
پنجشـنـبه 20 مــهر 1396   شماره 1148
W e d 1 2 O c t . 2 0 1 7

2

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

مسئوالن آستانه تحمل خود را افزايش دهند
يک فعال سياسي گفت: شايد اظهارات 
مقام��ات رده باالي کش��ور عليه هم 
ميراث دوران احمدي نژاد باش��د . در 
آن مقط��ع تريبون هاي عمومي محل 
کناي��ه زدن و رفت��ار خ��اف انتطار از 
مسئوالن شده بود. اين رفتار مسئوالن 
بايد اصاح ش��ود.عبداهلل ناصري در 

گفت وگو با ايس��نا در تحليل اظهارات مس��ئوالن عليه يکديگر در 
تريبون هاي رس��مي اظهار کرد: مس��ئوالن رده باالي کش��ور عاوه 
بر مس��ئوليت سياس��ي خود، مس��ئوليت تربيتي و آموزشي هم دارند 
در حاليکه اين جنبه از مسئوليت مسئوالن ناديده گرفته شده است.

وي افزود: اينکه جامعه ما عجول و زودرنج اس��ت ش��ايد به اين دليل 
باش��د که آس��تانه تحمل و انتقادپذيري مسئوالن بسيار کم است.اين 
عضو بنياد باران با اشاره به اينکه چون اين جلسات تشکيل نمي شود 
مس��ئوالن از تريبون هاي عمومي عليه هم اس��تفاده مي کنند تصريح 
کرد: به دليل پايين بودن آستانه تحمل مسئوالن، آنها با کوچک ترين 
تلنگري عصباني شده و عليه هم صحبت مي کنند.وي ادامه داد: در 
جلسات سران قوا بايد گايه ها، دلخوري ها و اختافات بيان شود، نه 
در تريبون ها البته به صرف جلس��ه گذاش��تن اختافات حل نمي شود 
بلکه مسئوالن بايد آستانه تحمل خود را افزايش دهند و همان اندازه 

که مسئوليت دارند، به همان اندازه هم انتقادپذير باشند. 

صداوسيما رويه اش را اصالح کند
يک عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با انتقاد از عملکرد صدا و سيما 
در نحوه انعکاس احکام صادر ش��ده براي تعدادي از فعاالن سياس��ي 
اصاح طلب گفت: همانطور که س��پاه و دس��ت اندرکاران دس��تگاه 
ديپلماسي وحدت خود را در مقابل دشمني ها نشان دادند، سران قوا 
نيز اين اتحاد را بروز دهند.به گزارش ايس��نا، مصطفي کواکبيان در 
تذک��ري گف��ت: اصاح طلب��ان و اصولگرايان همه در صفي واحد در 
مقابل دشمن ايستادگي کرده و انسجام داخلي خود را حفظ مي کنند.
وي افزود: در چنين ش��رايطي طبق اصل ۱۰۶ قانون اساس��ي مرجع 
تشخيص جاسوسي در کشور وزارت اطاعات است و بر همين اساس 
وزير اطاعات درباره فرزند يکي از روساي قوا نظر خوبي را مطرح کرد.

کواکبيان اضافه کرد: قوه قضائيه اخيرا برخوردهايي با برخي فعاالن 
اصاح طلب داشته است. اين که صدا و سيما يک مرتبه حکم يک 
س��ال حبس تعزيري براي عده اي که قبا نيز نماينده مجلس بودند 
را با عنوان جاسوس��ي مطرح کند درس��ت نيس��ت، لذا نبايد آنها را بي 
جهت جاس��وس خطاب کنيم.وي با تاکيد بر اينکه »انس��جام داخلي 
در س��طح حکومت و فعاالن عرصه هاي مختلف وجود دارد« گفت: 
ترام��پ بدان��د اقدامات جنون آميزش هيچ خللي در س��د محکم اين 

ملت ايجاد نخواهد کرد.

قدرداني احمدي نژاد از خاتمي و روحاني
رئيس جمهور سابق از روحاني و خاتمي قدرداني کرد. به گزارش ايسنا 
محمود احمدي نژاد با ارس��ال دو نامه جداگانه از روس��اي جمهوري 
کنوني و اس��بق براي ارس��ال پيام تس��ليت به مناسبت درگذشت حاج 

داوود احمدي نژاد برادر مرحوم خود، قدرداني کرد.

