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با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی)ره(؛

مراسم عزاداری اربعین حسینی برگزار شد

مراسم عزاداری اربعین سیدالشهدا)ع( با حضور هیئت های دانشجویی در 
حسینیه امام خمینی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در اربعین حسینی علیه السالم، حسینیه امام خمینی )ره( میزبان 
هیئت های دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان دلداده حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( و اصحاب باوفای ایشان، در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی به 

عزاداری پرداختند.
رهبر انقالب اسالمی پس از عزاداری دانشجویان در سخنان کوتاهی، دل های 
پاک، احساسات صادقانه و ایمان زالل جوانان مومن را زمینه ساز جلب تفضالت الهی 
خواندند و برای دستیابی ملت ایران به همه اهداف بزرگ و آرمان های بلند اسالم و 

انقالب اسالمی دعا کردند.
همچنین در این مراسم، حجت االسالم سعدی در سخنانی اربعین را روز بازخوانی 
سنت الهی مبنی بر تحقق پیروزی جریان حق و شکست دشمن دانست و گفت: 
پایه های تمدن حسینی علیه السالم بر اساس ارتباط با خدا و تسلیم در برابر حق، 

زیارت اربعین و ایستادگی در برابر استکبار شکل گرفته است.
آقای سعدی، تمدن سازی با محور اربعین را وظیفه دانشگاه و نخبگان حوزوی و 
دانشگاهی خواند و افزود: رسیدن به تمدن نوین اسالمی مبتنی بر اربعین و فرهنگ 

حسینی علیه السالم باید مسئله امروز دانشگاه باشد.
در این مراسم، آقای میثم مطیعی نیز به ذکر مصیبت و نوحه خوانی پرداخت.

در پایان مراسم، دانشجویان نماز ظهر و عصر را به امامت رهبر انقالب اسالمی 
اقامه کردند.

در واکنش به برخورد با دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز

عارف: حرمت دانشگاه و دانشجو مورد خدشه قرار 
نگیرد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به حضور گشت 
ارشاد در مقابل ورودی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سوهانک گفت: 

نباید حرمت دانشگاه و دانشجو به بهانه های واهی مورد خدشه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در مطلبی در صفحه 
توئیتر خود نسبت به برخورد گشت ارشاد با تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد 
تهران مرکز واکنش نشان داد و نوشت: "حرمت دانشگاه و دانشجو نباید به بهانه های 
واهی مورد خدشه قرار گیرد. هنوز تبعات شکسته شدن قداست دانشگاه در دهه های 
گذشته از یاد نرفته است. نیروی انتظامی تحت عنوان گشت ارشاد یا هر عنوان 
دیگری حق برخورد با دانشجویان در حریم دانشگاه را ندارد." روز گذشته فیلمی در 
فضای مجازی منتشر شد که حاکی از برخورد گشت ارشاد با دانشجوی دانشگاه آزاد 
تهران مرکز واقع در سوهانک را داشت. نیروی انتظامی ارائه توضیحات در این باره را 

موکول به بررسی بیشتر و دقیق تر کرده است.

دراعتراض به شرایط اداره فدراسیون کشتی

بهروز نعمتی از فدراسیون کشتی استعفا کرد
بهروز نعمتی نماینده مجلس و عضو هیات رییسه فدراسیون کشتی استعفا 

کرد.
به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی، عضو هیات رییسه فدراسیون کشتی ، با بیان این که 
»در مسابقات جهانی خوب عمل نکردیم« گفت: بنده چندین بار در جلسات هیات 
رییسه فدراسیون کشتی مطرح کردم که آقای خادم باید تغییری را در نوع مدیریتی 
شان بدهند ولی تغییری صورت نگرفت. وی عنوان کرد: پتانسیل های ما در کشتی 
بسیار قوی و خوب است اما بسیاری از کشتی گیران ما که نام آور و مدال آور بودند 
امروز از کشتی دور هستند و این پتانسیل باید احیا شود. وی با بیان این که »اگر با 
این روند پیش برویم روزگار خوبی برای کشتی نخواهیم داشت«، افزود: اعالم کرده ام 
که هرچه سریع تر می خواهم از هیات رییسه فدراسیون کشتی استعفا دهم و دلیل 
این کارم این است که نتوانستیم از همه توانمندی های مان در کشتی استفاده کنیم.

