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بهارستان

تنخواه 22هزار میلیارد تومانی
مجلس برای دولت

ش�رق :داستان بودجه  91عين بودجه  90شد ،تاخير در ارايه
اليح��ه بودجه باعث ش��د تا چارهاي نماند جز تنخ��واه .ديروز
مجلس فوريت طرح��ي را تصويب كرد كه در صورت تصويب
نهايي آن تنخواه  22هزار ميليارد توماني از خزانه كش��ور براي
ماههاي فروردين و ارديبهشت در اختيار دولت قرار ميگيرد .دو
روز پيش علي الريجاني اعالم كرده بود با توجه به عدم اقدام به
موقع دولت در ارايه بودجه آن هم با تاخير دو ماهه «چارهاي جز
ارايه طريق ،نظير سال گذشته به صورت بودجه براي دو ماه اول
سال  91را نخواهيم داشت و مناسب است كميسيون بودجه با
كم��ك دولت متن آن را براي هفته آينده تنظيم و به مجلس
ارايه كند».نمايندگان در جلسه روز گذشته مجلس ابتدا بررسي
دو فوريت طرح اجازه دريافت و پرداختها در ماههاي فروردين
و ارديبهش��ت 1391را در دس��تور كار داشتند اما آنگونه كه
باهنر اعالم كرد به دليل عدم مشاركت در رايگيري دو فوريت
تصويب نشد ،چرا كه تصويب طرحهاي دو فوريتي نياز به آراي
دوسوم نمايندگان دارد .اما سرانجام يك فوريت طرح تصويب
ش��د تا اگر بررسي اليحه بودجه به دليل تاخير  57روزه دولت
در ارايه اليحه به مجلس در زمان مقرر ممكن نش��ده ،بررسي
در اختيار قرار دادن تنخواهي براي فروردين و ارديبهشت ،91
دستكم به اين طرف سال برسد .همان زمان كه دولت اليحه
 91را با تاخير به مجلس آورد برخي از نمايندگان اعالم كردند
كه بررس��ي آن به اين طرف سال نميرسد و بايد دولت اليحه
چند دوازدهم بياورد .سرانجام دولت كه اليحه بودجه سال 90
را با  75روز تاخير و اليحه بودجه سال  91را با  57روز تاخير
به مجلس فرستاده بود ،اليحه چند دوازدهمي را تقديم مجلس
نكرد تا نش��ان دهد انتظار آنان از دول��ت چندان واقعي نبوده
اس��ت .نمايندگان مجلس پس از شنيدن استداللهاي موافق
و مخالف با  121راي موافق 28 ،راي مخالف و  9راي ممتنع از
 196نماينده حاضر دو فوريت اين طرح را تصويب نكردند38 .
نماينده نيز در رايگيري شركت نكردند .پس از اعتراض باهنر
به عدم مش��اركت نمايندگان در رايگيري براي تصويب يك
فوريت رايگيري ش��د و ب��ا  117راي موافق 26 ،راي مخالف
و هشت راي ممتنع از  196نماينده حاضر با يك فوريت اين
طرح موافقت شد .هرچند اين بار نيز  45نماينده در رايگيري
ش��ركت نكردند .باهنر پس از تصويب يك فوريت اين طرح از
كميسيون برنامه و بودجه خواست تا اين طرح هرچه زودتر در
دس��تور كار كميسيون قرار داده شود و هرچه زودتر به صحن
مجلس برس��د .متن كامل طرح اجازه دريافت و پرداختهاي
دولت در ماههاي فروردين و ارديبهش��ت س��ال  1391به اين
ش��رح اس��ت :ماده واحده -به دولت اجازه داده ميش��ود در
چارچوب قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
مصوب  1389/10/15و قانون بودجه س��ال  1390كل كشور
در ماههاي فروردين و ارديبهش��ت سال  1391درآمد و ساير
مناب��ع عمومي و اختصاصي را وص��ول و به خزانه واريز كند و
اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملك دارايي س��رمايهاي و مالي
و اختصاصي از آن مح��ل در چارچوب احكام و جداول قانون
بودجه س��ال  1390تا مبل��غ  220هزار ميليارد ريال دريافت
و پرداخت كند .مش��روط بر اينك��ه هزينههاي جاري بيش از
10درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد .همچنين در اجراي
قانون هدفمند كردن يارانهها براي سه ماهه سال  1391معادل
س��ه ماه پاياني س��ال  1390عمل كند .وزارت امور اقتصادي
و دارايي (خزانهداري كل كش��ور) موظف است تنخواهگردان
حسابداري موضوع ماده  26قانون محاسبات عمومي كشور
را كه در چارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار
فوق به دستگاههاي اجرايي مربوطه پرداخت ميكند ،حداكثر
تا پايان سال  1391تسويه كند.

