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سیاسی

بازداشت  ۱۰۰۰تن از معترضان در روسیه

پلیس روسیه بیش از  ۱۰۰۰تن را در تظاهرات گسترده که در حمایت از منتقد صاحبنام
کرملین برگزار شد بازداشت کرد .به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،پلیس
روسیه بیش از  ۱۰۰۰تن را در تظاهرات گسترده که در حمایت از «الکسی ناوالنی» ،منتقد
صاحبنام کرملین برگزار شد بازداشت کرد.بنا به گزارشها ،همسر ناوالنی نیز در میان
بازداشتشدگان قرار دارد.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1730توهین آن آقا در تلویزیون نسبت
به دولت و حرفهای ناشایست زدن از یک
روحانی اصال قابل قبول نیست)11/2( .
 -1905رفتار برخی از نمایندگان مجلس و
تنشآفرینی آنها اصال به نفع کشور نیست.
چرا برخی به خاطــر اختالف با دولت به
منافع کشور ضربه میزنند)11/2( .
 -1711خط فقر در کشور به خاطر تورم،
گرانــی و بیکاری بیــداد میکند .برخی
مسئوالن هم فقط شعار میدهند)11/2( .
 -1634هجوم برخی از مردم به هرمزگان
در ایام کرونایی اصال قابل قبول نبود .مردم
رعایــت نکنند اتفاقات بدتــری میافتد.
()11/2
 -1610برخی فقط دنبال تخریب دولت
هستند از رفتارشان مشهود است)11/2( .
 -1503آن دالالن ارز کــه فقــط ارز نگه
میدارنــد و نمیفروشــند میخواهنــد
قیمتها را باال نگــه دارند اما منتظر یک
شــوک بزرگ باشــند .قیمتها نزولیتر
خواهد شد)11/2( .
 -1235آیا تاکنون شــنیدهاید یک وزیر،
یک نماینده و یا رئیس یک اداره در حین
کار صدمــه جانی ببیند؟ خیر؛ همیشــه
این کارگر اســت که در حین کار صدمه
می بیند .پس چرا حقــوق کارگر اینقدر
کم است؟ همیشه شرمنده خانواده خود
است .لطفا اضافه حقوقها را پلکانی کنند.
کارگران بازنشسته همیشه گرسنهاند .از
رشت ()11/2
 -1141آقای کریمی قدوسی! شما نماینده
مردم هستید حق ندارید بگویید برجام ُمرد
بوی گند آن مــردم را آزار میدهد .برجام
با درایت مســئوالن به حیات خود ادامه
میدهد)11/2( .
 -1130آقای کریمی قدوســی! این بوی
گند از برجام بلند نشده .از رفتارهای برخی
افراد بلند شده)11/2( .
 -1127انگار برخی رسانهها مثل روزنامه
«وطن امروز» از رفتن ترامپ خیلی ناراحت
هستند .شاید اگر ترامپ بود به نفع آنها بود.
()11/2
 -1125واقعا تاســفانگیز است که یک
روزنامه چنان حرفهــای توهینآمیزی
علیه آقای ظریف نوشته .اینها انصاف دارند؟
حاال که آقای ظریف را میکوبند آیا کسی
نیست جلوی اینها را بگیرد؟ ()11/2
 -1410دولت آمریکا برای نشــان دادن
حسن نیت بدون پیش شرط باید تحریمها
را لغو کند)11/2( .
 -1405چرا ریزش قیمتها فقط در بازار
خودرو اتفاق افتاده در کاالهای اساســی
خبری نیست؟ ()11/3
 -1410دلیل اصلی مشکل واردات روغن با
آرد آزاد چیست؟ چرا گمرک اجازه واردات
روغن را نمیدهد؟ ()11/3
 -1401چرا برخیها از معرفی کاندیداهای
اصالحطلب نگران هستند؟ نمیشود که
فقــط از یک جناح در انتخابات شــرکت
کنند)11/3( .
 -1350مجلس دنبال تغییــر نام وزارت
خارجه نباشد دنبال مسائل اساسی کشور
باشــد .وقت مجلس را هم بــا این کارها
نگیرند)11/3( .
 -1341بازار مرغ و تخممرغ که بازار ارز و
سکه نیست چرا باید این همه نوسان قیمت
داشته باشد؟ ()11/3
 -1333برجام در وضعیت خوبی نیســت
اما برخی آقایان اصولگــرا از این موضوع
خوشحال هستند .معلوم نیست لطمه به
برجام چه نفعی برای ما دارد که برخیها
خوشحال میشوند)11/3( .
 -1321واقعــا این همــه هجمه به آقای
ظریف از ســوی برخی نمایندگان انصاف
نبود)11/3( .
 -1320آقای مســیح مهاجری شــوخی
میکنید میگویید نتیجه انتخابات 1400
مشخص است؟ ()11/3
 -1240برخی رسانههای اصولگرا معتقدند
بایدن به دنبال فشار هوشمندانه است .ای
لعنت به این فشارها)11/3( .
 -1222ترک کاخ سفید توسط ترامپ و
پایان حکومت او میتواند یک اتفاق خوب
برای همه جهان باشد)11/3( .
 -1220آیا همانگونه که آقای همتی رئیس
بانک مرکزی گفتند بخشــی از پولهای
بلوکه شده آزاد شده از کدام کشورها بوده؟
()11/3
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