انتخاب 4 استاندار جديد 
س��خنگوي وزارت کش��ور اعام کرد که با تعيين 4 اس��تاندار جديد در 
هيأت وزيران، تا کنون استانداران ۱7 استان تغيير کردند.به گزارش 
ايس��نا، س��يد سلمان ساماني گفت: در جلسه هيئت دولت گزينه هاي 
پيش��نهادي وزارت کش��ور براي تصدي مسؤوليت استانداري هاي؛ 
آذربايجان غربي، کردس��تان، گلس��تان و مرکزي معرفي و با تصويب 
هيأت وزيران، براي اين مس��ؤوليت انتخاب ش��دند.وي افزود: بر اين 
اساس، محمدمهدي شهرياري؛ به عنوان استاندار آذربايجان غربي، 
بهمن مرادنيا؛ به عنوان استاندار کردستان، سيد مناف هاشمي به عنوان 
استاندار گلستان و سيد علي آقازاده؛ به عنوان استاندار مرکزي تعيين 
شدند.قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و استانها خاطر نشان کرد: 
با تعيين 4 استاندار جديد در جلسه امروز هيأت وزيران، از ابتداي دولت 

دوازدهم تا کنون استانداران ۱7 استان تغيير کردند.

محمد قوچاني مشاور رئيس جمهور شد
حکم محمد قوچاني در سمت مشاور رييس جمهور تاييد شد.به گزارش 
ايلنا، محمد قوچاني با حکم رييس جمهور به س��مت دبير ش��وراي 
بررسي هاي ويژه رياست جمهوري و مشاور رسانه اي حجت االسام 

حسن روحاني منصوب شد.

ميانجيگري روسيه ميان تهران و رياض 
معاون وزير امور خارجه روسيه گفت: 
مس��کو آماده اس��ت و تمايل دارد که 
نقش ميانجي ميان ايران و عربستان 
س��عودي براي بهبود روابط دو کشور 
را ايف��ا کند.به گزارش ايس��نا، به نقل 
از راش��اتودي، ميخائيل بوگدانوف به 
خبرنگاران گفت: ما تا کنون چندين بار 

پيشنهاد ميانجيگري ميان ايران و عربستان سعودي را ارائه داده ايم تا 
اين دو کشور بر سر ميز مذاکره بنشينند اما نقش ميانجيگري خود را 
تحميل نمي کنيم.اين مقام روس ادامه داد: ما هميشه به متحدان خود 
در ايران و عربستان گفته ايم که اماده ايم تا يک زمينه براي برقراري 
ارتباط و خدمات دوستانه ارائه دهيم. مسکو همواره بر لزوم حل مسائل 
ميان اين دو کشور تاکيد کرده است.بوگدانوف همچنين گفت: اگر يک 
فهم مشترک و اعتماد ميان تهران و رياض وجود داشته باشد، مشکات 
بسيار راحت تر حل خواهند شد.وي خاطرنشان کرد که وضعيت کنوني 
در کل منطقه به ويژه تاش ها براي مقابله با تروريسم منوط به درک 
مشترک ميان ايران و عربستان و همکاري ميان اين دو کشور است.

معاون وزير امور خارجه روسيه گفت که مسکو هميشه به عربستان و 
ايران پيشنهاد داده که اماده است تا چيزهايي را از طرفي به طرف ديگر 
منتقل يا تماس هاي دو جانبه آنها را سازماندهي کند. اين پيشنهادات 

هنوز روي ميز هر دو متحد ايراني و سعودي ما قرار دارد.

ادعاي دبيرکل اتحاديه عرب عليه ايران
دبيرکل اتحاديه عرب بار ديگر مدعي ش��د که ايران در امور داخلي 
کش��ورهاي عربي مداخله مي کند.به گزارش ايس��نا به نقل از الحره، 
احمد ابوالغيط، در جلس��ه اي با هياتي از آکادمي نظامي الناصر مدعي 
شد که ايران و ترکيه در کشورهاي عربي طمع دارند.وي مدعي شد: 
ايران زمينه را براي دخالت هاي نظامي و سياس��ي در س��رزمين هاي 
عرب��ي خلي��ج )فارس( مثل امارات و عربس��تان آماده يافت. ابوالغيط 
مدعي شد: ايران از طريق گروه هاي مسلح دخالت هاي آشکاري در 
سوريه دارد و براي آسان کردن نفوذش از بحران بهره مي برد.دبيرکل 
اتحاديه عرب مدعي شد: همه شهروندان کشورهاي عربي بايد بدانند 
که ايران به خود حقوقي مي دهد که آن را دفاع از اقليت هاي ش��يعه 
در کشورهاي عربي مي نامد.وي مدعي شد: من نمي دانم چه کسي 
اين حق را به آنها داده اس��ت؟ زيرا آنها اقليت هاي عربي هس��تند و 
به زبان عربي صحبت مي کنند، شما بر اساس چه حقي از آنها دفاع 
مي کنيد.به گزارش ايس��نا، اين ادعاها در حالي مطرح مي ش��ود که 
مقامات کشورمان همواره تاکيد مي کنند که جمهوري اسامي ايران 
خواستار صلح، ثبات و امنيت در منطقه است و هيچ گونه دخالتي در 

امور داخلي ديگر کشورها ندارد.

