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 »الیــاس نــادران«، از منتقــدان 
محمدباقر قالیباف، رسما نامزد ریاست 
پارلمان یازدهم شد. این را روز گذشته 
سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی 
مجلس اعالم کرد و گفت رئیس فعلی 
مجلس نیز برای ماندن بر کرسی ریاست 

اعالم آمادگی کرده است.
چهارشــنبه این هفته، انتخابات 
هیات رئیسه پارلمان برگزار خواهد شد، 
در دو سال اخیر قالیباف رئیس مجلس 
یازدهم بوده و در هر دو بار با 230 رای این 

کرسی را تصاحب کرده است.
البته نادران بیستم اردیبهشت در 
نامه ای که در آن باز بــه قالیباف انتقاد 
داشت رسما از ورودش به عرصه رقابت 
برای صندلی ریاست مجلس خبر داده 
بود. در هرحــال از او می توان به عنوان 
رقیب جدی قالیباف نام برد زیرا اینگونه 
که از شواهد و گفته ها پیداست »جبهه 
پایداری« به عنوان یکی از رقبا و منتقدان 
قالیباف که این روزها درگیر حواشــی 
»سیسمونی گیت« اســت، از نادران 

حمایت می کند.
 رقابت همیشگی پایداری

 و قالیباف
پیــش از آنکه بــه الیاس نــادران 
بپردازیم بهتر اســت به رقابت جبهه 
پایداری بــا قالیباف که به ســال 98 و 
انتخابات مجلس برمی گردد، اشــاره 
کنیم؛ پایداری ها معتقد بودند قالیباف 
در روند وحدت و لیست دهی اصولگرایان 
دخالت می کند و برای همین تا ســه 
روز مانده به شــروع تبلیغات انتخابات 
در زمستان آن ســال حاضر به ائتالف 
نبودند. سایت »رجانیوز« که به این جبهه 
نزدیک اســت در آن زمان نوشته بود: 
»بازخورد های منفی نیرو های انقالبی 
در برابر این فهرست نشان می دهد که 
جریان جوانان کارآمدی که بدون هیچ 
دلیل مشخصی از سوی شورای ائتالف 
حذف شده اند، بدون توجه به بدعت های 
عجیبی، چون طرح »اشــتراک صفر« 

بایــد مانع تکــرار تجربــه تلخ حذف 
جوانان به نفع افراد نزدیک به قالیباف 
در انتخابات مجلس شوند.« در نهایت 
با پادرمیانی بــزرگان اصولگرا، جبهه 
پایداری حاضر به ائتالف شد، اما بعد از 
به ریاست رسیدن قالیباف همچنان به 

انتقاد از او ادامه داد. آنها از شیوه سفر او 
به مسکو اعالم نارضایی کردند و گفتند 
قالیباف برای کســب وجهه سیاسی و 
رسیدن به پاستور ســفر به روسیه را به 
یک بازی سیاسی تقلیل داده است. اما 
اوج اختالف جبهــه پایداری و قالیباف 
به ماجرای طرح صیانت از فضای مجازی 
بازمی گردد، آنجا که تــوپ در اختیار 
کمیسیون فرهنگی به ریاست مرتضی 
آقاتهرانی از اعضای ارشد جبهه پایداری 
بود اما به گفته آنــان این طرح به دلیل 
دخالت های قالیبــاف دوباره به صحن 
برگشت،. جبهه پایداری، رئیس مجلس 
را به مماشــات با مخالفان محدودیت 

فضای مجازی متهم می کند.
  نادران در مقام

 منتقد دولت و پارلمان
الیاس نادران، از اصولگرایانی است 
که ســابقه حضور در ســپاه و مجالس 
هفتم، هشتم و نهم را دارد. در انتخابات 
مجلس یازدهم نیز به راحتی در فهرست 

اصولگرایان قرار گرفت و بعد از رسیدن 
به بهارستان، شــرایط به خوبی برای او 
پیش نرفت. گفته شــده بود که او عزم 
خود را برای رســیدن به ریاست مرکز 
پژوهش های مجلس جزم کرده و برای 
همین از نامزدی ریاســت کمیسیون 
برنامه و بودجه انصراف داد، اما نه رئیس 

