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پیگیر موضوع خودکشی بازداشتشدگان ناآرامیهای اخیر هستیم
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از پیگیری موضوع خودکشی برخی از بازداشتشدگان حوادث اخیر خبر داد و گفت :منتظر گزارش مقامات مسئول در این ارتباط هستیم .علی مطهری در
توگو با ایلنا ،در رابطه با ناآرامیهای اخیر و اینکه آیا درخواست دیدار از بازداشتشدگان زندان اوین را داشتهاید ،گفت :هنوز در این باره درخواستی نداشتیم ولی از مقامات مسئول درباره
گف 
خودکشی بعضی بازداشتشدگان سوال کردیم و اطالعاتی را گرفتیم و پیگیر قضیه هستیم .نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در رابطه با افرادی که گفته میشود خودکشی کردند ،تاکید کرد:
به ما گفتند یک نفر در تهران و دونفر در شهرستان خودکشی کردند و بنا شد که گزارش دقیقی به ما بدهند که فعال منتظر آن گزارش هستیم.

اعضای کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «ابتکار» به مداخله کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت در بودجه  97انتقاد کردند

اخبار

پای «مجمع» در کفش «مجلس»

واکنش وکیلی به اظهارات حجتاالسالم صدیقی

استفاده از تعبیر آشغال نتیجه نگاه از باالست
عضو هیات رئیسه مجلس به اظهارات خطیب نماز جمعه تهران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا ،محمدعلی وکیلی در واکنش به اظهارات حجتاالسالم صدیقی در
نماز جمعه تهران در توئیتر خود نوشت« :حضرت آقای صدیقی خسارت انفعال ادعایی
نمایندگان ملت به مراتب کمتر از تعابیر تحقیرآمیز و دونشانی چون آشغال برای
معترضین میباشد ،متاسفانه این رفتارها نتیجه نگاه از باالست».

واکنش مازنی به اظهارات اخیر صدیقی

ادبیاتی که به دوقطبی دامن بزند
زیبنده تریبونهای مقدس نیست
نماینده تهران گفت :گفتمان حاکم نباید مدام دوقطبی را دامن بزند و همواره
بخشی از ملت را در برابر بخش دیگر تعریف کند این ادبیات به ویژه از
تریبونهای مقدس زیبنده نیست.
گزارش ایلنا ،حجتاالسالم احمد مازنی ،نماینده تهران در واکنش به اظهارات امام
جمعه تهران در توییتر خود نوشت« :گفتمان حاکم نباید مدام دوقطبی را دامن بزند
و همواره بخشی از ملت را در برابر بخش دیگر تعریف کند این ادبیات به ویژه از
تریبونهای مقدس زیبنده نیست».

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید:

اعتمادسازی باید توسط دستگاههای امنیتی انجام شود
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با بیان این که صرف بازداشت یک
فرد نمیتوان او را مجرم دانست ،اظهار کرد :اعتمادسازی و فرهنگسازی
باید توسط دستگاه های امنیتی انجام شود.
ابوالفضل سروش در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه باید اعتمادسازی توسط
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی با مردم انجام شود ،گفت :وقتی تجمعی آن هم غیرقانونی
اتفاق میافتد طبیعتا وظیفه دستگاههای اطالعاتی و امنیتی این است که نسبت به این
مساله رسیدگی کنند .وی تصریح کرد :این مسائل در شرایطی اتفاق میافتد که این
تجمعات به آشوب کشیده شده و به مرحله اغتشاش میرسد ،در این راستا عدهای
که به این مساله دامن زدهاند بازداشت میشوند اما مردم باید بتوانند تفاوت اعتراض
مسالمتآمیز با اعتراض آشوبگرانه را تشخیص دهند .این نماینده مجلس با بیان اینکه
سطح آگاهی مردم باید در تشخیص اعتراضات از نوع مسالمتآمیز آن با نوع آشوبگرانه
آن باال برود ،اظهار کرد :وقتی عدهای بازداشت میشوند نمیتوان عنوان مجرمانه را به آنها
تلقی کرد اما این وظیفه دستگاههای اطالعاتی و امنیتی است که در بررسیهای خود آن
را تشخیص دهند .نماینده مردم تهران در مجلس در پایان گفت :بنابراین فرهنگسازی
و اعتمادسازی باید توسط دستگاههای امنیتی انجام شود تا نگاهی که ممکن است به
آنها وجود داشته باشد اصالح و برطرف گردد البته شاید در درصد کمی از مردم این
بیاعتمادی وجود داشته باشد.

