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شفافیت داوطلبانه در شورای نگهبان
عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان از انتش��ار دالیل موافقت و مخالفت با طرح ها و 
لوایح در سامانه شورای نگهبان خبر داد. سیامک ره پیک، در خصوص شفافیت 
آراء اظهار داشت: مذاکرات عمومی که در روند مصوبات انجام می دهد در شورای 
نگهبان انجام می ش��ود، اکنون به مرور در چندین جلد از سوی پژوهشکده شورا 

و س��ایت منتشر می ش��ود.وی افزود: اگر به سامانه نظرات شورای نگهبان مراجعه 
کنید در جریان مشروح و جزئیات جلسات شورای نگهبان برای بررسی مصوبات قرار 

خواهید گرفت. ما مش��روح مذاکرات را منتش��ر کردیم و در آن مش��خص شده که فالن 
عضو فالن حرف را زده؛ دیگر از این شفاف تر که نمی شود، چرا که همه نظرات قید شده 
اس��ت. ره پیک ادامه داد: البته حجم مشروح مذاکرات شورای نگهبان زیاد است و چون 
در گذشته  با تاخیر پیاده سازی شده، به مرور منتشر می شود. عالوه بر این حالت دیگری 

هم منتشر کردیم یعنی استدال ل ها هم منتشر شده است.  فارس

پالرمو و CFT رد شده محسوب می شوند
عض��و کمیس��یون قضایی مجلس گفت: پالرمو و CFT ک��ه دو الیحه از معاهده 

FATF هستند عمال رد شده محسوب می شوند.
ابوالفضل ابوترابی، با اش��اره به مسکوت ماندن بررسی لوایح FATF در مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، اظهار کرد: س��ال گذش��ته پالرمو و CFT به شورای 

نگهبان ارجاع و در این شورا رد شد. او افزود: با اصرار مجلس این لوایح به مجمع 
تشخیص مصلح نظام رفت، طبق آیین نامه داخلی مجمع چنان چه امری در مجمع 

تش��خیص یکسال مسکوت بماند فصل الخطاب نظر شورای نگهبان خواهد بود. ابوترابی 
ادامه داد: پالرمو و CFT که دو الیحه از لوایح مرتبط با معاهده FATF هستند، عمال 
رد ش��ده محسوب می شوند.او با اشاره به فرصت چهار ماهه FATF به ایران گفت: این 
اقدام تنها تیر مشقی محسوب می شود، چرا که ما اکنون تحت تحریم های سنگین قرار 

داریم و امکان ندارد که وضعیت از این بدتر شود.  باشگاه خبرنگاران

قدردانی از مهمان نوازی دولت و ملت عراق 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در پیامی به یاس��ین طاهر حس��ن یاس��ر 
الیاس��ری وزیر کش��ور عراق، از خدمات و اقدامات دولت و ملت این کش��ور در 

خصوص برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد.
در ای��ن پیام آمده اس��ت: اکنون ک��ه به فضل و توفیق الهی مراس��م راهپیمایی 

اربعین س��ید و ساالر ش��هیدان عالم حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، با تعامل، هم 
افزایی و برنامه ریزی های مناس��ب دو کش��ور، علیرغم افزایش چشمگیر تعداد زوار 

در سال جاری، بحمداهلل به نحو بسیار مطلوب و مناسب و در فضایی سرشار از معنویت 
و کاماًل ایمن و امن با حضور میلیونی دلدادگان و ش��یفتگان آن امام همام برگزار و بار 
دیگر موجب بهت و ش��گفتی جهانیان گردید، بر خ��ود فرض می دانم، از مهمان نوازی 
گ��رم و صمیمانه دول��ت و ملت عراق و حمایت های مراجع و علم��ای گرانقدر تقدیر و 

سپاسگزاری نمایم.   ایسنا 

قانون را اهمیت بدهید
یکی مس��أله ی رعایت قوانین اس��ت. قان��ون را اهمیت 
بدهید. قانون - وقتی که با ساز و کار قانون اساسی پیش 
رفت - حتمیت و جزمیت پیدا میکند. ممکن است همان 
مجلس یا دولت یا دیگران مقدماتی فراهم کنند که آن 
قانون عوض بشود - با طرحهایی که در مجلس می آید، 
با لوایحی که دولت میدهد، با تصمیم س��ازیهایی که در 
بخشهای مختلف انجام میگیرد - عیبی ندارد؛ اگر قانون 
نقص دارد، ضعف دارد و غلط اس��ت، عوض بشود؛ اما تا 
مادامی که قانون، قانون است، حتماً بایستی به آن عمل 
بشود و به آن اهمیت داده بشود. من این را تأکید میکنم. 
در بخشهای مختلف همین جور است. ممکن است یک 
چیزی را شما معتقد باش��ید که روال قانونیاش درست 
طی نشده، یا متصدی این کار قوه ی مجریه نیست؛ وقتی 
که قانون مجلس - با همان س��از و کار قانون اساسی - 
به دولت ابالغ ش��د، قوه ی مجریه باید آن را قانون بداند. 
حاال اگر چنانچه ضعف یا چیز دیگری وجود دارد، عوامِل 
دیگری وجود دارد که اگر قانون مشکالتی دارد، بایستی 
آن را از بین ببرند؛ چه در خود مجلس، چه در ش��ورای 

