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چرا باید این دولت بماند؟
 از پديده هاي عجيب در عرصه سياسي كشور در شرايط كنوني اين است 
كه فعاالن و جريان هاي سياسي حامي دولت دوازدهم كه در پيروزي اين 
دولت در انتخابات رياس��ت جمهوري سال هاي 92 و 96 نقشي اساسي 
داشتند و در طول پنج سال گذشته عناصر شاخص آنها مسئوليت هاي 
كليدي دولت هاي يازدهم و دوازدهم را بر عهده داشته اند، اين روزها به 
منتقدان اصلي دولت تبديل شده و در نقد دولت از رقبا پيشي گرفته و 

حتي از آقاي روحاني نيز خواسته اند كه از مسئوليت كناره گيري كند. 
اين پديده اگرچه يکی از نشانه های ساختارمند نبودن احزاب سياسی 
در كشور است كه معموالً كاركرد شب انتخاباتی دارند و تنها از »حزب« 
بازی ها مسئوليت های پس از قدرت گيری را می شناسند، اما به رغم آن 
نوع تعامل اصالح طلبان و اعتدال گرايان با دول��ت آقای روحانی در اين 
روزها به گونه ای است كه عالوه بر فعاالن داخلی حتی تعجب رسانه ها و 

ناظران بيرونی را نيز برانگيخته است. 
در اينکه ش��رايط كنونی كشور به دليل تشديد فش��ارها و تحريم های 
دشمنان با ش��رايط عادی در يک نظام سياسی متفاوت است، ترديدی 
نيست ولی اين تفاوت به گونه ای نيست كه از قبل قابل پيش بينی نبوده 
باشد و به نوعی دولتمردانی كه مسئوليت های اجرايی را پذيرفته باشند 
نسبت به آن غافلگير شده باش��ند، چراكه هم روند تحوالت منطقه ای 
و سرمايه گذاری قدرت های س��لطه روی گروهک های تروريستی نظير 
گروهک داعش و گستره ای كه در سوريه و عراق پيدا كرده بود، چشم انداز 
مبهمی را در روند تحوالت منطقه معطوف به ايران اسالمی ايجاد كرده 
بود و نگرانی های امنيتی و پيامدهای ناش��ی از تسلط داعش بر منطقه 
فضای كاماًل متفاوتی را حاكم كرده بود و هم روی كار آمدن دولت جديد 
امريکا در دی ماه سال 1395 و شعارهای متفاوتی كه ترامپ داده بود و با 
توجه به روی كارآمدن جمهوريخواهان از قبل قابل تصور بود و از سخت تر 
شدن شرايط حکايت می كرد. به همين دليل انتظار می رفت كه رئيس 
دولت دوازدهم در مقايسه با دولت يازدهم از افراد كارآمدتری استفاده 
كند. مبتنی بر همين تحوالت و پيش بينی احتماالت آينده بود كه اكنون 
فرافکنی جريان های حامی دولت و شانه خالی كردن از مسئوليت های 
اساس��ی كش��ور به دليل روند تحوالت جهانی و منطقه ای و تش��ديد 
تحريم ها، به هيچ وجه قابل پذيرش نبوده و اكنون آنان بايد در كنار دولت 
پاسخگوی ضعف ها و ناكارآمدی ها باشند و همراه با ساير نيروهای مؤمن 
به انقالب برای برون رفت از شرايط كنونی كه تنها و تنها به همت باالتر 
و برنامه ريزی هوشمندانه تر و بهره گيری از همه ظرفيت های علمی نياز 

دارد، تالش كنند. 
بر اين اساس توصيه هايی كه برای كناره گيری دولت صورت می گيرد، 

ممکن است متأثر از عوامل زير باشد. 
1- حاميان دولت با توجه به ش��عارهايی كه در آستانه انتخابات 92 و 
به ويژه96 داده بودند، اكنون بايد پاس��خگوی انتظارات مردم باشند و 
در شرايطی كه خود اذعان می كنند كه نه تنها آن شعارها تحقق نيافته 
بلکه مشکالت مردم به مراتب افزايش يافته است، لذا راحت ترين كار 
برای آنها ش��انه خالی كردن از بار مسئوليت ها است و بديهی است كه 
توجيهات آنها برای اين سلب مسئوليت، انداختن مسئوليت بر گردن 
ديگران و اينکه رئيس جمهور اختيار نداش��ته ي��ا نيروهای مؤثر ديگر 
دخالت كرده اند، باشد و اين در حالی است كه بدنه عظيم كارشناسی 
اقتصادی دولت حتی در سطح برخی از افراد عادی هم توان تشخيص 
را نداشت كه در شرايط تش��ديد تحريم و كاهش درآمد ارزی دولت، 
اولين كار صرفه جويی و حفظ ذخاير ارزی اس��ت، مگ��ر اينکه گمانه 
نفوذ و برنامه برخی از معاندان برای س��خت كردن شرايط كشور برای 
پذيرش ش��روط كاخ س��فيد را بپذيريم كه در آن صورت اصاًل صورت 
مسئله تغيير می كند، اميد است يافته های مراكز اطالعاتی و سيستم 
قضايی كشور در عين برخورد با مفس��دان اقتصادی بتواند از اين مهم 

