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محمدباقرقالیباف، روز گذشته در 
مجلس گفت: »ما در اداره کشور مردم 
را از عرصه های مختلف یا حذف کرده ایم 
یا دســته بندی و گروه بندی کرده ایم و 
مشــکالتی که امروز در حوزه اجرایی 
داریم، ناشی از حذف مردم است«. این 
سخنان رئیس مجلس در حالی مطرح 
شده که بیشترین انتقادات این روزها به 
عملکرد یکسال و نیم مجلسی است که 

او ریاستش را برعهده دارد.
 مجلــس یازدهم که بــا عنوان 
»انقالبــی« و به گفته بســیاری از 
نمایندگان »متعهد به کار جهادی« و 
»دغدغه مند در حوزه های اقتصادی 

و معیشتی« فعالیت خود را آغاز کرد 
هنوز نتوانسته مصوبه ای قابل قبول 
در جهــت رفع دغدغه هــای مردم 
داشته باشد و بیشــتر با پرداختن به 
اموری که اکثریت مــردم مخالفت 
خود را با آن اعالم کرده و یا به نوعی 
در جهــت اعمــال محدودیت بوده 
انتقادات افکار عمومی را برانگیخته 
اســت. قالیباف دیروز در پنجمین 
اجالسیه سراسری اســاتید شبکه 
تربیتی بســیج صالحین در حالی به 
نقش مردم در اداره حکومت اشــاره 
کرده که این روزها  دو طرح »شفافیت 
آرای نمایندگان« و »نظارت بر اموال 
مســئوالن«، با تلقی نامحرم بودن 
مردم؛ امکان شفافیت را سلب کرده 

اســت و منتقدان عنــوان می کنند 
این رونــد منجر به کنار گذاشــتن 
مردم و عدم اطالع آنها از تصمیمات 
و نظــارت بر مســئوالن اســت. از 
ســوی دیگر در روزهای اخیر برخی 
موضع گیری ها مشــخص ساخته 
گرچه نماینــدگان مجلس یازدهم 
بند مربوط به محرمانه بودن اموال و 
دارایی مسئوالن را به مصوبه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مجالس 
گذشــته ربط داده بودند، اما محمد 
هاشمی عضو مجمع تشخیص این 

مساله را تکذیب کرد.
ساختار معیوب ربطی به این 

مجلس و آن مجلس ندارد
ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا، دلیل 

این مســاله را تعارض منافع می داند و 
معتقد است: »ما یک مشکلی در ساختار 
حکومتی داریم که ربطی به این مجلس 
و آن مجلس ندارد. مشکل اصلی، این 
اســت که به طور طبیعی یک نماینده 
مجلس در هر دوره ای )چه گذشــته 
و چه آینده( هر گونــه تصمیمی را که 
به نوعی با آن تمایالت نمایندگان مغایر 
باشــد، قبول نمی کند و هیچ مرجعی 
باالتر از آن هم وجود نــدارد؛ بنابراین 
اصطالحا مجلس هیچ وقت خودزنی 
نمی کند و ما هم هیچ مرجعی را در این 
ساختار نظام باالتر از مجلس نداریم که 
بخواهد آنها را به نوعی ملزم کند؛ مگر 
اینکه خود مجلس بــه لحاظ فکری و 
انقالبی در حد مجلس اول یا دوم باشند 
که بخواهند  چنین طرح هایی را ارائه 
بدهند که به نوعی به ضرر خودشــان 
باشــد. ما این ضعف را هــم داریم که 
متأسفانه نمایندگان نمی توانند چنین 

تصمیماتی بگیرند.«
البته ارجح »صالحین« هستند!

ســوق دادن مصوبــات مجلس به 
سمت عدم شفافیت در کنار تصمیماتی 
همچون طرح صیانت که بسیاری آن 
را در تعارض با شــفافیت، گردش آزاد 
اطالعات و ضربه به معیشــت و اقتصاد 
مردم می دانند پاشنه آشیل مهمی است 
که به قالیباف اجــازه نمی دهد منتقد 
کنار گذاشتن مردم به نهادهای دیگر 
باشد. اما رئیس مجلس روز گذشته در 
بخش دیگری از ســخنانش گفت: »از 
اول اســالم تا امروز هر جا اسالم آسیب 
دیده؛ همه مشــکالت از ایــن بود که 
مردم نبودند. نباید مــردم را از هم جدا 
کنیم و وقتی تشــکیل حکومت دادیم 
مردم از هر مذهب، قوم، دین و طایفه ای 

