آقاي روحاني اينها هم سياهنمايي است؟

روزنامه اصالحطلب ابتكار يادداشت روز پنجشنبه خود
را به انتقادات رئيسجمهور درباره ادعاي كمبود تخت
بيمارستاني در سيستان و بلوچستان اختصاص داد كه
گفته بود :اين حرف سياهنمايي است .نويسنده سپس
نوشته است :اما شايد الزم باشد خطاب به آقاي روحاني رئيسجمهوري
چند واقعيت از دوران رياست جمهوري شان را به اختصار بيان كنيم حتي
اگر متهم به سياهنمايي شويم .آقاي رئيسجمهوري از تورم تك رقمي و
چند دستاورد اقتصادي و سياست خارجي در دولت يازدهم گفت كه البته
به درس��تي آن را بيان كرد .اما حاال هرچقدر دول��ت آمار جمع بزند و از
دستاوردهايش بگويد واقعيت اما از سرخوردگي مردمي ميگويد كه تا
سالها از هر وعدهاي براي فرداي بهتر ميترسد .واقعيت از اختالف عميق
طبقاتي ميگويد كه طي اين سالها بيش��تر شد و پر كردن اين شكاف
قطعاً زمانبر خواهد بود .واقعيت از سيس��تان و بلوچستاني ميگويد كه
سال  96رأي اكثريت را به حسن روحاني داد و بعد از چهار سال به خاطر
عملي نشدن وعدههايش رأي خود را به رقيب او در سال  96به صندوق
ريخت .حاال اما آقاي روحاني از س��ياهنمايي ميگويد .هرچند بيان اين
حرفها در روزهاي پاياني رياست آقاي روحاني اثري در تغيير وضعيت
نخواهد داشت اما بد نيست تا آقاي روحاني بداند كه طي اين چهار سال
تصميمهاي زيانباري چون باال بردن يكباره ن��رخ بنزين ،تغيير نكردن
ساختارهاي معيوب و ...را مردم از ياد نبردهاند.
آقاي روحاني ،اينها سياهنمايي نيستند ك ه اي كاش همه چيز را گردن
كرونا نميانداختيد و كمي واقعبينانه كاستيهاي خود و اطرافيانتان
را واكاوي ميكردي��د .اين نوش��تار به هي��چ وجه به معن��اي دفاع از
سنگاندازاني كه طي اين سالها تالش كردند تا تحريمها شدت پيدا
كند و دولت شكست بخورد نيست بلكه دفاع از مردمي است كه شما
ميتوانستيد به پشتوانه آنها شايد جلوي آن سنگاندازيها هم محكمتر
بايستيد و خواس��ت مردم را آنطور كه بود جامه عمل ميپوشانديد نه
آنطور كه از پشت شيشه خودرويتان ديديد .همانگونه كه در انتخابات
ديديد و گفتيد اما فراموش كرديد.
........................................................................................................................
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محسنياژهاي در نخستين سفر استاني به ايالم رفت

تداوم زندانزدايي
سياست رئيس جديد قضائيه

همتي به جهانگيري:
مانند شما كه معاون اول بوديد نامزد شدم

رئيس كل سابق بانك مركزي به صحبتهاي اسحاق
جهانگي��ري در مراس��م «تجليل از ياوران اش��تغال
محرومين» در بانك مركزي پاس��خ داد .عبدالناصر
خ
همتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام در پاس 
به صحبتهاي معاون اول رئيسجمهور نوشت :معاون رئيسجمهور در
سخناني در بانك مركزي علت كنار گذاش��تن اينجانب از رياست بانك
مركزي را به خاطر آنچه كه اشتغال بنده به كار ديگر بود ،اعالم و گفتند:
امروز حجم ذخاير اسكناس ارزي اسكناس و طالي بانك مركزي در تاريخ
بيسابقه است ،هر چند بناي پاس��خگويي را نداشتم ،ولي براي ثبت در
حافظه تاريخي مردم و اص�لاح امور در آينده مجبور ب��ه توضيحاتي در
خصوص اين بخش از اظهارات جناب آقاي جهانگيري هستم:
 )۱اينجانب در ايام انتخابات به كار ديگري مشغول نشدم بلكه همانند
رئيس محترم قوه قضائي��ه در رقابت انتخاباتي ش��ركت كردم و براي
مدتي كمتر از يك ماه و براساس ماده  ۱۹قانون پولي و بانكي كشور تمام
اختيارات رئيس كل را طي حكمي به قائم مقام تفويض كردم و فلذا هيچ
مشكلي در اداره بانك نبود .مانند سال  ۹۶كه جنابعالي معاون اول بوديد
و در انتخابات رياست جمهوري شركت كرديد ،مگر اينكه به نظر شما
مسئوليت بانك مركزي مهمتر از معاونت اولي باشد كه امري جداست.
 )۲بنده قصد ورود به داليل بركناري رئي��س كل بانك مركزي ندارم
اما بايستي منوط به تحقق شرايط مقرر در مصوبه سال  ۱۳۹۳مجمع
تشخيص مصلحت نظام صورت ميگرفت كه متأسفانه اين اقدام بدون
طي ش��دن فرآيند قانون��ي آن در دولت ،صورت گرفت .س��نگ بناي
استقالل بانك مركزي ،بسته شدن دست دولت در بركناري رئيس كل
است كه اين مصوبه معطوف به آن است اما در مورد اخير مغفول ماند.
 )۳البته بجا بود ايشان ،در اين روزهاي آخر ،توضيح ميدادند كه افتخار
به داشتن بيسابقهترين ذخاير ارزي اسكناس در حال حاضر به خاطر
مقاومت چه كسي و در مقابله با دستورات چه كساني تحقق يافت؟
........................................................................................................................

