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تعیین دادگاه جدید برای پروندههای مرتضوی
سرپرس�ت دادگاههای کیفری اس�تان تهران اعلام کرد آن بخش از پرون�ده قضات کهریزک که
مربوط به محکومیت سعید مرتضوی ،دادستان پیشین تهران ،به جزای نقدی میشد و دیوان عالی
از آن ایراد گرفته بود ،به شعبه  79دادگاه کیفری استان تهران ارسال شدهاست.
محس�ن افتخ�اری در گفتوگو با ایس�نا خبر داد ک�ه بخش مربوط به تحقی�ق و تفحص مجلس از
س�ازمان تامین اجتماعی در پرونده س�عید مرتضوی نیز که به دادگاه ارسال شده بود ،به شعبه 79
دادگاه کیفری اس�تان برای رسیدگی ارجاع شده است که بدینترتیب دو پرونده کهریزک و تامین
اجتماعی به ریاست قاضی محمدرضا کشکولی رسیدگی خواهد شد.

پارلــمان

دومین کارت زرد به وزیر آموزشوپرورش هم منتقدان را راضی نکرد

تالش برای اعالم وصول استیضاح فانی

گ��روه سیاس��ی| علیاصغ��ر فان��ی ،وزی��ر آموزش و پ��رورش که ی��ک بار به
دلیلانتصاباتش با سوال نادر قاضیپور نماینده ارومیه ،مهرداد بذرپاش نماینده
ته��ران و فاطم��ه رهبر نماین��ده اصفهان به مجلس احضار ش��ده و کارت زرد
دریافت کرده بود ،دیروز برای بار دوم برای پاس��خگویی به س��وال یکی از سه
نماینده قبلی به صحن علنی بهارس��تان رفت؛ اما بازهم توضیحاتش قانعکننده
تشخیص داده نشد و دومین کارت زرد را از مجلس اصولگرای نهم گرفت.
اینب��ار س��وال از فانی درباره انتصابات��ش نبود؛ بلکه قاضیپ��ور ،وزیر آموزش
و پرورش را برای پاس��خگویی به این س��وال که چرا قان��ون مربوط به معلمان
پیشدبستانی و شرکتی با گذشت دو سال از تصویب آن اجرا نمیشود ،به صحن
علنی احضار کرده بود .نمایندگان مجلس نهم  19مهرماه س��ال  91قانونی را به
تصویب رساندند که آموزش و پرورش را ملزم میکرد ظرف دو سال با رعایت
قوانین خدمات کش��وری و قانون برنامه پنجم توس��عه با برگزاری آزمون مربیان
پیشدبستانی را در اولویت استخدام قرار دهد .وزیر آموزش و پرورش که برای
پاسخگویی به این سوال دیروز به بهارستان رفته بود با تاکید بر اینکه  99درصد
شوپرورش صرف پرداخت هزین ه کارمندان میش��ود و این
مناب��ع وزارت آموز 
وزارتخان�� ه تنها بر یک درص��د از منابع خود مدیریت میکند گفت که در چنین
شوپرورش استخدام نیروهای
وضعی و با اولویت اجرای سند تحول نظام آموز 
جدید امکانپذیر نیست.
فانی س��پس با ی��ادآوری مصوب��ه نمایندگان مجل��س برای اس��تخدام معلمان
پیشدبستانی ،بر تبعیت وزارت آموزشوپرورش از قانون تاکید کرد و گفت« :از
شوپرورش خود را ملزم به اجرای قانون میدانست مقدمات کار را
آنجا که آموز 
فراهم ،پیشنویس برنامهای را تنظیم و تاریخ برگزاری آزمون را نیز مشخص کرد