خبر

قرائت گزارش رد تقاضاي تحقيق
و تفحص از تحقق اهداف چشمانداز

مهر :گزارش كميس��يون برنام��ه و بودجه درخصوص
رد تقاضاي تحقيق و تفحص از ميزان تحقق اهداف س��ند
چشمانداز جمهوري اسالمي در صحن علني مجلس قرائت
شد .در ادامه جلس��ه صحن علني مجلس شوراي اسالمي
گزارش كميسيون برنامه و بودجه در مورد رد تقاضاي تحقيق
و تفحص از ميزان تحقق اهداف س��ند چشمانداز جمهوري
اس�لامي ايران در افق  1404در صحن علني مجلس قرائت
شد و اين كميسيون داليل رد اين تقاضاي تحقيق و تفحص
را اعالم كرد .براس��اس اين گزارش سند چشمانداز 20ساله
سند باالدستي است كه براي تحقق آن برشهاي پنج ساله و
يكساله تصويب ميشود .با توجه به تصويب گزارش تحقيق
و تفحص از عملكرد برنامه چهارم ضرورتي به انجام اين تحقق
و تفحص نيست .كميسيون برنامه و بودجه در گزارش خود
تاكيد دارد :اين تحقيق و تفحص موضوعيت نداشته و قابل
اجرا نيست زيرا اهداف سند چشمانداز ،اهدافي كيفي بوده و
قابل پايش و سنجش نميباشد.

استقبال آمريكا از نقض حكم
اعدام امير حكمتي

ايلنا :روز گذشته دولت آمريكا از اقدام دستگاه قضايي
ايران در نقض حكم اعدام اميرحكمتي جاسوس آمريكايي
اس��تقبال كرد« .ويكتوريا نوالند» سخنگوي وزارت امور
خارج��ه آمريكا در گفتوگو با خبرنگاران در واش��نگتن
گفت :اطالعاتي ش��نيديم مبني بر اينك��ه دادگاه عالي
ايران دستور محاكمه مجدد حكمتي را داده است كه اگر
اين امر درس��ت باشد ،ما از اين تحول استقبال ميكنيم
و اميدواري��م كه وي ب��هزودي به خان��وادهاش بپيوندد.
اميرحكمتي شهروند ايراني آمريكايي است كه تابستان
سالجاري خورشيدي به هنگام سفر به ايران دستگير شد
و از س��وي ش��عبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمي به رياست
قاضي ابوالقاس��م صلواتي به اعدام محكوم شده بود .اين
اما درحالي است كه روز دوشنبه هفته جاري غالمحسين
محسنياژهاي س��خنگوي قوهقضاييه در نشست خبري
خود با نمايندگان رس��انههاي گروهي درباره پرونده امير
حكمتي جاسوس آمريكايي در ديوان عالي كشور گفته
بود :تا آنجا كه در ذهنم است به اين حكم در ديوان عالي
كش��ور اعتراض شد .ديوان از آن نقص گرفت و پرونده را
براي رس��يدگي به شعبه همعرض فرستاده و اين حكم،
نقض شده است.
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مرتضي شهبازينيا
وكيل دادگستري
س��الروز اس��تقالل كانون وكال (هفتم اس��فند) و در پيش بودن
انتخابات هياتمديره كانون مركز (هجدهم اسفند) مجال مناسبي را
ب��راي پرداختن به يكي از مهمتري��ن دغدغههاي جامعه وكالت -و به
زعم نويس��نده كل جامعه -يعني استقالل نهاد وكالت فراهم آورد .در
بره��ه فعلي اين امر اهميت ويژهاي يافته اس��ت چراكه مطابق قانون
برنامه پنجم توس��عه ،قوهقضاييه ملزم به ارايه اليحه جامع وكالت به
مجلس شوراي اسالمي شده است و در سكوت مسووالن قضايي ،اخبار
نگرانكنندهاي از مفاد پيشنويس تهيهش��ده در قوهقضاييه به گوش
ميرس��د .اين نوش��ته در پي آن است كه با بررس��ي اهداف و مفهوم
استقالل ،اهميت آن را به شهروندان و مسووالن يادآوري كند.
 -1استقالل وكالت :كاربرد صنفي يا كاركرد ملي؟
«حكومت قانون» مهمترين رهيافت بش��ر براي به دس��ت گرفتن
سرنوشت خود و تفكيك قوا مهمترين ابزار تحقق حاكميت قانون است.
هدف اين اس��ت كه شوون مختلف جامعه براس��اس قوانيني اداره شود
كه مستقيما توسط خود شهروندان (نظير قانون اساسي) يا نمايندگان
منتخب آنان در پارلمان وضع ميش��وند .بديهي اس��ت حقوق بنيادين
ش��هروندان چه در مقابل يكديگر و چ��ه در مقابل جامعه و حاكميت،
در اين قوانين لحاظ و با سازوكارهاي معين تضمين ميشود .از طرفي،
اداره امور جامعه بر مبناي قانون ،بر عهده دولت يا قوه اجرايي است .اين
احتمال وجود دارد كه قوه اجرايي ،قانون را مطابق ميل خود تفسير كند يا
به كلي از اجراي آن اجتناب ورزد .به همين دليل ،جامعه بشري ،تضمين
تفسير و اجراي درست قوانين را به دادگستري به عنوان نهادي متخصص

