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عارف و الریجانی شریک روحانی در مشکالت اقتصادی هستند
عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی مجلس با بیان اینکه عارف و الریجانی 
ش��ریک روحانی در مشکالت اقتصادی هستند، گفت: عملکرد دولت روحانی به 

پای جریان اصالحات و حامیان الریجانی نوشته شده است.
احم��د علیرضابیگی درخصوص موضع فراکس��یون والیی پیرامون انتخابات 

هیئت رئیس��ه مجلس گفت: فراکس��یون نمایندگان والیی در اقلیت قرار دارد و 
نمی تواند نقش آفرینی جدی برای انتخاب ریاست مجلس انجام دهد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: عارف و الریجانی که برای ریاس��ت مجلس در 
رقابت با یکدیگر هستند، شریک آقای روحانی در مشکالت اقتصادی موجود و شکست برجام 
هستند. عارف و الریجانی تالش دارند حساب خود را از دولت روحانی جدا کنند اما عملکرد 
دولت روحانی به پای جریان اصالحات و حامیان الریجانی نوش��ته ش��ده است، لذا عارف و 

الریجانی هیچکدام شایستگی تکیه زدن بر کرسی ریاست مجلس را ندارند.  مهر

دست به نقد
رئیس جمهور از اختیارات فراوانی برای اداره کشور برخوردار است

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم با اشاره به اظهارات اخیر روحانی درباره 
اختیارات محدود رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور براساس قانون اساسی شخصیت 

دوم کشور محسوب شده و از اختیارات فراوانی برای اداره کشور برخوردار است.
حجت االس��الم ناصر قوامی فعال سیاسی اصالح طلب افزود: رؤسای جمهور 

ما در تنظیم بودجه اختیارات زیادی داش��ته و قادرند بودجه را به گونه ای تدوین 
کنند که مانع مفت خواری های تعدادی از دس��تگاه  های اجرایی کشور شوند که توان 

نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه در این دستگاه ها را ندارد.
وی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان که گفته بودند مجلس امکان نظارت بر بخش 
زیادی از اعتبارات بودجه تقدیمی از س��وی دولت را ندارد، تصریح کرد: بیان اینگونه اظهارات 
مصداق فرافکنی است. نمایندگانی که این ادعا را مطرح کرده اند ابتدا باید به صراحت اعالم کنند 

که اعتبارات کدام بخش یا نهاد است که دولت در اختیار مجلس قرار نمی دهد.  تسنیم

دیدگاه
اروپا به برجام آویزان است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
اروپایی ها فقط به برجام آویزان شده اند و اقدامی برای حفظ آن نمی کنند و بعید 

است »اینستکس« را هم اجرایی کنند.
حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به بدعهدی های اروپایی ها برای حفظ برجام، 

اظهار داش��ت: اروپایی ها تاکنون نشان داده اند بازیگر مستقلی در تحوالت نیستند و 
منتظرند بین ایران و آمریکا شرایط تازه ای شکل گیرد. در واقع کشورهای اروپایی تا آن 

زمان صرفاً می خواهند به عنوان یک بازیگر باقی بمانند اما اقدامی در تحوالت انجام نخواهند 
داد. وی افزود: کسانی که فکر می کنند اروپا باید برجام را نجات دهد، اشتباه می کنند چراکه 

اروپایی ها به برجام آویزان هستند و برجام را حفظ نکرده اند چراکه توان حفظ آن را ندارند.
فالحت پیش��ه درباره احتمال اجرای »اینس��تکس« از س��وی اروپایی ها گفت: بعید 

می دانم نتیجه ای در این باره از سوی اروپا شکل گیرد.  مهر

نظرگاه

کشور ضرر خواهد کرد
با فساد مبارزه ی جّدی بشود، با ویژه خواری مبارزه ی 
جّدی بش��ود، با قاچاق مبارزه ی جّدی بشود؛ اینها دارد 
به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم میبرند. 
اگ��ر ما در مقابل آن مجموعه ای ک��ه فرض بفرمایید با 
زدوبست هایی در زمینه ی مسائل اقتصادی ویژه خواری 
میکنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار میکنند 
و ی��ا دچار فس��اد پول��ی و مالی و اقتصادی میش��وند، 
س��هل انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید 
س��هل انگاری بشود. البّته در مقام بیان و در روزنامه ها و 
جنجال و بخصوص با جهت گیری های سیاسی، حرفهای 

قشنگ خوبی زده میشود اّما اینها فایده ای ندارد. 