پيشخوان

سياسي

رييس جمهوري برجام را يک آزمون بس��يار بزرگ براي همه 
دولت هاي شرکت کننده در مذاکرات و ساير دولت هاي جهان 
خواند و خاطرنشان کرد: تعهد و وفاي به عهد، اساس اطمينان 

جهان به يک دولت است.
حجت االسام حسن روحاني در جلسه هيات دولت با بيان اينکه 
هر گاه بدخواهان بدنبال تحميل فشار به کشور بوده اند، مردم با 
حضور، هوشياري و تاش بيشتر، قاطعانه به آنها پاسخ دادند، 
گف��ت: آن زمان��ي که رييس جمهور آمريکا براي ايجاد نمايش 
قدرت در عربس��تان عليه ايران به منطقه امده بود، ملت ايران 
به زيبايي و با حضور پر ش��ور خود در انتخابات 29 ارديبهش��ت، 

پاسخ قاطعي به امريکا و حاميانش دادند.
وي گفت: ديپلمات هاي کشور به عنوان نمايندگان ملت ايران، 
در يک مذاکرات چند جانبه و به يک معنا بين المللي، حضور پيدا 
کردن��د ک��ه در نتيج��ه آن توافقي به نام برجام تحقق پيدا کرد و 

بعد از حدود ۶ ماه اجرايي و عملياتي شد.
رييس جمهوري با بيان اينکه برجام يک آزمون بس��يار بزرگ 
ب��راي هم��ه دولت ه��اي ش��رکت کننده در مذاکرات و س��اير 
دولت هاي جهان است، خاطرنشان کرد: تعهد و وفاي به عهد، 
اساس اطمينان جهان به يک دولت است؛ ما به عنوان جمهوري 
اسامي ايران، دقت کرديم و حواس مان جمع بوده است، وقتي 
تعهد داديم، تا آخر پاي آن ايس��تادگي کرديم و اين افتخاري 
براي ماست. روحاني با اشاره به اينکه اگر طرف ديگر مذاکره، 
بدخ��واه، رقي��ب يا دش��من ما از تعهد خارج ش��ود، اين براي ما 
شکست نيست بلکه شکست براي طرف مقابل است، گفت: ما 
در زمان و مقطع الزم را ه درست را انتخاب کرديم و به خوبي 
وارد مذاکره شديم و در مذاکره با همه توان و دقت پيش رفتيم 
و آنچ��ه به دس��ت آورديم، بهتري��ِن ممکن بود. وي تاکيد کرد: 
اگر همه طرف هاي مذاکره پاي اين توافق بايس��تند به معناي 
اين اس��ت که حيثيت خودش��ان را حفظ کردند و اگر کس��ي پاي 
توافق نايستد در حقيقت حيثيت خودش را خدشه دار کرده است. 
رييس جمهوري ادامه داد: امروز نسبت به سياست هاي آمريکا 
ش��اهد دو صف بندي داخلي و جهاني هس��تيم؛ ببينيد در داخل 
آمريکا صاحبنظران، انديش��مندان و سياس��ت مدارها، نسبت به 
اقدامات اخيري که دولت آمريکا انجام مي دهد چگونه موضع 

مي گيرن��د و ح��رف مي زنن��د. روحاني با طرح اين س��وال که آيا 
اقدامات رييس جمهور جديد آمريکا به وحدت داخلي اين کشور 
کمک مي کند يا موجب تفرقه و شکاف بيشتر مي شود؟ گفت: 
اتفاقًا با اين اقدامات اين شکاف بيشتر مي شود، چراکه اگر روزي 
آمريکا بخواهد از برجام خارج شود، آن وقت براي مردم روشن تر 
مي شود که امريکا چه ضرر بزرگي کرده است. وي گفت: واقعًا 
براي دولت آمريکا شرم آور است که استداللش اين باشد که با 

هر کاري که دولت قانوني قبل انجام داده مخالفت کنند.
روحاني اظهار داش��ت: امروز ايران به عنوان کش��وري که به 
تعهدات خودش پايبند اس��ت، مورد تحس��ين افکار عمومي و 
دولت هاي جهان اس��ت و آمريکا به عنوان کش��وري که اعتبار، 
حيثيت و آبروي خودش را به حراج گذاشته مطرح است که البته 
عده زيادي در داخل آمريکا از مقامات لشکري و کشوري گذشته 
و فعلي شان و حتي مقاماتي که در دولت فعلي آمريکا هستند، با 

اين سبک و سياق دولت آمريکا مخالف هستند.

