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روی موج کوتاه

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد که شــورای هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا امری موقتی اســت و هرگز 

نمی خواهد جایگزین مجلس شود.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در 
نشســت خبری صبح دیروز خود و در 
پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا درباره 
جایگاه مجلس پس از ۱۲ سال ریاست 
وی در راس این قوه گفــت: اینکه امام 
فرمودند مجلس در راس امور اســت به 
این معنا نیست که در همه امور دخالت 
کند و تصمیم بگیرد. باالترین مقام کشور 
رهبری است ایشــان هم در همه امور 
دخالت نمی کنند، بلکه جهت را مشخص 
می کنند جایگاه مجلس هم ریل گذاری 
است. وی افزود: ممکن است نگاهی به 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 
وجود داشته باشــد که این شورا امری 
موقتی اســت و رهبری خواستند برای 
شرایط فعلی سازوکاری در نظر گرفته 
شود درآنجا  ما مراقبیم که قانونگذاری 
نشود. مگر این که ضرورتی وجود داشته 
باشــد. مثال بحران ارز باید مهار می شد 
و ســازوکاری در نظر گرفته می شد؛ اما 
این موضوع موقت است و این شورا هرگز 
نمی خواهد جایگزین مجلس شــود و 
نباید هم بشــود. رئیس مجلس تاکید 
کرد: نگهبانی از جایــگاه مجلس مهم 
است و جایگاه مجلس نباید تحدید شود.

 تخریب مجلس،
 تخریب کلیت ملت است

رئیس مجلس با بیــان این که نهاد 

مجلس به معنــی نمایندگی کل ملت 
اســت، اظهار کرد: تخریب مجلس هم 
تخریب کلیت ملت است کسانی که قصد 
فضاسازی علیه مجلس را دارند دلسوز 
ملت نیستند. آن هم وقتی ما با دشمنی 

مواجهیم که به دنبال تخریب ما است.
وی با  اشــاره به اقدامــات صورت 
گرفته در مجلس دهم یادآور شد: لوایح 
بودجه در این دوره با دقت تصویب شد و 
مسائل مربوط به کشاورزان، روستاییان، 
بازنشستگان و بنیه دفاعی در آن دیده 
شــد. همچنین دولت یک چیز ناقصی 
به مجلس داد و مجلس خودش قانون 
برنامه ششــم را تدوین کرد. همچنین 
تاکنــون ۱۶۲ قانــون در مجلس ابالغ 
شده که ۶۳ تای آن طرح و ۹۹ تا الیحه 

بوده است.
 12 سال برای حضور 

در یک عرصه کافی است
رئیس مجلــس در ادامه نشســت 
خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار 
خبرگزاری شبستان مبنی بر اینکه آیا 
در صورت درخواست علما ممکن است، 
نظرتان درباره کاندیداتوری در انتخابات 
مجلس تغییر کند؟، گفت: حقیقت این 
است که در مجلس دهم هم نظر من این 
بود که ورود نکنم، حاال ۱۲ سال است که 
توفیق نمایندگی مردم قم در مجلس را 
دارم. آن زمان هم بزرگان و آقایان تماس 
گرفتند و نظراتی داشــتند و به نحوی 
شــد که من را قانع کنند در دوره دهم 
هم حضور پیدا کنــم. این بار هم برخی 

بزرگان نامه نوشتند یا شفاهی صحبت 
کردند و تالش کردند من را قانع کنند اما 
۱۲ سال برای حضور در یک عرصه کافی 
است و این یک تصمیم لحظه ای نیست و 

من روی آن فکر کردم.
رئیس مجلس در پاســخ به پرسش 
خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص 
افزایــش قیمت بنزین نیــز گفت: من 
این را توضیح دادم کــه این تصمیم دو 
وجه داشت یکی مشــورتی و دیگری 
تصمیم گیری. به نظــرم آنچه رهبری 
در درس خارج فقــه فرمودند حق بود. 
این موضوع در جلسه سران مطرح شد 
و اینکه در حواشی چیزهایی می گویند 

بحث دیگری است.
برای انتخابات ریاست جمهوری 

آینده برنامه ای ندارم
وی با بیــان اینکه بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری آینده برنامه ای ندارد، 
گفت: البته هر وظیفه ای به دوشــمان 
باشد انجام می دهیم همان طور که در 
۴۰ سال گذشــته بر اساس عقیده مان 

کار کرده ایم.
از زمان اجرای طرح اصالح قیمت 

بنزین مطلع بودم
وی با بیان اینکه از زمان اجرای این 
طرح مطلع بوده، یادآور شــد: من روز 
پنج شــنبه با آقای رحمانی حرف زدم. 
روز سه شــنبه هم در جلسه غیرعلنی 
به نمایندگان گفتم چیزی شبیه طرح 
آقای مصری در روزهای آینده در حال 
اجراست. ضمن اینکه دولت طبق قانون 

هدفمندی می توانست این کار را انجام 
دهد ولی به خاطر شرایط آمد و مشورت 
کرد اما این پیشنهاد مربوط به دولت بود.