که پیشنویس آن را همان زمان حضور نماینده محترم س��والکننده ،یعنی آقای
قاضیپور ،تقدیم کردیم .همزمان با آمادهسازی فرآیند اجرای کار ،مرکز سنجش
آموزشوپرورش با استفاده از تجربیات قبلی آماده شد تا نسبت به تعیین منابع و
سرفصلهای آزمون اقدام کند».
اما به گفته وزیر آموزشوپرورش ،پس از صدور درخواس��ت ردیف استخدامی،
با این درخواست موافقت نشد.او در همین حال تاکید کرد که آموزشوپرورش
اولویت اس��تخدام نیروهای پیشدبس��تانی را در اولویت خود دارد و موضوع را
منتفی نمیدان��د .فانی در این باره اینگونه توضیح داد« :با توجه به حساس��یت
نمایندگان و ضرورت احترام به نظر آنان در جستوجوی راهی برای پاسخگویی
به خدمات نیروهای پیشدبستانی بودهایم .اکنون نیز مکاتبات با سازمان مدیریت
انجام شده است تا با اجرای بخشی از اساسنام ه دانشگاه فرهنگیان نیروی انسانی
مورد نیاز را با اولویت نیروهای پیشدبستانی پس از یک دوره مهارتی به استخدام
شوپرورش مبنیبر این اس��ت که با
درآورد .آخری��ن پیگیریهای وزارت آموز 
شوپرورش موافقت کرده است ».فانی
س��ازمان مدیریت این درخواس��ت آموز 
شوپرورش بهزودی و با
در پایان ب��ه خطاب به نمایندگان تاکید کرد ک��ه آموز 
مش��ارکت و کمک س��ازمانهای مختلف ذیربط زمینه را برای برگزاری آزمون
اس��تخدامی فراهم و در صورت امکان نیز نیروهای پیشدبس��تانی را براس��اس
ضوابط جذب میکند.
با این حال  74رأی موافق 114،رأی مخالف و  14رأی ممتنع ،نشان داد که نمایندگان
پاس��خهای وزیر را قانعکننده تشخیص ندادند و دومین کارت زرد را به فانی دادند.
ام��ا ای��ن کارت زرد پایان کار نمایندگان با فانی نبود و آنان در جلس��ه علنی دیروز
مجلس ،طرح اس��تیضاح او را نیز با  50امضا به هیاترئیسه مجلس تقدیم کردهاند.
آنطور که س��یدمهدی موسوینژاد ،نماینده دشتس��تان دیروز طی تذکری بیان کرد،
استیضاحکنندگان بر دس��تورکار قرار گرفتن این طرح اصرار دارند .او دیروز قبل از
اینکه طرح سوال از فانی در دستورکار قرار گیرد خطاب به محمدحسن ابوترابیفرد
که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت گفت که هیاترئیسه قبل از بررسی سوال
از وزیر باید طرح استیضاح فانی را اعالم وصول کند .ادعای «رویکردهای نادرست
در انتخ��اب مدیران» که فانی اولی��ن کارت زرد را به دلیل آن از نمایندگان دریافت
کرده است ،یکی از مهمترین محورهای طرح استیضاح وزیر آموزشوپرورش است؛
موضوعی که رضا فرجیدانا ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری هم به دلیل آن با کارت
قرمز نمایندگان اصولگرای مجلس نهم مواجه و مجبور شد کابینه یازدهم را ترک کند.
وزیر ارشاد متهم به برخورد تبعیضآمیز با رسانهها شد

مظلومنمایی به سبک «پایداری»