وي اف��زود: آمري��کا اگ��ر بخواهد عليه يک معاه��ده و قرارداد 
بين المللي که مورد تأييد شوراي امنيت سازمان ملل و بخشي 
از قطعنامه 223۱ است، موضع گيري خصمانه کند، تنها با ايران 
مخالفت نمي کند، بلکه با کش��ورهاي جهان مخالفت کرده و 
در برابر س��ازمان ملل ايس��تاده اس��ت؛ که البته اين را گاهي به 
صراحت هم مي گويد که اين سازمان ملل به درد ما نمي خورد. 
وي ادامه داد: امروز 5 کشور مذاکره کننده با ايران، کشورهاي 
اتحاديه اروپا و ساير کشورهاي جهان همراه با ايران هستند و 
اگر آمريکا اين خطا را مرتکب ش��ود، عليه منافع ملي و حيثيت 

آمريکا اقدام کرده است.
روحاني با بيان اينکه نبايد هيچ گونه نگراني در داخل کش��ور 
نسبت به اين اقدامات داشته باشيم، گفت: تا زماني که ملت ما 
متحد، منس��جم و يکصدا بوده و مطيع رهبري ش��جاع هستيم، 
هيچ مش��کلي براي کش��ور ما پيش نمي آيد. فراز و نشيب وجود 

دارد اما به خوبي از آن عبور مي کنيم.

ريي��س جمه��وري گفت: اگر آمريکا بخواه��د خطاي بعدي را 
مرتکب شود و عليه سپاه پاسداران اقدامي کند، اين ديگر خطا 
اندر خطا است؛ سپاه پاسداران تنها يک واحد نظامي نيست، بلکه 
 سپاه پاسداران در دل اين مردم بوده و در همه روزهاي خطر از 
منافع ملي ما دفاع کرده اس��ت. رييس جمهوري اظهار داش��ت: 
آمريکايي ها به دليل آنکه مي خواستند داعش را 2۰ سال در اين 
منطقه نگه دارند و از اين ابزار استفاده کنند، حق دارند از سپاه 
عصباني باشند، چراکه سپاه با برنامه ريزي و حمايت خودش از 
ملت عراق، سوريه و لبنان، داعش را ذليل کرده است. وي با بيان 
اينکه امريکا روز به روز در افکار ملت هاي جهان منفورتر شده 
و هيچ کس دل خوشي از سياست ها و مداخات آمريکا ندارد، 
تاکيد کرد: جمهوري اسامي ايران همواره به ياري کشورهايي 
ک��ه مظل��وم بوده و تحت س��تم ق��رار گرفته اند و از ايران کمک 
خواس��ته اند، ش��تافته اس��ت. روحاني خطاب به هم ميهنان کرد 
ايران گفت: ما به ش��ما صد در صد اعتماد داريم و به هيچ وجه 
خطاي سياسي عده اي در اقليم کردستان عراق را به هيچ عنوان 
پاي شما نمي نويسيم چرا که شما بخشي از مردم بزرگ ايران و 
قومي وفادار و ريشه دارترين قوم ايراني در اين منطقه هستيد و 
هميشه کنار انقاب بوديد؛ در جنگ تحميلي، کنار ملت ايران 
بوديد. روحاني با بيان اينکه به همه مردم کرد در ايران، عراق، 
س��وريه و ترکيه عاقه مند هس��تيم و نمي خواهيم هيچ فشاري 
به کردها وارد ش��ود، افزود: اگر مس��ئولين آنها خطا و اش��تباه 
کردند، بايد بهاي خطايي که انجام دادند را پرداخت کنند، ولي 
مردم کرد به عنوان مردمي صلح جو در منطقه، دنبال پيشرفت 
و مورد احترام هستند. روحاني »آرامش، امنيت و آزادي« را به 
عنوان سه پايه براي رسيدن به هدف پيشرفت و اقتدار دانست 
و تصريح کرد: پيش��رفت و اقتدار ما در س��ايه امنيت، آرامش و 
آزادي اس��ت که بايد از آنها براي رس��يدن به هدف مهم مان 
حراس��ت و حفاظ��ت کنيم. روحان��ي افزود: ترديدي ندارم ملت 
ايران در مسير راه  خود هدف را گم نکرده، اعتمادش نسبت به 
مس��ئولين کم نش��ده و همچنان در برابر دشمن، ايستاده است؛ 
ما نه ضعيف و سس��ت مي ش��ويم و نه مي ترس��يم؛ بلکه مقاوم 
و قدرتمند مي ايس��تيم و خدا هم با ما خواهد بود و طبق وعده 

الهي، پيروزي نهايي هم از آن ما است.