قره خانی:

بعید است سرنشینان نفتکش زنده باشند
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :ای کاش وزیر تعاون که متولی
اصلی شرکت ملی نفتکش است پیش از اینکه از ناحیه دولت به این وزارتخانه
ابالغ شود وارد کارزار می شد .اسداهلل قره خانی در گفتوگو با خانه ملت ،در
تشریح آخرین وضعیت نفتکش سانحه دیده ایرانی در آب های چین گفت:
علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که به عنوان متولی اصلی شرکت
ملی نفتکش است از سوی دولت ماموریت بررسی و پیگیری این حادثه را
پیدا کرده در حال حاضر در چین مستقر شده و در محل حادثه ستاد بحرانی
تشکیل شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه چینی ها طی یک تا
دو روز اخیر با جدیت بیشتری برای مهار آتش ورود پیدا کرده اند ،افزود :مقداری آتش
فروکش کرد تیم نجات توانست نیم ساعتی در نفتکش حضور یابد و دو پیکر را از نفتکش
خارج کند اما با توجه به اینکه فضا فاقد اکسیژن و سمی بود و همچنین با توجه به وجود
مواد اشتعال زا و امکان وقوع انفجار تیم نتوانست مدت زمان زیادی در نفتکش حضور یابد.
وی با اشاره به اینکه حادثه رخ می دهد و در حال حاضر زود است که به دالیل چرایی
حادثه بپردازیم ،ادامه داد :حادثه بر اثر نقص فنی یکی از کشتی ها ،محاسبات اشتباه برای
انتخاب مسیر و یا ناشی از خطای انسانی بوده است که این موضوع بعدا توسط کارشناسان
بررسی می شود و براساس اسناد و مدارک موجود علت برخورد مشخص می شود .قره
خانی با بیان اینکه محموله کشتی فوب خلیج فارس بوده و توسط کره جنوبی بیمه شده
است ،یادآور شد :کشتی نیز بیمه بوده است و از این ناحیه ضرر و زیانی متوجه کشور
نیست اما آنچه که مهم است بحث جان انسان ها و افرادی است که متعلق به این آب و
خاک هستند لذا ای کاش وزیر تعاون که متولی اصلی شرکت ملی نفتکش است پیش
از اینکه از ناحیه دولت به این وزارتخانه ابالغ شود وارد کار زار می شد و چینی ها حس
می کردند که مسئوالن با جدیت موضوع را دنبال می کنند و چند روز تعلل نمی کردند
چرا که برداشت ما بر این است که تعللی در محل حادثه از سوی چینی ها وجود داشت.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

