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«ëëهمچنان بایــد از دولت حمایت کــرد» ،گفتوگو با
مصطفی تاجزاده
دگرخوان
معتقــدم کــه اگــر امــروز اصالحطلبــان بتواننــد صریحتر از
گذشته با حکومت و مردم سخن گویند هم میتوانند پایگاه
اجتماعــی خــود را تقویــت کننــد و هم مانــع از آن شــوند که
کشور به سمت درگیریهای داخلی پیش رود ....تفاوت ما با
براندازان عمدتاً در راهحلی اســت که ارائه میکنیم آنان یا به انقالب باور دارند یا
به ســرنگونی با کمک قدرتهای خارجی به طور مشــخص امریکا .ما با هر دو راه
مخالف هســتیم بهدلیل اینکه هزینه چنین اقداماتی را به مراتب بیشــتر از مزایا و
فوایــد آنهــا میبینیم و معتقدیم که اصالحات اگر چه کند و زمانبر اما با اطمینان
بیشتر و هزینه کمتر و با حفظ نظم و ثبات میتواند ما را به اهداف مشترک نزدیک
کند...هنــوز هــم از دولت بویــژه کارهای مثبت آن دفاع میکنیم و البته نســبت به
اقدامــات نامناســب آن انتقاد داریم .این انتقــادات را بیان میکنیم و در آینده نیز
باید صریحتر بیان کنیم .اما هنوز هم معتقد هستیم که برای نجات کشور باید بین
دولت پنهان و دولت قانونی ،به ســوی تقویــت و حمایت از دولت قانونی حرکت
کرد .صرف نظر از اینکه چه کسی در رأس آن قرار دارد ...در همین شرایط کنونی نیز
عملکرددولتنسبتبهنهادهایانتصابیمانندقوهقضائیه،صداوسیماوشورای
نگهبان به مراتب بهتر و قابل دفاعتر بوده است.

«ëëصــداو ســیما دیگــر نقــش رســانه ملــی را نــدارد»،
توگو با محمد هاشمی
گف 
نمیدانــم که نحوه گزینــش نیروها و انتخــاب نیروهای آنها
چگونه است؛ ولی بهطور کلی ،مدیریت صدا و سیما استقاللی در تصمیمگیریها
ندارد .به هر حال ،سیاســتهای این ســازمان از جاهای دیگری تعیین میشــود و
مدیریت این ســازمان مجری آنهاســت .به نظرم عنوان مدیر این ســازمان را باید
مجری بزنیم که مناســبتر اســت ...مخاطبان صداوســیما خیلی کم شده است.
این ســازمان دیگر نقش رســانه ملی یا آثار رسانه ملی را ندارد .صداوسیما تبدیل
به یک رسانه جناحی شده است و دیگر مشتریهای خاص خودش را دارد .اخیراً
نظرســنجیای انجام شده اســت که نشان میدهد این ســازمان حدود  ۲۵درصد
همراه دارد .باقی افراد یا مشــتری صداوســیما نیستند یا نقادی میکنند .بنابراین
در این نظرســنجی ،مخاطبان یا همراهان صداوســیما تنها  ۲۵درصد هســتند!...
صداوسیما از جهت بخش روانشناسی یا روانشناختی جامعه میتواند آثار مثبت
یا مخربی داشــته باشــد .این ســازمان میتواند به گونهای شــرایط را آشفته یا آرام
نشان بدهد .حتی صداوسیما میتواند باعث تشنج در جامعه بشود بهصورتی که
مردم آرامش نداشــته و نگران بشوند .این سازمان حتی به قول معروف میتواند
برنامههایــی پخــش کند کــه آرامشبخش باشــد؛ و حتی فضا را به مســیر دیگری
ببــرد .اخیراً هم که رهبری فرمایشــاتی را داشــتند و روی ایــن نکته تأکید کردند که
صداوسیما در تبلیغات به کمک دولت برود .مفهوم حرف رهبری این بود که این
سازمان در مقابله با کار روانی دشمنان ،هم برنامههایی را تولید کند و هم به دولت
کمک کند .این ســازمان میتواند این کارها را بکند ولــی هنوز آثاری از توصیههای
رهبری را در برنامههای صداوســیما نمیبینیم .یعنی اینکه آثار محسوســی را در
مقابله با تبلیغات دشــمن ندیدهایم .شــما میدانید که بخشی از مشکالت کشور
بهدلیل تبلیغات سوء و کار روانی است که دشمنان انجام میدهند .آنها از امکانات
تبلیغی فراوانی برخوردار هستند .دشمنان در حال حاضر در فضای مجازی و غیر
مجــازی و مخصوصــاً رادیو و تلویزیونهایی که از بیرون میآید به طور مرتب روی
یأس و ناامیدی مردم و همینطور روی فساد مسئوالن و نظام تبلیغ میکنند.

