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صادق زیباکالم به  18ماه حبس و  2سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شد
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توگو با ایلنا از ابالغ حکم خود در شعبه
استاد دانشگاه تهران از محکومیت خود به  ۱۸ماه حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از فعالیت اجتماعی ،سیاسی و مطبوعاتی خبرداد .صادق زیبا کالم در گف 
 ۱۵دادگاه انقالب خبرداد گفت :طبق اعالم دادگاه بنده محکوم به  ۱۵ماه حبس تعزیری و ۲سال محکومیت از فعالیت اجتماعی،سیاسی و مطبوعاتی شدم .این استاد دانشگاه ادامه داد :بنده در مهلت
قانونی بیست روزه نسبت به تجدید نظرخواهیاقدام خواهم کرد .وی با اشاره به قانون مجازات اسالمی و مجازات جرم تبلیغ علیه نظام گفت :حداکثر مجازات این جرم در قانون یکسال حبس است
که به علت داشتن سابقه محکومیت بخاطر تبلیغ علیه نظام حکم من تشدید شد و محکوم به  ۱۸ماه حبس شدم.

فعاالن سیاسی در گفتوگو با «ابتکار» مهم ترین موضوعات سیاسی سال آینده را بررسی کردند

اخبار

همه چالشهای سیاست داخلی در سال 97

روحانی در دیدار وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان:

روابط تهران  -باکو درراستای منافع دو ملت است
س جمهوری روابط ایران و جمهوری آذربایجان را رو به گسترش و
رئی 
درراستای منافع دو ملت دانست و بر ضرورت تالش برای توسعه ،تقویت و
تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاریهای تهران – باکو تأکید کرد.
حجتاالسالم حسن روحانی در دیدار «شاهین مصطفی اف» وزیر اقتصاد جمهوری
آذربایجان ،اراده دولتها و ملتهای ایران و جمهوری آذربایجان را در توسعه مناسبات
و همکاریهای فی مابین حائز اهمیت برشمرد و از تالشهای سفرا و مسئوالن
دو کشور در کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و آذربایجان تقدیر کرد .رئیس
جمهوری با اشاره به دعوت رسمی همتای خود برای سفر به جمهوری آذربایجان در
آینده نزدیک ،اظهار امیدواری کرد که این سفر موجب توسعه بیش از پیش دوستیها،
همکاری ها و روابط دو کشور شود .روحانی خاطر نشان کرد :تاریخ و فرهنگ ایران و
جمهوری آذربایجان بهم پیوند خورده و باید تالش کنیم تا دو ملت از لحاظ سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی نیز پیوندهای ناگسستنی با هم داشته باشند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه توسعه ثبات و امنیت در جمهوری آذربایجان
را در راستای تقویت ثبات و امنیت خود قلمداد میکنیم ،گفت :جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری آذربایجان هیچگاه برای هم تهدید نبوده و نخواهند بود .روحانی
با اشاره به لزوم تشویق بخشهای دولتی و خصوصی برای توسعه همکاریها و
سرمایهگذاریهای مشترک ،گفت :امروز دو کشور در بخشهای مختلف از جمله
صنعتی ،داروسازی ،ساخت خودرو ،کشاورزی و گردشگری روابط خوبی با هم دارند و
در دیگر بخشها از جمله ترانزیت و همکاریهای مشترک در دریای خزر نیز گامهای
مشترکی در راستای توسعه مناسبات برداشته شده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اقدام مشترک ایران و آذربایجان در تکمیل راه آهن
رشت –آستارا و کریدور شمال – جنوب به دیگر کشورهای منطقه نیز کمک خواهد
کرد ،اظهار کرد :ایران و آذربایجان می توانند در آینده به شاهراهی برای اتصال مناطق
آسیا و آفریقا به شمال اروپا تبدیل شوند.
روحانی همچنین بر لزوم ادامه رایزنی و همکاری مسئوالن دو کشور در راستای
تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و برنامه ریزی برای ساماندهی فعالیتهای مشترک
اقتصادی در این منطقه تأکید کرد.

