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در گفت و گوی « ایران» با سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی مطرح شد

شناسایی  ۳۶نفر مرتبط با ترور سردار سلیمانی

بگویند راهکارشان برای رفع تحریم ها چیست؟ صادرات نفت را چگونه احیا می کنند؟ کسری بودجه را چگونه جبران می کنند؟ منابع ارزی را چگونه تأمین می کنند؟

٭٭٭

ëëارزیابیشماازنامهرؤسای 12کمیسیون
تخصصی مجلــس به رئیــس جمهوری
چیست؟ به نظرتان چه مسألهای در این
نامهحائزاهمیتبیشتریاست.
اولین مسأله درباره این نامه پیام آن
اســت که به نظر من کامالً روشــن است.
از نظر سیاســی این نامــه میخواهد این
پیــام را بدهد که سیاســتگذاران مجلس
بنا دارند تا بهســمت یک تنش سیاســی
جدید در کشــور بروند .در شــرایط فعلی
هم این پیام به نظرم آثار حادی خواهد
داشــت .به هر حال در شــرایط کنونی به
نظر می رســد مجلــس تصمیــم گرفته
تا راهبرد اســتفاده از مشــکالت عمومی
کشــور به نفع منافع جناحــی را در پیش
بگیــرد .ایــن بهنظر مــن عیانترین وجه
ایــن نامه بود و گمان میکنم با این نامه
همان تعارفات نیم بند هم کنار گذاشته
شــدهاند و احتمــاالً اگــر ایــن وضعیــت
کنترل نشــود ،در شــرایط فعلــی تحریم
و کرونــا ،بــاری روی بــار مملکــت اضافه
خواهد شد.
ëëدرایننامهچندمسألهمجزاوجوددارد
که میتوانند محل تحلیل و تفسیر باشند.
اول از همه زنهار دادن به رئیس جمهوری
درباره شــیوه مدیریت کشــور و هشدار به
او بــرای در پیــش گرفتــن روش مدیریت
جهادیاست.اینچقدرمنطقیاست؟
ببینیــد از نظــر منطقــی بــه نظر من
ایــن نامــه دچــار ضعفهــای جــدی
اســت .از جملــه اینکه رئیــس جمهوری
و دولــت متعهد به برنامههایی هســتند
که خودشــان در دو انتخابات اعالم کرده
و بابــت آنهــا رأی گرفتهانــد نــه برنامــه
سیاســی کســانی که رقیــب آنهــا بودند.

مجید انصاری :نامه موسوی خوئینیها نظر مجمع روحانیون مبارز نیست
گروه سیاســی /نامه سید محمد موسوی
خوئینیها عضو ارشد مجمع روحانیون
بــه رهبــر معظــم انقــاب واکنشهــای
انتقــادی از هــر دو جناح کشــور را در پی
داشــته اســت .عالوه بر روزنامــه کیهان
که روز یکشــنبه پاسخ تندی به این نامه
داد ،روزنامــه ســازندگی ارگان حــزب
اصالحطلــب کارگــزاران ســازندگی هم
در شماره دیروز خود با انتقاد از موسوی
خوئینیهــا نامــه نــگاری او را مصــداق
رادیکالیســم خوانــد .دیــروز البته مجید
انصــاری عضــو دیگر مجمــع روحانیون
مبــارز تأکیــد کرد کــه محتوای ایــن نامه
ارتباطــی به این تشــکل سیاســی ندارد.
توگــو بــا ایرنــا گفته کــه نامه را
او در گف 
در فضــای مجــازی خوانــده و این اقدام
تصمیــم شــخصی موســوی خوئینیها
بــوده و نظر مجمــع روحانیون نیســت.
عالوه بر اصولگرایان که از در مخالفت و
انتقاد به موسوی خوئینیها درآمدهاند،
اصالحطلبــان هــم نظر خوشــی درباره
این نامه و تأثیرگذاری مثبت آن ندارند.
احمــد زیدآبــادی ،تحلیلگر سیاســی به
ســایت انصــاف نیــوز گفته اســت« :این
نامهها بخصــوص از طرف فردی مانند
آقــای خوئینیها حوزه تأثیرش بر نظام
تصمیمگیری اگر معکوس نباشد ،صفر
اســت .ظاهراً حساســیت خاصی درباره
آقــای خوئینیهــا در محافــل اصولگــرا
وجــود دارد و حتی ممکن اســت نیت او
از نوشــتن نامه عکس منظــور واقعی او
تعبیر شــود .در ضمن آقــای خوئینیها
در دهههــای نخســت پــس از انقــاب
مواضعی داشــته که بســیاری از ناظران
همــان مواضــع را عامل تکرار و تشــدید
مشــکالت کشــور میداننــد .در این نامه
هم نســبت بــه این موضوعات ســکوت
شــده و تنهــا بــه مدیریــت کالن کشــور