گروه سیاسی| شماری از نمایندگان مجلس در تذکری که دیروز در صحن علنی
مجلس خطاب به به علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،قرائت ش��د،
خواس��تار توضیح او درباره علت آنچه برخورد تبعیضآمیز با رسانهها خواندند،
ش��دند .در این تذکر از مصداق این «برخود تبعیضآمیز» س��خنی به میان نیامده
است ،اما با توجه به ترکیب امضاکنندگان و گرایش سیاسی آنان میتوان گمانه زد
که تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه «وطنامروز» و هفتهنامه «9دی» در
جلسه  22دی مدنظر بوده است .از میان  70نفری که گفت ه شده است این تذکر را
امضا کردند نام حمید رس��ایی (مدیرمسئول هفتهنامه  9دی) ،محمدجواد کریمی
قدوس��ی (عضو جبهه پایداری) ،علیاکبر ناصری (عضو فراکسیون اصولگرایان
مجلس) ،محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات دولت نهم و عضو جبهه پایداری ،سید
مس��عود میرکاظمی (وزیر بازرگانی دولت نهم ،وزی��ر نفت دولت دهم و عضو
جبهه پایداری) و مرتضی آقاتهرانی (دبیرکل جبهه پایداری) اعالم ش��ده اس��ت.
هیات نظارت در آن جلس��ه به «وطن امروز» بابت توهین به رئیسجمهوری از
طریق درج کاریکاتور (مص��داق بند  8ماده  6قانون مطبوعات) صرفا تذکر داد،
همچنین به این روزنامه بابت تیتر اول  16دی که مغایر «رابطه با همس��ایگان و
مصوبات شورای عالی امنیت ملی» تذکر داد و تصمیم به ارجاع پرونده به دادگاه
گرفت« .وطن امروز» که به صاحبامتیازی مهرداد بذرپاش ،نماینده تهران ،منتشر
میشود ،در تاریخ یادشده که همزمان با بستری شدن ملک عبداهلل ،پادشاه پیشین
عربس��تان بود ،تیتر یک «خبر مرگش» را با عکس ملک عبداهلل منتشر کرده بود.
در جلس��ه  22دی هیات نظارت بر مطبوع��ات ،روزنامه «قانون» نیز برای چاپ
طنزی که همانند تیتر «وطن امروز» «تخریب رابطه با همس��ایگان و در مغایرت
با مصوبات ش��ورای عالی امنیت ملی» تلقی ش��د ،تذک��ر گرفت .هیات نظارت
همچنین به پایگاه «خبرآنالین» بابت درج مطلبی که «تضعیف نیروهای مس��لح»
دانس��ته ش��د و به هفتهنامه « 9دی» برای مطلب « قبض ید ولی ،با اش��تباهات
خ��واص» که مصداق بنده��ای ( 8افترا به مقامات و نهاده��ا) و بند  (11پخش
شایعات و تحریف مطالب دیگران) ماده  6قانون مطبوعات بود ،تذکر داد.
ب��ا این حال «وطن امروز» پس از دریافت این تذکر بار دیگر «خبرمرگش» را در
عنوان نخست روزنامه تکرار کرد؛ با این تفاوت که عبارتیادشده را در روتیتر
خبر دریافت تذکر از هیات نظارت بر مطبوعات درج کرد .این اقدام دومین تذکر
هیات نظارت را در جلس��ه هفته بعد به همراه داش��ت؛ همان جلسهای که یکی
دیگر از مصوباتش لغو پروانه انتشار روزنامه «مردمامروز» به دلیل تیتر یک « من
ش��ارلی هس��تم» از قول جرج کلونی ،بازیگر و کارگردان آمریکایی برنده جایزه
گلدنگلوب بود.
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رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خبر داد

محکومیت دو نماینده مجلس نهم به انفصال از خدمت
محمد اش��رفیاصفهانی ،رئیس هیات بدوی
رس��یدگی ب��ه تخلف��ات اداری ،از ص��دور
حک��م انفصال دائم از خدم��ت برای یکی از
مدیران ارشد نهاد ریاستجمهوری در دوره
احمدین��ژاد خبر داده اس��ت؛ف��ردی که به
گفته او با تخلفات گس��ترده ،حقوق دریافتی
خ��ود را از  15میلیون ب��ه  40میلیون در ماه
رس��انده بود .فرزند پنجمین ش��هید محراب
(آی��تاهلل عط��اءاهلل اش��رفیاصفهانی) در
گفتوگ��و با خبرآنالی��ن همچنین از صدور
حکم  5و  10س��ال محرومی��ت از خدمات
دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس
نی��ز خبر داده اس��ت که به گفت��ه او در زمره
«سرس��ختترین نماین��دگان مخالف دولت»
هس��تند و پی��ش از دوره نمایندگ��ی مجلس
نهم در س��متهای مدیرکلی و ریاست یک
س��ازمان مرتکب تخلفات بس��یاری شدند و
حاال با این حکم محرومیت از خدمات دولتی

