندســی برای دولت بار
مالی ندارند ،چرا با بخشنامههای مکرر باعث میشوید
کار نظام مهندسی مختل شــود .در ادامه نیز عباس
آخوندی وزیر راه و شهرســازی در دفــاع از عملکرد
خود در مقابل اســتیضاح گفت که به عنوان باالترین
مسئول این وزارتخانه برای هرنوع رنجی که برای مردم
پیشآمده از آنها پوزش میخواهم .وی گفت :حوادث
اخیر نگرانیهایی را برای مردم ایجاد کرده زیرا عزیزتر
از جان مردم و حفط ایمنی ،رفاه وآســایش انها هیچ
چیز دیگری نیســت .من نمی خواهم توجیه کنم اما
قبل از هر چیزی به عنوان باالترین مسئول وزارت راه
و شهرسازی از هر نوع رنجی که برای مردم پیش آمده
اعم از اینکه قصور و تقصیری متوجه ما بوده یا نه پوزش
می خواهم؛ چراکه به هرحال کار هیچ دستگاه اجرایی
بدون نقص نیســت .وزیر راه و شهرسازی در بخشی
دیگر از اظهاراتش گفت :من همواره از پرسش و پاسخ
لذت می برم .واقعیت این اســت که مردم ساالری به
همین معنا است که همواره امکان پرسشگری وجود
داشتهباشدومسئوالنخودراموظفبدانندبهسواالت
نمایندگانومردمپاسخدهند.اینموضوعبایدموجب
خرســندی باشــد که چنین فضایی در کشور حاکم
است .بنابراین من نه تنها گلهای از این موضوع ندارم
بلکه خرســندم چنین اتفاقی رخ میدهد .وزیر راه و

شهرسازی درباره اینکه چرا استعفا نداده است ،گفت:
اگر قرار باشــد بعد از بروز هر حادثهای وزرای مربوطه
استعفا دهند دلیلی وجود ندارد .باید بررسی کنیم که
یک وزیر چه زمانی بعد از وقوع حادثه استعفا میکند.
پاسخ این است که دلیل استعفای یک وزیر در کشوری
پیشــرفته برای همبســتگی اجتماعی و برداشتن
موانع جهت رســیدگی به حوادث است .اگر در مورد
این حادثه من مانع رسیدگی بودم قطعا کنارهگیری
میکردم .وزیر راه و شهرســازی در ادامه دفاعیاتش
در جلسه اســتیضاح با رد اتهامات مالی و داراییاش
که توســط برخی از نمایندگان در جلسه استیضاح
مطرح شد ،گفت :از بنده یک تصویر ثروتمند ساختند.
آقای قاضیپور بنده اهل سالوس و ریاکاری نیستم اما
مجبورم کردید موجودی خودم و دخترم را در ابتدای
دوره وزارتم در دولت دوازدهم اعالم کنم .در شایعاتی
که بر علیه بنده ساخته شده است ،اعالم کردند هفت
هزار میلیارد تومان ثروت دارم در حالیکه طبق مشروح
اموالی که در ابتدای دوره وزارتم به رییس قوه قضاییه
اعالم کردم ،کل موجودی حسابم  ۴.۵میلیون تومان
و کل موجودی دختــرم  ۶۳۸هزار تومان بود .این چه
حرفهایی اســت که بر علیه بنده زده میشود؟ طی
این مدت از بس به بنده فشــار آوردند مجبور شــدم
امروز حقیقت را بگویــم .آخوندی در پایان این بخش
از سخنانش ابراز امیدواری کرد :در راه مبارزه با فساد
ثابت قدم باشــد و تاکید کرد امیدوارم از هیچ گزندی
نهراســم .بنده اهل جنگ و جهاد هستم و همچنان
برای جمهوری اسالمی میجنگم .در نهایت نیز وقتی
صحبت هــای آخوندی به پایان رســید نمایندگان
مجلس  ۹۲موافق ،با  ۱۵۲رای مخالف اســتیضاح و ۲
ممتنع از مجموع  ۲۴۶رای ماخوذه با طرح استیضاح
وزیر راه و شهرســازی مخالفت کردند و بر این اساس،
عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی برای ادامه
کارماند.