اشــاره شــده اســت .بنابرایــن ممکــن
اســت این نامــه خــود زمینهســاز انتقاد
دوبــاره افــرادی ماننــد دکتر زیبــاکالم از
خود وی شــود»!وی افــزوده :گمان کنم
نام ه موســوی خوئینیها نادیده گرفته و
فراموش شود.
ســعید رضــوی فقیه هــم در همین باره
گفته اســت :این نامه تأثیرگذار نخواهد
بــود نه بــرای مخاطب اســمی نامه و نه
بــرای مردم بهعنــوان مخاطبان اصلی.
آقــای موســوی خوئینیهــا نشــان داده
بازیگــر سیاســی پشــت پــرده اســت کــه
هرچنــد ســال یکبــار از غیبــت صغــری
ظهــور و صحبتهایــی را از موضــع یک
رهبــر جریانســاز بــا کلیگویــی مطــرح
میکنــد و دوبــاره در پــرده غیبت پنهان
میشود.
از این جهت انتقاد جدی به ایشان وارد
اســت .این رسم سیاســت ورزی شفاف
و حرفــهای نیســت.وی با بیــان اینکه ما
باید انتقاد را از خود شروع کنیم افزوده:
آقــای موســوی خوئینیهــا در ایــن نامه
به  ۴۰ســال مشــکالتی که برای مردم به
وجــود آمده ودلسردیشــان نســبت به
دین و انقالب اشــاره کردند .یک چهارم
از این  ۴۰ســال تحت حاکمیت جریانی
بوده اســت که شــخص آقای خوئینیها
نقــش مهمــی در آن داشــتهاند.
منصفانهتــر آنســت کــه ایشــان اول در
مــورد عملکرد جریان متبوع خودشــان
در آن یــک چهارم ســخن بگوینــد و آن
دوره را هم نقد کنند.
رضــوی فقیــه ادامــه داد :وجــه دیگــر
ماجــرا ایــن اســت کــه وقتــی مــا انتقــاد
میکنیم باید راهــکار ارائه دهیم ،وگرنه
انتقادمان به شــعار دادن تنزل مییابد.
ایشــان بایــد بگوید کــه راهکار حــل این
مشکالت چیست.

محمــد مهاجــری فعــال رســانهای
اصولگــرای میانــهرو نیــز دربــاره ایــن
نامــه گفته اســت :اگــر آقــای خوئینیها
همچــون ســال هــای گذشــته ســکوت
میکردنــد ،هم بــه نفع خودشــان بود و
هم به نفع جریانی که به آن وابســتهاند
– یعنــی جریــان اصالحطلــب  -و هــم
بــه نفــع کشــور .واقعــاً یــک جملــه تازه
و نــو در حرفهــای آقــای خوئینیهــا
وجود نداشــت که دیگران نگفته باشند.
دیگرانــی کــه شــای د شــأن و جایــگاه
آقــای خوئینیهــا را نداشــتهاند .انتظــار
میرفــت که آقای خوئینیهــا با ادبیات
مناســبتر و با تحلیل دقیقتر این نامه
را مینوشتند.
به نظرم ادبیاتی که ایشان به کار بردند،
بیشــتر شــبیه ادبیــات اصالحطلبــان
نورســیده و بیتجربــه اســت و بعــاوه
تحلیلهایــی کــه ایشــان نوشــته،
ســطحی ،دم دســتی و غیرعمیق است.
مهاجــری دربــاره اهمیت نوشــتن نامه
شــخصیتهای مهــم بــه رهبــری و
تأثیرگــذاری آن در رونــد تصمیمگیــری
بــرای آینــده افــزوده :مــن فکــر میکنم
اگــر کســی بخواهد به قصــد تأثیرگذاری
نامــهای را بنویســد ،نامــه را خصوصــی
ارسال میکند یا وقت مالقات حضوری
میگیــرد و تأثیــرش را در آنجــا دنبــال
میکند .امثال آقای خوئینیها که از این
دســت نامههای سرگشــاده مینویسند،
بهدنبال تأثیر و تعامل نیستند .به نوعی
دنبــال گروکشــیاند یــا بهدنبــال ایــن
هســتند کــه فضــای جامعــه را تحریک
کننــد .همــه میدانیــم نامــه سرگشــاده
مفهومش تأثیرگذاری بر افکارعمومی و
ایجاد التهاب است و نه تأثیرگذاشتن بر
گیرنــده نامه .اما آقــای خوئینیها حتی
به این هدفش هم دست نیافت.