از سوی رئیسجمهوری صورت گرفت

ارسال الیحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون
ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس
روحانی الیحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سالمت نظام اداری
و مقابله با فساد را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم
کرد.
در نامه روحانی به رئیس مجلس شورای اسالمی آمده است  :الیحه «تمدید
مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سالمت نظام اداری ومقابله با فساد» که به
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه  ۳/۱۲/۱۳۹۶هیئت وزیران به
تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود .در مقدمه توجیهی
این الیحه آمده است نظر به اینکه مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سالمت نظام
اداری و مقابله با فساد -مصوب - ۱۳۹۰به پایان می رسد و به منظور جلوگیری از
بروز خالء قانونی این الیحه تقدیم می شود  .در ماده واحده این الیحه هم آمده
است :مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سالمت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب
 - ۱۳۹۰-تا پایان سال  ۱۳۹۸تمدید می شود.

.
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هر چه به پایان سال  96نزدیک میشویم گمانه زنیها در
خصوص سالی که پیش رو داریم نیز افزایش پیدا میکند.
سال  96از بسیاری جهات سالی پر چالش محسوب
میشود .این سال از یک سو یک سال انتخاباتی بود
و از سوی دیگر به دنبال این فضای انتخاباتی تنشها و
مسائلی بسیاری در حوزه سیاست داخلی به وجود آمد
که انتظار میرود بخشی از آن در سال آتی هم تداوم
یابد .با چنین شرایطی که در کشور وجود دارد ،به
انتخابات مجلس  98هم نزدیک میشویم .با این اوصاف،
طبیعی است که دغدغه بسیاری ،چالشهای سیاست
داخلی در سال آتی باشد.
اگر بخواهیم نگاهی به وقایع سیاست داخلی در سال 96
داشته باشیم ،شاید بتوانیم اولین نقطه قوت را برگزاری و
نتیجه انتخابات ریاستجمهوری بدانیم اما آنچه در ادامه اتفاق
افتاد چندان مطلوب محسوب نمیشود ،چراکه سیاستهایی
که دولت دوازدهم در سال  96در دستور کار خود قرار داد،
منجر به اعتراض بسیاری از اقشار جامعه و حتی درگیری بیشتر
جریانهای سیاسی با یکدیگر شد .الزم به یادآوری است که
اصالح طلبان که حامیان اصلی حسن روحانی در این انتخابات
بودند از تغییر رویکرد روحانی در این سال ناراضی بودند و انتظار
داشتند که حضور پررنگ تری در عرصه سیاست داخلی داشته
باشند اما چنین اتفاقی رخ نداد .از طرف دیگر اصولگرایان هم
همواره منتقد روحانی و کابینه اش بودند به همان روال سابق
با شدت بیشتری ادامه دادند .باتوجه به اینکه سال  97آغاز
برنامهریزیها و رقابتها برای انتخابات مجلس در سال 98
خواهد بود ،انتظار میرود که در سال پیش رو با چالشهای
بیشتری مواجه باشیم .اما این چالشها چه مواردی هستند؟
تاثیر دغدغههای اقتصادی بر سیاست داخلی
غالمرضا ظریفیان در رابطه با چالشهای پیشروی سیاست
داخلی کشور در گفتوگو با «ابتکار» اظهار کرد« :اگر بخواهیم
به نقاط کانونی سیاست داخلی اشاره داشته باشیم باید این را
در نظر داشت که به هر حال آنچه که در دی ماه امسال در
کشور رخ داد شامل پیامهایی بود که الزم است مورد توجه قرار
گیرد ».وی در ادامه افزود « :پیامهای آن اعتراض حاکی از این
بود که اشتغال و فاصلههای طبقاتی مسئلهای است که باید به
آن توجه داشت و این دو مورد از جمله چالشهایی است که اگر
هرچه سریعتر راه حلی برای رفع و بهبود اوضاع اقتصادی پیدا
نکنیم ممکن است که دغدغههای اقتصادی بر سیاست داخلی
و سایر حوزهها هم تاثیر بگذارد ».این فعال سیاسی اصالحطلب
خاطرنشان کرد« :البته وجه دیگری را هم باید در نظر داشت که
در گروه دغدغههای اجتماعی قرار دارد .اگر بخواهیم دقیق تر