نيز رمزگشايی كند. 
2- دليل ديگر برای توصي��ه به كناره گيری دولت دوازدهم از س��وی 
برخی از جريان های همراه رئيس جمهور ن��گاه به آينده و تالش برای 
حفظ موقعيت در انتخابات آينده مجلس و رياس��ت جمهوری است تا 
از اين طريق بتوانند در عين شانه خالی كردن از حل مشکالت كنونی، 

درصدی از آرا را برای آينده خود نيز حفظ كنند. 
3- در اين ميان آق��ای احمدی نژاد نيز به كمک اي��ن جريان ها آمده 
و در اين ش��رايط او هم به دولت توصيه كناره گي��ری می كند. فارغ از 
آورده های اين توصيه برای اصالح طلبان، آقای احمدی نژاد اينجا نيز 
با اين پيشنهاد، در پی اثبات جريان سازی های اخير خود است تا حل 
مشکالت مردم. او شايد فراموش كرده باشد كه در همان سال های اوليه 
آغاز تحريم ها و در شرايطی كه ذخاير ارزی و طالی كشور، بيش از اينها 
بود و هنوز راه های زيادی برای دور زدن تحريم ها وجود داشت، با طرح 
»شعب ابيطالب« برای شرايط آن روز كشور دست ها را باال برده و توصيه 

به تسليم داشت. 
اما چرايی توصيه دلسوزان انقالب بر ضرورت تداوم كار و تالش دولت 
دوازدهم، فارغ از منافع جناحی، به مصالح انقالب و كشور بازمی گردد، 
چرا كه هر گونه تغيير بنيادين در دولت نظير كناره گيری رئيس جمهور و 
برگزاری انتخابات مجدد، عالوه بر پيامدهای داخلی و بعضاً فرصت سازی 
برای دشمنان انقالب در برهم زدن انسجام داخلی، تصوير نامناسبی را از 
نظام جمهوری اسالمی در بين دوستان انقالب ايجاد می كند اما تغيير 
در درون دولت و كارآمدس��ازی می تواند در عين ظرفيت سازی برای 
دولت بر اثبات كارآمدی، نافی القائات و فرافکنی هايی باش��د كه اين 
روزها در نامه نگاری تندروهای اصالحات و ملی گراها نسبت به ناتوانی 

دولت و مقصر جلوه دادن ديگران مطرح می شود. 
مقام معظم رهبری در ديدار خود با مردم در روز 22 مرداد بر چند نکته 

در اين زمينه تأكيد و راه برون رفت را ترسيم كردند. 
1- همه مشکالت كشور ناشی از تحريم نيست، ناشی از مسائل درونی 

و نحوه مديريت است. 
2- اگر عملکردها بهتر و با تدبيرتر و به هنگام و قوی تر باش��د، تحريم ها 

تأثيری نخواهد داشت و می توان مقابل آن ايستاد. 
3- بی تدبيری و مديريت ارز منشأ مشکالت فعلی است، مسئوالن دولتی 

بايد خود را برای مقابله با تحريم بيشتر آماده می كردند. 
4- دش��من و برخی افراد دنباله روی او در داخل و در رسانه ها خبيثانه 
تبليغ می كنند كه كشور به بن بست رسيده و هيچ راهی جز پناه بردن به 

فالن شيطان يا شيطان اكبر وجود ندارد. 
5- آنها كه می گويند دولت بايد بركنار شود در نقشه دشمن نقش آفرين 
هس��تند، دولت بايد س��ر كار بماند و با قدرت، وظايف خ��ود را در حل 

مشکالت انجام دهد. 
6- ما در كشور نيروهای خوب و با عرضه و جوان كم نداريم، مسئوالن بايد 

همکاران خوبی را برای خود انتخاب كنند. 
7- ملت ايران و نظام اسالمی همچنان كه تا به حال از مراحل سختی عبور 

كرده است، از اين مرحله نيز آسان تر از مراحل قبلی عبور خواهد كرد. 

