
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در واکنش به محدودیت 
در انتش��ار تصاویر برخی از افراد از سوی قوه قضائیه گفت: 
ما تنها نظام مردمساالر منطقه هس��تیم و قانون اساسی 
مترقی داریم. باید در برخورد با مش��کالت، جایگاه واالی 
نظام و مسئوالن آن که از علمای دین و دانشمندان هستند، 
حفظ شود؛ بنابراین شیوه هایی که درخور و شایسته یک 
سلطان نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و 

بافرهنگ هستیم، نیست. 
نج��ات اهلل ابراهیمی��ان در گفت وگوی مفصل��ی که با 
خبرگزاری ایسنا انجام داده درباره برخی انتقادها راجع به 
عملکرد ش��ورای نگهبان با بیان این ک��ه نقد فعالیت های 
دستگاه های مختلف حکومتی از سوی گروه های سیاسی 
یکی از حقوق قانونی آنها و امری طبیعی اس��ت که خیلی 
وقت ها باید آنها را بش��نویم؛ گفته است: ما باید با شنیدن 
این انتقادات در اصالح سیستم و رویه هایمان تالش کنیم 
اما اگر دیدیم انتقادات بر مبنای یکسری اوهام و تصورات 
باطل اس��ت یا احتماال سیس��تم اطالع رس��انی یا قدرت 
اقناع کنندگی ما اشکال داش��ته باید مشکل را حل کنیم. 
در موارد معدودی هم که ممکن است طرح مطالبی از سر 
لجاجت و دعواهای سیاسی باشد که ما قبال در فرصت های 

مناسب به آنها پرداخته ایم. 
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل برائت و احراز آن 
در تأیید صالحیت ها که از س��وی برخی از رسانه ها مورد 
انتقاد قرار گرفته نیز گفت: حرف من در این باره این است 
که حتی در مورد کسی که صالحیتش تأیید نشده کماکان 
اصل برائت جاری است. این که ما می گوییم اصل برائت در 
احراز شرایط و صالحیت ها مجال کاربرد ندارد به این معنا 
نیست که ما اصال در شورای نگهبان یا در مورد کاندیداها 
اصل برائت را اعمال نمی کنیم، بلکه اگر از ما درباره شخصی 
که صالحیتش احراز نشده بپرسید آیا او مجرم است یا خیر، 
می گوییم اصل بر برائت اس��ت؛ اما مجرم نبودن مساوی با 
احراز ش��رایط مقرر در قانون برای یک منتخب یا داوطلب 

نیست. 
عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان درباره بازنگری قانون 
انتخابات با بیان این که نگاه مج��دد به قوانین مان مفید و 
ضروری خواهد بود، تأکید می کند که ش��ورای نگهبان در 
این زمینه وظیفه ای ندارد. او می گوید: ش��روع یک اصالح 
تقنینی می تواند از جامعه باشد، یعنی ما افکارعمومی را باید 
آماده کنیم. نخبگان و رسانه های ما راجع به آن بحث کنند 
و راجع به تکنیک ها و روش هایی که می تواند در انتخابات 

کارآمد باشد مباحثی صورت گیرد و این مباحثات از طریق 
بدنه کارشناسی به قوه مجریه برود که دولت الیحه بدهد 
یا به نمایندگان مردم داده ش��ود تا آنها طرح تهیه کنند و 
س��پس روال خود را طی کند و آن وقت ش��ورای نگهبان 
وظیفه خود را برای مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی 

انجام خواهد داد.
ابراهیمیان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی 
بر احتمال ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات گفت: 
آدم های متدین جامعه االن ه��م می دانند که از پول حرام 
نباید استفاده کنند، او گفته است: بدبینی باعث شده اتفاقا بر 
آن بخشی که حالل است تمرکز شود تا آن را قانونمند کنند 

وگرنه تکلیف پول حرام که روشن است. 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره بررس��ی و تدوین سیاس��ت های کلی انتخابات در 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام نیز گفته است: ما باید از 
سیاست های کلی به اندازه سیاست های کلی توقع داشته 
باش��یم و این که تعیین سیاس��ت های کلی با تقنین فرق 
می کند. تقنین یعنی ارای��ه راهکارهای جزئی حقوقی که 

طبق قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسالمی است. 
آنچه خط مشی های کلی است جزو اختیارات و وظایف 
رهبری نظام اس��ت که در قانون اساسی پیش بینی شده و 