روحاني در جلسه هیات دولت تاکید کرد؛

»برجام« آزمون بزرگي براي جهان 

لزوم کمیته مبارزه با فساد اداري   لزوم دبیرخانه براي جلسات سران قوا دين و دينداري در معرض خطر تندروها  
عض��و مجم��ع روحانيون گف��ت: دين 
نمي توان��د در تقاب��ل ب��ا عق��ل باش��د، 
عقانيت دين را رها کرده ايم، هيچ راهي 
نداريد جز اينکه اس��اميت، عقانيت و 
واقعي��ت را به ه��م پيوند بزنيد. بن مايه 

دين ضد جهل، تعصب و خرافات است.به گزارش ايسنا، حجت 
االسام محمد مقدم در هيأت عزاداري بنياد اميد ايرانيان با بيان 
اينکه امروز دين و دينداري از ناحيه افراط گرايان و تندروان در 
خطر اس��ت، گفت: حتي با نگاهي به دنياي غرب مي بينيم که 
جوانان آن جامعه در جست و جوي ديني هستند که خأل موجود 
در جامعه غربي را پر کند. اما متأس��فانه آنها به دنبال قرائتي از 
دين هس��تند که نهايتش داعش اس��ت. امروز دفاع از اصل دين 

بر ما فرض است. 

يک عضو هيئت رئيسه فراکسيون اميد 
گفت: بايد دبيرخانه برگزاري جلس��ات 
مش��ترک سران س��ه قوا تشکيل شود 
ت��ا ب��ا برگ��زاري مرتب و ب��ا برنامه از 
پيش تعيين ش��ده، اين جلسات تنش ها 

و موضوع��ات اختاف��ي بين قوا کمتر ش��ود.الياس حضرتي در 
گفت وگو با ايس��نا در خصوص برگزار نش��دن جلسات سران قوا 
افزود: طبيعتا با برگزاري اين جلسات به صورت منظم اختاف 
برداشت، نظرات، ديدگاه ها و حتي اعتراضات نسبت به کارکرد و 
عملکرد يکديگر رفع مي شود چون قواي سه گانه داراي مسائل 
و ماموريت مختلف و در عين حال اش��تراکاتي هس��تند که الزم 
است با تشکيل دبيرخانه اي تمامي اين موارد در جلسات سران 

قوا مورد گفت وگو قرار گيرد. 

يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس 
خط��اب به رييس جمهور گفت: فس��اد 
اداري مي��راث دولت ه��اي گذش��ته، 
همچون س��رطان بدنه اداري کش��ور 
را فراگرفت��ه اس��ت و پارتي ب��ازي و 

رش��وه خواري روز به روز توس��عه يافته و مردم را رنج مي دهد 
کميته اي براي مبارزه با اين پديده تش��کيل دهيد.به گزارش 
ايس��نا، حس��ن لطفي در تذکر شفاهي گفت: کشاورزان افرادي 
زحمت کش و بي نام و نش��ان هس��تند که از هيچ حق بيمه و 
بازنشستگي برخوردار نبوده و شرکت هاي بيمه اي به تعهدات 
خود در بيمه محصوالت کش��اورزي عمل نمي کنند. چرا پس 
از 4 ماه پول گندم کاران هنوز پرداخت نش��ده اس��ت. چه کسي 

مي خواهد سود و جريمه بانک ها را بپردازد؟

مع��اون اقتصادي رئيس جمهور درباره خروج احتمالي 
آمريکا و تاثير آن بر اقتصاد ايران گفت: اقتصاد ايران 
بس��يار بزرگتر از اين اس��ت که با سخنراني يا صحبت 
مس��ئول دول��ت ديگ��ري در آن تاثيرات بيش از اندازه 

ايجاد شود.
به گزارش ايلنا، محمد نهاونديان در جمع خبرنگاران 
با بيان اينکه مناس��با ت مان با اقتصاد جهاني به طور 
روزافزون در حال افزايش اس��ت، اظهار داش��ت: اين 
موضع گيري نس��نجيده و نابخردانه امريکا باعث شده 
ديگران در جهان از جمله اروپا عاقه مندتر به همکاري 
با ايران شدند و صف حاميان ايران منسجم تر و صف 
حامي��ان آمريکا کمتر اس��ت و آمري��کا در اين موضع 
منزوي تر شده است.  معاون اقتصادي رئيس جمهور با 
بيان اينکه فرصت تقويت ارتباطات اقتصادي ايران با 
جهان بيشتر از قبل شده است، تصريح کرد: هم اينک 
با اتخاد سياست هاي اقتصاد مقاومتي در شرايط بهتري 
از گذشته هستيم، ذخيره کاالي اساسي در مقايسه با 
سال 92 بهتر شده و شرايط فروش صادراتي و نرخ رشد 
و کاهش توروم در مجموع شرايط اقتصادي ايران در 

درجه بااليي از ايستادگي و تاب آوري قرار دارد. 
نهاونديان اضافه کرد: تاثير اين لفاظي ها را خيلي جدي 
نمي بينم. اين مساله به انسجام ملت و در صحنه بودن 
فعاالن اقتصادي بستگي دارد. هر کسي در هر جايي 
مي تواند نقش آفرين باشد. بار ديگر از اين امتحان هم 