گل بهكدام دروازه؟!

حسين شريعتمداري در يادداشت روز پنجشنبه
كيهان به سخنان رئيسجمهور در جلسه هيئت
دولت واكنش نشان داد و نوشت :آقاي روحاني
در جلس��ه هيئت دولت بار ديگر و درپي صدها بار قبلي ،به افتخاري كه
دولت ايشان در توافق هستهاي آفريده است اشاره كرد و به گاليه گفت:
«وقتي تيم ملي ما در مذاكرات پيروز ميشود و س��ه تا گل ميزند ،چرا
سختمان است كف بزنيم ،چرا سختمان است آفرين بگوييم ،چرا سختمان
است در برابر بازيگران قوي صحنه بينالملل تعظيم كنيم ،چرا»...؟!
كاش جناب رئيسجمهور به جاي تعريف و تمجيد هميش��گي از برجام،
فقط در چند كلمه براي مردم توضيح ميدادند كه توافق هستهاي مورد
تمجيد ايشان غير از « فاجعه» اقتصادي و سياسي و بر باد دادن امكانات و
ظرفيتهاي هشت ساله كشور ،چه نتيجه ديگري داشته است؟! و آن سه
ُگل كه از آن ياد ميكنند به كدام دروازه وارد شده است؟! آيا اين درخواست
از جناب ايش��ان ،انتظار زيادي اس��ت؟! و آيا مردم ح��ق ندارند بيرون از
شعارهاي كلي و بيسند ،از فرجام برجام با خبر شوند؟! و از جناب روحاني
يا اعضاي ارشد تيم مذاكرهكننده كشورمان بخواهند به جاي اظهارنظرهاي
يكطرفه و بدون ارائه ش��اهد و نمونه و سند ،دستكم براي يكبار هم كه
شده در مقابل يكي از كارشناسان منتقد بنشينند و به پرسشهاي او كه
س��ؤال همه مردم  -چه موافق و چه مخالف برجام -است بيرون از شعار و
كليگوييهاي بيسند ،پاسخ گويند؟! تا همگان به وضوح ببينند كه برجام
برايشان چه دستاوردي داشته يا چه باليي بر سرشان آورده است!
........................................................................................................................

