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دادگاه آمران حمله به 
مطهری ۱۱ شهریور در دادگاه 
نظامی شیراز برگزار می شود

مصطفی ترک همدانی:

 علی رحمانی- حقوقدان

یادداشت 

خبر

به گزارش ایلنا؛ مصطفی ترک همدانی با اعالم این خبر گفت: با صدور کیفرخواســت برای ۵ نفر از متهمان دســتور دهنده اخالل 
درنظم فرودگاه شــیراز در اســفند ۱۳۹۳ که منجر به حمله و توهین به آقای علی مطهری و تخریب تاکســی حامل او  شد، پرونده 
برای رســیدگی به شــعبه یک دادگاه نظامی شیراز ارجاع و با تعیین وقت رسیدگی یازدهم شهریور، موکل نیز برای حضور در جلسه 

دادگاه دعوت شد.

رهبر انقالب در دیدار کارگزاران حج:

داغ دل ایرانی ها از حوادث حج 94 فراموش نشدنی است

رهبــر انقالب گفتنــد: حج بیشــترین ظرفیت 
اجتماعی را دارد؛ حج جایی برای ابراز عقیده  امت 

اسالمی است.
به گزارش ایســنا، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اســالمی روز یکشنبه در دیدار 
مســئوالن و دســت اندرکاران حج امسال، حج را 
یک ظرفیت بی نظیر معنوی و اجتماعی و بهترین 
موقعیــت برای ابــراز عقیده و بیــان موضع امت 
اســالمی دانســتند و با تأکید بر اینکه ما حوادث 
فاجعــه بار حج ۹۴ را هیــچ گاه فراموش نخواهیم 
کرد، گفتند: مطالبه جدی و همیشــگی جمهوری 
اســالمی ایران، حفــظ امنیت و عــزت و رفاه و 
آســایش همه حجاج به ویژه حجاج ایرانی اســت 
و امنیت حج نیز برعهده آن کشــوری اســت که 

حرمین شریفین در اختیار او قرار دارد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، حــج را فریضه ای 
بســیار مهم خواندند و با اشــاره بــه ظرفیت های 
معنوی آن، گفتند: در همه اجزاء این فریضه، اعم 
از نماز، طواف، ســعی، وقوف و احرام، ظرفیت های 
عجیبــی برای ارتبــاط معنوی بــا خداوند متعال 

وجود دارد که باید قدر این فرصت دانسته شود.
رهبر انقالب اســالمی، یکی دیگر از ویژگی های 
ممتــاز فریضه حج را ظرفیت بــی نظیر اجتماعی 
آن برشــمردند و تأکید کردند: حج مظهر عظمت، 
وحدت و یکپارچگی و قدرت امت اســالمی است 
که با اَعمال و شــرایط خاص، هرسال بی وقفه، در 

یک نقطه معین، انجام می شود.
ایشان، آشــنایی حجاج از ملیت های مختلف با 

یکدیگر و نزدیکی دل ها و دراز شدن دست کمک 
و یــاری را از جمله جنبه هــای درونی و اجتماعی 
حج دانستند و خاطرنشان کردند: حج با تمام این 
ویژگی هــای منحصر به فرد معنــوی و اجتماعی، 
بهتریــن زمان و مــکان برای اعــالم مواضع امت 
اسالمی درخصوص مسائل مهم جهان اسالم است.

رهبر انقالب اســالمی، موضوع برائت از مشرکان 
را کــه همواره مورد تأکید امــام بزرگوار)ره( بود، 
فرصتی بــرای اعالم مواضــع در موضوعات مورد 
قبول امت اسالمی خواندند و افزودند: یکی از این 
موضوعات، قضیه مســجداالقصی و قدس است که 
این روزهــا به علت گســتاخی و وقاحت و خباثت 
رژیم غاصب و جعلی صهیونیســتی، بیشتر از قبل 
مطرح و مورد توجه است و دل امت اسالمی به یاد 

مسجداالقصی می تپد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکیــد بر اینکه 
مســئله فلســطین نباید به هیچ وجه مورد غفلت 
قرار گیرد، آن را محور عمده مســائل جهان اسالم 
دانســتند و گفتند: چــه جایی بهتــر از بیت اهلل 
الحرام و مکه و مدینه و عرفات و مشعر و منا برای 
اظهار عقیــده و بیان مواضع ملت های مســلمان 
وجود  مســجداالقصی  و  فلســطین   درخصــوص 

