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بررسي پنج بند از سياست هاي برنامه ششم 
پنج بند از قانون برنامه  شش��م توس��عه کش��ور، مصوب مجلس 
ش��وراي اس��امي از حيث انطباق با سياس��ت هاي کلي نظام 
در مجمع تش��خيص مصلحت نظام بررس��ي ش��د.به گزارش 
ايرن��ا جلس��ه کميس��يون نظارت مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام بر ُحس��ن اجراي سياس��ت هاي کلي به رياس��ت آيت اهلل 
اکبر هاشمي رفس��نجاني تش��کيل ش��د. در اين جلسه عاوه بر 
اکثر اعضاي کميس��يون، س��خنگوي دولت و رئيس س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي کشور، رئيس کميسيون تلفيق مجلس 
ش��وراي اس��امي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي کميته هاي 
هيأت انطباق حقوق و شاخص هاي نظارت کميسيون نظارت، 
رئيس ديوان عدالت اداري و رئيس سازمان بازرسي کل کشور 
نيز حضور داش��تند.پنج بند از قانون برنامه  شش��م توسعه کشور، 
مصوب مجلس شوراي اسامي از حيث انطباق با سياست هاي 
کلي نظام، مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مقرر شد، مغايرت 
آنها با سياست هاي کلي در دستور کار شوراي مجمع تشخيص 

مصلحت نظام قرار گيرد.

رفتارهاي پوپوليستي براي جمع آوري راي 
استاد حوزه علميه قم گفت : افراطيون اگر نگران کشور هستند، 
به جاي نقد دولت سياست گذاري هاي کان خود را در اقتصاد 
مطرح کنند. آيت اهلل محسن غرويان در گفت و گو با ايلنا، درباره 
رفتارهاي سعيد جليلي و مناظره هاي غيرمستقيم او با قاليباف و 
روحاني گفت: طبيعي است که برخي هنگام انتخابات کساني 
که قصد شرکت دارند، ياد مردم مي افتند و از فقر موجود و وضع 
معيشت مردم انتقاد مي کنند تا بخواهند با رفتارهاي پوپوليستي 
راي جم��ع کنن��د. او ادامه داد: اين افراطيون اگر نگران کش��ور 
هستند، به جاي نقد دولت سياست گذاري هاي کان خود را در 
اقتصاد مطرح کنند، کارتن خواب ها و گورخواب ها يک مس��اله 
جزئي از کل مس��ائل موجود در کش��ور اس��ت.اين مدرس حوزه 
علميه قم خاطرنش��ان کرد: نگاه اين آقايان به اقتصاد جهاني 
و بين المللي بود که باعث ش��د تحريم هاي س��نگين را بر کشور 
اعمال کنند، انزوايي که ما در جهان به دس��ت آورديم به دليل 
وج��ود همي��ن تفک��ر بود. او در پاس��خ به اين که آيا جليلي قصد 
دارد با اين گونه رفتار ها خود را به اصولگرايان تحميل کند تا از 
او ب��ه عن��وان کانديداي اصلي حمايت کنند، گفت: اصولگرايان 
هم خودشان تمايلي به جليلي ندارند از طرفي هم مردم تفکرات 
اف��رادي مانن��د وي را ديگر تحمل نمي کنند. زماني را که دولت 
در دس��ت احمدي ن��ژاد ب��ود، خوب به خاط��ر دارند و قطعا ديگر 
نمي خواهند چنين تفکري کش��ور را اداره کند پس به کس��اني 

مانند جليلي رأي نخواهند داد.

اختالف مسووالن به نفع جامعه نيست
يک عضو هيأت رئيس��ه مجلس تأکيد کرد: کش��يده ش��دن 
اختافات مسئوالن به خصوص سران قوا به رسانه ها در سطح 
جامعه به نفع نظام و مردم نيست. غامرضا کاتب در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار کرد: اينکه مس��ئوالن به خصوص س��ران قوا 
اختافاتشان را به سطح جامعه و رسانه ها بکشانند در نهايت به 
نفع مردم و نظام تمام نمي شود. وي تأکيد کرد: مسئوالن بايد 
در محافل خصوصي با برگزاري جلساتي اختافات شان را حل 
کنند؛ موضوعي که در نهايت به نفع نظام تمام مي ش��ود چون 

نبايد اين اختافات به تريبون هاي عمومي کشيده شود.