چرايي استقالل نهاد وكالت
و حرفهاي سپرده است .بديهي است كه تخصص و حرفهاي بودن نظام
قضايي به تنهايي نميتواند حكومت قانون را در مقابل مداخالت نادرست
تضمين كند بلكه عالوه بر آن ضرورت دارد نهاد مذكور مستقل و مصون
از فشارهاي بيروني و دروني عمل كند .تفسير و استيفاي حقوق قانوني
امري نيست كه به تنهايي از عهده آحاد جامعه ساخته باشد بلكه نيازمند
برخورداري از حمايتهاي حقوقي است .به همين منظور ،در كنار حقوق
ماهوي شهروندي ،حق شكلي دسترسي به خدمات حقوقي حرفهاي و
مس��تقل نيز به عنوان مقدمه واجب حقوق ش��هروندي در زمره حقوق
اساسي بشر قرار گرفته و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به آن
تصريح كرده است .بر اين اساس ،استقالل وكيل و كانون وكال بخشي از
مفهوم كلي استقالل قضايي يا استقالل مشاغل حقوقي است كه هدف
اصلي آن تضمين حاكميت قانون و حفظ ارزشهاي دموكراتيك و حقوق
شهروندي و تضمين دسترسي به دادرسي عادالنه است .به زعم بسياري
از انديشمندان ،استقالل دادگستري و استقالل كانون وكال دو بخش از
يك مفهوم كلي و وابس��ته به هم هس��تند و تحقق يكي بدون ديگري
امكانپذير نيست .اگر اين دو نهاد بخواهند در جهت اهداف واقعي خود
حركت كنند ،هم از بعد نظري و هم از حيث عملي ،چارهاي جز حمايت
از استقالل يكديگر ندارند .وكالي مستقل همان اندازه مانع تاثيرپذيري
قاضي از عوامل بيروني هستند كه قضات مستقل ميتوانند از استقالل
وكيل حمايت كنند.
ميتوان نتيجه گرفت كه اس��تقالل وكال فراتر از عملكرد صنفي،
اهداف و رسالت ملي و عمومي دارد و هم از اينرو خواستهاي بشري و

عمومي تلقي ميشود كه قانونگذار در مقام قانونگذاري و دادگستري در
مقام تضمين اجراي قانون بايد به آن پايبند باشند.
 -2مفهوم استقالل نهاد وكالت
چندي پيش ،خبرگزاري ايس��نا از يكي از مقامات مركز مشاوران
قوهقضايي��ه نقل ك��رده بود كه مراد از اس��تقالل وكيل ،اس��تقالل از
قوهمجريه اس��ت و وكيل نميتواند از قوهقضاييه مس��تقل باشد (نقل
به مضمون از مصاحبه رييس مركز مشاوران منطقه اصفهان – ايسنا
 )1390/11/7اين گفته بيشك ناشي از عدم توجه به هدف و كاركرد
اس��تقالل اس��ت .ديديم كه اس��تقالل وكيل هم از حيث هدف و هم
كاركرد ،همراه و مكمل استقالل قاضي است .روشن است كه استقالل
به مفهوم «جدايي» و «تقابل» نيست بلكه مراد از آن «عد موابستگي» و
«خودانتظامي» است .براي آنكه نهاد وكالت بتواند رسالت ملي و صنفي
خود را در جهت تحقق اهداف و ماموريتهاي خويش به درستي انجام
دهد ،بايد هم از حيث اداره و هم عمل ،خود انتظام و غيروابسته باشد.
براي تبيين مفهوم استقالل نبايد نسبت آن با دستگاهها و قواي ديگر را
معيار قرار داد بلكه بايد اين مفهوم را با لحاظ اهداف و ماموريتها تبيين
كرد .در اين زمينه معيارها و شاخصهاي بينالمللي معيني وجود دارد،
از جمله مهمترين اين معيارها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
اول -نهاد وكالت بايد از كنترل عوامل بيروني چه با وضع مقررات و
چه دخالت در اجرا خارج باشد
دوم -براس��اس مقررات��ي ك��ه خود جامع��ه وكالت با س��ازوكار
دموكراتيك وضع ميكند ،اداره شود.

