
گروه سياسي| همه مباحث كشور امروز 
حول يك محور مي چرخد. پاسخ هايي كه 
روساي دو قوه به جاي جلسه سه نفره اي كه سابقا با هم 
داشته اند در فضاي مجازي حواله يكديگر مي كنند. يكي 
سوال مي پرسد و ديگري با سند و مدرك به ميدان مي آيد 
و فضايي كه اين روزها ميان دو قوه مجريه و قضاييه شكل 
گرفته اس��ت بي شباهت به فضايي كه در سال 90 ميان 
اين دو قوه شكل گرفته بود نيس��ت. با اين حال تفاوت 
اصلي اينجاس��ت كه در آن زمان قوه مقننه نيز همسو با 
قوه قضاييه مقابل قوه مجريه بود. اين روزها اما قوه مقننه 
بي طرف مانده و مباحث مي��ان دو قوه مجريه و قضاييه 
است. روز چهارشنبه روز پاسخ هاي مقامات قضايي بود و 
روز پنجشنبه نيز روز پاسخ دولتي ها كه با چهار بيانيه و 
اطالعيه به ميدان بيايند. پاسخ هايي كه هر روز ادامه يافته 
و ديروز هم با توصيه هاي دادستان كل كشور همراه شد. 
هرچه كه هست حسن روحاني در روزهايي كه تنها چهار 

ماه تا برگزاري انتخابات دوازدهم رياست جمهوري باقي 
مانده اس��ت فضاي متفاوتي را تجربه مي كند كه بيشتر 
از هر چيز با توصيه هاي تماشاگران بيروني روبه رو شده 
است تا در جلس��ه اي كه پيش از اين هر دو هفته يك بار 
برگزار مي شد و حاال پنج ماه است برگزار نشده به بررسي 

اختالفات خود بپردازند. 
اختالفات خانوادگي است

هرچند كه قوه قضاييه روز چهارشنبه پاسخ هاي طوالني 
به دولتي ها داده بود ام��ا ديروز تحليل متفاوتي از آنچه 
اين روزها ميان روس��اي دو قوه مي گذرد داشت ترجيح 
داد اختالفات به وجود آمده را اختالفات خانوادگي بداند 
كه حل خواهد شد. تحليلي كه شايد در روزهاي آينده 
پايان دهنده مباحث به وجود آمده ميان روساي دو قوه 
باشد. دادستان كل كشور گفت: مسائلي كه اكنون مطرح 
مي ش��ود از جنس اختالف خانوادگي است؛ باالخره دو 
ب��رادر و دو عضو يك خانواده اختالف��ي پيدا كردند كه 

حل مي شود. به گزارش ايسنا، محمدجعفر منتظري در 
حاشيه مراسم رونمايي از كارت ضابطين عام دادگستري 
در جمع خبرنگاران در خصوص اختالف بين مسووالن 
دولت و قوه قضاييه گفت: اين اختالف خانوادگي است و 
متاسفانه دشمن آتش بيار معركه شده است. وي افزود: 
مسائلي كه مطرح مي شود از جنس اختالف خانوادگي 
اس��ت؛ باالخره دو برادر و دو عضو يك خانواده اختالفي 
پيدا كردند كه حل مي شود و اميدواريم مسووالن مانع 
شوند كه دشمن از اين مساله سوءاستفاده كند. دادستان 
كل كشور خاطرنشان كرد: مساله مهمي نيست كه روي 
آن مانور بدهيم. منتظري در خصوص بازداش��ت دو تن 
از بدهكاران بانكي گفت: بدهكاران بانكي به شدت تحت 
تعقيب هستند و دادستاني تهران با جديت آن را دنبال 
مي كند. دادس��تان كل كشور گفت: اين مسائل زمان بر 
اس��ت و خواه ناخواه به بررس��ي هاي دقيق ني��از دارد؛ 
آنچه براي ما مهم اس��ت اجراي عدالت است. وي ادامه 