دارد.
ایشــان، دخالت ها و حضور شــرارت آمیز آمریکا 
در کشــورهای اسالمی و منطقه و ایجاد گروه های 
تروریســتی تکفیری را یکی دیگــر از موضوعات 
مهمی دانستند که باید ملت های مسلمان در حج، 

درخصوص آن اعالم موضع کنند.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای در ادامه با اشــاره 
به تصمیم مسئوالن برای اعزام حجاج خاطرنشان 
کردند: نگرانی هایی در این خصوص وجود داشت، 
اما مســئوالن از قــوای محترم در شــورای عالی 
امنیت ملی همه جوانب موضوع را ســنجیدند و به 

این تصمیم رسیدند که حج برگزار شود.
ایشــان افزودنــد: داغــی کــه در دل ایرانی ها 
به واسطه حوادث تلخ حج ۹۴ پیش آمد، فراموش 
نشــدنی اســت، بنابراین امنیــت و ایمنی حجاج 

بسیار مهم است و باید محفوظ بماند.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اهمیت آرامش 
و آســایش حجــاج، خاطرنشــان کردنــد: البته 
 معنــای امنیت و ایمنــی، ایجاد محیــط امنیتی 

نیست.
رهبــر انقــالب همچنیــن حجاج ایرانــی را به 
اهتمــام به نماز اول وقــت و نمازهای جماعت در 
مســجدالحرام و مســجدالنبی، تــالوت قرآن در 
حرمین شــریفین، توجه ویژه به اعمال روز عرفه، 
و پرهیــز از بازارگردی توصیه کردنــد و افزودند: 
حجــاج محترم باید بیش از هــر موضوع دیگر به 
فکــر پاالیــش روح و دل خود و بهــره مندی از 
فضائل بزرگ فریضه حج باشــند، زیرا دســتیابی 
به بهره های معنوی حج، مقدمه رســیدن به نتایج 

اجتماعی آن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان تأکید کردند: 
همه باید مراقب باشند و با دقت به مسئولیت های 
خــود عمل کنند تــا حجی با عظمــت و با عزت 

برگزار شود.

 در هر جامعه ای، انتشــار تصاویر، فیلم ها یا حتی فایل های صوتی افراد مشهور، مدتی 
اذهان عمومی را درگیر خود کرده تا جایی که موضوع، تبدیل به تیتر اول فضای رسانه ای 
آن کشــور می شود. همواره پس از نشــر چنین مواردی، بحث حریم خصوصی میان دو 
طیف فکری باال می گیرد.عده ای معتقدند به اســتناد قانــون و حکم اخالق، باید حرمت 
حریم خصوصی و آبروی افراد حفظ شــود و عده ای دیگر معتقدند افراد مشهور، شهرت 
خود را به عرصه عمومی آورده و به قول معروف نان شهرت خود را می خورند، پس خود را 
در معرض داوری و نقد مردم قرار داده اند. لذا تفاوت است بین افراد مشهور و افراد عادی.

در این نوشــتار، نگارنده تالش می کند با بررســی حوزه حریم خصوصی و قلمروي آن 
در خصوص افراد مشــهور، نظر حقوقی خود را در خصوص انتشار عکس های مجری زن 
صدا و ســیما خانم »نامداری« بیان کند.در قوانین جمهوری اسالمی ایران هیچ تعریف 
صریحی از حریم خصوصی ارائه نشده است. البته در اصول متعدد قانون اساسی از جمله 
اصول ۱۹ تا ۴2، یا حتی قانون مجازات اســالمی و قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون 
آزادی اطالعات و دیگر قوانین موجود، اشــاراتی کلی و ضمنی به مفهوم حریم خصوصی 
شــده است. لذا به نظر می رسد با وجود این مفاهیم کلی و غیرصریح، اولین تعریفی که از 
مفهوم »حریم خصوصی« در ذهن متبادر می شود، این است که »هر جایی که در معرض 
دید عموم نباشد و بدون سعی و تالش نتوان آن را مشاهده کرد، حریم خصوصی است«. 
طبق این تعریف بالکن یک آپارتمان یا مشاعات آن یا پارک ها و خیابان ها، چه در داخل 

کشور یا خارج از کشور، جزو حریم خصوصی محسوب نمی شود.
این تعریف، تعریفی کلی از حریم خصوصی اســت که البته در خصوص افراد مشهور به 

دلیل انتظار رسانه ها و افکار عمومی قطعا دایره اش تنگ تر خواهد شد.
الزم به توضیح اســت که قانون گذار علی رغم عدم ارائه تعریفی دقیق و صریح از حریم 
خصوصی، مثال در قانون فعالیت غیرمجاز در امور ســمعی و بصری، برای انتشاردهندگان 