تاکتيک هاي جديد در رزمايش واليت ۹۵
فرمانده نيروي دريايي راهبردي 
ارت��ش با اش��اره ب��ه برگزاري 
رزماي��ش والي��ت ۹۵، گف��ت: 
رزماي��ش بزرگ دريايي واليت 
۹۵ م��اه آين��ده در منطق��ه اي 
وس��يع در آب ه��اي جمهوري 

اس��امي ايران و آب هاي بين المللي در ش��مال اقيانوس هند، 
برگزار خواهد شد.به گزارش ايلنا، امير دريادار حبيب اهلل سياري 
اف��زود: در رزمايش امس��ال، ني��روي دريايي ارتش در نظر دارد 
ک��ه از تاکتيک ه��اي جدي��د و به روز بهره برده و براي اولين بار، 
تاکتيک هاي نبردهاي نوين در حوزه هاي مختلف را به نمايش 
بگذارد.فرمانده نيروي دريايي ارتش تصريح کرد: اين رزمايش 
از اهميت بااليي برخوردار بوده و نداجا قرار است که در آن، از 
س��اح ها و تجهيزات نوين، به روز و جديدي رونمايي کند که 
تاثير بس��زايي در توان اين نيرو دارد.امير س��ياري با بيان اينکه 
توان نداجا در حوزه موش��کي، دس��ت بلند اين نيرو در مقابله با 
هر گونه تهاجمي بوده و هست، تاکيد کرد: در رزمايش امسال، 
انواع موش��ک ها تس��ت عملياتي شده و به سوي اهداف شليک 

خواهند شد.

کاهش 2۵0 هزار نفري زنداني ها 
ريي��س س��ازمان زندانها با اش��اره به تاکي��دات رهبرانقاب در 
خص��وص کاه��ش جمعيت کيفري، اظهارکرد: طي دو س��ال 
گذشته حدود 600 هزار نفر محکوم به زندان وارد مي شدند، اما 
در راس��تاي کاهش جمعيت کيفري زندانيان و با وجود اباغ و 
اجراي دستورالعملي در اين امر، در حال حاضر 3۵0 هزار ورودي 

به زندان داريم که اين روند کاهشي ادامه خواهد داشت.
ب��ه گ��زارش ميزان، اصغر جهانگير ب��ا بيان اينکه امروز با توجه 
به اقدامات رييس قوه قضاييه و جلس��ات وي در زمينه کاهش 
جمعيت کيفري زندانيان، ش��اهد کاهش ميزان جمعيت زندان 
هس��تيم، تاکيد کرد: در ۹ ماهه اول امس��ال ش��اهد کاهش 8 
درصدي در زمينه صدور قرارهاي تاميني منجر به بازداش��ت و 
کاهش 21 درصدي در زمينه صدور قرارهاي بازداشت موقت 
بوديم که خوشبختانه اين روند، با پيگيري هاي سازمان زندان ها 

همچنان در حال انجام است.
به گفته جهانگير، اين روند کاهشي ورود به زندان ها باعث شده 
تا در خصوص اجراي اصاحي و تربيتي زندانيان اقدامات بهتر 

و موثرتري صورت گيرد.

وقت مجلس صرف اختالفات نشود
عض��و کميس��يون قضاي��ي و حقوقي مجلس ب��ا تاکيد بر رفع 
مش��کات در دولت توس��ط رئيس جمهور گفت: وقت مجلس 
نباي��د به مس��ائل ريز و جزئي مانن��د دعواي ميان دو وزارتخانه 
بهداشت و رفاه اختصاص يابد. به گزارش خانه ملت، محمدعلي 
پورمختار در جريان بررسي اليحه برنامه ششم توسعه با استناد 
به اصل 60 قانون اساسي گفت: اين اصل به اعمال قوه مجريه 
از طريق رئيس جمهور و وزرا در برخي از مسائل و موارد اشاره 
دارد اما در طي بررسي برخي مواد اليحه برنامه ششم در صحن 

مجلس به اين اصل بي توجهي شده است.
نماين��ده به��ار و کبودرآهنگ با اش��اره ب��ه اختافات ميان دو 
وزارتخانه بهداشت و رفاه گفت: درخصوص اين مسائل رئيس 
قوه مجريه بايد مش��کات را حل و فصل کند و مجلس نبايد 
درگير مسائل ريز و جزئي شده و وقت نمايندگان در اين خصوص 
به هدر رود. علي الريجاني اين اخطار را وارد دانس��ت و گفت: 
به طور مشخص و کوتاه و روشن بايد مسائل را در برنامه مورد 

بررسي قرار داد.