نسخه رئيسي براي اقتصاد بيمار

روزنامه اصالحطلب اعتماد ،نشست سه ساعته
رئيسجمهور منتخب با اساتيد و صاحبنظران
اقتصادي با موضوع اولويتهاي اقتصادي دولت
سيزدهم را تيتر يك شماره پنجشنبه خود كرد و با تيتر «نسخه رئيسي
براي اقتصاد بيمار» به پوشش اين نشست پرداخت.
رئيسي در اين نشست گفته :يكي از جلوههاي مردمي بودن دولت سيزدهم
همين ارتباط با نخبگان و دريافت نظ��رات و راهكارهاي آنان براي حل
مشكالت كشور است .دولت سيزدهم براي حل مشكالت و درمان اقتصاد
بيمار كشور اراده جدي دارد و در اين مسير قطعاً نه بر اساس سليقه بلكه
بر اس��اس نظرات و راهكارهاي علمي و كارشناسي اقدام خواهد كرد و از
همه ظرفيت كارشناسي نيروي انساني كارآمد كشور فارغ از گرايشهاي
سياسي و شخصي براي پيشرفت كش��ور كمك خواهيم گرفت .در اين
نشست ۱۷نفر از اساتيد و صاحبنظران اقتصادي از گرايشهاي مختلف به
بيان ديدگاهها ،نظرات و راهكارهاي مدنظر خود درباره شرايط اقتصادي
كشور ،نوع مواجهه دولت با مشكالت بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه
حل و فصل اين مشكالت پرداختند .بسياري از كارشناسان و صاحبنظران
اقتصادي معتقدند آواربرداري از ويرانهاي كه دولتهاي يازدهم و دوازدهم
به جاي گذاشته نيازمند جراحي بزرگ براي اصالحات و سالها آواربرداري
است؛ اصالحاتي كه گويي رئيسجمهور منتخب كمر همت براي برداشتن
اين آواربرداري با كمك و همفكري كارشناسان اقتصادي بدون توجه به
گرايشهاي سياسي آنها بسته است.
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حجتاالسالم محس�نياژهاي در نخستين
س�فر اس�تاني خ�ود در مق�ام رئي�س قوه
قضائي�ه ،روز پنجش�نبه ب�ه ايلام رف�ت و
ضم�ن سركش�ي از حوزهه�اي قضاي�ي و
بررس�ي مش�كالت موج�ود ،در جلس�ه
ش�وراي اداري ،ش�وراي تأمين و نشست با
قضات و كاركنان اس�تان ايالم شركت كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه،
حجتاالسالم غالمحسين محس��نياژهاي در
ديدار با قضات و كاركنان قضايي اس��تان ايالم،
با اشاره به بركات خدمت به مردم و گرهگشايي
از مشكالت آنها ،اظهار كرد :كساني كه امروز در
استان ايالم از اختيارات و امكاناتي برخوردارند،
بايد همه وس��ع خود را در جه��ت ارتقای رفاه،
امنيت و آرامش مردم اي��ن خطه به كار گيرند.
محسنياژهاي با تأكيد بر اين نكته كه هيچ كدام
از مقامات و مس��ئوالن نبايد فرصت خدمت به
مردم را از دست بدهند و از آن غافل شوند ،گفت:
خدمت به مردم نعمت بزرگي است كه خداوند
متعال به مسئوالن عنايت كرده است كه بايد به
بهترين شكل ممكن از آن استفاده كرد.
رئيس ق��وه قضائيه بر ضرورت رفع مش��كالت
مردم در واحده��اي قضايي تأكيد كرد و گفت:
رسيدگي سريع و بادقت به پروندههاي مردم به
ويژه اقش��اري كه محرومتر از سايرين هستند
و پول وكي��ل و كارشناس��ي ندارن��د ،بايد در
اولويت كار قض��ات و كاركنان قضايي باش��د.
محس��نياژهاي با تأكيد بر لزوم تناسب صدور
قرار با نوع اتهام ،گفت :بايد ت��ا آنجا كه امكان
دارد ،از زن��دان رفتن آن دس��ته از افرادي كه
ميتوان مانع از فرس��تادن آنها به زندان ش��د،
جلوگيري كرد.
محسنياژهاي با بيان اينكه قرار بايد به گونهاي
باش��د تا حتياالمكان منجر به بازداش��ت فرد
نشود ،اظهار كرد :بايد در صورت بازداشت فرد،
بستر براي تأمين قرار صادره مهيا باشد.
رئيس قوه قضائيه ضمن توصيه به قضات براي
صادر نكردن قرار بازداش��ت موق��ت تا آنجا كه
امكان دارد ،گف��ت :اگر در ف��رداي روز صدور
قرار بازداشت موضوع حل ش��د ،بالفاصله بايد
براي آزادي فرد بازداش��ت ش��ده اق��دام كرد.
محس��نياژهاي همچنين با توصي��ه به قضات
استان ايالم براي صدور احكام مجازات جايگزين