رئیس مجلس اضافه کرد: آن قسمتی 
که سران تصمیم گرفتند این بود که همه 
منابع را به مردم بدهند اما در روند اجرا 
اقناع عمومی الزم بود و االن هم هست. 
چه کسی باید این کار را بکند؟ طبیعتا 
باید رســانه ها ایــن کار را انجام دهند. 
البته شنیدم ستادی که در وزارت کشور 
تشکیل شــده بود بخش رسانه ای هم 
داشــت. به هر حال اگر نقصی بوده باید 

برطرف شود.
الریجانــی در پاســخ به پرســش 
خبرنــگار روزنامه تجــارت نیز گفت: 
من فرزند کوچکی در مجلس هســتم 
و بیشــتر از نمایندگان از محضر آن ها 
استفاده کردم. احساس هم نمی کنم که 
بعد از من خألیی وجود داشته باشد زیرا 

عرصه خالی نیست. در مورد مخالفان هم 
با آن ها دشمن نیستیم بلکه در یک نظام 
کار می کنیم. ممکن است نظر سیاسی 

آن ها متفاوت باشد.
اصالح قیمت بنزین تصمیم 

مجلس نبود
الریجانی در پاســخ به این پرسش 
که آیا در موضوع اصالح قیمت بنزین از 
نمایندگان مشورت گرفته شده بود یا 
خیر؟، گفت: بحث یارانه ها در جلسات 
مختلف مجلس مطرح شده بود، هم دو 
سال پیش و هم مهرماه که هم سازمان 
برنامه  و بودجه و هــم مرکز پژوهش ها 
گزارشــی را در ایــن بــاره داده بودند. 
همچنین سازوکاری را در هیأت رئیسه 
در این خصوص مورد بررسی قرار داده 
بودیم. ولی اینکه این تصمیم از ســوی 
مجلس بود یا خیر، نه ایــن گونه نبوده 
چون که مجلس تصمیم خود را گرفته 
بود. ممکن است این اختالف نظرها در 

مورد زمان و روش مناسب مطرح باشد.
اصالح قیمت بنزین به روش دیگر، 

شاید اینقدر تبعات نداشت
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر این که آیا بهتر نبود که تصمیم گیری 
برای اصالح بنزیــن را در زمان دیگری 
انجام می دادند؟ گفــت: قاعدتا امکان 
راه های دیگر وجود داشــت، فقط یک 
راه نبود اما مجموعه دولت مسئول کار 
بود شاید راه دیگری را دنبال می کردند 

اینقدر تبعات نداشت.
الریجانی افزود: بــه طور کلی بنده 
در جریان نیستم چون شورای امنیت 
مسئول بود، فکر می کنم اکنون فرصتی 
است تا در این باره بازنگری شود که در چه 
مواردی در اجرا نقص داشتیم و نقایص 
باید جبران شود اصل فکر یک چیز است 

و نحوه اجرا چیز دیگری است.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در 
پاسخ به پرسشی درباره لزوم به رسمیت 
شناختن اعتراضات و تبدیل شدن آن به 
اقدام عملی و نحوه  پاسخ به اعتراضات 
گفت: ما در مجلس شــورای اسالمی 
مدلی درباره حق اعتراض داریم معموال 
صنوف مختلف اعتراضات شان را جلوی 
مجلس بیان می کننــد از مجلس هم 
معموال یک نفر از اعضای هیات رئیسه 
یا مســئوالنی از کمیسیون ها در جمع 
افراد معترض حاضر می شوند چند نفر 
به نمایندگی داخل مجلس شــورای 
اسالمی آمده و با آنها مذاکره شده و موارد 

پیگیری می شــود. این فرمول درباره 
کار پارلمان است که باید صدای مردم 
شنیده شــود و تقریبا اکثر صنوف هم 
جلوی مجلس می آیند و مشکالت شان 