ëëیادداشــت «آمادگــی بــرای روزهای ســخت ضرورت
حفظ حکومت» ،علیزاده طباطبایی
مردم میدانند که در طول  40ســال گذشــته اقدامات مثبت
زیادی شــده اســت .اگر براســاس معیارهای علمی پذیرفت ه شــده بررســی کنیم،
میبینیم مملکت پیشرفت زیادی کرده است؛ جوان امروز با جوان سال  57قابل
مقایسه نیست .آمار دانشــجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی چندده برابر شده
اســت ،پیشرفت ســدها ،فرودگاهها ،بنادر ،پتروشیمی و نفت و گاز و پیشرفتهای
علمی ،باوجود همه فشارهای بینالمللی انکارناپذیر است؛ مردم بر این باورند که
بایــد به هر قیمــت حکومت را حفظ کرد .باوجود نارضایتی و انتقاد به مســئوالن،
مردم میدانند اگر حکومت آسیب ببیند مملکت آسیب میبیند .ولی مسئوالن
باید درک کنند برای حفظ حکومت به عقل و عشق نیاز داریم .محبت و عشق پایه
خلقت و زندگی است .مالک داوری روی مسائل ،عقل است و برای حفظ اجتماع
به دو پایه عقل و عشق نیاز داریم تا با اداره عاقالنه کشور ،مانند دیگر حکومتهای
متعــارف امــروزی ،با رفع تبعیض و اجرای عدالت پایههای حاکمیت اســامی را
مستحکم کنیم.

معاون روحانی :طرحهای سؤال از رئیس جمهوری پشت پرده دارد

معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری
معتقــد اســت کــه طرحهــای ســؤال از
رئیس جمهوری پشت پرده دارد.
حســینعلی امیــری در گفتوگــو بــا
خبرآنالیــن ،دربــاره ادعــای مجتبــی
ذوالنــوری نماینــده قــم در مجلــس
کــه گفتــه امضاکننــدگان طــرح ســؤال
از رئیــس جمهــوری بــر اثــر تطمیــع
و تهدیــد معــاون پارلمانــی رئیــس

جمهوری امضای خود را پس گرفتند،
گفــت :براســاس مــاده  212قانــون
آییــن نامــه داخلــی مجلــس ،طــرح
ســؤال از رئیــس جمهــوری بــا بیــش
از  73امضــا بــه کمیســیون مربــوط
ارجــاع میشــود و نماینــدگان رئیــس
جمهــوری بــه کمیســیون میرونــد و
توضیــح میدهنــد .در صورتــی کــه تــا
یــک هفتــه نماینــدگان ســؤالکننده

بــر امضــای خــود باقــی باشــند ،طرح
ســؤال در صحن علنــی مجلس اعالم
وصــول میشــود و رئیــس جمهــوری
یــک مــاه فرصــت دارد تا بــا حضور در
مجلــس بــه ســؤال نماینــدگان پاســخ
دهد .وی دولــت دوازدهم را قانونمند
و قانونمــدار خوانــد و اظهــار کــرد:
دولــت بــه تمــام ســاختارهای قانونی
کشور احترام میگذارد بنابراین سؤال،

تحقیــق و اســتیضاح حــق نماینــدگان
مجلس شورای اســامی است .امیری
با بیان اینکه طرحهای ســؤال از رئیس
جمهوری پشــت پــرده داشــت ،افزود:
چه توجیهی دارد که ســه طرح سؤال از
رئیس جمهــوری در کمتر از یک ماه با
عناوین مشخص و مشابه کلید بخورد،
در حالی که موضوع ســؤاالت در حوزه
صالحیــت وزارتخانههــا بود .بــا وجود

ایــن نماینــدگان رئیــس جمهــوری در
جلسه کمیسیون حاضر شدند و پاسخ
دادنــد کــه موجــب شــد تعــداد قابــل
توجهــی از نمایندگان امضــای خود را
پــس بگیرنــد بنابراین تعــداد امضاها
از حدنصاب افتاد .وی یادآور شــد :من
فیلم اظهارات آقای ذوالنوری را که در
فضای مجازی منتشر شده ،دیدم .این
کاری خــاف اخالق بود .مــن به آقای

ذوالنوری گفتم «این حرفی که مطرح
کردیــد خــاف واقع بــود ».پاســخ داد
«خانم سعیدی نماینده مبارکه چنین
حرفی را به من زد ».به خانم سعیدی
گفتــم «شــما چنیــن حرفــی بــه آقای
ذوالنوری زدید؟» ،خانم ســعیدی هم
بهصــورت شــفاهی در حضور تعدادی
از نماینــدگان و هم به شــکل مصاحبه
این مسأله را تکذیب کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