خبر ویژه

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی
در پی درگذشت حجةاالسالم
والمسلمینعلویسبزواری

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشــت
عالم پارســا حجةاالسالم والمســلمین علوی
سبزواری را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این
شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
درگذشــت عالم پارســا و پرهیــزگار جناب
دمحمدحسن
سی
ّ
حجةاالسالم والمسلمین آقای ّ
علوی ســبزواری رحمةاهللعلیــه را به خاندان
مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به
عموم مردم عزیز سبزوار تسلیت عرض میکنم.
همراهــی آن عالــم ربانی با حرکــت مبارزان
در دوران طاغوت و بــا فعالیتهای انقالبی در
دوران جمهوری اســامی ،حسن ه ارزشمندی
در محاســبات الهی و قدرشناسیهای مردمی
است .علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال
مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
ّ

خبر

فراخوان دومین
مجمععمومیحزب
جمهوریتایراناسالمی

حجت االسالم رسول منتجب نیا ،با اعالم تاریخ
دومین کنگره حزب جمهوریت ایران اســامی،
اعضای این تشــکل سیاسی را به شرکت در این
گردهمایی بزرگ مجــازی فراخواند .به گزارش
پایگاه رسمی اطالعرسانی حزب جمهوریت ایران
اسالمی ،متن دعوتنامه دبیرکل حزب جمهوریت
به شــرح ذیل است :به اطالع شــما خواهران و
بــرادران عضو حزب جمهوریت ایران اســامی
میرساند طبق ماده  ۱۰اساسنامه ،دومین مجمع
عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده حزب،
وفق دستورالعمل ابالغیه وزارت کشور در فضای
مجازی با استفاده از پیشرفتهترین نرم افزارهای
موجود در تاریخ  ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۴مصادف با روز
جمعه  ۲۹جمادی الثانی  ۱۴۴۲در ساعت  ۱۰الی
 ( ١٣ده تا یک بعد از ظهر ) برگزار میگردد.

اصالح طلبان
مرعشی:

اصالحطلبان
ازدولتگلهمندهستند

حسین مرعشــی در واکنش به گالیههای اخیر
رئیسجمهور نسبت به گروهها و سیاسیون داخلی
مبنی بر عدم همراهی الزم در ســالهای اخیر،
گفت :من به آقــای رئیسجمهور حق میدهم،
دولت در این ســه ســال اخیر بــا ناجوانمردی
خارجیها در شرایط بسیار سختی قرار گرفت اما
در داخل هم دوره سختی را به این دلیل که روابط
عمومی دولت آنچنان قوی نبود که بتواند شرایط
سخت کشــور را درست برای مردم توضیح دهد،
ســپری کرد .به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :یک
نقد هم به سیاسیون ایرانی وارد است و آن اینکه
وقتی شرایط سخت شده و مردم ناراضی میشوند،
آنها به جای اینکه بیایند و به مردم آگاهیبخشی
کنند ،با مردم عصبانی و ناراضی همنوایی میکنند
و این یک واقعیت در سیاســت ایران است .وی
افزود :اصالحطلبان از دولت بابت حوادثی مانند
گرانی بنزین ،خیلی گلهمند هستند و همیشه
گالیههای خود را بیان کردهاند اما بههرحال اگر
امروز آقای رئیسجمهور گالیه دارند ما به ایشان
حق میدهیم ولی این گالیه دوجانبه است .