نگهبان و از این قبیل. به قانون اهمیت بدهید.
خ��ود آقای رئیس جمهور هم همی��ن جور. البته نظارت 
رئیس جمهور نسبت به وزرا، با استقالل وزرا در کارشان 
نباید تنافی پیدا کند. چون وزرا مسئولیت قانونی دارند 
و از مجلس رأی اعتماد گرفته اند و باید استقالل داشته 
باش��ند. لیکن این نظارت حتی در م��ورد وزرا هم وجود 
دارد. استقالل عمل آنها محفوظ، اما نظارت رئیس جمهور 
هم با ش��دت تمام بایس��تی انجام بگی��رد. یکی هم این 

است.

بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت
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مخاطب شمایید

»تکرار«؛ نخس��تین چیزی اس��ت که با بررسی سواالت رئیس 
جمهور در نشس��ت خبری هفته گذشته می توان به آن رسید. 
در حقیقت خالص��ه کنفرانس خبری رئیس جمهور که بعد از 
یکس��ال و چند ماه برگزار ش��د س��واالت تکراری و جواب های 
تکراری بود که نش��ان می داد که همچنان خبرنگاران به پاسخ 
های خود دست نیافته و در انتظارند که شاید معجزه ای شده 

و اینبار جواب متفاوتی را از زبان رئیس جمهور بشنوند. 
درای��ن میان اگر چ��ه مدت طوالنی برگزار نش��دن نشس��ت 
مطبوعاتی رئیس جمهور از س��وی برخی از اهالی رسانه به قهر 
رئیس جمهور تعبیر ش��ده بود، اما خیال رسانه های منتقد هم 
راحت بود چون می دانس��تند مانند همیشه تنها تعداد اندکی 
از آنها اجازه طرح پرس��ش پیدا می کنند، سواالتی که پیش از 

برگزاری نشست خبری به صورت الکترونیکی ثبت شده بود.
در این نشس��ت که رئیس آن را قضای نشس��ت های خبری با 
خبرنگاران عنوان کرد ، موضوعاتی چون برجام ، بحران سوریه 
و مس��ائل منطقه ای، رابطه با آمری��کا، مواجهه تهران و ریاض، 
مس��ائل اقتصادی و بحث هایی از این دست، باز هم مطرح شد 
و آق��ای روحانی در باره هیچ ی��ک از آنها اطالعات جدیدی به 
خبرنگاران نداد. این نشس��ت به گونه ای بود که رس��انه های 

خارجی آن را هیاهوی بسیار برای هیچ نامیدند . 
 افکار عمومی و انتظاری که برآورده نشد

باید گفت مباحث تکراری مطرح ش��ده از سوی رئیس جمهور 
نه برای رس��انه ها و ن��ه برای مخاطبین آنه��ا و افکار عمومی  
قابل توجه نیس��ت، که اگر فرصت طرح پرسش به رسانه هایی 

که امکان طرح دیدگاه های انتقادی از رئیس جمهور را داش��ته 
باش��ند، در این نشست به خبرنگاران داده می شد و تیم رسانه 
ای دولت نگران از پیامدهای طرح پرس��ش خبرنگاران منتقد 
نبود، ش��اید نشست رس��انه ای رئیس جمهور از وضعیت تکرار 

خارج می شد و با کیفیت بهتری برگزار می شد. 
ش��اید نشست های خبری کم حاشیه  رئیس  جمهور برای تیم 
رسانه ای دولت قابل پذیرش باشد، اما اظهارات تکراری در برابر 
پرسش های راحت الطرح، نمی تواند افکارعمومی را راضی کند و 

تنها فاصله دولت را با مردم افزایش می دهد.
 توفع افکار عمومی 

س��وال این است که وقتی حرفی از پرسش های اصلی نیست و 
رئیس  جمهور در نشست خبری خود می خواهد با صحبت های 
رس��می و طرح مس��ائل تکراری که برای افکار عمومی چندان 
جذاب نیست، از پاسخگویی به مردم طفره رفته و به این وسیله 
شکاف موجود میان دولت و ملت را پر کند راه به جایی نمی برد. 
در حال حاضر افکار عمومی در انتظار انجام وظایف و مسئولیت 
هایی اس��ت که ش��خص رئیس جمهور و دولت بر اساس قانون 