عضو هیات رییسه فدراسیون کشتی  اظهار کرد: گرفتاری امروز کشتی به همین 
علت است که آقای خادم عقیده دارد تا از طیف خاص استفاده کند. کشتی دایره 

گسترده ای دارد که در تعدادمحدود ۵ یا ۱۰ نفر خالصه نمی شود.
وی در پایان گفت: چرا خیلی از بزرگان کشتی مثل علیرضا دبیر، علیرضا رضایی، 
علیرضا حیدری، حمید سوریان ، محبی ها، ترکان و... در کشتی نیستند؟. شاید به 
عنوان کمیته ها باشند ولی حضورشان به صورت جدی نیست. در کشتی افراد پر 

توان داریم و کشتی در این ۶-۵ نفر خالصه نمی شود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی:

کارکنان بازنشسته تا 15 آذر برای ترک پست های خود 
فرصت دارند

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: آخرین فرصت مشموالن 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای ترک پست های خدمت 15 آذر ماه 

بوده و نظر مجلس در این زمینه تغییری نکرده است.
»محمدعلی وکیلی« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره 
خبر منتشر شده به نقل از وی در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه ضرب االجل  مجلس 
شورای اسالمی برای منع بکارگیری بازنشسته ها تغییر کرده است، افزود: این برداشت 
اشتباه است زیرا قانون منع به کارگیری بازنشستگان از 3۱ شهریور در روزنامه رسمی 
کشور منتشر شده است. وی ادامه داد: طبق قانون مصوبات مجلس ۱۵ روز بعد از 
انتظار در روزنامه رسمی ماهیت اجرایی می یابد. این نماینده مجلس گفت: بنابراین 
مبداء 2 ماه فرصت قانونی برای ترک پست هایی که بازنشستگان در اختیار دارند، از 
۱۵ مهر شروع می شود و ۱۵ آذر پایان می یابد. نماینده مردم تهران، ری، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: تغییر مهلت تعیین شده در قانون جز 
با اصالح قانون میسر نیست. به گزارش ایرنا، قانون اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان ششم شهریور ماه امسال به تصویب شورای اسالمی رسی و 27 شهریور 
ماه رییس جمهوری آن را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد.

بر اساس این قانون که با هدف بکارگیری جوانان در مسئولیت های اجرایی تهیه 
و تصویب شده است، استانداران، سفرا، معاونان وزیران و ایثارگران کمتر از ۵۰ درصد 
مشمول منع بکارگیری بازنشستگان هستند و نمی توان نیروی بازنشسته در این 

مسئولیت ها استفاده کرد.
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واکنش امیرعبداللهیان به قتل عام راهپیمایان اربعین در نیجریه
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل قتل عام راهپیمایان  اربعین  حسینی )ع( در کشور  نیجریه را محکوم کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: » قتل عام راهپیمایان  اربعین  حسینی )ع( 

در کشور  نیجریه  با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست. شیخ  زاکزاکی  دموکراتیک ترین رهبر اسالمی است که از انسانیت دفاع می کند.« 

 شورای اطالع رسانی دولت:

زائران اربعین، خود شاهدان خدمات رسانی دولت هستند

 جهانگیری:

 راهپیمایی اربعین احیاگر اسالم ظلم ستیز است

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت به برخی برنامه های 
تخریبی در صدا و سیما پاسخ داد و تاکید کرد: زائران 

اربعین خود شاهدان خدمات رسانی دولت هستند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در پی پخش برخی برنامه های 
تخریبی در صدا و سیما در جهت انکار و تضییع خدمات رسانی 
دولت به زائران اباعبداهلل )ع( و بازنشر آن در برخی رسانه های 
خاص، دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت بیانیه ای صادر و 
تصریح کرد: اربعین امسال نیز فرارسید و همانند سالیان گذشته 
میلیون ها ایرانی شیفته ساالر شهیدان عازم کربال شدند تا ضمن 
ابراز ارادت عملی به اباعبداله الحسین )ع(، سهمی سترگ در 