این اعتماد به نفس
از کجا میآید؟

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ادامه از صفحه اول:
افراد مذکور در حقیقت همواره طلبکار مردم
هستند نه بدهکار.کسی طلبکار میشود که آن
میز وصندلی را تحت هر شرایطی و هر عنوانی
حق خود میداند ولو با رای باال باشــد یا رای
پایین یا به صورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
اصولگرایــان و اصالحطلبان در این مجالس
میآیند و میروند ولی یک موضوع به صورت
هشدار همواره به ذهن ناظران خطور میکند.
اینکه شان مجلس و جایگاه آن در حال افول
است.این بحث سیاسی نیست بلکه فنی است.
در پارلمان چه اکثریت از آن اصالحطلبان باشد
و چه اصولگرایان خروجی چندان تفاوتی ندارد.
فلذا مشکل به گرایش سیاسی مجلس ارتباطی
پیدانمیکند.
یکی از نهادهایی که باید در این مورد بررسی و
مداقه نماید شورای نگهبان است.پیشتر هم بنده
نوشتم و اصرار نمودم این شورا کمیتهای تشکیل
دهد و بررسی کند چرا کیفیت مجالس دوره به
دوره کاهش مییابد؟مشکل از نظارت هاست
یا سلیقه مردم؟آیا خروجی شورای نگهبان عامل
است یا جریانهای سیاسی در تولید مدیران و
مسئوالن کارآمد سیاسی –پارلمانی تنبل و ناتوان
بودند.ماجرای سیلی زدن و اعتماد به نفس پس
از آن فقط یک نشانه است برای شورای نگهبان.

عراق خواهان مذاکره با دولت بایدن درباره نظامیان آمریکایی است

وزیر امور خارجه عراق از عزم کشــورش برای مذاکره
با دولت جدید آمریکا درباره حضور نیروهای آمریکایی
در عــراق گفت .به گزارش ایرنا« ،فواد حســین» وزیر
خارجه عراق در مرکــز مطالعات راهبردی «النهرین»
عراق افزود :ما از دولت جدید آمریکا خواهیم خواست
تا نشستهای گفتگوی راهبردی را ادامه داده و تیم گفتگوکننده
جدیــدی را از جانب خود تعیین کند.وزیر خارجه عراق ادامه داد
که وی خواهان بحث درباره موضوعهای امنیتی و نظامی مربوط

به حضور نیروهای آمریکایی در عراق خواهد شــد.
نیروهای اشــغالگر آمریکایی از سال  ۲۰۰۳میالدی
در عراق مستقر هســتند که بزرگترین پایگاه آنها
«عیناالسد»دراستان«االنبار»درغرباینکشوراست.
آمریکاییها همچنین شماری از نیروهای نظامی و
سامانههای پدافندی را در ســفارت خود در منطقه تحت تدابیر
شــدید امنیتی سبز در قلب بغداد مســتقر کردهاند.دولت آمریکا
پیشتــر اعالم کرد که تعداد نیروهای خــود در عراق را به میزان

 ۵۰۰نفر کاهش میدهد و در پی آن ،ستاد عملیات مشترک عراق
اعالم کرد که خروج نخستین گروه نظامیان آمریکایی از این کشور
در چارچوب توافق اخیر بین بغداد و واشــنگتن آغاز شــده است.
ائتالف بینالمللی موسوم به ضد «داعش» به تازگی شمار نیروهای
آمریکایــی در خاک عراق را  ۳هزار نفر اعــام کرد .با این حال،
برخی منابع سیاسی و امنیتی این کشور شمار واقعی این نیروها
در کشورشــان را بیــش از رقم اعالم شــده دانســته و خواهان
شفاف شدن موضوع هستند.