سربلند بيرون خواهيم آمد.
وي افزود: يک صحنه انتخاب بين المللي رخ داده که 
مواض��ع حکيمانه، خردمندان��ه و اخاقي ايران در آن 
مورد تحسين جامعه جهاني است و مطمئنا به جايگاه 

بين المللي کشورمان کمک خواهد کرد. 
نهاوندي��ان درخصوص نوس��انات ب��ازار ارز با توجه به 

اتفاقات اخير ابراز داشت: يکي از توفيقاتي که در اين 
چند سال اخير به دست آمد، کاهش التهابات و نوسانات 
در بازار ارز در کنار آرامش عمومي در سطح قيمت ها و 
تورم بود، اين رويکرد اس��تراتژيک دولت بوده و ادامه 

پيدا خواهد کرد. 
وي ادامه داد: بعضي نوس��انات از عوامل اقتصادي و 
رواني ايجاد مي ش��ود اما همچنان که در س��ال 95 هم 
ديدي��م، م��ا حرک��ت رو به بااليي داش��تيم اما بعد اين 
موضوع جبران ش��د و کس��اني که سوداگرانه وارد بازار 

شده بودند، متحمل زيان هايي شدند. 
معاون اقتصادي رئيس جمهور با بيان اينکه سياس��ت 
ارزي دول��ت تغييري نکرده اس��ت، عن��وان کرد: اين 
سياس��ت ش��ناور مديريت ش��ده است و حفظ ثبات به 

صاح اقتصاد کشور است. 
وي با بيان اينکه تبعا فعاالن اقتصادي س��ابقه دار نيز 
ب��ه اي��ن موضوع بلندمدت نگاه مي کنند، يادآور ش��د: 
بعضي از ش��تابزدگي هاي کوتاه مدت ممکن اس��ت به 
ضرر سوداگران منجر شود و بانک مرکزي نيز با توجه 
به گش��ايش هاي بعد از برجام در ش��رايط بسيار خوبي 
ق��رار دارد ل��ذا مي توان ب��ا اطمينان پيش بيني کرد که 

آرامش بازار ارز ادامه پيدا مي کند.

بي تفاوتي اقتصاد ايران به اظهارات ترامپ 
عضو مجمع نمايندگان استان تهران گفت:در اطراف ما همه 
به تغييرات گسترده در اقتصاد سياسي و برتري اقتصادي، 
نظامي و تکنولوژي مي انديش��ند، ما در لحظه اي تاريخي 
ايستاده ايم بياييد وفاق کنيم؛ تقسيم کار ملي را جايگزين 
بحث هاي جناحي و نزاع هاي تقسيم قدرت، منفعت و رانت 
کنيم، مطمئنم که اين وفاق ملي راه را برگش��ايش هاي 
سياسي نيز خواهد گشود. به گزارش خانه ملت، محمدرضا 
نجف��ي در نطق ميان دس��تور،گفت: ما درلحظه تاريخي 
ايس��تاده ايم، مجموع چالش ه��اي موجود چنان پيچيده، 
پيش رونده و عميق شونده است که جزء وفاق ملي چاره 
اي براي آن نيست، وضعيت بودجه، وضعيت نگران کننده 
نرخ بيکاري، بحران صندوق هاي بازنشستگي، بحران آب، 
بحران زيست محيطي، معضات سيستم بانکي، معضات 
زيست پذيري و جابه جايي درشهرهاي بزرگ و مشکات 
فضاهاي کس��ب و کار بخش��ي از کافي اس��ت که ما را 
کاف��ه خواه��د کرد. نماينده تهران افزود: در زير س��اخت 
اين ابرچالش ها، اما با شرايط عميق تر و معضات اساسي 
ت��ري مواجه هس��تيم، زوال و ي��ا تحليل نهادهاي کارآمد 
تزلزل انس��جام اجتماعي و ناديده انگاري وفاق ملي س��ه 
معضل اصلي و زير س��اختي اس��ت که جز بسيج عمومي و 
فعال نمودن همه امکانات ايران ديگرراهي پيش روي ما 
نگذاشته است. وي تاکيد کرد: اوضاع بين المللي و منطقه 
اي در حال تغييرات عمده است، گزارش هاي کارشناسي 
حکايت از ادامه و تشديد منازعات منطقه اي دارد؛ محيط 
منطقه اي ما ناامن و شکننده شده است و تبعات هم پرسي 
کردستان عراق و احتمال ناآرامي در شمال عراق و دخالت 
رژيم صهيونيس��تي و عربس��تان به نيت تسري آشوب به 
مرزهاي ما، احتمال تشديد جنگ درشمال و جنوب شرقي 
سوريه، درگير شدن بيشتر ترکيه و برخي کشورهاي عربي و 
آمريکا درمنازعات پيش رو ، احتمال ورود رژيم صهيونيستي 