برپایی بزرگترین مراسم مذهبی جهان داشته باشند.
این بیانیه می افزاید: در این میان، دولت که برخاسته از مکتب 
سرور آزادگان است و خود را خادم شیفتگان حسینی می داند، 
از ماه ها پیش و درقالب ستاد اربعین همه کوشش خویش برای 
آماده سازی بسترها و زیرساخت های الزم جهت تشرف بیش از 
2 میلیون زائر به سمت عتبات عالیات را به عمل آورده است، اما 
متاسفانه معدودی از رسانه های خاص و در رأس آنها برخی برنامه 
های صدا و سیما در میان تعجب همگان ضمن برقراری ارتباط 
»زنده« به جای پخش برنامه های معنوی و سخنان کارشناسان 
فرهنگیـ  مذهبی، آنتن را در اختیار افراد سیاسی و کینه توز قرار 
داد و آنان نیز کوشیدند با برجسته کردن ناروای برخی حاشیه ها، 
خدمت رسانی خادمان اباعبداله الحسین )ع( به زائران را مخدوش 

و مورد تردید قرار دهند.
در این بیانیه آمده است: به عنوان نمونه، در یکی از این برنامه 
ها که توسط یکی از افراد شهره به مخالفت با دولت، مدیریت می 
شود کارشناس مدعی شد دولتمردان، بهره معنوی از سفره اربعین 

نبرده و صرفا به سفره داری می پردازند.
این بیانیه می افزاید: این رویکرد مغایر منافع ملی در صدا و 
سیما با هدف تخریب و تضییع زحمات و خدمات دولت و ناکارآمد 
نشان دادن آن به جامعه، متاسفانه تبدیل به راهبرد و رویه ای 
ثابت شده و در هر برهه ای به یک بهانه و حتی با توسل به بهانه 

سازی تکرار می شود.
در این بیانیه آمده است: این بار نیز، برخی کاستی ها در ارائه ارز 
به برخی زوار اربعین، دستاویزی شد تا این جریان، تمام خدمات 
ارائه شده از سوی نهادهای دولتی به زوار اربعین حسینی )ع( را 
نادیده بگیرند و این گونه القا کنند که دولت نسبت به مراسم 

پرشکوه اربعین بی تفاوت است.
در بیانیه دبیر خانه شورای اطالع رسانی دولت آمده است: این 
روش که با نادیده گرفتن خدمت رسانی گسترده دستگاه های 
اجرایی و به بهانه برخی کاستی ها- که قطعاً باید برطرف می 
شده ـ دولت، آماج سهمگین ترین تهمت ها، دروغ ها و تخریب 
های جهت دار قرار گیرد، در تعارض آشکار با منویات مقام معظم 
رهبری است که همگان را از آن برحذر داشته اند و بارها خطاب به 

رسانه های تندرو و به ویژه مسئوالن صدا و سیما در این خصوص 
هشدار داده اند که از تزریق ویروس بدبینی در جامعه پرهیز کنند.

این بیانیه می افزاید: عالوه بر این، رویکرد تخریبی مبتنی بر 
دروغ و تجاهل در قبال خدمت رسانی دستگاه های اجرایی در 
حالی است که مدیران و مسئوالن ارشد صدا و سیما و برخی 
رسانه های همسوی آن، به خوبی از خدمات ارائه شده از سوی 
تمام دستگاه های دولتی در همه حوزه ها برای هرچه با شکوه تر 
برگزار شدن مراسم معنوی اربعین حسینی )ع( اطالع دارند و جای 
سئوال است که آیا این آگاهی را به مدیران میانی و زیردستان 
خود منتقل نکرده اند و یا آنها فاقد کنترل بر تولید محتوای برخی 
مدیران خود هستند و سیاست ها از جایی سوای مدیران ارشد به 
مدیران میانی ابالغ می شود که در هر دو صورت، جای ابراز تاسف 
است و می توان رد پای طراحی دشمن یا افتادن در تله دشمن 
برای ایجاد شکاف میان دولت و ملت یا در واقع همان نظام و مردم 

را مشاهده کرد.
در این بیانیه آمده است: به شهادت زائرانی که از خدمت رسانی 
گسترده دولت استفاده کرده اند مدیریت عزیمت و بازگشت بیش 

از 2 میلیون زائر به کشوری دیگر با کمترین هزینه ممکن نیازمند 
هماهنگی ها و اماده سازی زیرساخت های مختلف است و بدون 

دخالت و حضور دستگاههای دولتی امکان پذیر نیست.
این بیانیه می افزاید: در ادامه برای تنویر افکار عمومی ملت 
شریف ایران به طور گذرا به برخی از خدمات ارائه شده دولت در 