سوم -مس��ايل اساسي خود (نظير انتخابات) را راسا حلوفصل

كند
چهارم -استانداردها و شرايط ورود به حرفه را خود تعيين كند.
پنجم -وكي��ل از آزادي دفاع و انجام وظيفه حرفهاي برخوردار
باش��د و در اين راس��تا تحتتاثير عوامل ديگري غير از وفاداري به
موكل ،وفاداري به كش��ور ،وفاداري ب��ه دادگاه و وفاداري به جامعه
وكالت قرار نداشته باشد.
ششم -در انجام وظيفه وكالتي و در مقام ارايه خدمات حقوقي
حرفهاي ،از مصونيت برخوردار باشد به اين مفهوم كه به علت دفاع در
يك پرونده تحت تعقيب قرار نگيرد.
بر اين اس��اس ،اس��تقالل نهاد وكالت شامل دو بخش استقالل
ساختاري (استقالل كانون وكال) و استقالل ماهيتي (استقالل وكيل)
اس��ت و بديهي اس��ت كه مقصود و مطلوب نوع دوم آن است و نوع
اول اگر اهميت دارد ،از آن رو است كه مقدمه واجب استقالل وكيل
به شمار ميآيد.
استقالل ساختاري عمدتا با قانون و رويكرد حاكميت گره
ميخورد و بهخوبي ميتوان وجود يا عدم آن را بازش��ناخت.
اما براي تامين اس��تقالل ماهيتي ،عالوه ب��ر عوامل مذكور،
مس��ايل دروني و ويژگيهاي شخصي وكال نيز نقش اساسي
دارد .حتي اگر همه شرايط بيروني و ساختاري فراهم باشد،
حركت جامعه وكال در جهت اهداف واقعي استقالل ،مستلزم
توانمنديه��ا و ويژگيهايي اس��ت كه جز ب��ا برنامهريزي و
تالش مس��تمر كانون وكال براي آموزشهاي علمي ،مهارتي
و حرفهاي و بهويژه اخالق حرفهاي عملي نخواهد شد؛ امري
كه به نوبه خود ،تحول اساسي در قوانين و ساختار اين نهاد
را اقتضا ميكند.

علي مطهري در نطق ميان دستور:

قهر مصلحان یعنی بازشدن میدان برای رخنه فرصتطلبان
ف�ارس :عل��ي مطهري نماينده ته��ران در مجل��س در نطق ميان
دستورش گفت :با وجود اينكه نام اينجانب در هيچ يك از دو فهرست
مشهور يعني جبهه متحد اصولگرايي و جبهه پايداري وجود نداشت
و تخريب گسترده و سازمانيافتهاي نيز عليه من انجام شد ،راي قابل
توجهي به بنده دادند ،سپاسگزارم .وي اضافه كرد :اين امر حاكي از آن
است كه تفكر و گفتمان صداي ملت كه با همه آرمانهاي اوليه انقالب
اسالمي از جمله رعايت حقوق مردم بر حكومت و آزادي بيان تاكيد
دارد ،مورد استقبال مردم حوزه انتخابيه تهران قرار گرفته است .اين
نماينده مجلس در ادامه سخنان خود تصريح كرد :به عنوان نمونهاي
از تخريبهايي كه عليه بنده صورت گرفت به ذكر اين نكته بسنده
ميكنم؛ در روزهاي پنجشنبه و جمعه يعني روز قبل از انتخابات و
روز انتخابات كه تبليغات ممنوع است ،چند پيامك بهطور گسترده در
سطح تهران ارسال شد كه يكي از آنها چنين است« :مزخرفات علي
مطهري عوضي در دانشگاه الزهرا :مقام عدالت باالتر از واليت است،
واليتفقيه يعني استبداد و وليفقيه يعني مستبد منتها وليفقيه ما