عکس ها و فیلم های خصوصی افراد، مجازات هایی را در نظر گرفته است.
اما پس از ارائه تعریف حریم خصوصی، باید ببینیم چه تصاویری جزو تصاویر خصوصی 
افراد محســوب می شــود؟ در پاسخ به نظر می رسد بررســی این مورد در خصوص افراد 
مشــهور و افراد عادی کامال متفاوت اســت. در واقع اگر تصاویــر مصرف موادمخدر یک 
فرد عادی، منتشــر شــود، قطعا تجاوز به حریم خصوصی اوســت اما اگر همین تصاویر 
در خصوص یک فوتبالیســت مشــهور که الگوی بســیاری از جوانان است، منتشر شود، 
به راحتی نمی توان گفت که حریم خصوصی او نیز نقض شــده اســت. چراکه او به دلیل 
شــهرتی که در قبال ورزشکار بودنش کســب کرده، حق ندارد چنین ناهنجاری هایی از 
خــود بروز بدهد، چرا که افکار عمومی و به ویژه طرفداران وی، اطالع از این گونه موارد را 

حق خود میدانند
لذا به دلیل الگو بودن چنین فردی، طرفداران و مریدان وی، دنبال کردن شخصی ترین 
مســائل اخالقی و اجتماعی وی را حق خود می دانند. یــا در مثال دیگر که موضوع این 
روزهای فضای رســانه ای کشور نیز هســت، خانم آزاده نامداری که به دلیل نوع پوشش 
خود و اســتفاده از چادر و مصاحبه های متعددش در خصــوص نوع حجابش و افتخار و 
تاکیــد بر این موضــوع و البته بنا به دالیل دیگر از جملــه توانمندی های وی در اجرا و 
نوع خاص صحبت کردنش، تبدیل به یکی از مجریان موفق رســانه ملی شــده است، در 
خارج از کشــور و در فضایی عمومی، بدون حجاب دیده می شود و به سرعت تصاویر وی 
در فضای مجازی منتشــر می شــود. بالفاصله بعد از آن، وی با انتشار ویدیویی ایضاحی، 
ســعی در توضیح این موضوع داشته و منتشرکننده را به تعرض به حریم خصوصی خود 

متهم می کند.
در واقع از حیث روانشــناختی شاید عمده ترین دلیل این همه هجمه و حساسیت روی 
چنین موضوع نه چندان مهمی، فارغ از مشهور بودن ایشان در عرصه رسانه، مصاحبه ای 
باشــد که چندی قبل در یک شبکه اینترنتی با یکی از بانوان هنرمند کشور انجام داد و 
در آن مصاحبه به صراحت بدحجابی وی را مایه عدم پیشرفت او دانست و تلویحا استفاده 

ابزاری از چادر را جهت پیشبرد اهدافش به وی توصیه کرد.
با این حال در بررسی این موضوع که آیا واقعا انتشار این تصاویر، نقض حریم خصوصی 
ایشان محسوب می شود یا خیر، دو موضوع را باید مدنظر قرار داد؛ اوال با تعریفی کلی که 
از حریم خصوصی در ابتدای این نوشــتار ارائه دادیم، فضایی که بدون تالش، در مرعی و 
منظر عموم مردم قرار داشــته باشد، حریم خصوصی نیست و ثانیا حتی اگر برمال شدن 
چنین موردی برای افراد عادی، تجاوز به حریم خصوصی شــان تلقی شــود، در خصوص 
افراد مشــهور که اتفاقا یکی از دالیل شهرت شــان همان ویژگی برمال شده است، قطعا 

تعرض به حریم خصوصی نیست.
چرا که همین ویژگی یکی از دالیل شهرتش بوده و الگوی بسیاری از جوانان شده است.

لــذا در پایان، فارغ از اینکه نگارنده معتقد اســت هرکــس در انتخاب دین و مذهب و 
نوع پوشش خود در خارج ازکشــور آزاد است. بنظرمیرسدانتشارچنین تصاویری از افراد 
شناخته شده و مشهور که بواسطه شهرتشان زیر ذره بین داوری عمومی قراردارند،ارتباط 
بســیارضعیفی با حوزه حریــم خصوصی دارند،که به قولی فضای رســانه ای و انتظارات 

مردمی به افراد نامی اجازه پنهان شدن را پشت حریم خصوصی نمی دهد.