ایشان می توانند تهیه مقدمات و پیش نویس آن را به مجمع 
تشخیص ارجاع دهند و االن هم مجمع در حال بررسی آن 

است. 
سیاست ها چیزی اس��ت که ما به آن نیاز داریم منتها از 
لحاظ حقوقی به این نکته توجه کنیم که سیاس��ت های 
کلی با قانونگذاری فرق می کند. یعنی م��ا نمی توانیم در 
سیاست های کلی، وارد راه حل های جزئی شویم زیرا ورود 

در جزییات در صالحیت قوه مقننه است. 
ابراهیمیان در واکنش به ادعای محمدرضا رحیمی مبنی 
بر پرداخت مبالغی به برخی از نمایندگان و این که این امر 
چه تأثی��ری در بحث احراز صالحیت ها می تواند داش��ته 
باشد گفته است: مسائل حاشیه ای پرونده مورد اشاره هنوز 
مورد رس��یدگی و صدور حکم قرار نگرفته است اما اگر به 
این پرونده رسیدگی شود یا این که در جریان رسیدگی ها 
با دالیل غیرقابل انکار معلوم شود فرد یا افرادی به صورت 
آگاهانه پول حرام دریافت کرده اند، ش��خصاً به عنوان یک 
عضو شورای نگهبان باالترین حساسیت ها را حتی نسبت 
به یک ریال که آگاهانه از مال حرام تحصیل شده باشد چه 
در این پرونده و چه در پرونده های دیگر نشان خواهم داد. 
او گفته است حتی اگر رسیدگی قضایی صورت نگیرد، اما 
دالیل روشنی داشته باشیم که کسی مال حرامی را آگاهانه 

دریافت کرده، می توانیم به آن ترتیب اثر دهیم. 
وی همچنین درباره اجازه ورود به انتخابات به محکومان 
حوادث  س��ال 88 گفت: چه در مورد کسانی که در قضیه 
88 بودند و چ��ه در مورد دیگران معیارمان این اس��ت که 
رفتار اینها مصداق وجود سوابق س��وءقضایی که »مانع« 
تلقی می شود، اس��ت یا خیر؟ بنابراین معیارهای ما تغییر 
نخواهد کرد مگر این که قانون اصالح ش��ود. پس معیارها 
همان هاست و فقط مصادیق با توجه به رفتارهای جدیدی 
که افراد داشته اند بررسی می شود. ضمن این که هیچ کدام 
از برچسب هایی که گروه های مختلف به همدیگر می زنند 
معیار داوری ما نخواهد بود بلکه ما به رفتارهای واقعی افراد 

توجه می کنیم. 
ابراهیمیان گفته است: خواهشم این است که هیچ کدام 
از گروه های سیاس��ی با این عناوین، گروه ه��ای دیگر را از 
تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان نترسانند؛ زیرا شورای 
نگهبان به این برچسب ها توجه نمی کند بلکه پایبند ضابطه 

است. 
عضو حقوقدان ش��ورای نگهب��ان درب��اره محدودیت 
انتش��ار تصویر یا اخبار مربوط به برخی افراد که از س��وی 
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده و این که 
آیا این محدودیت بر موضوع بررس��ی صالحیت ها توسط 
ش��ورای نگهبان تأثیرگ��ذار خواهد بود گفته اس��ت: این 
موضوع بحث ما نبوده اس��ت. اصوال هر فعلی در جامعه ما 
چه توسط افراد و چه توس��ط رسانه ها مباح و مجاز است و 
این »ممنوعیت فعل« است که به »دلیل« نیاز دارد. دلیل را 
قوانین عادی تعریف و تبیین می کنند؛ یعنی افعال مجرمانه 
و ممنوع توس��ط قانون مشخص می ش��وند و دل بخواهی 
اشخاص و افراد نیست.   او می گوید: ما یک شورای امنیت 
ملی داریم که باید وظایف آن را به نحو مش��خص و معین 
در اصل مربوط به آن در قانون اساس��ی و قوانین مربوط به 
مطبوعات جس��ت وجو کرد. همچنین ی��ک قوه قضائیه 
داریم که کارش برخورد با جرم و پدیده مجرمانه اس��ت و 
یک وظیفه پیشگیری هم دارد که آن هم باید در چارچوب 
قانون باشد.  سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرده است: 
در خارج از چارچوب های قانونی امروزه دیگر برخورد با یک 
مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، 
اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل 
نمی شود؛ زیرا هم س��طح دانش و فهم مردم ما از شرایط و 
اوضاع و احوال باال رفته و هم ش��اید برخی از این ش��یوه ها 

برازنده نظام جمهوری اسالمی ایران نباشد. 