حبس ،عنوان كرد :كساني كه امنيت و آرامش
مردم را ب��ه هم ميريزند ،بايد ب��ه حبس بروند
اما در خص��وص مواردي كه ضرورت��ي براي به
زندان فرس��تادن افراد نيس��ت ،بايد از اين كار
اجتناب شود.
رئيس ق��وه قضائيه ب��ر اس��تفاده حداكثري از
ظرفيت مردم ،صاحبان نف��وذ و صاحبان كالم
براي گذش��ت اولي��اي دم از تقاض��اي قصاص
تأكيد كرد و گفت :قصاص هر يك نفر در جامعه،
مش��كالت بس��ياري را براي آين��ده فرزندان و
خانواده او به وجود ميآورد.
ماده  429قانون مجازات؛ گرهگش�اي
قصاص
محس��نياژهاي با بيان اينكه اگر ولي يا اولياي
دم در مرحله اول راضي به صرف نظر از قصاص
نش��دند ،نبايد نااميد ش��وند و باز هم بايد اقدام
كنند ،تصريح كرد :در خص��وص محكومان به
قصاصي كه چه��ار ،پنج يا 10س��ال در زندان
هس��تند اما اولياي دم نه حكم را اجرا ميكنند
و نه رضايت ميدهن��د ،چنانچه اولياي دم عذر
موجه��ي ندارند ،م��اده  429قان��ون مجازات
اس�لامي تكليف را روش��ن كرده و امكان اخذ
تضمين مناسب و آزاد كردن اين نوع از زندانيان
محكوم به قصاص فراهم است ،البته تشخيص
تضمين مناسب با قاضي است.
رئيس قوه قضائيه ضمن توصيه به دادس��تان و
رئيس كل دادگس��تري براي نظارت مستمر و
مس��تقيم بر پروندههاي اج��راي احكام ،گفت:
نبايد شرايطي ايجاد ش��ود كه در نتيجه غفلت
يك نفر ،لكهاي كدر و تاريك در صفحه زاللي كه
مردم از قوه قضائيه انتظار دارند ،ديده شود.
م�ردم نباي�د چ�وب بيبرنامگيها را
بخورند
رئيس قوه قضائيه همچنين در جلس��ه شوراي
اداري اس��تان ايالم گف��ت :پيچيدگيهاي كار
اداري س��بب ش��ده اس��ت مردم براي يك كار
كوچك گاهي اوقات بايد هفتهها وقت بگذارند،
از رئيس كل دادگستري استان ميخواهم در هر
دادگستري يك نفر كارش اين باشد كه كساني
كه مراجعه ميكنند و كار دارند و كارشان درست
نشده كار اين افراد را پيگيري كند.
رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه مردم از ما انتظار
دارند و بايد كارشان زود انجام شود ،تأكيد كرد:

بسياري از ناهنجاريها ريشه در بيكاري دارد،
پروژهاي  18،17سال طول كشيده است ،اينگونه
نميشود .محس��نياژهاي با بيان اينكه انصاف
نيست مردم از ناحيه كس��اني كه برنامهريزي
يا نظارت صحيح نميكنند تحت فشار باشند،
گفت :بخش عمدهاي از كنترل بازار و جلوگيري
از گرانفروشي به عهده تعزيرات است.
رئيس دستگاه قضا افزود :دادستان كل كشور به
سازمان تعزيرات كمك كند و چنانچه در اين فضا
كسي مرتكب جرم ميشود ،جنس احتكار ميكند
يا جنس��ي را متقلبانه با قيمت باالتر ميفروشد،
دادستانها با اين موارد برخورد كنند.
رئيس قوه قضائيه دو مأموريت به معاون اول قوه
قضائيه داد و گفت :دادخواست ايثارگران كه در
حال حاضر در ديوان عدالت اداري است پيگيري
كنيد ،اگر بررسي ش��ده و نياز به توضيح است
توضيح دهيد ،اگر بررسي نشده پيگيري كنيد.
مأموريت به دادگس�تري كل اس�تان
ايالم
حضور در ش��وراي تأمين استان ايالم و بررسي
مهمترين مس��ائل سياس��ي و امنيتي انتظامي
اين استان از دیگر برنامههاي محسنياژهاي در
سفر به ايالم بود.
رئيس قوه قضائيه مهمترين مسئله استان ايالم
را موضوع بيكاري و اولويت اصلي همه دستگاهها
در اين استان را برنامه درازمدت براي حل اين
مشكل عمده و مهم استان عنوان كرد.
حجتاالسالم محسنياژهاي با اشاره به گزارش
اس��تاندار اي�لام از وضع پروژهه��اي اقتصادي
و س��رمايهاي نيمهتمام در اين اس��تان ،تأكيد
كرد :الزم اس��ت مجموعه اس��تان ه��ر پروژه
سرمايهگذاري نيمهتمامي را كه ميتواند نقش
مؤثري در افزايش اشتغال و رفع مشكالت و رونق
اقتصادي استان ايالم داشته باشد احصا كرده و
براي پيگيري در اختيار ما قرار دهد.
رئيس قوه قضائيه افزود :ما با همه امكانات خود
پيگير رفع مشكالت اين پروژهها خواهيم بود و
اين اميد نيز وجود دارد كه در دولت جديد اين
طرحها به سرانجام برسد چراكه آيتاهلل رئيسي
انگيزه الزم در اين زمينه را دارد.
محسنياژهاي به وجود برخي مشكالت و مسائل
قضايي در موضوع س��رمايهگذاري و واحدهاي
اقتصادي فعال اس��تان ايالم نيز اش��اره كرد و