مهمند، مخصوصا وقتی در سایه نظامی 
مانند نظام جمهوری اسالمی قرار دارند. 
البته همراه کردن مردم کار ســختی 
است، پس صالحین مهم هستند.« خود 
رئیس مجلس در این سخنان به نوعی 
به تقسیم بندی مردم پرداخته و آنچه 
»صالحین«نامیده را ارجح دانسته است. 
به نظر می رسد با همین رویکرد برخی 
از اعضای کمیســیون بررسی کننده 
طرح صیانت بدون توجه به بیش از یک 
میلیون امضای کاربران فضای مجازی و 
اینترنت بر تصویب آن پا فشاری کردند. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در 
همین رابطه تاکید کرد: معتقدیم اجرای 
این طرح برای ساماندهی فضای مجازی 
ضرورت دارد و برای تصویب آن مصمم 
هستیم. با این حال صداهای متفاوتی 
هم این روزها از مجلس انقالبی شنیده 
می شود گرچه آنقدر محدود است که 
هنوز به جریان تاثیرگــذاردر مجلس 

تبدیل نشده است.
طرح های نمایندگان درمقابل 
مشکالت مردم فانتزی است

ماننــد اظهــارات روز گذشــته 
غالمرضا نــوری، عضو کمیســیون 
مشــترک بررســی طرح حمایت از 
حقــوق کاربران فضــای مجازی که 
گفته »در شــرایط کنونی جامعه  ما، 
مشــکالتی وجود دارد، پرداختن به 

یک سری موضوعات مثل نظارت بر 
رفتار نمایندگان، شفافیت آرا و طرح 
صیانــت و این ها به نظر من نســبت 
به مشــکالت اقتصادی و معیشتی و 
زندگی روزمره مردم، فانتزی و درجه 
چندم است .نیاز ما اکنون در تعامالت 
بین المللی و تنظیم ایــن ارتباطات 
است. خصوصا در حوزه معیشت مردم 
اکنون خیلی نیازمند به کار هستند 
به ویژه در این فصل از ســال هم باید 
بنشینیم فکری برای کسری بودجه 
ســال جاری کنیم؛ ولی خب گاها به 

حاشیه و فرعی می زنیم«.

گالیه رییس مجلس از حذف مردم در تصمیم گیری ها

قالیباف در جایگاه متهم یا منتقد؟!

دیپلماسی

خبر

در شرایطی که امیدها از دیدار برجامی ایران با اروپاییان می رفت که ناامید شود به 
نظر می رسد قید زمانی »به زودی« قرار است طی بیست و چهار ساعت آینده برداشته 
شود چراکه معاون سیاسی وزیرامورخارجه در حساب توییتری اش خبرداده است که 
قرار است روز چهارشنبه علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیرخارجه برای گفت وگو 

با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام به بروکســل برود.این در حالی است که 
ابراهیم رئیسی هم در دیدار ســفیر جدید سوئیس گفته است که سوئیس و اروپا نباید 
تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار گیرند.به این ترتیب در شرایطی که تحلیلگران امید 
چندانی به از سرگیری مذاکرات ندارند گویا طلسم این ماجرا در حال شکستن است. مثاًل 
همین دیروز بود که استیفن کینزر تحلیل گر روزنامه نیویورک تایمز در مورد تأخیر در از 
سرگیری مذاکرات برجامی در وین بعد از انتخابات در ایران به ایلنا گفت: بعد از مبارزات 
انتخاباتی ریاست جمهوری و انتخاب تیم جدید در تهران، انواع تأخیرها شکل گرفته 
است و اکنون چشم انداز خوبی برای توافق وجود ندارد. هر طرف فکر می کنند طرف دیگر 
مشتاق توافق است و نمی خواهند خود را مشتاق برای این توافق نشان بدهند، بنابراین 

اقدامی برای بازگشت به وین انجام نمی دهند. به نظر می رسد در شرایط فعلی دولت ها 
تنها در موردتوافق و بازگشت به وین صحبت می کنند، اما هیچ یک از دولت ها این امر را 
در اولویت قرار نمی دهد که اتفاقی بسیار خطرناک است.با این وجود و درحالی که امیدها 
روبه ناامیدی بود علی باقری کنی دیروز دوشنبه در حساب توییتری خود نوشت: روز 
چهارشنبه، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل مالقات خواهم 
کرد تا گفت وگوهایمان را درباره مذاکرات نتیجه محور ادامه دهیم. وی اضافه کرد: ایران 
مصمم به انجام مذاکراتی است که تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را به صورت کامل و مؤثر 
لغو کرده، عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران را تضمین نموده و ضمانت های 
معتبری برای عدم بدعهدی بیشتر فراهم کند.معاون سیاسی وزیر امور خارجه اضافه 
کرده: مسئله این است که آیا طرف های مقابل از آمادگی واقعی برای انجام تعهدات خود، 
ازجمله فراخواندن یک ناقض غیر عضو به ترک خط مشــی ها و میراث مخرب گذشته 
برخوردارند؟ به گفته باقری کنی ادامه سیاست شکست خورده فشار حداکثری قطعاً 
نمی تواند موانع پیش روی »مذاکرات برای لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه« را بردارد، 