پیگیری شکایت ناطق در دادگاه ویژه روحانیت

خبــر دیگر اینکه ،وکیل حجتاالســام ناطق نوری از پیگیری شــکایت
موکلش از حمید رسایی خبر داد .به گزارش ایرنا ،علی اصغر نیکنهاد با
اشاره به شکایت ناطق نوری از اظهارات خالف واقع حمید رسایی اظهار
داشــت« :شــکایت از این فرد در دادســرای ویژه روحانیت تقدیم ،دستور
ثبت و شــعبه رســیدگیکننده تعیین ،مراحل تعقیب قضایی نامبرده در
حال پیگیری اســت ».حمید رســایی پنجم تیرماه با انتشــار رشــتهتوییتی
اتهاماتــی را علیــه علیاکبر ناطق نوری مطرح کرد و از جمله مدعی شــد
اکبر طبری با اصرار او و در حالی که سابقه عضویت در گروهک منافقین
را داشته «بدون نیاز به استعالمات رایج از مراکز امنیتی» به «فرمانداری
شهرســتان نور» منصوب شــد .او تأکیــد کرده که مروی ،معــاون آیتاهلل
شاهرودی در زمان ریاست بر دستگاه قضا در نامهای خطر حضور طبری
را یــادآوری و البتــه ایــن گــزاره را مطرح کرده کــه «الزم اســت در پرونده
طبری ،روابط وی با ناطقنوری مورد بررســی قــرار گیرد .خصوصاً درباره
منبــع تأمین هزینه ســاختحوزه علمیه مجلل ناطقنوری در لواســان و
ارتباطش با طبری ».رئیس دفتر ناطق نوری این ادعاها را رد کرده است.

مگــر کشــورهای دوســت مــا االن از
مــا نفــت میخرنــد؟ واقعیــت دنیــای
امــروز این اســت .شــاید بگویند ســاختار
مشــکل دارد اما ســاختار کشور مگر فقط
دولت اســت؟ این همــه نهاد غیردولتی
و صاحــب نفوذ که انواع و اقســام ابزارها
بــرای مزاحمــت دولــت را دارنــد چــه
میشــوند؟ ایــن عزیــزان باید شــهامت
ایــن را داشــته باشــند کــه بیاینــد بگویند
مــا میخواهیــم بــا ایــن تعریــف خاص
انقالبــی باشــیم و بــرای اینگونــه بودن،
مســائلی مثــل گرانی ،تــورم ،بــیکاری و
امثــال اینهــا مســائل بیارزشتــری در
قیاس با آرمانهای بزرگتر ماست.
ëëفکر میکنید با ایــن رویکردی که در این
نامه شــاهد بودیم ،مجلــس فعلی چقدر
ظرفیت حل مســائلی که به آن پرداخته
شده را دارد؟
ما یک سری مسائل و سؤاالت درباره
امروز داریم .سؤال خیلی ساده این است
کــه االن دولــت با یــک کســری  200هزار
میلیــارد تومانــی مواجــه اســت .عزیزان
انقالبــی کــه اینطور انتقــاد میکنند چه
راهــی بــرای رفــع ایــن کســری دارنــد؟
چگونــه میخواهنــد آن را حــل کننــد؟
و گرنــه آن انتقــادات از ســطح زندگــی
مــردم و وضعیت اقتصــاد و...را که همه
مردم میدانند و کشف مهمی نیست.
آقایان مســئول مجلس انقالبی یک
راهــکار بــرای ایــن بدهنــد اگــر راهکاری
دارنــد .یــا اینکه امــروز کشــور حداقل به
 15میلیــارد دالر ارز  4هــزار و دویســت
تومانــی نیــاز دارد بــرای تأمیــن دارو و
نیازهــای اولیه تا این اقالم گران نشــوند.

مجلــس انقالبی راه حلــش برای تأمین
ایــن مبلــغ چیســت؟ امــروز صــادرات
نفت متوقف اســت .مجلس انقالبی راه
حلــش را برای احیــای دوبــاره صادرات
نفــت بــا همــان حجــم قبــل از تحریــم
بگوید .امــروز منابع ارزی ما در بســیاری
از کشــورها قفل شــده و نمیتوانیم از آن
استفاده و برداشت کنیم .راه حلش برای
گرفتن پولهای نفت چیست؟ یک چیز
جالــب را هم بگویم؛ خیلیها و از جمله
صداوســیما ســال هاســت دارنــد تبلیغ
میکنند که باید با کشورها وارد مراودات
ارزی دوجانبــه شــویم و دالر و یــورو را از
ارتباطات مالی خــود با دنیا حذف کنیم
امــا همیــن چند وقــت پیــش دیدیم که
وقتی بحث پرداخت بدهی صداوســیما
بــه شــرکتهای ارائهکننــده خدمــات
ماهــوارهای و قطــع برخــی شــبکههای
ایرانــی پیــش آمــد ،صداوســیما حاضر
نبــود جــز دالر ارز دیگری بگیــرد .خیلی
از نماینــدگان هــم در موضــوع طــرف
صداوســیما را گرفتند .خب مگر شماها
نمیگفتیــد بایــد دالر را از مبادالت خود
حــذف کنیــم؟ چــرا خودتــان بــا ارزهای
دیگری کــه دولت میتواند در اختیارتان
قرار دهد بدهی این شرکتها را پرداخت
نمیکنید؟ چــرا راهــکار نمیدهید که با
روپیه و لیر و امثالهم این بدهی پرداخت
شــود؟ یا مثــاً االن کشــور ما بــا معضل
چندصــد هزار میلیارد تومان طرح نیمه
تمام مواجه است که اتفاقاً بخش اعظم
آنها در دولت مورد عالقه همین آقایان و
بدون کارهای مطالعاتی کلنگ زده شد.
پیشــنهاد عملیاتــی و منطقــی مجلــس