مس��تبد عادل است .لطفا ش��خصيت اين مردك عوضي را به مردم
نش��ان دهيد .انتهاي پيام ».مطهري بر همين اساس ادامه داد :اين
پيامكها در حالي ارسال ميشد كه متن سخنان من اين بوده است
«اينكه ميگويند واليت باالتر از عدالت اس��ت ،حرف غلطي است و
تفكر اشعريگري و بر ضد تفكر شيعه است و خدا هم براساس عدالت
عمل ميكند و باالتر از عدالت نيست بلكه عين عدالت است» به تعبير
شهيد مطهري عدالت مقياس دين است ،نه دين مقياس عدالت .آنچه
عدل است خدا انجام ميدهد و آنچه خدا انجام ميدهد ،عدل است.
دو گروه برداشت غلطي از واليتفقيه دارند؛ يكي روشنفكراني امثال
سروش كه واليتفقيه را به استبداد ظالم تفسير ميكند و ديگر افراد
و گروههاي تندرو و افراطي كه عمال واليتفقيه را به معناي استبداد
عادل ميدانند .در حالي كه ما واليتفقيه را عاملي براي جلوگيري
از اس��تبداد دولتها ميدانيم و آن را در تضاد با آزادي و دموكراسي
نميبينيم ».وي ادامه داد :اين كجا و آن پيامك موذيانه كجا .لذا در
همين جا از مقامات امنيتي و اطالعاتي درخواست ميكنم كه منشا

علت عدم حضور احمدينژاد
در جلسات مجمع به روايت هاشميرفسنجاني
ديپرس :هاشميرفس��نجاني ،رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
در مقايس��ه دولت سيدمحمد خاتمي و احمدينژاد نسبت به پايبندي
به مصوبات مجمع خاطرنشان كرد :در دولت آقاي خاتمي بيشتر به اين
نوع سياس��تها عمل ميشد .ايشان و وزرايش در مجمع بهصورت فعال
شركتميكردند.
رييس مجم ع تش��خيص سپس در مورد عدم حضور احمدينژاد در
جلس��ات مجمع توضيح داد :اين سوال را بايد از خود ايشان بپرسيد .من
كه از طرف ايشان نميتوانم بگويم براي چه نميآيد .ايشان در تمام اين
ش��ش ،هفت سال دو ،سه جلسه آمده اس��ت .همانگونه كه قبال گفتم
در مجمع يك فضاي كامال آزاد براي بحث و اس��تدالل وجود دارد .چون
رس��انهها حضور ندارند و هركس هر چه ميخواهد بحث ميكند ،جواب
ميدهند و استدالل ميآورند ،انتقاد ميكنند و بعد رايگيري ميكنيم.
تفاوتي بين اعضا و سران قوا از اين جهت نيست .ايشان جلسات ديگري
كه دارد ،رييس است و كمي كه بحث ميشود ،تصميم ميگيرد .اما اينجا
اينگونه نيس��ت .من هم بحثها را آزاد ميگذارم و در محدوده آييننامه
عمل ميكنم و گاهي هم در بحثها يك مقدار از آييننامه هم جلوتر وقت
بحث بيشتري ميدهيم .چون اختيار دارم كه اگر فرض كنيد يك نفر بايد
صحبت كند ،بگويم دو يا س��ه نفر صحبت كنند تا مساله پخته و روشن
شود .فضاي جلسه كامال براي راي دادن آزاد است .خيلي موارد هست كه
برخالف نظر من راي داده ميشود .پيشنهاد ميدهم و گاهي پيشنهاد من
هم قبول نميش��ود .به كسي برنميخورد .اينكه شما گفتيد من از خود
آقاي احمدينژاد نش��نيدهام .ولي آقاي عسگراوالدي در ديداري از ايشان
شنيده كه گفته من در مجمع بحث ميكنم ،به آن توجهي نميشود .آقاي
عسگراوالدي گفته بود كه اينجا با جاهاي ديگر فرق ميكند و مثل دولت
يا شوراي اقتصاد يا امثال اينها نيست .در اينجا شخصيتهاي صاحبنظري
نشستهاند و نظر دارند و بايد هم راي اكثريت باشد .نبايد به كسي بر بخورد
كه حرفش راي نياورده است .البته اين را شنيدهام و خيلي مطمئن نيستم
كه اين باشد .وي ادامه داد :به هر حال ميتواند همين باشد و ميتواند چيز
ديگري باشد .اصوال رييسجمهور معموال در جلساتي اينگونه ،زيرنظر يك
فرد ديگري نمينشيند .چون رييسجمهور است و شخص دوم مملكت
طبق آداب سياس��ي است .ش��ايد اين هم برايش يك مساله باشد .شايد
هم كمبود وقت باش��د .اينجا هم خيلي وقت ميگيرد .سه ،چهار ساعت
ما در اينجا بحث ميكني��م .اگر بخواهد به وظيفهاش عمل كند بايد در
كميسيونها هم شركت كند .همه ما بايد در يك كميسيون قطعي و يك
كميسيون اضافي شرك كنيم .موارد ديگر هم هست .البد رييسجمهور
خيلي هم كار دارد و ضرورتي نميبيند كه اينجا بيايد .اينكه مرتب نيايد،
نميتواند مطلوب باشد .در واقع خود و دولت را از حق شركت در مباحث
محروم ميكنند .هاشميرفس��نجاني در پاس��خ به سوالي در مورد اينكه
حقوقدانها به مجمع اشكالي وارد كردهاند و با اشاره به بحث تفكيك قوا
مجمع را يك نهاد موازي در كنار مجلس ميخوانند و ادعا دارند مجمع در
قانونگذاري دخالت ميكند ،توضيح داد :خير ،مواردي را كه ادعا ميشود،
كجاست؟ اگر منظور داوري است ،داوري كه قانونگذاري نيست .منتها در
داوري ما يك قيدي را اضافه كردهايم كه اختياري به مجمع داده شد .در
آييننامه هم آمده است .يعني ما ميتوانيم تصويب كنيم كه حق با شوراي
نگهبان يا مجلس است و يكي را قبول كنيم .ولي در عمل شدني نبود .براي
اينكه موضوعاتي وجود دارد كه در آن مصوبه مجلس بايد بماند و ايراداتي
از شوراي نگهبان هم در مواردي قابل قبول است ،بنابراين بين اين دو نظر،
مواردي پيش ميآيد كه ما در آنجايي كه شوراي نگهبان اعتراض كرده،
اصالحاتي ميكنيم .ممكن است اصالحات را بگويند كه موازيكاري است.
چون قانون ميشود .هاش��مي در ادامه مصاحبه درباره شكلگيري حل
اختالف و اينكه برخي ميگويند ،دليل شكلگيري شوراي حل اختالف

