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سرمقاله

رهبر انقالب در مراسم تقدیر از مهماننوازی موکبداران عراقی:

تحقق مطالبه تأمین امنیت زنان
در قوه قضاییه
ادامه از صفحه یک
مضاف بر اینکه دستگاههای قضایی و
انتظامی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از
نوبت کرده است.
الیحهتامین امنیت که در ابتدا در  92ماده
تدوین شده بود و به جهت همپوشانی با دیگر
قوانین ،اطاله و غیرضروری بودن به حدود 50
ماده کاهش یافت ،هماکنون در  77ماده در
قوه قضاییه نهایی شده است .مواد اضافه شده
عالوه بر اینکه دقیقتر به تشکیالت الزم جهت
اجرای این الیحه پرداخته است ،مرخصی زنان
زندانی و اولویت در دریافت کمکهای مردمی
در محکومیتهای مالی جرایم غیرعمد ،توهین
و قذف ایشان را هم مدنظر قرار داده است.
خشونت در این الیحه به صورت یک ماده
واحده قانونی تعریف شده بود که در نسخه
جدید صرفا ً به عبور از مرز عدالت در مقدمه
آن بسنده و به موضوع «خشونت» در قالب
جرم پرداخته شده است.
اگرچه ،مفاد این قانون باالخص در حوزه
خشونت خانگی و پشت درهای بسته ،همچنان
به سختی قابل اثبات است ،اما اینکه در نهایت
جهت تأمین امنیت زنان ،قانونی مصوب شود،
به لحاظ توسعه فرهنگی و بیداری بیشتر
جامعه ،در حوزه زنان و اینکه تکریم زنان و
رعایت حقوق ایشان به سالمت هرچه بیشتر
جامعه کمک خواهد کرد ،قویا ً اثرگذار خواهد
بود .موضوعی که دولت یازدهم را بر آن داشت
تا الیحه تأمین امنیت زنان را که در دولت دهم
متوقف شده بود ،بررسی و تدوین کند که به
د و درنهایت پس
شایستگی نیز از عهد ه آن برآم 
از سالها عبو رومرور از گذرگاههای دولت و قوه
قضاییه ،اکنون آماده است تا پس از تأیید و
ارسال دولت ،وارد صحن علنی مجلس شورای
اسالمی شود .فراکسیون زنان همچنان موضوع
را تا انجام و طرح در صحن و تصویب آن دنبال
میکند.

جان و دل ملتهای ایرن وعراق به یکدیگر پیوند خورده است
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری ،آیتالله
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم تکریم و تقدیر از
مهماننوازی موکبداران عراقی و خادمان راهپیمایی اربعین ،ضمن
تشکر صمیمانه از رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق ،راهپیمایی اربعین
را موضوعی بینظیر و جهانی و زمینهساز گسترش معرفت حسینی
و تشکیل تمدن نوین اسالمی خواندند و گفتند :راهپیمایی بزرگ
اربعین ،آیت عظمای الهی و نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت
اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی رفتار و کرامت اسالمی و عربی مردم عراق
در مهماننوازی از زائران اربعین را بینظیر و بر مبنای عشق حسینی
دانستند و افزودند :از صمیم قلب و از طرف ملت ایران از همه شما
موکبداران که در ایام اربعین ،کرامت و مودت را در باالترین حد
بروز میدهید و از همه ملت بزرگ عراق و از مسئوالن دولت آن که
با تأمین امنیت ،زمینههای این حرکت عظیم را فراهم میکنند و از
علما و مراجع عظام عراق ،تشکر میکنم.
آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه توفیق مهماننوازی از زائران
حسینی یک نعمت و رحمت الهی است که باید قدر آن دانسته
شود ،خاطرنشان کردند :عشق به امام حسین(ع) موضوعی استثنایی
است که در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت و حرکت و
اجتماع عظیمی که هر سال به مناسبت اربعین در عراق به خصوص
در مسیر نجف به کربال شکل میگیرد ،اکنون ابعاد بینالمللی پیدا
کرده و امام حسین(ع) و معرفت حسینی جهانی شده است.
ایشان افزودند :دنیای امروز که گرفتار ظلم و فساد و پ َستی شده
ت آزادگی حسینی است و اگر امام
است ،ب ه شدت نیازمند معرف ِ
حسین(ع) به درستی معرفی شود ،در واقع اسالم و قرآن معرفی
شده است .رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه منطق و پیام امام
حسین(ع) نجاتبخش دنیا از حاکمیت جبهه کفر و استکبار خواهد
بود ،گفتند :منطق امام حسین(ع) ،منطق دفاع از حق و ایستادگی
در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است و جوانان دنیا و
ملتهای بیغرض ،امروز تشنه و نیازمند این منطق هستند و حرکت
عظیم راهپیمایی اربعین می تواند معرفت و منطق حسینی را به دنیا
معرفی کند .آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه راهپیمایی اربعین روز