طلبههایی که زیر  800هزار تومان شهریه میگیرند

شنیدیم که ،رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
درخصوص انتقاد عدهای مبنی بر دخالت حوزه در امور سیاســی ،گفت:
در پاسخ به آنهایی که میگویند حوزه در سیاست دخالت نکند ،میگویم
کــه مگــر دانشــگاهها در سیاســت ورود نمیکننــد! مدعیــان بگویند طبق
کدام اصل و قانون ،طلبه و حوزه حق ندارد در امور سیاســی دخالت کند
و اول مصــداق را ذکر کنند و دوم درســت یا نادرســت بــودن آن مصداق
را مطرح کنند و ســوماً بگویند مالکشــان چیســت؟ به گزارش جماران،
مجتبی ذوالنور نماینده قم با انتقاد از وضعیت معیشــتی طالب ،گفت:
بودجههــای حوزههای علمیه بدترین وضعیت را دارد و نمیتوانند امور
جــاری خــود را اداره کننــد؛ طلبــهای کــه  ۸ســال درس خوانــده و مدرکی
معــادل دکتــرا دارد ،زیــر  ۸۰۰هزار تومان شــهریه میگیرد .اگــر بخواهند
یک اتاق در زیرزمینی در حاشــیه شــهر هم اجاره کنند ،نمیتوانند .منبع
درآمــد دیگــری هم ندارنــد و با شــیوع کرونا ســفرهای تبلیغــی آنها هم
کنسل شده و از راه تبلیغ هم نمیتوانند زندگی خود را تأمین کنند.

سپاه به دنبال تصدیگری در حوزه خودرو نیست

دســت آخــر اینکه ،فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه گفت :ســپاه قرار
نیست در حوزه صنعت خودرو تصدی گری کند و وارد خودروسازی شود
بلکه هدف ما کمک و مشورت است.
به گزارش مهر ،ســردار امیر علی حاجی زاده  ،فرمانده نیروی هوافضای
ســپاه در حاشــیه بازدیــد از پژوهشــکده خودرو دانشــگاه علــم و صنعت
و در جمــع خبرنــگاران ،دربــاره برنامــه ســپاه بــرای کمــک بــه صنعــت
خودرو ،گفت :کار ســاخت با خودرو سازهاســت و ما به رفع کاســتیهایی
کــه در صنعــت خودرو وجود دارد کمــک خواهیم کرد ،این کاســتیها در
بخشهای فناوری و در ســاخت برخی قطعاتی اســت که وابســته بودند
و امــروز میخواهنــد بومــی شــوند .وی افــزود :مــا آدرس صنعتگــران و
شــرکتهای دانــش بنیــان داخلــی را بیشــتر از دیگــران بلــد هســتیم و
میتوانیم برای قطعهای که مشکل دارند آدرس فالن صنعتگر و شرکت
دانش بنیان را ارائه دهیم.