فاصله زیادی تا مرحله مذاکره با امریکا داریم

در مورد ادعای بسته پیشنهادی روسیه برای خروج ایران از سوریه چیزی نشنیدم
ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشست
هفتگــی با نمایندگان رســانههای داخلی
و خارجی پاســخگوی پرسشهایی بود که
عمدتاً پیرامون درخواست مذاکره با ایران
از ســوی مقامهــای امریکایی و شــایعات
رســانهای حــول این موضوع مطرح شــد.
به گزارش «ایران» بهرام قاســمی ابتدا در
واکنــش به ادعــای یک روزنامــه عربی در
خصوص ســفر مقام عمانی به واشنگتن
برای میانجیگــری میان ایــران و امریکا با
اظهار بیاطالعی از محتــوای رایزنیهای
بن علوی ،وزیر خارجه عمان با مقامهای
امریکاگفتکهارتباطیمیاناینسفرهابا
موضوع ادعا شده وجود ندارد .قاسمی در
خصوص اینکه آیا تصمیمی برای مذاکره
با امریکا هست یا نه ،گفت« :ممکن است
امریکا یا بخشــیهایی از امریکا آرزوهایی
را بــرای مذاکــره با ایــران مطــرح کنند اما
بــا توجه به خــروج غیرقانونــی از برجام و
سیاســتهای خصمانه آنها و تالش آنها
برای فشار اقتصادی بر ملت ایران ،امکان
توگــو وجــود نخواهــد داشــت .امریکا
گف 
نشان داده است که غیرقابل اعتماد بوده و
طرفمطمئنیبرایهیچکارینیستوتا
زمان رسیدن به مذاکره با این کشور فاصله
زیــادی وجــود دارد ».ســخنگوی وزارت
خارجه از سوی دیگر در ارزیابی تهدیدات
نظامی دولتمردان واشــنگتن علیه ایران
گفت« :من جنگ را متصور نیستم و فکر
نمیکنم کــه امریکا اینقــدر از خردمندان
تهی شــده باشــد تا چنین اقدامی را علیه
ایــران بــا چنین قــدرت منطقــهای انجام
دهد ،لذا من این را محتمل نمیدانم ولی
سیاستهای خصمانه ترامپ ادامه پیدا

خواهد کرد و ایران خود را برای آنها آماده
کرده است ».سخنگوی وزارت امور خارجه
در خصــوص شــکایت ایــران از امریکا در
دادگاه الهــه براســاس پیمان مــودت نیز
گفــت« :ایران بــرای احقاق حقــوق خود
و مانــدن بــر تعهداتــی که پذیرفتــه بود و
بــا توجه بــه خــروج غیرقانونی امریــکا از
برجام ،از این سازوکار و همه سازوکارهایی
که میتواند در جهان وجود داشته باشد،
برای احقاق حقوق کشور استفاده خواهد
کــرد و ایــن اقدام در ایــن چارچوب انجام
گرفته و بررســی آن طی جلسه استماعی
در شهریور ماه انجام خواهد شد».
ëëبهگفتوگوهابااروپاخوشبینهستیم
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی
همچنیــن از رونــد مذاکــرات برجامــی با
اروپاییها و دو عضو دیگر توافق هستهای
ابراز رضایت کرد و درباره بحث زمانبندی
اقدامات بســته اروپا برای ایران و اینکه آیا
این موضوع مشــخص هست یا نه گفت:
«در انجام مذاکرات مشــکلی نداشــتیم و
تفاهمــات الزم موجود بــود و مذاکرات ما
در بخشهــای مختلــف ادامه پیــدا کرده
و در کلیاتــی تفاهــم هســت و در جزئیاتی
مسائلی باقی مانده است .ما ضرباالجل
و زمــان مشــخصی بــرای پایــان مذاکرات
نداشــتیم و میدانســتیم کــه مذاکــرات
ســخت و دشواری اســت ».او با بیان اینکه
خوشــبینیهایی وجــود دارد و گامهایــی
رو بــه جلــو برداشــته شــده اســت ،ادامــه
داد«:مراحلزیادیراپشتسرگذاشتهایم
وامیدواریمبتوانیمباقیماندهمسائلفنی
را مشــخص کنیــم و بــرای دســتگاههای
ذیربط مشــخص باشد و بتوانیم به نتایج

