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خبر
محمدجوادحقشناس:

براندازان هزینه اصالحطلبی
را زیادتر میکنند

یک فعال سیاســی اصالحطلب گفت :شــاید یکی از
مهمترین مخالفین شــیوههای اصالحــات ،مخالفین
حاکمیت یا براندازان هستند که شیوهای انقالبی را برای
سرنگونی حاکمیت و مقابله با آن و ایجاد تغییرات اساسی
ج میکنند« .محمدجواد حقشناس» ،چهره
دنبال و تروی 
سیاســی اصالحطلب ،در رابطه با میزان خطر از دست
رفتن پایگاه اجتماعی اصالحطلبان اظهار کرد :حقطلبی
یک رویکرد نســبت به جامع های است که در وضعیت
ج میبرد
مطلوبی قرار ندارد و از اســتبداد و تبعیض رن 
و دارای مشــکالتی است .جامع های که این مشکالت را
میبیند جامع های ناراضی اســت و به نحوی نارضایتی
در حال رشد اســت .به گزارش برنا ،او افزود :دو نظریه
برای تغییر وجود دارد .یک نظریه انقالب است که باور
دارد وقتی ساختار حاکمیت دچار سختی است و جامعه
ش میکند و در
نســبت به آن روند ناراضی است و تال 
برابر آن مقاومت وجود دارد بهترین رویکرد برای تغییر،
توســل به رویکرد انقالب است .بابت آن در حوزه علوم
سیاسی نظریه پردازانی وجود دارند که موضوع تحقیق
و بررســی آنها بحث انقالب اســت و در برخی کتابها
هم نوشــته شده و انقالبهای مهم جهان در این حوزه
مورد مطالعه قرار دارند .حق شناس تاکید کرد :انقالبی
مثل انقالب فرانسه یکی از مشهورترین انقالبها است و
انقالب کوبا و نیکاراگوئه و انقالب ایران جزو انقالبهایی
هســتند که در قرن گذشته موضوع مطالعه بسیاری از
اندیشــمندان و صاحبان ایده و فکر بودند .اما یک ایده
مرکزی وجود دارد و میگوید انقالبها بسیار پرهزینه
هســتند و بااینکه اهداف متعالی داشتند ولی بخاطر
رویکرد انقالبی واینکه انقالب الجرم با خشونت روبرو
میشود و با مقاومت حاکمان برای تغییر روبرو میشود
در این وضعیت بهتر اســت ما از جامعه مراقبت کنیم و
هشدارهای الزم را به حاکمان بدهیم تا زمینه تغییر را
پذیرا باشند و کشور به سمت یک رویکرد انقالبی برود
که انواع مختلف و شــدت و ضعف دارد ولی شورش و
قیام که بعضا همراه با هرج و مرج است در این حوزهها
مطر ح میشود.
فعال سیاسیاصولگرا:

اصولگرایان دیگر بهانهای ندارند

یک فعال سیاســیاصولگرا گفت :آقای رئیسی بداند
که اگر از اصالحطلبان استفاده نکند ،آنها حق دارند که
دولت سایه تشکیل دهند و تمام اقدامات دولت را رصد
کنند و منتقد دولت باشند؛ همان کاری کهاصولگرایان
با دولت آقای روحانی کردند متعاقب انتخابات مجلس و
ریاستجمهوری در سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۴۰۰میتوان
گفت که حاکمیت سیاسی مشخصا در دو قوه مقننه و
مجریه در اختیار نیروهایاصولگراســت و این موضوع
میتواند پرسشهایی مهم را به وجود آورد؛اینکه آیا بعد
از این دیگر شاهد حضور نیروهایی با صفت اصالحطلبی
در عالم سیاســت نخواهیم بود؟ آیــااصولگرایان با در
اختیارگرفتن دولت و مجلس به هماهنگی کامل میرسند
یا آنکه ممکن است در غیاب اصالحطلبان،اصولگرایان
منتقداصولگرایان شوند؟ و در نهایت آنکه ممکن است
دی پی چنین شرایطی شاهد ظهور یک جریان سومی
باشــیم؟ به گزارش نامه نیوز ،منصور حقیقتپور ،فعال
و تحلیلگر مســائل سیاسی گفت« :دیگراصولگرایان
بهانهای ندارند و حاال که همه قوا را در اختیار دارند باید
کار کنند .دیگر همهچیز یکدست شده است و برای ما
قابل قبول نیســت که بعد از ایــن دو وزارتخانه از پس
تنظیم مرغ و تخم مرغ در بازار برنیایند .مردم کارامدی
میخواهند؛ رفع مشکالت را میخواهند و نمیپذیرند که
حاال چهارسال گفته شود همه مشکالت ناشی از عملکرد
دولت قبل بوده است» .این فعال سیاسی سطح انتظارات
عمومی را چنین توصیف کرد« :اصولگرایان سطح انتظار
ما را بسیار باال بردهاند و حاال که دیگر بهانهای ندارند باید
تمام مشکالت فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
را حل کنند».
عباسسلیمینمین:

اصالحطلبان از صحنه سیاست
حذف نمیشوند

یک فعال سیاسیاصولگرا گفت :گام دیگری که برداشته
میشود اصالح روابط بین تمام کسانی است که صندوق
رای را مبنای توسعه سیاسی میدانند .روابط اینها بهتر
خواهد شد و از دعوتهای دو رئیس قوه جدید میتوان
این را فهمید .به گزارش نامه نیوز ،عباس سلیمینمین
فعال سیاســیاصولگرا از قرار گرفتن در مسیری که
شــاید موجب شکلگیری جریان سیاسی جدید باشد،
میگویــد .او میگوید« :قطعا انتخابــات اخیر در حوزه
ریاست جمهوری موجب تغییراتی در جریانات سیاسی
خواهد بود .یعنی صفبندیهای درون طیفی و همچین
بین طیفها تغییــر خواهد داد .این تغییرات هم اینک
هم آغاز شده است و در زمینههایی به صورت محسوس
مشاهده میشــود» .این فعال سیاسیاصولگرا گمانه
حذف اصالحطلبان از فضای سیاسی کشور را به جد رد
میکند و میگوید« :هیچ طیف سیاسی بعد از شرکت در
این انتخابات حذف نمیشود .کمااینکه در گذشته هم
وقتی یک طیف سیاسی شکست خورد و حتی خطاهای
جدی را مرتکب شد ،هرگز نظام به سمت حذف او نرفت.
این بار که عملکرد رجال و چهرههای شــاخص اصالح
طلب نــه تنها منفی نبود ،بلکه مثبت هم بود .تندروها
را نمیگویم امــا افرادی مثل آقای خاتمی و کروبی که
دعوت به مشارکت کرده و در برابر نیروهای تندرو حتی
در برابر میرحسین موسوی ایستادند ،عملکرد مثبتی را
نشــان دادند که با سال  ۸۸کامال متفاوت بود .اما حتی
در ســال  ۸۸هم نظام حذف اصالحطلبان را نپذیرفت
و غیرعاقالنه دانست .بنابراین حذف اصالحطلبان کامال
منتفی است».
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به بهانه حضور طحان نظیف به جای عباسعلی کدخدایی