رئیسی:مجموعه قضایی حامی گزارشگران فساد است

آخرین اقدامات پلیس بینالملل ایران برای راستیآزمایی جسد منصوری؛

«دی ان ای» قاضی مقتول بزودی به ایران ارسال میشود
بــا گذشــت  10روز از مــرگ قاضــی
منصوری ،متهم ردیف نهم پرونده
طبــری ،خبر از درخواســت پروفایل
«دی ان ای» او از رومانــی بــه گوش
میرسد.
ســردار هــادی شــیرزاد رئیــس
پلیس بینالملل ناجا ،در گفتوگو
بــا خبرگــزاری میــزان در مــورد
ابهامــات و آخریــن اخبــار پرونــده
منصــوری توضیحاتــی را ارائه کرد.
ســردار شــیرزاد در پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه پلیــس ایــران دقیقــاً چه
زمانی متوجه مرگ منصوری شد؟
گفــت :بعــد از ایــن اتفــاق ،نامهای
از پلیــس بینالملــل بخارســت بــه
پلیس بینالملل تهران ارسال شد.
در ایــن نامــه توضیحاتــی در مــورد
مــرگ منصــوری داده و همچنیــن
عنــوان شــده بــود کــه ایــن فــرد
خودکشی کرده و جنازه آن به واحد
جنایی بخارست منتقل شده است.
در این نامه هویت فرد فوت شــده،
غالمرضا منصوری عنوان شده بود.
این مقــام انتظامی درخصوص
عملکــرد پلیــس بینالملــل
بخارســت در ایــن حادثــه گفــت:
بــا وجــود برخــی محدودیتهــا،
مســتندات متعددی را بــرای ایران
ارســال کردند و عالوه بــر این پیگیر
هســتند که درخواســتهای متعدد
ما ،هرچه زودتر به نتیجه برسد.
ســردار شــیرزاد درخصــوص
برخــی ابهامــات و مطالــب مطرح
شــده درباره زنــده بــودن منصوری
گفــت :بعــد از اعــام رســمی خبــر
ایــن حادثــه ،بالفاصلــه از اینترپــل
بخارســت درخصوص هویــت فرد
فوت شــده و نحوه حادثه سؤال شد

و آنها در مستنداتی که اخیراً مطرح
کردند توضیح دادهاند که فرد فوت
شده ،براساس مستندات و مدارکی
که به همــراه داشــته تعیین هویت
شــده و مــرگ ایــن فــرد را پلیــس
رومانــی به نــام غالمرضا منصوری
تأیید و برای ما ارســال کرده اســت.
وی البتــه ایــن نکتــه را هــم اضافــه
کرد که برای تعییــن قطعی هویت
فرد فوت شــده ،حتماً به مستندات
دیگــری از جملــه «دی ان ای» نیاز
است.
درخواســت پروفایــل دی انای
ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی
هم اعالم کرده که پروفایل «دی ان
ای» در دســت آمادهســازی است و
بزودی به ایران ارسال میشود.
ایــن مقــام انتظامــی همچنیــن
گفــت کــه تنهــا مــرگ غالمرضــا
منصــوری و هویــت جنــازه توســط
پلیس رومانی اعالم رســمی شده و
مســتند دیگری درخصــوص عامل
یــا عوامــل این مرگ ارســال نشــده
اســت .وی درخصــوص خبرهــای
مطــرح شــده در مورد حضــور یک
ایرانــی ،لحظاتــی قبــل از مــرگ

منصــوری در هتل محــل اقامت او،
با تکذیب این دست از اخبار ،گفت:
هیــچ پیام رســمی از ســوی اینترپل
درخصــوص ایــن موضــوع ارســال
نشــده اســت و بحثهــای مطــرح
شــده در رســانه بــا توجــه بــه اینکه
پیامــی از ســوی پلیــس بخارســت
ارسال نشده مورد تأیید نیست.
 ëëگمانهزنــی رئیــس کمیســیون
امنیت ملی
امــا رئیــس کمیســیون امنیــت
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
هــم در گفت وگویــی بــا خبرگزاری
آنــا ،بــا بیــان اینکــه ابعــاد پرونــده
قتــل قاضــی منصوری هنــوز مبهم
بــوده ،گفــت :یکــی از گمانههــای
مطرح دربــاره این موضــوع ،وجود
بانــد مخــوف فعــال در کشــور برای
حذف فردی اســت که ممکن بوده
حاوی اطالعاتی باشد .این نماینده
مجلس با بیان اینکه ممکن اســت
پیوندی بین برخی جریانات داخل
و خــارج کشــور درخصــوص ایــن
پرونــده وجود داشــته باشــد ،افزود:
گمانهزنــی درخصوص وجود پیوند
میان جریانات داخلی و خارجی به
این دلیل اســت که قتل یک قاضی
کــه در اختیــار ،کنتــرل و حمایــت
پلیــس کشــور خارجی اســت ،عمالً
غیرممکــن اســت .از ایــن رو ایــن
ســؤال مطــرح میشــود کــه چگونه
ایــن ســوءقصد رخ داده و آیــا یــک
هماهنگــی و ارادهای در ایــن بــاره
وجــود دارد؟ این احتمال نیز وجود
دارد کــه عناصــری بخواهنــد با این
اتفــاق قدری فضا را آشــفته کرده تا
فضــای اتهام زنــی در داخل کشــور
فراهم شود.