دیگر نمیتوانند در پستهای دولتی منصوب
ش��وند یا حتی در دور بعدی انتخابات بخت
خ��ود را برای ورود ب��ه مجلس امتحان کنند.
طب��ق اعالم رئیس هیات بدوی رس��یدگی به
تخلف��ات اداری ،پروندههایی ک��ه تاکنون از
طرف س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور به این
هیات ارس��ال ش��ده اس��ت،اغلب مربوط به
س��الهای  88به بعد اس��ت و ت��ا کنون 800
پرونده به هیاتهای بدوی یک و دو فرستاده

امیرعبداللهیان خبر داد

پیامغیرمستقیمایرانبهاسرائیل

شدهاس��ت .اش��رفیاصفهانی اعالم کرده که
از این تعداد ،بیش از  100پرونده رس��یدگی
ش��دهاس��ت .به گفته او ،با حدود  50درصد
از پروندههای رسیدگیشده با رافت اسالمی
برخورد و برای آنها برائت صادر شده است.
او افزود« :مایه تاس��ف اس��ت که  90درصد
پروندههایی که به ما رس��یده است ،مربوط به
دولت نهم و دهم اس��ت .در دولتهای قبلی
تخلفات خیلی ناچیز بوده اس��ت ،مردم دنبال
خ�لاف نبودند و جامعه ما خیلی س��المتر از
چند سال اخیر بود.
در دول��ت اصالحات و س��ازندگی با چنین
مواردی مواجه نبودیم .مجلس ما هم س��الم
ب��ود .همه به حق خودش��ان قان��ع بودند اما
االن هیچک��س قان��ع نیس��ت .وقت��ی اوضاع
اقتصادی خراب است رانت و رشوه به میدان
میآید و متاس��فانه اوج این مسائل در دولت
گذشته بود».

سخنگوی وزارت کشور خبر داد

رصد بیطرفی انتخاباتی مدیران سیاسی

گروه سیاس��ی| سخنگوی وزارت کشور
با اع�لام اینکه ای��ن وزارتخانه با دقت
وضع سیاس��ی کش��ور را رصد میکند،
به مدیران وزارت کشور هشدار داد که
هیچکدام از آنان نباید له یا علیه شخص
ی��ا جریانه��ای سیاس��ی موضعگیری
داشته باش��ند .حسینعلی امیری که پس
از اع�لام برگزاری منظم نشس��تهای
خب��ری س��خنگوی وزارت کش��ور به
فاصل��ه دو هفته از نخس��تین کنفرانس
مطبوعاتی ،دیروز ب��ار دیگر نمایندگان
رس��انهها را دعوت کرده بود ،از وجود
م��وارد نقض این بیطرف��ی خبر داد و
درب��اره واکنش وزارت کش��ور گفت:
«گزارشهایی واصل ش��ده که ما تذکر
دادی��م و از اس��تانداران در ای��ن زمینه
توضیح خواستیم».
او همچنین درباره دس��تورالعمل وزیر
کش��ور به مدیران این وزارتخانه درباره
قبول نکردن اس��تعفای مدیرانی که پس
از اول اس��فند بخواهند به دلیل نامزدی
در انتخابات آینده مجلس استعفا دهند،
در حال��ی ک��ه قانون انتخاب��ات مهلت
اس��تعفای مدیران را ش��شماه پیش از
نامزدی اعالم کرده است ،چنین توضیح
داد« :ب��ا توجه به اینکه وزارت کش��ور
قرار اس��ت انتخابات را برگ��زار کند و
نبای��د ش��ائبه جانبداری وجود داش��ته
باشد ،وزیر کشور گفتند مدیران سیاسی
داخل وزارت کش��ور که میخواهند در
انتخابات مجلس نامزد شوند باید تا یکم
اس��فندماه اس��تعفا دهند و این موضوع