افزود :دس��تگاه قضايي آماده است هر مشكلي
در اين زمينه وجود داش��ته باش��د رفع و براي
رونق توليد تالش كند .بر همين اساس رئيس
قوه قضائيه دادگستري كل استان ايالم را مأمور
كرد در رابطه با حمايت از بنگاههايي كه به دليل
مش��كالت بانكي به تعطيلي كش��يده شدهاند،
با بررسي و شناس��ايي ،نسبت به حل مشكالت
آنها اقدام كند.
رئيس قوه قضائيه مس��ئله حاشيهنش��يني را
يكي ديگر از مسائل مهم استان عنوان كرد كه
ميتواند تبع��ات جدي اجتماع��ي و قضايي به
دنبال داشته باشد.
بازديد از زندان مركزي ايالم
غالمحس��ين محس��نياژهاي صبح پنجشنبه
در جريان س��فر به اس��تان ايالم ،ب��ا حضور در
زندان مركزي ايالم كه در تيرماه س��ال جاري
به بهرهب��رداري رس��يد ،از بخشهاي مختلف
اين زندان بازديد و با مس��ئوالن و زندانيان آن
گفتوگو كرد.
در پايان بازديد حجتاالسالم محسنياژهاي از
زندان مركزي ايالم ،طي مراسمي  15مددجو
كه به دلي��ل محكوميت مالي در زندان به س��ر
ميبردند ،با كمك خيرين آزاد شدند.
تخصيص ۱۱۷ميليارد تومان براي حل
مشكالت قضايي ايالم
بر اس��اس اولويتها و مقدورات فعلي ،با كمك
ساير دستگاههاي ذيربط ۱۱۷ميليارد تومان
براي كارهاي اولويتدار در استان ايالم تخصيص
داده شد.
حجتاالسالم محسنياژهاي در نشست خبري
پايان سفر به اس��تان ايالم گفت :اين سفر به دو
منظور اتفاق افتاد؛ اوالً از سال  ۹۶تاكنون به اين
استان س��فري انجام نش��ده بود و ثانياً به دليل
مشكالت استان ،سزاوار است خدمت بيشتري
به مردم ارائه دهيم.
رئيس قوه قضائي��ه در ادامه اظهار داش��ت :بر
اس��اس اولويتها و مقدورات فعل��ي ،با كمك
ساير دستگاههاي ذيربط ۱۱۷ميليارد تومان
تخصيص داده شد كه براي مدت مشخص طی
امسال و دو سال آينده براي كارهاي اولويتدار
هزينه شود.
وي همچني��ن گفت :مقرر ش��د ب��ا همكاري
استانداري ،س��ازمان بازرسي و ساير دستگاهها
ليس��تي از تمامی بنگاههاي اقتصادي و مراكز
توليدي كه ب��ا مش��كالتي مواجه هس��تند يا
پروژههايي كه نيمهتمام باق��ي ماندهاند ،تهيه
شود و كارگروههايي انتخاب ش��ود تا با كمك
دولت پروژههاي نيمهتمام ،تمام شود.
محس��نياژهاي افزود :در خصوص مواردي كه
مش��كل آنها مربوط به خود قوه قضائيه اس��ت
دستور داده شد هر چه س��ريعتر مشكالتشان
بررس��ي ش��ود .در خص��وص پروند هه��اي
كثيرالش��اكي دس��توراتي داده ش��د تا هر چه
سريعتر تعيين تكليف شوند.
رئيس قوه قضائي��ه اضافه كرد :برخ��ي از عدم
اجراي بموقع احكام گاليه داشتند كه قرار شد
به صورت ويژه مورد بررس��ي ق��رار گيرد و اگر
احياناً حكمي هست كه صادر و قطعي شده ،اما
اجرا نشده بررسي ش��ود كه علت عدم اجرا چه
بوده و اجرا شود.
وي اظهار داش��ت :مقامات عالي قوه قضائيه از
جمله رئيس ديوان عالي كش��ور ،دادستان كل
كش��ور ،معاون اول و تعدادي از همكاران ديگر
به مدت چهار تا پنج س��اعت با مردم به صورت
حضوري گفتوگو كردن��د و صحبتهاي آنها
را ش��نيدند .در همين جا ترتيبي داده شد كه
تقاضاها و نامهها ثبت و با آنها تماس گرفته شود
تا مشكالتشان حل شود.