 عباس حاجی نجاری

مع�اون اول رئي�س جمه�وري گف�ت: ش�رايط كش�ور ش�رايط 
خطي�ري اس�ت و ب�ه جه�ت اقتص�ادي در اي�ن مقط�ع خاصي 
قرارگرفته اي�م ول�ي ب�ه معن�اي آن نيس�ت ك�ه در ب�ن بس�ت 
باش�يم، حت�ي ب�ه ش�رايط بحران�ي ه�م ورود پي�دا نکرده ايم . 
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري روز گذشته در جمع مديران و كاركنان 
ايرنا افزود: اگر در شرايط خطيري قرار داريم به معناي اين نيست كه در 
بن بست قرارگرفته ايم و پيش روي ما راهکارهايي نيست . وي با اشاره 
به اينکه حتي به شرايط بحراني هم ورود پيدا نکرده ايم، ادامه داد: علت 
آن اين است كه كشور ظرفيت های فراوان و كم نظيري از لحاظ منابع 
طبيعي، انساني و مديريتي در كشور وجود دارد. ظرفيت های  فرهنگي 
و تمدني بزرگي داريم كه مي تواند پشتوانه ملت در روزهاي سخت باشد. 
معاون اول رئيس جمهوري اظهار داشت: كشوري هستيم كه رتبه اول را 
از نظر منابع نفت و گاز در اختيار داريم. در منابع طبيعي و ذخاير معدني 
و فلزات جزو 10 كشور اول دنيا هستيم و از نظر حدود جغرافيايي از خليج 

فارس تا منطقه خاورميانه در منطقه بزرگي قرار داريم. معاون اول رئيس 
جمهوري با بيان اينکه نماد اين شرايط خطير در يک جنگ اقتصادي 
شکل گرفته است اظهار داشت: ما بايد با تدبير از اين دوران عبور كنيم و 
تکيه اصلي ما بايد به ظرفيت داخلي كشور باشد. مهم ترين نقطه اي كه ما 
را مي تواند از اين شرايط سخت با موفقيت بيرون ببرد بازسازي سرمايه 
اجتماعي و اعتماد عمومي است. وي اضافه كرد: امريکايي ها قبل از اينکه 
وارد جنگ اقتصادي با ايران شوند، يک جنگ رسانه اي و سياسي عليه 
ما آغاز كردند و در اين جنگ رسانه اي و سياسی افکار عمومي ملت ايران 
را به نوعي تحت تأثير قرار دادند و سعي كردند مردم را نسبت به آينده 
كشور بدبين نمايند و القا كنند كه ش��ما با اين اوضاع آينده اي نداريد. 
جهانگيري اظهار داشت: يکي از خطراتي كه ما را تهديد مي كند اين است 
كه مرجعيت رسانه اي كشور از دست رسانه هاي اصلي كشور خارج شود 
و در دست رسانه هاي معاند قرار بگيرد. رسانه هاي رسمي بايد مرجعيت 

رسانه اي در داخل را براي خود نگهداري كنند. 

معاون اول رئيس جمهوري در ادامه به مسئله فساد در كشور اشاره كرد 
و گفت: فساد در كشور وجود دارد و متأس��فانه بزرگ شده و به برخي 
مسئولين باالي كشور رسيده است، در دوره اي كه مي شد و مي بايست 
جلوي فساد را مي گرفتند، نگرفتند و برخي مس��ئوالن كشور را آلوده 
كردند. جهانگيري تأكيد كرد: امروز هم راه اين است كه با فساد بدون 
هيچ خط قرمز و تبعيضي در قواي سه گانه و در همه جا مبارزه شود. وي در 
ادامه گفت: هر كدام از سياست هايي كه در پيش مي گيريم ممکن است 
در آن رانتي وجود داشته باشد. وقتي كه نقش دولت در اقتصاد پررنگ 
است به صورت طبيعي رانت هم وجود دارد . بنابراين مهم اين است كاري 
كنيم كه اين رانت در جهت منافع عموم مردم توزيع شود. وي در ادامه 
به قانون دسترسي آزاد اطالعات اشاره كرد و گفت: قانون دسترسي آزاد 
به اطالعات در سال 88 تصويب شده بود در همين دولت آيين نامه اش 
نوشته شد. بزرگ ترين رانتي كه مي تواند زمينه ساز فساد در مسئوالن 

دولتي باشد رانت اطالعاتي است. 

جهانگيري: رانت در اقتصاد دولتي طبيعي است!

جلسه ای برای ارسال پيام وحدت قوا به دشمن 

شفاف از خانه ملت به ملت گزارش دهید

جلسه س�ؤال از رئيس جمهور كه قرار است 
هفته آينده در مجلس برگزار شود، مي تواند 
فرصتي براي ارسال پيام وحدت بين قوا براي 
مقابله با مش�کالت اقتصادي كش�ور باشد. 
روزي كه علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي وصول سؤال از رئيس جمهور را اعالم 
ك��رد، اولين فرضي��ه اي كه در ذهن بس��ياري 
از مخاطبان ايجاد ش��د، باال رفت��ن تقابل بين 
دول��ت و مجلس ب��ود. البته س��ؤال از روحاني 
نزديک به يک سال بود كه در نوبت قرار داشت 
و چندين بار نيز به دليل پ��س گرفتن امضاي 
تع��دادي از نماين��دگان از دس��تور كار هيئت 
رئيسه خارج شد. با اين حال اين بار باال گرفتن 
بحران اقتص��ادي و مطالب��ات اقتصادي مردم 
سبب شد نمايندگان پاي امضاي خود بايستند 
و سؤال از رئيس جمهور به مقصد برسد. صرف 
نظر از اهداف و نيات سؤال كنندگان و فرايند پر 
پيچ و خم سؤال از رئيس جمهور، سؤال اصلي 
اينجاس��ت كه خروجي اين جلسه چه خواهد 
بود. س��ؤال از رئيس جمهور ماجرايي است كه 
س��ابقه آن با جدل و مخاصمه در مجلس گره 
خورده اس��ت. مهم ترين دليل چنين ذهنيتي 
از اين واقعه كه البته حقوق قانوني نمايندگان 
است، سابقه دو س��ؤال قبلي از رئيس جمهور 