سرک کشیدن در احوال شخصی روی اعتماد مردم
به نرمافزارهای ایرانی موثر است
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :اعتمادسازی
نسبت به سرک نکشیدن در احوال شخصی مردم در فضای مجازی و
اپلیکیشنهای داخلی تاثیر بسزایی در جلب اعتماد جامعه نسبت به
نرمافزارهای ایرانی دارد.
رمضانعلی سبحانیفر در گفتوگو با ایسنا به تشریح دالیل استقبال پایین شهروندان
ایرانی از اپلیکشنهای داخلی پرداخت و افزود :ارائه ندادن امکانات و خدمات مناسب از سوی
گردانندگان نرمافزارهای ایرانی و اعتقاد مردم به سرک کشیدن در احواالت شخصیشان دو
علت اصلی بیرغبتی جامعه به استفاده از اپلیکشنهای ایرانی است .نماینده مردم سبزوار در
مجلس توجه به دو عامل فوق را «اساسی» دانست و گفت :برای ایجاد انگیزه و جلب اعتماد
عمومی به اپلیکیشنهای داخلی نگاه به فضای مجازی باید تغییر کند تا در پی این تغییر
رویکرد ،ارائه خدمات و سرویسهای بهروز و امنیت این فضا بهبود یافته یا تقویت شود در
این صورت میتوان نسبت به بهبود نگاه عمومی به اپلیکیشنهای ایرانی تغییر کند .رئیس
کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپس به خدمات بهروز و امنیت باالی
برخی اپلیکیشنهای خارجی به ویژه تلگرام اشاره کرد و با یادآوری وعده مدیرعامل این
شرکت برای رفع فیلترینگ پیامرسان تلگرام با استفاده از فناوری بالکچین ،گفت :فناوری
هر لحظه در حال پیشرفت است .به خاطر دارم که در مقطعی از تاریخ این کشور ویدئوها را
جمع میکردند و ماهوارهها را از پشتبامها به پایین میانداختند اما سرعت رشد فناوریها
به حدی باالست که «برخوردهای سلبی» یارای مقابله با آنها را ندارند.
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کمیسیون تلفیق بودجه  97به روزهای پایانی کار خود
نزدیک میشود و به گفته علی اصغر یوسفنژاد ،سخنگوی
این کمیسیون تا آخر هفته کار بررسی بودجه  97به اتمام
میرسد و گزارش نهایی کمیسیون تلفیق به همت همه
اعضای آن در حال نهایی شدن است .او تاکید کرد که از هفته
آینده مجلس شورای اسالمی آمادگی دارد مواد و بندهای آن
را مو به مو در صحن علنی پس از بررسی به رای بگذارد و
نسبت به بودجه  97تعیین تکلیف کند.
این حرف به آن معناست که هنوز کار بررسی بودجه  97در
کمیسیون تلفیق به اتمام نرسیده و هنوز نمایندگان مجلس در صحن
علنی مصوبات کمیسیون تلفیق را بررسی نکرده و به رای نگذاشتهاند
و درباره آنها تصمیمگیری نکردهاند .در حالی که بر خالف قانون و
روال سابق؛ روز گذشته کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام به ریاست محسن رضایی و با حضور نوبخت ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور و اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داده است .به
گزارش ایلنا؛ در این نشست گزارش هیات انطباق حقوقی کمیسیون
نظارت در خصوص مغایرت تعدادی از بندهای الیحه بودجه ۹۷
کشور با سیاستهای کلی نظام ارائه شده است.
گفتنی است؛ محسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اشاره به ابالغ آییننامه نظارتی ،نقش مجمع را در این خصوص
بسیار مهم دانسته و در این باره سخنانی را بیان کرده است .او اعالم
کرده است« :حسب دستور مقام معظم رهبری ،مجمع میبایست
نظارت خود بر نحوه اجرایی شدن سیاستهای کلی را اعمال نماید
که با توجه به اهمیت قانون بودجه کشور ،بررسی میزان انطباق الیحه
پیشنهادی دولت با این سیاستها مورد توجه جدی و در دستور کار
مجمع قرار گرفته است ».رضایی همچنین نگاه مجمع به مقدورات و
مضایق دولت را واقعبینانه و با رویکرد گرهگشایی در چارچوب اسناد
باالدستی کشور دانسته و تاکید کرده است« :در راستای مراقبت و
عدم انحراف قانون بودجه سال آتی ،مواردی که پس از توضیحات
دولت ،به عنوان مغایرت با سیاستهای کلی به تصویب مجمع
تشخیص برسد ،به شورای محترم نگهبان ارسال خواهد شد ».این در
حالی است که طبق قانون پیش از اتمام کار مجلس و به رای گذاشتن
مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی و اینکه میزان موافقت و
مخالفت نمایندگان با مصوبات کمیسیون تلفیق هنوز روشن نشده
است ،مجمع تشخیص نمیتواند به این موضوع ورود کند.
ورود زودهنگام مجمع تشخیص به موضوع بودجه 97
وجاهتی ندارد
به گفته عزت اهلل یوسفیان مال ،عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97
که با «ابتکار» سخن میگفت عنوان کرد :هنوز معلوم نیست چه