سناریوهای احمدینژاد برای انتخابات ۱۴۰۰

انتخابات نزدیک اســت و احمدینژادیها هم بیکار ننشســتهاند.
شــنیدهها حاکی از آن اســت که حامیان رئیس دولت نهم و دهم
فعالیتهای انتخاباتی خود را کلید زده و رســما و جدا برای ورود به
کارزار  ۱۴۰۰میکوشند.
به گزارش نامه نیوز ،این درحالی اســت که برخی فعاالن سیاسی و
رسانهای در هر دو جریان اصالحطلب و اصولگرا این طیف را جدی
نگرفته و با اشــاره به بیثمر بودن تالشهایشان به بایکوت خبری و
ندیدن آنان اعتقاد دارند.
نکتــه قابل تامل ،اما آنجاســت کــه احمدینــژاد و یارانش نیز به
قــدر دیگــران موانع پیش روی خود را شــناخته و بــرای از میان
برداشــتن یا دور زدن آن سناریوهای مختلفی نوشتهاند لذا ندیدن
احمدینژادیها و فعالیتهای انتخاباتی آنان نتیجهای غیر از افزایش
احتمال غافلگیری در این انتخابات ندارد.

محتمل بودن رد صالحیت احمدینژاد ،اما سبب شده
که طیف نزدیک به او سناریو دیگری نیز بنویسند .آنها
میدانند که شــانس رئیس دولت مهرورز برای راهیابی
دوباره به پاســتور چندان نیســت لذا روی پیدا کردن
گزینه مناســبی که مورد تایید و حمایت او باشــد نیز
تمرکز کردهاند .گفتنی است که بسیاری از کارشناسان
و تحلیلگران این سناریو را قابل اعتناتر دیده و معتقدند
که همــه فعالیتها و تالشهای احمدینژاد برای مطرح
کردن خود برای آن اســت که سبد رای خود را به پای
گزینه مورد حمایت خود بریزد

>سناریو نخست؛ ورود دوباره احمدینژاد

ســناریوی اول و رویای بهاریها آن اســت که محمود احمدینژاد
شخصا امکان راهیابی دوباره به پاستور را بیابد .امیدواری به این گمانه
کم است و همه میدانند که احتمال رد صالحیت او از سوی شورای
نگهبان به مراتب بیش از احتمال تایید صالحیت شدن اوست .با این
وجود سناریوی اول پیگیری شده و احمدینژاد سعی میکند که هر
روز بیش از روز قبل خودش را مطرح کند .ترفندهایش نیز شناخته
شده و معلوم است .از مصاحبه با رسانههای خارجی و ارائه چشمانداز
روشن از تعامل با کشورهای منطقه گرفته تا گفتگو با رسانه خارجی
و انتقــاد از حجاب و ....نامهنگاری نیز کماکان شــیوه محبوب او در
سیاستورزی است و نامه اخیر به روحانی و هشدار توجه به احتمال
جنگ ،مصداق آن است.
البته اعالم گفتن ناگفتهها نیز همیشه در دستور کار احمدینژاد و
اطرافیانش بوده است .مثال همین تازگیها بود که شایعه دیدار وی با
سیدمحمد خاتمی و یا عیادتش از آیتاهلل مصباح یزدی سر زبانها
افتاد .شایعه پردازان حتی از محتوای جلسه خیالی او با خاتمی نیز
حــرف زده و میگفتند که رایزنی کرده تا اصالحطلبان از الریجانی
حمایت نکنند! عمر شــایعه ،اما کوتاه اســت و همه چیز زود برمال
میشود ،برای همین هم تکذیبها از پی هم رسید و معلوم شد ،هر
چه گفتند حقیقت نداشته است .احمدینژادی ها ،اما با یک کارت

بازی نمیکنند که به این سادگیها از میدان در شوند.
اعالم به گفتن هم همچنان یکی از تاکتیکهای احمدینژاد اســت
و به هیچ وجه آن را از دســتور کار خارج نکرده است .از مصاحبه او
با شــبکه تلویزیونی الشرق خیلی نمیگذرد و به یاد داریم که وقتی
خبرنگار پرسید ،اگر شــما رد صالحیت شوید ،قصد دارید اسراری
را افشا کنید ،با آن لبخند همیشــگی گفت« :ان شاءاهلل در وقتش
صحبت خواهم کرد».
>سناریو دوم؛ کاندیدای مورد حمایت احمدینژاد