پيشخوان

سياسي

مع��اون اول ريي��س جمه��ور با تاکيد بر اينکه عزم دولت در مقطع 
فعلي اين اس��ت که به مس��ائل اصلي مردم بپردازد، اظهار داشت: 
تاش ما اين است که براي اداره صحيح کشور، دولت را از حاشيه ها 
ب��ه دور نگ��ه داري��م و در عين حال بر اجراي دقيق قانون و مقابله 
با فس��اد پافش��اري کنيم. به گزارش ايلنا، اس��حاق جهانگيري در 
جلسه بررسي و ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در زمينه پروژه هاي 
اقتصاد مقاومتي، بانک مرکزي را يکي از کليدي ترين دستگاه هاي 
اقتصادي کش��ور برش��مرد و گفت: هر موضوعي که در دس��تور 
کار بانک مرکزي قرار مي گيرد اگر به نحو مطلوب انجام ش��ود 
مي توان��د اقتصاد کش��ور را به حرک��ت وادار کند و در بخش هاي 
مختلف اقتصادي کشور تحرک ايجاد نمايد. وي نقش و محوريت 
بانک مرکزي در اقتصاد کش��ور را بس��يار پراهميت ارزيابي کرد و 
افزود: بانک مرکزي بايد از استقال مطلوب برخوردار باشد و بايد 
براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانک مرکزي بتواند از 
استقالي متناسب با شرايط اقتصادي کشور برخوردار شود. معاون 
اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد در مقطع 
فعلي بر برخي از موضوعات تمرکز ويژه داشته باشد، اظهار داشت: 
يکي از اين موضوعات اصاح شبکه نظام بانکي کشور است که 
بايد بصورت جدي در دس��تور کار بانک مرکزي باش��د و به شکل 
مستمر در اين خصوص گزارش دهد تا چنانچه برخي موانع خارج 
از اختيارات بانک مرکزي بود، دولت بتواند هماهنگي هاي الزم 
را ايجاد کند. وي تمرکز بر انتظام بخشي بازار پولي و ساماندهي 
موسسات اعتباري غيرمجاز را از ديگر وظايف اصلي بانک مرکزي 
برش��مرد و گفت: براي اين موضوع اراده اي در باال ترين س��طح 
کش��ور و در ش��وراي عالي امنيت ملي و نيز از س��وي سران قواي 
سه گانه به وجود آمده که با موسسات اعتباري غيرمجاز برخورد 
شود. موسسات اعتباري بايد در چارچوب نظام پولي و بانکي کشور 
فعاليت کنند. جهانگيري ادامه داد: البته بانک مرکزي در سالهاي 
اخير در اين زمينه عملکرد خوب و مثبتي داشته و با اقتدار در اين 
زمينه وارد شده و کارنامه قابل قبولي داشته است. معاون اول رييس 
جمهور همچنين يکسان سازي نرخ ارز را از طرح هاي مهم کشور 
و تکاليف بانک مرکزي دانس��ت و گفت: آس��يب هاي چند نرخي 
بودن ارز بر کسي پوشيده نيست و حتما بايد به سمت تک نرخي 
ک��ردن ارز حرک��ت کنيم. البته در اين زمينه يک بار تجربه موفق 
و يک بار هم تجربه ناموفق در کش��ور وجود دارد به همين دليل 
بانک مرکزي بايد زماني اين برنامه را اجرايي کند که در شرايط 
مناسبي باشيم و از پيامدهاي مثبت آن اطمينان داشته باشد. وي 
ادامه داد: البته گزارش هاي مديران بانک مرکزي بيانگر آن است 

که مقدمات کار براي تک نرخي کردن ارز فراهم شده است و هم 
اکنون منتظر شکل گيري ارتباط مناسب نظام بانکي با بانکهاي 
بين المللي هس��تيم که اميدوارم هرچه زود تر ش��رايط الزم براي 
انجام پروژه تک نرخي کردن ارز که در اقتصاد مقاومتي هم بر آن 
تاکيد ش��ده، فراهم ش��ود. جهانگيري در ادامه با تاکيد بر ضرورت 
استفاده از منابع مالي خارجي گفت: اقتصاد ايران بايد بتواند از منابع 
مال��ي خارج��ي در اج��راي طرح هاي مهم در بخش هاي مختلف 
نظير نفت و گاز، حمل و نقل، صنعت و ساير بخش ها که نيازمند 
س��رمايه گذاري اس��ت، استفاده کند. معاون اول رييس جمهور با 
تاکيد بر اينکه بايد هرچه س��ريع تر موانع پيش روي جذب منابع 
مالي خارجي برطرف شود، از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک 
مرکزي خواست جدي تر در اين زمينه اقدام کنند تا شاهد جذب 
منابع مالي خارجي بيشتر تا پايان سال باشيم. وي يکي از اقدامات 
خوب نظام بانکي کش��ور را همراهي و کمک براي فعال کردن 
طرح هاي صنعتي کش��ور و تامين س��رمايه در گردش واحدهاي 
توليدي عنوان کرد و گفت: زماني که قرار شد براي ۷ هزار واحد 
توليدي راکد و نيمه فعال سرمايه در گردش تامين شود، عده اي 
تصور مي کردند که اين برنامه به شکلي اجرا خواهد شد که يا منابع 
به هدر مي رود و يا نظام بانکي همراهي الزم را نخواهد داش��ت 