هرچه باشکوه تر برگذار شدن این مراسم معنوی اشاره می شود.
»تسهیل صدور و کاهش هزینه روادید ، تامین امنیت توسط 
نیروهای اطالعاتی، انتظامی و نظامی، تقویت زیرساخت ها در 
استان ها و محورهای مرزی همجوار با عراق، ساخت و بهبود 
وضعیت جاده های مواصالتی، پارکینگ ها، کنارگذرها، تامین 
بهداشت محیط، بیمه زائران، ارائه خدمات پزشکی و دارو، توزیع 
آب شرب و بهداشتی، تامین روشنایی برق معابر و مواکب، ارائه 
خدمات مخابراتی شامل اینترنت و مکالمه، تولید و توزیع گسترده 
محتوای معنوی برای بهره مندی زائران عزیز، تسهیل حضور 
زائران اتباع خارجی که نمادی از همبستگی و وحدت را به نمایش 

گذاشت.«
در این بیانیه آمده است: اما این هیاهوی جریان مخالف دولت 

درحالی صورت گرفته است که تنها ساعاتی در ارائه خدمات بانکی 
و تخصیص ارز به زائران محترم آن هم به دالیل مختلف اعم از 
نامساعد بودن شرایط آب و هوایی و توفان صورت گرفته در منطقه 
مرزی، زیرساخت های ضعیف، قطعی برق و اینترنت کشور عراق 
و همچنین عدم تامین ساختمان مناسب برای ایجاد باجه ارائه 
ایجاد شد که  از سوی مسئوالن عراقی، اخالل  بانکی  خدمات 
در ساعات وقفه و برای تسهیل ارائه خدمات مربوطه، مجبور به 
استفاده از ساختمان های نامناسب شد که با تالش مستمر و 
رایزنی های صورت گرفته ساعاتی پس از وقفه، مشکالت و موانع 

مرتفع، و پس از آن ارائه خدمات به نحو شایسته صورت گرفت.
شورای اطالع رسانی دولت ابراز امیدواری کرده است مدیران 
سازمان صدا و سیما، حرمت مراسم معنوی باشکوهی همچون 
اربعین سید و ساالر شهیدان را پاس دارند و اجازه ندهند رسانه 
ملی به تریبون و ابزار تسویه حساب های سیاسی و شخصی برخی 
افراد تبدیل شود و نپذیرند منافع ملی، مصالح انقالب اسالمی و 
نیز اعتبار اعتقادات مذهبی، فدای اهداف جریان ها و افراد تندرو 

سیاسی شود.

معاون اول رییس جمهوری مردمی بودن را از ویژگی های 
اصلی راهپیمایی اربعین دانست و گفت: راهپیمایی اربعین 

احیاگر اسالم ظلم ستیز است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، 
اسحاق جهانگیری صبح امروز - سه شنبه - مصادف با اربعین 
حسینی در بدو ورود به فرودگاه نجف از سوی استاندار نجف و 
رییس نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در عراق مورد استقبال 

قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهوری قرار است تا دقایقی دیگر حرم نورانی 
و بارگاه مقدس امیرالمونین علی )ع( را زیارت کند و پس از آن در 
مسیر نجف به کربال در راهپیمایی بزرگ اربعین شرکت خواهد کرد.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و علی اکبر صالحی 
رییس سازمان انرژی اتمی در این سفر معاون اول رییس جمهوری 

را همراهی می کنند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین پس از ورود به فرودگاه 

نجف اشرف در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: اربعین امروز 
به عنوان یک نماد بسیار مهم در جهان اسالم تبدیل شده است و 
میلیون ها مسلمان عاشق امام حسین )ع( در این روز در مرسم 

اربعین و این راهپیمایی عظیم شرکت می کنند.
وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین پیام های زیادی در زمینه های 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با خود به همراه دارد، اظهار داشت: 
این راهپیمایی به یکی از نمادهای قدرت ملت مسلمان به خصوص 

مردم و دولت ایران و عراق تبدیل شده است.
جهانگیری افزود: مراسم راهپیمایی اربعین احیاگر اسالم ظلم 
ستیز و اسالمی است که به دنبال آزادی و نه گفتن به هر گونه ظلم 
است که حضرت اباعبداهلل )ع( این مکتب را ترویج کرد و این مراسم 
روز به روز پرشکوه تر و با وسعت بیشتری در دنیا معرفی می شود.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به حضور گسترده مردم ایران 
در راهپیمایی اربعین تصریح کرد: بیش از 2 میلیون نفر از مردم 
ایران و عاشقان امام حسین)ع( در یک مقطع کوتاه به عراق سفر 