بیانات در اجتماع زائران حرم مطهر رضوی
اول فروردین 95

مخاطب شمایید

 شورای نگهبان اجازه تأیید
مصوبات غیرفارسی را نمی دهد

عباس��علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
نوش��ت: وقتی در طرح ه��ا و لوایح قانونی گاهی 
اوقات لغات غیرفارسی دیده می شود نگرانی رهبر معظم 
انقالب از حفظ زبان فارس��ی قابل درک اس��ت؛ هرچند 
شورای نگهبان مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی اجازه تأیید 
چنین مصوباتی را نمی دهد. الزم اس��ت صداوس��یما نیز 

چنین نظارت مؤثری را بر برنامه های خود اعمال کند.

رهبری، از آلودگی و ویرانی زبان فارسی 
بیم دادند

س��یدعباس صالح��ی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی نوش��ت:  رهبری، از آلودگی و ویرانی 
زبان فارسی بیم دادند. اینکه قرن ها شاعران پاسدار این 
گنج بودند و اکنون رسانه ها در تاراج آنند. این هشدار از 
اعماق جان ش��ان بود. هم در س��خنان قبل از نماز ، هم 
در جلسه عام و هم در گفت وگوی خصوصی پس از آن. 

این دغدغه را جدی تر بگیریم.

نتانیاهو قصد دارد بحرین را 
به جزیره ای اسرائیلی تبدیل کند

حس��ین امیرعبدالهیان دس��تیار وی��ژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوشت: کوشنر داماد 
صهیونیس��ت ترامپ از رونمایی ط��رح معامله قرن در 
بحرین خبر داده اس��ت. نتانیاهو قصد دارد بحرین را به 
جزی��ره ای اس��رائیلی تبدیل کند و ری��اض می خواهد 
س��نگینی هزین��ه معامله قرن را متوج��ه بحرین کند. 
آل خلیفه در ادامه سیاست جنایت علیه مردم خود، در 

حال خیانت به ملت فلسطین اند.

حکم غیرقانونی وزیر صمت برای نعمت زاده
س��یدفرید موس��وی نماینده مجلس شورای 
اسالمی نوش��ت: اقدام وزیر صمت در انتصاب 
وزیر اسبق بازنشسته، انحراف از قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان و یک تخلف آشکار است. بهتر است قبل 
از ورود مجلس و س��ازمان بازرس��ی، این حکم توسط 

خود ایشان لغو شود.

کنایه حسام الدین آشنا به ترامپ زدگان
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نوشت: 
صرفا جهت اطالع ترامپ زدگان هگل می گوید: 
 .The Persians are first Historical People
ایرانیان ماناترین ملت جهان هس��تند. آنچه 40 س��ال 
پیش در ایران 6 هزارس��اله "رس��ما" پایان یافت یک 

نظام پادشاهی استبدادی و هم پیمان آمریکا بود.

اینستاگرام حساب های ضد ترامپ را 
مسدود می کند

برخی حس��اب های کاربری در اینس��تاگرام با 
اس��تفاده از هش��تگ هایی مانند من از ترامپ 
متنفرم در اقدامی هماهنگ برای انتشار مطالبی منفی 
بر علیه وی فعال ش��ده اند. اینس��تاگرام که در مالکیت 
فیس بوک اس��ت از تحقیق و بررسی این موضوع خبر 
داده و البته تایید کرده که تعدادی از پست های ارسالی 

با چنین هشتگ هایی را نیز پاک کرده است.
پیش از این و در س��ال 20۱6 نیز حمالت بر ضد 
ترامپ در ش��بکه های اجتماعی همزم��ان با برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا به ش��دت افزایش 
یافته بود. بعدها آمریکایی ها مدعی شدند این حمالت 
با تحریک روسیه صورت گرفته اند. اما این ادعاها هرگز 
اثبات نش��د. سخنگوی اینستاگرام از تحقیقات در این 
زمینه خبر داده و تایید کرده که حس��اب های مهاجم 
ب��ه ترامپ که قوانی��ن این ش��بکه اجتماعی را نقض 
کنند، پاک می ش��وند. یک موسس��ه تحلیلی دیگر به 
نام Stroppa نیز از شناسایی حدود ۵2 هزار حساب 

کاربری ضدترامپ در اینستاگرام خبر داده است.