میزان از مصوبات کمیسیون تلفیق مورد تایید و تصویب نمایندگان
در صحن علنی قرار میگیرد و چه میزان آن رد میشود .این نماینده
چند دوره مجلس تاکید کرد« :مجمع تشخیص در حال حاضر اجازه
ورود به این موضوع را نداشته و این رفتار آن نادرست است .مهرداد
الهوتی ،دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه  97نیز ضمن ابراز تعجب
و شگفتی از این اقدام مجمع تشخیص مصلح نظام ،ورود زودهنگام
و عجوالنه مجمع به بحث بودجه سال آینده را در حالی که هنوز از
کمیسیون تلفیق خارج نشده و در حال چکشکاری و تغییر است
غیرمنطقی و عجوالنه دانست .او در گفتوگو با «ابتکار» تصریح کرد:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر حق ورود به این
موضوع را ندارد و زمانی که مجلس کارش در این باره تمام شود
و دولت و مجلس در این باره اختالف نظری داشته باشند ،مجمع
تشخیص میتواند نسبت به آن موضوع ورود کند .ولی در حال حاضر
که هنوز کار مجلس درباره بودجه  97تمام نشده است ورودش بیمعنا
است ».یوسفیان مال همچنین تاکید کرد «:درصورتی که مصوبات
مجلس مغایر برنامه پنج ساله یا سیاستهای کلی ابالغی باشد ،طبق
قانون در شورای نگهبان این موارد مورد توجه قرار میگیرد .بنابراین
مجمع تشخیص مصلحت از پیش نمیتواند به این موارد ورود کند».
گفتنی است که مجمع تشخیص با ورود زودهنگام به موضوع
بودجهای که هنوز در حال بررسی و کم و زیاد شدن تبصرهها و
پیشنهادات کمیسیونهای تخصصی در کمیسیون تلفیق است و
هنوز به رای نمایندگان در صحن علنی گذاشته نشده است ،تعجب
نمایندگان و اعتراض اعضای کمیسیون تلفیق را به همراه داشته

است .به حدی که الهوتی می گوید« :احتماال این رفتار مجمع
تشخیص خیرخواهانه بوده است ،ولی فعال حق ورد به موضوع را
نداشته و این رفتارش رسمیت ندارد .ما در کمیسیون تلفیق فعال
در حال بررسی بندها و تغییر و بررسی آنها هستیم ،چطور ممکن
است مجمع تشخیص نسبت به مواردی که هنوز به قطعیت مجلس
نرسیده است ،زودهنگام ورود کرده و نظر بدهد ؟» او افزود« :باید
مجلس موضوع را رسیدگی کند و اگر موارد اعتراضی و اختالفی
دولت با مجلس وجود داشته باشد ،بعد مجمع تشخیص میتواند به
آن ورود کند ».یوسفیان مال هم در ادامه گفتوگوی خود با «ابتکار»
با بیان این نکته که «اظهار نظرها و مصوبات کمیسیون تلفیق ممکن
است در صحن علنی رای نیاورد» ،گفت« :در صورتی که موادی از آن
هم رای بیاورد به شورای نگهبان میرود و اگر شورای نگهبان هم این
مصوبات را تایید کرد ،دیگر مجمع تشخیص حق اظهار نظر و مداخله
در آن را ندارد .ولی اگر شورای نگهبان مواردی را رد کرد و مجلس بر
نظر قبلی خود پافشاری کند ،درباره آن موضوع به مجمع تشخیص
مصلحت ارجاع میشود .ولی در حال حاضر دلیلی برای ورود مجمع
تشخیص وجود ندارد ».بنابراین طبق اظهارات این اعضای کمیسیون
تلفیق مجلس که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم هستند،
تشکیل جلسه و بررسی انطباق الیحه بودجه سال  ۹۷با سیاستهای
کلی در مجمع تشخیص مصلحت زودهنگام و عجوالنه است و در
زمان فعلی وجاهتی ندارد.
خودمان حواسمان به سیاستهای کلی ابالغی رهبری هست
بنابراین الهوتی با بیان اینکه «خیلی موارد بودجه با سیاستهای