گزارش 2

عضو هيئت رئيسه مجلس:

پايان دولت به معناي تعطيلي تفحصها نيست
يك عضو هيئت رئيس�ه مجلس ش�وراي
اسلامي با بيان اينكه تحقي�ق و تفحص از
نهاد رياس�ت جمهوري و مركز بررسيهاي
اس�تراتژيك همچنان در دستور كار است
و آن را فرام�وش نكردهایم و ب�ر انجام آن
اص�رار داري�م ،تأكيد ك�رد :پاي�ان دولت
ب�ه معن�اي تعطيل�ي تفحصه�ا نيس�ت.

حجتاالسالم س��ليمي ،عضو هيئت رئيسه
مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با فارس
اظهار داش��ت :هيئ��ت تحقي��ق و تفحص از
نهاد رياس��ت جمه��وري و مرك��ز تحقيقات
استراتژيك رياست جمهوري مشغول فعاليت
اس��ت و به هيچ وجه نگاهي ب��ه پايان دولت
دوازدهم ن��دارد چراكه وظاي��ف قانوني آنها
ايج��اب ميكند ت��ا پايان تحقي��ق و تفحص
موضوعات را پيگيري كنند.
وي افزود :ترك فعلهاي زيادي در دولت آقاي

روحاني ص��ورت گرفته كه يك��ي از آنها عدم
نيروگاهسازي مناسب و خاموشيهاي گسترده
برق است .متأسفانه قيمت ميلگرد و فوالد در
چند روز گذش��ته افزايش پيدا كرده ،اين در
حالي است که به دليل عدم ايفاي وظايف دولت
در احداث نيروگاه ،برق همه كارخانههاي فوالد
و سيمان قطع شده است.
عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد :مجلس
يازدهم حتماً در برابر ت��رك فعلهاي دولت
دوازدهم ورود خواهد ك��رد و قوه قضائيه هم
قول داده ب��ه اين موضوعات رس��يدگي كند،
كما اينكه درباره رفتارهاي شبههبرانگيز مانند
انتشار نوار مصاحبه آقاي ظريف و نقش مركز
بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري در
اين موضوع و مباحث مربوط به نفوذ ابهامات
زيادي وجود دارد.
سليمي گفت :خود آقاي روحاني درباره انتشار

صوت مصاحب��ه آقاي ظريف اع�لام كرد اين
كار توس��ط نفوذيها صورت گرفته اس��ت و
باید مسئوالن ارش��د دولت دوازدهم توضيح
دهند كه نفوذيها در نهاد رياست جمهوري
چه ميكنند ،لذا قطعاً مجلس يازدهم موضوع
تحقيق و تفح��ص از نهاد رياس��ت جمهوري
را رها نخواهد كرد و باید مش��خص ش��ود كه
نفوذيهايي كه آق��اي رئيسجمهور به وجود
آنها اعتراف كرده ،چه كس��اني هستند و چرا
دولت آنها را معرفي نكرده است.
وي خاطرنش��ان كرد :توقع داش��تيم وزارت
اطالع��ات دولت آقاي روحان��ي نفوذيهايي
را كه در دولت دوازدهم هس��تند معرفي كند
اما متأسفانه اين وزارتخانه سكوت كرده ،اين
در حالي اس��ت که حتي مقام معظم رهبري
هم به موضوع انتش��ار ص��وت مصاحبه آقاي
ظريف ورود كردهاند و اي��ن كار خبط بزرگي

محس��وب ميش��ود و باید تكليف نفوذيها
در نهاد رياس��ت جمهوري مشخص و معلوم
شود چرا در اين مدت اين افراد معرفي نشده
و به سزاي اعمالشان نرسيدهاند و چرا دولت
در اي��ن مدت آنه��ا را به ق��وه قضائيه معرفي
نكرده است.
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت :قطعاً موضوع
تحقيق و تفحص از نهاد رياس��ت جمهوري و
مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري
فراموش نش��ده و نماين��دگان آن را پيگيري
خواهند كرد و اگر عدهاي به دنبال آن هستند،
اين موضوع فراموش و مشمول مرور زمان شود،
حتماً اشتباه ميكنند ،زيرا كارهاي آنها موجب
هتك حيثيت نظام شده و با آبروي جمهوري
اسالمي بازي كردهاند و چون اين مطالبه مردم
از مجلس يازدهم وج��ود دارد ،نمايندگان از
پيگيري اين موضوع كوتاه نخواهند آمد.