محتمل بودن رد صالحیت احمدینژاد ،اما ســبب شــده که طیف
نزدیک به او ســناریو دیگری نیز بنویسند .آنها میدانند که شانس
رئیس دولت مهرورز برای راهیابی دوباره به پاستور چندان نیست لذا

کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانهای:

آزادی بیان مجوزی برای بیادبی نیست

حقوقدان و فعال رســانهای با بیان اینکه رئیس
جمهــوری به عنــوان مظهــر حاکمیت ملی
شخصیت مهمی است ،گفت :آزادی بیان مقوله
مهمی است اما نمیتواند مجوزی برای بیادبی و
بیاخالقی باشد .به گزارش ایرنا ،کامبیز نوروزی
با بیان اینکه در کشــور قانون در همه حوزهها
به شــکل تبعیــض آمیز اجرا میشــود ،اظهار
داشــت :فرض بگیریم اگر الفاظی که در برنامه
تلویزیونی به مسئوالن قوه مجریه به کار بردند
نسبت به مسئوالن سایر قوا به کار برده میشد،
واکنشهای مقامات رســمی چه بــود؟ یا اگر
همین الفاظ را افراد دیگری به کار میبردند که
وابسته به جریان سیاسی دیگری بودند ،برخورد
چگونه بود؟وی ادامه داد :تجربه به ما میگوید
برخورد بســیار متفاوت بود و اگر مسئله آزادی
بیان را مطرح میکنند ،البتــه که آزادی بیان
مقوله مهمی اســت اما نمیتواند مجوزی برای
بیادبی و بیاخالقی باشد.
این حقوقدان تصریح کرد :متاسفانه صدا وسیما
در برنامههای خود به بســیاری از افراد سخنان
نامناســبی بیان میکند البتــه از نظر حقوقی
معتقد نیســتم آنچه که در برنامــه تلویزیونی
گفته شد به معنای توهین است و جنبه کیفری
دارد اما معتقدم بسیار بدتر از آن است و جنبه
بیادبــی و بیاخالقی دارد زیرا اخالق بســیار
مهمتر از قانون اســت .نوروزی گفت :هر کسی
که نگران معیارهای اخالقی و انسانی است باید
نســبت به بیادبی و بیاخالقی واکنش نشــان
دهد .وی اضافه کرد :اخالق بسیار فراتر از حقوق
و قانون است و جامعهای که قرار باشد معیارها و
ارزشهای آن فقط با اتکا به قانون و حربهای به
نام «مجازات» رعایت شود ،چنین جامعهای در
حال انحطاط است.
این حقوقــدان با بیان اینکه اساســا در عرصه
گفتگوی سیاســی در ایــران رعایت معیارهای
اخالقی کامال فراموش شده ،گفت :سالهاست که

عرصه سیاســت در جامعه ایران دچار گسترش
بیادبی شده به خصوص جریانها و افرادی که
در یک مصونیت آهنین به سر میبرند ،به طور
مستمر الفاظی به کار میبرند که سرشار از ناسزا،
بیادبی و بهتان اســت و حتی در یک دورهای
برخی با یک برداشت بسیار غلط بهتان زدن را
هم جایز دانستند .نوروزی ادامه داد :چه از نظر
حقوقی و چه از منظر قواعد اخالقی ما در آزادی
بیان در عرصه عمومی موظف به رعایت ارزشها
هستیم و متاسفانه جامعهای که با تهدید کیفر
بخواهد اخالق را رعایت کند بســیار نازل شده
است.
>توهینبهرئیسجمهوریمستلزمشکایتاست