سخنگو ،پاسخگو هم میشود؟

همدلی| هفته گذشته انتخابات هیأت رئیسه
شورای نگهبان برگزار شد و سخنگویی جوان
به جــای کدخدایــی کهنهکار مســئولیت
ســخنگویی شــورا را برعهده گرفت بلکه او
بتواند پاســخی برای ســواالت همیشگی از
شورای نگهبان داشته باشد.
طی انتخابات هفته گذشــته هیأت رئیسه
شــورای نگهبان ،عباسعلی کدخدایی بعد از
سیزده سال از سمت سخنگویی کنار گذاشته
شــد و طحان نظیف ،یکی از اعضای جوان
و حقوقدان شورا ،جای او را گرفت .سیامک
رهپیک هم به سمت قائم مقامی انتخاب شد.
امــا آیتاهلل جنتی کما فیالســابق در مقام
دبیری شورای نگهبان ابقا شد.
ِ
نظیــف دهه شــصتی به
انتخــاب طحان
سمت حساس سخنگویی شــورای نگهبان
اتفاقی اســت که باید به فال نیک گرفت .در
همین مورد سیدمحســن دهنوی از اعضای
هیأت رئیسه مجلس در توئیتی به آن اشاره
کرد«:انصراف کدخدایی و تحویل این جایگاه
به یک حقوقدان نخبه دههشصتی را اقدامی
شایسته برای تحقق گام دوم انقالب میدانم تا جایی که همیشه ســعی میکرد نظرات
و بــرای برادرم طحان نظیف در این پســت و انتقادات منتقدیــن این قانون را بیجواب
نگذارد.
حساس ،آرزوی موفقیت دارم».
کدخدایی هم پیشتر گفته بود که سال آخر در بــاب نقد نظــارت اســتصوابی هم زیاد
خدمتش در این ســمت هست و بهتر است گفته شــده هم هدف این نوشته نیست ،اما
جوانها سکاندار این مسئولیت شوند تا طرح یکی از مســائلی که آقای کدخدایی معموالً
نو و فکر نو بیاورند .حاال چنین شده و او جای هیچ وقــت جواب واضحی بــه آن نمیداد،
خود را به طحان نظیف دهه شصتی داده ،اما دالیــل رد صالحیتها و میزان نفوذ یا تاثیر
از طرف دیگر ادامــ ه کارآیتاهلل جنتی  ۹۵نظــر نهادهای امنیتی در مــورد رد یا تایید
ســاله در مقام دبیری شــورای نگهبان ،هم صالحیت نامزدهــای انتخابات مختلف بود.
اتفاقی جالب اســت و هم پارادوکس جالبی موضوعی که بعد از اتفاقات ســال  88تقریباً
ن میداد
در تمام فصول انتخابات خود را نشا 
با درانداختن طرح و فکر نو در شورا دارد.
از ویژگیهای بارز عباســعلی کدخدایی در و حرف و حدیثهای زیادی در پی آن شنیده
مقام سخنگویی شورا ،اطالعرسانی به موقع میشد .مخصوصاً با رد صالحیت چهرههای
و در حد مطلوب از اقدامات و مصوبات شورا شاخص و با ریشه در انقالب اسالمی.
و در عین حال دفاع تمامقد او از تصمیمات همین چند وقت پیش ،بعد از ســیزدهمین
انتخابات ریاســت جمهوری بــود که حیدر
شورای نگهبان بود.
خودش در دلنوشت های که بعد از اتمام دوره مصلحــی از ارائــه نظر خودش بــه عنوان
سخنگویی منتشــر کرد نوشته«:حتی آنجا وزیراطالعات وقت ،در مــورد رد صالحیت
کــه نظر من مخالف نظر اکثریت بود ،تالش آیتاهللهاشــمی رفســنجانی در انتخابات
میکردم نظر شــورا را به تمامه دفاع کنم و ریاســت جمهوری ســال  ۹۲و متعاقباً رد
نظــر خود را دخالت ندهــم ».او ضمناً یکی شــدن صالحیت ایشــان توســط شورای
از مدافعین نظارت اســتصوابی بود و هست نگهبان افشــاگری کرد و گفت«:در گزارشی