سیاست مجازی

دستگاه نظارتی در هر سازمان،  نقش قلب ساختار و عملکرد را پویش شفافیت
به صورت توأمان ایفا می کند. دس��تگاه نظارتی، به 
عنوان مسئول رصد و برخورد با اختالالت، تخلفات 
و مفاس��د یک سازمان اس��ت و هر چه این سازمان 
بزرگ تر، با کادر وس��یع تر و گ��ردش مالی افزون تر 
باش��د، عملک��رد دس��تگاه نظارت��ی آن حیاتی تر و 

تعیین کننده تر می شود.
قطع��اً در تحلی��ل آم��اری و کیفی فس��اد در 
دس��تگاه های حاکمیتی، به طور قط��ع باید نقش 
دس��تگاه نظارتی فعال در آن، لحاظ گردد و اینکه 
دس��تگاه نظارتی و مس��ئوالن این دستگاه در یک 
سازمان مش��خص چه اندازه به وظایف خود عمل 
کرده ان��د، چه اندازه در رص��د و برخورد و کنترل 
مفاسد موفق بوده اند و چه اندازه خود آن دستگاه 

نظارتی از آن مفاسد به دور مانده است.
از اواخر سال ۹6 که کار تهاجم اقتصادی دشمن 
روی اقتصاد کشور، به صورت چندالیه و پیچیده و 
عملیاتی آغاز شد، طبیعتاً میزان فعالیت دستگاه های 
نظارتی، اطالعاتی و قضایی کش��ور هم برای رصد و 
برخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی بیشتر شد و بخش 
بیشتری از مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی و 
حاکمیتی افشاء گردید. نکته بسیار تاسف آوری که 
به طور معمول در بیش��تر این موارد اعالمی فس��اد 
)که تا پای رسیدگی قضایی جلو رفت( خود را نشان 
می دهد، ضعف شدید دستگاه های نظارتی حاضر در 
س��ازمان های حاکمیتی و مع االسف آلودگی برخی 
مقامات نظارتی با این مفاسد بود. به عنوان مصداق، 

تنها دو مورد از این نمونه ها را یادآوری می کنیم.
در جریان رسیدگی قضایی به پرونده ی »دکل 
گمش��ده ی نفتی«، معلوم شد که دالل مقیم دوبی، 
رضا مصطفوی طباطبایی، که از قماربازان ثبت شده 
در س��ایت جهانی مسابقات پوکر هم هست و سبک 
زندگ��ی تجمالتی و عیاش��انه او در لندن س��وژه ی 
گزارش های رس��انه ای هم ش��د، توس��ط کسی به 
مجموعه وزارت نفت معرفی شد که در بخش نظارتی 
ش��رکت ملی نفت فعال بود و به خاطر وابستگی به 
یک تش��کیالت امنیتی، در سال ۹2، با معرفی یکی 
از وزرای خارج نشین دوران اصالحات، توسط زنگنه 

برای مسئولیت حراست صنعت نفت معرفی شد.
این افتضاح آن ان��دازه بزرگ بود که کمی بعد 
از باز ش��دن ابعاد ماجرا و افشای دست داشتن این 
مدیر، زنگنه مجبور شد او را از پست حساسی که در 
آن بود، برکنار کند. اینکه فردی وابسته به یک ارگان 
امنیتی، این اندازه نسبت به نظامی که برای حفاظت 

از آن سوگند خورده، بی تعصب و بی تفاوت بوده که 
پای ق��رارداد »داللی« را با بن��د "حفظ تعهد حتی 
با تغییر نظام" امضا می کند، بس��یار خطرناک است 
و باید از سوی مس��ئوالن امر به دقت مورد مطالعه 
و بررس��ی قرار گیرد، چراکه ب��ه قول مأمور امنیتی 
ویلچرنش��ین فیلم »بادی��گارد« ابراهیم حاتمی کیا، 

چنین فردی دچار »نشتی عقیدتی« شده است.
طرف این قرارداد که توس��ط این مدیر امنیتی 
معرفی ش��ده بود، یعنی رضا مصطفوی طباطبایی، 
کسی است که پس از باال کشیدن پول دکل حفاری، 
ابتدا به موناکوی فرانس��ه رفت و پ��س از آن راهی 
برایتون انگلستان شد و براساس اسناد موجود، یک 
کارخانه مشروب سازی در این شهر به راه انداخته و 
میهمانی های مختلفی را با اپوزیسیون و چهره های 
نزدیک به رضا پهل��وی برگزار می کند. او همچنین 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ستاد 
انتخاباتی دونالد ترامپ کمک مالی کرده است تا با 
پول مردم ایران، به خوشگذرانی مشغول باشد. نکته 
بسیار مهم دیگر درباره سوابق این فرد، نقش آفرینی 
او در ماجرای پرداخت رش��وه برای قرارداد ننگین و 
خیانت بار با شرکت » کرسنت« امارات بود که جزو 
شاهکارهای زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در 
دول��ت خاتمی بود و تاکنون با احتس��اب جریمه ها 
و عدم النفع ه��ا، هزینه های چند ده میلیاردی برای 