کلی ابالغی رهبری مغایرت دارد و ما خودمان حواسمان به این نکات
هست» ،به «ابتکار» گفت« :مثال دولت درباره تبصره  6میلیارد دالر
پیشنهاد داده است و چون خالف سیاست کلی ابالغی رهبری است،
ما خودمان آن را کنارگذاشتهایم و نیازی به تذکر مجمع تشخیص در
این باره نیست ».او به تشریح بیشتر این موضوع پرداخت و به «ابتکار»
گفت« :دولت پیشنهاد داده که  5و  8دهم میلیارد دالر از صندوق
توسعه ملی برداشته شود و سهم  32درصد صندوق توسعه ملی
را به  20درصد برساند ،ولی چون خالف سیاستهای کلی ابالغی
رهبری است ما اعضای کمیسیون تلفیق خودمان متوجه موضوع
بودیم و آن را کنارگذاشته ایم و اگر اجازهای از رهبری در این مورد
به مجلس برسد خودمان آن را لحاظ میکنیم و نیازی نیست مجمع
تشخیص آن را به ما تذکر بدهد .بنابراین در صورتی که ما این موارد
را پس از رسیدگی رعایت نکردیم ،مجمع میتواند آن نکته را به ما
تذکر بدهد ».نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی در
ادامه گفتوگو با «ابتکار» خاطرنشان کرد «:همچنین موضوع خرید
خدمت سربازی از حدود اختیارات رهبری است و باید آن را کنار
بگذاریم .رهبری در این باره گفتهاند من با این موضوع مخالفم ولی اگر
دولت در مضیقه است در مجلس مطرح کند و اگر مجلس موافقت
کرد ،من هم با آن موافقم .ما هم این موضوع را در مجلس مطرح و
به رای گذاشتیم و نمایندگان با آن موافقت کردند .پس جایی که
مخالف و مغایر با سیاستهای کلی ابالغی رهبری است ،ما نمایندگان
بدون اجازه ایشان کاری انجام نمیدهیم و ورود زودهنگام مجمع
تشخیص به این موارد و ایجاد فضاسازی در جامعه به صالح نیست».
یوسفیان مال هم در این باره تاکید کرد« :دولت حق دارد نگران باشد
چرا که الیحه داده و پیگیری میکند که الیحهاش تغیرات اساسی
نداشته باشد ،ولی مجمع تشخیص فعال حق ورود و اظهارنظر درباره
بودجه را ندارد چون هنوز مجلس چیزی را تصویب و ابالغ نکرده
است و هنوز چیزی به تصویب صحن علنی نرسیده است .پس از
اینکه بررسی کمیسیون تلفیق تا پایان هفته به پایان رسید و تکلیف
بودجه  97در صحن علنی با رای نمایندگان مشخص شد ،بعد شورای
نگهبان به موضوع ورود می کند و در صورت بروز اختالف نظر بین
این شورا و پافشاری مجلس بر نظر قبلی خود مجمع تشخیص می
تواند خود را آماده ورود و اظهارنظر در این باره کند».
بنابراین به نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت با ورود زودهنگام
به مقوله بودجه  97و تشکیل جلس ه نظارت به ریاست محسن رضایی
و ارائه و بررسی گزارش هیات انطباق حقوقی کمیسیون نظارت درباره
مغایرت تعدادی از بندهای الیحه بودجه  ۹۷کشور با سیاستهای
کلی نظام ،زمینه اعتراض و واکنش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس
را فراهم کرده است .این اعضای تلفیق بر این عقیده اند که مجمع
تشخیص حق ورود به این مقوله را در زمان فعلی نداشته و طبق
قانون نمی تواند در شرایطی که هنوز چیزی به قطعیت و رای مجلس
نرسیده است ورود کند .پس باید در این باره به محسن رضایی ،رئیس
کمیسیون نظارت مجمع گفت که درباره انطباق الیحه بودجه سال
 ۹۷با سیاستهای کلی در مجمع تشخیص مصلحت عجله نکند و تا
تصمیمگیری مجلس در این باره صبر کند.