دوره دهم است. 
   سابقه سؤال از رئيس جمهور

طرح س��ؤال، در مجلس هفتم از س��وي اكبر 
اعلمي، نماينده تبري��ز از رئيس جمهور وقت، 
يعني محمود احمدي نژاد مطرح ش��د و حتي 
به امضاي تعدادي از نمايندگان هم رسيد ولي 
به سرانجام نرسيد. در مجلس هشتم نيز طرح 
س��ؤال از س��وي علي مطهري نماينده تهران 

مطرح ش��د. با پيگيري هاي مطهري سرانجام 
س��ؤال از رئيس جمهور بعد از 32 س��ال براي 
اولين بار در تاريخ قانونگذاري ايران رسماً كليد 
خورد و احمدي نژاد در 24 اسفند سال 1390 
در صحن مجلس حاضر ش��د و به 10 س��ؤال 

نمايندگان پاسخ داد. 
اگرچه اين پاس��خ ها با انتقادات��ي در بيرون از 
مجلس روبه رو شد اما نمايندگان براي بار دوم 
س��ؤال از احمدي نژاد را تقديم هيئت رئيس��ه 
كردند. با اين حال رهنمود مقام معظم رهبري 
در اوضاع متشنج آن زمان بين دولت و مجلس 
سبب شد تا س��ؤال از دستور كار مجلس خارج 
شود. برخي بداخالقی ها و اشتباهات دو طرف 
در جلسه بهمن سال 91 و هنگام استيضاح وزير 
كار، رفاه و تأمين اجتماعي نش��ان داد كه اين 
تدبير رهبري در چنين ش��رايطي تا چه اندازه 
هوش��مندانه و عالمانه بوده است. بديهي است 
كه شرايط فعلي با ش��رايط پرالتهاب آن زمان 
فاصله بسيار دارد. مهم ترين تفاوت در ماهيت 
سؤاالت مجلس از رئيس جمهور است كه بيشتر 
به بحث هاي اقتصادي اختص��اص پيدا كرده و 
هدف از آن روشن تر كردن ماجراي اين روزهاي 

اقتصاد است. 
   سؤاالتی با ماهيت اقتصادي

در جلسه اعالم وصول س��ؤال، علي الريجاني 
درباره محورهاي سؤال از رئيس جمهور گفت: 
عدم موفقيت دول��ت در مديريت قاچاق كاال و 
ارز، اس��تمرار تحريم هاي بانکي، عدم موفقيت 
دولت در كاهش ن��رخ بيکاري در چند س��ال 
اخير، ركود اقتصادي شديد چندساله و افزايش 
روزافزون ن��رخ ارز و كاه��ش ارزش پول ملي 
محورهاي سؤال از رئيس جمهور است. رئيس 

مجلس  خاطرنشان كرد: طبق آيين نامه رئيس 
جمهور موظف اس��ت حداكثر تا يک ماه آينده 
براي پاس��خ به س��ؤاالت نمايندگان در صحن 
علني حض��ور ياب��د. نکته مهم اينجاس��ت كه 
س��ؤال قبلي نمايندگان از رئيس جمهور كه از 
سوي هيئت رئيسه اعالم وصول نشد، ماهيت 

اقتصادي داشت. 
در متن سؤال نمايندگان با محوريت مؤسسات 
مال��ي و اعتباري غيرمج��از آمده ب��ود: نظر به 
مش��کالتي ك��ه ب��راي س��هامداران برخي از 
مؤسس��ات اعتباري مانند كاس��پين، آرمان و 
ثامن الحجج در چند س��ال اخي��ر پديد آمده و 
ريش��ه اصلي آن نقص در نظارت بانک مركزي 
بوده است و از طرفي مجلس نمي تواند از رئيس 
بانک مركزي س��ؤال كند و توضيحات و رفتار 
ايشان نيز قانع كننده نبوده است و از طرف ديگر 
حقوق مردم در حال ضايع شدن است، بنابراين 
از رئيس محت��رم جمهور تقاضا داريم پاس��خ 
قانع كننده اي به نمايندگان ارائه نمايند، گرچه 
قبول داريم كه نقطه آغازين اين مشکل قبل از 

دولت فعلي بوده است. 
   نابساماني هاي ارزي را تشريح كنيد

حاال مجلس و دولت در يک دو راهي مهم قرار 
دارند. به طور حتم در شرايط فعلي توقع مردم 
از دولت و ملت حفظ آرامش و جلوگيري از هر 
گونه تکانه سنگين سياس��ي است كه سبب به 
هم ريختن آرامش حاكم بر بازار است. طبيعتاً 
زماني كه بازار ارز ثانويه در حال ش��کل گيری 
اس��ت و به عنوان يک جانش��ين مطمئن براي 
تأمين نيازهاي ارزي كشور در حال مطرح شدن 
است، هر گونه شکاف در عرصه حاكميتي سبب 

اختالل در اين مسير حساس مي شود. 