ایــن حقوقدان با بیان اینکــه توهین به رئیس
جمهوری مستلزم شکایت است ،اظهار داشت:
ماده  ۶۰۹قانون مجازات اسالمی در مورد توهین
به مقامات است و سابق بر این ،ماده  ۶۰۹قانون
مجازات اسالمی از جمله جرایمی بود که نیاز به
شکایت شاکی خصوصی نبود و دادستان مکلف
بود رأســا وارد عمل شــود اما با تصویب قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشــت
ماه سال جاری این مقررات قدری تغییر کرد.
وی ادامه داد :به موجب ماده  ۱۱قانون کاهش
مجــازات حبس تعزیــری ،مــاده  ۱۰۴قانون
مجازات اسالمی اصالح شد و براساس آن ،ماده
 ۶۰۹از جرایم قابل گذشت محسوب شد.
نــوروزی گفــت :از نظر حقوقــی ،جرایم قابل
گذشت جرایمی هستند که تعقیب آنها مستلزم
شکایت شاکی خصوصی است.
چهارشــنبه یکم بهمن ماه ،یکــی از میهمانان
برنامه زنده تلویزیونی شبکه چهار سیما ،اتهامات
سخیفی را به رئیس جمهوری و برخی مسئوالن
جمهوری اسالمی نســبت داد .در پی اهانت به
رئیس جمهوری برخی مقامات واکنش نشــان
دادند و اعتراضهایی را مطرح کردند.

روی پیدا کردن گزینه مناسبی که مورد تایید و حمایت او باشد نیز
تمرکز کردهاند .گفتنی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران
این ســناریو را قابل اعتناتر دیده و معتقدنــد که همه فعالیتها و
تالشهــای احمدینژاد برای مطرح کردن خود برای آن اســت که
سبد رای خود را به پای گزینه مورد حمایت خود بریزد.
این گمانه را اظهارات چند روز قبل محمدعلی رامین ،مشاور مطبوعاتی
وی نیز تایید کرد .او در گفتوگویی با «باشــگاه خبرنگاران جوان»
گفته بود« :اگر فرض را بر رفتار عقالنی او قرار داده و با عبرت پذیری
از تجربه تلخ سال  ۱۳۹۶تصمیمات او را ارزیابی کنیم ،قطعاً شخصاً
داوطلب نخواهد شــد ،اما افراد زیادی هســتند که او میتواند مورد
حمایت خود قرار دهد و نقش آفرین باشد».
>گزینههایاحتمالی

رامین و یا دیگر طرفداران این نظریه از اینکه کاندیدای مورد حمایت
احمدینژاد کیســت؟ چیزی نمیگویند و معلوم نیست که او با این
همه تالش در عرصه رسانهای و مجازی سنگ ریاست جمهوری چه
کسی را به سینه میزند؟
بــا این وجود میتوان حدسهایی در این بــاره زد .به خصوص اگر
توجهی به وضعیت جریان سیاسی حامی او داشته باشیم .جریانی که
چند هفته قبل پدر معنوی خود یعنی آیتاهلل مصباح یزدی را از دست
داد و آنطور که بسیاری از تحلیلگران عرصه سیاست میگویند؛ این
به معنی قدرت گرفتن صادق محصولی اســت .محصولی البته هیچ
وقت کم قدرت نداشــته و به عنوان یکی از پرنفوذترین چهرههای
جریان اصولگرا به حساب آمده است .بعد از فوت آیتاهلل مصباح ،اما
به این نفوذ افزوده شده و خیلیها را منتظر مشاهده تحوالت بیشتر
در رویکرد و مواضع پایداری نگاه داشته است.
افزایش قدرت محصولی و پایداری که میتوانند از احمدینژادیها
پشــتیبانی کنند ،امــا فقط یک روی ســکه اســت و روی دیگر
آنکــه گزینه این طیــف کیســت؟ نامهایی مثل علــی نیکزاد یا
شــمسالدین حســینی مطرح اســت .این ها ،اما در قــد و قواره
ریاســت جمهوری به نظر نمیرســند ،برای همیــن هم همچنان
ایــن احتمال وجــود دارد کــه احمدینژادیها گزینــهای خارج
از پارلمان داشــته باشــند که هنوز نامش برای رســانهها پررنگ
نشده باشد.