به شورای نگهبان وقت که روحانیونی چون
محمد یزدی ،محمو د هاشــمی شاهرودی و
محمــد مومن در آن عضو بودند،هاشــمی
شبینی
رفســنجانی را برنده انتخابــات پی 
کرده و با برشــمردن هزینهها و فواید تایید
یا رد صالحیت او اســتدالل کرده است که
رد صالحیت او بــه نفع نظام و مصلحت آن
اســت ».کدخدایــی جواب مصلحــی را در
توئیتر داد و گفت«:شــورا گزارش نهادهای
قانونی را بررســی میکند و نهایتا براساس
تشخیص و رای اعضا نتیجه اعالم میشود».
اما سخنگوی شورای نگهبان هیچگاه درباره
علل رد صالحیتهاشمی رفسنجانی رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن نگفت.
همانطــور کــه دربــار ه رد صالحیت علی
الریجانی رئیس ســابق مجلس ،یا پزشکیان
نایب رئیس مجلس یا جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور و دیگران در انتخابات ۱۴۰۰
چیزی نگفت.
حتــی بعد از تذکر رهبــر انقالب در جهت
جبــران خســاراتی کــه در جریــان احراز
صالحیتها به بعضی از نامزدها وارد شد و با
وجود درخواست نامزدها برای اعالن عمومی

دالیل ،باز هم آقای سخنگو سخنی نگفتند.
علی مطهــری که خودش هــم از قربانیان
رد صالحیتهــای انتخابات اخیــر بود ،در
توئیتی با اشــاره به همین مورد طعنههایی
به کدخدایی زد.
آیتاهلل جنتی هم بعــد از انتخابات هیأت
رئیس ه شــورای نگهبان در دفاع از عملکرد
اعضای شــورا گفت«:من به عنوان کسی که
از ابتــدا تاکنون در شــورای نگهبان حضور
داشــتهام ،شــهادت میدهم همــه اعضا از
گذشته تا حال با اخالص عمل و به درستی
در این نهاد مقدس انجام وظیفه کردهاند .این
شــورا از بدو تاسیس تاکنون محکم ایستاده
و بــه وظایــف قانونی و شــرعی خود عمل
کرده و اجازه نداده در رأی مردم و ســامت
انتخابات خدشــهای وارد شــود و در حوزه
تطبیــق مصوبات با شــرع و قانون و نظارت
بر انتخابات ،کارهای بسیار خوبی انجام داده
است ».طبیعیست که آقای جنتی به عنوان
با ســابقهترین عضو شورا از عملکرد شورای
نگهبــان دفاع کند ،اما در اصل ،عملکرد این
شورا و تاثیرش بر حفظ سالمت انتخابات را
باید مردم قضاوت کنند و پاسخ دهند.

طیبه سیاوشی در گفتوگو با همدلی:

برچسب براندازی به معترضان ،سرکوب مطالبات است
همدلی| نماینده ســابق مجلس در واکنــش به اظهارات
برخی از چهرههای جریان اصالحات مبنی بر آنکه سیاست
کف خیابان راه حل نیســت ،بلکه معضالت و مشــکالت را
پیچیدهتر ،آزادیها را محدودتر میکند و هزینههایی فراتر
از ظرفیتهــای جامعه به جامعه تحمیل میکند ،میگوید:
مردم بارها مطالباتشــان را از طــرق دیگر ازجمله :فضای
مجازی و قانونی بیان کردند ،اما از آنجایی که کســی به آن
رسیدگی نکرد ،به خیابان آمدند  .
«تشــکیل اجتماعات و راهپیمائیها ،بدون حمل سالح ،به
شــرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است ».این
نه یک توصیه و نه یک بخشــنامه پیش پا افتاده بلکه اصل
 27قانون اساسی جمهوری اسالمی است .البته در اصل 26
قانون اساســی نیز تأکید شده است«:هيچ كس را نمیتوان
از شــركت در آنهــا منع كرد يا به شــركت در يكي از آنها
مجبور ساخت».
چند روزی میشــود که مردم خوزســتان برای حل بحران
بیآبی و خشکســالی که سالهاســت دامنگیر آنها و این
منطقه شده اســت ،به خیابان آمدهاند؛ یک ماهی میشود
که کارگران پیمانی صنعت نفت ،پتروشــیمی و پاالیشگاه
اعتصاب و تجمع برای حل مشــکل حداقل دو ده هایشان،
دســت به اعتصــاب و اعتــراض زدهاند  .طیبه سیاوشــی
نماینــده اصالحطلب مجلس دهم در ایــن باره به همدلی
میگوید«:ما نمیتوانیم مانع مطالبات مردم شــویم .کافی
است که به وضعیت اســتانها نظاره کرد ،تماشای تصاویر
آن نیز زندگی انســان را مختل میکند .به طور مثال آنچه
امروز در خوزســتان در جریان اســت و نابودی دامداری و