بلکه بر پیچیدگی های فراوان مذاکرات خواهد افزود.

 FATF اظهارات احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، مبنی بر اینکه »اعضای
 FATF خودشان پول شو و قاچاقچی هستند« فصل جدیدی را در مساله بررسی الیحه
در مجمع تشخیص باز کرد. این الیحه پیش از این در آذرماه سال ۹۹ علی رغم یک بار 
رد شدن، با درخواست حسن روحانی، رییس دولت وقت، و موافقت رهبری دوباره در 
دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. با همه این آمد و شدها در نهایت دولت 
دوازدهم به سر آمد اما الیحه در دستور کار مجمع قرار نگرفت. حاال اظهارات اعضای 

دولت سیزدهم نشان می دهد که دیگر دولت تمایل و اصراری به بررسی این الیحه در 
مجمع ندارد. این درحالی است که اصل بررسی این الیحه در مجمع تشخیص به دنبال 
اختالف نظر دولت و شورای نگهبان انجام شد. به نظر می رسد دولت فعلی در این زمینه 
اختالف نظری با شورای نگهبان ندارد و از اساس مدعی و متقاضی بررسی مجدد نیست. 
حاال سرنوشت این الیحه در مجمع تشخیص مصلحت چه می شود؟به گزارش دیدار 
نیوز؛ محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره گفته است: مدتی 

است که این الیحه در دستورکار نیست و از زمان طرح دوباره مسئله در دستورکار قرار 
نگرفته است. برای این امر دولت باید بخواهد تا دوباره الیحه FATF در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام مطرح شود.
صدر با تاکید بر این که در شرایط فعلی تکلیف بررسی این الیحه و سرنوشت آن روشن 
نیست، افزود: پیش از این رهبری به درخواست دولت قبلی دستور دادند تا موضوع دوباره 

بررسی شود و قاعدتا باید در دستور کار قرار می گرفت اما هنوز چیزی روشن نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سوال که فضای مجمع در حال حاضر 
به سمت بررسی یا عدم بررسی این الیحه است، گفت: این مسئله ربطی به فضای مجمع 
ندارد و مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است و طرح 

دوباره آن باید این مسیر را طی کند.

مالقات مهم برجامی باقری فردا در بروکسل انجام می شود

کورسوی امید به گشایش

صدر: الیحه FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نیست
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آخرین وضعیت اتباع ایرانی 
گرفتار در مرز بالروس و لیتوانی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره پیگیری 
وزارت امور خارجه و ســفارت ایــران در بالروس 
درباره آخرین وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در مرز 
بالروس و لیتوانی گفت: سفارت خواستار همکاری 
نهادهای ذیصالح بالروسی برای دسترسی به اتباع 
ایرانی گرفتار در مرز و رسیدگی فوری به وضعیت 
آن ها شده است. به گزارش ایسنا سعید خطیب زاده 
تأکید کرد: با توجه به اهمیــت و فوریت موضوع، 
تالش شده با افراد گرفتار ارتباط مستقیم برقرار 
شود که بر همین اســاس عالوه بر تماس تلفنی 
سفیر با یکی از اتباع گرفتارشده، دیروز هیئتی از 
سفارت جهت رســیدگی به وضعیت اتباع ایرانی 
و تمهید شــرایط بازگرداندن آن ها به میهن عازم 
منطقه مرزی بالروس- لیتوانی شد که بر اساس 
گزارش های دریافتی هم اکنون در منطقه مرزی 
به سر می برد و در تعامل با مرزبانی منطقه ای، در 
تالش است در اسرع وقت مشــکالت هم وطنان 

گرفتار را مرتفع کند.
    