را مطرح می کنند.
طبق قانون اساسی حق اعتراض 

محترم شمرده شده است
وی ادامــه داد: در کشــورمان هم 
طبــق قانون اساســی حــق اعتراض 
محترم شمرده شده، مشکل آنجاست 
که اعتــراض تبدیل به یک نــوع رفتار 
خشونت آمیز می شــود از سالح گرم و 
سالح سرد اســتفاده می کنند و حتی 
گفته شده از تیربار هم استفاده کردند 
لذا در مجموع می توان گفت که در این 
موارد دو سنخ وجود دارند یک سنخ آن 
اســت که باید حرف معترضان شنیده 
شود ولی سنخ دیگر آن است که عده ای 
می خواستند چیز دیگری را دنبال کنند 
همان نکته رهبری مبنی بر جدا شدن 

صف ها باید رعایت شود.
الریجانی افزود: برخــی همکاران 
دنبال طرحی برای بحــث اعتراضات 
هستند فکر نمی کنم مشکلی باشد اگر 

نواقصی هم باشد آن را رفع می کنیم.
 باید به خواسته های

 مردم توجه شود
رئیس مجلس شــورای اســالمی 
تاکید کرد: درباره مجروح شــدن افراد 
و مصدومین و ســرقت و خسارات وارد 
شده به خانه ها باید بخش های امنیتی 
کشــور کار را دنبال کنند و وظیفه شان 
هم هست به هرحال راه برای اعتراضات 
بسته نیست باید به خواسته های مردم 
توجه شــود و اگر الزم باشد کارهایی را 

انجام دهند.

الریجانی در نشست خبری به مناسبت روز مجلس:

شورای هماهنگی سران قوا موقتی است

گفت وگو

مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفت: هیچ 
کس ادعا نکرده اســت؛ تمام افرادی که برای 
اعتراض به خیابان آمدند، اغتشاشگر بوده اند. 
به طور قطع تمام مسئوالنی که باید در این باره 

پاسخ بدهند، پاسخ  خواهند داد.
»حســام  الدین آشــنا«، در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، در ارتباط بــا اعتراضات اخیر 

در کشــور و در پاسخ به این پرســش که آیا 
تمام افرادی که اعتراض  داشتند، اغتشاشگر 
بوده اند؟ گفــت: هیچ کس چنیــن ادعائی 
نکرده، تمام افرادی که برای اعتراض به خیابان 
آمدند، اغتشــاش گر بودند. البته رئیس دفتر 
رئیس جمهور در ارتباط با این افراد توضیحات 
الزم را داده است و به طور قطع تمام مسئوالنی 

که باید در این باره پاسخ بدهند، پاسخ  خواهند 
داد. 

آشنا در پاســخ به این پرسش که باالخره 
افراد در خیابان را چه باید تلقی کنیم؟ گفت: در 
این رابطه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و 
وزیر کشور صحبت کرده اند. هیچ کس اظهار 
نکرده است که تمام افراد اشرار بودند. هویت 

افرادی کــه در اعتراضات 
شرکت داشته اند، کامال 
تفکیک شده است. هیچ 
گاه گفته نشــده است 
که تمــام افرادی که 
اعتــراض کرده اند، 

اشرار هستند. 

 وی در پاســخ به پرسشی درباره هویت 
افراد کشته شــده در اعتراضات گفت: 
کشته شدگان نیز حتما باید فرد به فرد 
بررسی شوند. مشاور رئیس جمهور در 
پاسخ به این  پرســش که آیا دولت در 
ارتباط با افرادی که بی گناه کشــته 
شــده اند، پاســخی خواهد 
داد، اظهــار کرد: فکر 
می کنــم همه ما 
بایــد پاســخ گو 

باشیم. 

حسام الدین آشنا در گفت وگو با ایلنا:

همه ما باید پاسخگوی کشته شدگان بی گناه باشیم
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انتخابات دوره یازدهم مجلس 
شورای اسالمی رسما آغاز شد

وزیر کشور با صدور بخشنامه ای خطاب به 
اســتانداران و فرمانداران سراسر کشور، آغاز 
رســمی انتخابات یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی و ثبت نام از داوطلبان را اعالم 

کرد. 
 به گفته عبدالرضــا رحمانی فضلی، مهلت 
ثبت نام داوطلبان هفت روز است و تا پایان وقت 
اداری شــنبه ۱۶ آذرماه ادامه خواهد داشت. 

انتخابات نیز دوم اسفند برگزار می شود.
    