عدم وجود مجمع تش��خيص در جايگاه اصلياش بوده است ،توضيح داد:
القاي چنين تفكري يا غرضهاي سياسي دارد يا بياطالعي .اين موضوع
اصال ربطي به مجمع نداشت و ندارد .اين جزوي از وظايف خاص رهبري
اس��ت .در اصل  110قانون اساس��ي كه كامل آن را ميتوانيد بنويسيد،
مشخصا لفظ واليت مطلقه رهبري ،تنها در همانجا آمده است كه ايشان
بايد بين سه قوه هماهنگي ايجاد كنند .اين كار برعهده ايشان است .قبال
برعهده رييسجمهور بود .در بازنگري قانون اساسي به رهبري محول شد و
واليت مطلقه را آنجا آوردند و گفتند كه ايشان بايد هماهنگي ايجاد كنند.
مدتي هم ايشان اين كار را ميكردند .زحمت هم داشت .جلسه ميگذارند
و سران را دعوت ميكنند ،پيغام ميدهند گاهي موثر است و مانع دعواي
مجلس و دولت و قوه قضاييه ميش��ود .ولي اخيرا چون اختالفات خيلي
زياد شده بود ،نخواستند اين مقدار وقت صرف اين كار كنند ،بايد به يك
مركزي محول ميكردند .آنجا هم مجمع نبود .چون رفع اختالف بين سه
قوه جزو مس��ووليتهاي ما نيست .حتي اگر اختالفها سر قانونگذاري
باش��د و داخل قوه مقننه و حتي اگر با دولت اختالف داشته باشند به ما
مربوط نميشود يا اگر اختالف با قوه قضاييه داشته باشند هم به ما مربوط
نميشود .فقط اختالف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع ميآيد .اصال
هيچ ارتباطي به مجمع نداشت .البته از افراد مغرض كه دنبال بهانهجويي
براي تخريب و حمله به مجمع هستند اينگونه كارها دور از انتظار نيست.