جمعی از موکبداران عراقی که در ایام اربعین حسینی پذیرای زائران اباعبداللهالحسین علیهالسالم هستند ،صبح روز چهارشنبه
با حضور در حسینی ه امام خمینی (ره) با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.

دنیای امروز که
گرفتار ظلم و
فساد و پَستی
شده است ،به
شدتنیازمند
ِ
معرفت آزادگی
حسینیاست
به روز جهانیتر خواهد شد ،این راهپیمایی بزرگ را تجلی جوشش
خون امام حسین(ع) و تجلی پیام عاشورا بعد از  ۱۴۰۰سال دانستند
و خاطرنشان کردند :امام حسین(ع) فقط مختص شیعیان نیست
بلکه متعلق به همه مذاهب اسالمی اعم از شیعه و سنی و متعلق به
انسانیت است و به همین علت ما شاهد حضور غیرمسلمانان نیز در
راهپیمایی اربعین هستیم.
ایشان افزودند :در شرایطی که دشمنان اسالم از همه ابزارها و
وسایل و از تمام امکانات مالی و مادی خود برای مقابله با امت
اسالمی استفاده میکنند ،خداوند متعال راهپیمایی اربعین را ناگهان
اینگونه عظمت و جلوه میدهد و درواقع آن را به عنوان یک آیت
عظما و نشانهای بزرگ از پیروزی نهایی جبهه حرکت حسینی بر

ایران به اتهامات آمریکا و عربستان واکش نشان داد

اولتیماتوم تهران به واشنگتن

خبر
سخنگویدولت:

قطع یارانه شامل طبقات متوسط و
پایین نمیشود

سخنگوی دولت با بیان اینکه یارانه افرادی
که در سال درآمد باالی میلیاردی دارند حذف
میشود ،گفت :قطع یارانهها شامل طبقات
متوسط و پایین نمیشود.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی در حاشیه جلسه
هیئت دولت درباره آخرین تصمیمات برای قطع
یارانه ثروتمندان اظهار کرد :یارانه حدود  700الی
 800هزار نفر که درآمد باالی میلیاردی در سال
دارند قطع میشود .برای شناسایی این افراد کار
دقیقی انجام شده است و مجموع ه هزینههایی
که دارند و شاخصهای همچون خودرو ،مسکن
و هزینههای خانوار مدنظر قرار گرفته است .وی
ادامه داد :من آمار دقیق افرادی که یارانه آنها
قطع خواهد شد در اختیار رسانهها قرار میدهم
اما قطع یارانهها قطعا شامل طبقات متوسط
و پایین نمیشود و عدد  30میلیون نفر مدنظر
ما نیست .اجرای تصمیم مجلس به زمینههای
اجتماعی نیاز دارد و االن زمینه برای قطع یارانه
سه دهک فراهم نیست .سخنگوی دولت با اشاره
به اینکه حذف یارانه ثروتمندان از اول مهر اجرایی
میشود تصریح کرد :من مجددا تاکید میکنم
طبقات متوسط مطمئن باشند که ما تصمیم
غلطی نمیگیریم که تاثیر منفی بر درآمد آنها
داشته باشد .پایگاه اطالعاتی ایرانیان بسیار دقیق
بوده و اطالعات دقیقی در آن ثبت شده است و
با آرامی در این زمینه حرکت کردیم.