ایران داشته است.
اینکه کارمند یک نهاد نظارتی جمهوری اسالمی 
که مأمور به وزارتخانه استراتژیک نفت بود و بعداً به 
باالترین مقام نظارتی در این وزارتخانه رس��ید، یک 
فرد بدسابقه و مفسد را که اسناد مخالفت فکری و 
اعتقادی و سیاسی او با جمهوری اسالمی عیان بوده 
اس��ت به عنوان طرف معامل��ه معرفی کرده و از آن 
بدتر متن قراردادی را به عنوان شاهد امضا می کند 
که تعهدات آن حتی "با تغییر نظام" هم پابرجاست، 

بسیار غم انگیز و هشداردهنده است.
م��ورد دوم، مربوط به پرون��ده ی فردی به نام 
»قربانعلی فرخزاد« است که به عنوان یک شخص 
حقیقی، بیش��ترین میزان ارز 4200 تومانی )دالر 

جهانگیری( را به بهانه واردات کاال از بانک مرکزی 
دریافت کرد، بدون آنکه حتی یک پارتی جنس با 
آن وارد کند. فرخزاد و شبکه ی او حدوداً مبلغ نیم 
میلی��ارد دالر ارز دولت��ی را در بازار آزاد به فروش 
رس��اندند و از مابه التفاوت قیمت ارز در بازار آزاد، 

سودهای حیرت انگیز به جیب زدند.
اما نکته مرتبط با موض��وع این گزارش، متهم 
ردیف دوم این پرونده، فردی به نام »تیمور عامری« 

است که مسئول اسبق حراست بانک مرکزی بود.
در جلس��ه ی دادگاه رس��یدگی به ای��ن پرونده 
در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۷، نماینده دادس��تان، بخش 
کیفرخواست مربوط به تیمور عامری را قرائت کرد که 
در بخشی از آن آمده بود: "قربانعلی فرخزاد همچنین 
از سال ۹4 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به 
نام صمد کریمی با تیمور عامری آش��نا می شود که 
پ��س از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری 
و فرزندان وی توافق نمی ش��ود و قربانعلی فرخزاد با 
همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می کند. در 
س��ال ۹6 قربانعلی فرخزاد براس��اس تجربیات برای 
استفاده از ارز دولتی مجدداً به تیمور عامری مراجعه 
می کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک 
مرکزی بوده بعد از بازنشس��تگی و ایجاد صرافی از 
نفوذ باالیی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با 
آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را 
از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید 
مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی 
معرفی می کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری 
بی��ن صرافی عامری و صراف��ی وکیلی وی را مجاب 
می کند تا پروفرم ش��رکت های کاغذی را در اختیار 

علیرضا عامری قرار بدهد."
نماینده دادس��تان درباره نق��ش فرزند تیمور 
عام��ری به نام حمیدرضا در ای��ن پرونده هم افزود: 
"متهم دیگر حمیدرضا عام��ری برکی فرزند تیمور 
متواری، متهم به مشارکت در اخالل در نظام ارزی 
و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای 
و سازمان یافته به صورت کالن به میزان 20 میلیون 
دالر بوده و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، 

متهم به مشارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی از 
طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان 
یافت��ه به صورت کالن به مبلغ ۳00 میلیون و 662 
هزار و 20۱ دالر اس��ت و متهم دیگر محمد وکیلی 
متواری، به مشارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی 
از طری��ق قاچاق عم��ده ارز به صورت ش��بکه ای و 
سازمان یافته به صورت کالن به میزان ۳20 میلیون 

و 662 هزار و 20۱ دالر متهم است."
همان طور که مشاهده شد، یک مقام نظارتی که 
خود مسئول مستقیم برخورد با مفاسد و اختالالت 
سیس��تم اس��ت، به نحوی با زد و بندهای مشکوک 
گره می خورد و بعد از مدتی، خود عضوی از شبکه ی 
فساد در یک سازمان حاکمیتی می شود و به واسطه ی 
مسئولیت حساس سازمانی که بر عهده دارد، از قضاء 

خود به نقطه ی ثقل شبکه تبدیل می گردد. 