کوتاه از بهارستان

گپ واکنش سخنگوی شورای نگهبان به محدودیت 
انتشار تصاویر برخی افراد

   با قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن مشکل حل نمی شود

رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: در مهمترین پروژه دولت 
که تالش می شود به س��رانجام برسد و تیم مذاکره کننده هسته ای نیز مورد 
حمایت رهبری است، باز این دلواپسان چه برسرشان می آورند و با نتانیاهو 

همزبان شده اند. 
به گزارش ایسنا، آیت اهلل اکبر  هاشمی رفسنجانی در همایش ملی توسعه 
پایدار و متوازن منطقه ای اظهار کرد: در شرایط کشور همدلی ملت برای ما 
خیلی مهم اس��ت، البته االن به هر دلیلی این همدلی مقداری آسیب دیده 

است. 
وی افزود: نتانیاهو آن ج��ا اوباما را تهدید می کند و این جا هم دلواپس��ان 
می گویند که ما اسرار را می گوییم، البته ما نمی دانیم این چه سری است، تا تیم 
مذاکره کننده با طرف مقابل که آنها هم شیطنت می کنند به نتایجی می رسد، 
بعضی از این دلواپسان به جای اس��تقبال در فرودگاه می آیند و حرف هایی 
می زنند. تریب��ون مجلس هم که باز اس��ت و هرچه بخواهن��د می گویند و 

میلیون ها نفر از مردم می شنوند و بعضی از دروغ ها نیز باور می شود. 
هاشمی ادامه داد: انتقاد سازنده باید مطرح شود ولی کارشکنی نباید انجام 
شود، ما امروز با این همه فشار بین المللی مواجهیم اما در داخل فشار بیشتری 
وجود دارد و یکسری آدم هایی هستند که خیلی آسان آمدند و جایگاهی پیدا 
کردند و حرف هایی می زنند، اگر کسی حرف منطقی دارد باید بزند و جواب 
بگیرد که این همان انتقاد سازنده است، اما تخریب با انتقاد فرق می کند و در 
فضای تخریب دشمنی، کینه و یاس به وجود می آید و موجب ضرر عمومی 

جامعه می شود. 
وی همچنین یادآور شد: ان شاءاهلل این عده خودشان را تغییر بدهند مثال 
می بینیم مقابل چه اختالس هایی که برخی شخصیت های بزرگ انجام دادند 
س��کوت کردند، اما در جایی که به خاطر حفظ کشور و منافع مردم فعالیتی 
صورت می گیرد، این چنین س��روصدا می کنند. ما باید محیط دانشگاه ها را 
آزاد بگذاریم تا بحث ها انجام شود، البته بحث با زبان نرم به طوری که دلسوزانه 
هدایت صورت گیرد و استاندارها نیز نباید تحت تأثیر تندروها و برخی از نهادها 
در استان هایشان قرار بگیرند. متاس��فانه آنها که سهمی در مبارزه نداشتند 

امروز پیدایشان شده و مزاحم دولت می شوند که نباید این اتفاق بیفتد. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره همایش ملی توسعه پایدار و 
متوازن منطقه ای گفت: اصول مساله توازن منطقه ای و توسعه دانش محور 
که خوشبختانه در این سال ها مجمع تشخیص مصلحت روی آن کار کرده و 
خدمت رهبری فرستاده و ایشان هم تأیید و ابالغ کرده اند آماده است. ما مسأله 
آمایش سرزمینی را با دقت طی 2 تا 3 سال در کمیسیون زیربنایی مجمع که 

خود من مسئولیتش را برعهده داشتم بررس��ی کرده و می دانیم که ایران از 
لحاظ بنیه طبیعی و شرایط جغرافیایی و نیروی انسانی نیرومند است. 

وی ادامه داد: پیش از این ما س��ند چشم انداز 20ساله را نوشتیم که البته 
آلترناتیوی برای برنامه تمدن بزرگ اس��المی بود که در دولت س��ازندگی 
طراحی کرده رهبری هم اس��م آن را حیات طیبه گذاشتند. ما در این سند 
که از پایین شروع کردیم، از فرمانداران و استانداران خواستیم که امکانات و 
ظرفیت ها، نیازها و موانع شان را برای ما بفرستند تا جمع بندی و تصمیم گیری 
کنیم ولی با پایان دولت ما به اجرا نرسید و بعد از من دیگر این فکر انجام نشد. 