افزایش حقوق مقامات در سال  ۹۷ممنوع شد

متوسط سن بازداشت شدهها ۲۳سال بود

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال  ۹۷از مصوبه روز شنبه این کمیسیون در مورد ممنوعیت
افزایش حقوق مقامات در سال  ۹۷خبر داد.
علیاصغر یوسف نژاد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر
گروههای مختلف حقوق بگیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  ۲۹قانون برنامه ششم
توسعه و اعضای هیات علمی و قضات رابه گونهای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶
کمتر از  ۵۰میلیون ریال است ،به صورت پلکانی نزولی ،به میزان  ۱۰درصد باشد .حداکثر میزان افزایش  ۱۸درصد خواهد بود.
به گفته وی ،به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال  ۹۶بیش از  ۵۰میلیون ریال است
و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره ،روسای
دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها
و دریافتی اعضای شوراهای اسالمی شهر مراکز استانها در سال  ۹۶افزایش نمی یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا ،فوق العاده ها
و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب و مرتکبین
مشمول مجازات مقرر در ماده  ۵۹۸قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) خواهند بود.
رؤسای سه قوه ،معاون اول رئیس جمهور ،نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضا شورای نگهبان ،وزرا ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهوری  ،استانداران و سفرا ،معاونین وزرا مشمول این مصوبه میشوند.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد :طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت موقوع قانون پرداخت پاداش
پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضرروی کارکنان دولت و پاداشهای مشابه به مقامات ،روسا ،مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای
اجرایی موضوع ماده  ۲۹قانون برنامه ششم از جمله وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران حداکثر معادل هفت
برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون  ۷۶قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت ( تا سقف  ۳۰سال) که از
لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالک محاسبه قرار می گیرد ،خواهد بود.
براین اساس هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این بند تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و
مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده  ۵۹۸قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) میشود.

محمد کاظمی نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص بازداشت شدگان
اعتراضات اخیر در استان همدان از ارجاع پرونده این افراد به مراجع قضایی خبر داد.
محمد کاظمی با اشاره به حوادث اخیر در استان همدان گفت :بخشی از اعتراضاتی که در استان همدان در سه شهرستان مالیر
تویسرکان و همدان شاهد آن بودیم خواستههای صنفی و اقتصادی بود اما این تجمعات مسالمتآمیز با دخالت و ورود دشمنان
کشورتبدیل به آسیب به اموال عمومی و شعارهای ساختارشکنانه شد که بهنظر میرسد در پی یک سازماندهی از بیرون کشور و
سمت و سوی کانالهای معاند در تلگرام اتفاق افتاده باشد .وی افزود :پس از آنکه این تجمعات منجر به تخریب و آسیب به شهرداری
بانکها و سایر اموال عمومی شد ماموران انتظامی براساس وظیفه قانونی خود ورود پیدا کرده و تعدادی از این افراد را بازداشت
کردند .عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه معترضان به وضع نامناسب اقتصادی هرگز به اموال عمومی آسیب نمیرسانند
گفت :در مالیر افراد با حمله به شهرداری بانکها و حتی منزل امام جمعه به این اماکن آسیب وارد کردند و این اعمال نمیتواند کار
مردمی باشد که به مسائل اقتصادی اعتراض داشتند بنابراین باید با آنها برخورد قانونی شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد :در میان بازداشتشدگان افرادی نیز وجود داشتند که بدون انگیزه مخالف
با نظام و تنها به دلیل مشکالت اقتصادی در اعتراضات شرکت کرده و نقشی در تخریبها و شعارهای ساختارشکنانه نداشتند که
این افراد در اقدامی  ۳الی  ۴روزه آزاد شدند اما برای باقی بازداشتشدگان که بر اساس ادله و مدارک اداره اطالعات و نیروی انتظامی
در تخریبها دست داشتند پروندهای تشکیل شده که این پروندهها با ارجاع به مراجع قضایی مسیر قضایی را طی خواهند کرد که
این مسیر قطعاً زمانبر خواهد بود .کاظمی ضمن ابراز امیدواری برای برخوردی مطابق قانون با این افراد اظهار کرد :بدون شک نباید
در مباحث قضایی گرایشهای سیاسی داخل شود و قاضی باید به عنوان شخصی با تفکری مستقل تنها بر اساس پرونده این افراد
حکم صادر کند .وی همچنین متوسط سن دستگیر شدگان را ۲۳سال اعالم کرد و افزود :میان این افراد در این محدوده سنی طبعاً
دانشآموز دانشجو و سایر اقشار جامعه وجود داشتند و میتوان گفت اکثر جمعیت معترض جوانان بودند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای دهم در انتها با اشاره به خانوادههای بازداشتشدگان اخیر یادآور شد :حق ایجاب میکند
اطرافیان و خانوادههای بازداشتشدگان از وضعیت خویشان خود در بازداشت بیخبر نباشند و این افراد میتوانند با مراجعه به
دادسرای هر شهرستان از وضعیت این افراد با خبر شوند.