کشــاورزی و شرایط امروز مردم استان واقعا دردناک است.
کدام مرکزنشــینی قادر به تحمل چنین شــرایطی است!
سالهاســت مردم این اســتان ،گرد وغبار و بیآبی و  ...را
تحمــل کردند؛ ضمناینکه بارها مطالباتشــان را از طرق
دیگر ازجملــه :فضای مجازی و قانونی بیــان کردند اما از
آنجایی که کســی به آن رسیدگی نکرد ،به خیابان آمدند   ».
وی ادامه میدهد«:قضاوت دربارهاینکه اعتراض در خیابان
یا برگزاری تجمع درســت یا غلط است ،کار بسیار سختی
اســت؛ به نوعی باید صدای آنها شــنیده شود .این موضوع
بارها از طریق قانونی مطرح شــده اســت ،شورای شهر هم
پیگیر ایــن موضوع بود که محلهایی بــرای حضور مردم
و بیان مطالباتشــان تعبیه شــود؛ همان طور که در ســایر
کشــورهای دنیا ایــن موضوع رخ میدهــد .تاکنون هر بار
مردم برای پیگیری و بیان مطالباتشان به خیابان آمدهاند،
به آنها برچســب ســودجویی و براندازی خورده اســت ،به
نوعی ســرکوب مطالبات عمومی است ».این نماینده سابق
تهران با اشــاره بهاینکه ممکن است عدهای هدف آشوب
داشته باشــند ،تصریح میکند« :مردم به هیچ وجه حاضر
نمیشــوند یک ساختمان پنج طبقه یا یک ساختمان بانک
در اسالمشــهر را به آتش بکشند و از بین ببرند یا به اموال
دیگران آســیب برســانند .این رفتارها را نمیتوان به افراد
عادی نسبت داد .با این حال ضروری است ،در شهرها جایی
برای تجمع و حضور مردم و معترضان تعبیه شود تا مردم به
طریقی ،فرصت بیان و پیگیری مطالباتشان را داشته باشند.
این حقی اســت که در هر جایی از دنیا برای مردم قائلاند،
شما میبینید  500نیروی پلیس در خیابان ایستادهاند و به