هاش��می افزود: در مجمع به این فکر افتادیم که سند چشم انداز توسعه را 
به عنوان سند باالدستی مس��ئوالن مطرح کنیم و به رهبری هم گفتیم که 
خود ایشان نیز در ذهنشان چنین چیزی بود. برنامه ای نوشته شد که برنامه 
عملیاتی بسیار خوبی بود اما متاسفانه دولت وقت عقیده ای به آن نداشت و 
پس از برآورد تنها 23 درصد این برنامه عملی شده بود که اگر آن را همین طور 
رها هم می کردیم به همین میزان عملی می شد. هرچند هنوز چندسالی از 

این چشم انداز باقی است و شما می توانید آن را به سرانجام برسانید. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد:  اخیرا مس��أله توسعه 
دانش بنیان را مطرح کرده ایم چون در گذشته معموال از مواد و ماشین آالت 
بیشتر استفاده می کردیم و نقش نیروی انسانی کم و بهره وری ضعیف بود. 
طبق برآورد 2/5 درصد از رشد اقتصادی می تواند با بهره وری تأمین شود که 
این فقط یک ادعا نیست. اگر همان چشم انداز عملی می شد ما به آن نقطه ای 
که در چشم انداز تعیین ش��ده بود یعنی مقام اول توسعه در منطقه در  سال 
1404می رسیدیم ولی من تاسف می خورم که عدم توجه به آن سند باعث 
شد که از آنجایی هم که بودیم عقب بمانیم و ترکیه و عربستان از ما جلو زدند. 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مس��أله نقدینگی اشاره کرد 

و گفت: زمان ما نقدینگی بین 60 تا 70 هزار  میلی��ارد بود و االن به 700 هزار  
میلیارد رس��یده. باید پرس��ید که این همه نقدینگی کجاس��ت. قطعا زیر 
متکای مردم یا در گاوصندوق نیس��ت. این پول ها در بانک هاست و باید دید 
کجا مصرف می شود. آنها که پول گرفته اند و پس نداده اند پولشان کجاست. 
چون اگر تبدیل به کاال و کارخانه شده باشد، باز این پول به بانک برمی گردد 
و بانک ها باید جواب بدهند که این پول ها را چه کار می کنند. اگر شما جواب 

گرفتید به من هم بگویید چون هنوز در این باره جوابی نگرفته ام. 
هاشمی در ادامه تأکید کرد:  استان ها باید با هم تعامل داشته باشند تا توسعه  
هماهنگ پیش برود. بروکراسی نحس از مش��کالت بسیار جدی است که 
متاسفانه فساد هم به آن اضافه شده و مردم باید برای انجام امورشان بارها و 
بارها به ادارات مراجعه کنند. ما باید این مشکل را برطرف کنیم. ضمن این که 
سیاس��ت های اصل 44 اگر به درستی اجرا شود بس��یاری از مشکالت حل 
خواهد شد. اما اولین بمبی که در اصل 44 گذاشتند همین سهام عدالت بود 
چون کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند نمی تواند با هر کسی شریک 

شود. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خطاب به استانداران عنوان 
کرد: االن سیاست های اصل 44 وجود دارد که آقا هم از آن پشتیبانی می کنند 
و خیلی از کارها را مردم می توانند خودشان انجام دهند، البته باید به آنها اجازه 
دهید و فقط موانعشان را برطرف کنید. االن خیلی بهتر از بعد از جنگ با کمک 
مردم می توانید کشور را به یک کارگاه بزرگ تبدیل کنید. با اراده ای که دیده 
می شود می توان کار کرد به شرطی که فعالیت های جدی صورت گیرد و مردم 
از فعالیت ها مطلع شوند. معتقدم با فراهم ش��دن شرایط می توان چیزهای 

زیادی عرضه کرد تا جامعه از خدمات استفاده کند. 
در ادامه این همایش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز با بیان این که 
در سند چشم انداز و برنامه 5ساله مقوله تعادل و توازن منطقه ای به روشنی 
ترسیم شده است، گفت: در عمل به ش��دت با عدم توازن و تعادل منطقه ای 
مواجه ایم که علت اصلی آن نظام دیوانساالری حاکم بر نظامات اصلی کشور 
همچون نظام بودجه ریزی، نظام برنامه ریزی، نظام سیاس��ت پولی و مالی و 
اداری است. اگر خواستار تغییر هستیم باید تالش کنیم در نظام ها تغییر ایجاد 
کنیم. رحمانی فضلی تصریح کرد: عدم توازن منطقه ای موجب شده که در 
تولید ناخالص داخلی کشور هم تغییراتی ایجاد شود برای مثال تولید ناخالص 
داخلی در تهران یک چهارم است. تهران 57 درصد و اصفهان به عنوان استان 
دوم کشور 7 درصد تولید ناخالص داخلی دارد یا 20 درصد جمعیت کشور در 

سه یا چهار شهر متمرکز شده است.

آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی مطرح کرد 

انتقادسازندهبهجایکارشکنیدربارهمذاکراتهستهای
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علی خرم: 

سفر نتانیاهو به واشنگتن نشانه ای از 
توافق احتمالی در فروردین ماه است

ش�هروند| مقامات رژیم 
رأس  در  و  صهیونیس��تی 
آنان بنیامین نتانیاهو بسیار 
امیدوارند تا در پی سخنرانی 
او در کنگره آمریکا که پیش 
از آغاز باع��ث اختالف میان 
کاخ س��فید و کنگره ش��ده 
توافق هسته ای احتمالی میان ایران و 1+5 با شکست 
مواجه شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران همین 
تالش ها را نش��انه نزدیک شدن بیش از پیش مواضع 
ای��ران و آمریکا در مذاک��رات به یکدیگ��ر می دانند 
و می گویند همین س��فر یکی از نش��انه های توافق 
احتمالی در فروردین ماه اس��ت. علی خرم دیپلمات 
س��ابق وزارت امور خارجه به »ش��هروند« می گوید: 
نتانیاهو در اثر این توافق نمایندگی آمریکا در منطقه 

را از دست خواهد داد. 
به نظر شما سفر نتانیاهو به آمریکا و سخنرانی 
وی در کنگ�ره را می ت�وان نش�انه ای مبنی بر 
احتمال تواف�ق نهایی می�ان ای�ران و آمریکا 

دانست؟
مذاکرات از دوهفته گذشته براساس اصول کلی به 
تفاهم طرفین رسیده و قرار شده تا اواخر فروردین ماه 
توافق نهایی اعالم ش��ود. در عین  ح��ال هر دوطرف 
بسیار محتاط هستند که نتانیاهو و اسراییل نتوانند 
خدشه ای به این توافق وارد کنند. سفر نتانیاهو هم به 
دلیل آن است که در آخرین لحظات از هرگونه توافق 
هسته ای ایران و آمریکا جلوگیری کند و از سوی دیگر 
روابط میان ایران و آمریکا دوستانه نشود و در مسأله 

خاورمیانه با هم قرار مشترک نگذارند.
شخص نتانیاهو چه منافعی را در برهم خوردن 

این توافق برای خود تعریف کرده است؟ 
به اعتقاد من نتانیاهو می خواهد نمایندگی آمریکا را 
در خاورمیانه برعهده داشته باشد، آمریکا نیز با توجه 
به مس��ائلی که نتانیاهو در خاورمیانه به وجود آورده 
دیگر نمی خواهد چنین سمتی را به وی محول کند. 
از س��وی دیگر توافق ایران و آمریکا و دوستانه شدن 
روابط میان دو کش��ور می تواند منافع اسراییل را در 
منطقه به خطر بیندازد زیرا صهیونیست ها بسیاری 
از حمایت های آمریکا و غرب را به بهانه ایران هراسی 

به دست آورده اند. 
اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم 

نتانیاهو تا چه اندازه توان تغییر معادله را دارد؟
حقیقت این است که برای تخریب کردن احتیاجی 
به زمان و انرژی زیادی نیست، ساختن است که زمان 
می برد. او می تواند با س��عایت و دروغگوی��ی اوباما را 
متهم به پنهانکاری در قضیه توافق هسته ای با ایران 
کند و نمایندگان جمهوریخواه کنگره نیز این موضوع 
را خواهند پذیرفت. جان کری روز گذشته نسبت به 
همین موضوع هشدار داده و گفته بود نتانیاهو ممکن 
است بعضی اطالعات گزینشی را مطرح کند که باعث 
سوءتفاهم نمایندگان شود. او حتی می تواند مطالبی 
را بیان کند که باعث به وجود آمدن س��وءتفاهم هایی 
در ایران بش��ود مثالً بگوید دولت روحانی فالن تعهد 
را در مذاکرات داده و در ایران هم عده ای هس��تند که 
منتظرند دشمن از این سخنان بگوید تا با دستاویز قرار 