جبهه کفر و استکبار به نمایش میگذارد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم غنای روزافزون معنوی و
فرهنگی راهپیمایی اربعین ،اهل فکر و فرهنگ را به برنامهریزی
برای این حرکت عظیم دعوت کردند و گفتند :راهپیمایی اربعین
میتواند زمینهساز تحقق هدف نهایی امت اسالمی یعنی «تشکیل
تمدن عظیم و نوین اسالمی» باشد و بر همین اساس باید پیوندهای
مستحکم میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی و ملیتها و اقوام
مختلف ،در این راهپیمایی بیشتر شود .آیتالله خامنهای تأکید
کردند :اگر ظرفیتهای بیشمار ملتهای اسالمی در غرب آسیا
و شمال آفریقا ،به یکدیگر پیوند بخورند و در عمل خود را نشان
دهند ،آن هنگام معنی واقعی عزت الهی و تمدن عظیم اسالمی برای

جهانیان آشکار خواهد شد.
ایشان با اشاره به بیداری ملتهای اسالمی ،ملت بزرگ عراق
را برخوردار از عزت ،فرهنگ و عزم و اراده واال خواندند و افزودند:
جوانان عراقی در قضایای سالهای اخیر قدرت خود را نشان دادند
و با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند توطئه بزرگ داعش و
تکفیریها را خنثی و از ملت و کشورشان در مقابل توطئه جهانی
ایجاد جنگ داخلی محافظت کنند.
رهبر انقالب اسالمی دو ملت ایران و عراق را ،دو ملتی توصیف
کردند که جان و دل آنها به یکدیگر متصل است و گفتند :دشمنان
تالش زیادی برای ایجاد تفرقه میان دو ملت انجام دادند اما به لطف
الهی نتوانستند و از این پس هم نخواهند توانست ،زیرا عامل اصلی
پیوند دهنده دو ملت ایران و عراق ،ایمان به خداوند متعال و محبت
اهل بیت علیهم اسالم و عشق به امام حسین(ع) است.
آیتالله خامنهای با اشاره به چهل سال توطئه و تهدید و تحریم
آمریکا و دنبالهها و مزدورانش بر ضد ملت ایران ،خاطرنشان کردند:
بهرغم همه این توطئهها و به کوری چشم آنها ،جمهوری اسالمی
ایران از یک نهال نحیف ،اکنون به یک درخت تناوری تبدیل شده که
ثمرات و میوههای آن روز به روز در حال گسترش است.
ایشان در پایان با اشاره به شعارهای حضار برای نابودی آمریکا و
رژیم صهیونیستی ،تأکید کردند :با لطف و فضل الهی ،این شعارها
در آینده نه چندان دور محقق و امت اسالمی بر دشمنان خود پیروز
خواهد شد .پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجتاالسالم
والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی در سخنانی ،صاحبان
موکبهای اربعین حسینی(ع) را مشعلداران با شکوهترین اجتماع
بشری خواند و افزود :مراسم شکوهمند اربعین حسینی(ع) تجلیگاه
مرزبندی اسالم ناب محمدی با اسالم ِبدلی ِ اموی و آمریکایی است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری همایش موکبداران
عراقی در مشهد مقدس ،گفت :در این همایش ،عالوه بر موکبداران
و فعاالن فرهنگی عراق ،موکبداران اهل سنت ،مسیحی ،صوفی و
کُرد حضور داشتند .در این دیدار همچنین تعدادی از موکبداران
عراقی و خطبا و شاعران و مداحان به ایراد سخن ،قرائت شعر و
مرثیه و ذکر مصیبت پرداختند.

