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روی موج کوتاه

انتخابات هیأت رئیسه سال چهارم 
مجلس دهــم روز یکشــنبه برگزار 
می شود و باید دید که کدام فراکسیون 

برنده این انتخابات می شود؟
به گزارش ایلنا، هفتم خرداد ماه روز 
تاسیس مجلس شورای اسالمی است 
و هر ساله در این تاریخ با رأی مستقیم 
نمایندگان انتخابــات اعضای هیأت 
رئیسه مجلس برای سال جاری برگزار 
می شود. امسال اما این انتخابات دو روز 

زودتر برگزار می شود.
رقابــت بــر ســر نشســتن روی 
کرسی های هیأت رئیسه مجلس میان 
فراکسیون های امید، والیی و مستقلین 
سبب می شــود تا آنها با دغدغه بسیار 
و دقت کافی پــس از چندین مرحله 

جلســات تخصصی و رأی گیری های 
مخفیانه نماینده و کاندیداهای مورد 
نظر خود برای هیأت رئیسه را انتخاب 

و اعالم کنند.
این دغدغه و تکاپوی ســیار از آن 
جایی نشأت می گیرد که سکان داری و 
تکیه زدن بر مسند ریاست قوه مققنه 
برای هر یک از فراکســیون ها اهمیت 
بسیاری دارد و آنها می خواهند فردی با 
خط  مشی فکری خودشان ریاست قوه 
را برعهده بگیرد و نقش خود را در جامعه 

پر رنگ کنند.
فردا در آخرین انتخابات هیأت رئیسه 
مجلس دهم، مشخص خواهد شد پس 
از چند دوره ریاست علی الریجانی بر 
قوه مقننه آیا بازهم او کاندیدا و منتخب 

ریاست مجلس می شود یا فردی دیگر 
ریاست را از او تحویل می گیرد.

 کاندیداهای احتمالی 
گفت و شــنودهایی که از گوشه و 
کنار بهارستان به گوش می رسد، نشان 
می دهد  فراکسیون ها کاندیداهای خود 
را مشخص کرده اند اما اعالم نظر نهایی و 
مشخص کردن کاندید منتخب را  برای 

روز شنبه گذاشته اند.
شــنیده ها حاکی از آن اســت که 
حمیدرضا حاجی بابایی از فراکسیون 
والیی خــود را برای ریاســت مجلس 
آماده می کند و محمدحسین فرهنگی 
و عبدالرضا مصری هم به عنوان نواب 
اول و دوم او معرفــی می شــوند. البته 
گزینه های احتمالی دبیــران هیأت 

رئیسه مجلس هم از سوی فراکسیون 
والیــی مشــخص شــده اند و نــام  
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، احمد 
امیرآبادی فراهانــی، اکبر رنجبرزاده و 
اسداهلل عباسی در این لیست به چشم 

می خورد. با این وجود ســالک، عضو 
فراکســیون والیی مجلس شــورای 
اســالمی در گفت وگو بــا ایلنا گفت: 
گزینه نهایی فراکسیون هنوز مشخص 
نشده است و روز شنبه کاندیدای نهایی 

فراکسیون والیی اعالم خواهد شد.
گفته می شود فراکسیون امید هم 
محمدرضا عارف را بــه عنوان کاندید 
ریاســت مجلس معرفی خواهد کرد 
و مســعود پزشــکیان و علی مطهری 
به  ترتیب به  عنوان نــواب اول و دوم و 
حســن لطفی، علی اصغر یوسف نژاد، 
محمدعلی وکیلی و علیرضا رحیمی 
به عنوان دبیران هیأت  رئیسه از سوی 

اعضای فراکسیون انتخاب می شوند .
پروانه مافی، عضو فراکسیون امید با 
اشاره به انتخابات هیأت رییسه مجلس 
شورای اســالمی اظهار کرد: در حال 
حاضر  تمام فراکســیون های مجلس 
برای رقابــت در این ماراتن ســنگین 
مشغول به رایزنی و برگزاری جلسات 

متعدد هستند.
عضو فراکســیون امید  ادامه داد: 
اعضای فراکسیون امید جلسات خود 
را ادامه می دهند و سپس با رأی گیری 
مخفی روز شنبه گزینه نهایی مشخص 