هاشميرفس�نجاني :روزي به بهش�تي گفتم با اين همه
تهمت چه ميكني؟ گفت :آسياب به نوبت

در رخدادی دیگر به گزارش ش��رق آيتاهلل هاشميرفس��نجاني در
پيامي به كنگره بزرگداش��ت شهيد بهشتي ،نوشته است :اگرچه سخن
گفتن از آيتاهلل دكتر شهيد بهشتي براي من يادآوري «روايت هجران»
است ،اما پس از آن فاجعه دلخراش و تاكنون شاهديم كه خون ايشان و
ياران صديقشان ،انقالب اسالمي را در برخورد با انواع توطئه بيمه كرده
اس��ت .صراحت بيان ايش��ان در امر به معروف و نهي از منكر ،برخاسته
از اعتقاد مس��ووالنه نسبت به حديث «نصيحه الئمهالمسلمين» و براي
جلوگيري از استبداد و خودكامگي در همه حكومتها بود و شايد همين
ويژگي ايش��ان بود كه هميش��ه آماج تيرهاي مسموم توهين و تهمت
افراطيون دگمانديش زمان خود قرار ميگرفت .او سياس��ت را وسيلهاي
براي حاكميت احكام متعالي اسالم در جامعه و فقه سياسي را ضرورت
اجتهاد براي اداره جامعه مسلمان در همه اعصار م يدانست و از دروغ در
سياست به شدت پرهيز ميكرد ،چون م يدانست كه دروغ سستكننده
پايههاي اعتماد مردم نس��بت به نظام اس��ت .صداقت دكتر بهشتي در
بيان مس��ايل و تحمل ايش��ان در مواجهه با بياخالقيها آنقدر زياد بود
كه در طول عمر ش��ريف خويش ،هيچ وقت به حذف ش��خصيت هيچ
مخالف��ي فكر نميكرد ،هرچند مخالفان پس از ناكامي در آن همه ترور
شخصيت ،جز به حذف فيزيكي ايشان رضايت ندادند .البته خون ايشان
چون چش��مهاي جوشان در جامعه خروشيد و نگذاشت تارهاي دروغ بر
آيينه نگاه مردم نسبت به روحانيت اصيل اسالم بنشيند ،هرچند پذيرفت
كه مظلوم زندگي كند و به تعبير امام راحل (ره) مظلومانهتر به شهادت
برسد .هاشمي همچنين خاطرنشان كرد :جاي خالي آن همراه و همدل
سالهاي طوالني مبارزه و همكار سالهاي پس از پيروزي ،هميشه خالي
اس��ت و اين خأل اين روزها كه بياخالقيهاي سياس��ي بعضيها براي
مطامع زودگذر دنيوي به اوج رس��يده ،كامال احساس ميشود .هرچند
تمام لحظههاي پيش و پس از پيروزي انقالب ،سرشار از خاطرات تلخ و
شيرين با ايشان است ،اما خاطرهاي را به ياد ميآورم كه روزي به ايشان
گفتم :س��يد با اين همه توهين و تهمت چه ميكني؟ هنوز آن لبخند
معنادار و نگاه نافذش را با تمام وجود حس ميكنم كه با دست بر دوشم
زد و گفت :آسياب به نوبت.
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ارسال آن پيامك عليه اينجانب را به جامعه معرفي و مجازات كنند.
اين نماينده افزود :اينكه مردم تهران واقعيت را از پس چندين پرده
فريب و تخريب درك ميكنن��د و پس از اجراي پروژههاي مختلف
علي��ه اينجانب مانند ردصالحيت در هيات اجرايي ،حذف نام من از
فهرس��ت جبهه متحد اصولگرايان در حالي كه هفت راي مثبت از
 12راي را كس��ب كرده بودم و نيز پروژه تخريب جدي بنده در ايام
تبليغات و پس از آن ،باز هم راي قابل توجهي به بنده ميدهند ،بايد
زنگ خطري براي انحصارطلباني باشد كه به جاي آنكه در پي تنظيم
فهرستي از كانديداهاي اصلح و تشكيل مجلس قوي و كارآمد باشند،
دنبال تنظيم فهرستي هستند كه به موجب آن آقاي الف يا ب رييس
مجلس بعدي باشد .وي با تشكر از خاتمي براي شركت در انتخابات
و تالش براي آشتي دادن گروهي كه با نظام قهر كرده بودند ،گفت:
اساسا قهر با نظام معني ندارد .همچنان كه انسان با فرزند خود قهر
نميكند .قهر مصلحان جامعه با نظام يعني باز ش��دن ميدان براي
افراد افراطي و تندرو و رخنه فرصتطلبان و افتادن انقالب به دست