هیات رئیسه خبرگان با یک تغییر ابقا شدند

شورای نگهبان الیحه
بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور را دوباره رد کرد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور اعالم
کرد.
پس از بررسی اصالحات انجام شده از سوی مجلس محترم ،نظر نهایی شورای
نگهبان در خصوص الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور بدین شرح اعالم شد :با
توجه به اینکه در بند الحاقی  ۲تبصره  ۱۱اصالحی به عمل نیامده است ،ایراد سابق
این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

سرمقاله
كاش حتي يك روياي خوب داشتيم
ادامه از صفحه یک
مجموعه شرايط سياست خارجي ايران به گونهاي است كه بايد زره بر تن كرد و
براي نبرد اقتصادي آماده شد ،جز اينكه در آخرين روزها و دقايق برگشتي صورت
پذيرد .االن وضعيت اين است كه دونالد ترامپ رئيسایاالت متحده آمريكا بدون
هيچ تعارفي و بدون هيچ پردهپوشي با صراحت ميگويد قصد دارد اقتصاد ايران را با
روزهاي سخت مواجه كند .شايد گفته شود كه ايران اين دوران را تجربه كرده و نبايد
از بازگشت تحريمها بيمي به دل راه داد .اما واقعيت اين است كه شهروندان ايراني در
سال  1392پرچم اميد در دست داشتند اما امروز اينگونه نيست و روزگار با آن سال
تفاوت بنيادين دارد.
واقعيت ديگر اين است كه االن سياستهاي اصلي اقتصاد ايران متاسفانه سمت
و سوي خوبي ندارد .سياست ارزي ايران چيست؟ قرار است كه در سال  1397چه
ميوهاي از سياست ارزي مغشوش امسال برداشت كنيم؟ هيچ اقتصاددان و هيچ
فعال اقتصادي نميداند سال آينده حركت نرخ ارز به كدام سو است و در مسير
سرازيري يا سربااليي قرار ميگيرد؟ سياست تجاري ايران كه تابعي بدون قيد و شرط
از سياستهاي ارزي است به كدام سو حركت خواهد كرد؟ آيا مقام مسئولي در اين
باره توضيح داده است؟ سياستهاي پولي نيز از ابهام در رنج است و معلوم نيست بازار
اعتبارات در كدام مسير حركت خواهد كرد؟ آيا بازارهاي سهام ،مسكن ،اتومبيل ،سكه
و طال ،اوراق بهادار ،بهره بانكي را ميتوان ديد؟ اين ميزان ابهام و سردرگمي در پايان
سال يك پديده جديد است و در پايان هيچ سالي چنين چيزي ديده نشده بود .در
داخل نيز سطح منازعات براي كسب قدرت همچنين بينظم ،بيسروسامان و عجيب
و غريب است و افراط و تفريط به نهايت رسيده است .عدم قطعيتها در بازارهاي
گوناگون و سياستهاي اقتصادي ناكارآمد به اندازهاي شده است كه متاسفانه بازيگران
خارجي در اقتصاد ايران نيز اين را ميدانند و بر همين نقطه ضعف فشار ميآورند.
ابرچالشهايي مثل بانكداري در حال فرو رفتن به دره مرگ ،موضوع تامين اجتماعي
بينهايت نگران كننده با شيب تند به سوي بدتر شدن ،تامين ناكافي آب براي حتي
مصرف عادي كشاورزي و آب مصرفي شهروندان ،سيل راه افتاده بيكاران تحصيلكرده
و  ...اوضاعي است كه به ايرانيان يادآور ميشود زره بر تن كرده و به وسط ميدان نبرد
اقتصادي بروند .منازعه بر سر كيك نه چندان بزرگ توليد و يورش به بازارهاي نفت و
گاز ايران ،صادرات كشاورزي ،توليدات صنعتي و بازارهاي منطقه مثل اقليم كردستان،
عراق ،افغانستان و  ...روزگار را بدتر از هر زمان ديگر كرده است .كاش ميشد روزگاري
خوش حتي در رويا تصوير كرد ،اما چه بايد كرد كه چنين نيست .كاش ميشد ،آرزوي
اقتصاد سرپا و شاداب را در رويا حتي ديد.