 نام نویسی ۷۸۹ داوطلب 
در نخستین روز انتخابات 

ســخنگوی ســتاد انتخابات کشور پس از 
پایان نخســتین روز کاری ثبت نام داوطلبان 
نمایندگــی، از نهایی شــدن ثبت نــام ۷۸۹ 
داوطلب نمایندگی در سراسر کشور خبر داد 
و گفت: ثبت نام ۱۶۷ نفر هم در حال بررســی 
است. سید اسماعیل موسوی افزود: از مجموع 
۷۸۹ نفر تایید نهایی شده ۷۲۲ نفر مرد یعنی  
۹۲ درصد و ۶۳ نفر زن بوده انــد. در این میان 
تهران با ۲۲۲ داوطلب بیشترین و کهگیلویه و 
بویراحمد با ۶ نفر کمترین داوطلب ثبت نامی 

را داشته است.
    

سخنگوی شورای نگهبان:
علت عدم احراز یا ردصالحیت، 
به خود داوطلبان اعالم می شود

عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای 
نگهبان گفت: مستندات قانونی ردصالحیت 
و یا عدم احراز صالحیت افراد به طور رســمی 
و طی یک نامه به فرد اعالم می شود، البته فرد 
می تواند به نتیجه ای که شورای نگهبان به آن 
دســت یافته، اعتراض کند و اعتراضات هم به 

طور دقیق بررسی می شود.
    

آلمان در ائتالف دریایی 
تنگه هرمز شرکت نمی کند

مقام های آلمانی از عــدم تمایل خود برای 
حضور در ائتالف دریایی تنگه هرمز به رهبری 
فرانســه خبر دادند.  به گــزارش دویچه وله، 
مقام هــای آلمانی تاکیــد کردنــد از لحاظ 
سیاســی از طرح ابتکاری فرانســه در تنگه 
هرمز پشــتیبانی می کنند، اما تنها در صورت 
درخواســت اتحادیه اروپا، نیروهای آلمانی به 

تنگه هرمز اعزام خواهند شد.
     

ظریف امروز با همتای عمانی 
خود دیدار می کند

یوســف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان 
برای دیدار و رایزنی با همتای ایرانی خود امروز 
در راس هیاتی به تهران سفر می کند. روزنامه 
کویتی الجریده پیش از این به نقل از یک منبع 
عنوان کــرده بود که وزیر خارجــه عمان قرار 
است برای ابالغ موافقت کشورش با ابتکار صلح 

هرمز به تهران سفر کند
    

بازنگری در قانون اساسی 
منطقی  نیست

عضو حقوقدان شــورای نگهبان با تبیین 
بخشی از ابعاد مترقی قانون اساسی به عنوان 
عالی ترین منشــور و میثاق ملی گفت: بخش 
مهمی از ظرفیت های قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران مغفول مانده اســت و بنابراین 
بازنگری و تغییر آن با وجود ظرفیت های زیاد 

آن منطقی و عاقالنه به نظر نمی رسد.
به گــزارش ایرنا، هادی طحــان نظیف به 
مناســبت ۱۲ آذر ســالروز همه پرسی قانون 
اساسی، افزود: تغییر و اصالحات مکرر قانون 
اساسی نشــانه نبود اســتحکام و ناپایداری 
چارچوب ها  و آرمان های شــناخته شده هر 

ملتی تلقی می شود.
    

در دادگاه مطبوعات؛
مدیرمسئول »پایگاه خبری 
عصر امروز« مجرم شناخته شد

در دادگاه دیروز مطبوعات، به ســه پرونده 
سایت رکنا، پایگاه خبری عصر امروز و سایت 

حامیان والیت رسیدگی شد.
به گزارش ایلنا، مدیر مسئول »پایگاه خبری 
عصر امروز« به اتهام نشر مطالب خالف واقع و 
افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته و با اکثریت آرا 

مستحق تخفیف دانسته شد.
اتهام نشــر اکاذیب مدیران مسئول سایت 
 رکنا و حامیــان والیت نیــز بــا اکثریت آرا 

رد  شد.

 شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا امری 

موقتی است و رهبری 
خواستند برای شرایط 

فعلی سازوکاری در نظر 
گرفته شود. ما مراقبیم 

درآنجا  قانونگذاری نشود، 
مگر این که ضرورتی وجود 

داشته باشد. این شورا 
هرگز نمی خواهد جایگزین 

مجلس شود و نباید هم 
بشود

اینکه امام فرمودند مجلس 
در راس امور است، به این 

معنا نیست که در همه امور 
دخالت کند و تصمیم بگیرد. 
باالترین مقام کشور رهبری 

است؛ ایشان هم در همه 
امور دخالت نمی کنند، 
بلکه جهت را مشخص 

می کنند. جایگاه مجلس 
هم ریل گذاری است

فرمانده سپاه محمد رســول اهلل گفت: افرادی که کشته 
شده اند، بررســی و به خانواده های آنها سرکشی می کنیم. 
همانطور که صف آشــوبگران از صف مردم جدا شد، صف 
کشته شــدگانی که قصد تخریب داشتند از کشته شدگان 

دیگر جدا می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا،  »سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا 
یزدی« فرمانده سپاه محمد رسول اهلل، در حاشیه  حضور خود 
در جلسه دیروز شورای شهر تهران، در ارتباط با اعتراضات 
اخیر در کشــور و در واکنش به اظهارات حسام الدین آشنا، 
مشــاور رئیس جمهور مبنی بر اینکه تمام کشته شدگان 
اغتشاشگر نبوده اند، گفت: برخی از افراد ما در جامعه توسط 
اغتشاشگران از پشت تیر خورده اند. بنده این را تایید می کنم 

و برخی هم آشوبگر بوده اند. 

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل در پاسخ به این 
پرســش که هیچ احتمالی در این زمینه وجود 
ندارد که برخی افراد به اشتباه توسط ماموران 
امنیتی کشته شده باشند، گفت: این مورد در 
حال بررسی است. در وضعیت کنونی امکان 
تایید یا تکذیب این موضوع نیست، ولی به دقت 

در حال بررسی است که افراد به چه دلیل کشته 
شده اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
برای افرادی که به دلیل فقر به خیابان 
آمده بودند، آن هم با توجه به فضای 
کشور که از اخبار اختالس آقازاده ها 

مکدر بود، حقی قائل هســتید؟ 

گفت: قائدتا بحث مطالبات معیشتی مردم مطالبات بر حقی 
است که کسی آن را انکار نکرده است. کسانی که وارد عرصه 
اعتراض شدند، باید صف آنها از دیگران جدا شود. ما کسانی 
را داشتیم که بحث اعتراض نداشتند. برخی از افراد دستگیر 
شده از مرفه ترین افراد بودند. کسانی بودند که به هیچ وجه 
دغدغه مالی نداشتند. اینها تنها برای آشوب آمده بودند. 

همچنین از بیرون، حمایت یا کنترل می شدند.
فرمانده سپاه محمد رســول اهلل در پاسخ به این 
پرســش که چرا تخریب اموال در جنوب شــهرها 
و مناطق فقیرنشــین بوده اســت، آیا این نشان 
نمی دهد که مــردم فقیر دســت به 
اعتراض زده انــد، گفت:  بله، این 
را درســت می گوییــد. ولی 
نقطه گذاری دشــمنان ما 
در مکان هایی بوده اســت 
که زمینه اجتماعی وجود 
داشت. دشمن وارد فضایی 

می شود که آن فضا توسط مردم عادی فراهم شده است. بر آن 
فضا سوار می شود و موج خود را راه می اندازد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می شود اینگونه توجیه 
کرد که برخی مردم به دلیل خشــم، سرمشق دشمنان را 
پذیرفته اند یا خیر؟ گفت: اینگونه نیســت. مردم در روز اول 
مسالمت آمیز وارد شدند، ولی عده ای سوار موج شدند و شروع 
به آتش زدن کردند. حتی فیلم ها موجود است، در جاهایی 
مردم به آنها اعتراض می کنند و مانع آسیب زدن می شوند. 
مردم می گویند ما آمده ایم و اعتراض داریم، چرا بانک را آتش 
می زنید. کدام فرد عاقل بخاطر مشکل معیشت پمپ بنزین را 
آتش می زند. سرتیپ دوم پاسدار یزدی در پاسخ به این پرسش 
که آیا تخریب اموال الگوی اعتراضات در تمام جهان نبوده 
است؟ گفت: خیر، مقایسه کشور ما با کشورهای دیگر مقایسه 
مع الفارغ است. ما نباید مقایسه کنیم. مردم ما مردمی فهیم 
هستند. مردم ما تشخیص می دهند چه کسی به نفع آنها کار 
می کند و چگونه دنیا برای به هم زدن کشور ما دست به دست 

هم داده است. واقعا مقایسه مردم ما با فرانسه درست نیست.

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل:

 دلیل کشته شدن معترضان بررسی می شود