حریم خصوصی افراد و ابهامات اساسی آن

معــاون اول رئیس جمهــور در پیامــی به حجت 
االسالم سید علی اکبر محتشمی پور، درگذشت مادر 

وی را تسلیت گفت.
بــه گزارش ایلنا، متن پیام اســحاق جهانگیری به 

شرح زیر است:
حجت االســالم والمسلمین جناب آقای سید علی 

اکبر محتشمی پور
خبر درگذشت مادر گرامیتان موجب تألم و تأسف 
گردید. این مصیبت اندوه بار را به جنابعالی و ســایر 
بســتگان محترم تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ 
بــرای آن بانوی پرهیزگار و مؤمنه که فرزندی صالح 
و انقالبی همچون جنابعالی برای خدمت به اسالم و 
انقالب در دامــان خود پرورش داد، غفران و رحمت 
واســعه الهی و بــرای بازماندگان معــزا صبر و اجر 

مسئلت دارم.
اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در جلسه یکشنبه 
هفته آینده خود انتخاب اعضای هیات رئیسه فراکسیون را 

در دستور کار دارد.
به گزارش ایســنا، یکشــنبه هفته آینده، جلسه مجمع 
عمومی فراکسیون امید برگزار خواهد شد و انتخاب اعضای 
هیات رئیسه فراکسیون برای دومین سال فعالیت، در دستور 

کار قرار دارد.
بر اساس این گزارش، جلسه مجمع عمومی فراکسیون 
اعضاء در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار خواهد شد.امید، بعد از ظهر روز یکشــنبه ۱۵ مردادماه با حضور همه 

نماینده مردم تهران تاکید کرد: به احتمال زیاد 
کابینه تا روز دوشنبه تکمیل خواهد شد.

به گــزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حاشــیه 
مراســم ختم مادر حجت االســالم علــی اکبر 
محتشــمی پور با حضور در جمــع خبرنگاران از 
آخرین اخبار درخصــوص کابینه دوازدهم خبر 
داد و گفت: به احتمال زیاد کابینه تا روز دوشنبه 

تکمیل خواهد شد.
او گفت: آقای روحانی احتماال فهرســت وزرای 
پیشــنهادی را در روز مراســم تحلیــف تقدیم 

مجلس خواهد کرد.
حضرتی در پاسخ به سوال ایلنا درباره احتمال 
ابقای رحمانی فضلی اعــالم کرد: آقای رحمانی 
فضلی نیــز احتماال در کابینــه دوازدهم خواهد 
بود و تا ایــن لحظه نیز خبــری از معرفی وزیر 

زن نیست.

دســتیار رئیس جمهــور گفــت: یکی از 
مطالبــات مردم انتخاب افــرادی کارآمد، 
شایســته و توانمنــد بــرای کابینه دولت 
دوازدهــم اســت؛ باید این فرصــت را به 
رئیس جمهــور بدهیم تــا در یک محیط 
توام با آرامش بتواند بر اســاس توانمندی  
رزومه های طرح شــده وزرا و معاونت های 

مربوطه را انتخاب کند.
به گزارش دیده بان ایران، الهام امین زاده 
در ارتباط بــا گمانه زنی ها بــرای انتخاب 
وزرای دولت آتی اظهــار کرد: رزومه های 
افــراد مختلفی که قرار بــود برای هر یک 
از پســت های وزارتخانه ها پیشنهاد شود، 
جمع آوری شــده اســت. طــرح مطالبات 
از ســوی مردم می تواند بــر انتخاب وزرا 
اثــر بگذارد؛ چراکه مــردم ما پیش از همه 
شایســتگی و لیاقت، کارآمدی و کارآیی و 
توانمندی و تجربه در وزرای انتخاب شده 

را طلب کرده اند.
وی ادامــه داد: بیان چنیــن مطالباتی 
می تواند در انتخاب افراد از میان رزومه های 
طرح شــده کارساز باشد.  وقت آن رسیده 
که این رزومه ها بدون تنش و فشــارهای 
سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد تا وزرایی 
کارآمد برای پیشبرد اهداف کشور انتخاب 

شوند.
امیــن زاده همچنین گفــت: بحث اصلی 
در حــوزه شایسته ســاالری و تجربه افراد 

انتخاب شــده است؛ این موضوعات باید بر 
گرایش های سیاسی وزرای آتی غلبه پیدا 
کند. در نظرسنجی ها مردم اعالم کرده اند 
کــه کارآمــدی را بر ســهمیه جناح های 