ربطی به بخشهای دیگر وزارت کشور
ندارد ».به گفته امیری ،تاکنون تعدادی از
مدیران سیاسی وزارت کشور برای نامزد
شدن در انتخابات مجلس استعفا دادهاند.
او در این حال ،از همه داوطلبان نامزدی
در انتخابات آینده مجلس خواست که از
«فعالیت انتخاباتی زودرس» پرهیز کنند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره
برگزاری الکترونی��ک انتخابات بهطور
کامل که در هر دوره انتخابات مطرح و
درنهایت اجرایی نمیشود ،گفت« :برای
این کار ب��ه اعتباری حدود  400میلیارد
تومان نی��از داریم که هر مق��دار از این
اعتبار تامین ش��ود به همان مقدار امکان
برگزاری الکترونیک��ی انتخابات وجود
دارد».
خبر دیگر س��خنگوی وزارت کش��ور،

واکنش دولت به ادعای دوتابعیتی بودن مدیران:

ء
شأ ن قانونی تذکر ،نشر اکاذیب نیست

دولت

گروه سیاسی| یک روز پس از آنکه مجید انصاری معاون امور مجلس رئیسجمهوری به
تذکر  13نماینده نزدیک به جبهه پایداری مبنیبر دوتابعیتی بودن اشخاصی با سمتهای
رده ب�اال در دفت�ر رئیسجمه�وری نش�ان داد و آن را «دروغ و تهمت آش�کار به دولت و
رئیسجمهوری» دانس�ت ،روابطعمومی دفتر ریاس�تجمهوری نیز ب�ا صدور اطالعیهای
رس�ما به ادعای مطرحشده پاسخ داد .در اطالعیه روابطعمومی دفتر ریاستجمهوری با
تاکی�د بر «جایگاه رفیع خانه مل�ت» و «اهتمام عملی دولت در قانونگرایی و تعامل مثبت
با نمایندگان» ،تاکید ش�ده اس�ت« :اقتض�ای پایبندی به توصیههای حض�رت امام(ره) و
رهبر معظم انقالب و صیانت از جایگاه واالی مجلس آن اس�ت که نگذاریم ش�أن قانونی
تذک�ر ،به رفتار ضداخالقی ،غیرقانونی و غیرمنصفانه نش�ر اکاذیب آلوده ش�ود ».در این
اطالعیه با اظهار تاس�ف از طرح «ادعای واهی» آمده است« :اخیرا و باکمال تأسف شاهد
آن بودی�م که چن�د تن از نمایندگان محت�رم ،بهعنوان تذکر ب�ه رئیسجمهوری و بدون
هرگونه تحقیق یا پرس�ش و گفتوگو ،افترای مجعول برخی رس�انههای افراطی وابسته
به صهیونیستها در ایاالت متحده آمریکا را تکرار کرد ه و عنوانی را به یکی از مسئوالن
ارش�د دفتر رئیسجمهوری نس�بت دادهاند که کذب محض اس�ت و ب ه هیچوجه واقعیت
ندارد ».روابطعمومی دفتر ریاستجمهوری نیز محتوای تذکر  13نماینده نزدیک به جبهه
پایداری را «دروغ» خوانده و تاکید کرده اس�ت که اگر صحت این مطلب با یک پرس�ش
ساده استعالم میش�د ،منجر به تکرار «یاوهسرایی بیگانگان ،فضاسازی برخی رسانهها
و سوءاس�تفاده کس�انی ک�ه در پی تخریب تعام�ل مثبت قوای مجریه و مقننه هس�تند»،
نمیشد .این اطالعیه توجه نمایندگان را به بیانات مقام معظم رهبری که دولت و مجلس
را مکرر به همکاری و همدلی توصیه کردهاند ،جلب کرده است و با یادآوری تاکید ایشان
مبنیبر اینکه «نبایس�تی اخم و قهر کرد و بنا را بر پرخاشگری ،بهانهگیری و اذیت کردن
گذاشت» آمده است« :دولت و مجلس هر دو برآمده از انتخاب مردم هستند و بنای دولت
تدبی�ر و امید از ابتدای خدمتگزاری این بوده اس�ت تا با اهتم�ام عملی به قانونگرایی و
احترام و تعامل مثبت با نمایندگان محترم ملت ،آرمانها و ارزشهای انقالب اسلامی و
امید و انتظارات مردم عزیزمان را در پرتو این همکاری به منصه ظهور رسانده ،دشمنان
انقالب و بدخواهان را ناکام کرده و مش�کالت موجود در بخشهای مختلف را به س�امان
برساند ».مجید انصاری ،معاون امور مجلس رئیسجمهوری نیز دو روز پیش ،اصل تذکر
را مبتنیبر «اطالعات نادرس�ت و تهمتی آشکار به مدیران نظام» خوانده و علت طرح آن
را «اعمال فش�ار بر نهاد ریاس�تجمهوری و ش�خص رئیسجمهوری» دانسته بود .این
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین یادآور شد که این تذکر ،تذکر مجلس نبود
بلکه تذکر چند نماینده بود که همواره پایه ثابت طرح سواالت تند علیه وزیر امور خارجه
و تذکرات دیگر هستند.

