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سخنگوی وزارت خارجه:

 پیشنهادهای اروپا
هنوز انتظارات ما را برآورده نکرده
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رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

دولت باید خانه تکانی جدی 
در خود انجام دهد
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یر  اولویت استیضاح یک وز

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

اس��تیضاح ابزاری است در دس��ت نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اس��امی تا از ناکارآمدی 
برخی وزرای دولت ها در مقاطع گوناگون جلوگیری 
کنن��د، گرچه نباید از این ابزار قانونی در راس��تای 

منافع جناحی بهره برد.
اگر اس��تیضاحی باعث تضعیف دولت مس��تقر 
می ش��ود، باید از آن امتناع کرد، نمایندگان مردم 
در مجلس باید تشخیص دهند که آیا استیضاحی 
که انجام می دهند الزم اس��ت و در راستای بهبود 

اوضاع حرکت می کند یا نه.
اکنون به خاطر بروز برخی مشکات اقتصادی 
مجلس شورای اس��امی دست به استیضاح زده و 
تاکنون دو وزیر کابینه دولت تدبیر و امید را برکنار 
کرده اس��ت و در ادامه نیز استیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در دس��تور کار نمایندگان مجلس 

شورای اسامی قرار دارد.
ام��ا باید ب��ه این نکته توجه داش��ت که باعث 
ایجاد و ش��کل گیری ش��رایط اقتصادی حاکم که 
به گفته رئیس جمهور محترم بحران نیست، بلکه 

مسئله است، به عوامل اصلی آن پرداخته شود.
شاید وزرای اقتصادی در بروز چنین وضعیت 
اقتصادی نقش داش��ته باش��ند، ام��ا عوامل اصلی 
آن ج��ای دیگری اس��ت. آنها وزرایی هس��تند که 
تصمیمات دول��ت را اجرا می کنند، هرچند باید به 
خاطر منافع ملی و منافع انقاب و مردم تشخیص 
دهند که آیا تصمیمات و دس��تورات صادر ش��ده 
برای اجرای آنها، براس��اس همان منافع ملی است 

یا در تضاد با آن است.
اگر به این نتیجه رس��یدند ک��ه تصمیمات و 
دستورات، کشور را با مس��ئله روبرو می کند نباید 
دست به آن اقدام بزنند، بلکه وظیفه انقابی و ملی 
آنها این اس��ت که از اجرای آن تصمیمات س��ر باز 
بزنن��د و اجرا نکنند حتی اگر نتیجه چنین اقدامی 

به برکناری آنها بینجامد.
اما به نظر می رس��د که در این میان استیضاح 
ی��ک وزیر مفغول واقع ش��ده اس��ت، ش��اید او هم 
براساس تصمیمات و دستوراتی که از سوی مافوق 
خ��ود دریافت می کرده، عمل کرده اس��ت اما نباید 
اصل اقدام بر اس��اس منافع ملی، انقاب و مردم را 
نادیده گرفت. آیا برجام توانس��ته است منافع ملی 
جمهوری اس��امی ایران را حفظ و تأمین کند؟ یا 
این که آنها را با تهدید و خطر روبرو ساخته است؟

تواف��ق هس��ته ای همانگونه ک��ه رهبر معظم 
انق��اب اس��امی فرمودند؛ »برجام هدف نیس��ت 
بلکه وس��یله اس��ت و اگر به نتیجه برس��یم که با 
این وس��یله، حفظ منافع ملی امکان پذیر نیس��ت 
آن را کن��ار می گذاریم« باید مورد توجه ویژه قرار 
گیرد. این که برجام تاکنون توانس��ته یا نتوانس��ته 
منافع ملی را حفظ کند، به تشخیص مقامات ارشد 
نظام و ش��ورای عالی امنیت ملی مربوط اس��ت و 
آنها هس��تند که می توانند تکلیف توافق هسته ای 
را روش��ن کنند ک��ه آیا با وجود خ��روج آمریکا از 
برجام و بدعه��دی اروپایی ها باز هم در این پیمان 