می کنند تا بتوانند در مراسم راهپیمایی اربعین حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: این انتظار وجود دارد که دولت نیز در این مراسم 
در کنار مردم باشد و حضور من در این سفر بیانگر این است که 
وقتی این تعداد از مردم ایران در این مراسم شرکت می کنند، باید 
اطمینان خاطر داشته باشند که دولت در کنار آنها است و در همه 
صحنه هایی که ملت حضور دارند، دولت نیز آنان را همراهی می 
کند. جهانگیری خاطر نشان کرد: پیام دیگر حضور من در این سفر 
عالوه بر زیارت و شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین این است که 
تشکر قلبی خود را از مردم و دولت عراق به خاطر میزبانی خوب 
از زائران امام حسین )ع ( اعالم کنم. البته در روزهای گذشته با 
نخست وزیر عراق تماس تلفنی داشتم و مراتب قدردانی دولت و 

مردم ایران را از میزبانی خوب عراق اعالم کردم.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ دولتی تاکنون 
چنین میزبانی انجام نداده است که در مقطعی کوتاه پذیرای چندین 
میلیون زائر باشد، تصریح کرد: مردم عراق به خوبی پذیرای زائران 

هستند و هیچ حادثه امنیتی که بر خالف مصالح مردم باشد تا 
کنون رخ نداده که این بیانگر اقتدار دولت عراق است و امیدوارم 
دولت جدید این کشور موفق شود روز به روز پیشرفت بیشتری 

داشته باشد.
اربعین را  از ویژگی های اصلی راهپیمایی  ادامه یکی  وی در 
مردمی بودن این مراسم دانست و گفت: همه کارها و امور و نیز 
برپایی موکب ها و تنظیم برنامه ها به دست خود مردم انجام می 

شود و باید این ویژگی مردمی بودن مراسم اربعین را حفظ کنیم.
جهانگیری افزود: ما به عنوان کشوری که بیشترین زائر را در ایام 
اربعین به عراق اعزام می کنیم باید به دولت میزبان کمک کنیم که 

ویژگی مردمی بودن این مراسم حفظ شود.
معاون اول رییس جمهوری افزود: ما در این سالها صحنه هایی 
از میزبانی مردم عراق دیده ایم که بیشتر به داستان شبیه است که 
این همه اصرار داشته باشند که از زوار امام حسین)ع( پذیرایی کنند 

و آنها را به خانه های خود دعوت کنند.

مجلسی که می خواست در ادامه دومینو شریعتمداری را استیضاح کند، چگونه به او 196 رای داد؟

از فراکسیون های بی وزن تا  مجلس غیرقابل فهم!

دیدار هیئت پارلمانی ایران با رئیس مجلس پاکستان

  مجلسی که در مردادماه با استیضاح وزرای کار و اقتصاد، رکورد روحانی را 
در میزان استیضاح های وزرایش همتراز محمود احمدی نژاد کرد، به هر چهار 

وزیر معرفی شده روحانی رای اعتماد داد. 
مجلس دهم بعد از استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان حسن روحانی را 
هم به مجلس کشاند تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد. از این رفتار نمایندگان 
آغاز دومینوی استیضاخ تعبیر شد، تا جایی که بعضی نمایندگان استیضاح افرادی 
مثل عباس آخوندی یا محمد شریعتمداری را کلید زدند. اما با استعفای هفته 
گذشته این دو استیضاح ملغی شد. به دنبال این دو استعفا، حسن روحانی نیز 
فرهاد دژپسند، رضا رحمانی، محمد اسالمی و محمد شریعتمداری را به عنوان 
وزرای پیشنهادی اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و 
رفاع اجتماعی به مجلس معرفی کرد. در حالی که تحلیل ها حاکی از آن بود که 
از چهار وزیر شریعتمداری و اسالمی راه آسانی برای رای آوری ندارند هر چهار 
نفر از مجلس وزیر بیرون آمدند. موضوع قابل تعجب آنجا بود که چندین روز قبل 
صحبت های جدی بر سر برکناری شریعتمداری بود، اما او توانست با ۱۹۶ رای 
وزیر کار شود. اسالمی هم ۱۵۱ رای موافق به دست آورد. آرای دژپسند و رحمانی 
نیز به ترتیب 2۰3 و 2۰۰ رای بود. رفتار بدون استراتژی اما این تصمیم مجلس 
چگونه قابل ارزیابی است؟ ناصر ایمانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا به 
فرارو می گوید: در مجلس ما نقاط ضعفی وجود دارد که شما یک حرکت های 