پیشنهاد بلوکه کردن دارایی های 
کره جنوبی در ایران

مجتبی یوســفی نماینده اهواز گفت: باید در 
مقابل بلوکه کردن دارایی های ایران توسط کره 
جنوبی ما نیز دست به اقدام متقابل بزنیم و نسبت 
به بلوکه کردن دارایی های این کشور اقدام کنیم. 
وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، افزود: اگر ما 
پیش از این چنین رفتاری را در دستور کار خود 
قرار می دادیم، یک ســری کشورهای دم دستی 
به خود اجازه نمی دادنــد دارایی های ما را بلوکه 
کنند و یا دست به اقدامات مشــابه بزنند. عضو 
هیئت رئیسه مجلس اظهار داشــت: متأسفانه 
امروز می بینیم که کشــور کره جنوبی دست به 
رفتارهای شــیطنت آمیز در مقابل ملت ایران با 
این قدمت تاریخ تمدن دارد، می زند و ســعی در 
ایجاد مزاحمت دارد. یوســفی خاطرنشان کرد: 
کره کشوری است که سعی دارد با ساختن سریال 
جومونگ و امثال آن تاریخ ســازی کند و خود را 

کشوری بزرگ جلوه دهد.
    

وزیر خارجه لبنان:
 به بهبود روابط با ایران

 ادامه می دهیم
وزیر خارجه لبنان تأکید کرد که کشورش به 
بهبود روابط با ایران ادامه می دهد. به گزارش ایلنا 
به نقل از الجدید،  عبــداهلل بوجبیب وزیر خارجه 
لبنان، در مــورد ایران گفت: مــا روابط خوبی با 
ایران داریم و برای بهبود آن هم تالش می کنیم. 
ما خواهان تقویت و اســتحکام روابــط با ایران 
هستیم. وی افزود: مذاکرات هسته ای و همچنین 
مذاکرات ایران و عربســتان قطعاً تأثیر مثبتی بر 

لبنان می گذارد.
    

 نگرانی مراجع از گرانی
 و تحت فشار بودن مردم

مرجع تقلید شــیعیان گفت: متأسفانه امروز 
مردم از گرانی در رنج و فشار هستند و این موضوع 
سبب نگرانی و ناراحتی مراجع و علما شده است.

به گزارش تسنیم، آیت اهلل نوری همدانی مرجع 
تقلید شیعیان تأکید کرد: باید به این مردم فداکار 
که در ۸ سال دفاع مقدس فداکاری کردند توجه 
کرد و اسباب آسایش و رفاه نسبی آن ها را فراهم 
کنید. استاد سطوح عالی حوزه علمیه با اشاره به 
اهمیت خدمت رسانی به مردم متذکر شد: شغل 
مسئولین یک امانتی است که به آن ها سپرده شده 
است و آن ها در برابر میلیون ها انسان مسئولیت 
دارند.نوری همدانی ادامه داد: هر شــخصی هر 
مســئولیتی که به عهده دارد باید به کار خود نه از 
جنبه امرارمعاش، بلکه از جنبه خدمت به مردم 
نگاه کند .وی شناخت وظیفه و مسئولیت پذیری 
و نیز شناخت دشمنان اسالم و انقالب را موضوع 
مهمی دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان انقالب 
با تمام امکانــات علیه نظام جمهوری اســالمی 
دست به کار شــدند و هرگز دســت از دشمنی و 
فتنه انگیزی علیــه انقالب و ملت رشــید ایران 

برنداشتند.
    

انتصاب رئیس مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری

ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور طی حکمی 
محمدصادق خیاطیان را بــه عنوان رئیس مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب 
کرد. محمدصادق خیاطیــان در حال حاضر در 
سمت رئیس مرکز شــرکت ها و مؤسسات دانش 
بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

فعالیت می کند.

روی موج کوتاه

رئیس قوه قضاییه گفت:روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی 
درباره عملکرد یک قاضی به دستم رسید که حقیقتاً دلم به درد 
آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به 

دلیل تمایالت نفسانی دچار لغزش شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای در جلسه شــورای عالی قوه قضاییه با تبریک 
والدت خجســته پیامبر اعظــم )ص( و امــام جعفر صادق 
)ع(، گفت:انســان همــواره در تاریکی و جهالــت و حیرانی 
به شــدت نیازمند نور اســت، افزود:وقتی نور آمد انســان از 
گمراهی نجات می یابد مگــر آنکه خود انســان نخواهد و در 
مســیری حرکت کند که به سقوط منتهی می شود.محسنی 
اژه ای ادامه داد:شیاطین ودشمنان ســعی می کنند ازنقطه 
ضعف انســان اســتفاده کنند وما که می خواهیم پرچمدار 

انقالب و الگوی حســنه در جهان باشــیم باید بیش ازهمه به 
سنگینی مسئولیت توجه کنیم و نباید در مقابل نامالیمات، 
 کمبودها و فشــارها صبرمان لبریز شــود وازپــای درآییم.

