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خطیب جمعه تهران:

در اجالس تهران
از جیب نظام هزینهای نکردیم

اص ً
ال به دالر اعتنا نکنید

حجتاالسالم والمسلمین صدیقی ،در
خطبههــای نماز جمعه تهــران خطاب
بــه مــردم گفــت :در زندگــی خــود تقــوا
داریــد؟ نظارتهــای ســازندهای کــه در
کلمــه تقــوا هســت را رعایــت میکنید؟
حواستان به مدرســه دخترتان هست
که بــه او عفاف و عفت بیاموزند
یــا نــه در آن مدرســه دارنــد

ســند  ۲۰۳۰را اجرا میکنند؟ چرا ساکتید
و بــه داد بچههــای خودتان نمیرســید؟
چــرا از دختران خــود حفاظت و مراقبت
نمیکنید؟ به گزارش ایسنا ،امام جمعه
موقت تهران افزود :باید با گردن کلفتها
درافتاد و سر آنها فریاد زد .مردم جامعه
از مســئولین الگــو میگیرند ،اگر مســئول
غیرتی بود جامعه غیرتی میشود؛ اما اگر

کک مســئول نگزد ،جامعه هم بیخیال
میشود .دشمنان ،جنگ بدبینی را کلید
زدند تــا مردم ما را به اضطــراب ،یأس و
عــدم اعتماد به یکدیگر برســانند .اعالم
ناامیدینکنید.مگرخداازخداییاستعفا
داده اســت؟ ما هنوز ســیم رابــط داریم،
شــهید حججیهــا داریــم .وی بــا بیــان
اینکه رهبری بحمداهلل چشــمه حکمت

اســت و خوب دیدهبانی میکند و (امور)
از دســتش درنرفته است ،گفت :اصالً به
دالر اعتنــا نکنیــد .چند درصــد از زندگی
ما به دالر وابســته است؟ در مورد ماشین
همین طــور! ما حرفهای مــردم را حق
میدانیــم ،با بازاریان نشســت داشــتیم.
آنها مطالبات بحقی دارند ،بر مسئولین
اســت که به داد آنها برســند .مردم ما اگر

هیچی نداشته باشند ،امام حسین(ع) و
خدا را دارند .ما دیداری با اساتید دانشگاه
علم و صنعت داشتیم ماشینی طراحی
کردنــد که هــر  ۱۰۹کیلومتــر  ۵لیتر بنزین
مصرف میکند .اجازه دهید این اســاتید
دین باور و متدین تولیداتشان را به بازار
بیاورند؛ چرا منت فرانســه را بکشید و به
دانشگاهیانمیدانندهید؟

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری:

نظارت بر قوه مجریه جزو وظایف خبرگان نیست

علمالهدی :مقصود رهبری از موازی کاری ،خبرگان نبود
علــی اکبر گرجی ،معــاون پیگیری اجرای
قانــون اساســی معاونت حقوقــی رئیس
جمهــوری معتقــد اســت کــه مجلــس
خبــرگان رهبــری هیــچ صالحیتــی برای
نظارت بر دیگر قوا ندارد .این استاد حقوق
دانشــگاه شــهید بهشــتی در گفتوگــو بــا
ایلنا ،با اشــاره به اختیارات جایگاه رهبری
در قانــون اساســی ،گفــت :آیــا ممکــن
اســت قانونگذار حکیم اختیــارات چنین
گستردهای را به مقام رهبری واگذار کرده،
امــا هیچ گونه نظارتی را پیشبینی نکرده
باشــد؟ پاســخ کامالً منفــی اســت .هم از
منظر مبانی هم از منظــر اصول گوناگون
قانون اساســی ،رهبر مقامی نظارت پذیر
اســت .به گفتــه گرجی ،اعضــای خبرگان
رهبــری در مســأله نظــارت بــر رهبــری و
نهادهــای تحــت امــر او ،افزون بــر تعهد
اخالقــی و انســانی ،تعهــد بــه نتیجــه نیز
دارنــد ،یعنی آنها ملزم بــه محقق کردن
حکمرانی عدالت بنیــاد و نظارت کارآمد
و اثربخــش بر عملکــرد ایــن نهادند .وی
ادامه داد :مجلس خبرگان در کنار نظارت
بــر صیانــت از توانمنــدی رهبــر در انجام
وظایــف قانونــی که مهمتریــن آنها دفاع
از منافــع عمومی و مصالح ملت اســت،