به منازعه اي جديد در لبنان و تشديد جنگ در يمن همه 
حکايت از آن دارد که الجرم بخشي از منابع ما درگير اين 
منازعات خواهد شد.  نجفي ادامه داد: حفظ رشد اقتصادي 
سخت به کف آمده کنوني مشکل تر و کم تحرکي اقتصادي 
عمي��ق ت��ر و چالش هاي دروني تقويت خواهد ش��د، مگر 
آنکه اتفاق کنيم که آري اين درد مش��ترک هرگز جداجدا 
درمان نمي شود؛ درکنار اين ناآرامي ها قدرت هاي منطقه 
اي و فرامنطقه اي دنيا بعد از جنگ و طرح هاي بلند مدت 
اقتصادي، براي ارتقاء جايگاه و قدرت خود در نظام بين الملل 
مي انديشند.  اين نماينده مردم درمجلس دهم، تصريح کرد: 
به عنوان مثل چين طرح کمربند و جاده با سرمايه گذاري 
4.5تريليون دالر، روس��يه طرح اتحاديه اقتصادي اروپا و 
آسيا، کريدور حمل و نقل شمال و جنوب و طرح هاي انتقال 
انرژي به چين و خطوط انتقال انرژي از آسياي مرکزي از 
اين نمونه ها است. وي افزود: به اين ترتيب منازعه سياسي 
دوقطبي ش��ده کنوني ش��کل مذاکرات چند جانبه مثبت و 
مبتن��ي بر منافع مش��روع هم��ه ذي نفعان به خود خواهد 
گرفت، از س��طح تنش سيس��تماتيک کاسته و کام دشمن 
تلخ خواهد شد، هيچکدام از اين مشکات راه حل کوتاه 
مدت ندارد؛ هيچ دستگاه و جناحي به تنهايي نمي تواند اين 

مشکات را حل کند.

تقسيم کار ملي جايگزين نزاع هاي تقسيم قدرت

منتظري نسبت به اظهارات اخير واکنش نشان داد؛

گاليه هاي دادستان از دولت و مجلس
دادس��تان کل کش��ور گفت: حرف من اين نيس��ت که از قوه 
قضاييه انتقاد نکنيد، ولي اگر مي خواهيد قوه را نقد کنيد، نقدتان 
بايد علمي يا حقوقي باش��د؛ به گزارش ايس��نا، حجت االس��ام 
محمدجعفر منتظري در مراسم سي و ششمين سالروز تاسيس 
سازمان بازرسي گفت: آقاي نماينده اي که داري از رانت وابستگي 
به بزرگان ديگر استفاده مي کني و دنبال اين هستي که نکته اي 
را بدس��ت آوري و عليه قوه قضاييه مقاله بنويس��ي و س��خنراني 
کني و قوه را به چالش بکشي، اگر مشاهده مي شد که در همه 
عرصه ها وارد مي شوي انسان دلش نمي سوخت؛ اوال اين آقايان 
حق ورود به مسايل قضايي را ندارند. وي افزود: چه طور است 
که از هر چه حمايت مي کني افراد مس��اله دار و کس��اني اس��ت 
که وابس��ته به ضد انقاب و اپوزيس��يون هس��تند. يک بار شده 
که بيايي و از پرونده افراد عادي حمايت کني. اگر ش��ما مدعي 
آزادي هس��تي چرا براي همه اين س��نگ را به س��ينه نمي زني؟ 
چرا دروغ مي گويي؟ اين نش��ان دهنده اين اس��ت که به دنبال 
اجراي عدالت حقيقي نيستيد. دادستان کل گفت: من نمي گويم 
که از قوه قضاييه انتقاد نکنيد؛ کما اينکه ش��ايد منم از مجلس 
انتقاد داش��ته باش��م و انتقاد کنم، ولي اگر مي خواهيد قوه را نقد 
کنيد، نقدتان بايد علمي يا حقوقي باشد؛ اما از اشخاص خاص و 
محکومين مش��خصي هميشه حمايت کردن نشان مي دهد که 

صداقت نداريد و ش��ما به دنبال اجراي عدالت نيس��تيد نه براي 
نماينده و نه براي قاضي اين امر شايسته نيست. منتظري گفت: 
اينکه نماينده اي هر روز تريبوني پيدا کند و قوه قضاييه را بکوبد 
به نفع کيست؟ همين نماينده اگر پرونده اي داشت به قوه قضاييه 
مراجعه مي کرد يا نمي کرد؟ ديديم که مراجعه کرد؛ بنابراين اجازه 
بدهيد قوه قضاييه با آرامش به پرونده ها رس��يدگي کند. اقتدار 
قوه قضاييه بايد حفظ شود و اگر ايرادي داريد، منطقي، عقلي و 
حقوقي مطرح کنيد. آدم دلش از اينجا مي سوزد که اصا اطاعي 