رئیس دســتگاه قضا، اجرای عدالت را ازوظایف مهم حکومت 
دانست وگفت: امروزمردم ازنظام اسالمی انتظاراجرای عدالت 

درهمه زمینه ها را دارند؛ نه فقط عدالت در صدور حکم.
رئیس قوه قضاییه گفت: وقتی تصمیمی می گیریم یا قانونی را 
تصویب و بخشنامه ای را صادر می کنیم باید بیندیشیم که سبب 
تحقق و گسترش عدالت شده یا برعکس موجب ایجاد رانت و 
انحصار شده و شکاف طبقاتی را بیشتر و افرادی را از فرصت ها 
محروم می کند.محســنی اژه ای افزود: خیلی اوقات انسان به 
راحتی زبان باز می کند و حرف های نادرست می زند و مطالبی که 
نسبت به آن ها علم و یقین ندارد بیان می کند و توجیه هم می کند 

که دیگران چنین گفته اند و یا چنین شــایعه شده است.وی 
تصریح کرد: در شرایط دشوار امروز باید از سرنوشت کسانی که 
در چهار دهه گذشته به دلیل غفلت دچار خطا و انحراف شده اند 

عبرت گرفت و از خدا، قرآن و نماز و پیامبراعظم و خاندان او 
که وسیله تقرب الهی هستند استمداد بجوییم تا خدا 
لحظه ای ما را در برابر لغزش ها رها نکند.دربخش 
دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه »کاظمی فرد«  
رئیس مرکز آمار و فنــاوری اطالعات قوه قضاییه 
با اشاره به اقدامات این مرکز در راستای توسعه و 
تقویت سامانه های نظارت هوشمند بر پرونده های 
معوق گفت: در فــاز اول اقدامات در این راســتا، 

فهرست پرونده های معوق بیش از یک سال به 
تفکیک استان، شعبه، شماره پرونده و سن آن 

قابل گزارش گیری و پیگیری شده است.وی با بیان اینکه در میان 
این پرونده های معوق، پرونده هایی در برخی شعب وجود دارد که 
سن آن ها از یک تا بیش از ده سال است، گفت:امکان مشاهده و 
نظارت بر این پرونده ها در داشبوردهای مدیریتی مدیران ارشد 
قوه قضاییه وجود دارد.حجت االسالم »منتظری«،دادستان 
کل کشور نیز با بیان اینکه در مهرماه امســال ۴۲ هزار و ۵۰۰ 
بازی قمار آنالین شناسایی شده اســت، گفت: برای ۲۶ هزار و 
۸۰۰ مورد از این بازی ها پیام هشدارارسال شده که این پیام ها 
می تواند نسبتا موثر باشــد.وی افزود: طبق بررسی های 
انجام شده، تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۰ شماره تلفنی که ازسوی 
این بازی های قمار آنالین به بانک ها داده شده، شماره 
تلفن های نامعتبر است.دادستان کل کشورهمچنین 
برضرورت برخورد قاطــع و بازدارنده دادســتان ها با 
متخلفان و متهمان بازی های قمار آنالین تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه پس از شنیدن نظرات اعضای 
شورای عالی قوه قضاییه، دستورات الزم را در 

این زمینه صادر کرد.

محسنی اژه ای:

انتظار مردم اجرای عدالت درهمه زمینه ها  است، نه فقط درصدور حکم

اعظم ویسمه

سوق دادن مصوبات مجلس 
به سمت عدم شفافیت در 
کنار تصمیماتی همچون 
طرح صیانت که بسیاری 

آن را در تعارض با شفافیت، 
گردش آزاد اطالعات و 

ضربه به معیشت و اقتصاد 
مردم می دانند پاشنه 

آشیل مهمی است که به 
قالیباف اجازه نمی دهد 

منتقد کنار گذاشتن مردم 
به نهادهای دیگر باشد

معصومه پاشایی آقا بهرام، رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در صفحه رسمی توئیتر خود نوشــت:خرید حدود 11 هزار خانه در ترکیه 
کنسرت هایی که هر شبش صدها میلیارد هزینه برای ایران دارد و  ثروتمان 
به سرعت در جیب سایر کشورها سرازیر می شود! کمی تغییر در سیاست ها 
و توجه به مردم و خواست های آنها بسیار ضروریست، چراکه ایران متعلق به 

تمام ایرانیان هست و همه با هم باید بسازیم.