داد: قوه قضاييه مي توان��د در تحقيقات از ضابطين عام 
دادگستري كه در ماده ۲۲ تعريف شده است به موجب 
قانون نيروهاي وابس��ته به ناجا را آم��وزش الزم بدهد و 
آنها با داش��تن كارت مجاز به انجام تحقيقات هستند. 
منتظري با اشاره به يكي از تكاليف مشترك قوه قضاييه 
و نيروي انتظامي افزود: ضابطان عام طبق قانون مربوط 
به درجه داران و افس��ران نيروي انتظامي اس��ت كه اين 
ضابط شدن نيازمند گذراندن دوره هاي آموزشي است. 
وي با بيان اينكه آموزش ضابطان نيروي انتظامي برعهده 
قوه قضاييه است، گفت: با تالشي كه در دادستاني كل و 
ناجا صورت گرفت به مسووالن آموزش ديده ناجا كارت 
ضابط عام داده مي ش��ود. منتظ��ري در ادامه گفت: اين 
اقدام، يك اقدام اساس��ي و بنيادي براي تحقق عدالت 
و اجراي صحيح قانون در آنچ��ه بين قوه قضاييه و ناجا 
مشترك است و از طرفي به لحاظ آموزش و صدور كارت 
يك امر مستمري است و كارت ها بايد هر سه سال يك 
بار تمديد شود. وي تصريح كرد: ما بايد فرآيند آموزش و 
صدور كارت براي ۲00 هزار نفر داشته باشيم و از تهران 
اين كار را ش��روع كرديم. اين مساله اهميت دارد چون 
طبق ماده ۳0 مراجع حقوقي اگر تحقيقات در اين زمينه 
صورت نگيرد قابل اشكال است و كساني تحقيقات شان 
معتبر اس��ت كه اين مراحل را طي كرده و داراي كارت 
باشند. دادستان كل كشور تصريح كرد: ضابطين خاص 
يك س��ري پليس هاي تخصصي هس��تند كه جايگاه و 
وظايف آنها در قانون آمده اس��ت. دادستان كل هنوز به 
اجراي آموزش به ضابطين خ��اص ورود نكرده چرا كه 
آيين نامه مربوط به آنها تصويب نشده است. وي با تاكيد 
بر اينكه اينكه مجلس و دولت بايد اعتبار الزم را اختصاص 
دهند، گفت: ضابطين ع��ام در فرآيند تحقيقات نقش 
مهمي دارند و ارايه آموزش به آنها بايد مستمر باشد كه 

اين مساله نياز به تامين اعتبار دارد.
 تذكر در مجلس

با اين همه قوه مقننه در اين ماجرا بي طرف مانده است. 
علي الريجاني كه براي چهارمين س��ال پياپي در حال 
كار كردن با حسن روحاني به عنوان رييس جمهور است 
در حال تجربه يكي از بهترين و آرام ترين روابط ممكن 
ميان قواي مقننه و مجريه است. سوي ديگر ماجرا هم قوه 
قضاييه است كه عالوه بر رابطه فاميلي مشكل آنچناني 
ميان دو قوه وجود نداش��ته اس��ت. با اين حال در هفته 
گذشته مجلسي ها بيشترين تذكرات را در مورد علني 
شدن اختالفات س��ران قوا مطرح كرده بودند. تذكراتي 
كه ديروز حتي به صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
هم كشيده شد. ديروز سيد تقي كبيري، نماينده مردم 
خوي در مجلس ش��وراي اس��المي در تذكري خطاب 
به رييس مجلس گفت: س��ران قوا باي��د از علني كردن 
اختالفات كه خوراك تبليغاتي براي رسانه هاي بيگانه 
و بيگانگان است، خودداري كنند. علي الريجاني رييس 
مجلس شوراي اسالمي در پاس��خ به اين تذكر با خنده 

البته بنده بي تقصيرم.« گفت: »

رييس جمهور در نامه اي به رييس مجلس: 
 منشور حقوق شهروندي 
براي اطالع نمايندگان به 