اما امروز براس��اس گزارش مديران بانکي، بيش از 1۹ هزار واحد 
توليدي براي رونق بخشيدن به فعاليت هاي خود بيش از 13 هزار 
ميليارد تومان منابع دريافت کرده اند که اين موضوع نقش موثري 
در رش��د اقتصادي س��ه ماهه دوم امسال داشته است. جهانگيري 
اضاف��ه ک��رد: ب��ا توجه به اينکه جلس��ات مربوط به تعيين تکليف 
واحدهاي توليدي نيمه فعال و راکد و تصميم گيري براي اعطاي 
تسهيات و سرمايه در گردش به آن ها در جلسات کارگروه هاي 
استاني تعيين مي شود، با اين حال به بانک هاي عامل اجازه داده ايم 
که در صورتي که واحدهاي توليدي را بررسي و تشخيص دهند 
ک��ه ادام��ه فعاليت آن ها توجيه اقتصادي ندارند، مي توانند از ارائه 
تس��هيات به اين گونه واحد ها خودداري کنند اما بايد بافاصله 
مديران مربوطه را در جريان قرار دهند تا آن ها بتوانند واحدهاي 
ديگري که توانايي فعاليت مناسب اقتصادي را دارند به بانک ها 
براي دريافت تسهيات معرفي کنند. معاون اول رييس جمهور 
با اشاره به نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به وي مبني بر عدم 
همکاري و همراهي الزم بانک هاي خصوصي در تامين سرمايه 
در گردش واحدهاي توليدي راکد و نيمه فعال تصريح کرد: اين 
موضوع به هيچ عنوان قابل قبول نيست به خصوص که مالکان 
برخي از بانک هاي خصوصي نهادهاي عمومي هستند که خود را 

بي��ش از ديگ��ران طرفدار اجراي اقتصاد مقاومتي مي دانند، انتظار 
داريم که در اين زمينه فعال ش��وند. وي در ادامه س��خنان خود به 
موضوع ارز و نوسانات آن در ايام اخير نيز اشاره و خاطرنشان کرد: 
البته بانک مرکزي از ابتدا اعام کرده بود که در ماههاي آذر و دي 
به صورت طبيعي تغييراتي در نرخ ارز بوجود خواهد آمد. اتفاقات و 
شرايط بين المللي و فضاي سياسي داخل کشور نيز در اين موضوع 
بي تاثير نبوده است. جهانگيري افزود: آنچه مهم است اين است 
که شرايط ارزي کشور شرايط بسيار خوبي است و امروز در موضع 
ضعف ارزي نيستيم به گونه اي که تقاضا بر عرضه فزوني گرفته 
باش��د. بانک مرکزي ذخاير ارزي فراواني دارد و ميزان صادرات 
کشور نيز از واردات بيشتر است و حتي صادرات غيرنفتي کشور به 
واردات فزوني دارد و تراز آن مثبت است. معاون اول رييس جمهور 
گفت: هم اکنون در دوره اي هس��تيم که بايد برخي فعاليت هاي 
اقتصادي که در دوران تحريم در بخش هايي خارج از نظام اصلي 
اقتصاد کشور شکل گرفته به جايگاه اصلي خود باز گردد و انتظار 
داريم بانک ها در اين زمينه به صحنه بيايند. جهانگيري با تاکيد بر 
اينکه دالر حاصل از صادرات کاالهاي غيرنفتي بايد به نظام بانکي 
کشور وارد شود، اظهار داشت: دولت براي گشايش صادرات و رونق 
فعاليت بنگاه هاي اقتصادي پيمان سپاري ارزي را لغو کرد و حاال 
انتظار ما از صادر کنندگان اين است که دالر حاصل از صادرات را 
به قيمت آزاد به نظام بانکي بفروشند. معاون اول رييس جمهور 
با اشاره به اباغ بخشنامه اخير که در آن بر ضرورت فروش دالر 
حاصل از صادرات به نظام بانکي تاکيد شده است، خاطر نشان کرد: 
اين بخشنامه را براي نخستين بار با عنوان رييس ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي صادر کردم و اين يعني همه موظف به رعايت اين 
بخشنامه هستند و در صورت تخطي از آن، با دستگاه هاي قضايي 
و نظارتي روبرو خواهند بود. وي با تاکيد بر اينکه صرافي ها نيز بايد 
به کار اصلي و متعارف خود بازگردند، افزود: کساني که مي خواهند 
از صرافي ها ارز بخرند، ميزان خريد آن ها بايد به مقداري باشد که 
بانک مرکزي اعام خواهد کرد و اگر کس��ي مي خواهد باال تر از 
ميزان اعام شده خريد کند بايد هم منشأ ريالي آن معلوم باشد و 
هم بايد مشخص باشد که اين مقدار ارز را در چه راهي قرار است 
استفاده کند و اگر کسي مقدار زيادي ارز خريداري کند و مشخص 
نباشد براي چه منظوري خريد کرده است هيئتي سه نفره براي 
رسيدگي به اين موضوع پيش بيني شده که اعضاي آن مسئولين 
پولش��ويي در وزارتخانه هاي اطاعات، امور اقتصادي و دارايي و 
بانک مرکزي هستند و اين سياست گذاري به خاطر آن است که 

در بازار ارز کشور اخال نشود.