چنی��ن مس��ئولی به واس��طه ی اینک��ه خود 
پایی در فس��اد مالی دارد، طبیعتاً از مس��ئولیت و 
رس��الت اصلی خود منحرف می شود و اصوالً خود 
تبدیل به یک سرمنش��اء خطرناک فساد می گردد. 
به نظر می رس��د که یک نقص بزرگ در س��اختار 
نظارتی در دس��تگاه های حاکمیتی ما وجود دارد 
که بس��امد تک��رار چنین م��واردی، یعنی آلودگی 
افرادی که خود مسئول مستقیم مبارزه با فساد در 

دستگاه های مختلف هستند، زیاد شده است.
یکی از دالیل منطقی که می توان برای چرایی 
تکرار ای��ن پدیده ذکر ک��رد، به نح��وه ی انتخاب 
مسئوالن حراست دستگاه های دولتی بازمی گردد. 
به این معنی که، طبق یک عرف نه چندان منطقی 
)که معلوم نیس��ت دقیقاً از چه زمانی رایج ش��ده(، 
وقتی فردی س��کان دار یک مجموع��ه بزرگ مثل 
یک وزارتخانه می ش��ود، خود او به دستگاه نظارتی 
اصل��ی که باید یکی از کارمن��دان خود را مأمور به 
آن وزارت خانه کند، ش��خصی را از بدنه تشکیالت 

امنیتی به عنوان مس��ئول حراس��ت م��ورد تأیید 
خ��ود معرفی می نماید. به عب��ارت دیگر، وزیر یک 
مجموعه دولتی بزرگ، با ساختار گسترده و گردش 
مالی عظی��م، فردی را که باید مس��ئولیت نظارت 
بر مجموعه ی تحت مدیری��ت این وزیر را بر عهده 
بگیرد، به دستگاه امنیتی معرفی می کند تا آن فرد 
مأمور به س��کان داری بخش حراست آن وزارتخانه 
شود. بدیهی و طبیعی است که با این نوع گماردن 
افراد، احتمال تبانی و زد و بند را بین مس��ئول آن 
وزارتخانه و مس��ئول حراست آن وزارتخانه افزایش 
می دهد، چراکه علی آالصول وزیر یا مسئول دولتی، 
کسی را معرفی می کند که سوابق همکاری، رفاقت 

یا شراکت قبلی با هم داشته اند.
با کمی اختالف، این ش��یوه انتخاب مس��ئول 
حراس��ت، ش��بیه آن اس��ت ک��ه صاح��ب ی��ک 
سوپرمارکت یا فروش��گاه، این حق را داشته باشد 
ک��ه ب��ازرس تعزیرات را ک��ه به ص��ورت دوره ای 
از فروش��گاه او بازدید می کند، خ��ود در مجموعه 

سازمان تعزیرات تعیین کند.
به نظر می رسد که نیاز عاجلی برای تجدیدنظر 
در این روند وجود دارد تا بتوان قلب دس��تگاه های 
دولتی و حاکمیتی، که همان دستگاه نظارتی یک 
مجموعه اس��ت، س��الم و فعال و پویا نگه داشت و 
حجم کلی فساد را در مجموعه های مختلف کنترل 
کرد. از قضاء، به لحاظ منطقی، مس��ئول حراست 
یک مجموعه بزرگ دولتی که کارمند تش��کیالت 
امنیتی است، باید دورترین فاصله را از هر لحاظ با 
مس��ئول آن مجموعه داشته باشد و ترجیحاً کسی 
برای این مسئولیت در یک وزارتخانه تعیین گردد 
که هیچ س��ابقه همکاری یا آش��نایی و شراکت یا 
رابط��ه قبلی از این نوع، بین او و وزیر یا مس��ئول 

مربوط وجود نداشته باشد.
این روندی معقول و منطقی است که مثالً در دهه 
60 در دس��تگاه های اجرایی و دولتی ما اجرا می شد و 
بالتردید، یکی از دالیل کم بودن حجم فساد در مراکز 
دولت��ی، به جاری بودن همین رویه، یعنی اس��تقالل 
کامل دستگاه حراس��ت یک مجموعه از مدیریت آن 
مجموعه، برمی گشت. برای مقابله با فساد سیستمی 
یا شبکه ای در دستگاه ها، چاره ای جز احیای اقتدار و 
استقالل »حراست ها نیست و باید حراست ها به همان 
شرح وظایف و دامنه ی اختیارات سابق خود بازگردند.