دادن آن دولت را تحت فشار قرار دهند. 
دس�ت نتانیاهو در راستای رس�یدن به این 
هدف و متقاعد کردن نمایندگان جمهوریخواه 

چقدر پُر است؟ 
حقیقت امر این است که او چندان نیازی به دست 
پُر ندارد. نتانیاهو مدت هاست که درباره فعالیت های 
صلح آمیز هس��ته ای ای��ران دروغ می گوی��د و ظاهرا 
کس��ی هم دروغ های او را به وی ی��ادآوری نمی کند. 
دو س��ال پیش او در س��ازمان ملل یک طرح نقاشی 
شده نش��ان داد و گفت ایران تا تابس��تان  سال آینده 
به بمب هس��ته ای دس��ت پیدا می کند. یک س��ال و 
بیشتر گذشت اما چنین اتفاقی نیفتاد یا لپ تاپی که 
می گویند اطالعات مربوط به تس��لیحات هسته ای 
در آن نگهداری می ش��ود. در جهان کسی به نتانیاهو 
نمی گوید این دروغ ها را باید اثبات کنی اما از جمهوری 

اسالمی می خواهند درباره این دروغ ها پاسخ بدهد. 

مسعود پزشکیان و موید حسینی صدر از 
نمایندگان مجلس نهم در نامه ای به رئیس 
قوه قضائیه خواس�تار رس�یدگی به برخی 
اخبار درخصوص دریافت پول از سوی خود 
از محمدرض�ا رحیم�ی و رس�یدگی به آن 
شدند. در بخشی از این نامه آمده است: احتراما 
به اس��تحضار می رس��اند از آن جای��ی که برخی 
سایت های بدون شناسنامه به دروغ نام اینجانبان 
را در لیست جعلی دریافت کنندگان پول از آقای 
رحیمی قرار دادند و این مسأله باعث رنجش خاطر 
موکالن عزیزمان گردیده اس��ت، لذا به پیشنهاد 
و اصرار موکالن، دوس��تان و طرف��داران بزرگوار 
درخواست می نماییم دس��تور فرمایید فهرست 
اسامی افرادی که از آقای رحیمی پول گرفته اند 
اعالم شود و با گردانندگان سایت هایی که به دروغ 
و جعل، نسبت به اینجانبان تهمت و افترا زده اند، 
برخورد قانونی الزم انجام ش��ود تا ناراحتی بحق 
موکالن آگاهمان برطرف گشته و شفافیت الزم در 

فضای رسانه ای انجام شود. )خانه ملت(
ارس�ان فتحی پ�ور رئیس کمیس�یون 
اقتصادی مجلس ش�ورای اسامی: بعضی از 
نمایندگان گزارشی در مورد وضع بنیاد تعاون ناجا 
تهیه کرده اند و مطالب��ی در مورد این بنیاد اعم از 
بحث های مالی و مسائل دیگر دارند که این موضوع 
در جریان تحقیق و تفحص پیگیری خواهد شد. 
در صورت ارجاع تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون 
ناجا به کمیسیون اقتصادی، ما این موضوع را در 
دستورکار قرار می دهیم تا به گزارشات واصل شده 

در این رابطه رسیدگی شود. )ایسنا(
دیوارکش�ی اطراف س�اختمان مجلس 
به بهانه مس�ائل امنیتی: اط��راف مجلس در 
حال پوشیده ش��دن با یک حصار آبی رنگ است؛ 
مهندسانی که مسئول اجرای این پروژه هستند، 
می گویند  در حال س��اخت دیوار به دور مجلس 
هستند و گویا قرار اس��ت، حصار نرده ای مجلس 
برداشته و دیوار جایگزین آن شود. بهروز نعمتی 
سخنگوی هیأت رئیسه نس��بت به موضوع ابراز 
بی اطالعی ک��رده و ضمن بی اهمیت دانس��تن 
موضوع گفته است: زمانی که از قضیه باخبر شد، 
درخصوص اطالع رسانی آن اقدام خواهد کرد در 
عین  حال یکی دیگر از مدیران مجلس  گفت: این 
موضوع مربوط به مسائل امنیتی است و به همین 
دلیل، کسی از هیأت رئیسه تمایلی به اظهار نظر 
در این باره ن��دارد، ولی دالیل امنیتی باعث ایجاد 
دیوار به دور مجلس شده است. او می گوید: دلیل 
کشیدن دیوار این است که هرکس می خواهد وارد 
مجلس شود، از یک ورودی مشخص بتواند وارد 
و خارج شود. همچنین محوطه مجلس هم برای 
کس��انی که خارج از مجلس هستند، قابل دیدن 