جهانگیری در جلسه ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی اعالم کرد؛

اولتیماتوم های پولی و ارزی معاون اول

خیالتان راحت، براي انتخابات نمي آیمترافیک و آلودگي پایتخت را ساماندهي کنیدلیست انتخاباتي براي جنگ رواني
دبير کل حزب کارگزاران درباره ليستي 
که اخيرا منتش��ر ش��ده و نام او به عنوان 
رييس شوراي شهر ذکر شده است، گفت: 
بارها اعام کرده ام که قصد ش��رکت در 
هيچ  انتخاباتي را ندارم. نه تنها من، بلکه 

بسياري از دوستان که در اين ليست غيرواقعي نامشان ذکر شده 
قصد ش��رکت در انتخابات را ندارند. غامحس��ين کرباسچي در 
گفت و گو با ايلنا، گفت: ليس��تي که ارائه ش��ده از نظر ما خاف 
است، براي خود مجموعه اصاح طلبان هم جاي سوال دارد که 
چرا بايد اين اتفاق بيفتد، در ليس��ت افرادي مطرح ش��ده اند که با 
نگاهي مشخص مي توان فهميد قصد ورود به انتخابات را ندارند.

او خاطر نشان کرد: قاعدتا اين رفتا رها در ماه منتهي به انتخابات 
صورت مي گيرد و هدف آن ها ايجاد جنگ رواني است.

نماين��ده ته��ران در مجل��س ش��وراي 
اس��امي گفت: ب��ه رييس جمهور تذکر 
مي دهم که هرچه زود تر جلسه ساماندهي 
امور پايتخت را تشکيل دهد تا مردم از اين 
وضعي��ت ترافي��ک و آلودگي هوا رهايي 

يابند. به گزارش ايلنا، مصطفي کواکبيان افزود: در صورت راه افتادن 
خط متروي تهران – اسامشهر از ديگر مواردي است که به وضعيت 
ترافيک تهران کمک مي کند. عضو فراکسيون اميد خطاب به وزير 
کش��ور گفت: اگر قرار اس��ت اليحه جامع انتخابات به اين دوره از 
انتخابات برسد و براساس سياست هاي کلي اباغي رهبر انقاب 
انجام شود، بايستي هرچه زود تر آن را به مجلس ارائه دهد.وي گفت: 
بهتر است ترکمنستان دست از باج خواهي بردارد زيرا با اين ادبيات 

نمي تواند روابط گازي خود را با کشورمان ادامه دهد. 

پرويز فتاح که بارها در ميان رسانه هاي 
مختل��ف با لحن هاي متف��اوت جدي، 
ش��وخي، طنز و اس��تفهام حضور خود را 
در انتخاب��ات تکذيب کرده بود، خطاب 
ب��ه آناني ک��ه در خصوص حضورش در 

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سواالتي دارند گفت: 
خيالتان راحت، نمي آيم. رييس کميته امداد امام خميني )ره( در گفت 
و گو با ايسنا پيرو گمانه زني هاي مطرح شده درباره اقدامات وي 
همچون سفرهاي استاني به مناطق محروم و انتقال کميته امداد 
از مجتمع سوهانک در شمال شهر به جنوب شهر گفت: معتقدم 
مدير بايد عملياتي و ميداني عمل کند و همواره به مديران استاني ام 
متذکر مي شوم که نبايد پشت ميز بنشينند و الزمه حضور آن ها در 

کميته امداد، سفر رفتن و لمس درد مردم از نزديک است.

رييس کارگروه برنامه ريزي و سياست گذاري شوراي 
عالي سياس��ت گذاري اصاح طلبان گفت: ليس��تي از 
س��وي ش��وراي عالي سياس��ت گذراي اصاح طلبان 
منتش��ر نشده است. برخي با انتشار چنين ليست هايي 