برای مقابله با فساد در سیستم های حاکمیتی، 
باید به ریش��ه ها و سرچشمه های شکل گیری فساد 
شبکه ای رجوع کرد و با اصالح آن جلوی هزینه های 

سنگین بر منافع عمومی را گرفت.  مشرق نیوز

فراکس��یون  امید در سه دوره  انتخاب��ات هیئ��ت رئیس��ه با فراكســیون
چال��ش روب��ه رو بوده اند ک��ه گویا در ای��ن دور به 

دنبال چاره اندیشی جدی برای آن هستند.
انتخابات هیئت رئیس��ه اجالس��یه چهارم روز 
یکش��نبه )۵ خردادماه( برگزار می ش��ود و هر سه 
فراکسیون تخصصی مجلس به طور جدی جلساتی 
را برای رس��یدن به نتیجه نهایی به منظور معرفی 

کاندیدا های خود برگزار می کنند.
فراکس��یون نماین��دگان والیی از س��ال اول 
انتخابات هیئت رئیسه در دور دهم مجلس شورای 
اس��المی بر روی ریاس��ت حاجی بابایی رئیس این 
فراکس��یون به اجماع رسیده اس��ت، اما در نهایت 
و در دور دوم انتخاب��ات رای خ��ود را ب��ا موافقت 
فراکس��یونی در س��بد رای علی الریجانی نماینده 
م��ردم قم انداخته اس��ت. فراکس��یون مس��تقالن 
والیی، اما از همان ابتدای تش��کیل در این مجلس 
با وجود ریاست کاظم جاللی نماینده مردم تهران، 
ری، ش��میرانات و اسالمش��هر به دنبال نش��اندن 
الریجانی بر مس��ند ریاس��ت پارلمان بوده است و 
تنها بر روی دیگر کرس��ی های هیئت رئیسه با دو 

فراکسیون امید و نمایندگان مذاکره کرده است.

امیدی های در سایه!
اما فراکس��یون امید از همان ابتدای تش��کیل 
در دور دهم مجلس شورای اسالمی دچار یکسری 
ش��ائبه و ابهامات��ی در میزان تعه��د اعضای خود 
به رای فراکس��یونی بوده اس��ت به ط��وری که در 
س��ال دوم، رحیمی نماینده م��ردم تهران و عضو 
فراکسیون امید اعالم کرد؛ قرار است لیست اسامی 

اعضای فراکسیون امید رسانه ای و منتشر شود که 
بعد از گذشت چند ماه از این موضوع خبری نشد، 
پ��س از پیگیری ها، ب��رای یافتن دلیل رس��انه ای 
نشدن اسامی اعضای فراکسیون امید مشخص شد 
که این اقدام مورد مخالفت برخی اعضا قرار گرفته 

است و خواسته اند تا این لیست منتشر نشود.
آنها اعالم کردن��د که هنوز مردم در حوزه های 
انتخابیه ش��ان نمی دانند که ای��ن نمایندگان عضو 
فراکسیون امید هستند و با رسانه ای شدن آن لیست 
دچار مشکل می شوند، لذا می خواهند همچنان در 
سکوت عضو فراکسیون امید باقی بمانند. مشخص 
نبودن و عدم شفافیت در لیست اعضای فراکسیون 
امید باعث ش��د تا طی این سه س��ال برخی از آنها 
در زمان جمع بندی بر روی نام کاندیدای ریاس��ت 
مجلس در فراکس��یون به ع��ارف رای دهند، اما در 
زمان رای گیری نهایی داخل صحن علنی، رای خود 

را داخل سبد الریجانی بیاندازند.

اختالف نظر بر سر کاندیداتوری عارف
این موضوع آنچنان آشکارا بود که بار ها اعضای 
شورای مرکزی فراکسیون امید ضمن انتقاد شدید 
به این مس��ئله خواس��تار راه حلی جدی برای آن 
ش��دند، با فرا رسیدن اجالس��یه چهارم، امیدی ها 
حال به دنبال پررنگ کردن کارنامه سیاس��ی خود 
در مجل��س برآمدند ت��ا بتوانن��د در انتخابات دور 
بع��دی یعنی یازدهمی��ن دوره پارلم��ان بار دیگر 

ش��انس جلب اعتماد مردم و کسب رای برای ورود 
به خانه ملت را داشته باشند.

اگرچه در این دور از انتخابات هیئت رئیس��ه 
ب��ر روی کاندیداتوری عارف در فراکس��یون امید 
چالش ه��ا و اختالف نظرهایی وج��ود دارد و هنوز 
برای ارائه اس��م وی به جمع بندی نرس��یده اند. به 
گفته یکی از اعضای فراکس��یون امید طی دو روز 
گذشته بحث کاندیداتوری پزشکیان برای ریاست 
مجلس داغ ش��ده اس��ت اما گزینه نهایی نیست و 

برخی اعضا شخص دیگری را مدنظر دارند. 
این احتمال وجود دارد که فراکسیون امید علی 
مطهری نماینده مردم تهران را به عنوان کاندیدای 
ریاس��ت معرفی کند اما تا روز شنبه صبح که قرار 
است؛ فراکس��یون جمع بندی نهایی خود را درباره 

کاندیداها انجام دهد، چیزی مشخص نیست.