باقی بمانیم یا نه.
نکته در موضوع اس��تیضاح وزرای دولت تدبیر 
و امید در این اس��ت که در میان تیم هس��ته ای و 
سرتیم آن، هنوز برجام یک دستاورد بزرگ است، 
آقای ظریف وزیر خارجه محترم اعتقاد دارد که اگر 
برجام نبود همان س��ال 93 اوضاع اقتصادی کشور 
به هم می ریخت و وضعیت��ی که اکنون بر اقتصاد 
حاکم اس��ت زودتر ظهور می ک��رد و حتی دالر به 
باالی 10 هزار تومان در همان س��ال می رسید، اما 
جالب اینجاست که اکثر اقتصاددانان با گرایش به 
دولت و جریان سیاس��ی همفک��ر با رئیس جمهور 
اعتقاد دیگری دارند و می گویند ش��رایط اقتصادی 
موجود در کش��ور حاص��ل تصمیماتی اس��ت که 
در دول��ت گرفته ش��ده و البته دلخ��وش بودن به 
دس��تاوردهای برجام را بی تأثی��ر در آن نمی دانند 
بلک��ه یکی از عوامل مه��م و تأثیرگذار در وضعیت 

موجود می دانند.
آی��ا اگر برجامی در کار نبود و دولت مس��تقر 
دل به دس��تاوردهای رؤیایی آن نمی سپرد، مجبور 
نب��ود کار و تاش بیش��تری از خود نش��ان دهد و 
براس��اس وظیفه و مس��ئولیتی که در اداره کشور 

دارد، عمل کند؟
انتظار پنج س��اله برای رس��یدن ب��ه برجام و 
دس��ت یافتن به دس��تاوردهایی ک��ه دولت از آن 
داش��ت، باعث گش��ت که هم در اوضاع اقتصادی 
کش��ور رکود ایجاد شود و هم در میان دولتمردان 

رکود کارکردن پیش بیاید.
چشمداش��ت به دس��ت بیگانه باعث شد تا در 
این مدت 5 س��ال گذش��ته، به امید دستاوردهای 
بزرگ برجام! آنگونه که باید کار و تاش نشود، چرا 
رهب��ر معظم انقاب می فرمایند، وزرا و مس��ئوالن 
ب��ه وی��ژه وزرای اقتصادی دولت باید ش��ب و روز 
نشناس��ند و کار و تاش مضاعف داش��ته باشند؟ 
که اگر چنین بود، اکنون ش��رایط اقتصادی کشور 

مسئله دار نمی شد.
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نماینده دادستان: 
فعالیتاقتصادیباقریدرمنیباوجودممنوعالمعاملهای

هفتمین جلس��ه رس��یدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فس��اد اقتصادی 
صبح دیروز در ش��عبه 15 دادگاه انقاب به ریاس��ت قاضی صلواتی و به صورت علنی 

برگزار شد. 
نماینده دادس��تان در ابتدای دفاع از کیفرخواس��ت بیان داشت: در مورد دفاعیات 
آقای درمنی مبنی بر اینکه موضوع افس��اد فی االرض قید ش��ده در کیفرخواست امری 
کلی است باید توضیح دهم که براساس کتب فقهی متعدد مورد استناد قانونگذار افساد 
فی االرض در ذیل باب محاربه قرار گرفته است و عبارت است از هرگونه اقدامی که در 

جامعه ایجاد ناامنی کند، بنابراین محاربه قسمی از افساد فی االرض است.
نماینده دادس��تان اظهار ک��رد: در الیحه دفاعیه آقای حمی��د باقری درمنی صرفاً 
ادعاهایی بدون ادله قانونی و مس��تندات ارائه ش��ده اس��ت و از این رو الزم است متهم 
و وکای وی به جای طرح ادعاهای بدون س��ند در ادامه روند رس��یدگی به پرونده به 

اقامه ادله بپردازند.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به یکی از ادعاهای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد 
موجب شده تا وی صرفا یک بدهکار و نه متهم باشد، گفت: مطابق با استنادات قانونی صرف 
وجود یک قرارداد مکتوب دلیل نمی شود که اختافات طرفین را حقوقی ندانیم و بر همین 

اساس مقامات کیفری را فاقد صاحیت برای رسیدگی به پرونده قلمداد کنیم.
نماینده دادس��تان در ادامه با بیان اینکه س��نجش اصالت تضمین های حقوقی به 
موجب قانون با مقام قضایی اس��ت، گفت: صرف وجود قرار داد که اخیراً میان متهمان 
جرایم مالی برای گریز از رس��یدگی کیفری مصطلح ش��ده ناف��ی ورود مقام قضایی به 
پرونده تخلفات و اختافات ذیل آن قرارداد نیست؛ چراکه از این طریق یعنی از طریق 