نااهالن و به حاش��يه رانده ش��دن انقالبيون اصيل و راستين ،همان
باليي كه بر س��ر انقالب مشروطه آمد .اين نماينده مجلس در ادامه
سخنان خود تاكيد كرد :كساني از اصالحطلبان كه به طور فعال در
انتخابات شركت كردند ،روش درستتري را نسبت به آنها كه به طور
كمرنگ شركت كردند ،اتخاذ نمودند .اگر كساني مطالباتي در مورد
حوادث پس از انتخابات س��ال  88از نظ��ام دارند ،بايد از راه خودش
وارد ميش��دند ،نه از راه ش��ركت نكردن در انتخابات و ميدان را به
حريف واگذار كردن و به نوعي در جهت خواس��ت دش��من حركت
كردن .مطهري با اش��اره به طرح سوال از رييسجمهور گفت :نكته
قابل ذكر اين است كه چرا روزنامه دولتي ايران اين مقدار عليه اين
حق قانوني ملت جوسازي ميكند؟ چرا اينقدر از موضوعي كه صرفا
يك پرسش و پاسخ ساده و يك گفتوگو است و قطعا موجب حسن
تفاهم مجلس و دولت ميش��ود ،ميهراسد .مطهري در ادامه گفت:
از رييسجمهور ميخواهم در تصميم خود مبني بر انتصاب سعيد
مرتضوي به مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي تجديدنظر كند.

در خواس�ت ی�ک معلول:فرد معلولي هس��تم كه از
صندلي چرخدار استفاده ميكنم و به دليل مشكالت مالي،
هم اكنون با قراري سنگين در بازداشتگاه اوين – اندرزگاه – 7
سالن  4بهسر ميبرم ،اما متاسفانه امكانات ويژه معلوالن اعم
از رفاهي و بهداشتي در اين اندرزگاه وجود ندارد.از مسووالن
محترم قضايي مخصوصا سرپرس��ت مومن و دلسوز مجتمع
قضايي ناحيه س��ه ونك و بازپرس محترم شعبه دوم تقاضا
ميكنم باتوجه به وضعيت وخيم جس��مي اينجانب در رقم
وثيقهام بازنگري كنند.
با تشكر فراوان
افزایش سقف پرداخت عابربانک:افرادي كه از كارت
عابربانك اس��تفاده ميكنند ،روزان��ه مجازند فقط 200هزار
تومان از دس��تگاههاي خودپرداز برداشت كنند .از مسووالن
تقاضا داريم براي رفاه مردم ،ش��رايطي فراهم كنند تا مردم
بتوانند مبالغ بيشتر يا حداقل روزانه 500هزار تومان دريافت
كنند.
صباحي
بزرگراه آزادگان ايمن نيست:روزانه عدهاي از رانندگان
و سرنشينان خودروها از بزرگراه آزادگان رفتوآمد ميكنند.
اين بزرگراه به دليل دستاندازهاي زياد ايمن نيست و مردم
به دليل ناهموار بودن اين جاده مجبورند خطرات فراواني را
تحمل كنند .مسوول رسيدگي به اين جاده كيست ،شهرداري
يا وزارت راه و ترابري؟
نويد
چرا بانكها از پرداخت ارز دانش�جويي خودداري
ميكنند؟فرزندم در ارمنستان تحصيل ميكند .با اينكه نامه
از وزارت علوم براي ارز دانش��جويي دارم ،به هر شعبه ارزي و
ريالي كه مراجعه ميكنم ،ميگويند دالر با نرخ دولتي نداريم.
يا اينكه وعده ارديبهش��تماه را ميدهند و ميگويند هرماه
هزار دالر ميدهيم .از مس��ووالن تقاضا داريم به اين موضوع
رسيدگي و مشكل را رفع كنند تا خانوادهها براي فرزندانشان
دغدغه تهيه ارز دانشجويي نداشته باشند.
يك مخاطب
حفاريها را ترميم كنند:از شهرداري منطقه  14تقاضا
داريم كوچهها و خيابانهايي كه در اين فصل س��ال حفاري
ش��ده را زودتر ترميم كنند تا مردم مشكلي براي رفتوآمد
نداشتهباشند.
كيارش
زمان پيامك هديه خيلي كوتاه بودهمراه اول منت بر
سر من گذاشته و به مناسبت تولد من در روز  14بهمن صد
بسته پيامك رايگان برايم هديه داد كه مهلت سال آنها تا 12
اسفند اعالم شده است آن هم به شمارههايي كه پيششماره
آنها  091است و خيلي زود مهلت آن پايان يافت .خواهشمند
است اگر ميخواهند هديه بدهند الاقل مهلت آن را شش ماه
بگذارند .در ضمن ظاهرا از اين طرف هديه ميدهند و از سوي
ديگر روي قيمت ديگر پيامكها ميكشند .چون مدتي است
كه تعداد پيامكهاي ارسالي من كم شده اما مبلغ پيامكهاي
پرداختي بيشتر محاسبه ميشود.
يك شهروند