قضایی

نقدهای دو جناح به یک نامه

بــرای اتمــام ایــن طرحهــا چیســت؟
نکته دیگــر هم اینکه بخــش اعظم این
عزیــزان که امروز در مســند قدرت ظهور
نکردهانــد .برخی از آنها ســالها کارنامه
دارنــد .تناقض عظیم آنجایی اســت که
آن کارنامــه را در قیاس بــا این ادعاهای
امروز قرار میدهیم.
به همین دلیل هــم کاش میآمدند
و میگفتنــد منظــور از مدیریت مطلوب
و انقالبی کشــور آن روشی است که کشور
را ســال  84با رشــد اقتصادی مثبت  8و
تورم تک رقمی تحویل گرفت و با رشــد
منفی  7و تورم  40درصدی تحویل داد؟
آن روشــی اســت که باالترین درآمدهای
نفتی کشور را غیب کرد؟
خــب عزیــزان شــما کــه افــراد بدون
کارنامــهای نیســتید و مقاماتــی نیســتید
کــه ســابقه کار نداشــته باشــید .بحــث
انتقــاد یک طرف امــا وقتی پــای ادعای
رفتن بهســمت شرایط مطلوب میشود
ایــن ادعا را باید کســانی مطــرح کنند که
حداقلی از کارآمدی را قبالً از خود نشــان
داده باشند.
ëëدر نهایت بــه نظر شــما واکنش رئیس
جمهــوری در قبــال ایــن قبیــل ادعاهــا و
هجمههاچهمیتواندباشد؟
اول اینکــه ایــن یــک اختــاف جدی
اســت و نبایــد آن را کم شــمرد .بنابراین
فکــر میکنــم اولیــن کار ایــن اســت کــه
آقای روحانی این اختالف را به رسمیت
بشناســد و اول در سطح ســران و اگر نیاز
بود خدمت رهبر معظم انقالب مطرح
و بــرای رفــع آن اقــدام کنــد .در این یک
ســال پیــش رو چنیــن دامنــه اختالفــی
بیــن مجلــس و دولت خطرناک اســت.
دوم اینکــه آقــای روحانــی و خصوصــاً
دولــت ایشــان بایــد صریحتــر از قبل با
مــردم دربــاره شــرایط کشــور و آنچــه که
تحریم بر سر اقتصاد این مملکت آورده
ســخن بگویند .بههر حال کســانی که در
داخــل طلب تحریــم میکننــد نباید در
فضایــی این مطالبــه را بکننــد که بحث
تبعات آن مطرح نباشــد .ســوم هم فکر
میکنم آقای روحانی به این نامه جواب
بدهنــد و از ایــن جمــع راه حل عملیاتی
و واقعبینانــه بخواهنــد و همــان ســؤال
را مطــرح کننــد که مثــاً بــرای  200هزار
میلیارد کسری بودجه یا نقد کردن طلب
دالری ایــران از کشــورهای دوســت چــه
بایــد کرد؟ آن وقت ببینیم دوســتان چه
راهکاری دارند.

امیرحسام زرافشان /ایران

گــروه سیاســی /حســن روحانــی معتقد
اســت که امــروز وقت دعــوای مجلس و
دولت نیست .به نظر میرسد این جمله
او ناظر بــه موضعگیریهــای هفتههای
اخیر مجلس یازدهم و در رأس آنها نامه
رؤســای کمیســیونهای  12گانه پارلمان
به او باشــد .حسین مرعشــی ،سخنگوی
حــزب کارگزاران در گفــت وگو با «ایران»
گفت  :شــرایط فعلی کشــور تاب تحمل
تنش سیاســی جدیدی را نــدارد .او البته
اینگونه تشریح میکند که اوالًنویسندگان
نامه خود دارای کارنامه روشــنی هستند
که نتایــج چندان موفقی نداشــته و ثانیاً
هیــچ راهــکار روشــنی هم تا االن توســط
آنها ارائه نشده است.