جلسه سؤال از رئيس جمهور مي تواند فرصت 
مناس��بي براي توضيح به افکار عمومي درباره 
نقدينگي در كش��ور، نحوه توزيع ارز و سکه كه 
ابهامات فراواني در جامعه ايجاد كرده اس��ت، 
باشد. روحاني بايد اين موقعيت را قدر بداند و از 
خانه ملت شفاف به ملت گزارش دهد كه ريشه 
اين نابسامانی ها چيس��ت و راهکار دولت براي 

حل اين مشکالت چيست. 
واقعي��ت اين اس��ت ك��ه در ش��رايط پيش رو 
چالش هاي خطرناكي مقابل كش��ور قرار دارد. 
به عنوان مثال به زودي تحريم هاي ديگري از 
س��وي امريکا عليه اقتصاد ايران اعمال خواهد 
شد كه نياز به تصميمات فوري براي مقابله با آن 
است و تشکيل گروه اقدام در وزارت امور خارجه 
بخش��ي از تالش امريکايي ها براي تشديد اين 
فشار است. اگر چه بخش مهمي از تحريم هاي 
آبان ماه همين حاال هم عماًل اجرا مي شود ولي 
اش��تباهات دولت محترم فرصت هاي��ی را در 
اختيار طرف مقابل قرار داده اس��ت كه بتواند 
شوك هاي جدي و ش��ديد ولي كوتاه مدت به 
بازار ارز وارد كن��د. به جز تغيير فوري نقش��ه 
اقتصادي كشور راه حلي براي مقابله با شرايط 
فعلي وجود ندارد. حاال س��ؤال اينجاس��ت در 
صورتي كه تشديد تنش ها سبب شود كه فاصله 
حاكميتي به عن��وان يک واقعي��ت در جامعه 
پذيرفته ش��ود، آيا مي توان اميدي داش��ت كه 
اقتصاد و بازار به اقدام��ات حاكميت در مقابل 
تحريم ها خوش بين ش��ود. آيا مي توان انتظار 
داش��ت كه در صورت مجادله دولت و مجلس 
اقتصاد كشور در شرايطي اميدبخش بتواند به 

مقابله با تحريم هاي غرب بپردازد. 
   فرصتي براي تبيين اقدامات دولت

نگاهي به تمام اين موارد به خوبي نشان مي دهد 
كه جلس��ه س��ؤال از رئيس جمه��ور مي تواند 
نمايش خوبي از اس��تحکام قوا ب��راي مقابله با 

تحريم هاي امريکا باشد. 
در صورت��ي كه جدل ه��ا در مجلس ش��وراي 
اس��المي بين نمايندگان و رئي��س جمهور باال 
بگيرد، اختالف تنها پيامي است كه به دشمن 
در شرايط فعلي مخابره مي شود. حضور روحاني 
در مجل��س فرصتي ب��راي تبيي��ن تالش ها و 
همچنين برنامه هاي دولت براي بهبود وضعيت 
اقتصادي كش��ور اس��ت. اين فرصت در حالي 
پديد آمده اس��ت كه به رغم تأكيد مقام معظم 
رهبري و رئيس جمهور خطاب به دس��تگاه ها 
و وزيران براي ارتباط مستقيم با مردم و تبيين 
اقدامات صورت گرفت��ه تاكنون قدم مثبتي در 
اين زمينه برداش��ته نشده اس��ت. حاال رئيس 
جمهور با استفاده از اين فرصت مي تواند اعتماد 
دوب��اره اي را بين جامعه و دول��ت ايجاد كند و 

سوءتفاهم های قبلي را از بين ببرد. 
طبيعي اس��ت كه برخي به دنبال بيرون آمدن 
اختالف از اين جلس��ه هس��تند ك��ه مي توان 
نش��انه هايي از آن را در برخ��ي رس��انه هاي 
زنجيره اي ديد. با اين حال وظيفه رئيس جمهور 
و نمايندگان اين اس��ت كه از اين فرصت براي 
تقويت نظام جمهوري اسالمي استفاده كنند. 

سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویي

 مغایر قانون شناخته شد
اليحه اص�الح قانون مب�ارزه ب�ا پولش�ويي مغاير ب�ا موازين ش�رع 
مق�دس و قانون اساس�ي ش�ناخته و ب�ه مجل�س بازگردانده ش�د. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي در 
يادداشتي نوشت: اليحه اصالح  قانون مبارزه با پولشويي در  چهار بند مغاير با 
موازين شرع مقدس و قانون اساسي شناخته و جهت اصالح به  مجلس اعاده 
شد. مالك بررسي  شوراي نگهبان در مغايرت يا عدم مغايرت يک مصوبه، 
موازين شرع مقدس و قانون اساسي است. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در ارديبهشت سال جاري اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي را كه دولت 
در تاريخ 17 آبان 96 به مجلس ارسال كرده بود، تصويب كردند. كدخدايي 
پيش از اين در نشست خبري اعالم كرده بود: اعضاي اين شورا عالوه بر ايرادات 
متعدد بر مواد و بندهاي اين مصوبه، با عنايت به قضايي بودن اين اليحه تأكيد 
دارند اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي بايد از طريق رئيس قوه قضائيه 

ارجاع شود، البته ايرادات ماهيتي نيز به اين طرح وارد بود. 
 
  روحاني انتخاب نخست وزیر جدید پاکستان   را 

تبریك گفت
رئي�س  جمه�وري ب�ا تبريك انتخ�اب عم�ران احم�د خ�ان نيازي 
ب�ه عن�وان نخس�ت وزي�ر جدي�د پاكس�تان، تأكي�د ك�رد: ايران 
مانن�د هميش�ه آمادگ�ي خ�ود را ب�راي گس�ترش مناس�بات و 
همکاري ه�ا ب�ا جمه�وري اس�المي پاكس�تان اع�الم مي كن�د. 
به گزارش ايرنا، در بخشي از پيام تبريک حسن روحاني به »عمران احمد 
خان نيازي« آمده است: انتخاب جنابعالي به عنوان نخست وزير جمهوري 
اسالمي پاكستان را كه برخاسته از اراده ملت شجاع و عزتمند پاكستان 
است، صميمانه تبريک مي گويم. وي در اين پيام ابراز اميدواري كرد كه 
در دوره مسئوليت نخست وزير جديد پاكستان، شاهد اتحاد و همگرايي 
روزافزون در جهان اسالم و تعميق پيوندهاي دو كشور دوست و همسايه 
باش��يم.  رئيس جمهوري تأكيد ك��رد: جمهوري اس��المي ايران مانند 
هميشه و به ويژه در دوران جديد، آمادگي خود را براي گسترش مناسبات 
و همکاري ها با جمهوري اسالمي پاكستان اعالم مي كند. وي در پايان از 
خداوند متعال، سالمتي و موفقيت نخست وزير جديد پاكستان و سعادت 

و سربلندي مردم آن كشور را مسئلت كرد. 
عمران احمد خان نيازي، رهبر حزب پيروز انتخابات پاكس��تان )تحريک 
انصاف( روز جمعه از س��وي نمايندگان مجلس ملي اين كش��ور به عنوان 
بيست و دومين نخست وزير پاكستان از زمان استقالل تاكنون انتخاب شد. 
در نشست مجلس ملي پاكستان براي انتخاب نخس��ت وزير، عمران خان 
به عنوان كانديداي حزب پيروز انتخابات اخير، »محمد ش��هباز شريف« از 
حزب مسلم ليگ - شاخه نواز و كانديداي حزب مخالفان با يکديگر به رقابت 
پرداختند. در نشست مجلس پاكستان، عمران خان 176 و شهباز شريف 96 
رأی نمايندگان را كسب كردند. حزب تحريک انصاف پاكستان در انتخابات 
25 ژوئيه - سوم مردادماه جاري - با كسب 115 كرسي از مجموع 270 كرسي 

به عنوان پيروز انتخابات معرفي شد. 
 

 تصویب ساختار ستاد اطالع رسانی اقتصادي  
ش�وراي عالي هماهنگي اقتصادي س�اختار، اه�داف و مأموريت های 
س�تاد اطالع رس�انی و تبليغ�ات اقتص�ادي را مص�وب ك�رد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوري؛ در اين جلسه كه ديروز به 
رياست روحاني برگزار شد؛ اعضاي جلسه ساختار، اهداف و مأموريت های 
ستاد اطالع رسانی و تبليغات اقتصادي كشور را براي مقابله با هرگونه جنگ 
رواني و التهاب آفريني در بازار و اقتصاد كش��ور تصويب كردند. در جلسه 
گذشته اين شورا، سياست های كالن و اختيارات اين ستاد تصويب شده 
بود. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي همچنين در راستاي تنظيم بازار و 
نظارت مؤثر بر قيمت و نحوه عرضه كاالها و خدمات، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را به اقدامات زير مکلف كرد:  - تقويت و تجهيز س��تاد سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان - اطالع رسانی گسترده قيمت 
كاالها و مقررات عرضه در فروشگاه ها با اس��تفاده از سامانه اطالع رسانی 
فراگير براي دسترس��ي بر خط مردم و س��ازماندهي اس��تفاده از نظارت 
مردمي - بهره گيری از شبکه نظارتي اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي - 
تقويت و حمايت از انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده در سطح 
ملي و استاني.  بر اساس مصوبه ديگر ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
مقرر ش��د كليه عرضه كنندگان كاالهايی كه ضرورت اطالع رسانی آنها 
توسط وزارت صمت اعالم مي شود، اعم از توليدكنندگان، واردكنندگان و 
توزيع كنندگان، موظفند طبق مقررات اين وزارت، نسبت به تطبيق قيمت 
با ضوابط قيمت گذاری مصوب »هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها« و ثبت 
آن به صورت خوداظهاري در سامانه فراگير الکترونيکي اقدام و قيمت را به 