الزم بــرای اخــذ تصمیــم الزم در کشــور
برسیم ».قاسمی همچنین از مأمور شدن
برخــی نمایندگیهــای ایــران در خــارج
از کشــور بــه پیــروی از دســتورالعملهای
خــاص وزارت خارجه با توجه به تحوالت
مربــوط به برجام خبر داد و گفت«:برخی
سفرای ما مأمور به پیگیری این برنامه بر
اســاس زمانبندی خاص تعیین شــده در
زمانمناسبهستند».
ëëرایزنیهاباآلماندربارهدیپلماتایرانی
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره
وضعیــت اســداهلل اســدی دبیــر ســوم
ســفارت ایــران در ویــن کــه در آلمــان در
بازداشــت به ســر میبرد ،گفت« :ایشــان
دیپلمات جمهوری اســامی در وین بود
کــه در خاک آلمان و زمانــی که به همراه
همســر و فرزندش در مرخصی تفریحی
بود ،دســتگیر شد و هنوز در زندان است».
وی افــزود« :ایــن پرونــده مفتوح اســت و

توگوهستند».قاسمی
طرفیندرحالگف 
ادامــه داد« :پیگیریها و تماسهای ما با
دولت آلمان و مقامات ذیربط ادامه دارد
و امیدواریم هر چه زودتر این سوءتفاهم و
اتهام برطرف شود».
ëëبحث دوتابعیتی درباره ســفرای جدید
ماافترابود
قاســمی دربــاره هشــدار نماینــدگان
مجلس برای خــروج مدیران دوتابعیتی
و برنامــه وزارت خارجــه در ایــن زمینــه و
اینکه در سفرای جدید انتخاب شده ،افراد
دوتابعیتیهستند؟گفت«:دوتابعیتیکه
سفیر نمیشود ».قاســمی افزود« :بحث
دوتابعیتی بحث عجیبی در کشــور شــده
اســت و متأســفانه برخی ناآگاهانــه آمار،
عــدد ،رقــم و لیســت منتشــر میکنند در
حالی کــه نهادها و ارگانهــای امنیتی آن
را تکذیــب میکننــد و متأســفانه دربــاره
سفرای جدید ما هم مطرح شد که دروغ

عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتوگو با «ایران»:

برای ایجاد اجماع در لوایح  4گانه به رهبری نامه نوشتیم
احسان بداغی

خبرنگار پارلمانی

باالخــره یــک نماینــده دیگــر بجز حســن
نوروزی ،نامه کمیســیون حقوقی و قضایی
مجلس بــه رهبــری بابت الیحــه پالرمو را
تأیید کــرد؛ محمدجــواد فتحــی ،نماینده
اصالحطلــب تهــران .او برخالف نــوروزی
از موافقــان سرســخت پذیرش ایــن لوایح
اســت امــا در مــورد نامه به رهبــری روایت
حســن نــوروزی را تأیید میکنــد .فتحی به
روزنامــه «ایران» گفته اســت کــه این نامه
با امضــای ملکشــاهی ،رئیس کمیســیون
حقوقــی مجلس تهیه شــده اســت .با این
وجــود همزمــان بــا ســخنان ایــن نماینده
تهران ،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی
این مســأله را در گفتوگو بــا «ایران» تأیید
نکرد و در پاســخ به این سؤال که آیا چنین
نامــهای وجــود دارد ،پاســخ داد« :بروید از
خود آقــای نوروزی بپرســید ».ملکشــاهی
دربــاره اینکه االن تصمیم کمیســیون چه
خواهد بود ،توضیح میدهد« :ما به همان
روال قانونــی و عادی خود ،کارمان را انجام
میدهیــم و مشــغول بررســی این مســأله
هستیم ».اما در ادامه این پاسخ او جملهای
را میگویــد کــه میتوانــد ناظــر بــه تأییــد
ضمنی گفتههای پیشــین حســن نــوروزی
و ســخنان اخیر محمدجواد فتحی باشــد.
رئیس کمیسیون قضایی تصریح میکند:
«شــاید در جریان بررســیهای کمیسیون
نیاز باشد ما از جاهایی هم برای رفع ابهام
سؤال بکنیم که اشکالی ندارد ».این جمله
بجز موضــوع نامــه کمیســیون قضایی به
رهبری بابت الیحه پالرمو نمیتواند ناظر
به چیز دیگری در این شرایط باشد .حسن
نوروزی ،ســخنگوی کمیسیون قضایی هم
که اولین بار بحث نگارش نامه به رهبری را
رسانهای کرده بود ،دیروز در جریان همین
اظهار نظرها در گفتوگو با «ایران» باز هم
به سخنان قبلی خودش اصرار کرد و گفت:
«من هنوز بر روی سخنان قبلیام هستم و
هر چه گفته بودم ،درست و صحیح بوده.
از مجموع این ســخنان میتــوان این گونه
برداشــت کــرد کــه ارجــاع موضــوع الیحه