مرتضی نبوی :

کفهمخالفتباFATFدرمجمعتشخیصسنگینتراست

یک عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام
گفت :دست دولت برای توجیه اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن
به لوایح باقی مانده از  FATFخیلی پر نیست.
به گزارش ایسنا ،مرتضی نبوی ،درباره آخرین
وضعیــت بررســی لوایــح  FATFدر مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،اظهار کرد :دســت
دولــت خیلی بــرای توجیه اعضــای مجمع
تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن
به لوایــح باقی مانده از  FATFپر نیســت و
با ایــن اطالعاتی که دولت داده اســت ،روند
بررســی خیلی در مجمع تشخیص مصلحت
تغییری نکرده است.
وی ادامه داد:یک بحثی در مجمع بوده است
که ما تصویب کنیم که به دو ســازمان جهانی
مبارزه با تروریســم و فســاد بپیوندیم اما بعد
از زمانی که تحریمها کامال برداشــته شود که
معنای ایــن هم در واقــع نپذیرفتن FATF
است.نبوی با اشاره به اینکه در دوره قبلی در
این زمینه تعادلی میان اســتداللهای اعضای
مجمع و پاســخهای دولت برقرار نبود ،گفت:
یعنی کفه به این سمت بود که ضرر پیوستن
به  FATFبیشــتر از نپیوستن به آن است و
هنوز هم ســنگینی کفــه در مجمع تغییری
نکرده است .در واقع سوال اعضای مجمع این
اســت که از پارسال تا االن چه اتفاق جدیدی
افتاده اســت و آیا دولــت میتواند بگوید اگر
این لوایح تصویب شــود ،وضعیت معیشــت
مردم بهتر میشــود؟ دولتیهــا میگویند تا
تحریمها باشــد ،شــرایط تغییر نمیکند .به
هر حال بنای نظام این اســت که به معاهدات
بینالمللی بپیوندد و جایی که الزم باشد ،حق
تحفظ را داشته باشــیم ،ولی شرایط فعال در
مجمع نسبت به گذشته تغییری نکرده است.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
پاســخ به پرسشــی درباره نظر رهبری برای

پیوســتن یا نپیوســتن به  FATFو اینکه آیا
دستور برای بررسی مجدد در مجمع به معنای
موافقت ایشــان با تصویب لوایح مذکور است،
تصریح کرد :در حــدی که من اطالعات دارم
ایشــان نظر اثباتی یا نفی ندارند .نامه نگاری
مســئوالن در دوره قبلی هم انجام شــده بود
و رئیس جمهور ،معــاون اول و برخی وزرا به
رهبری نامه نوشته بودند و ایشان عینا همان
نامهها را به مجمع تشــخیص مصلحت نظام
ارجاع داده بودند و هیچ خطی در جهت اثبات
یا نفی ندادهاند و خواستهاند مجمع تشخیص
مصلحت نظر کارشناســی خــود را بدهد .اگر
ایشــان مخالف باشــند که مجمع به آن ورود
نمیکند.
نبوی ادامه داد :زمان رســیدگی به این لوایح
در دوره قبلی ،به شب عید رسیده بود و برخی
وزرا از مجمع خواســتند تا لوایح را رد نکرده
و بررسی لوایح را مســکوت بگذارند تا دولت
فعالیتهای خود را با ســازمان  FATFادامه
دهند و مجمع هم پذیرفت .مهلت رســیدگی
به لوایح پس از یکســال تمام شــد و رئیس
جمهور نامهای به رهبری نوشــته و خواستار
این شــد که مهلت بررســی تمدید شــود و
رهبری بــا این درخواســت موافقت کردند و
دســت ما برای بررســی مجدد باز شد و پس
از موافقــت رهبری با تمدید بررســی لوایح،
دیگر محدودیــت زمانی در مجمع نداریم.وی
در پایان گفت :مجمع تشــخیص مصلحت در
جلسه قبلی خود خواهان این بود که دولت به
اعضای مجمع اطالعات بدهد که اگر به لوایح
باقیمانده  FATFبپوندیم آمریکا از اطالعات
ما سوءاســتفاده میکند یا نه و آیا در وضعیت
معیشتی مردم تغییری ایجاد میشود؟ چراکه
رویکرد مجمع سیاســی نیست و دنبال منافع
ملی است.