آن شد و نه این.
نادران از سال گذشته بنا را بر انتقاد 
از دولت و پارلمان گذاشــت و اقتصاد 
را پاشنه آشــیل دولت ابراهیم رئیسی 
عنوان کرد. او در یکی از نطق های خود 
گفته بود: »اینکه بــزرگان اقتصاد را در 
دولت جمع کنیم خوب است، اما مهم تر 
از آن هماهنگی این تیم و داشتن یک سر 
است. رئیس جمهور محترم به صراحت 
اعالم کند که مسئولیت اقتصاد کشور 
در دولت با کیســت؟ راهبردها و نقاط 
کلیدی خط مشــی اقتصادی کشور را 
چه کســی تعیین می کند؟ به شدت از 

پراکندگی آقایان نگرانیم.«

او حتی به جلسات ســران سه قوه 
در خصوص بودجه  1401کشــور که 
قالیباف و رئیســی دو عضو آن هستند 
اشــاره کرده و گفته بــود: »دورزدن 
مجلس و تغییر در مصوبات آن، سنتی 
سیئه  است که از قبل باقی مانده است. 
رئیس مجلس از شأن مجلس و اعتبار 
قانون اساســی دفاع کنــد و دولت هم 
اگر اصالحیه ای در بودجه می خواهد، 
درخواست کند تا مجلس بررسی کند و 

مردم هم در جریان قرار بگیرند.«
یک نقطه مشترک

حال به نظر می رسد جبهه پایداری 
و الیاس نــادران در یک نقطــه به هم 
رســیده اند و آن رقابت بــا محمدباقر 
قالیباف و به دست آوردن ریاست مجلس 
اســت، هر چند کار ســختی در پیش 
رو خواهند داشــت. ذبیح اهلل اعظمی، 
نماینده جیرفت در گفتگو با »تابناک« 
اعالم کرد: »در هیات رئیســه شــاهد 
تغییرات خواهیم بود، اما این تغییر شامل 
حال تغییر رئیس نشده و آقای قالیباف 
رئیس می ماند.« او البته گفت با توجه به 
برخی حاشیه ها که برای رئیس مجلس 
به وجــود آمده و همچنیــن اطالعیه 
پرچالشی که نادران منتشر کرده قطعا 

رای قالیباف کم خواهد شد.
 ریاست قالیباف 

در شأن نظام نیست
با این حــال دو نماینده مجلس که 
عضو جبهه پایداری محسوب می شوند، 
امید دارند که با حمایت از الیاس نادران 

به ریاست دو ساله قالیباف پایان دهند.
محمود احمــدی بیغــش، عضو 
کمیسیون امنیت مجلس در گفتگو با 
»منیبان« تصریح کرد: »در این دو سال 
رئیس مجلس شخصی بوده که خوب 
یا بد، توانش همین حد بوده، اما این در 
شأن نظام نبوده و قاعدتاً باید جای او را به 

شخص دیگری بدهند.«
او ادامــه داد: »در حال حاضر بافت 
مجلس به صورتی اســت که متأسفانه 
شاید موردی که مردم بخواهند نباشد. 
به هرحال نمی دانم چه کســی رئیس 

مجلس می شــود امــا امیــد داریم، 
چهره هایی برای ریاست مجلس کاندیدا 
شوند که در آینده وضعیت مناسب تری 
از آنچه که در این دو سال تجربه کردیم، 

را مشاهده کنیم.«
بیــژن نوباوه وطــن، نماینــده 
تهــران و از اعضــای موثــر جبهــه 
پایــداری، چندی پیــش در گفتگو با 
روزنامه »فرهیختــگان« درباره اعالم 
کاندیداتوری الیــاس نادران گفته بود: 
»با توجه به اینکه ایشان، در نامه ای که 
منتشر کردند، کامال اهداف خودشان 
را ذکر و خیلی خوب خودشان را معرفی 
کردند جزء افرادی هستند که می توانند 
این مسئولیت را برعهده بگیرند و قواره  
ایشان، قواره  ریاست مجلس است. ایشان 
حتما تعداد قابل توجهی طرفدار دارد و 
افرادی به ایشان رای می دهند. من فکر 
می کنم رای گیری این بار متفاوت باشد 
یعنی قطعا مردم تغییراتی را در مجلس 

حس خواهند کرد.«
در هر حال حتی اگــر الیاس نادران 
نتواند صندلی ریاســت را از محمدباقر 
قالیبــاف بگیرد، حداقل فضــا را برای 
رقیبان او مانند جبهه پایداری بیشتر 
خواهد کرد و اینگونه حتی شاید بتوانند 
فراکسیون های بیشتری را نصیب خود  
و از این رهگذر طیــف نواصولگرایان را 
کمرنگ کنند. باید تا روز چهارشــنبه 
صبر کرد و دید کدام طیف اصولگرایی 

گوی موفقیت را نصیب خود می کنند.

رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس آغاز شد

پایداری ها به دنبال صندلی قالیباف
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از الیاس نادران می توان به 
عنوان رقیب جدی قالیباف 

نام برد زیرا اینگونه که از 
شواهد و گفته ها پیداست 

»جبهه پایداری« به عنوان 
یکی از رقبا و منتقدان 
قالیباف که این روزها 

درگیر حواشی »سیسمونی 
گیت« است، از او حمایت 

خواهد کرد

نادران از سال گذشته بنا را 
بر انتقاد از دولت و پارلمان 

گذاشت. او در یکی از 
نطق های خود به جلسات 
سران سه قوه در خصوص 

بودجه  1401کشور که 
قالیباف و رئیسی دو عضو 
آن هستند اشاره کرده و 

گفته بود: »دورزدن مجلس 
و تغییر در مصوبات آن، 

سنتی سیئه  است که از قبل 
باقی مانده است.«

علی ایوبی

ترور یک سرهنگ سپاه در 
حوالی خیابان مجاهدین اسالم

روابط عمومــی کل ســپاه در اطالعیه ای از 
شهادت مدافع سرافراز حرم » سرهنگ پاسدار 
صیاد خدایی« در اقدام تروریستی ضد انقالب و 

عوامل وابسته به استکبار جهانی خبر داد.
در این اطالعیه آمده است: عصر روز )یکشنبه( 
در یکی از کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین 
اسالم در شــرق تهران ، مدافع حرم  »سرهنگ 
پاسدار صیاد خدایی«  هدف جنایت  تروریستی 
ضد انقالب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار 
گرفت. این اطالعیه با تبریک و تسلیت شهادت 
مدافع سرافراز حرم  »ســرهنگ پاسدار صیاد 
خدایی«  به خانواده معظم وی تاکید کرده است: 
اقدام الزم برای شناسایی و دستگیری ضارب یا 

ضاربین پیش بینی و در حال انجام است.
    

با رای نمایندگان صورت گرفت:
معافیت نیروهای مسلح، وزارت 
اطالعات و سازمان انرژی اتمی 

از شفافیت
نمایندگان مجلس روز گذشــته در بررسی 
طرح شفافیت قوای سه گانه با معافیت نیروهای 
مسلح، وزارت اطالعات و ســازمان انرژی اتمی 
از شــفافیت موافقت کردند. به گزارش ایرنا، در 
جلســه علنی مجلس ، گزارش کمیسیون امور 
داخلی کشور و شــوراها در مورد شفافیت قوای 
سه گانه و دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار 
گرفت و ردیف 4 و ۵ مــاده )1( طرح به تصویب 
نمایندگان رسید. بر اســاس ردیف 4 ماده )1(، 
کلیه شــوراها و شــوراهای عالی که به موجب 
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی یا شورای 
انقالب تشکیل شــده اند و همچنین شوراهای 
عالی وابســته به قوه مجریه، شوراهای اسالمی 
شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای 
عالی اســتانها. تبصره- شــورای امنیت کشور، 
شورای های تامین استان ها و شهرستانها از حکم 

این بند مستثنی هستند.
همچنین طبق ردیف )۵( مــاده )1( هم کلیه 
موسســات خصوصی عهده دار خدمات عمومی 
و همچنین ســازمان های مردم نهاد و خیریه ها. 
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان 

انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
    

نماینده خرمشهر:
اگر شهیدان بیدار شوند،اسلحه 
خود را به سوی ما خواهند گرفت

نماینده مردم خرمشهر روز گذشته در مجلس در 
نطق میان دستور خود گفت واهلل اگر زمان بازگردد 
و شهیدان بیدار شوند، اســلحه خود را به سوی ما 
خواهند گرفت.به گزارش ایســنا، لفته احمدنژاد 
افزود: تقویم خرمشهر بعد از ســوم خرداد 13۶1 
حرکتی نکرده اســت و زمان در خرمشهر ایستاده 
است. عملیات بیت المقدس تا آبادی خرمشهر ادامه 
دارد و همه ایرانیان در این عملیات شریکند. هر ساله 
سوم خرداد برای خرمشهری ها زخمی تازه را بیدار 
کرده است، از این رو اگر مسئولین دولت و مجلس 
مالمت شوند بیراه نیست که همه ما به وظیفه خود 
در قبال مردمی استوار به بلندای دماوند و انقالبی به 

خروش کارون عمل نکرده ایم.
    

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:
 قرار است تا ابد از نظریه

 انقالب اسالمی دفاع کنیم
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی عنوان کرد ما 
قرار است تا ابد از نظریه انقالب اسالمی دفاع کنیم و 

از ادبیات انقالبی خود کوتاه نمی آییم.
به گزارش ایســنا، محمد قمی، با بیان این که 
پدیده حلقه های مبانی به شدت منعطف و جوششی 
هستند، عنوان کرد: برای آنکه به شکل گیری این 
پدیده کمک کنیم، باید مراقب باشیم که خطاهای 
رایج حلقه های میانی دست و پاگیر نباشد. غلط رایج 
که وجود دارد این است که جریان به جای جوشش، 

نهادی می شود.
    

کمال خرازی:
 ایران و عربستان

 می توانند مکمل یکدیگر باشند
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی معتقد 
است ایران و عربستان نمی توانند نگاه حذفی نسبت 
به یکدیگر داشته باشند و به عنوان دو قدرت اصلی 
منطقه می توانند مکمل ظرفیت های یکدیگر جهت 

تامین صلح و ثبات و توسعه منطقه باشند.
به گزارش ایســنا، کمال خرازی در نخستین 
همایش ایران و جهان عرب، گفت: اخیراً دو کشور 
با شرکت در پنج دور مذاکره که با مساعی جمیله 
دولت عراق میسر شده است، راه گفتگو را برای رفع 

اختالفات خود انتخاب کرده اند

روی موج کوتاه

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان از تشکیل کمیته صیانت از 
حقوق مردم در هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، »کاظم غریب آبادی«، معاون امور بین الملل 
قوه قضائیه با اشاره به این که ستاد حقوق بشر تصمیم دارد، ورود 
جدی تر و بیشتری به موارد حقوق بشری داخل کشور داشته 

باشد، گفت »کمیته صیانت از حقوق مردم چهارشنبه در ستاد 
حقوق بشر تشکیل می شود.«

»غریب آبادی«، در نشستی با حضور تعدادی از خبرنگاران، 
اظهار داشت »کمیته صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر 

تشکیل می شود.«
به گفته وی این کمیته که متشکل از 8۵ نماینده از نهادهای 
مختلف کشور است، روز چهارشنبه با حضور نمایندگانی از 

دولت، مجلس و قوه قضائیه شروع به کار خواهد کرد.
»غریب آبادی« تصریح کرد »کمیته صیانت از حقوق مردم 
نسبت به رعایت موارد حقوق بشری از سوی نهادهای مختلف 

داخل کشور اهتمام خواهد داشــت و با کارهای کارشناسی، 
روندها یا رفتارهای مخل حقوق مردم را شناسایی و برای رفع 

آن ها اقدام می کند.«
دبیر ستاد حقوق بشر در جلسه با نمایندگان رسانه ها، سفر 
خانم »آلنا دوهان«، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر بررسی 
آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه، به ایــران و گزارش ارائه 
شده از سوی وی را حرفه ای و سازنده دانست و تاکید کرد »این 
گزارش و مواضع خانم دوهان در کنفرانس خبری تهران نشان 
داد که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران مشکالت 
زیادی را در حوزه های مختلف برای مردم به وجود آورده است و 

این بر خالف ادعای مسئوالن آمریکایی است که ادعا می کنند 
تحریم ها علیه مردم نیست!«

»غریب آبادی«، با اشاره به بخشی از گزارش خانم »دوهان« 
مبنی بر این که »تحریم های یکجانبه تمام حقوق بشر ایرانیان 
را نقض کرده اســت«، آثار منفی اعمال تحریم های آمریکا را 

موضوعی فراجناحی دانست.
به گفته دبیر ستاد حقوق بشر شایسته است که رسانه ها 
و کارشناســان به این موضوع به عنوان یک پروژه ملی نگاه 
کنند و نه یک موضوع سیاسی محل اختالف بین جناح های 

سیاسی کشور.