می شود.
حال باید منتظر بــود و دید که آیا  
نتیجه انتخابات مخفی که مافی از آن 
صحبت کرد کاندیداتوری عارف خواهد 

بود یا خیر.
کاندیدای فراکسیون مستقلین 

مشخص شده است
اما کمیســیون مســتقلین تنها 
کمیسیونی اســت که روشن و شفاف 
گزینه از پیــش تعیین شــده خود را 
مشخص و معرفی کرده است. به گفته 
مهرداد بائوج الهوتــی  گزینه نهایی 

فراکسیون مســتقلین برای ریاست 
مجلس علی الریجانی است.

سخنگوی فراکســیون مستقلین 
مجلس شورای اسالمی که از آمادگی 
این فراکســیون  برای ائتالف با سایر 
جریانات مجلس برای انتخابات هیأت 
رئیسه خبر داده بود،  با اشاره به گزینه 
نهایی این فراکســیون، گفــت: آماده 
ائتالف با جریاناتی کــه موافق حضور 
علــی الریجانی در مســند ریاســت 
مجلس باشند هستیم و اگر هیچ یک 
از فراکســیون ها  با ما ائتالف نکنند به 
صورت مستقل در این انتخابات شرکت 

می کنیم.
اما هنوز نمی توان گفت که نامزدی 
این اسامی رسمی شده است و همین 
افراد برای شرکت در انتخابات با یکدیگر  
به رقابت می پردازند زیرا کمیسیون ها 
درحال بررسی تمام زوایای کار هستند 
و اعالم نظر نهایی خود را برای روز شنبه 
گذاشته اند و باید منتظر ماند و دید که 
نتیجه جلسات و رای گیری فراکسیون ها 
چه می شود و در نهایت کدام فراکسیون 
است که سکانداری هدایت بهارستان را 

بر عهده می گیرد.

فردا؛ انتخابات هیأت رئیسه مجلس است

کدامجریانسکانداریبهارستانرابهدستمیگیرد؟

یادداشت

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از 
رویه غلط برخی مسئوالن در قبال تذکرات رهبری، 
گفت که پس از تذکر رهبری درباره یک موضوع 
مدیران به جای صدور بخشنامه، اقدامات عملی 

عاجل برای رفع آن کاستی انجام دهند.
علی مطهری در یادداشــتی با عنوان »رویه 
غلط برخی مسئوالن نظام«، که در اختیار ایسنا 

قرار داد نوشت:
»مشاهده می کنیم که همواره پس از تذکر 
مقام رهبری به یک ســازمان یا نهاد حکومتی، 
رئیس آن ســازمان یا نهاد حکومتی بخشنامه 
ِغالظ و ِشــداد صادر می کند کــه از امروز باید 
چنیــن و چنان شــود. گویی خود این رؤســا 
عقل شــان به آن موضوع تذکر نمی رســیده و 
تا رهبر انقالب بیان کرده انــد متوجه موضوع 
شــده اند. این رویه یادآور رفتار مقامات رژیم 
گذشته است که تا دستور از باال می رسید همه 

جان نثار می شدند و آماده اجرای فرمان، گویی 
تا قبل از صدور دستور، وظیفه ای نداشته اند.

تذکر اخیر رهبر انقالب به صدا و سیما درباره 
پاسداری از زبان فارسی در اشعار سرودها و ترانه ها 
و پرهیز از بکارگیری کلمات التین در برنامه های 
مختلف و توسط مجریان که تذکر بجا و الزمی بود، 
به همین سرنوشت دچار شد. رئیس سازمان صدا و 
سیما بخشنامه صادر کرد که از امروز نظارت بر این 
موضوع در اجرای مجریان و اشعار سرودها و ترانه ها 
شــدت پیدا می کند. گویی جناب علی  عسگری 
خودشان ضرورت این کار را درک نمی کرده اند، 
در حالی که دیدن چند برنامه تلویزیون یا شنیدن 
چند سرود یا ترانه رادیو، به سرعت انسان را به این 
موضوع منتقل می کند. این کــه در برنامه های 
ورزشی می شنویم که فالن تیم کامبک کرد یا فالن 
بازیکن هت تریک کرد و یا فالن دروازه بان کلین 
شیت کرد و یا در ترانه های رادیو فقط وصف چشم و 