واكنش فعاالن سياسي به اظهارات رئيسجمهور

روحاني هنوز از برجام درس نگرفته است!

اظهارات اخير حس�ن روحاني مبن�ي بر اينكه «اگ�ر ترامپ نبود
مردم ميديدند خدمات هش�ت س�اله دولت چقدر مهم اس�ت»،
مورد انتقاد بسياري از فعاالن عرصه سياس�ي و به تبع آن جامعه
ايراني قرار گرفته است ،آن هم به اين دليل اساسي كه قبل از روي
كارآمدن ترامپ در امريكا نيز افكار عمومي گشايش آنچناني در
عرصههاي مختلف اقتصادي ،معيشتي و سياسي در زندگي روزمره
خود شاهد نبودند ،به عنوان نمونه قبل از ترامپ نيز سرمايهگذاري
خارجي در داخل صورت نگرفت؛ هيچ كدام از بانكهاي بينالمللي
با ايران هم�كاري نميكردند و ايران نميتوانس�ت پول حاصل از
فروش نفت را دريافت كند ،مضاف بر اينكه متن برجام چرا بايد به
گونهاي نوشته ش�ود كه تغيير يك رئيسجمهور در امريكا بتواند
به راحتي ماهي�ت و اهداف آن معاه�ده را تغيي�ر بنيادين بدهد.