جاللی در سیونهمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسالمی:

کنست رژیم صهیونیستی از اتحادیه بینالمجالس جهانی لغو عضویت شود
رئیس سیونهمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس
سازمان همکاری اسالمی گفت :فلسطین باید بهعنوان
مهمترین اولویت دستور کار اتحادیه و کشورهای اسالمی
باقیبماند.
به گزارش ایلنا ،کاظم جاللی در سیونهمین نشست کمیته
اجرایی اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسالمی( )PUICکه صبح
روز شنبه در هتل اسپیناس پاالس تهران آغاز به کار کرد به عنوان
ریاست این نشست به سخنرانی پرداخت و گفت :این نشست در
فضایی برگزار می شود که در آن تهدید بزرگ تروریسم تکفیری
داعش در منطقه به نحو قابل مالحظه ای کاهش یافته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بر همین اساس
تصریح کرد :امیدواریم با یاری مالی و فنی کلیه کشورهای اسالمی به
دولت های رها شده از چنبره توطئه خارجی تجزیه توسط تروریسم
تکفیری ،امکان شکل گیری و رشد دوباره این تهدید در کشورهای
مزبور و دیگر کشورهای اسالمی ریشه کن شود که در این زمینه،
ضرورت بررسی راه های کمک به روند بازسازی و توسعه کشورهای
قربانی تروریسم داعش توسط اتحادیه بین المجالس اسالمی را مورد
تأکید قرار می دهیم .وی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،تقویت امت اسالمی و ارتقای
جایگاه مسلمانان در عرصه حیات جهانی را سرلوحه اقدامات خود قرار
داد و تاکنون برای تحقق این هدف و رد دخالت و نفوذ قدرتهای

خارجی در امور کشورهای اسالمی از هیچ کوششی فروگذار نکرده
است ،عنوان کرد :به اعتقاد ما مجالس کشورهای اسالمی نقش
محوری در توسعه و تقویت روابط کشورهای اسالمی ایفا می کنند.
جاللی ادامه داد :بر همین اساس ،بار دیگر آمادگی پارلمان ایران
را برای همکاری مشترک با دیگر اعضای اتحادیه در راستای تقویت
همبستگی و وحدت میان کشورهای اسالمی و تالش مشترک برای
حل و فصل اختالفات و چالشهای موجود اعالم میکنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه ابراز داشت :در این
زمینه ،مایلیم مراتب ناخرسندی خود را از افزایش تنشها و اختالفات
میان برخی از کشورهای اسالمی به دلیل وجود برخی کج سلیقگیها،
شتابزدگیها ،سوءتفاهمات و محاسبات سیاسی نادرست و ضرورت
چاره اندیشی در این زمینه با توجه به پیامدهای منفی و تفرقه افکنانه
این گونه اقدامات بر وضعیت کلی امت اسالمی اعالم کنیم.
نقش پارلمانهای اسالمی در تقویت وفاق اسالمی ارتقا یابد
وی افزود :با توجه به این واقعیت تلخ و نیز جایگاه ارزشمند و
واالی پارلمان های اسالمی در تقویت صلح ،امنیت ،مردم ساالری
و به زمامداری ،بر اهمیت ورود مجالس قانونگذاری عضو اتحادیه به
این موضوع به منظور بهره برداری از ظرفیت های موجود در اتحادیه
پارلمان های اسالمی برای کمک به اصالح وضعیت کنونی تأکید می
کنیم و ضروری است بررسی های الزم به منظور اتخاذ راهکارها و
تصویب ابتکاراتی برای ارتقای نقش پارلمان های اسالمی در تقویت