نباشد. )تابناک(

خبر

دادستان کل کشور: 

تحقیقات پرونده وام 6 هزار و 
پانصد میلیارد تومانی آغاز شده است

دادس��تان کل کش��ور با تأکید بر این که تحقیقات 
پرون��ده وام 6500 میلیاردی آغاز ش��ده، گفت: پس از 
این که تحقیقات به نتیجه رسید درخصوص این پرونده 
اطالع رس��انی صورت می گیرد.  به گزارش خبرگزاری 
میزان، حجت االس��الم سیدابراهیم رئیسی در حاشیه 
دهمین نشست تخصصی فرماندهان و روسای پلیس 
پیشگیری در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر گفته 
اس��ت: همان طور که س��خنگوی قوه قضائیه گفته اند 
تحقیقات آغاز ش��ده و من تنها می توانم بگویم پس از 
این که تحقیقات به نتیجه رسید اطالع رسانی صورت 

می گیرد.  

مشاور رئیس جمهوري: 

باید به دنبال ایجاد شکاف در زنجیره 
ناکارآمد تصمیم گیری ها بود

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در آخرین پست 
فیس بوکی خود به کارآمدی و مش��روعیت در نظام 
سیاسی کشور و ارتباط آن با دانش و دانشگاه پرداخته 
است. به گزارش خبرآنالین حس��ام الدین آشنا در 

صفحه فیس بوک خود نوشت: 
 اگر کارآمدی و مشروعیت مبنای توانایی حکومت 
باشند، باید نس��بت حکومت با جامعه تعریف شود. 
در حقیقت اگر حکومت نتواند نس��بت خ��ود را با 
جامعه مش��خص کند و برای تصمیم گیری تنها به 
منابع سخت اکتفا نماید؛ همیش��ه متهم است که 
در تصمیم گیری های خود منافع گ��روه و جناحی 
را مدنظر قرار داده است. برای فهم چگونگی توجیه 
اولویت ه��ای تصمیم گیری در یک کش��ور تحلیل 
ضعف و قدرت دستگاه ها ضروری است. در چارچوب 
قدرت، دستگاه هایی که قدرتمند هستند، روزبه روز 
قوی تر و دس��تگاه هایی که ضعیف هستند به مرور 
ضعیف تر خواهند شد. باید به دنبال ایجاد شکاف در 
زنجیره ناکارآمد تصمیم گیری ها بود تا صدای همه 

شنیده شود.

یک میلیارد دالر برای تقویت بنیه 
دفاعی به نیروهای مسلح اختصاص 

یافت
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جلسه 
علنی روز گذشته خود تبصره الحاقی به ماده واحده 
الیحه بودجه  سال 1393 کل کشور را بررسی کردند. 
به گزارش تس��نیم، طبق مصوبه مجلس در تبصره 
الحاقی 10 الیحه بودجه مقرر شد مبلغ یک میلیارد 
دالر یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت 
تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مس��لح قرار 

گیرد.

ادامه از صفحه اول

ماست ها را کیسه کردند!
مي گوین��د که آدم ها دچار نوس��تالژي مي ش��وند، 
ولي نوس��تالژي ش��یوه هاي برخورد حکام قاجاریه با 
م��ردم؛ نهایت فروماندگ��ي و حضیض اس��ت. وجود 
مختارالس��لطنه ها متناس��ب حکومتي است مشابه 
حکومت قاجاریه و اگر کس��ي خواهان یک حکومت 
م��درن و دموکراتی��ک اس��ت، نه تنها نبای��د نبودن 
مختارالس��لطنه ها را حیف بداند، بلکه باید از شنیدن 
چنین داستاني غصه دار ش��ود و از خود بپرسد که چرا 
چنین کس��اني بر مردم ایران حکوم��ت مي کرده اند. 
مش��کل نبودن مختارالس��لطنه ها نیس��ت. مشکل 
اصلي وجود چنین نگرش��ي اس��ت که زمینه را براي 
ظه��ور مختارالس��لطنه ها فراه��م مي کن��د. وجود 
مختارالسلطنه ها، موجب نمي ش��ود که افراد خطاکار 
ماس��ت های خود را برای همیشه کیس��ه کنند، اگر 
یک روز ماس��ت خود را کیسه کنند، فردا با رشوه، دم و 
دستگاه مختارالسلطنه ها را مي خرند. مختارالسلطنه اي 
که از س��وي س��لطان، مختار ب��ه هر کاري اس��ت، به 
راحتي ب��ا خطاکاران کنار خواهد آم��د، و در این میان 
ش��هروندان س��الم و خیرخواه هس��تند ک��ه مجبور 
مي شوند ماس��ت هاي خود را در برابر مختارالسلطنه 
کیسه کنند. اگر ما از سیاست هاي دهه گذشته درس 
نگرفته باشیم، همیشه این خطر وجود دارد که دوباره 
 با دستان خودمان، مختارالسلطنه ها را در دامن خویش