خــب مردم به آن شــعارهایی که آقایان
میگوینــد رأی ندادهانــد و اگــر روی آنها
خیلی اصرار دارند ،یک ســال دیگر صبر
کننــد و اگر از مــردم بــرای اداره دولت بر
اساس این شعارها رأی گرفتند ،آن وقت
خودشــان عمــل کنند .مردم ســال  92با
محــور لزوم تنــش زدایی با غــرب و حل
مســأله هســتهای به آقــای روحانــی رأی
دادند و سال  96هم دوباره با محور ادامه
ایــن تنشزداییهــا برای حل مشــکالت
اقتصــادی 6 ،میلیــون بیشــتر به ایشــان
رأی دادنــد .آقای روحانی اگر قرار اســت
به چیزی متعهد باشد بههمین موضوع
اســت کــه مــردم بابــت آن بــه ایشــان
رأی دادنــد نــه آن شــعارهایی کــه رقبــا
میدادند .به جز این اگر آقای روحانی به
چیزی متعهد باشــد سیاستهای کالن
نظام است .خب مگر سال  96نامزدهای
اصول گرا نمیگفتند که برجام تصمیم
نظــام بــوده و هــر دولتــی هــم در ســال
 92روی کار میآمــد همیــن مســیر را
میرفت؟ مگر نگفتند که برجام را حفظ
خواهند کرد؟ خب ســؤال ما از دوســتان
این اســت که چطــور در زمــان تبلیغات
انتخاباتــی و در شــرایطی کــه اوضــاع
اقتصادی زیر ســایه توافق هستهای رو به
بهبود بود ،دولــت را در برجام هیچکاره
میدانستند ،اما حاال چوب همان برجام
را بــر ســر دولــت میزننــد؟ کمــا اینکــه
من قائل به این هســتم کــه برجام هنوز
برای مــا عوایدی دارد کــه بحث دیگری
اســت .مجلس حــاال اگــر مطالبــی دارد
کــه آن را مغایــر مشــی دولــت میدانــد
و در چارچــوب سیاســتهای کلــی بایــد
پیگیری شــوند ،بهتر است قبل از چنین
اقداماتی ،در ســطح عالی نظــام درباره
آن بــه بحث بپردازنــد .اینکه آقایان یک
روز طرح خروج از برجام میدهند و یک
روز میگویند باید از  NPTخارج شــویم،
اگــر خیلــی اعتماد به نفــس دارند و فکر
میکنند حرف کل نظام را میزنند ،طرح
بیاورند و رأی بدهند.
ëëیک مورد دیگر که البتــه محدود به این
نامه هم نیست پیشــنهاد رقیبان به آقای
روحانی برای بازگشت به مسیر جهادی یا
انقالبیاست.
ببینیــد بهلحاظ محتوایــی چیزی که
عزیــزان روی آن تأکیــد کردهانــد بحــث
مجلس انقالبی است .باید یک تعریف
روشــنی اول از ایــن مجلــس و جنــاح
انقالبــی بدهیم تا ببینیم چیســت .یک

زمانــی در رژیــم گذشــته خیلیهــا مثل
مــا در مبارزه با نظام شاهنشــاهی بودند
و معلــوم بــود انقالبی چه کســی اســت.
یــک زمانــی در دوران دفــاع مقــدس
ایــن موضــوع بهشــکل دیگــری نمــود
پیــدا میکــرد .االن اما منظور چیســت؟
اگر مثالً انقالبی کســی اســت کــه مقابل
زیادهخواهــی امریــکا بایســتد دوســتان
لطف کنند بگویند مذاکرهکنندگان دوره
احمدینژاد توسط امریکا تحریم شدند
یــا مذاکرهکنندگان برجــام؟ امریکا برای
رفتن آقای احمدینژاد به سازمان ملل
محدودیت و تنگنا ایجاد میکرد یا برای
رفتــن آقــای روحانــی و دیپلماتهــای
ایرانی در سالهای اخیر؟ ا
نکتــه مهمتــر اینکــه دوســتان بایــد
لطــف کننــد و مســئولیت سیاســتها و
مواضــع خــود را بپذیرنــد و دربــاره آن بــا
مردم روراســت باشند .مثالً اگر میگویند
انقالبیگــری یعنی اینکه مذاکرهای نباید
در ســطح بینالمللــی داشــته باشــیم،
ادامــه آن را هــم بگویند .یعنــی به مردم
بگوینــد این کارهــا هزینههایی هــم برای
کشــور و مردم دارد و مســئولیت آن را هم
میپذیریــم .تصور اینکه کســی بگوید در
شــرایط تنش فزآینده در روابط خارجی و
مشــکالت رو به افزایش روابط اقتصادی
با خــارج ،موضع من عدم مذاکره و قطع
همکاری است اما توقع دارم وضع مردم
هم بدتر نشود و ارزش پول ملی هم نریزد
و اشتغال از بین نرود ،تصوری غیرواقعی
اســت .ما اگر برای یک ســری ارزشهایی
کــه ایــن دوســتان آن را واالتــر از اقتصاد و
پول ملــی و زندگی مــردم میدانند ،وارد
یک مبارزه بینالمللی شدیم باید تبعات
و هزینههای آن را هم بپذیریم.
کسی که قبول میکند چریک یا مبارز
باشــد ،بایــد بپذیرد که زندگــیاش دیگر
مثل بقیه مردم عادی نخواهد بود .خب
مــا االن فــروش نفتمــان تقریبــاً رو بــه
تعطیلی اســت .نمیشــود که هم بابت
اینکــه فروش نفت از بیــن رفته و ما باید
اقتصادمــان را بــدون نفــت اداره کنیــم
خوشحال باشیم ،هم وقتی دالر میشود
 20هــزار تومــان برایمان ســؤال شــود که
چــرا اینطــور شــده .هــر کاری لوازمــی
دارد و تبعاتــی؛ انقالبی بــودن در دنیای
امــروز بــا تعریفــی که ایــن طیــف تندرو
سیاسی دارند نتیجهاش فشار اقتصادی
میشود .نتیجهاش توقف صادرات نفت
هم هست.