آیتاهلل جنتی رئیس ماند

روز گذشــته در افتتاحیــه چهارمیــن
اجالســیه مجلس خبرگان رهبــری دوره پنجم آیت
اهلل احمد جنتی که پیشتر با انصراف وی از امامت نماز
جمعه تهران از سوی رهبری انقالب موافقت شده بود
در انتخابات هیات رییســه اجالسیه خبرگان توانست
اکثریت آرا را کسب کرده و دوباره بر کرسی ریاست این
مجلستکیهبزند.همچنینآیتاهللهاشمیشاهرودی
با  ۷۲رای و آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی با ۷۰
رای به ترتیب بــه عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس
خبرگان و همین طور آیتاهلل سیداحمد خاتمی نیز با
 ۵۰رای و آیت اهلل کعبی با  ۴۲رای به عنوان منشی های
هیات رئیسه برگزیده شدند .از حاشیه مهم جلسه روز
گذشته نیز دیدار ابراهیم رییسی و حسن روحانی بود
که هر دو نیز از اعضایی بودند که دیر به جلسه رسیدند
و البته خروج زودهنگام حســن روحانــی بعد از اتمام
سخنان آیت اهلل جنتی دیگر حاشیه این مراسم بود که
بازتاب زیادی در رسانه های اصولگرا داشت.
با مینی ژوب جوانان
را گمراه می کردند
آیــتاهلل احمد جنتی طی ســخنانی در افتتاحیه
چهارمین اجالســیه مجلس خبــرگان رهبری دوره
پنجم با بیان اینکه دســتاوردهای این انقالب بســیار
زیاد است و مهمترین آنها ایمانی و فرهنگی است و باید
حواسمان باشد ،گفت :پس از انقالب دخترانی که مینی
ژوب پوش بودند و تا باالی زانوی شــان برهنه بود و در
خیابان ها رژه می رفتند و جوانان را گمراه می کردند ،از
میان رفتند و مظاهر فساد از میان رفت ،در همین تهران

اخبار کوتاه

پیام وزیر اطالعات به مناسبت
روز شهدا

ایرنا :وزیر اطالعات به مناســبت روز شهدا
پیامی صادر کرد که متن این پیام به این شــرح
است « :بیســت و دوم اسفند ،سال روز تأسیس
بنیاد شهید انقالب اســامی به فرمان مبارک
بنیان گــذار جمهوری اســامی ،حضرت امام
خمینی (ره) است و چه به جا ،این روز ،به عنوان
« روز شــهید» نامگذاری شــده است .شهدا ،با
ایثار همه ی هســتی خود در راه اسالم و اعتالی
وطن ،به خدا پیوســتند و تا همیشــه ی تاریخ،
ما را مدیون خویش ســاختند .شهدای انقالب
اسالمی ،شهدای جنگ تحمیلی ،شهدای دفاع
از حرم و شهدای عرصه ی گمنامی که گمنامانه
زیستند و جان شان را در سنگر مقدس گمنامی
فدا کردند .ضمن گرامی داشت این روز بزرگ ،با
تمام وجود ،نام و یادشان را گرامی می داریم و در
مقابل پدران ،مادران ،همسران و فرزندان معزز
آنها ،دســت ادب به سینه ی احترام می گذاریم
و با خــدای خود عهد می بندیم که تا پایان عمر،
پاســدار واقعی راه مقدس شــهدای عزیز و امام
شــهدا (ره) و تحت رهبری مقام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای « مدظله
العالی» خدمت گزار نظــام مقدس جمهوری
اسالمی و ملت شریف و ســرافراز ایران اسالمی
باشیم ،یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد».