باشد در آخرین روز های سال  اگر خاطرتان  از مجلس می بینید.  غیرقابل فهم 
گذشته سه وزیر استیضاح شدند، اما مجلس دوباره به هر سه وزیر رای داد. مثال 
نگاه می کنید فردی مثل آقای آخوندی در این مجلس استیضاح شد، اما ۱۶۵ 
نماینده مجلس از زحمات او تقدیر می کند. در حالی که در مورد وزرای دیگر 
کمتر سابقه وجود داشته که مجلس از وزیر مستعفی آن هم کسی که دوباره در 
آستانه استیضاح بود تقدیر کند. یا مثال آقای شریعتمداری که در آستانه استیضاح 

بود برای یک وزارتخانه دیگر نزدیک به 2۰۰ رای آورد.   
تحلیل گر  این  بی وزنه  فراکسیون های  وزیر جدید  روی چهار  پیش  چالش های 
سیاسی ادامه می دهد: این حرکت ها نشان می دهد که مجلس رفتاری مبتنی بر یک 
استراتژی ندارد. بعضا از این مجلس حرکت های غیرقابل فهمی مشاهده می کنیم. 
مجلس مقداری غیرقابل پیش بینی شده است. این موضوع به دالیل متعددی برمی 
گردد. شاید مجلس از نظر داشتن افراد نخبه و کارشناس مقداری ضعیف است. موضوع 
دیگر به فراکسیون ها مربوط می شود. نه فراکسیون امید، نه مستقلین و نه فراکسیون 
والیی هیچ کدام یک فراکسیونی قوی نیستند که جلسات مستمر داشته باشند و 
افراد داری وزن و ذی نفوذ و سابقه دار در آن باشد. از طرف دیگر فراکسیونی که مثل 
مجالس ششم، هفتم و هشتم اکثریت قاطع باشد نداریم. به این ترتیب شما مشاهده 
می کنید که هر چهار وزیر رای می آورد در حالی که به نظر می رسید حداقل یک نفر 

از آن ها نمی تواند وزیر شود.

اعضای هیئت پارلمانی ایران با رئیس مجلس پاکستان دیدار و در مورد 
آخرین تحوالت روابط تهران - اسالم آباد در حوزه های مختلف گفت و گو 

کردند.
به گزارش ایسنا، نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی از 7 تا 

۹ آبان در شهر گوادر پاکستان برگزار شد.
در این اجالس هیئت های پارلمانی ایران، چین، ترکیه، کامبوج، اندونزی، بحرین، 

اردن، لبنان، عربستان سعودی، تایلند و... شرکت داشتند.

در این نشست ۸ قطعنامه شامل دموکراسی برای توسعه، حکمرانی خوب، 
در  رفاه  ایجاد  فلسطین،  مردم  از  قاطع  حمایت  آسیایی،  پارلمان  تشکیل 
آسیا از طریق دوستی و همکاری پارلمان ها و دولت ها در راستای رفاه در 
آسیا، عملکرد های خوب پارلمانی، تقویت قانون و عدالت مورد بررسی قرار 

گرفتند.
در حاشیه اجالس دیدار با هیات های پارلمانی تایلند، اندونزی، چین و ترکیه برگزار 
شد. در این مالقات ها هیئت پارلمانی کشورمان به آمادگی مجلس برای توسعه 

همکاری های پارلمانی با پارلمان های کشورهای مذکور در جهت کمک به ارتقاء روابط 
در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد.

هیئت پارلمانی کشورمان همچنین با سنجری رئیس مجلس پاکستان و رئیس 
جمهور موقت پاکستان دیدار و در مورد آخرین تحوالت روابط تهران - اسالم آباد در 

حوزه های مختلف گفت و گو کردند.
هیئت پارلمانی ایران را هاجر چنارانی )رئیس هیئت(، علی کاظمی و محمود نگهبان 

سالمی تشکیل می دادند.