شرط حضور در لیست امید برای انتخابات
س��یدابوالفضل موس��وی عضو شورای مرکزی 
فراکس��یون امید می گوید؛ امید بای��د برای دادن 
لیس��ت در انتخاب��ات دور یازدهم دقت بیش��تری 
انجام دهد، لذا در قس��مت هایی که رای ش��اخص 
فراکس��یونی کام��ال مش��خص مانن��د انتخاب��ات 
هیئت رئیس��ه، امس��ال این فراکس��یون به دنبال 
شفاف سازی کامل است که اگر نماینده ای خواهان 
ورود به لیس��ت امید در انتخابات بعدی است باید 

رای شفافی داشته باشد.

وی تاکید ک��رد: پیش از این در فراکس��یون 
امی��د به ص��ورت دریافت تعهد عمل می ش��د اما 
این بار ب��رای ایجاد ش��فافیت راهکارهای دیگری 
مطرح می ش��ود، اما سال نتیجه است و مسلما هر 
س��ه فراکس��یون به دنبال ایجاد و نمایش آرایش 
سیاسی خود هستند، لذا می خواهند شفاف سازی 

به طور کامل به وجود بیاید.
براین اس��اس برای ایجاد شفافیت چند نظریه 
و راهکار از س��وی برخی اعضای فراکس��یون امید 
مطرح ش��د، اعالم رای در زمان برگزاری انتخابات 
هیئت رئیس��ه به ویژه انتخاب کاندیدای ریاس��ت 
مجلس ش��ورای اس��المی به نحوی که نمایندگان 
به طور شفاف نام ثبت شده بر روی برگه های رای 
خ��ود را اعالم کنند، که این موض��وع مورد انتقاد 

برخی نمایندگان هم قرار گرفت.

حضور یک مراقب برای شفافیت!
جالل میرزایی عضو کمیت��ه انتخابات هیئت 
رئیس��ه فراکسیون امید در این مورد می گوید: این 
اقدام امکان پذیر نیس��ت و مس��لما بخش��ی از آرا 
پنهان خواهد ماند، البته ش��فافیت خوب است، اما 

اجرایی شدن آن مهم تر است.
وی تصریح کرد: یک مکانیس��م باید برای آن 
تعریف ش��ود، ما همچنان ب��ر روی این موضوع در 
فراکس��یون امی��د بحث می کنیم و هن��وز بر روی 

نحوه انجام آن به توافق نرسیده ایم.
اما یک منبع آگاه درباره پیشنهاد دیگر اعضای 
فراکسیون امید درباره ایجاد شفافیت گفت؛ موضوع 
دیگ��ری ک��ه مطرح ش��ده این اس��ت ک��ه اعضای 
فراکس��یون امید در زمان برگزاری انتخابات هیئت 

رئیس��ه به ویژه انتخاب نام رئیس مجلس، دو به دو 
در کنار یکدیگر آرای خود را بنویسند یعنی به نوعی 
هر کدام مراقب آن یکی باشد. حال باید دید در این 
دور از انتخابات هیئت رئیسه اعضای فراکسیون امید 
تا چه حد به تعهد درون گروهی خود پایدار می مانند 
یا آنکه مانند س��ال های قبل بعد از مذاکرات داخل 
فراکس��یون، تنهایی یا دو به دو ب��ه دفتر الریجانی 

می روند و نظرشان را تغییر می دهند.
ش��اید این ب��ار بحث ه��ای فراکس��یون امید 
جدی تر باش��د، زیرا هرچه که بوده باعث ش��ده تا 
برخی اعضای فراکسیون مستقالن والیی با نگرانی 
جلس��ه ای اضطراری را در روز ش��نبه س��اعت ۱۷ 
در دفت��ر الریجانی درباره بحث انتخابات ریاس��ت 
مجل��س برگ��زار کنند. ب��ه گفته یک��ی از یکی از 
اعضای فراکس��یون مستقالن در این جلسه درباره 
تمام س��طوح هیئت رئیسه صحبت شد و تا جایی 
که امکان داشته باشد با دیگر فراکسیون ها تعامل 
خواهیم داشت البته نه درباره کرسی ریاست چون 

الریجانی به طور حتم رئیس خواهد شد!
بحث ایجاد شفافیت آرا در زمان برگزاری انتخابات 
یکی از خواسته های فراکسیون نمایندگان والیی هم 
هست، زیرا برخی اعضای این فراکسیون حدود ۱00 
نفره به دنبال ریاست الریجانی هستند و به او هم در 
این س��ه سال رای داده اند، براین اساس حاجی بابایی 
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی در اجالسیه سوم 
تنها توانس��ت حدود ۵0 رای کس��ب کند. حال باید 
دید آیا فراکسیون های تخصصی مجلس می توانند با 
ایجاد مکانیزم هایی، اعضای خود را نس��بت به آرای 
فراکس��یونی در زمان رای گیری داخل صحن علنی 

متعهد نگاه دارند؟!  باشگاه خبرنگاران

جای خالی »حراست«های دهه 60

 کلید مفاسد اقتصادی
در دستگاه های دولتی کجاست؟

راهکار جالب »امیدها« برای شفافیت آرای نمایندگان مجلس
مراقب می گذاریم تا زیر قولتان نزنید!