غریب آبادی خبر داد؛

تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر 

خبر

رئیس قوه قضائیــه در ادامــه بازدیدهای 
میدانی خــود از مراجــع و مراکــز قضایی در 
دادســرای ناحیه 3۵ )فرهنگ و رسانه( گفت: 
آزادی نباید حقوق عمومــی و خصوصی افراد 
جامعه را مخدوش کند ؛ آزادی باید با قیوداتی 

همراه باشد.
به گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیه، 
غالمحسین محســنی اژه ای در این بازدید با 
تقدیر از اقدامات قضات و کارکنان دادســرای 
فرهنگ و رســانه که علی رغم حجم باالی کار 
در این واحد قضایی، امور و رســیدگی ها را به 
شکل مطلوب پیش می برند، بر رفع مشکالت 
و مسائل آنها در حوزه های مختلف تاکید کرد و 
گفت: صعوبت و سنگینی کار در دادسرا بسیار 
زیاد اســت و من این موضوع را از نزدیک لمس 

کرده ام؛ همچنین حجم کار در دادسرای تهران 
نیز با هیچ استان دیگری قابل قیاس نیست.

او ارتقای روزآمد دانــش و آگاهی را یکی از 
ملزومات اصلی برای قضات و کارکنان دادسرای 
فرهنگ و رسانه دانست و عنوان کرد: جنس و 
محتوای کار فرهنگی و رسانه ای که دائماً سیر 
تحولی و دگرگونی دارد، اقتضــاء می کند که 
برای رسیدگی به پرونده های این حوزه نیز به 

دانش و آگاهی های روز مجهز باشیم.
رئیس قوه قضائیه این نکته را هم خطاب به 
بازپرس ها و دادیاران دادسرای ناحیه 3۵ متذکر 
شــد که باید تصمیمات و اقداماتشان از جمله 
صدور قرارهایی که دارند متضمن و دربرگیرنده 
جنبه های آموزشی باشد و این آموزنده بودن در 

احکام، الفاظ و انشاء قاضی متبلور باشد. 

او همچنین با تبیین و تشریح فلسفه وجود 
و حضــور هیأت منصفه درجرائــم مطبوعاتی 
و رســانه ای، عنوان کرد: برخــی از موضوعات 
حوزه فرهنگ و رسانه تخصصی است لذا برای 
رسیدگی به پرونده های این حوزه، بهره گیری 
از نظرات متخصصین و صاحبنظران قشــرها 
و صنوف مختلف در زمره ضروریات اســت؛ بر 
همین مبنا، در فرآیند دادرســی پرونده های 
حوزه فرهنگ و رسانه نقش خبرگان و اهالی فن 
در قشــرها و صنوف مختلف و مساعدت آنها به 
قضات در امر انطباق مصادیق با موضوع قانون 

بسیار برجسته و حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضائیــه این نکته مهــم را نیز 
به بازپرس ها و دادیاران دادســرای ناحیه 3۵ 
یادآور شد که مشورت گرفتن قاضی از خبرگان 

و متخصصیــن حوزه هــای گوناگــون در امر 
رســیدگی به پرونده ها در راستای اتقان آراء و 
احکام و قرارهای صادره، منافاتی با اســتقالل 

قضات ندارد.
محسنی اژه ای با تاکید بر ضرورت پرهیز از 
افراط و تفریط در رسیدگی های قضایی، افزود: 

فهم قانون، تشــخیص موضوع، انطباق حکم با 
موضوع، روش بررسی مســئله و نحوه تبیین 
حکم از ملزومات امر قضاوت اســت و توجه به 
این شاخصه ها و تدبیر در قبال آنها در دادسرای 
فرهنگ و رسانه نیز از اهمیت خاص و ویژه ای 

برخوردار است.

محسنی اژه ای در بازدید از دادسرای فرهنگ و رسانه:

»آزادی« نباید حقوق افراد جامعه را مخدوش کند