 26مرداد سال جاری ارتش و کمیتههای مردمی یمن در واکنش به حمالت ائتالف
عربی به سرکردگی عربستان با  ۱۰پهپاد میدان و پاالیشگاه نفتی الشیبه وابسته به شرکت
ملی نفت عربستان (آرامکو) واقع در شرق این کشور را هدف حمله قرار داده بودند .به
دنبال حمالت بامداد شنبه به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان ،مقامهای آمریکایی
و سعودی روز دوشنبه نوک پیکان اتهامات بیپایه را متوجه ایران کردند .مقامهای
آمریکایی ،ایران را بدون هیچ مدرکی متهم کردند که در این عملیات دست داشته است.
در ادامه اتهامات مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه در واکنش به حمله به
تاسیسات نفتی عربستان در صفحه توئیترش نوشته بود« :ایران در حملهای بیسابقه
منبع انرژی جهان را هدف قرار داده است» .ایران و دیپلماسی فعال آن ضمن تکذیب و
رد اتهامات و ادعاهای واهی آمریکا و همدستان او درباره نقش ایران در حمله به آرامکو
هشدار دادند .در همین راستا حسن روحانی ،رئیسجمهوری در واکنش به اتهامات این
مدعیان با تاکید بر اینکه «به جای اتهامزنی ،قدرت ملتها را باور کنید و هیچ دولتی در
کار نیست بلکه ملتها به پا خاستهاند» ،گفت :دشمنان منطقه باید از پاسخ هشدارآمیز
یمنیها درس بگیرند و آتش جنگ در منطقه را خاموش کنند.
واشنگتن و ریاض در حالی انگشت اتهام به سمت تهران نشانه رفتند که جنبش
انصارالله یمن ،با پذیرش مسئولیت حمالت یاد شده ،اعالم کرده در واکنش به تداوم
حمالت جنگندههای سعودی به یمن و محاصره چندین ساله این کشور ،در عملیاتی
تحت عنوان «توان بازدارندگی دوم» تاسیسات نفتی و پاالیشگاههای بقیق و خریص
متعلق به شرکت آرامکو واقع در شرق عربستان را هدف حمالت پهپادی خود قرار داده
است .با این حال آمریکا در تالش است تا اینگونه به دنیا القا کند که ایران در حمله
س ایاالت متحده آمریکا مواضع
پهپادهای یمنی به عربستان نقش داشته است و رئی 
ضد ایرانیاش را بار دیگر با ادعای دست داشتن ایران در حمله به مجموعه پاالیشگاهی
آرامکو مطرح کرد .سیدعباس موسوی ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به
این اتهامات با بیان اینکه پاالیشگاه نفتی عربستان سعودی را یمنیها زدهاند ،گفت:
حرفی که در این زمینه مطرح شده است حرفی بیربط و نادرست است .موسوی با اشاره
سخنان وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد :چنین اتهامزنیها و اظهارنظرهای کور
و بیحاصل در چارچوب دیپلماتیک غیر قابل درک و بیمعنی است .اینگونه اظهارنظرها