ابرو با رویکرد غنائی و عشقی و محتوایی سخیف و 
کوچه بازاری می شنویم، به راحتی انسان را متوجه 
ضرورت اصالح این وضع می کند و رئیس سازمان 
نباید منتظر تذکر مقام رهبری بماند، ضمن اینکه 
امثال بنده بارها این تذکر را به صدا و سیما و وزارت 
ارشاد داده ایم اما دریغ از درک اهمیت موضوع و 
احساس مسئولیت نسبت به آن توسط مسئوالن 

این دو نهاد.
مضمون برخی ترانه های قبل از انقالب بهتر از 
برخی ترانه هایی است که امروز از صدای جمهوری 

اسالمی پخش می شود.
اما ریشه هردو پدیده یعنی استفاده از کلمات 
التین در برنامه ها و نیز مضامین سخیف در برخی 
سرودها و ترانه ها، خودباختگی فرهنگی و احساس 
خود کم بینی نسبت به فرهنگ غربی است. برخی 
افراد با بکار بردن الفاظ انگلیســی در کالم خود 
احساس شخصیت می کنند همان طور که برخی 

صاحبان فروشگاه ها و مدیران شرکت ها از این که 
نام فرنگی روی فروشگاه یا شرکت خود بگذارند 
و حتی از کلمه OFF به جــای »تخفیف« یا از 
کلمه SALE به جای »فروش ویژه« یا »حراج« 
استفاده کنند احساس شخصیت می کنند و حتی 
معتقدند که به این وســیله فروش ما باال می رود، 
یعنی ضمنا مردم را هم به این خودباختگی متهم 
می کنند و البته خیالشان از واکنش وزارت ارشاد 

هم کامالً آسوده است!

به هر حال باید مدیران ما دســت از این رویه 
بردارند که بالفاصله بعد از تذکر مقام رهبری درباره 
یک موضوع مربوط به آنها، بخشنامه صادر می کنند 
که باید چنین و چنان شود  و در نتیجه بوی تملق و 
چاپلوسی به مشام ها می رسد، بلکه روش درست 
این است که مدیر مربوط اقدامات عملی عاجل 
برای رفع آن کاستی انجام دهد و پس از چند ماه 
اعالم کند که ما آن کاستی مورد تذکر مقام رهبری 

را رفع کردیم.«

انتقاد مطهری از یک رویه غلط در برابر تذکرات رهبری
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هیچ رئیس جمهوری به اندازه 
روحانی اختیارات ویژه نداشته

علیرضا زاکانی، عضو شورای مرکزی جمعیت 
رهپویان انقالب اسالمی با اشاره به گالیه مندی اخیر 
رئیس جمهوری مبنی بر نداشتن اختیارات کافی، 
به مهر گفت: اختیاراتی که امروز رئیس جمهوری 
دارد با توجه به همین جلســه ســران ســه قوا و 
اختیارات ویژه ای که در شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی به وی داده شده، هیچ رئیس جمهوری 
تا به امروز نداشته است. این یک امر نخ نماست که 
وقتی رؤسای جمهوری توانایی الزم برای تحقق 
شعارهایشــان را ندارند در دوره دوم موضوع عدم 

اختیارات را مطرح می کنند.
    

اولین سفر نخست وزیر ژاپن
 به ایران پس از انقالب

منابع دولتی ژاپن روز جمعه اعالم کردند »شینزو 
آبه«، نخست وزیر این کشور تمایل دارد ماه ژوئن 
)11 خرداد تا 11 تیر 98( امسال به منظور دیدار و 
گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کند. خبرگزاری 
کیودو روز جمعه گزارش کرد انتظــار می رود آبه 
تصمیم نهایی در مورد سفر به ایران را بعد از مشورت با 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا که قرار است 
روز شنبه به توکیو ســفر کند اتخاذ کند. این سفر، 
نخستین سفر یک نخســت وزیر ژاپن به تهران در 

چهار دهه گذشته خواهد بود.
    