وفاق اسالمی و همکاری بین کشورهای عضو به عمل آید و بر این
اساس پیشنهاداتی برای بررسی به نشست های آینده ارائه شود.
جاللی همچنین با اشاره به پیشنهاد دیگری در رابطه با بحث
ضرورت آماده سازی اتحادیه از نظر ساختار و شرح وظایف برای
مواجهه با تحوالت آینده مربوط می شود ،بیان داشت :امروزه روند
تغییرات جهانی با آهنگی پر شتاب تر در جریان است و بروز تغییرات
در عرصه فناوری و به دنبال آن تغییر در دیگر جنبههای زندگی
بشری ،افزایش روزافزون وابستگی کشورها و ملتها به یکدیگر،
تمرکززدایی جوامع و نهادهای موجود که به دلیل گسترش فناوری
اطالعات شتاب بیشتری یافته است ،تمایل روزافزون به جهانی شدن
به همراه حفظ ویژگی های ملی ،قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل
دیگر ،لزوم درک بهتر از «تغییرات» و «آینده» را برای دولتها،
سازمانها ،مردم و کسب و کارها به امری بسیار ضروری جهت تدوین
راهبردها و برنامه های مربوط به فعالیت های آتی خود تبدیل کرده
است.
جاللی همچنین ادامه داد :پیشنهاد مشخص ایران در این زمینه
این است که کنفرانس از دبیرکل بخواهد تا نسبت به ایجاد یک
گروه کارشناسی در زمینه آینده پژوهی متشکل از نمایندگان
دبیرخانه و نهادهای مطالعاتی-پژوهشی پارلمان های اسالمی اقدام
کند همچنین بهره برداری از دانش ،ظرفیت و تجربیات نهادهای
مطالعاتی  -پژوهشی پارلمان های اسالمی برای تجمیع و به کارگیری

یافته های آنها در امر تدوین بهتر راهبردهای آتی اتحادیه و نیز انطباق
ساختار و شرح وظایف آن برای عملکردی بهتر و مؤثرتر در آینده
می تواند هدف از تشکیل این گروه باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بر همین اساس
تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد این موضوع مهم
را با سایر هیأتهای عالقه مند و نیز دبیرخانه به تفصیل مورد بحث
قرار داده و بر اساس نتایج حاصله ،طرحی مشخص را در این زمینه
به اتحادیه ارائه دهد.
فلسطین پیوسته باید به عنوان مهمترین اولویت دستورکار
اتحادیه و کشورهای اسالمی باقی بماند
وی در ادامه با تأکید بر اینکه بحران ها و چالش های موجود در
جهان اسالم نباید ما را از موضوع فلسطین و دفاع از مردم مظلوم
آن غافل کند ،ابراز داشت :فلسطین پیوسته باید به عنوان مهمترین
اولویت دستور کار اتحادیه و کشورهای اسالمی باقی بماند و در این
زمینه با طرح هر ابتکار و اقدامی که رسیدگی جدی به این مهمترین
موضوع جهان اسالم را با سستی و بی عملی مواجه سازد مخالف
هستیم .رئیس سی و نهمین کمیته اجرایی سازمان همکاری اسالمی
در پایان خاطرنشان کرد :همچنین مراتب نگرانی خود را در مورد
پیامدهای منفی گرایشها و تحرکات سیاسی جدید در برخی از
کشورهای عضو اتحادیه برای نزدیکی بیشتر به رژیم صهیونیستی
و فتح باب روابط با اشغالگران اولین قبله مسلمانان اعالم می کنیم.