مي خواهند نظرات خود را القاء کنند.
حس��ين کمالي در گفت و گو با ايلنا، درباره ليس��تي که 
اخيراً منتشر شده و در آن نام 21 نفر از اصاح طلبان، 
ورزشکاران و هنرمندان ديده مي شود، گفت: شوراي عالي 
سياست گذاري به پيشنهاد شوراي هماهنگي و با ترتيب 
بخش اصلي اصاح طلبان جامعه تشکيل شد، داراي 
سه کارگروه برنامه ريزي و سياست گذاري، استان ها و 
تعامل و رايزني اس��ت. ش��ورا وظايف و برنامه هايي که 
در دست انجام دارد را به اين سه کارگروه سپرده است. 
او ادام��ه داد: کارگروه��ي که بايد مش��خص کند کدام 
نام��زد صاحيت دارد در ليس��ت قرار بگيرد، کارگروه 
برنامه ريزي و سياست گذاري است که من مسئوليت 
آن را بر عهده دارم. کمالي در ادامه خاطرنش��ان کرد: 
تا اين لحظه شاخص هايي که بر اساس آن کانديد اها 
مشخص مي شوند، قطعي نشده، اين شاخصه ها بعد از 
اعام و ارجاع به شوراي عالي سياست گذراي و سپس 
تصويب آن در شورا، به استان ها اعام خواهد شد که 
بعد از آن برنامه اصاح طلبان براي گزينش افراد را آغاز 
مي کنيم. او تاکيد کرد: اين نوع ليست هايي که منتشر 
مي شود در واقع يک نوع القاء مطلب و نظرات اشخاصي 
اس��ت که ميل دارند نظراتش��ان به عنوان نظرات جمع 
تلقي ش��ود. شوراي عالي سياست گذاري تا اين لحظه 
هيچ گونه تصميمي نگرفته است و هر ليستي که منتشر 

ش��ود، واقعي نيس��ت و بر اساس عايق شخصي افراد 
نوش��ته ش��ده اس��ت. او در پاس��خ به اين که آيا شوراي 
عالي سياس��ت گذاري با ش��خصي براي کانديداتوري 
صحبت کرده اس��ت يا خير گفت: ش��اخص ها تعيين 
نش��ده که بخواهيم بر اس��اس آن با اشخاص گفت و گو 
داشته باشيم. شوراي عالي سياست گذاري تا اين لحظه 
با شخصي صحبت نکرده است. رييس کميته تدوين 
سياس��ت هاي شوراي سياس��ت گذاري درباره منشور 
انتخاباتي اصاح طلبان گفت: منظور از منشور، اصول 
کلي و مبناي است که بر اساس آن انتخابات را برگزار 
خواهي��م ک��رد. او اف��زود: در کميته تعيين راهبردهاي 
سياس��ت هاي انتخاباتي شوراي عالي سياست گذاري 
اصاح طلبان موارد متعددي از جمله منشور انتخاباتي، 
برنامه هاي نامزد ها، اخاق انتخابات و همچنين نحوه 
برگزاري خود انتخابات در دستور کار قرار گرفته است 
که به تدريج بررس��ي خواهند ش��د و بعد از تصويب در 
کميته  به ش��وراي عالي سياست گذاري براي تصويب 

نهايي ارسال مي شود.

انتشار ليست غير واقعي براي القاي نظرات خاص
دادستان کل کشور ابراز اميدواري کرد اختافات ميان 
قوا به زودي حل شود و از مسئوالن نيز درخواست کرد 

مانع سوءاستفاده دشمن شوند.
به گزارش ايلنا، حجت االسام محمدجعفر منتظري در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به اينکه آيا دولت و قوه قضاييه 
براي حل اختافات پيش آمده ميان اين دو قوه کميته 
يا جلسه اي را تشکيل داده اند، گفت: دادستاني به اين 
مس��اله ورود پيدا نکرده اس��ت. اين  اختافات درون 
خانوادگي اس��ت که برخي رس��انه ها و دش��من آن ها 
را ب��زرگ کرده ان��د. اميدواريم که اين اختافات درون 
خانوادگي به زودي حل بش��ود و همچنين اميدواريم 
مس��ئولين مانع اين بش��وند که دش��من از اين مسائل 

سوء استفاده بکند. 
دادستان کل کشور در مورد برخورد با بدهکاران بانکي 
اظهار کرد: بدهکاران بانکي به ش��دت تحت تعقيب 
هس��تند و قوه قضائيه پيگير اين مس��اله است. اما اين 
موضوع کمي وقت گير اس��ت زيرا براي اجراي عدالت 
نمي ش��ود به س��رعت کار ها را انجام داد چراکه ممکن 
است حقي از کسي ضايع شود. دادستان کل کشور با 
اشاره به اينکه قوه قضائيه مي تواند در مقطع تحقيقات 
مقدماتي در رس��يدگي به پرونده ها، از ضابطين عام و 
ضابطين خاص استفاده کند افزود: در ماده 30 همين 
قانون احراز اين عنوان منوط به داشتن مهارت و داشتن 
کارت ضابط دادگستري و گذراندن دوره هاي آموزشي 
ويژه ضابط اس��ت. يعني به موجب اين قانون، وثاقت 
ضابطين دادگس��تري بايد محرز ش��ود. در ذيل همين 
ماده مقرر ش��ده اس��ت که اگر تحقيقات مقدماتي به 

وسيله افرادي که فاقد اين کارت هستند صورت بگيرد، 
بي تاثير است. 