افزایش سفرهای مقامات 
کشورها به ایران

کیوان خسروی، ســخنگوی شــورای عالی 
امنیت ملی گفت: سفر مقامات مسئول کشورهای 
مختلف به ایران افزایش یافته است، عمدتا از آمریکا 
نمایندگی دارند. برخی رسانه ای می شود و پاره ای 
از سفرها نیز محرمانه می ماند. بدون استثناء پیام 
اقتدار، منطق، مقاومت و ایستادگی ملت ایران به 
آنان ابالغ شده است. به صراحت گفته ایم تا رفتارها 
عوض نشود، تا حقوق کشور تامین نشود، تا از لفاظی 
به اقدام عملی تغییر مسیر ندهند، راه همین است؛ به 

هیچ وجه مذاکره ای در کار نخواهد بود.
    

دیدار ظریف با سناتور آمریکایی 
طبق روال قبلی انجام شده

علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران 
در سازمان ملل متحد در پاسخ به خبرهای مربوط 
به دیدار وزیر امور خارجه ایران با یکی از سناتورهای 
آمریکایی در صفحه توئیتر خود نوشت: این جلسه 
طبق روال قبلی که با اعضای کنگره داشتیم، انجام 
شده است. به گزارش ایسنا، پیش از این نیز مقامات 
کشورمان درباره دیدارهایی با برخی اعضای کنگره 

اعالم نظر کرده و آن را یک اقدام متعارف خواندند.
    

هیچگاه بر سر دوراهی 
جنگ و مذاکره قرار نمی گیریم

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران با اتکا به مردم 
خودش کشوری مستقل و مقتدر است و راه روشن 
خودش را بر اســاس منافع و امنیت ملی خودش 
مشخص کرده و هیچگاه بر ســر دوراهی جنگ یا 
مذاکره و یا هر دوراهی دیگری قرار نمی گیرد. وی 
با تأکید بر اینکه بن بســتی برای ملت ایران وجود 
ندارد، افزود: ایرانیان در طول تاریخ نشان داده اند که 
اهل جنگاوری و دالوری هستند و در جای خود اهل 

تعامل و گفت وگو.
    

ظریف با مقامات بلندپایه 
پاکستان دیدار کرد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که 
به اسالم آباد سفر کرده با  عمران خان نخست وزیر، 
ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکســتان و 
شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود دیدار 
کرد. ظریف به اهمیت گسترش همکاری ها، به ویژه 
برقراری ارتباط میان بنادر چابهار و گوادر و استفاده 
از ظرفیت های بالقوه آنها به عنوان بنادر مکمل در 
جهت منافع دو کشور اشاره کرد. عمران خان نیز با 
اشاره به دیدار ماه گذشته خود از ایران، بر عالقه مندی 
پاکستان به گسترش روابط و همکاری  در مرزهای 

مشترک تاکید کرد.
    

احتمال سفر آبه 
به ایران در ماه ژوئن 

تلویزیون ملی ژاپــن دیروز از احتمال ســفر 
نخست وزیر این کشور به ایران در آینده نزدیک خبر 
داد. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شبکه تلویزیونی 
»ان اچ کی« اعالم کرد که »شینزو آبه« نخست وزیر 

ژاپن اواسط ماه ژوئن به ایران سفر می کند. 

سخنگوی فراکسیون 
مستقلین مجلس گفت: 

آماده ائتالف با جریاناتی که 
موافق حضور علی الریجانی 

در مسند ریاست مجلس 
باشند هستیم و اگر هیچ 
یک از فراکسیون ها  با ما 
ائتالف نکنند به صورت 

مستقل در این انتخابات 
شرکت می کنیم

شنیده ها حاکی از آن است 
که حمیدرضا حاجی بابایی 
از فراکسیون والیی خود را 
برای ریاست مجلس آماده 