سیاسی ترجیح می دهند.
وی در پایــان گفــت: باالخــره آقــای 
رئیس جمهــور طی چهار ســال گذشــته 
شــرایط کابینه را مورد آسیب شناسی قرار 
اقتصادی،  فرهنگــی،  مشــکالت  و  دادند 
اجتماعی و سیاسی جامعه را می شناسند. 
همه این موضوعات مولفه هایی هستند که 
نیازمنــد یک نوع از مدیریت و یک راه حل 
خاص می باشــند. با توجه به نیاز جامعه و 
نگاه دولت، وزیر یا معاون مناســب توسط 

رئیس جمهور انتخاب می شود.

 علیرضا رحیمی نماینــده مردم تهران و عضو 
کمیســیون امنیت ملی در کانال تلگرامی اش از 
حواشــی جلسه روز شــنبه این کمیسیون برای 
بررســی طرح مقابله با اقدامات آمریکا نوشــت؛ 
حواشــی ای که بار دیگر از سوی جبهه پایداری 
رقم خورد. به گزارش انتخاب، رحیمی نوشــت: 
طبــق اعالم قبلــی به اعضا برای بررســی طرح 
یک فوریتــی مقابله با اقدامــات ماجراجویانه و 
تروریســتی آمریکا به رغم تعطیلی مجلس، امروز 
)شــنبه ۷/۵/۱۳۹۶( جلسه فوق العاده کمیسیون 
راس ساعت مقرر برگزار شد. وزارت امور خارجه 
در عالی ترین سطح ممکن با حضور آقایان دکتر 
عراقچی و قشــقاوی معاونین دکتــر ظریف در 
جلسه حضور داشــتند.پس از مقدمات، جلسه با 
ســخنان آقای عراقچی اغاز شــد. قبل از جمله 
اول دکتر عراقچی، اقای کریمی قدوســی گفت 
از مشهد برای همین جلسه آمده ام. همه مطالب 

را بیرون می گویم.
آقای عراقچی هم گفتند: من هم مطابق گفته 

ایشــان مطالبم را مطرح می کنم. آقای عراقچی 
ضمــن ســخنانش گفت شــش ماه اســت که 
صداوســیما ما را در هیچ شبکه ای دعوت نکرده 
است. آقای کریمی قدوسی بالفاصله گفت: معلوم 

است, صداوسیما حساب و کتاب دارد.
 پس از فیلمبرداری مختصر و رفتن فیلمبرداران 
آقای کریمی قدوسی گفت اگر دوربین ها صدای 
جلســه را نگیرنــد )ضبط نکنند( مــا مطالب را 
می بریم بیــرون. آقای عراقچــی بالفاصله گفت 
با این ســخن ما مجبوریم کشــف صحبت کنیم 
)مطالب غیر محرمانه بگوییم(. آقای حسن بیگی 
در سخنانش به آقای کریمی قدوسی یادآور شد 

که منافع متعدد برجام را نادیده نگیرید.

منتخب مردم در شــورای پنجم با اشاره به 
جلسه میان اعضای شــورای پنجم و شهردار 
تهران گفت: در آن جلســه قالیباف وعده داده 
بود که قراردادهای طوالنی مدت در حال انعقاد 
شهرداری را لغو خواهد کرد و ما به دنبال این 
هستیم که از صحت وعده قالیباف درباره لغو 

قراردادها مطلع شویم.
به گزارش ایلنا، افشین حبیب زاده درباره تاخیر 

در تصویب پیش نویس میثاق نامه شهردار آینده 
گفت:  به واسطه جلســه الویری، رئیس سنی 
شــورای شهر با قالیباف، صورت دستور جلسه 
دیروز تغییر و به مواردی پرداخته شد که باید در 
جلسه مشترک میان قالیباف و الویری به بحث 

گذاشته می شد.
منتخب مردم در شــورای شهر ادامه داد: در 
همین راستا اعضای شــورا پیشنهادها خود را 

برای طرح در جلســه میان الویری و شهردار 
تهران به بحث گذاشتند. اکثر این پیشنهادها 
حول اخبار منتشر شده درباره  انعقاد قراردادهای 
پروانه های ســاختمانی در  طوالنی مــدت و 
شــهرداری بود. به خصــوص موضوعاتی که 
محمد ساالری در گزارش خود در جلسه هفته 

گذشته شورا ارائه کرده بود.
او بــا تاکید بر اینکه شــورای پنجم درباره 

صحت و ســقم این خبرها صدرصد مطمئن 
نیست، گفت: در جلسه ای که نزدیک به یک 
ماه پیش میان اعضای شورای پنجم و شهردار 
تهران برگزار شــد، قالیباف وعده داده بود که 
قراردادهای طوالنی مدت در حال انعقاد را لغو 
خواهــد کرد و ما به دنبال این هســتیم که از 
صحت وعده قالیباف درباره لغو قراردادها مطلع 

شویم.