باید ساز و کارهای بسیار دقیق و کارآمدی
برای نظــارت بر جدیت و پایداری رهبری
در مقوله عدالت ورزی طراحی و اجرا کند.
معاون پیگیــری معاونت حقوقی رئیس
جمهوری افزود :با بیان اینمطالب روشن
میشودکهمجلسخبرگانرهبرینهتنها
هیچ صالحیتی برای نظــارت بر دیگر قوا
ندارد ،بلکه اگر چنین صالحیتی هم برای
او پیشبینی شده بود ،نمیتوانست آن را
اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت
بر رهبری به گونهای است که عمالً امکان
و فرصــت ســرک کشــیدن بــه حوزههای
دیگــر بــرای آن باقــی نمیمانــد .گرجــی
ادامــه داد :مجلــس خبرگان چند ســالی
اســت که به جای انجام وظیفه نظارت بر
رهبری و زیرمجموعههای ایشان ،به ارائه
طریق به دیگر قوا میپردازد ،در حالی که
حفــظ ارزشهای بنیادین نظام و انقالب
مســتلزم آن اســت که صرفاً وظیفه خود
را درســت انجــام دهــد و هیــچ نهــادی را
بــدون نظارت باقــی نگــذارد .تاریخ هرگز
نماینــدگان مجلــس خبــرگان را به دلیل
عــدم نظارت بــر رئیــس جمهــوری ،وزرا
و اســتانداران مؤاخــذه نخواهــد کــرد ،اما
بشدت از چگونگی نظارت آنها بر رهبری

و نهادهــای زیرمجموعــه رهبــری خواهد
پرســید .معــاون پیگیــری معــاون رئیس
جمهوریگفت:همسوباچنیناندیشهای
است که کمیســیونهای نظارتی گوناگون
مانند کمیسیون اصل  90مجلس شورای
اســامی ،کمیســیون تحقیــق و تفحص و
دیوان محاسبات مجلس خبرگان هر چه
زودتر باید تأسیس و فعال شوند و نتیجه
بازرســیها و حسابکشــیهای خــود را بــه
صــورت منظم و مســتمر به ســمع ملت
برســانند تا مسیر توســعه و آبادانی ایران
هموار شود.
ëëعلمالهــدی :خبــرگان در امــور اجرایی
دخالتنکردهاست
در مقابل اما یــک عضو مجلس خبرگان
رهبــری معتقــد اســت کــه ایــن مجلس
در قالــب پیگیــری مطالبــات رهبــری بــه
بحثهای اقتصادی و روز ورود کرده است.
بــه گزارش تســنیم ،آیــتاهلل علمالهدی
با اشــاره بــه اینکه وظیفــه اصلی مجلس
خبــرگان صیانــت از رهبــری و صیانت از
والیت فقیه اســت ،گفت :نظارتی هم که
مجلــس خبرگان بر بقای شــرایط رهبری
دارد ،بــر حســب صیانت از اصــل والیت
فقیــه و صیانت از رهبری اســت ،طبیعی