انتخاب محمدحس��ین مقیم��ی ،معاون
سیاس��ی جدید وزارت کشور ،بهعنوان
نماینده وزارت کش��ور در کمیس��یون
ماده  10احزاب بود .سخنگوی وزارت
کش��ور همچنی��ن ش��ایعاتی را مبنیبر
وجود طرحی در ای��ن وزارتخانه برای
تغییر تقسیمات کشوری و تقسیمبندی
کش��ور به چند ایالت یا منطقه ،تکذیب
کرد و افزود« :مطلقا قرار نیست چیزی
به نام ایالت داش��ته باشیم و خبری که
در این باره اعالم کردند خبر صحیحی
نب��ود؛ اما الحاق دو روس��تا به یکدیگر
یا ایجاد ش��هر و شهرستان موضوعاتی
اس��ت که در حوزه تقسیمات کشوری
به آن پرداخته میش��ود که البته باید به
شکل دقیقی انجام گیرد تا انسجام ملی
حفظ شود».

امی��ری همچنی��ن درباره احی��ای خانه
احزاب اظهار کرد« :خانه احزاب دولتی
نیست ،بلکه صنفی است و خود احزاب
باید آن را تش��کیل دهند .وزارت کشور
صرفا تسهیالت تش��کیل خانه احزاب
را فراهم میکند .در دولت قبل وس��ایل
خانه احزاب توقیف ش��ده ب��ود که به
دس��تور وزیر محترم بازگردانده ش��د و
بازگش��ایی آن هم برعهده خود احزاب
است».
در ادامه این نشست خبری ،خبرنگاری
درباره علت لغو مراسم سالگرد مهندس
بازرگان س��وال پرس��ید ک��ه امیری در
ای��ن باره گف��ت« :دول��ت از برگزاری
مراسمهایی که در حدود قانون باشد و
منجر به هنجارشکنی نباشد ،جلوگیری
نمیکن��د .راجع ب��ه این موض��وع نیز
از اس��تاندار س��وال ک��ردم ک��ه گفت
درخواستی برای برگزاری مراسم ارائه
ندادهان��د و در نتیجه لغ��وی هم اتفاق
نیفتاده است».
امیری همچنین درب��اره بیانیه گروهک
جیشالع��دل مبنیبر به عه��ده گرفتن
مسئولیت شهادت چند تن از نیروهای
س��پاه در سیس��تان و بلوچستان ،گفت:
«این گروهک دنبال قدرتمند جلوهدادن
خود اس��ت؛ در دو هفته گذشته نیروی
انتظامی با یک عملیات بسیار موفق در
جهت کش��ف و برخورد با عوامل این
گروه��ک ،بیش از  20نفر را دس��تگیر
کرد که بین آنه��ا عوامل قتل معلمان و
مولویهای اهل سنت وجود داشتند».

مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد

مجلس

حذف نوآوریهای طرح پاسخگو کردن وزیر دادگستری
گ��روه سیاس��ی| نمایندگان مجلس ای�رادات ش�ورای نگهبان به مصوب�ه «نحوه اجرای
قس�متی از اصل  160قانون اساس�ی» را که در رسانههای به طرح «پاسخگو کردن وزیر
دادگس�تری» همچنین طرح «افزایش اختیارات وزیر دادگس�تری» معروف ش�ده است،
رفع کردند .بر این اس�اس مقرر ش�د وزیر دادگس�تری از میان کسانی که توسط رئیس
ق�وه قضائیه به رئیسجمهوری پیش�نهاد میش�وند انتخ�اب و برای اخ�ذ رای اعتماد به
مجلس ش�ورای اسالمی معرفی شود .در مصوبه پیشین شرط حقوقدان بودن برای وزیر
دادگستری پیشبینی شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر با اطالق اصل  160قانون
اساسی که چنین قیدی در آن لحاظ نشده ،دانسته بود.
نمایندگان همچنین با اصالح ماده  2این طرح مقرر کردند دفاع از لوایح قضایی در مجلس
و اظهار درباره طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر رئیس قوه قضائیه باشد .موظف
شدن وزیر دادگستری به دفاع از لوایح قضایی براساس نظر رئیس قوه قضائیه در حالی
برای جلب نظر ش�ورای نگهبان به تصویب رس�یده اس�ت که وزیر دادگستری عضوی از
کابینه بهش�مار میرود .در جریان بررس�ی همین طرح نیز وزیر دادگس�تری به نمایندگی
از دولت در موافقت ب ا آن در صحن علنی مجلس س�خن گفته بود و س�یدابراهیم رئیسی،
دادستان کل کشور در مخالفت با آن به نمایندگی از قوه قضائیه.
نماین�دگان در ادام�ه ماده چهار را که یکی ازانگیزهه�ای اصلی آنان در طراحی و تصویب
ط�رح بود ،اصلاح کردند که بر این اس�اس وزیر دادگس�تری موظف ش�د به س�واالت
نمایندگان در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب
اطالع و با رعایت اس�تقالل قضات پاس�خ دهد .در متن پیش�ین به جای «مسائل مختلف
مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر» ،عبارت «مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه»
قرار داش�ت .این تغییر درحالی صورت گرفته است که سه روز پیش ،ابوالفضل ابوترابی،
عضو کمیس�یون قضایی و حقوقی مجلس ،از اصرار اعضای این کمیسیون بر بدون تغییر
مان�دن این ماده و ارجاع آن به مجمع تش�خیص مصلحت نظ�ام برای تعیینتکلیف خبر
داده بود .البته در جریان بررس�ی طرح یادش�ده ،رئیس قوه قضائیه با پیشبینی رد طرح
در شورای نگهبان ،از نمایندگان خواسته بود که آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارجاع نکنند که با اصالح صورتگرفته در جلسه دیروز مجلس ،به نظر میرسد نمایندگان
به این خواسته پاسخ مثبت دادند.
مجل�س همچنین ب�ا اصالح ماده  6این طرح مقرر کرد رئیس ق�وه قضائیه میتواند امور
مالی ،اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند (این
عبارت برگرفته از متن اصل  160قانون اساس�ی اس�ت و حاوی حکم جدید نیست) و در
ادامه تصریح کردند ،تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به
آن امور نیست و وزیر دادگستری هماهنگی الزم را با وی به عمل میآورد.