اساسی بر عهده دارد ولی اجرا نمی شود . 
رئیس جمهور در این نشس��ت تاکید کرد که دولت نه خس��ته 
اس��ت نه ناکارآمد، دولت برنامه ریز و توانمند است و قادر است 
از سخت ترین بحران های اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن 
خارج شود؛ اما مردم نمی توانند معنی کوتاه ترین زمان را درک 
کنند ، بیش از دو س��ال اس��ت که از ریاس��ت روحانی بر دولت 
دهم می گذارد اما اتفاق خاصی برای بهوبد شرایط نیفتاده است. 
در ح��ال حاضر افکارعمومی می خواهد بداند که عالی ترین مقام 
اجرایی کشور برای کنترل نرخ ارز چه برنامه ای دارد و چرا موجی 

از گران��ی دالر و کاهش نرخ پول ملی در کش��ور به وجود آمده 
است؟ 

همچنین در انتظار تش��ریح برنامه دولت برای پرداخت یارانه ها 
اس��ت و اینکه چ��را جمع کثیری که از مردم هر ماه از ش��مول 

دریافت یارانه خارج می شوند و ذخیره پول آنها کجا می رود؟ 
همچنین مردم می خواهند بدانند که سرنوشت مسکن مهر چه 
شد. ماجرای حقوق های نجومی چه شد؟ سرمایه گذاری خارجی 
که قرار بود بعد از برجام به نتیجه برسد، به چه سرنوشتی دچار 
ش��د؟ اعتبار پاسپورت ایرانی کجا رفت؟ وضعیت وام دهی بانک 
ها، اوضاع مالی ورشکس��ته کارخانه ه��ا و کارگاه های تولیدی ، 
آمار غیر ملموس و هزاران مس��ئله و مش��کل الینحل کشور به 
کجا انجامید. حسن روحانی، در این نشست باز هم موضوع همه  
پرسی را مطرح و اظهار داشت ؛ »برای حل مشکالت می توان از 
این ظرفیت اس��تفاده کرد.« با این حال، این نخستین اظهارات 
وی درباره رفراندوم نبوده اس��ت. س��وال اینجاست که این همه 
پرس��ی چه فرجامی برای حل مش��کالت مردم خواهد داشت؟ 
رئیس جمهور از قربانی شدن خود سخن می گفت و این سوال 
مطرح می ش��ود  چه جلسه ای قرار است با دیگران انجام بگیرد 
که رئیس جمهور قرار است در آن برای ملت ایران حضور یابد و 

قربانی شود اما منافع ملت ایران در آن تامین شود؟
مردم می گویند راضی نیستیم رئیس جمهور برای برداشته شدن 
فش��ار و تأمین منافع ملت ایران قربانی ش��ود اما باید در مدت 
باقیمانده تا انتخابات دوازدهم، فکری جدی برای تحقق وعده ها 
و رف��ع دغدغه های مردم بکند ت��ا مانع از بی اعتباری دولت در 

میان افکار عمومی و دور شدن از مردم شود.
بر اس��اس قانون اساس��ی، رئیس  جمهور در ح��دود اختیارات  و 
وظایفی  که  به  موجب  قانون  اساس��ی  و یا قوانین  عادی  به  عهده  
دارد، در برابر ملت  و رهبر و مجلس  شورای  اسالمی  مسئول  است 
و به تعبیری اگر پاس��خگو بودن را از مصادیق مسئولیت پذیری 
بدانیم می توان گفت یکی از وظایف رئیس جمهور پاسخگو بودن 
در برابر ملت، رهبری نظام و مجلس ش��ورای اسالمی است. بهتر 
خواهد بود در فرصت باقی مانده 2 ساله تا پایان کار دولت تدبیر 
و امید، رئیس جمهور و اعضای تیم او سعی کردند به وظایف خود 
در چارچوب قانون اساس��ی بپردازند، بسیاری از وظایف دولت در 
این زمینه روی زمین مانده است که نیازمند کار و تالش مضاعف 
اس��ت، هر چند آقای روحانی کمبود اختیارات را دلیل ضعف ها 
می داند، اما او با علم به چارچوب موجود در حوزه اختیارت ریاست 

جمهوری در قانون اساسی نامزد شد و رأی آورد.

قضای یک نشست با تکرار ادا شد
نگاه آشتی کنان رئیس جمهور با رسانه ها 

 َ 
کتایون مافی