پالرمــو بــرای حــل اختالفــات بــه رهبــری
حداقل توسط کمیســیون قضایی قطعی
اســت .با این وجود چیزی که مهم به نظر
میرسد ،عمق اختالفنظرهایی است که
زمینه نگارش چنین نامهای را فراهم کرده
اســت .چنانچه محمدجواد فتحــی نیز در
گفتوگــوی خود با «ایران» همین مســأله
را عامــل اصلی نــگارش این نامه دانســته
و تلویحــاً ایــن طــور گفته کــه تنهــا رهبری
میتواند به اختالفات داخل مجلس بر سر
این موضوع پایان دهد.
ëëآیــانامــهبــهرهبــریازطرفکمیســیون
حقوقــی و قضایــی بابــت الیحــه پالرمــو
صحتداردوارسالشدهاستیاخیر؟
ارســال آن را نمیدانم و خبر ندارم اما این
نامه نوشته شــده و قرار هم بوده که ارسال
شود.
ëëایننامهراخودکمیسیوننوشتهیابخشی
ازاعضایآن؟
نــه ایــن نامــه از طرف خــود کمیســیون به
صــورت رســمی نوشــته شــده و رئیــس
کمیســیون ،آقــای ملکشــاهی آن را امضــا
کرده است.
ëëتعــداد موافقــان نامــه و طیــف حامیان
نــگارشآنچگونــهبودنــدوچــهترکیبــی
داشتند؟
تعداد موافقان را یادم نیســت اما اکثریت
کمیسیون با آن موافق بودند و از نوشتن آن
اعالم رضایت داشــتند .موافقان آن هم از
همه طیفهای سیاســی بودند .یعنی این
طور نبود که مثالً رقبای دولت موافق باشند
و اصالحطلبــان مخالــف .در هــر دو طیف
نمایندگانــی بودنــد کــه به نــگارش چنین
نامهایرضایتداشتند.
ëëمحورایننامهچیست؟بهعبارتیشمادر
نامهخودچهچیزیازرهبریخواستهاید؟
با توجه به اینکه این لوایح چهارگانه دارای
مخالفان جدی هســتند کــه مخالفتهای
خــود را هم بــه نظر مقام معظــم رهبری
منتســب میکننــد ،مــا گفتیــم از نزدیــک
خدمت ایشان برســیم یا اینکه با این نامه
جــواب مســتقیمی از خــود ایشــان داشــته
باشــیم که ببینیم آیا این امر را به مجلس
ارجــاع میفرمایند یا اینکه خودشــان نظر

خاصی دارند که مایل هستند لحاظ شود.
ëëپس بنابراین فقط مسأله پالرمو نیست و
هرچهارالیحهمدنظرهستند؟
بلــه ،خیلی مشــخص اســت کــه اختالف
نظرها فقط محدود به مــورد پالرمو نبوده
و هــر چهــار الیحــه را دربــر میگیــرد .در
هفتههای اخیر و خصوصاً بعد از ســخنان
مقام معظم رهبــری در جمع نمایندگان
هم شاهد بودیم که ارجاع طیف منتقدان
و رقبــای دولت ناظر به هر چهار الیحه بود
نــه فقط بحث پالرمو .خیلی واضح اســت
کــه اگر مثــاً اختــاف نظرها بر ســر پالرمو
حل شود ،به این معنا نیست که اختالفات
بر سر لوایح دیگر هم حل میشوند و نکته
دیگر این اســت که این چهــار الیحه با هم
معنی میدهنــد و اگر یکی از آنها تصویب
نشــوند ،بقیه هــم خیلی اثری برای کشــور
نخواهندداشت.
ëëاینپیشنهاد،یعنینوشتننامهبهرهبری
توسطکدامطیفدرکمیسیونمطرحشد؟
مخالفاناینلوایحیاموافقانآن؟
پیشنهاد جمعی همه همکاران بود .هر دو
طیف در ارائه این پیشــنهاد و نگارش نامه
مشــارکت داشتند و هر دو طیف هم در پی
مباحث بسیار مفصلی که بابت این لوایح
در گرفت ،به این نتیجه رســیدند و معتقد
بودنــد که بهتــر اســت نظر مقــام معظم
رهبری را در این خصوص بگیرند.
ëëچرابهایننتیجهرسیدید؟
چــون عمــق اختالفــات زیاد بــود و کمتر
امکانی وجود داشــت که در کمیســیون و