 پرورش دهیم.

خبر
حمیدرض��ا آصف��ی با اش��اره ب��ه صحبت های 
رئیس جمه��وری مبنی بر این که دی��وار تحریم ها 
شکسته شد، اظهار کرد: دیوار تحریم ها ترک خورده 
چراکه تحریم های جدید وضع نشده است باالخره 
فضا نسبت به یک س��ال و نیم پیش بهتر شده و در 
این شکی نیس��ت که این معلول چند علت است. 
ما اگر بخواهیم به آن تَه داستان برسیم که حقوق 
ما به عنوان یک عضو NPT به رسمیت شناخته و 
تحریم ها برداشته شود به نظرم این روزها، روزهای 
تعیین کننده اس��ت. این روزها شب قدر مذاکرات 
هسته ای است یعنی سرنوشت  در این روزهای اخیر 

تعیین می شود اما معلوم نیست چه می شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس، آصفی با اش��اره ب��ه این که 
تی��م مذاکره کننده به خودباوری رس��یده اس��ت، 
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یک مرحله ای و دو مرحل��ه ای را مطرح کردند، به 
داد مذاکرات رسیدند. به نظر من همین اقدام مقام 
معظم رهبری س��بب ش��د که مذاکرات روی ریل 
اصلی خ��ود قرار بگیرد و ای��ن خیلی کمک کننده 
بود. غربی ها پیام را گرفتند به همین دلیل تعداد و 

زمان بندی مذاکرات را تشدید کردند. 
او افزود: چرا تیم های قبلی ما نتوانستند مذاکرات 
را به نتیجه برس��انند. این به این دلی��ل نبوده که 
قبلی ها نمی خواستند  یا   از ظرفیت خود استفاده 
نمی کردند بلکه مش��کل ط��رف مقابل اس��ت و 

ای��ن کار را پیچی��ده می کند. اگ��ر آمریکایی ها به 
واقعیت های موجود آن گونه که هس��ت نگاه کنند 
و از توهم بیرون بیایند مذاکرات به نتیجه می رسد 
اما اگر نه و بخواهند مانند گذشته عمل کنند، کار 
س��خت می ش��ود.  آصفی در بخش دیگری از این 
گفت وگو یادآور شد: اگر بخواهم مشکالت داخلی را 
دسته بندی کنم چهار دسته برای آن خواهم داشت.

 ابت��دا س��اختار غلط اقتصاد اس��ت چ��ون این 
ساختار با اقتصاد مقاومتی منطبق نشده است. دوم 
سوءمدیریت، دیگری فس��اد و رانت خواری بیش 

از حد و آخرین دسته نیز مربوط به تحریم هاست. 
تحریم ها بی تأثیر نبوده اما این که ما بخواهیم بگوییم 
همه مشکالت ناش��ی از تحریم هاس��ت این یک 
ارزیابی دقیقی نیس��ت. شما می توانید کار میدانی 
دقیق انجام دهید که هرک��دام از اینها چند درصد 
تأثیر داشته اس��ت. من معتقدم تأثیر تحریم ها در 

اقتصاد کشور بین 20 تا 25 درصد است. 
او همچنین در م��ورد ق��دم زدن ظریف و کری 
هم خاطرنش��ان کرد؛ نف��س ق��دم زدن مخالف 
نیستم. وقتی نظام اجازه داد مذاکره کنند مذاکره 
می شود؛ حال وقتی طرف های مذاکره به این نتیجه 
رسیده اند که فضا سنگین شده تصمیم به قدم زدن 
گرفته اند؛ البته من به بچه های وزارت خارجه گفتم 
که این قدم زدن غیرضروری بود اما از این طرف هم 

مخالفان دنبال مچ گیری بودند. 

سخنگوی اسبق وزارت خارجه: 
این روزها شب قدر مذاکرات هسته ای است