ایلنا

معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیسجمهوری که مسئولیت
برگزاری دور ســوم مذاکرات سران ایران ،روسیه و ترکیه درباره
خبــــــر ســوریه را بر عهده داشــته ،ضمن بیــان جزئیاتــی از اقدامات
انجام شــده در برگزاری اجالس تهران ،معتقد اســت که این اجالس آبرویی برای
ایران شده است.
بهمن حسینپور در گفتوگو با ایسنا گفت :در ابتدا بر اساس ابالغی که از سوی دفتر
رئیسجمهوری مبنی بر فراهم کردن اقدامات الزم برای برگزاری اجالس در یکی
از شهرســتانهای کشور به معاونت مراسم و تشریفات دفتر رئیسجمهوری شد،
تیمی  ۷نفره متشکل از نمایندگان تشریفات ،حفاظت ،روابط عمومی و پشتیبانی
به جزیره کیش ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،تبریز و محمودآباد برای بررسی امکانات
این شــهرها اعزام شــدند ،اما براساس گزارشاتی که از ســوی این تیم ارائه شد ،این
شهرها مورد تأیید واقع نشدند .وی اظهار کرد :بهعنوان مسئول برگزاری اجالس سه
جانبه تهران میگویم که این اجالس افتخار ایران بود؛ با توجه به امکانات موجود
و محدودیتهــای زمانــی که در برگزاری اجالس با آن مواجه بودیم و به شــهادت
رســانههای خارجی و تقدیر و تشــکرهایی که از ســوی هیأتها عنوان شد ،اجالس
اخیر در مقایســه با اجالسهایی که در ســایر کشــورها برگزار میشود ،جزو بهترین
اجالسها بود و هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ تشــریفاتی آبرویی برای ایران
شد .حسینپور همچنین در پاسخ به پرسشــی درباره هزینههای صرف شده برای
میزبانی از میهمانان اجالس تهران ،اظهار کرد :در این اجالس در مجموع  ۱۹۶نفر
از روسیه با  ۱۲هواپیما و  ۱۶۱نفر از ترکیه با  ۴هواپیما به تهران آمدند که هزینههای
آنها بر اساس اصل عمل متقابل پرداخت گردید؛ به این ترتیب که چون روسها
در اجالس ســوچی هزینههای مربوط به رئیسجمهوری به همراه  ۵نفر از هیأت
همراه را متقبل شــدند ،ما نیز در اجالس تهران همین کار را انجام دادیم .ترکها
نیــز در اجالس آنکارا هزینههای  ۱۰+۱نفر از هیأت ایرانی را پذیرفتند و ما پرداخت
هزینه مربوط به این تعداد را بر عهده گرفتیم .وی با بیان اینکه «در ســفرهایی که
رئیسجمهوری جهت حضور در اجالسهای ســه جانبه ســوچی و آنکارا داشــته،
هیأتــی حداکثر  ۶۰نفره آن هم در یک هواپیمــا او را همراهی کردهاند» ،تأکید کرد:
مردم بدانند که برای حضور هیأتهای خارجی در کشور ،از جیب جمهوری اسالمی
ایــران هزینهای نکردیم و هزینه این هیأتها با ما نیســت ،بلکه پول آنها در جیب
هتلهای ما میرود و به نفع کشــور اســت؛ چراکه دالر وارد کشــور میشــود .وی در
ادامه در پاســخ به پرسشــی درباره علت انتقال خودرو شــخصی رئیسجمهوری
روسیه به تهران و اینکه آیا دلیل این اقدام نوعی عدم اطمینان از تأمین امنیت او در
تهران است ،با تأکید بر اینکه استفاده از خودرو شخصی توسط هیأتهای خارجی
به معنای بیاعتمادی به کشــور میزبان نیست ،بلکه این کار بر اساس اصل عمل
متقابل به مثل و روابط دوســتانه و محترمانه میان کشــورها انجام میشود ،گفت:
بسیاری از کشورهایی که از استطاعت مالی برخوردارند ،این کار را انجام میدهند.
وی تصریح کرد :این کار در چارچوب روابط دوستانه و صمیمانهای که بین کشورها
برقرار اســت ،انجام میشــود .طی چندســال گذشته رؤســای جمهوری بسیاری از
کشــورهای اروپایــی به تهران آمدند و هیچ کدام از آنهــا خودرویی با خود نیاوردند،
اما اگر هم بیاورند توهین محسوب نمیشود و در راستای اصل عمل متقابل است.
ترکهــا نیــز قبالً خودروهای شــخصی همــراه با خــود نمیآوردند ،امــا این دفعه
خودرویی برای حمل رئیسجمهوری خود به تهران آوردند.
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است بر حســب نمایندگی از طرف مردم
باید نسبت به صیانت و پیگیری مطالبات
رهبــری در مقاطــع خیلــی حســاس و در
مســائل سرنوشتساز انقالب اقدام کند و
این مهم در راســتای رسالت و مسئولیت
مجلــس خبــرگان اســت .نماینــده ولــی
فقیه در اســتان خراســان رضوی با اشــاره
بــه اینکــه برخــی از افراد وظیفه نشــناس
اعتــراض کردند که چــرا مجلس خبرگان
آمده در این مســأله دخالت کرده ،گفت:
این مســائل دخالت نبوده ،این مســائل،

مســأله هر فرد و شــهروند انقالبی در این
مملکت اســت .مــردم گرفتار ســوء تدبیر
بعضی از مسئوالن شدند و منشأ بسیاری
از گرفتاریهــا و مشــکالت مردم مســائل
داخلــی اســت و تحریم خارجی نیســت.
وی ادامــه داد :عــدهای عنــوان میکننــد
در ایــن شــرایط مقــام معظــم رهبــری
خودشــان بیایند و مستقالً دخالت کنند و
بــا اجرای یک سلســله برنامههای خاص
در کنار دولت یا موازی با دولت مشکالت
اقتصــادی را حل کنند ،امــا مقام معظم

رهبــری فرمودنــد« :من هیچ تشــکیالت
مــوازی را در کنــار دولــت جایــز نمیدانم
و درســت نیســت یعنــی ایــن مصلحــت
نیســت و مشــکلی را که حــل نمیکند ،بر
مشکل هم میافزاید ،بنابراین خود دولت
و مســئوالن بیایند خودشــان مشــکالت را
حل کننــد ».امام جمعه مشــهد مقدس
خاطرنشــان کرد :بعضی از افراد مغرض
این فرمایش مقــام معظم رهبری را این
گونه تفســیر کردند که نظــر مقام معظم
رهبری این بوده که خبرگان نباید دخالت
کنند یا اینکه خبرگان یــک جریان موازی
بــا دولــت اســت در حالی که بایــد در نظر
داشــت مجلــس خبــرگان در کار اجرایــی
دخالت نکرده و اصالً بحث اجرا نداشــته
اســت ،خبرگان صرفاً برحســب رســالتی
که در مســئولیت خــودش یعنی صیانت
از رهبــری دارد ،بــرای پیگیــری مطالبات
رهبری ازمسئوالن ،ازآنهاخواستهتوضیح
بدهنــد و ایــن به معنــای دخالــت در کار
دولت یا مســائل اقتصادی یا برنامهریزی
نیســت .امــا شــاهد بودیــم عــدهای یــک
حرکــت ضد انقالبی انجام دادند و گفتند
مقصود مقام معظم رهبری از تشکیالت
موازی ،تشکیالت خبرگان است.