دیگه چه خبر

سؤاالت مرعشی از ژنرال های مجلس

خبــر اول اینکه ،دادســتان تهران از شناســایی  ۳۶نفــر از افرادی که در
ترور ســردار ســلیمانی نقش داشــتند ،خبر داد .به گزارش ایسنا ،القاصی
مهــر دادســتان تهــران در جلســه دیــروز مســئوالن قضایــی بــا اشــاره به
اقدامات انجام شــده برای پیگیری پرونده ترور ســردار قاســم سلیمانی،
افــراد شناســایی شــده را «مســئوالن سیاســی و نظامــی امریــکا و دیگــر
دولتها» معرفی کرد که «برای آنها دستور جلب و اعالم وضعیت قرمز
از طریق پلیس بینالملل صادر شده است ».وی عنوان اتهامی این افراد
را «قتل» و «اقدام تروریســتی» اعالم کرد و افزود :در رأس این فهرســت
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی
پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت :همه بخشهــای قــوه قضائیه بایــد در تحول
نقشآفرینــی کننــد تــا جریان تحــول برای مــردم ملموس شــود و مردم،
مســئوالن و همــکاران در قــوه قضائیــه احســاس کننــد که تحــول در حال
ایجاد اســت .وی با اشاره به تأکیدات
رهبــر انقــاب در رابطــه بــا رویکــرد
مبــارزه بــا فســاد در قوه قضائیــه و با
بیــان اینکــه قــدردان تأییــدات رهبر
معظم انقــاب در قبال رویکرد ضد
فســاد قــوه قضائیــه هســتیم ،گفت:
مسأله مبارزه با فساد امری مقطعی
نیســت ،بلکه امری مستمر است که
بهصورت پیگیر دنبال میشود.
بهگــزارش مرکــز رســانه قــوه
قضائیــه ،آیــتاهلل ســیدابراهیم
رئیســی در جلســه صبح دیروز شــورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه
مســأله رسیدگی به مفاســد اقتصادی امر موســمی ،مقطعی و تشریفاتی
نیســت ،بلکــه امــری واقعی اســت که همــواره باید با قــوت ادامــه یابد تا
ســامت نظــام اداری در کشــور را تضمیــن کند ،گفت :بــدون تردید الزمه
مبارزه با فســاد اقتصادی ،ســامت درون دســتگاه قضایی است و ارتقای
ســامت درون دســتگاه قضایی و حفظ ســامت آن یک الزام است که به
هیچ عنوان نباید از آن غفلت کرد.
رئیس قوهقضائیه خطاب به کارکنان و قضات دســتگاه قضایی ،گفت:
هرگونه ناســامتی در دســتگاه قضایی باید بزرگ تلقی گردد و نســبت به
آن عکسالعمل مناســب نشان داده شود .آیتاهلل رئیسی حفظ سالمت
دستگاه عدلیه را یک الزام و ضرورت دانست و گفت :الزمه موفقیتآمیز
بــودن مبــارزه با فســاد آن اســت کــه ســامت اداری و ســازمانی دســتگاه
قضایی کامالً حفظ و تضمین شود.
او با اشاره به تأکید رهبر انقالب در ارتباط با گزارشگران و اعالنکنندگان
فساد و ناهیان از منکر گفت :ناهیان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کشور
پشتیان آنهاست .آیتاهلل رئیسی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت
و تعامــل نهادهــای مردمــی بــا قوه قضائیــه ادامــه داد :ســازوکار حقوقی
و قانونــی حمایت از گزارشــگران فســاد در این دســتورالعمل پیشبینی و
ساختار حقوقی مبتنی بر قانون تهیه و ابالغ شد .او یادآور شد :گزارشگران
فســاد و ناهیــان از منکر مورد حمایت قرار میگیرنــد و به لحاظ حقوقی و
قضایی مجموعه قضایی حامی آنهاســت و هیچکس نباید متعرض آنها
شود و اقدامشان مورد حمایت و پیگیری قرار میگیرد.
حجتاالســام درویشیان رئیس سازمان بازرســی کل کشور نیز در این
جلســه با اشــاره به تأکید رهبــر معظم انقــاب بر حمایت از گزارشــگران
فســاد اعالم کرد :این ســازمان با ســازمان مردم نهاد در حوزه گزارشگری
و مبارزه با فســاد همکاری داشــته است و در هفتههای آتی سامانه رسمی
گزارشگران فساد نیز در این سازمان فعال میشود.