در این حوزه ورود پیدا کنیم ،در شرایط کنونی مسئله مطالبات
زنان و جوانان نیز ازجمله مواردی است که الزم است به آنها
نیز توجه شود ».ظریفیان تصریح کرد«:به هر حال بخشی از
اعتراضهایی که در سال  96شاهد آنها بودیم به نوع و سبک
زندگی و مسئله زنان باز میگشت .به نظر من در این زمینه
هم باید در سیاست داخلی برنامههایی را در نظر بگیریم که
بتوانیم با نوعی تمهید و برنامه ریزی با آن مواجه شویم که این
مشکالت را کاهش دهیم ».این فعال سیاسی اصالح طلب در
پایان صحبتهای خود اضافه کرد« :البته تمام موارد ذکر شده
از جمله مواردی هستند که اگر برای آنها راهحلی پیدا نکنیم
تاثیرات عمیقی میتوانند بر سیاست داخلی و سایر حوزهها
داشته باشند».
لزوم توجه به گفتوگوی ملی
با توجه به اینکه موضوع انتخابات مجلس یکی از محورهای
اصلی در سال محسوب میشود بسیاری لزوم توجه به
گفتوگوی ملی را ذکر میکنند .حسین کنعانیمقدم فعال
سیاسی اصولگرا در گفتوگو با «ابتکار» در این خصوص اظهار
کرد« :به هر حال زمانی که از سیاست داخلی سخن میگوییم
باید چند مسئله را مدنظر داشته باشیم  .یکی ازاین مسائل
گفتوگوی ملی است که در عرصه سیاست داخلی باید مورد
توجه گروهها و احزاب سیاسی قرار بگیرد و اگر این عامل را

در نظر داشته باشیم به زودی بسیاری از اختالفات در حوزه
سیاست داخلی رفع خواهد شد ».وی در ادامه افزود«:دیگر
اینکه بحث مطالبات اقتصادی مردم مشکلی است که باید به
آن توجه داشت ،چراکه در صورت تداوم نارضایتیها و مشکالت
ممکن است در آینده رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد و
چالشی شود که بسیاری از بخشهای کشور را با خود درگیر
کند و طبیعی است که اگر دولتمردان ما به این مطالبات پاسخ
صحیحی ندهند ،مطالبات مردم در حد مطالبات اقتصادی باقی
نخواهد ماند ».وی در ادامه تصریح کرد« :ممکن است چنین
مسائلی ناکار آمدی دولت را در پی داشته باشد .در مقابل دولت
پاسخ مناسبی به این ناآرامیها بدهد تا روند ادامه پیدا نکند».
کنعانی مقدم خاطرنشان کرد« :بحث دیگر هم انتخابات مجلس
است که در سال  97زمینههای آن فراهم خواهد شد و ممکن
است که رقابتها در این دوره تنگاتنگ و سنگینتر شود».
توجه به اعتراضهای سال 96
بنابر ادعای بسیاری از کارشناسان سیاسی و اجتماعی
اعتراضهایی در سالجاری رخ داد ،میتوان نشانههایی از
اتفاقات بزرگتر دانست.جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران نیز از جمله کسانی است که همواره بر این
مسئله تاکید داشت .وی در رابطه با چالشهای آینده در حوزه
سیاست داخلی در گفت وگو با «ابتکار» عنوان کرد« :قبل از هر