طور مثال 40نفر در حال راهپیماییاند ».سیاوشــی با بیان
اینکه اگر این فرصت برای مردم در نظر گرفته شود ،شاهد
نتایج آن خواهیم بود ،میگوید« :در مقابل اگر هر بار مردم
برای پیگیری مطالباتشــان به خیابان بیایند و برچسب و
اتهام بخورند ،به نظر من به هیچ وجه راهگشــا نخواهد بود.
این نوع مواجهه آینده روشنی در پی نخواهد داشت» .
وی دربارهاینکه راهکار چیست ،توضیح میدهد«:بیشمار
قانون برای حل مشــکالت مردم مناطق مختلف در کشور
وضع شــده اســت که در خوشبینانهتریــن حالت 20 ،تا
30درصد آن اجرایی شــده اســت؛ البته ما همچنان سند
آمایش ملــی نداریم! ما در جایی مانند خوزســتان صنایع
مختلفی از جمله :کاشیســازی و فوالد و کشــاورزی چون
کشت برنج داریم که ناشی از اشــتباهات مسئوالن محلی
و اســتانی یا رانت بوده اســت .این کاستیها هیچگاه برای
مردم این مناطق توضیح داده نشــده است؛ به همین دلیل
مردم اســتان با مشکالت متعددی مواجه شدهاند که ناشی
از تصمیمگیریهای نادرســت مدیران است .از این رو ،این
مردم و مســئوالن هســتند که باید این اشتباه و کاستی را
جبــران کنند .اگر بر مبنای قانونی مردم را توجیه کنند که
کشــت در فالن منطقه ممنوع اســت ،مردم در آنجا کشت
نخواهند کــرد .کمااینکه در برخی از مناطق ،کشــاورزان
بر اســاس سیاســتهای جدید کشــاورزی با وزارت جهاد
همکاری میکنند».
عضو فراکســیون امید در مجلس دهــم تاکید میکند«:راه
را اشتباه رفتند و امروز منتظرند مردم هیچگونه مطالبهای
نداشته باشند و از حداقل مطالباتشان نیز محروم شوند».

واکنش رئیس جمهور به اعتراضات آبی مردم خوزستان:

مردم حق دارند

ادامه از صفحه اول
روحانی افزود«:متاســفانه امسال شــرایط بسیار سختی را
میگذرانیم .در  ۵۰ســال گذشته چنین خشکسالی تقریباً
کمنظیر اســت ،به طوری که امسال نسبت به سال گذشته
بیش از  ۵۲درصد کاهــش بارندگی داریم .به همین دلیل
هم در مســئله آب و هم در مسئله برق دچار مشکل شدیم
و مردم عزیز ما در خوزســتان و در بســیاری از استانهای
جنوبی در دام و کشــاورزی در شرایط کمآبی دچار مشکل
شدند».
رئیس جمهوری بیان کرد«:ما روز گذشــته مصوبات بسیار
خوبی در دولت داشتیم برایاینکه این مشکل را فعال برای
مردم عزیز خوزســتان حل کرده و جبران خسارت بکنیم.
جاهایی که باید آبرسانی شود ،آبرسانی انجام گیرد».
روحانی دیروز به موضوع اعتراضات خوزستان نیز پرداخت

و یادآور شــد«:مردم هرچقدر ناراحت باشــند ،حق دارند.
تا وقتی که انســان دامپروری و کشــاورزی نکرده باشــد،
معنــای آن را نمیداند .وقتی مســئول دامپروری میبیند
دام پیش چشــمش غذای کافی یا حتی گاهی آب به اندازه
کافــی در اختیار ندارد ،یا باغ و محصوالت کشــاورزی وی
خشــک میشــود و از بین میرود ،فقط بحث مالی نیست
که پول و اموال وی از دســت میرود بلکه مانند این است
که جان وی از دســت میرود یعنی بهقدری برای کشاورز
مهم است و همه محصوالت کشاورزی ،نخلستانها و باغها
که شبیه فرزندانش اســت و به لحاظ عاطفی هم در فشار
قرار میگیرند».
وی ادامه داد«:دولت لحظهای نیست که به فکر مردم نباشد
و اگر جایی خشکسالی مردم را آزار میدهد ،جایی اگر زلزله
یا سیل است ،ما همه توانمان را بهکار میگیریم .حاال گاهی