شرایط مرخصی زندانیان
در ایام عید نوروز

برگزاری چهارمین اجالسیه مجلس خبرگان؛

مشروب فروشی ها بیشــتر از کتاب فروشی ها بود ،اما
امروز وضعیت تغییر کرده است و ما باید این را ببینیم
ما باید انقالبی باشــیم و انقالبی بودن را حفظ کنیم و
آنجا که قرار است وحدت به هم بخورد حواسمان باشد
آنهایی که می خواهند توطئه کنند و شیعه آمریکایی
و انگلیسی را راه بیندازند وظیفه ماست که حواسمان
به این دسیسه ها باشد فرقی میان شیعه و سنی وجود
ندارد و امام هم هرگاه کسی به دنبال ایجاد اختالف بین
شیعه و سنی بود با او برخورد می کرد.
وی با اشــاره به اقدامات دولت های پس از انقالب
در توســعه خدمات به روســتاها ،گفت :با تمام وجود
باید بکوشــیم وضع مردم فقیر اندک ما برطرف شود.
بعضی ها دنبال بهانه هســتند که به هر بهانهای نظام
را زیر ســوال ببرند .حجاب ،شرف  ،عفت و شرافت زن
اســت که باید آن را حفظ کنیم اما عــده ای دنبال آن
هستند که آن را خدشــه دار کنند باید جلوی کسانی
که میخواهند تظاهر به فســق کنند و با رقصیدن و
برداشتن روسری شــان که در واقع برداشتن عفت و
شرافت شان اســت محکم برخورد شود و جلوی شان
گرفته شــود .وی اظهارکرد :درصد باالیــی از دانش
آموزان نماز نمی خوانند این آمار که دروغ نیست خب
چه کســی باید این کار را بکند که این دانش آموزان
نمازخوان باشند ما باید از مسئوالن بخواهیم که درباره
این موارد جوابگو باشند و از آنان مطالبه گری کنیم و
مســئوالن آموزش و پرورش باید جواب دهند که چرا
وضعیت اینگونه است اگر وضع از اینجا خراب شود تا
آخر خراب می شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش بــا بیان اینکه
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تحریم ها کار خود را کــرد ،اما خدا ما را حفظ کرد و ما
هنوز ایســتاده ایم ،افزود :می دانیم که کمبود بودجه
وجود دارد ،ولی حقوق نجومی نباید وجود داشته باشد
باید هرچه می توانیم کمک کنیم و با مردم همدردی
کنیم و به معیشت مردم رســیدگی کنیم ،برخی ها
جشنهایی می گیرند و پولهای زیادی خرج می کنند
که نباید اینگونه باشد .هزینه های میلیاردی میشود
و در حالــی این اتفاق میافتد کــه در جای دیگری ما
نیازهای فراوان داریم ،نباید اینگونه باشد پس من گفته
ام که به عنوان دبیر شورای نگهبان توصیه می کنم هر
جا که بودجه اضافی داده شده است به ما بگویند تا آن
را تعدیل کنیم و به جایی که نیاز بیشتری به آن بودجه
هســت اضافه ســازیم .جنتی ادامه داد :آقای رییس
جمهور که اینجا هستید در دستگاه های شما کسانی
هستند که انقالبی نیســتند یا الاقل با انقالب فاصله
دارند با این افراد که مردم نمی توانند امید داشته باشند
کسی به دردشــان برسد .من نامه ای به دستم رسیده
اســت که در یکی از وزارت خانه های بزرگ کســانی
مســئولیت دارند که اعتقادی به انقالب ندارند ،آقای
روحانی نگذارید که انقالب به دست نااهالن بیفتد.
رییس مجلس خبرگان با اشــاره به حادثه خیابان
گلستان هفتم ،گفت :عده ای به خود اجازه داده اند که
با چاقو و قمه و چوب به خیابان بیایند و امنیت مردم را
خدشه دار کنند .الحمداهلل محاکمه آنان شروع شده و از
قوه قضاییه می خواهم که زودتر به این موارد رسیدگی
کند .وی در ادامه سخنانش گفت :امروز برخی موضوع
حجاب اجباری را مطرح می کنند و این به نوعی ترویج
فسق و فجور است ،قانون اساســی بر پایه دین اسالم

اســت و اینکه موضوعی همچون حجــاب اجباری را
مطرح می کنیم برخالف دین اسالم و شرع است.
نسبتبهحفظقدرتدفاعیمانبکوشیم
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری دیگر سخنران
چهارمین اجالســیه مجلس خبرگان رهبری بود که
با اشــاره به اغتشاشات دی ماه به تشریح برخی زمینه
های بروز این اغتشاشات پرداخت و گفت :بهره برداری
دشــمنان از فضای مجازی در بروز این ناهنجاری ها
بســیار موثر بود .اگر چه با تدابیر اتخاذ شده و حضور
به موقع مردم ،توطئه دشمنان در این غائله نیز خنثی
شــد .وی افزود« :حرکت در مسیر انقالب اسالمی که
حضرت امــام (ره) پایه گذاری کردنــد و مقام معظم
رهبری آنرا با صالبت ادامه می دهند مویت راهبردی
انقالب اسالمی اســت .وی در ادامه با اشاره به قدرت
دفاعی بازدارنده جمهوری اسالمی تأکید کرد« :قدرت
دفاعی بی نظیــر بازدارنده نظام مقــدس جمهوری
اســامی از عوامل غلبه جبهــه مقاومت و جمهوری

اسالمی اســت که باید با همه توان نسبت به حفظ و
ارتقاء این توانمندی بکوشــیم» .وی از برخی چالش
های جمهوری اســامی در منطقه ســخن گفت و
افزود« :مــا باید برای مقابله با چالش ها در عرصه های
بین المللی از دســتاوردهای دفاعی و موشــکی خود
دفاع کرده و دستگاه دیپلماســی از طریق این قدرت
بازدارنده ،بهره برداری الزم را انجام دهد و با قدرت در
عرصه های بین الملل حضور پیدا کند» .فرمانده سپاه
سپس با اشاره به اغتشاشات دی ماه  96از برخی سوء
مدیریت ها به ویژه در عرصه فضای مجازی انتقاد کرد
و گفت :در همه کشــورها فضای مجازی و شبکه های
اجتماعی کنترل هــای الزم را اتخاذ می کنند و نمی
گذارند این فضا در اختیار دیگران و بیگانگان باشد ،اما
ما در داخل با این چالش مواجهیم که فضای مجازی و
برخی شبکه های پیام رســان مورد استفاده مردم در
اختیار مدیریت ما نیست و این یک چالش و یک نقطه
ضعف است که تدبیر نشود می تواند مجددا ًبستر برخی
تحرکاتراایجادنماید».