منتظ��ري درب��اره ص��دور کارت ه��اي ضابطين عام 
دادگستري اظهار کرد: اين يک اقدام اساسي و بنيادي 
بوده و براي تحقق عدالت و اجراي صحيح قانون الزم 
است. اين يک وظيفه مشترک بين قوه قضائيه و ناجا 

است که بايد به صورت مستمر ادامه پيدا کند. 
او بر لزوم اس��تمرار اين کار در بخش آموزش و صدور 
کارت تاکيد کرد و گفت: اين کارت هر سه سال يک 
بار بايد تمديد شود. طبق برآوردهاي انجام شده حدود 
200 هزار نفر مشمول اين کار مي شوند و ما بايد فرآيند 

آموزش براي اين تعداد از افراد را داشته باشيم.
 اين کار در تهران ش��روع ش��ده و اميدواريم به زودي 
کل کشور را تحت پوشش قرار دهيم زيرا طبق قانون 
اگر تحقيقات به وسيله افرادي که داراي کارت ضابط 
دادگس��تري نيس��تند انجام گيرد، معتبر نمي باشد و ما 
وظيفه داريم هر چه سريع تر شرايط اجرايي شدن قانون 

را مهيا کنيم. 

مسئوالن مانع سوء استفاده دشمن شوند

سيدحسينموسویان:

پنـجنکتهايکهتـرامپبایددرموردایـرانبداند
استاد و پژوهشگر ارشد دانشگاه پرينستون آمريکا گفت: با وجود 
اين که انتخاب ترامپ، يک شوک جهاني بود، اما جهان به ناچار 
با اين واقعيت کنار خواهد آمد چون براي عموم کشورهاي جهان، 
رابطه با آمريکا از اهميت کليدي برخوردار اس��ت؛ ش��ايد ايران 
تنها استثنا باشد که امريکا خصمانه ترين روابط تاريخ معاصر را 
با اين کش��ور دارد. به گزارش ايس��نا، سيدحس��ين موسويان، در 
روزنامه هافينتگتون پست گفت: نکته جالب اين است که رهبر 
عالي ايران در مورد مناظرات انتخابي آمريکا پيروزي ترامپ را 
پيش بيني کرد چون معتقد بود که او واقعيات آمريکا را صادقانه 

با مردم آمريکا در ميان گذاشت.
وي گفت: مواضع ترامپ و بسياري از کانديداها در دوره مناظرات 
انتخاباتي در مورد سياست هاي آمريکا، در حقيقت بخش مهمي از 
ديدگاه ه��اي آي��ت اهلل خامنه اي را تاييد کرد. اما آيا اين اش��تراک 
ديدگاه موجب خواهد شد که ترامپ با اصاح سياست هاي گذشته، 
بن بست روابط 38 ساله امريکا را شکسته و ميراث فراموش ناشدني 

در تاريخ ديپلماسي قرن معاصر به جاي گذارد؟ 
از ط��رف ديگ��ر ترامپ ممکن اس��ت خصومت هاي گذش��ته را 
افزايش و با معکوس کردن روند سياس��ت هاي تعاملي اوباما - 
کري، واش��نگتن و تهران را به س��مت تقابل تمام عيار بکش��اند. 
مخالف��ان برج��ام در آمريکا به دنب��ال اعمال تحريم هاي جديد 
غير هس��ته اي هس��تند تا ايران را به مس��ير نقض برجام هدايت 
کنن��د. يکص��د و پانزدهمي��ن کنگره امريکا کار خود را با معرفي 

چند تحريم جديد ازجمله تحريم موشکي 
ايران آغاز کرده است. اينکه روابط ايران و 
آمريکا کداميک از دو مسير را طي خواهد 
کرد بايد منتظر ماند اما چند نکته مهمي که 

ترامپ بايد در مورد ايران بداند.
نقش آمريکا در تخريب دموکراس�ي  ���

ايران
 آمريکا قاتل دموکراس��ي در ايران بوده اس��ت. آمريکا وانگليس 
ب��ا کودت��اي 1۹۵3 عليه محمد مصدق، نخس��ت وزير منتخب 
و محب��وب م��ردم ايران، جنبش دموکراس��ي در ايران را خفه و 
ديکتاتوري احيا کردند. انقاب اسامي ايران، واکنش ملت ايران 

به 2۵ سال ديکتاتوري شاه و سلطه امريکا بود.
نتيجه معکوس سياست تغيير رژيم آمريکا ���

بعد از انقاب اسامي، آمريکا همه اقدامات خصمانه ممکن براي 
تغيير رژيم در ايران را آزموده است: از تجاوز صدام به خاک ايران، 
حمايت از صدام در به کارگيري ساح هاي شيميايي که منجر به 
کشته و زخمي شدن حدود يکصد هزار ايراني شد، حمله نظامي به 
تاسيسات نفتي ايران، جنگ سايبري عليه تاسيسات هسته اي 
ايران و تا تحميل کشنده ترين تحريم هاي يک جانبه، چندجانبه و 
بين المللي عليه ايران. ايران نيز متقابا همه ظرفيت و نفوذ خود 
براي مقابله با آمريکا را به کار گرفت. نهايتا ايران امروز با ثبات و 
مقتدرتر از گذشته و متحدين آمريکا عليرغم شش دهه حمايت 

تمام عيار واشنگتن، يا سقوط کرده اند و يا 
آسيب پذيرتر از هميشه هستند.

برجام بزرگترين پيروزي است ���
ترام��پ تاکي��د ک��رده که سياس��ت هاي 
گذشته امريکا براي تغيير رژيم در کشورها 
اشتباه بوده و او اين سياست را کنار خواهد 
گذاشت. اما او مخالف برجام است و در توييت خود، آن را يک 
معامله بس��يار ناگوار خوانده اس��ت. در حالي که برجام ميراث 
برجس��ته ديپلماس��ي جهان در چند دهه گذش��ته و جامع ترين 
سند عدم اشاعه هسته اي درجهان است که همه مکانيزم هاي 
ش��فافيت حداکثري و عدم س��اخت بمب هس��ته اي را تضمين 
مي کن��د. آي��ا ترامپ برج��ام را نابود خواهد کرد يا تاش خواهد 
ک��رد ضم��ن حفظ ميراث اوباما، ميراثي بزرگ تر بجاي بگذارد. 
اگر او تاش کند اصول برجام به کل کشورهاي منطقه سرايت 
يابد، آرزوي پنجاه س��اله جامعه جهاني در مورد عاري س��ازي 

خاورميانه محقق خواهد شد.
جنگ هاي آمريکا منبع بي ثباتي خاورميانه  ���

جنگ ه��ا در چهار دهه گذش��ته ش��امل حمل��ه نظامي صدام به 
اي��ران)1۹80( و کوي��ت)1۹۹0(، حم��ات نظامي آمري��کا به 
افغانستان)2011( و عراق )2003(، حمله ناتو و متحدين عربش 
به ليبي)2012( ، حمله نظامي عربستان به يمن)201۵( و هجوم 
سيل ترويست ها از اقصي نقاط عالم به سوريه با حمايت متحدين 

منطقه اي غرب، خاورميانه را در آس��تانه س��قوط قرار داده و با 
گسترش تروريسم داعشي و القاعده اي، نه تنها امنيت منطقه و 
آمريکا و اروپا، بلکه امنيت جهان به خطر افتاده است. ترامپ و اوباما 
هم در يک نکته اتفاق نظر داشته اند و آن اينکه کشورهاي متحد 
آمريکا، منبع اصلي حمايت از اين گروه ها هس��تند و اش��تباهات 
گذشته امريکا موجب پيدايش داعش و القاعده شد.ترامپ تاکيد 
کرده که هدف اصلي او نابودي داعش است و نه اسد. اين موضع 
ترامپ، شانس همکاري واشنگتن - مسکو در تحوالت منطقه 
را افزايش داده است. ضمن اينکه امريکا به عنوان قدرت جهاني 
و ايران به عنوان قدرت منطقه اي، نيز دو عنصر مهم در منطقه 
خاورميان��ه هس��تند که نوع روابط آنه��ا در نابودي داعش و حل 

بحران هاي منطقه تاثيرگذار خواهد بود.
همکاري نتيجه بخش خواهد بود نه تقابل ���

جمهوري خواهان در واشنگتن، کنگره و دولت را در اختيار گرفته اند. 
با وجود اينکه چنين شرايطي منفي بنظر مي رسد، در عين حال چون 
قدرت يکدس��ت ش��ده، مي تواند يک فرصت تاريخي براي تغيير 
وضعيت اسفبار منطقه و جبران خطاهاي 60 ساله گذشته باشد. 
ترامپ اين گزينه را دارد که با ايران تعامل کرده و به سمت ثبات 
در منطقه حرکت کند. با وجودي که بعد از برجام، ديوار بي اعتمادي 
متقابل همچنان ضخيم است، کليد همکاري هاي گسترده تر، کنار 
گذاش��تن سياس��ت "تغيير رژيم" ، استفاده از ديپلماسي بر اساس 

اصول احترام متقابل، عدم مداخله و منافع مشترک خواهد بود.