محض و یک افترا بود».
ســخنگوی وزارت خارجــه ادامــه داد:
«همه ارگانهایی که در کشور از مسئولیت
برخوردار میشوند ،قبل از دریافت حکم
دربــاره آنهــا تحقیق میشــود و ما چنین
افــرادی را نــه در وزارتخارجه داریم و نه
در بین ســفرا و قطعاً چنین چیزی اتفاق
نخواهدافتاد».
ëëبهفرانسهنمیروم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در
واکنش به خبر انتخابش بهعنوان ســفیر
ایــران در فرانســه نیز ضمــن تکذیب این
خبر گفت«:مســئولیتم کماکان بهعنوان
ســخنگوی وزارت خارجــه و رئیــس مرکز
دیپلماســی رســانهای ادامــه دارد و بــه
فرانسه نمیروم ».قاسمی درباره انتخاب
ســفیر ایران در چیــن نیز با بیــان اینکه با
اصرار و پیگیری و پیشنهاد مقامات کشور
و تصویب ریاست جمهوری ،عبدالناصر

همتی که اخیــراً بهعنوان ســفیر ایران در
پکن منصوب شــده بــود ،ریاســت بانک
مرکــزی را پذیرفت ،عنوان کرد« :در حال
بررســی برای گزینه تصدی سفارت ایران
هســتیم که هــر چــه زودتــر و بــا توجه به
اهمیــت چین بــرای ایران و نــوع روابط و
همــکاری بیــن دو کشــور ،ســفیر جدید را
معرفی کنیم و امیدوارم این اتفاق هر چه
زودتربیفتد».
ëëمواضــع ایــران و روســیه درباره ســوریه
روشنوشفافاست
ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ
بــه ســؤالی مبنی بــر اینکه دولت روســیه
قرار اســت در ازای خروج ایران از روســیه
بســته تشــویقی که شــامل برخی مسائل
اقتصادی است به ایران ارائه دهد ،گفت:
«روابط ایران و روسیه روابط خوب و رو به
رشــد است و دو کشور در مسائل مختلف
از جمله مسائل منطقهای همکاریهای
زیــادی داشــته و خواهند داشــت .امروز و
فردا نیز برای برگزاری نشســت آستانه در
ســوچی نمایندگان ایران ،روســیه و ترکیه
گرد هم آمدهاند و ماه آینده نیز نشســت
ژنو را به دعوت آقای دیمیستروا نماینده
ســازمان ملــل در امــور ســوریه خواهیــم
داشــت کــه در آن در ارتبــاط بــا مباحــث
ســوریه از جملــه آوارگان و همچنیــن
کمیســیون قانون اساسی ســوریه بحث و
گفتوگــو میشــود ».وی گفــت« :من در
مورد بســته پیشــنهادی یا تشــویقی یا هر
آنچــه کــه اســمش را بخواهیــد بگذاریــد
چیزی نشــنیدم و مواضع ما و روســیه در
مــورد مســائل منطقــه روشــن و شــفاف
است».

دبیر کمیسیون ماده  10احزاب:
مجوز پرداخت یارانه به احزاب صادر شده است

عکس :اعتماد آنالین

ëëســرمقاله «ســوژههای ســربازگیری دشــمن» ،محمــد
ایمانی
افراطیون مدعی اصالحــات ،جزو بیصداقتترین طیفها
در پروژه «نرمالیزاسیون» و «برجامیزاسیون» هستند .آنها در بزک شیطان بزرگ
و متهــم کردن نظــام و ایجاد بیثباتی سیاســی ،هیچ کم نگذاشــتند .اما اکنون که
خسارتهای این نسخه بیمار ،یکی پس از دیگری آشکار شده ،با فرافکنی و تولید
ســرگرمی ،میکوشــند از خود سلب مســئولیت کنند و اذهان را از شبیخون عوامل
نیابتی دشــمن در جنگ اقتصــادی منحرف نمایند .نمایندگان فراکســیون امید،
بعد از دو ســال ولنگاری ،مدعی اســتیضاح وزیران میشــوند ،سپس پیش رئیس
جمهوری میروند اما به جای اینکه درباره مشــکالت اقتصادی و معیشــت مردم
و ســوء تدبیرهای برخی مدیران حرف بزنند ،موضوع حصر ســران -ورشکســته
بــه تقصیــر -فتنه را پیش میکشــند ...قبل از آنکــه وزیران پیشــنهادی کابینه دوم
روحانی(جز یک نفر) رأی اعتماد از مجلس بگیرند ،روزنامه شرق تیتر زد «پرش
وزیران از موانع کوتاه بهارستان» .هنوز یک سال از رأی دربست اکثریت مجلس به
کابینه دوازدهم نمیگذرد که آقای عارف رئیسفراکسیون امید ،از سوء تدبیرهای
دولــت مینالد و میگوید «اظهر منالشــمس بــود که سیاســت ارزی دولت برای
کشور مشکالتی را به وجود میآورد» و محمود صادقی عضو همین فراکسیون ادعا
میکند «کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم تنزل پیدا کرده است .متأسفانه
کل کابینــه دچــار کرختی و پیری و خســتگی شــده اســت»! این قبیل اظهــارات در
حالی اســت که همین طیف ،به جای مطالبه کار و جدیت و ســامت و شــفافیت
از دولتمردان ،ســرگرم جنجال و تولید حاشیه و سوژ ه اتهامافکنی در خدمت ضد
انقالب و امریکا و انگلیس بودهاند!
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عکس :ایرنا