صورت برچسب و قابل نظارت، بر كاالها نصب كنند. 
 

يك فعال سياسي اصالح طلب: 
هیچ عقل سلیمي

 مذاکره مجدد با امریكا را نمي پذیرد
هي�چ عق�ل س�ليم و منط�ق روش�ني نمي توان�د مذاك�ره 
مج�دد ب�ا امريکايي ه�ا را بپذي�رد، چ�را ك�ه اگ�ر جمه�وري 
اس�المي چ�ه ب�ا ش�تاب و چ�ه ب�ا تأخي�ر از مذاك�ره مج�دد 
اس�تقبال كن�د، ن�زد اف�کار عموم�ي زير س�ؤال خواه�د رفت. 
سعيد ياري، رئيس كميته هس��ته اي جبهه اصالح طلبان در گفت وگو 
با فارس درباره پيش��نهاد رئيس جمه��ور امريکا ب��راي مذاكره بدون 
پيش شرط با ايران اظهار داش��ت: امريکا با نقض تعهد خود و خروج از 
برجام حجت را بر ايران تمام كرده است. وي افزود: طبق قاعده اي در فقه 
سياسي آزموده را دوباره آزمودن خطاست، بنابراين طبق فرمايش مقام 

معظم رهبري راهي براي مذاكره با امريکا باقي نمانده است. 
رئيس كميته هس��ته اي جبهه اصالح طلبان خاطرنشان كرد: امريکا 
به عنوان بازيگر اصلي برج��ام به راحتي تعهدات خود نس��بت به اين 
معاهده را زير پا مي گذارد و با جسارت تمام به صورت يک جانبه از آن 
خارج مي شود. در حالي كه خود اين معاهده طرف مورد مناقشه يعني 
جمهوري اسالمي ايران را مقيد به يکسري وظايف اجباري، دستوري و 
موضوعي كرده است. وي با بيان اينکه جمهوري اسالمي ايران تمامي 
تعهدات خود در برجام را اجرا كرده است، گفت: ساير اعضاي مذاكره 
كننده اجراي تعهدات از سوي ايران را تأييد مي كنند و نهاد حاكميتي 
آژانس كه جايگاه حقوقي در سازمان ملل متحد دارد و مورد تأييد نهاد 
مافوق خود يعني شوراي امنيت اس��ت نيز خروجي مذاكرات را تأييد 
مي كند اما امريکا باوجود همه ش��فافيت ها از س��وي ايران بالفاصله با 
تغيير تيم مديريتي نسبت به تصميمات تيم قبل مجموعه اي از اقدامات 
تبليغاتي، جنگ رواني و اقدامات كاربردي در حوزه برگرداندن تحريم ها 

را صورت مي دهد. 
ياري مذاكره مجدد با امريکا را متناقض و نقض غرض عنوان و تصريح 
كرد: هيچ عقل س��ليم و منطق روش��ني نمي تواند مذاك��ره مجدد با 
امريکايي ها را بپذيرد چرا كه اگر جمهوري اسالمي چه با شتاب و چه 
با تأخير از مذاكره مجدد اس��تقبال كند نزد افکار عمومي زير س��ؤال 
خواهد رفت و در محضر وجدان بيدار تاريخ نيز بايد پاس��خگو باش��د. 
رئيس كميته هسته اي جبهه اصالح طلبان در عين حال معتقد است 
كه دستگاه ديپلماسي ما به رغم همه اين مسائل نبايد باب مذاكره را به 
صورت مطلق ببندد، بلکه بايد بر مذاكرات رئاليسم تأكيد داشته باشد 

كه چنين چيزي در توافقنامه برجام اتفاق نيفتاد. 