مسئله دیگری فضای متالطم اقتصادی است که باید در کانون
توجهات قرار گیرد ،چراکه تداوم چنین مشکالتی میتواند به
تعارضات اجتماعی و به نوعی شورشهای داخلی دامن بزند
و ممکن است پارهای مطالبات اقتصادی و منطقهای گروههای
آسیب پذیر جامعه هم پاسخ داده نشود .در حقیقت تا به امروز
اقدامی اساسی برای رسیدگی به این حوزهها صورت نگرفته
است .بنابراین ،ممکن است با تعارضهای اجتماعی دیگری هم
مواجه شویم و کشور با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد».
وی تصریح کرد« :تبعات این تعارضهای اجتماعی به عرصه
سیاست هم کشیده خواهد شد ودر نهایت این شرایط مشکالت
خاصی را برای کشور به وجود خواهد آورد .با این اوصاف در
شرایط کنونی سیاستمداران باید به جریانهای اجتماعی هم
توجه نشان دهند و همه این معضالت و اعتراضها را به خارج
از کشور و دشمنان بیرونی ارتباط ندهند ».خانجانی خاطرنشان
کرد « :این را به یاد داشته باشیم که اینها مواردی است که باید
مورد توجه قرار گیرد و به نوعی آسیبشناسانه و کارشناسانه
به آنها بپردازیم و اجازه ندهیم که دامنه آنها گستردهتر از قبل
شود».
اقتصاد چالش بزرگ در سیاست داخلی
از سوی دیگر سید کمال سجادی عضو حزب جامعه اسالمی
کارمندان در گفتوگو با «ابتکار» در خصوص چالشهای ایران
در حوزه سیاست داخلی مطرح کرد « :در سیاست داخلی
چالشهای مختلفی وجود دارد که نیاز توجه بیشتری به آنها
احساس میشود اما نخستین چالشی که وجود دارد به مسائل
اقتصادی باز میگردد و مسائل اقتصادی هم دامنه وسیعی دارد
که بخشهایی همچون درآمد مردم به ویژه اقشار کم درآمد
جامعه را شامل میشود و کارگران و کارمندان هم در برمیگیرد
و عدم اشتغال نیروهای تحصیلکرده جامعه هم در همین گروه
قرار دارد » .وی در ادامه افزود « :در مجموع در این زمینه
وضعیت مطلوبی نداریم ،به هر حال بحثها و دغدغههایی که در
این حوزه وجود دارد را باید مدنظر داشت » .سجادی خاطرنشان
کرد « :در حوزه مدیریت هم با مشکالتی مواجه هستیم که باید
قبل از هر اقدامی در آنها هم اصالحاتی صورت دهیم .در قدم
نخست باید در انتخاب مدیرانی که در ارتباط با درآمد ،اقتصاد و
اشتغال مسئولیت دارند ،دقت بیشتری داشته باشیم و در اتمام
این موارد عدالت را هم سرلوحه کار خود کنیم ».این فعال
سیاسی اصولگرا تصریح کرد « :حتی در انتخاب مدیران هم
عدالت را در نظر داشته باشیم ،به نظر من بیشترین چالشی
که در ایران با آن مواجه هستیم و در نهایت تبعات آن دامن
سیاسی داخلی را هم میگیرد مربوط به همین امور هستند و
بعد از آن هم ممکن است دغدغههای فرهنگی هم در این گروه
قرار گیرد اما در شرایط کنونی این اقتصاد است که باید دغدغه
اصلی مسئوالن باشد ».وی خاطر نشان کرد « :ناآرامیهای 96
هم ریشه کامال اقتصادی دارد ،هر چند برخی در تالش بودند تا
برداشتهای سیاسی از ماجرا داشته باشند اما زنگ خطری برای
مسئوالن بود تا بدانند که مردم درگیر معیشت خود هستند».