می کند و محمدحسین 
فرهنگی و عبدالرضا مصری 
هم به عنوان نواب اول و دوم 

او معرفی می شوند

 امام جمعه مشهد گفت: برخی جریان های مدیریتی 
ادعا کردند و به امام گفتند به ما اختیار و فرماندهی بدهید 
و امام برای اینکه عذرشان موجه باشد این اختیار را دادند؛ 
آخرش چه شد؟ مسیر 70 کیلومتری را دشمن دو ساعته 
در مرز ما طی کند که اگر با اتومبیل سواری قرار بود بیاید 
به این زودی نرسیده بود و دشمن مملکت را گرفت؛ این 
جریان ها قدرت طلب بودند اما مردم ما خواستند بر دشمن 

پیروز شوند و مردم اراده کردند دین خدا را یاری کنند.
آیت اهلل علم الهدی در خطبه هــای نماز جمعه دیروز 
افزود: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد 
سفیداب و سرخاب کردند و توالت کرده از این مملکت فرار 
کردند و سر در دامن استعمار اروپایی و آمریکایی گذاشتند، 
اما این مردم بودند که پیروز شدند، مردم و امام بودند که 
جنگ را تمام کردند و امروز اقتداری دارند که آمریکا جرأت 

نزدیک شدن به ما را ندارد.

 نشاط با رقص و یک مشت دختر 
هرجایی محقق نمی شود

وی با بیان اینکــه امروز عده ای دنبال نشــاط جوان 
هستند، ادامه داد: نشاط جوان با تار و با رقص های نامشروع 
یک مشت دختر هرجایی و با اجراهای بی بند و بار محقق 
نمی شود؛ مثل امشبی که بعد از فتح خرمشهر بود جوانان 
نشاط داشتند و امروز آن نشــاط را چگونه می توان ایجاد 
کرد؟ آن نشاط این بود که آن جوان که جنگ نظامی کرد 
نشاط داشت و نشاط امروز این است که جوان، امیدآفرین 
و باامید به گذشته، در عرصه جنگ اقتصادی قدم بردارد و 
فضا را برای جوان آماده کردن به معنای نشاط جوان است 

نه بی بندوباری و ولنگاری.
امــام جمعــه مشــهد ادامــه داد: جــوان بایــد با 
تکیه بــر قدرت خــودش کشــور را بســازد و در مقابل 
دشــمن بایســتد و معیشــت را باال ببرد و این استعداد 

 در جــوان امروز ما هســت امــا بایــد فضــا را برایش 
فراهم کنید.

گیر ما همان نداشتن اراده است
علم الهدی با اشاره به سالروز فتح خرمشهر، بیان کرد: 
انســان هایی با عشــق به خدا به کاری غیرممکن از نظر 
نظامی دست زدند و خدا نیز کمک کرد؛ خدای رزمندگان 
ما خدای بعثی ها نیز بود؛ اراده آنها نیز دســت خدا بود اما 
رزمندگان ما با اعتماد به خــدا اراده کردند و خدا در دل 
بعثی ها غفلتی انداخت که آنها غافلگیر شدند زیرا در زمان 
فتح شــاهد بودند برخی بعثی ها در سنگرهای خرمشهر 
خوابیده اند، خــدا اینها را غافلگیر کــرد و غفلت را بر آنها 
مسلط کرد؛ 50 هزار آدم اسلحه به دستی که برای جنگ 
آمده بودند و مجهز به تمام تسلیحات بودند دست روی سر 

تسلیم رزمندگان اسالم شدند.
وی تاکید کرد: دشمن موال ندارد و تکیه اش بر خودش 

است اما ما موال داریم اما باید اراده کنیم تا کمک و اعانت 
پروردگار به نفع ما قرار گیرد؛ تمام گیر ما در همین اراده 
اســت، امروز مــردم اراده کرده اند مقاومــت کنند و در 
سختی ها و تنگناها در مقابل دشــمن ایستاده اند اما این 
عزیزانی که می خواهند این جامعه و کشور را اداره کنند 
اینها نیز اراده کرده و با تمام قدرت بیایند و تنگنای معیشتی 
را از سر راه بردارند و مشکالت گرانی را برطرف کنند و اراده 
کنند. علم الهدی اظهار داشــت: اگر خدای نکرده چنین 
اراده ای نباشد تنها اراده مقاومت از سوی مردم مشکل را 

برطرف نمی کند. 

علم الهدی: 

آنهایی که اختیار می خواستند، با سرخاب، سفیداب فرار کردند