       فارس: اساتيد بس��يجي دانش��گاه آزاد ضمن قدرداني از مواضع 
سردار غيب پرور در راستاي افشاي مفسدين و محتکرين، اعالم كردند: 
در صفوف حمايت از اقتصاد مقاومتي و دفاع از حقوق مس��تضعفين تا 

ريشه كني دشمنان و منافقان داخلي انجام وظيفه خواهند كرد. 
     مهر: رئيس جمهور در حکمي عبدالرضا رحماني فضلي را به عنوان 
نماينده رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز منصوب كرد. 
     جوان: س��ردار سرلش��کر محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در پيامي درگذشت مادر سردار شهيد اصغر قجاوند، از فرماندهان 

اطالعات عمليات دوران دفاع مقدس را تسليت گفت. 

ژه
وی

چراسیدضیاءالدیندریدرروزنامههای 
اصالحطلبسانسورشد؟

اكثر روزنامه هاي انقالبي خبر درگذشت عزت اهلل انتظامي 
و س��يد ضياءالدين دري را در كنار هم پوش��ش داده اند. اما 
روزنامه هاي اصالح طلب خيلي هماهنگ از كنار درگذشت 
ضياءالدين دري با س��کوت گذش��تند. چرا درگذشت يک 
كارگردان مع��روف نبايد براي رس��انه هاي اصالح طلبي كه 
همواره مدعي بزرگداش��ت هنر و سينما هستند، مهم تلقي 

شود؟
دري كارهايي در پرونده خود داش��ت كه ب��ه مذاق حاميان 
مذاكره با غرب خوش نمي آمد؛ كيف انگليس��ي از آن جمله 
است. مرحوم دري آدمي بود كه مي گفت »خود را فيلمسازي 
مي دان��م كه همه موجوديت��ش را مديون انقالب اس��المي 
است... « او وقتي كاله پهلوي را ساخت، گفت: »من وظيفه 
ش��رعي، ملي و مذهبي خود را انجام دادم. « دري جايي در 
توضيح موضوع سريال كاله پهلوي و ماجراي كشف حجاب 
مي گويد: »موضوع س��ريال حقانيت فرهنگ و هويت بومي 
و ملي ما را افش��ا مي كرد. تأكيد وجه اجتماعي آن بر سبک 

زندگي اسالمي بود و به مخاطب جوان ما اين پيام را انتقال 
مي داد كه فکر نکنيد كه اجداد ش��ما در يک فرهنگ غربي 
زندگي مي كردند و انقالب آمد و اين را از ش��ما گرفت، اين 
نبوده، از كل ماجرا 70 سال بيش��تر نمي گذرد، پيش از آن 
همه زن ها چادري بودند، اگر عده اي چادر برداش��تند اين با 
اختيار خودشان نبوده بلکه با زور چادر از سرشان برداشتند، 
يعني فرهنگ غربي را با چماق به زنان ما تحميل كردند، اگر 
جوان ما اين را بداند براي عده اي خوشايند نيست. « او درست 
مي گفت كه ساختن از اين موضوعات براي عده اي خوشايند 

نيست؛ چه كشف حجاب پهلوي  باشد و چه كيف انگليسي!
ايجاد دو قطبي هاي كذايي و غيريت سازي از كارهايي است 
كه اصالح طلبان در انجامش مهارت دارند؛ دوگانه س��ازي 
مي كنند تا در اين رقابت س��اختگي، يک��ي تأييد و ديگري 

حذف شود. 

  انتقاداسمشبحرانآفرینینیست
نعيمي پ��ور، عضو ح��زب اتح��اد ملت )نس��خه دوم حزب 
مش��اركت( گفته: »عده اي در كش��ور به زيس��ت در بحران 
عادت دارند و آرامش و امنيت براي آنها سم است و همين ها 

نيز ريشه بس��ياري از مشکالت كنوني كش��ور هستند. « او 
اين جمالت را در توجيه وضعيت كنوني كش��ور بيان كرده 
و در ادامه براي دفاع از دولت روحاني گفته كه »هر چند به 
عملکرد برخي از دولتمردان آقاي روحاني نيز انتقاداتي وارد 
است، اما عده اي با اغراق گويی درباره كارنامه دولت روحاني 
آدرس غلط مي دهند، در حالي كه بخش عمده اي از آنها، خود 

دليل و يا آدرس اصلي مشکالت كنوني هستند. «
محمد نعيمي پور از مش��اركتي هاي مجلس شش��م است. 
مجلسي كه هرروز براي كش��ور يک جنجال و غوغا درست 
مي ك��رد و در نهايت هم ب��ا غوغا و ش��لوغ كاري تحصن در 
اعتراض به رد صالحيت ها كنار رفتند. با اين كارنامه كاري 
س��خن گفتن از اينکه عده اي به ساخت بحران عادت دارند، 
كمي نابجا به نظر مي رسد. از سويي پنج سال است مديريت 
اجرايي كشور در دست اصالح طلبان است و نمي شود مدام 
همه مشکالت را تقصير ديگران انداخت. بازار ارز و سکه دست 
دولت است؛ وضع معيشت مردم دست دولت است و انتقاد از 

نحوه عملکرد دولت يقيناً اسمش بحران آفرينی نيست. 