ایسنا :رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط
مرخصی زندانیــان در ایام عید نــوروز 1397
بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای
سراســر کشــور ابالغ کرد .بر این اســاس  ،به
مناسبت فرا رسیدن ســال نو هجری شمسی و
با توجه به آثار مثبت و ســازنده حضور زندانیان
در کنار خانــواده و به منظور نیل به اهداف عالی
در بازســازی اجتماعی و اخالقی زندانیان و نیز
برقراری روابط عاطفی بیــن زندانیان و اعضای
خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با
رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب  15روز
مرخصی داده شــود و این مرخصی به مدت 15
روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

سال  ،96سال پندآموزی
کنشگران سیاسی بود

ایســنا :یک فعال سیاســی اصالحطلب با
بیان اینکه انتخابات  29اردیبهشت و اعتراضات
دیماه مهمترین حوادث سیاســی سال  96بود،
گفت :من سال  96را سال پندآموزی کنشگران
وحکمرانانکشورقلمدادمیکنم.عبداهللناصری
با بیان اینکه همچنان جامعه مســائل مربوط به
انتخابات و اعتراضات دیمــاه را دنبال میکند و
این دو حادثه غیرقابل انتظار و دور از پیشبینیها
بود ،اظهار کرد :هرچــه جلو میآییم بخشهای
مهمی از حاکمیــت به صورت واقعی و ملموس با
ابعاد حوادث دیماه آشــنا شده و درک بیشتری
نسبت به آن پیدا میکنند .مثال وزیر کشور با رد
ارتباط اعتراضات دیماه با عوامل خارجی  ،اعالم
کرد که این حــوادث یک خیزش اجتماعی بوده
اســت .در اثر اعتراضات دیماه شــرایط سختی
برای کل ،دولت روحانی و جریانهای سیاســی
و نخبگان ایجاد شــده است و جامعه هنوز پیگیر
حل زمینههایــی که موجب ایجــاد اعتراضات
دیماه شده است .این عضو بنیاد باران با اشاره به
اینکه من سال  96را سال پندآموزی کنشگران
و حکمرانان کشــور قلمداد میکنم تصریح کرد:
ســال  96که انقالب در آســتانه  40سالگی قرار
گرفت را من یک نقطه عطــف میدانم .دو واقعه
مهم سیاسی که من از آنها نام بردم ،یا سایر وقایع
مثل حرکت دختران خیابان انقالب یا دراویش یا
هر مساله دیگری که اتفاق افتاد ،تفاوتی ماهوی
نسبت به اتفاقات ســالهای پیش از آن دارد که
شدیدا حکمرانان ،کارگزاران ،کنشگران سیاسی
و نخبــگان را به فکر فرو برده و آنها را دنبال یافتن
راهحل این مســایل ســوق داده اســت .ناصری
همچنین گفت :در ســال  96اتفاق مهم دیگری
که افتاد این بود که برخی نیروهای باسابقه انقالب
مساله عدم اصالحپذیری انقالب و ضرورت ایجاد
دموکراسی سکوالر را مطرح کردند که البته آنها
در برابر اکثریت کسانی که معتقدند که همچنان
راه نجات کشور اصالحپذیری است ،اقلیت بودند.
نکته مهم این است که آنها به صورت علنی اعالم
کردند که نظام غیرقابل اصالح اســت .این فعال
سیاســی اصالح طلب با اشــاره به نقشآفرینی
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در تحوالت
سیاسی کشور در سال  96اظهار کرد :کنشگران
و حکمرانان تا حــدود زیادی پیرو فضای مجازی
ایجاد شده توســط جامعه مدنی بودند .سال 88
شعار هر نفر یک رسانه مطرح شدند ،در سال ،96
کارگزاران ،مدیران و رســانهها تحت تاثیر فضای
مجازی بودند .هرچند در فضای مجازی شایعات
و اخبار نادرست هم مطرح میشد اما شبکههای
اجتماعی سکوی قدرتمندی برای اطالعرسانی
شــده و تاثیرگذار جدی در فضای سیاسی کشور
داشــتند .وی در پایان تاکید کرد :باید کارگزاران
نظامتحلیلدرستیازوقایعسال 96داشتهباشند
زیــرا در غیراینصورت روابــط حکومت و جامعه
مدنی در سال آینده هم پرتنش خواهد بود.