تکیه دوباره آیت اهلل جنتی به صندلی ریاست خبرگان

چهارمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم روز گذشته راس
ساعت  ۸:۳۵با قرائت آیاتی از قرآن مجید ،در محل ساختمان این مجلس آغاز
به کار کرد.
پس از قرائت قرآن ،آیت اهلل احمد جنتی سخنرانی خود در چهارمین اجالسیه رسمی
مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم را آغاز کرد .وی گفت :پس از انقالب دخترانی که
مینی ژوب پوش بودند و تا باالی زانوی شان برهنه بود و در خیابان ها رژه میرفتند و
جوانان را گمراه می کردند ،از میان رفتند و مظاهر فساد از میان رفت ،در همین تهران
مشروب فروشی ها بیشتر از کتاب فروشی ها بود ،اما امروز وضعیت تغییر کرده است و
ما باید این را ببینیم ما باید انقالبی باشیم و انقالبی بودن را حفظ کنیم و آنجا که قرار
است وحدت به هم بخورد حواسمان باشد آنهایی که می خواهند توطئه کنند و شیعه
آمریکایی و انگلیسی را راه بیندازند وظیفه ماست که حواسمان به این دسیسه ها باشد
فرقی میان شیعه و سنی وجود ندارد و امام هم هرگاه کسی به دنبال ایجاد اختالف بین
شیعه و سنی بود با او برخورد می کرد .دبیر شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر اینکه
حجاب از مسائل مسلم اسالم است ،افزود :حجاب شرف  ،عفت و شرافت زن است که
باید آن را حفظ کنیم اما عده ای دنبال آن هستند که آن را خدشه دار کنند باید جلوی

کسانی که میخواهند تظاهر به فسق کنند و با رقصیدن و برداشتن روسری شان که در
واقع برداشتن عفت و شرافت شان است محکم برخورد شود و جلوی شان گرفته شود.
جنتی ادامه داد :آقای رئیس جمهوری که اینجا هستید در دستگاههای شما کسانی
هستند که انقالبی نیستند یا الاقل با انقالب فاصله دارند با این افراد که مردم نمی
توانند امید داشته باشند کسی به دردشان برسد .من نامه ای به دستم رسیده است
که در یکی از وزارت خانه های بزرگ کسانی مسئولیت دارند که اعتقادی به انقالب
ندارند ،آقای روحانی نگذارید که انقالب به دست نااهالن بیفتد.رئیس مجلس خبرگان
با اشاره به حادثه خیابان گلستان هفتم ،گفت :عده ای به خود اجازه داده اند که با چاقو
و قمه و چوب به خیابان بیایند و امنیت مردم را خدشه دار کنند .الحمداهلل محاکمه
آنان شروع شده و از قوه قضاییه می خواهم که زودتر به این موارد رسیدگی کند .وی
در ادامه سخنانش گفت:امروز برخی موضوع حجاب اجباری را مطرح می کنند و این به
نوعی ترویج فسق و فجور است ،قانون اساسی بر پایه دین اسالم است و اینکه موضوعی
همچون حجاب اجباری را مطرح می کنیم برخالف دین اسالم و شرع است.
گفتنی است که این مراسم بدون حاشیه نبود و بعد از قرائت قرآن هاشمی شاهرودی
ساعت  ۸و  ۴۵دقیقه با یک ربع تاخیر وارد مجلس شد و در محل جلوس اعضای هیات