از محتويات پرونده ندارد و اظهارنظر ماهوي مي کند. 
وي با بيان اينکه س��پاه پاس��داران از ديگر نهادهايي اس��ت که 
دش��من به دنبال تضعيف آن هس��ت، گفت: سپاه پاسداراني که 
از ميان مردم برخاس��ته و اين همه ايثار در عرصه هاي مختلف 
داش��ته اس��ت. در همين جريانات دو، س��ه سال اخير اگر حضور 
سپاه قدس در عراق و سوريه نبود، مي توانستند دماغ داعش را 
به خاک بمالند و اين همه پيشرفت داشته باشند؟ سردار سليماني 
نمادي از سپاه در دفع تروريست در منطقه است و بعد مي خواهند 
اينها را در گروه هاي تروريستي قرار دهند. واقعا خنده دار است. 
سپاه تروريست شود و آن وقت نتانياهو و اين کشور جعلي نماد 
آزادي خواهي است؟ وي ادامه داد: تا يک زماني نظام به افرادي 
که کرم صفتانه کار مي کنند مهلت مي دهد. قبل تر از اينها کساني 

آمدند که به جايي نرسيدند و اينها هم به جايي نمي رسند و بايد 
بدانند که به جايي هم نخواهند رس��يد. منتظري گفت: قطعا و 
مسلما يکي از عوامل آسايش مردم، داشتن سيستم اداري سالم 
اس��ت و اين مس��ئله هم در قوه مجريه، قوه قضاييه و قوه مقننه 
صدق دارد. اگر خداي ناکرده قرار باش��د عدم س��امت خود را 
نشان بدهد، مردم چکار کنند؟ چند درصد از مردم از دستگاه ها 
رضايت دارند؟ نمي گويم صد در صد بايد رضايت داش��ته باش��ند 
چون مقدور نيست. 5۰ درصد نارضايتي به دستگاه هاي قضايي 
طبيعي است چون وقتي کسي در دادگاه ها محکوم مي شود خود را 
ناراضي نشان مي دهد اما اين مقدار نارضايتي در دستگاه اجرايي 

يعني در جايي مشکلي وجود دارد. 
منتظري گفت: مهم، قانون و اجراي قانون است. اگر چنانچه در 
سازمان بازرسي به اين دو وظيفه عمل شود، بايد شاهد اين همه 
فساد باشيم؟ اين به معناي نفي زحمات شما نيست اما خروجي 
کار شما را مي خواهيم تحليل کنيم. به نظر شما چه اشکاالتي در 
کار ما و دستگاه قضا هست که شاهد اينگونه فسادها در ادارات 
هس��تيم. منتظري ادامه داد: اگر در دس��تگاه قضايي و س��ازمان 
بازرسي آنگونه که وظيفه مان است عمل مي کرديم شاهد اين 
همه فساد نمي بوديم. نظارت بايد سازمان بازرسي منافذ را براي 
س��وء اس��تفاده ببندد. وي بيان کرد: سيس��تم بانکي ما سيستم 

ناسالمي است و دليل، اين همه اختاس ها و سوء برداشت ها و 
پرداخت تس��هيات به نورچشمي هاس��ت. اگر سيستم بانکي ما 
درست بود، نبايد شاهد چنين وضعي مي بوديم. همين االن بيش 
از ۱2 الي ۱3 پرونده در هيات انتظامي بانک مرکزي مطرح است. 
منتظري گفت: متاسفانه خصوصي سازي به چاه ويل تبديل شده 
است. در خصوصي سازي با اموال بيت المال چه کردند؟ از شرکت 
آذراب و هپکو گرفته تا پتروشيمي کرمانشاه. بايد يک فکري کرد. 
امروز بايد از نظارت سيستماتيک بيشتر استفاده کرد.  دادستان 
کل کش��ور خاطرنش��ان کرد: قوه  قضاييه هم که مي خواهد به 
پرونده ه��اي مه��م و مهره هاي��ي که به برخي جاها اتصال دارند 
ورود کند، يک آقاي بزرگواري مي گويد قوه قضاييه بيکار است 
و احض��ار مي کن��د و آقاي بزرگوار ديگري مي گويد قوه قضاييه 
برخورد سياس��ي مي کند. در انتخابات تخلفات بس��ياري داشتيم 
و برخي مقامات در امر انتخابات تخلف صريح داش��تند و حاال 
که پرونده تش��کيل ش��ده و مي خواهيم برخورد کنيم مي گويند 
برخورد شما سياسي است. اين مسئله هم شامل دولت سابق و 
هم دولت فعلي اس��ت. در بحث مس��ائل مالي قوه قضاييه ورود 
مي کند و به يک مهره هايي مي رس��د که وابس��تگي هايي دارد و 
مي گويند قوه قضاييه برخورد سياسي مي کند. آخر بي انصاف ها 

اين چه حرفي است مي زنيد؟