آیت اهلل شبستری: 
 پالرمو و سی.اف.تی از دستور کار

ج نشده است مجمع تشخیص مصلحت خار
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام اخبار منتشر شده  مبن��ی بر خارج ش��دن دو الیحه پالرمو و س��ی.اف.تی از مصلـــحت

دستور کار مجمع تشخیص را رد کرد.
آی��ت اهلل محس��ن مجتهد شبس��تری درب��اره این 
اخبار گفت: بررس��ی این لوایح از دس��تور کار مجمع 
خارج نشده و هم اکنون در کمیسیون های تخصصی 
مجمع در حال بررس��ی اس��ت. وی افزود: به محض 
اتمام بررس��ی این دو الیحه در کمیسیون های 
تخصصی مجمع، این لوایح در دس��تور کار 
جلس��ات صح��ن مجمع نی��ز قرار 

خواهد گرفت.  تسنیم

انبارلویی:
عامل نارضایتی مردم مدیران 

اصالح طلب میانی دولت هستند
عضو ش��ورای مرک��زی موتلفه  ب ا حــــز اسالمی از عدم نظارت دولت بر ا
کنت��رل قیمت ه��ا انتقاد ک��رد و گف��ت: دولت باید 

کارآمدی خود را در کنترل بازار نشان دهد.
محمدکاظ��م انبارلوی��ی در ارزیاب��ی عملک��رد 
دولت در تامین مس��ائل معیشتی مردم گفت: طبق 
نظرس��نجی هایی ک��ه از مردم صورت گرفته اس��ت، 
دولت در پایین س��طح اعتبار مردم قرار دارد، چراکه 
می بینی��م ک��ه وعده هایی ک��ه در برجام داده ش��د، 
عملیاتی نش��ده و در کنترل بازار و تامین معیش��ت 

مردم دچار مشکالتی هستند.

وی با اش��اره به فرار اصالح طلبان از پاسخگویی 
به عملکردش��ان در حمای��ت از روحان��ی ادامه داد: 
اصالح طلبان نمی خواهند مسئولیت این ناکارآمدی ها 
را بپذیرند و همین س��بب می شود آن ها در مقام نقد 
دولت حاضر ش��وند، اما انتقاد به دولت وارد است، و 
اصال عامل نارضایتی مردم مدیران اصالح طلب میانی 

دولت هستند.
عضو ش��ورای مرکزی موتلفه اس��المی با 
اش��اره به نقش اصالح طلبان در دولت گفت: 
آن ه��ا مذاکره کردند و به نتیجه نرس��یدند، 
بنابراین باب مذاکره بس��ته شد، هرچند باب 

تعه��د ب��ه وعده ها باز 
طلبان  اصالح  است، 
از این دولت حمایت 

کرده، رای دادند و در 

آن حضور دارند بنابراین باید مسئولیت کارکرد دولت 
را بپذیرند.

انبارلویی در ادامه با اش��اره ب��ه عملکرد ضعیف 
دول��ت در کنترل قیمت ها خاطرنش��ان کرد: نظارت 
دولت فوق العاده ضعیف اس��ت، آن ها تمامی امکانات 
را ب��رای کنت��رل قیمت های ب��ازار را دارند و اقتصاد 
کش��ور دس��ت آن هاس��ت و دول��ت در ای��ن زمینه 

اختیارات ویژه ای دارد.
عض��و ش��ورای مرک��زی موتلفه اس��المی 
در پای��ان صحبت های خود خاطرنش��ان کرد: 
دول��ت با این هم��ه اختی��ارات و امکاناتی 
ک��ه دارد بای��د کارآمدی خ��ود را در 
کنت��رل ب��ازار و بهتر ک��ردن وضع 
 معیش��تی م��ردم نش��ان ده��د. 

 باشگاه خبرنگاران

برای مقابله با فساد در 
سیستم های حاکمیتی، باید 
به ریشه ها و سرچشمه های 
شکل گیری فساد شبکه ای 
رجوع کرد و با اصالح آن 
 جلوی هزینه های سنگین 
بر منافع عمومی را گرفت