و اقدامات بیشتر شبیه برنامهریزی سازمانهای مخفی و اطالعاتی برای تخریب وجهه
کشوری به منظور زمینهسازی برای اقداماتی در آینده است .همچنین محمدجواد ظریف،
وزیر خارجه کشورمان در پیامی توئیتری در واکنش به ادعای پمپئو علیه ایران نوشت:
مایک پمپئو که در «فشار حداکثری» شکست خورده است ،به «دروغ حداکثری» روی
آورده است .آمریکا و مشتریانش به دلیل این توهم که برتری تسلیحاتی به پیروزی
نظامی منجر خواهد شد ،در یمن گیر افتادهاند .مقصر دانستن ایران ،به فاجعه خاتمه
نخواهد داد .پذیرفتن طرح پانزدهم آوریل اما برای پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات
ممکن است به آن پایان دهد.
واکنشها به اتهامات واهی آمریکا به اینجا ختم نشد و در روز دوشنبه که ترامپ
ادعاهایی را علیه کشورمان مطرح کرد ،ایران در یادداشتی رسمی به سفارت سوئیس که
حفاظت منافع آمریکا در ایران را برعهده دارد ،نسبت به ادعاهای مقامات آمریکا درباره
نقش ایران در آرامکو هشدار داد .به گزارش ایرنا ،در این یادداشت که به طور رسمی
به سفیر سوئیس ارسال شده ،تاکید شده است که این حمله کار ایران نبوده و ادعاهای
س ایاالت متحده آمریکا تکذیب و
مایک پمپئو و دونالد ترامپ ،وزیر امور خارجه و رئی 
محکوم شده است .همچنین ایران در این نامه تاکید کرده است که اگر اقدامی علیه ایران
صورت بگیرد ،آن اقدام بالفاصله با پاسخ ایران روبهرو خواهد شد و دامنه آن محدود به
منشا تهدید نخواهد بود.
دشمنان منطقه باید از پاسخ هشدارآمیز یمنیها درس بگیرند
در همین راستا رئیسجمهوری ،روز گذشته در جلسه هیئت دولت در واکنش به
اظهارات آمریکاییها گفت :دولتمردان آمریکا امروز به جای اینکه فضا را مثبت کنند،
در شرایطی که فشار روانی و اقتصادی را علیه ملت ایران روا داشتهاند ،میخواهند با
اتهامزنی فشار تهمتزنی حداکثری را علیه ایران اعمال کنند و با حرفهای بیپایه و
اساس و بیمعنا و بدون خریدار در داخل و خارج از ایران این رویه را پیش گرفتهاند.
روحانی با اشاره به اینکه همه دنیا میدانند که مذاکره در شرایط فشار به چه معناست،
گفت :هیچ کشوری حاضر به گفتوگو در شرایط فشار حداکثری نیست .بلکه مسئوالن
آمریکایی اگر واقعا ً حسننیت داشته و پشیمان شدهاند ،باید برای توبه واقعی صداقت
خود را نشان داده و ظلم و فشار به مردم بزرگ ایران را به پایان برسانند.
به گزارش خبرگزاریها ،رئیسجمهوری در ادامه سخنان خود مقاومت ملتهای بیدار
و هوشیار منطقه را شعله خاموشناشدنی دانست و با تاکید بر اینکه «به جای اتهام زنی،
قدرت ملتها را باور کنید و هیچ دولتی در کار نیست بلکه ملتها به پا خاستهاند»،
تاکید کرد :دشمنان منطقه باید از پاسخ هشدارآمیز یمنیها درس بگیرند و آتش جنگ
در منطقه را خاموش کنند .روحانی با اشاره به برگزاری پنجمین اجالس سران ایران ،ترکیه
و روسیه به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه و آتشبس در سوریه در آنکارا گفت:
هدف از برگزاری این جلسات و تالشهایی که در چارچوب روند آستانه انجام میشود،
ایجاد صلح و ثبات در منطقه به ویژه در سوریه ،بازگشت آوارگان و زندگی عادی مردم و
مبارزه با باقیمانده تروریستهای منطقه است که نشان میدهد یک تالش جمعی در
راستای صلح و آرامش منطقه شکل میگیرد.
رئیسجمهوری ادامه داد :از طرفی در گوشه دیگری از منطقه عدهای به دنبال

آیتاهلل محسن غرویان:

آتشافروزی هستند و این در حالی است که با گذشت سالیان زیاد باید برای همگان
روشن شده باشد که مقاومت ملتهای بیدار و هوشیار منطقه ،شعله خاموشناشدنی
است .روحانی با بیان اینکه امکانپذیر نیست ملتهایی را که خود را برای مقاومت آماده
کرد ه و سالها از کشور خود حراست و حفاظت کردهاند ،از مقاومت بازداریم ،خاطرنشان
کرد :عجیب این است که دشمنان منطقه هنوز قدرت این مقاومت را درک نکردهاند.
رئیس جمهوری افزود :آنها به جای اینکه اعتراف کنند حزبالله لبنان دارای توانمندیها و
قدرتهای باالیی هم از لحاظ دانش علمی و نظامی و هم از نظر شهامت در میدان است
و یا قبول کنند بخشی از جوانان و ملت رشید عراق تحت عنوان حشدالشعبی به میدان
آمده و تروریستها را بیرون رانده و شهرهای شمالی عراق مانند موصل ،الرمادی ،فلوجه
و کرکوک را آزاد کردند و به جای اعتراف به رشد و بزرگی ملتهای بزرگی نظیر سوریه
و یمن ،به دنبال این هستند که با اتهامزنی اعالم کنند ،پشت این ملتها چه کسانی
هستند .روحانی با بیان اینکه پشتوانه ملتهای مقاوم و فداکار منطقه رحمت و نصرت
خداوند است ،خطاب به بدخواهان مردم منطقه گفت :باید قدرت ملتها را باور کنیم
و به جای اینکه همواره به دنبال این باشید که کدام دولت را متهم کنید ،بدانید که هیچ
دولتی در کار نیست و این ملتها هستند که به پا خاستهاند.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران هرگز خواهان درگیری در
منطقه نبوده و نخواهد بود ،تصریح کرد :باید بدانیم که ملت یمن آغازگر درگیریها
نبودند ،بلکه عربستان سعودی ،امارات ،آمریکاییها ،برخی کشورهای اروپایی و رژیم
صهیونیستی بودند که در منطقه جنگ را به راه انداخته و یمن را ویران کردهاند .رئیس
جمهوری افزود :چگونه است که وقتی مردم یمن مورد حمله قرار گرفته و سیل اسلحه و
س ایاالت
مهمات به منطقه روانه میشود ،هیچکس نباید سخنی بگوید؟ چطور وقتی رئی 
متحده آمریکا اعتراف میکند که عربستان سال گذشته  400میلیارد دالر پول در آمریکا
خرج کرده هیچکس نباید حرف بزند ،اما وقتی مردم یمن در برابر این همه تجاوز ،یک
عکسالعملی نشان داده و نقطهای را زدند ،این همه ناراحتی و عصبانیت ایجاد میشود.
روحانی اظهار کرد :یمنیها ،مدرسه ،بیمارستان یا بازار را مورد اصابت قرار ندادند،
بلکه به یک مرکز صنعتی حمله کردند تا به دشمنان خود هشدار دهند .رئیس جمهوری
با بیان اینکه دشمنان منطقه باید از این هشدار درس گرفته و به دنبال خاموش کردن
آتش جنگ در منطقه باشند تا مردم در آزادی و رفاه قرار بگیرند ،خطاب به آنان گفت:
سیاست شما در منطقه همواره بر مبنای جنگافروزی بوده است و از  19سال گذشته
تاکنون هر جا در منطقه از جمله در عراق ،افغانستان ،سوریه و منطقه خلیج فارس
آمدید ،ناامنی را با خود آوردهاید .روحانی ادامه داد :بیایید یک بار هم برای ملتهای
منطقه صلح بیاورید .چرا همواره برای ملتهای منطقه باروت میفرستید و به آنان کمک
نمیکنید و پس از آن به دیگر کشورها اتهامزنی میکنید و این در حالی است که هیچکس
این اتهام را باور نمیکند .رئیس جمهوری با بیان اینکه واقعیت این است که بدخواهان
باید قدرت ملی ملتهای منطقه را پذیرا بوده و به سمت صلح و آرامش بازگردند ،گفت:
جمهوری اسالمی ایران همانطور که با همه همسایگان خود در شمال ،شرق و غرب،
روابطی دوستانه ،برادرانه و صمیمی دارد ،خواهان روابط دوستانه با همسایگان جنوبی
خود نیز است.

یک نماینده مجلس:

نماز جمعه نباید در دست سخنرانان جناح خاصی باشد

شفافیت آرا اولین بار از جانب امیدیها مطرح شد

یک مدرس حوزه در واکنش به اینکه این سخنان از تریبون نماز جمعه به عنوان نماد وحدت مسلمانان گفته شد ،گفت :این مشی
درستی نیست ،نماز جمعه نباید در دست سخنرانان جناح خاصی باشد ،به هر حال نماز جمعه اگر میخواهد مردم را جذب کند،
باید سخنرانیهایی که آنجا انجام میشود بین همه جناحها مشترک باشد و مباحث مطرح شده در نماز جمعه تریبون آزادی بیان
برای جناحهای مختلفی که نظام قانون اساسی و والیت فقیه را قبول دارند ،باشد و با قرائتهای مختلف نظرشان را بیان بکنند.
ن گفت:
به گزارش ایلنا ،آیتالله محسن غرویان ،در واکنش به بخشی از سخنان حجتاالسالم پناهیان در نماز جمعه تهرا 
نکته اول اینکه قیاس حکومت فعلی با حکومت امام زمان(عج) به قول علما قیاس معالفارق است ،یعنی آن حکومت معصوم
است و با حکومت غیر معصوم زمین تا آسمان تفاوت دارد بنابراین این مقایسه ،مقایسه نادرستی است .وی تصریح کرد :ما
نمیتوانیم از زبان معصوم سخن بگوییم و بگوییم که امام زمان(عج) چنین است ،مگر ما نایب امام زمان(عج) هستیم که بخواهیم از
طرف ایشان صحبتهایی بکنیم ،حکومت امام زمان(عج) را دقیقا نمیتوانیم بیان و توصیف کنیم .این استاد حوزه درباره استناد پناهیان به روایات گفت:
به این ترتیب تفسیر روایات سلیقهای میشود ،آزادی بیان را در حکومت امام زمان(عج) معنا کردن ،سلیقه گوینده است که این چنین تفسیر میکند و
این سخن امام زمان(عج) نیست .این مدرس حوزه گفت :مسئله آزادی بیان هم تفسیر دیگری دارد .ما روایتهای زیادی هم داریم که میگوید در مسائل
اجتماعی و سیاسی مشورت کنید و بر پیغمبر اسالم نیز دستور مشورت آمده است و در قرآن هست «و شاورهم فی االمر» «و امرهم شورا بینهم» ،این
یعنی آزادی بیان؛ پیغمبر هم مکلف و موظف است با مردم مشورت کند ،چه برسد به غیرمعصوم که در زمان ما است و باید حتما مجلس شورا و مجلس
اظهارنظر باشد و نمایندگان مردم باید با آزادی بیان حرف بزنند.
غرویان ادامه داد :یعنی تفسیر اینکه چه کسی آزادی بیان داشته باشد ،خیلی تفسیرهای غلط و نادرستی است و ما حق نداریم از جانب معصوم
تفسیرهای شخصی و سلیقهای را مطرح کنیم اینها بحثهایی است که کارشناسی میخواهد.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :شفافیت اختصاص به مجلس ندارد و همه نهادهایی که درمورد مردم تصمیم میگیرند از جمله
شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی امنیت ملی و نهادهای قضایی باید تصمیماتشان شفاف گزارش شود.
به گزارش ایلنا ،محمود صادقی درباره تعیین تکلیف شفافیت آرای نمایندگان و تاثیر آن بر افکار عمومی و دالیل مخالفت برخی
ت گفت :شفافیت نهادهای حاکمیتی امروز یکی از اصول حکمرانی خوب تلقی میشود .اصل مشارکت ،کارآمدی،
از وکالی مل 
عدالتمحوری و برابری از اصول حکمرانی درست است که باید رعایت شود .صادقی درخصوص الیحه شفافیت که از سوی دولت به
تازگی ابالغ شده است ،گفت :در «الیحه شفافیت» مشخص شده است عملکرد مجلس شفاف باشد ،زیرا این حق مردم است که بدانند
وکالیشان در مجلس چه میکنند .وی ادامه داد :فراکسیون شفافسازی برنامهریزیهای زیادی را برای گفتمانسازی و اجرایی شدن
شفافیت انجام داده است؛ اولین اولویت این فراکسیون شفافیت است که در خود مجلس که خانه ملت است پیگیری میشود .قدم بعدی
ما در فراکسیون شفافسازی در نهادهایی است که درباره مردم تصمیمگیری میکنند .صادقی با بیان اینکه فراکسیون امید و شخص فتحی برای شفافیت آرا پیش
قدم شدند ،اظهار کرد :شفافیت آرا اولین بار از جانب امیدیها مطرح شد ،بعد هم در جریان اصولگرایی آقای ذوالنوری و حاجیدلیگانی اقدام کردند و طرحهایی
را ارائه دادند ،اخیرا نوبت طرح آقای ذوالنوری به صحن رسی د اما نمایندگان با دوفوریتش موافقت نکردند و این طرح مانند طرحهای عادی رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان دیدگاه مخالف با شفافیت دارند ،آنها معتقد هستند اعالم عمومی آرا میتواند آزادی نمایندگان در اظهارنظر و دغدغهشان را
محدود کند ،گفت :بعضی از گروههای فشار که نسبت به طرح و لوایحی حساس هستند ممکن است واکنشی نشان دهند ،به همین دلیل نمایندگان به خصوص
نمایندگان شهرستانها ابراز نگرانی میکنند نکند بعد از رأی دادن به موضوعی در حوزههای انتخابیهشان تحت فشار قرار گیرند و یا بعضی از طرحها حساسیت
صنفی دارد ،نمایندگان موافق نیستد علنی شود زیرا ممکن است مشکالتی برایشان به وجود بیاید .به گفته صادقی تعدادی از نمایندگان اعتقاد دارند فشارهای
اجتماعی در برابر آرایشان آزادی عمل را از آنها خواهد گرفت.