معاون وزیر امور خارجه ،در مراس��م
بزرگداشت شهید محمدعلی اهللدادی
که همراه جمعی از اعضای حزباهلل
لبن��ان ب��ا حمل��ه بالگرده��ای رژیم
صهیونیس��تی در خ��اک س��وریه به
شهادت رس��ید ،اعالم کرد ایران پس
از شهادت ش��هید اهللدادی ،از راههای
دیپلماتیک برای آمریکا پیام ارس��ال
کرده است .حس��ین امیرعبداللهیان،
اف��زود« :در این پیام ب��ه آمریکاییها
اعالم کردیم رژیم صهیونیستی با این
اقدامات وارد خط قرمزهای ایران شده
اس��ت و باید منتظر عواقب این اقدام
خود باشد».
چهرهگفته

دولت قبل در فساد زنجانی
مقصراست
احمد توکل��ی ،نماینده ته��ران در
مجل��س :دولت قبل در بروز فس��اد
بابک زنجانی مقصر است؛ ما اسنادی
داریم که او با جعل شناسنامه به سراغ
بانکها میرفته و درخواست باز کردن
حساب میداده است .ما وقتی متوجه
این فساد شدیم به روسای سه قوه نامه
نوشتیم و از آنها خواستیم تا وی مورد
تعقیب قضایی قرار بگیرد و دستگیر
شود( .ایلنا)

چرا باید نظام هزینه بیاخالقی
یک نفر را متحمل شود
محمدرض��ا ع��ارف ،رئی��س بنیاد
ام��ور ایرانیان :چرا بای��د نظام هزینه
بیاخالقی یک نفر را متحمل ش��ود.
نباید ب��رای دور کردن رقیب خود به
تهمت ،ش��ایعه و دروغ روی آوریم.
مش��کل و نگران��ی اصل��ی کش��ور
بیاخالق��ی اس��ت که اگ��ر توجه به
موضوع اخ�لاق را در بی��ن مدیران
ارشد نداشته باشیم ،گرفتار معضالت
اجتماعی خواهیم شد .اخالق کلیدواژه
تعالی ،پیشرفت و نجات کشور برای
برونرفت از بحرانها ،سوءمدیریت و
بیتدبیریهاست(.امید)

احمدینژاد با آگاهی از
تخلفات رحیمی را منصوب کرد
الیاس ن��ادران ،نماینده ته��ران در
مجلس :آقای احمدینژاد از تخلفات
رحیم��ی آگاه بودند و ب��ا علم به این
موض��وع وی را منص��وب کردن��د.
درباره ریاست آقای رحیمی در دیوان
محاس��بات  13جلس��ه در کمیسیون
برنامهوبودج��ه درب��اره تخلف��ات او
در این دیوان تش��کیل ش��د؛ یکی از
تخلفات این بود که آقای احمدینژاد
براس��اس گزارش رحیمی در منصب
دیوان محاسبات ،رئیس و هیاتمدیره
بیمه ایران را شبانه عزل کرد( .ایلنا)
سرخط خبرها

س��یدمحمود علیزادهطباطبای��ی،
وکیل مداف��ع مدیرمس��ئول هفتهنامه
توقیفشده «ستاره صبح» گفت که این
نش��ریه براساس بند  ۵ماده  ۱۵۶قانون
اساسی مبنیبر پیشگیری از وقوع جرم
توقیف ش��دهاس��ت .هفتهنامه «ستاره
صبح» که با دریاف��ت مجوز از هیات
نظارت بر مطبوعات قرار بود در آینده
نزدیک به روزنامه تبدیل شود ،با اعالم
جرم شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و
رسانه توقیف شد( .تسنیم)
نمایندگان مجلس در جلسه علنی
دیروز برای تامین نظر ش��ورای نگهبان،
طرح الحاق برخی م��واد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت را اصالح
و برخی مواد آن را که مورد ایراد شورای
نگهبانقرارگرفتهبود،حذفکردند.
احم��د توکلی ،نماین��ده تهران در
مجلس ،در مراسمی با عنوان قدردانی
از فعاالن پیش��تاز در مبارزه با مفاسد،
اعالم ک��رد که با تالش محمد دهقان،
عضو هیاترئیسه مجلس ،برای تشکیل
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی «زیر
نظ��ر رئیس قوه قضائیه و نه دس��تگاه
قضای��ی» ،ط��رح ایجاد این س��ازمان
بهزودی در مجلس مطرح میشود.