وقتها توان ما به اندازه خسارتهای مردم نیست و گاهی با
تأخیر مواجه میشود من خدمت مردم عزیز عرض میکنم
که دولت با همه توان در خدمت مردم است».
رئیس جمهوری تصریح کرد«:برای من و همه وزیران و همه
مســئولین هیچ تفاوتی نمیکند که هفتههای آخر دولت یا
هفته اول اســت .ما تا ساعت آخر مسئولیم و بار مسئولیت
بر دوش ما است و باید تالش کنیم ،ساعتی هم که تحویل
دولت بعدی دادیم ،دولت بعدی مسئولیت میپذیرد و همه
بایــد دولت بعدی را یاری کنیم زیــرا بدون یاری و کمک
مردم کار پیش نمیرود  ».روحانی خاطرنشــان کرد«:البته
در بخش کشــاورزی بار کشاورزی بر دوش کشاورزان عزیز
اســت و زحمت را آنها میکشــند ،مدیــران ما هم تالش
میکننــد و دولت هم برنامهریزی و تالش میکند در طول
این هشت سال کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است».

حاشیههای سیاست
محمدعلی ابطحی فعال سیاســی اصالحطلب با
اشــاره به اصغر فرهادی کارگردان سینما در توئیتر
نوشت«:ظلم به هنر ،مردم و جامعه است که از یک
فیلمساز ایرانی تراز اول ،انتظار سیاستورزی داشته
باشیم».
محمــد مهاجری فعــال رســانهایاصولگرا در
توئیتی نوشت«:نمایندگان محترممجلس یازدهم که
در یک ســال اخیر حتی یک کار به دردخور انجام
ندادهاند ،امروز در یک حرکت قهرمانانه! عقده همه
شکستهایشان را سرآذری جهرمی خالی کردند».
رئیــس مرکز حفاظت و اطالعــات قوه قضائیه از
دســتگیری  ۴۱نفر از تاریخ  ۱۹تیرماه سال جاری
شــامل  ۱۷وکیل ۱۳ ،کارمند و تعــدادی کارچاق
کن در تهران و سایر شهرستانهای کشور خبر داد.
(فارس)
حســن رســولی فعــال سیاســی اصالحطلب
گفت«:موفقیتهای خوبی در چهار سال اول با پرونده
هستهای و امضای برجام حاصل شد .امیدواری ایجاد
شد و در دوره دوم ،این دولت و کشور با پدیده ترامپ
و تحریمهای همهجانبه مواجه شد و از طرفی رئیس
دولت و اطرفیان او بر خالف ســال  ،۹۲نســبت به
جریان فکری پشتیبان خود بیوفایی کرد(».ایلنا)

خبر
رئیسقوهقضائیه:

ی مقطعی از مردم
بهرهبردار 
کار ناپسندی است

رئیس قوهقضائیه گفت :اعتماد مردم مهمترین پشتوانه
برای نظام ما به عنوان یک نظام مردمی است و اگر اعتماد
مردم را نداشته باشیم در بسیاری از کارها موفق نخواهیم
شد .غالمحسین محســنی اژهای ،رئیس قوهقضائیه که
نخستین نشست هماندیشــی خود با نخبگان را به هم
فکری با اصحاب رســانه اختصاص داده بود ،با تأکید بر
فهم درست از حق و اجرای آن و همچنین استقامت در
راه حق ،نقش رسانه در تحقق عدالت ،هموار کردن مسیر
عدالت و ارتقاء بخشی به آگاهی مردم به حقوق خودشان
و جامعه را بســیار مهم دانست .به گزارش ایسنا ،رئیس
قوه قضائیه افزود :رسانه میتواند به مردم آگاهی دهد تا
حقوق خود و راه اســتیفای حق را به خوبی بشناسد ،تا
هم به آنها تعدی نشــود و هم آن که بدانند اگر تعدی
کنند ،چه عواقبی دارد .وی با بیان این که آگاهی انسان
از لوازم ضروری اجرای عدالت اســت گفت :نقش رسانه
در مطالبهگری و پاسخگو کردن همه آحاد جامعه اعم از
مسئول و غیر مسئول و همه افراد و نهادهایی که وظیفه
اجتماعی دارند ،حائز اهمیت است .رئیس قوه قضائیه با
بیاناینکه در این شرایط به شدت نیاز به فهم مشترک
در موضوعــات مختلــف داریم گفت :اگر بین رســانه و
دســتگاههای مختلف مانند قوه قضائیه ،دولت و مجلس
فهم مشترکی نسبت به مسائل و موضوعات وجود داشته
باشد ،هر کسی به درستی میتواند نقش خود را ایفا کند.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به موضوع ترک فعل اشاره
کرد و گفت :بعضی ترک فعلهایی داریم که موجب ضمان
است ،اما بر اســاس قانون جرم نیست ،ولی برخی ترک
فعلها هم ضمانآور و هم جرم است و در قانون برای آن
مجازات تعیین شده و برخی هم در حد یک تخلف اداری
و انتظامی است که درباره اینها باید به یک فهم مشترک
برسیم .رئیس دستگاه قضا با بیاناینکه از دوران جوانی
و بیش از ۵۰سال است که اعتقاد دارم توده مردم مسائل
را به خوبی متوجه میشوند و درک میکنند و اگر صاقانه
واقعیتها را با مردم در میان بگذاریم اعتماد آنها را جلب
میکنیم ،گفت :بهره برداریهای خاص و مقطعی از مردم
کار ناپسندی است و اگر مردم احساس کنند ظاهرسازی
میکنیم و حرفهای خوب را برای رســیدن به اهداف و
اغراض سیاسی بیان میکنیم سخن ما را نمیپذیرند.
علی مطهری ،نایب رئیس مجلس دهم:

اداره درست کشور بدون روابط خوب
با دنیا امکانپذیر نیست

نایب رئیس مجلس دهم گفت :خروج از برجام یک اشتباه
است و کشور را زیر بار تحریمهای سنگین نگه میدارد و
به این علت که کشور ،ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد
قرار میگیرد و سایه جنگ بر کشور گسترده خواهد شد  .
علی مطهری ،نماینده تهران و نایبرئیس مجلس دهم
در رابطه با نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تأیید
ت شده در طول دوره خدمتشان ،و مشخصا در
صالحی 
پاسخ به این سوال که آیا چنین چیزی در قانون اساسی
ت و این اقدام را چقدر موازی کاری با
تعریف شــده اســ 
نهادهای نظارتی میدانید و نهایتا در صورت این امر چقدر
موجب سیاسی کاریها خواهد شد ،گفت :نظارت شورای
نگهبان بر عملکرد نمایندگان یا رئیسجمهور در طول دوره
خدمتشان هدفی است که شورای نگهبان سالهاست آن
را دنبال میکند ولی این خواسته ،مخالف قانون اساسی
ت مختلف
است .شورای نگهبان فقط میتواند بر انتخابا 
نظارت کند ،آن هم نه به صورت من درآوردی استصوابی.
نظارت بر افراد در طی دوره خدمت آنها موضوعی نیست
که شــورای نگهبان اختیاری در آن داشــته باشــد .در
صورت بــروز این اتفاق ،نماینده حریت و آزادگی خود را
از دســت میدهد و تملق و چاپلوسی بیش از آنچه که
امروز شاهدش هستیم رواج پیدا میکند  .به گزارش برنا،
او در ادامه در خصوص تعیین تکلیف نمایندگان مجلس
برای دولت رئیسی در حوزه سیاست خارجی و مشخصا در
پاسخ به این سوال که نظر شما در ارتباط با موضوع خروج
از برجام که برخی از نماینــدگان آن را مطر ح میکنند
ی میتواند کشور را بدون
چیســت واینکه آیا دولت آت 
برجام اداره کند؟ مطرح کرد :ســخن نمایندگان در حد
پیشنهاد اشــکالی ندارد ولی خروج از برجام یک اشتباه
است و کشور را زیر بار تحریمهای سنگین نگه میدارد و
به این علت که کشور ،ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد
قرار میگیرد و سایه جنگ بر کشور گسترده خواهد شد.