رئیسه قرار گرفت .البته او تنها نماینده نبود که با تاخیر وارد مجلس شده بود .صادق آملی
الریجانی نیز ده دقیقه به  9و در اثنای قرائت قرآن وارد مجلس شد و در صندلی شماره
 ۵۸نشست .عالوه بر آن ها حدود ده تا دوازده نفر از نمایندگان دیگر نیز با تاخیر وارد
شدهاند از جمله حسن روحانی و محمود علوی که پس از قرائت قرآن وارد جلسه شدند و
در صندلی های شماره هفت و شصت و هفت نشستند .ری شهری نیز با تاخیر و در آغاز
سخنرانی جنتی وارد سالن شد .صندلی هشت که در گذشته جایگاه آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی بود توسط یکی از نمایندگان اهل سنت پر شد .صندلی شماره دوازده به یاد
آیت اهلل نصراهلل شاه آبادی که روز دوشنبه دارفانی را وداع گفت ،با عبای مشکی و دسته
گلی پوشانده شده بود .همچنین حال و احوالپرسی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی از
دیگر حواشی این جلسه بود که بعد از پایان سخنرانی آیت اهلل جنتی اتفاق افتاد .گفتنی
است که آیتاهلل جنتی در اجالسیه دیروز مجلس خبرگان باردیگر با کسب  ۶۶رای به
عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد .همچنین آیت اهلل هاشمی شاهرودی
با  ۷۲رای و آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی با  ۷۰رای به ترتیب به عنوان نواب اول
و دوم رئیس مجلس خبرگان انتخاب شدند .آیتاهلل سیداحمد خاتمی نیز با  ۵۰رای و
آیت اهلل کعبی با  ۴۲رای به عنوان منشی های هیئت رئیسه برگزیده شدند.

واکنش سخنگوی دولت به اظهارات آیت اهلل جنتی درباره حضور افراد غیر انقالبی در یک وزارتخانه :

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت اقدام قانونی مجلس
در استیضاح وزرا را به نفع کشور نمی داند ،تصریح کرد :از
مجلس میخواهیم به وزرا اعتماد کند.
محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به
سخنان صبح دیروز آیت اهلل جنتی درباره حضور افراد غیر معتقد به
انقالب در وزارتخانهها گفت :به جای کلی گویی مصداق بیان شود.
الزم است بدانیم در کدام وزارتخانه ،غیر انقالبی ها حضور دارند .وزرا
و معاونان آنها دارای سوابق قابل اتکایی هستند .بدنه وزارتخانه ها
نیز که از قبل وجود داشته است ،اگر کسی انقالبی نبود نمی دانم
باید اخراجش کنیم یا تبعید .قانون همه چیز را مشخص میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسیری برای بیان مواضع آیتاهلل
جنتی به دولت وجود دارد که این کار از طریق تریبونهای عمومی
انجام نشود؟ تصریح کرد :این راه ارتباط بسته نیست و حتی علی
جنتی پسر آیتاهلل که از خودمان است .آیتاهلل جنتی هم میتواند
خودش حرفهایش را به ما بگوید و هم میتواند از طریق پسرش
این مواضع را به ما منتقل کند .سخنگوی دولت در پاسخ به این
پرسش که ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئوالن که طبق
ماده  29برنامه ششم توسعه بر عهده دولت است در چه مرحلهای
قرار دارد ،بیان کرد :سازمان اداری و استخدامی مسئولیت راهاندازی
این سامانه را بر عهده گرفته است و اقدامات این سازمان در مرحله
نهایی است .دولت از این الیحه که در واقع به دنبال شفافسازی
است استقبال میکند البته دستگاههای نظارتی به ریز از دریافتی
مسئوالن اطالع دارند .وی همچنین به سخنان اخیر احمد توکلی
مبنی بر تهدید دولت نسبت به دادن فراخوان به مردم برای حضور

به جای کلی گویی مصداق بیاورید

ن و برگزاری تجمع اعتراضی در واکنش به عدم ثبت حقوق
در خیابا 
و مزایای مسئوالن عکسالعمل نشان داد و خاطرنشان کرد :اجازه
بدهید سکوت کنم ،توکلی فرد فهیمی است و حتما می داند ثبت
حقوق و مزایای مسئوالن ،الیحه دولت بود که سامانه آن در حال
تهیه است.
نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد ادعای یکی از مسئوالن دولت
احمدینژاد مبنی بر خروج اشیای تاریخی در زمان مسئولیت بقایی،
گفت :در خصوص دولت قبل از یازدهم ،سیاست ما این شد که