تع��دادی از فعاالن سیاس��ی و از جمله برخ��ي از نمايندگان مجلس
معتقدند رئيسجمهور و وزراي دولت از پيامدها و هزينههاي گسترده
توافقنامه هستهاي درس نگرفتهاند و همچنان ديگران را مقصر وضع
موجود ميدانند!
با تخيالت خودمان نميتوانيم فضاي بينالمللي را
تغيير دهيم
عباس مقتدايي ،نماينده مردم اصفهان
و نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و
سياس��ت خارجي مجلس ،با اشاره به
سخنان حسن روحاني ،اظهار داشت:
اينكه ما با تخيالت خودمان نميتوانيم
فضاي بينالملل��ي را تغيير دهيم و از
س��وي ديگر طرف مقابل زيادهخواه و
پيمانشكن است و هرچه امتياز بدهيم
باز هم جلوتر ميآيد ،اينها تجربياتي است كه از نوع رفتار و مواجهه آقاي
روحاني با كشورهاي غربي به دست آمده است.
مقتدايي با طرح اين سؤال كه از برجام چه چيزي عايد ملت ايران
شده است ،افزود :آنچه عايد ملت ايران شده است چيزي نبود كه
آقاي روحاني از ابتدا وعدهاش را داده بود .اين نوع س��خنان نشان
ميدهد آقاي روحاني از تجربه حاصل شده از برجام درس نگرفته
اس��ت و همچنان تالش ميكند ب��ا فرافكني تقصي��ر را بر گردن
ديگران بيندازد.
اي��ن نماين��ده در ادام��ه گفتوگوي خ��ود با ف��ارس اف��زود :اگر
رئيسجمهور واقعاً چنين اعتقادي دارد كه مصوبه مجلس مانع كار
تيم مذاكرهكننده شده ،يك بار شخصاً به مجلس ميآمد و در جلسه
علني يا غيرعلني با نمايندگان صحبت ميكرد ،حتي ميتوانستند
اليحه به مجلس پيش��نهاد بدهند ،بنابراين چون هيچكدام از اين
كارها را نكردن��د نمايندگان مردم ب��راي صيان��ت از منافع ملي و
جلوگيري از زيادهخواهي طرف مقابل اقدام به تصويب قانون اقدام
راهبردي براي لغو تحريمها كردند.
واقعيتهاي برجام سفرههاي خالي مردم است
همچني��ن علياكب��ر عليزادهبرمي،
نماينده دامغان در مجلس نيز با اشاره
به اظهارات حس��ن روحاني مبني بر
اينكه ب��ه آنچه در برجام خواس��تيم
رس��يدهايم ،اظهار داش��ت :دستاورد
اي��ران از موضوع برج��ام تقريباً هيچ
است .در حاليكه آقاي تختروانچي
يكي از اعض��اي تيم مذاك��ره كننده
هستهاي و عبدالناصر همتي ،رئيس كل سابق بانك مركزي به چنين
موضوعي اعتراف كردند.
عليزاده گفت :مذاكرات وين كه تاكنون شش دور آن برگزار شده است
به دليل عدم منفعت ايران از برجام در حال انجام اس��ت ،در حالي كه
ايران باید طبق برجام امكان مبادالت بانكي و تجاري با ارزهاي مطرح
دنيا را داشته باشد ،ضمن اينكه بتواند به آساني نفت خود را فروخته و
پول آن را دريافت كند در حاليكه هيچ كدام از اين موضوعات محقق
نشده است.
وي عنوان كرد :حسن روحاني واقعيتهاي صورتمسئله برجام را بيان
نميكند بلكه موضوعات كلي و عام را بيان كرده و به اصطالح كف جامعه
مياندازد اما واقعيت امر در سفرهاي مردم مشهود است ،اين در حالي
است كه بارها مقام معظم رهبري و مجلس يازدهم تأكيد كردهاند قانون
اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از حقوق ملت ايران مالك
عمل است و نبايد از اجراي آن كوتاه آمد.
عليزاده گفت :ما فراموش نكردهايم هش��ت سال پيش حسن روحاني
در تلويزيون به صراحت از لغو همه تحريمها صحبت كرد .در حالي كه
مذاكرات بعد از آن براي رفع و لغو تحريمها بوده اس��ت ،رفع تحريمها
فقط در حد شعار باقي مانده و روي كاغذ قرار دارد و دولت هيچ كاري
براي رفع تحريمها انجام نداده اس��ت .امريكاييها بهانههاي مختلف
براي عدم رفع يا لغو تحريمهاي جمهوري اسالمي ميآورند و ميگويند
رفع اين موضوع تحريمي يا آن موضوع تحريمي برعهده كنگره است و
تصميمگيري در اين باره برعهده آنها نيست.
فرافكني نكنيد
س��عيد جليل��ي عض��و مجم��ع
تشخيص مصلحت نظام نيز گفت:
سؤال اول اين است كه مگر برجام
براي دو سال نوش��ته شده بود؟
آقاي روحاني بگويد در همان دو
سالي كه او ميگويد برجام خوب
ب��وده ،ك��دام بان��ك مرك��زي
كشورهاي اروپايي با ما كار كرد؟
آقاي روحاني توضيح دهد كه كل سرمايهگذاري در آن دو سال
چقدر بوده است؟ كل س��رمايهگذاري در كشور در سالهاي
مدنظر آقاي روحاني ،بس��يار كمتر از سالهاي  ۹۰تا  ۹۲بوده
است كه اوج تحريمها را تجربه كردهايم.
جليلي ادامه داد :ش��ما كه ميگوييد ديوانهاي آمده همه چيز را به هم
زده ،مگر در سال  ۹۶كه گفتيد به من رأي دهيد تا بقيه تحريمها را هم
رفع كنم ،همان ديوانه سر كار نبود؟
روحاني :اگر ترامپ نبود
روز پنج شنبه حس��ن روحاني در آيين بهرهبرداري از طرحهاي
ملي وزارتخانهه��اي راه و شهرس��ازي و ورزش و جوانان با بيان
اينكه اگر ترامپ در دنياي سياست امريكا نبود ،مردم ميديدند
اين آمار و ارقام كجا بود و خدمات دولت در اين هشت سال چقدر
مهم بود ،اظهار داش��ت :اگر تجليل ميكنم بحث ش��خص من
نيست بلكه بحث ميليونها انسان اس��ت كه در اين هشت سال
تالش كردهاند و اين كار بزرگ در اين شرايط سخت انجام گرفته
و خواهد گرفت.
حسن روحاني همچنين روز چهارشنبه در جلسه هيئت دولت اظهار
كرده بود :هر آنچه از مذاكره خواستيم به آن برسيم رسيديم .ريشه
مقاومت در جنگ اقتصادي ،توافق سال  ۹۴بود ،تمام گشايشهاي
اخير در س��ايه مذاكره محقق ش��د ،هر كس هر چيز ديگری بگويد
دروغ ميگويد.
به نظر ميرسد اظهارات روحاني با اين هدف صورت ميگيرد كه الگوي
برجام به هر شكل ممكن مخدوش نشود و تلقي قديس گونه برجام اين
طيف فكري به جامعه نيز تسري پيدا كند تا دولتهاي آينده ناچارا ً در
ريل مذاكره و تعامل يكجانبه با غرب گام بردارند.