ëëیادداشــت «تلــه ترامــپ را دور بزنیم» ،سیدحســین
مرعشی
شکاف میان ارز دولتی و ارز آزاد نباید به این اندازه زیاد باشد
لذا منطقی و پایدار نیست .یا باید اعالم حالت فوقالعاده و شرایط جنگ اقتصادی
را اعالم کنیم که به شــرایط بحرانی دامن میزند یا اینکه مسئوالن محترم بدانند
هر حرف و کلمهای که بوی جنگ دهد ،شاید دشمن را بترساند اما بیشتر اقتصاد
ما را خواهد ترســاند .االن پدیده خیلی ســادهای اتفاق افتاده است و آن ،این است
که یکی از اعضای  5+1از برجام خارج شــده و ما باید آن را سادهســازی کنیم .نباید
برای خروج امریکا از برجام ارزش قائل شویم .بحث اصلی ما فروش نفت است
که در شرایط عادی میتوانیم به فروش نفت ادامه دهیم ،وقتی فروش نفت دچار
تحریم شــد ،باید به تبعات آن در اقتصاد ایران بپردازیم .ظاهر شــدن زودهنگام
تحریمهای آینده در ایران ناشــی از استراتژی اشتباه مسئوالن در برخورد با خروج
امریکا از برجام بود که این اســتراتژی اشــتباه و تبلیغات ترامپ همراه شــدند .ما
باید تالش کنیم که برجام بدون حضور امریکا ادامه پیدا کند .راهکارهای صادرات
نفت را به صورت منطقی پیگیری خواهیم کرد و سعی میکنیم فروش نفتمان
حداقل کاهش را داشته باشد .اگر هم بین دالر بانک مرکزی و ارز بازار آزاد اختالف
باشد ،مداخله خواهیم کرد .نمیتوان شاهد ویرانی اقتصاد ایران بود و باید در بازار
دخالتکنیم.
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در خــود مجلس بر ســر ایــن موضوعات
به یــک توافق حداقلی برســیم .مســائل
این لوایح چهارگانه بســیار مهم هســتند
و معمــوالً بهتــر اســت نوعــی اجمــاع بر
ســر آن بــرای تصمیمگیری باشــد ،ما در
مجلــس نــه تنهــا ایــن اجمــاع را نداریم
بلکــه توافقهــای حداقلــی هــم وجــود
ندارد.
ëëبرسرچهچیزهایی؟
مثالً بر ســر ابعاد حقوقی و آثار تصویب یا
عدم تصویب این لوایح برای کشور .یا مثالً
از ســخنان مقام معظم رهبری در دیدار با
نمایندگان برداشــتهای بســیار متفاوتی
شــده اســت کــه خیلــی بــا هــم همخوانی
ندارند.
ëëاماقبالًچندبارگفتهشــدهبــودکهرهبری
تصمیمگیــری در ایــن مســائل را بــه خــود
مجلس واگذار کردهاند .این روایتها برای
کارشماکافینبود؟
میزان وثوق این دســت نقل قولها خیلی
برای ما روشــن نشــد و برخــی از همکاران
نســبت به آن تردیــد جدی داشــتند و رفع
تردید هم صورت نگرفت.
ëëنهایتاً آیا معلوم اســت چه وقت جواب
ایننامهدادهخواهدشدواگرتاموعدبررسی
مجددالیحهجوابینرسد،چهمیکنید؟
اینکــه پاســخ کــی داده خواهــد شــد یا چه
خواهد بود ،مشــخص نیســت و مــا زمانی
نمیدانیم .اگر تا آن زمان به هر دلیلی نظر
رهبری را نداشتیم ،باید خودمان یک راهی
برایتصمیمگیریپیداکنیم.