اطالعات و مدارک خود را به جای آنکه منتشر کنیم به قوه قضائیه
بدهیم تا از طریق قانونی پیگیری شود .البته این انتقاد به ما وارد
است که اگر واقعیتها را میگفتیم ،جامعه متوجه میشد که ما
چه چیزی را تحویل گرفتهایم .البته عالوه بر دولت ،دستگاههای
نظارتی و دیدهبانها نیز حضور دارند و انتظار داشتیم که آنها هم در
این زمینه به مردم اطالعرسانی کنند .به هر حال پروندهها در قوه
قضاییه است و آنها هم میگویند دستشان از مدارک و مستندات
پر است .سخنگوی دولت با بیان اینکه من از این پروندهای که شما
به آن اشاره کردید ،بیخبرم ،ادامه داد :دولت میتوانست مشابه
چنین پروندههایی را منتشر کند و از آن نفع سیاسی ببرد اما دنبال
کار اثباتی هستیم .امیدواریم قوه قضاییه با عدالت و دقت به این
مسائل رسیدگی کند .البته این شبهه هم مطرح میشود که قوه
قضاییه با وجود داشتن مدارک و مستندات کافی و در شرایطی که
طرف مقابل در چند وقت اخیر مواضعی اتخاذ کرده ،چرا اقدامی
انجام نمیدهد .ما به قوه قضاییه اعتماد داریم که آنها افکار عمومی
را روشن میکنند .همچنین خبرنگاری از نوبخت خواست که موضع
دولت را در مورد آنچه خودکشی چند نفر در بازداشتگاهها مطرح
شده است بیان کند که وی اظهار کرد :موضع رسمی دولت در
چارچوب منشور حقوق شهروندی این است که کسانی که بازداشت
میشوند و حتی کسانی که جرمشان ثابت میشود ،امانت ما هستند
و باید در حد قانون مجازات شوند .از همه دستاندرکاران این حوزه
انتظار میرود که واقعا در جهت صیانت و مراقبت از بازداشتیها و
حفظ حیثیت و آبروی آنها تالش کنند .خبرنگاری با اشاره به تهدید
به قتل بعیدینژاد سفیر ایران در انگلیس پرسید چه اقدامی برای

حفاظت از دیپلماتها و سفارتهای ما انجام میشود که نوبخت
در پاسخ گفت :ما بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی و عرف
دیپلماتیک این انتظار را داریم که در کشورهایی که دیپلماتهای ما
آنجا هستند ،هم از فضای فیزیکی و هم از شخصیتهای ما صیانت
و حمایت کافی شده و هر نوع نقص در این زمینه مورد اعتراض و
تذکر ماست که در این زمینه هم اقدام کردهایم .در ارتباط با این
مورد خاص که شما اشاره کردید حتما از سخنگوی وزارت خارجه
میخواهم که توضیحات الزم را به شما ارائه کند .خبرنگاری از
نوبخت خواست تا پشت پرده موسسات مالی غیرقانونی و اقدامات
دولت برای مقابله با آنها را بیان کند که سخنگوی دولت در این
زمینه ،گفت :رئیس بانک مرکزی در جلسه شورای عالی امنیت
ملی مشکل این موسسات را اعالم کرد و ما از او خواستیم تا برای
سالمسازی و شفافسازی فضای کشور اقدام کند و سیف هم از
ما تقاضای حمایت و کمک داشت چون میدانست با اقدام او،
منافع عدهای مخدوش میشود حتی منافع مردم هم در این زمینه
آسیب میبیند .ما هم از او حمایت کردیم اما سوال من این است
که امثال دیدهبانهای شفافیت و عدالت وجود داشتند یا نه که این
موسسات به وجود آمدند و فعالیت کردند .من دکتر توکلی را به
عنوان شخصیت محترمی میدانم و به اخالصش اذعان دارم اما
با وجود همه دستگاههای نظارتی و دیدهبانها،این اتفاقات افتاد.
وی خاطرنشان کرد :ما باید برای شفافیت هزینه میدادیم و سوال
من این است که آیا این  20هزار میلیارد تومانی که هزینه کردیم
کم است؟ دولت برای سالمسازی و شفافسازی هزینههای مالی و
سیاسی پرداخت کرد.