توضیحات معاون پارلمانی رئیسجمهوری درباره شکایت نمایندگان از رئیسجمهوری

دولت به دنبال اجرای قانون هستهای مجلس است

حســینعلی امیری ،معــاون پارلمانی رئیس جمهــوری در مورد
شــکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئیس
جمهــور راجع به عدم ابالغ قانون گفــت :دعوتنامهای از طرف
رئیس کمیســیون قضائی مجلس شــورای اســامی خطاب به
بنده مبنی بر حضور در کمیســیون قضائی روز دوشــنبه مورخ
 99/۱۰/۲۹به جهــت عدم ابالغ بعضی از قوانین توســط آقای
رئیــس جمهور آمــده بود کــه اینجانب هم در وقــت مقرر در
جلســه حضور پیدا کردم .به گزارش فــارس ،وی ادامه داد :در
این جلســه ،جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و
میمه فهرستی از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای
اســامی قوانین مصوب مجلس را ابالغ کرده بودند را قرائت کرد
که ســه مورد آن یعنی« ،قانون اصالح قانون سنجش و پذیرش
دانشجو به شــماره  ۲۶۵۶۰مورخ « ،»95/۸۳قانون دائمی شدن
قانون مجازات اسالمی به شماره  ۴۷۲۰۹در تاریخ  »99/۴/۱۶و
«قانون موافقتنامه خدمات (ســرویسهای) هوایی دو جانبه بین
دولت جمهوری اســامی ایران و دولت کویت به شماره ۲۸۷۵۵
مورخ  ،»99/۳/۲۲توسط آقای رئیس جمهور ابالغ شده بود لکن
روزنامه رســمی چاپ نکرده بود که تصویر ابالغیهها را به رئیس

کمیسیون دادم.
امیــری اضافه کرد :مواردی که مربوط به دولت یازدهم و مجلس
دهم که توســط جناب آقای الریجانی چند قانون ابالغ شده بود،
کــه به جهت دورهای بودن دولت و مجلس به چهار ســال جای
بحثهای حقوقی شــکلی و ماهوی داشــت مع الوصف توضیحات
الزم را ارائه دادم .وی افزود :از آنجا که بر اساس اصل  ۱۱۴قانون
اساســی دوره ریاست جمهوری (دولت) چهار ساله است و نیز بر
اساس اصل  ۶۳قانون اساســی دوره مجلس شورای اسالمی نیز
چهار ســاله اســت و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس
شــکل میگیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشــریح است و در
جلسه محضر دوستان شــرح مبسوطی دادم و اینکه اساسا ابالغ
قانون جزء فرآیند قانونگذاری اســت یا تشــریفات است؟ و ابالغ
قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هســتند که اآلن
جای بحث آن نیست.
معــاون پارلمانی رئیــس جمهور اضافه کــرد :همچنین توضیح
دادم کــه قانــون در ذات خود باید دارای چه ویژگیهایی باشــد
کــه قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشــخیص رئیس جمهور که
قانون اساســی او را مجری قانون اساسی میداند در ابالغ قوانین

چگونه اســت؟ که خود مبحث مفصلی است ،به هر حال در دوره
یازدهم مجلس شــورای اسالمی دو قانون را جناب آقای قالیباف
ریاست مجلس شورای اســامی ابالغ کردهاند .وی در مورد این
دو قانون گفت :یکی از این دو قانون ،قانون پرداخت یارانه تامین
کاالهای اساســی که دولت در حال چاره اندیشــی برای تامین
منابــع آن بود کــه نهایتا توافقی بین ریاســت محترم جمهور و
ریاست محترم مجلس شورای اســامی برای اجرای آن صورت
گرفــت .امیری افزود :قانون دیگر ،قانــون اقدام راهبردی بود که
قانون شب پنجشــنبه به دبیر خانه نهاد ریاست جمهوری واصل
شد که روزهای پنج شــنبه کارمندان دبیر خانه حضور ندارند و
جمعه هم روز تعطیل رسمی است و شروع  ۵روز مقرر در قانون
مدنی از شنبه شروع میشد .وی ادامه داد :پیش نویس ابالغ این
قانون تهیه شد که به جهت اینکه ریاست مجلس شروع  ۵روز را
از پنج شنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ایشان برای انتشار
به روزنامه رســمی فرســتادند ،مضافاً دولت در دو جلسه مفصل
آیین نامه اجرایــی قانون اقدام راهبردی را تهیه ،تصویب و ابالغ
کرد .اگر دولت بنایی بر اجرای این قانون را نداشــت که برای آن
آییننامه تهیه و تصویب نمیکرد.