اتکا به قرارداد، اخفای لوازم نامشروع قضایا در پرونده ممکن می شود.
نماینده دادس��تان بیان داش��ت: آقای باقری درمنی در الیحه دفاعیه خود ادعا کرده 
اند که در زمان ارتکاب جرم ماده 130 قانون مجازات اس��امی مورخ س��ال 9۲ در مورد 
)سردستگی( وجود نداشته است؛ من از این ادعا تعجب می کنم چراکه ماده 130 قانون 
مجازات اسامی مصوب سال 9۲ معادل ماده ۴5 همان قانون مصوب سال ۷0 می باشد.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم مدعی است که صدور چک از حساب مسدود 
کاهبرداری محس��وب نمی ش��ود؛ این ادعای وی از آن جهت قابل اعتنا نیست که در 
کیفرخواست صادره قید شده که صدور چک از حساب مسدود در کنار سایر وسایل به 

عنوان عمل مجرمانه لحاظ شده است.
نماینده دادس��تان در ادامه بیان داش��ت: دفاعیات متهم پرون��ده تا اینجا در قالب 
حواش��ی پرونده بوده است و وی دفاعیات مستندی در مورد موارد اتهامی قید شده در 
کیفرخواس��ت تاکنون ارائه نداده است؛ بنابراین متهم باید در باب صدور سه فقره چک 
بامحل از حساب مسدود و علت دریافت ضمانت نامه غیر معتبر بانکی توضیح دهد و 

بگوید که چرا در اظهاراتش در مورد اطاع از معامات قیر تناقض وجود دارد.
وی ادام��ه داد: مته��م ردی��ف اول پرونده باید در مورد فعالی��ت اقتصادی خود در 

سال هایی که ممنوع المعامله بوده توضیح دهد.
متهم ردیف اول پرونده در ادامه دفاعیه خود بیان داشت: در صفحه ۴3 کارشناسی 
مزبور مبلغ پرداخت ها بابت قرارداد با ۶ شرکت قید شده در کیفرخواست آمده است و 
در صفحه 50 همان کارشناسی صورت گرفته مبلغ بدهی ۶ شرکت مذکور 5۲ میلیارد 

تومان درج شده است و این میزان صورتجلسه نیز شده است.
متهم باقری درمنی در ادامه دفاعیات خود گفت: ما مدعی هستیم تمام قرارداد هایی 
که با ش��رکت نفت جی منعقد شده است مشخص اس��ت و ارزش اماک گذاشته شده 
بسیار باال است اگر قیمت ملک نسبت به قیمت قیر افزایش پیدا نکرده است و قیمت قیر 
به دلیل ارز باال رفته است آیا ما باید بگوییم تخلف شده است؟ این به دور از انصاف است 

صرف عنوان کاهبرداری دلیل براین نمی شود که هر قراردادی را زیر سوال ببریم.
متهم ادامه داد: در قیمت گذاری که در مورد پاالیشگاه بوشهر انجام شده کارشناس 
از تهران به بوش��هر منتقل شد و در مورد عرصه و عیان آن بدون در نظر گرفتن اینکه 
این پاالیش��گاه تولیدی اس��ت و در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد کارشناسی صورت 
گرفته اس��ت. پس از اظهارات نماینده دادس��تان، قاضی ادامه جلس��ه رسیدگی به این 
پرونده را به صبح امروز )سه ش��نبه 13 ش��هریورماه( موکول کرد و با این حس��اب این 
دادگاه همچن��ان ب��ا دفاعیات و اظهارات و اتهامات مطروحه ب��رای تنویر افکار عمومی 

علنی ادامه خواهد یافت.  میزان
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بررسی سیاست روز از سهم »تحریم« در مشکالت اقتصادی؛

چندمیگیری
بابرنامهکارکنی؟!

تالش مجدد سران فتنه برای ایجاد بی ثباتی در کشور

نوشتن تلخ کامی های خود
به پای رهبری
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»پا«بندی بی سابقه
جان کری: آنچه ایران برای پایبندی به برجام انجام داده

در جهان سابقه نداشت

دول��ت یازده��م ت��ا تیرم��اه س��ال 9۴ که نقش����ه راه گروه معیش�ت  از ابت��دای مذاکرات در 
مذاک��رات مربوط به برجام به اتمام رس��ید و درپی آن برجام به 
امضای طرفین مذاکره کننده رس��ید و نهایتا ب��ه مرحله قدم در 
مس��یر اج��را گذاش��ت متولیان و دس��ت اندرکاران به س��رانجام 

رساندن مذاکرات همواره بر این موضوع تاکید داشته و دارند که 
اگر این مهم اجرایی و به امضا برس��د بی ش��ک بخش اعظمی از 
مش��کات اقتصادی کش��ور که س��ال های س��ال اس��ت گریبان 
بخش ه��ای مختلف و بازارهای متعدد را در بر گرفته اس��ت حل 

خواهد شد.