دبیر کمیسیون ماده  10احزاب از صادر شدن مجوز واریز یارانه حمایتی به حساب
خانه احزاب ایران به میزان دو میلیارد تومان خبر داد و گفت که ذیحسابی وزارت
کشــور یارانــه احــزاب را پس از طی مراحــل اجرایی واریز می کند .به گــزارش ایرنا،
«بهرام سرمست» روز گذشته در نشست خبری به ماده  22قانون احزاب اشاره کرد
و گفت« :بر اساس قانون ،احزابی میتوانند از کمک دولتی برخوردار شوند که خود
را بــا قانون جدید احزاب تطبیق دهنــد و احزابی که خود را تطبیق ندادهاند ،نباید
انتظار دریافت یارانه داشــته باشــند ».او افزود«:در حال حاضر فقط در مورد اینکه
مجوز واریز یارانه به حســاب خانه احزاب ایران صادر شــده و اینکه دســتورالعمل
نحوه توزیع و چگونگی هزینهکرد و اختصاص به هریک از احزاب که تصویب شده
است ،اما اینکه اقدامات عملی برای سال جاری تابع یکسری مالحظات استثنایی
باشد کمیسیون نظر نهایی میدهد که در یکی از جلسات بررسی و تصمیمگیری
جدید میکنیم ».وی با اشاره به حق اعتراض احزاب درباره تخصیص یارانه گفت:
«پس از رســیدگی به اعتراضها مشخص میشود که کدام یک از احزاب شرایط و
وضعیت خود را با قانون تطبیق دادهاند ،در شــرایط کنونی این فرصت تا  10آبان
 97ادامــه دارد و تــا آن زمان کمیســیون مــاده  10احزاب به اعتراضها رســیدگی و
اظهارنظر نهایی میکند ».سرمست یادآور شد« :در دستورالعمل تصریح شده که
کمیسیون میتواند توزیع یارانه را به خانه احزاب ایران تفویض کند ،اما نظارت بر
اینکه بر اساس چه شاخصهایی توزیع و هزینه شده است ،به عهده این کمیسیون
است ».دبیر کمیسیون ماده 10احزاب در این نشست همچنین از در نوبت رسیدگی
بــودن پرونــده اختالفات به وجود آمده در کنگره ســاالنه اعتماد ملی و موافقت با
درخواست صدور پروانه «مجمع زنان اصالحطلب استان تهران» خبر داد.

تابش :تیغ ترمیم کابینه کند شده است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه «تغییر
تشکیالت و تفکیک وزارتخانهها در شرایط فعلی میتوانست فشار را بر دولت کمتر
کند» ،در عین حال گفت که اگر دولت نسبت به ترمیم کابینه اقدامی نکند ،مجلس
وارد عمل خواهد شــد .محمدرضا تابش در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مخالفت
مجدد مجلس با الیحه تفکیک وزارتخانهها ،اظهار کرد :من در این شــرایط روش
تغییر در تشکیالت را میپسندیدم  ،این کار چند فایده داشت؛ اول اینکه متناسب با
حجم تحریمها ،فشار بر دولت و وزرا کم میشد ،همچنین در این تفکیک وظایف
و مســئولیتها مشخصتر میشد و تنازع بین مجلس و دولت و بحث استیضاح
هم از بین میرفت چرا که وقتی تشــکیالت تغییر کند ،باالجبار دولت باید نفرات
جدیدی را روی کار بیاورد .وی اضافه کرد :تغییر تشکیالت و اصالح ساختار دولت
خون جدیدی را به کابینه تزریق میکرد و افراد جدیدی که مسئولیت میگرفتند،
میتوانستند خیلی از مشــکالت را حل کنند که متأسفانه نمایندگان به این الیحه
رأی ندادنــد .ایــن نماینــده مجلس ادامــه داد :در حــال حاضر قاعدتــاً مجلس از
اختیاراتــش اســتفاده میکند .البته در ســمت دولت هم البیهای ســنگینی برای
ماندن وزرا هست .تابش یادآور شد :ظاهراً تیغ دولت برای ترمیم کابینه کند شده
است ،دولت قرار بود در مورد سه چهار پست اقداماتی را انجام دهد که حداقل تیم
اقتصادی با هم هماهنگ شوند اما این کار متوقف شد ،البته تالشهایی میشود
ولی افرادی که در این موقعیت مسئولیت بپذیرند هم کم هستند و در مورد اینکه
اختیاراتشان چه باشد حرف و حدیثهایی است اما نهایتاًاگر دولت خودش در این
زمینه اقدام نکند ،مجلس وارد عمل خواهد شد اگرچه البیهای قدرتمند دولت
هم مؤثر است که آیا مجلس از این معرکه پیروز بیرون میآید یا نه؟