محمد هاشــمی می گویــد: درحال حاضــر توجه 
بــه وحدت کلمه و انســجام ملی مهم تــر از هر گونه 
ســهم خواهی جناح های سیاسی از کابینه دولت آینده 

است.
به گزارش ایلنا، محمد هاشمی، با بیان اینکه حمایت 
یک یا دو جریان فکــری از رئیس جمهور در انتخابات 
به معنای ســهم داشــتن آن ها از دولت نیست، گفت: 
فضای سیاسی کشور، فضای متکثری است، ما فقط دو 
حزب یا فکر نداریم. ممکن اســت که رئیس جمهور در 
انتخابات مورد حمایت یک یا دو جریان بوده باشــد اما 
وقتی پیروز می شود، او رئیس جمهور یک کشور است. 
بنابراین با توجه به شــرایطی که در داخل کشور داریم 
و شرایطی که در منطقه وجود دارد بهتر است که همه 
سلیقه های سیاســی از انسجام و وحدت ملی حمایت 
کنند تا بتوانیم در برابر زورگویی های مقامات آمریکایی، 
عربستان و اسرائیل ایستادگی کنیم. وی ادامه داد: در 
فضای کنونی بین المللی، وحدت کلمه و انسجام ملی 

از ضرورت های کنونی جامعه ماست که ممکن است با 
به کار گرفتن یک وزیر یا معاونان دیگر این مساله بهتر 
جلو برود. اصل این اســت که دولت، دولت کل کشور 
است و در شرایط فعلی با توجه به مسائل و مشکالتی 
که وجود دارد و موانعی که در برابر دولت و برنامه های 
دولت است، باید همه جریان ها پشت سر رئیس جمهور 
بایستند، به نظر من باید برای همه جریان های سیاسی 
وحدت ملی ارجحیت داشته باشــد نه منافع گروهی 
و فردی. ما االن بیشــتر از هر زمــان دیگری نیازمند 
وحدت و انسجام ملی هستیم تا در برابر شیطنت های 
منطقه ای عملکرد خوبی داشته باشیم. هاشمی با بیان 
اینکه من نمی گویم که رئیس جمهور در چینش کابینه 
به جریان های سیاسی توجهی نداشته باشد، گفت: نگاه 
ملی به این معنا نیســت که نگاه سیاســی در انتخاب 
کابینه وجود نداشــته باشد، نگاه فراجناحی به معنای 
ترکیب نگاه های سیاسی است. قوه مجریه، قوه وسیعی 
در کشور است و امکانات متعددی دارد که می تواند از 
جریان های مختلف سیاسی در آن استفاده کند. اما تفکر 
فراجناحی داشتن به این معنا است که از همه تفکر ها 
در دولت استفاده شود و رئیس جمهور بتواند متناسب 
با ویژگی ها و شایستگی های افراد از افراد بهره ببرد. او 
ادامه داد: در حال حاضر مشکالت اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در کشور ما زیاد است و برای حل این مشکالت 
یک دست کافی نیست و همه باید با همدیگر مشارکت 
داشته باشیم و حمایت کنیم تا بتوانیم بر مشکالتی که 
در کشور وجود دارد پیروز بشویم. دشمن دنبال تفرقه 
در کشور است تا بین مسئوالن اختالف بیندازد که ما 
باید بتوانیم با رفتار درست خودمان اقدامات تفرقه انگیز 
آن ها را خنثی کنیم نه اینکه مدام دنبال این سهم و آن 

سهم از کابینه باشیم.

اسحاق جهانگیری طی پیامی به حجت 
االسالم محتشمی پور تسلیت گفت

زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه 
فراکسیون امید

تا این لحظه خبری از معرفی وزیر زن نیست

در نظرسنجی ها، کارآمدی بر سهمیه 
جناح های سیاسی ارجح است همه مطالب جلسه را می برم بیرون و می گویم

از همه تفکرات سیاسی در کابینه دوازدهم 
استفاده شود

شورای پنجم به 
دنبال لغو قرارداد های 

دقیقه نودی قالیباف
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