مجلس رفت
گ�روه سياس�ي| منش��ور حق��وق 
شهروندي يك قدم ديگر به اجرايي تر 
شدن نزديك شده اس��ت. رييس جمهور اعالم كرده 
قرار اس��ت بخش��ي از اين منش��ور را در اليحه اي به 
مجلس ارايه كند. روحاني منشور حقوق شهروندي 
را ۲9 آذرماه امسال رونمايي كرد تا يكي از مهم ترين 
وعده ه��اي انتخاباتي اش به عنوان ي��ك كانديداي 
حقوقدان در انتخابات 9۲ محقق ش��ود. پيش نويس 
حقوق ش��هروندي البته در همان صد روز اول دولت 
تدبير و اميد آماده شد اما رونمايي از نسخه نهايي آن 
به سه سال بعد موكول ش��د. خود رييس جمهور در 
آخرين گفت وگوي تلويزيوني اش دليل اين تاخير را 
دقت و بازبيني هاي مكرر اين منش��ور عنوان كرد. او 
گفت كه مايل بوده ش��خصا براي تدوين اين منشور 
وقت بگذارد و ب��ه همين دليل هم چندين جلس��ه 
ش��خصا با حقوقدان ها برگزار ك��رده و بعد از بحث و 
بررسي روي عبارات و كلمات آن متن نهايي منشور 
را آماده كرده است. همان موقع رييس جمهور اين را 
گفته بود كه اجراي موفق حقوق شهروندي بستگي 
به همكاري دستگاه هاي مختلف دارد و قوه مجريه به 
تنهايي نمي تواند اين موضوع را پيش ببرد. او مشخصا 
از نق��ش حمايتي ق��وه قضاييه و قوه مقننه  س��خن 
گفته بود و اينكه خوب اس��ت بندهاي اين منش��ور 
در مجلس تصويب ش��ود. بر مبناي اصل 1۳4 قانون 
 اساس��ي يكي از وظايف  رييس جمهور ترس��يم خط 
مشي و برنامه است و روحاني هم بر اين مبنا منشور 
حقوق شهروندي را تدوين كرده كه حاال مي تواند در 
هيات دولت تبديل به اليحه ش��ده و به مجلس برود. 
رييس جمهور در آن گفت وگو گفت كه براي اجراي 
حقوق  شهروندي در برخي موارد نياز به اليحه داريم 
كه بايد اليحه تقديم كنيم و حاال نامه رييس جمهور 
به رييس مجلس در راستاي عملي كردن همين وعده 
است. خبر نامه ديروز رييس جمهور به علي الريجاني 
را س��لمان خدادادي، رييس كميس��يون اجتماعي 
مجلس به تسنيم داده است. او گفته كه رييس جمهور 
در نامه خودش »منشور حقوق شهروندي« را براي 
اطالع نمايندگان به پارلمان فرستاده است. هرچند 
كه خدادادي هم مانند بسياري از حقوقدانان معتقد 
است رييس جمهور بايد منشور حقوق شهروندي را 
در قالب اليحه اي به مجلس ارايه كند و منشوري كه 
در دست نمايندگان است بايد تبديل به قانون شود 
و در همين راستا گفته است كه رييس جمهور اعالم 
كرده بخش��ي از اين منشور را در اليحه اي به مجلس 

ارايه مي كند. 

  دريادار حبيب اهلل سياري، فرمانده نيروي دريايي 
ارتش خبر داد: بهره گي�ري از »تاكتيك نبردهاي 

نوين« در رزمايش واليت 95. تسنيم
 امير پوردستان، جانشين فرمانده ارتش جمهوري 
اس�المي ايران از دانش�گاه هوايي شهيد ستاري 
بازديد و از نزديك مراحل آموزش دانشجويان اين 

مركز را مورد ارزيابي قرار داد. ايلنا
 مصطف�ي كواكبي�ان، نماينده مردم ته�ران در 
مجل�س در تذكر ش�فاهي: دولت هر چ�ه زودتر 
اليحه جامع انتخابات را تقديم مجلس كند. باشگاه 

خبرنگاران
 نشس�ت هيات هاي عالي نظارت ب�ر انتخابات با 

الريجاني دوشنبه برگزار مي شود. ميزان
 سفرا و وابستگان نظامي كش�ورهاي خارجي از 
نمايشگاه اقتدار سپاه در عرصه سازندگي بازديد 

كردند. آنا

پيشنهاد تابش براي حل اختالفات روساي سه قوه در جلسات مشترك
نايب رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي بر لزوم طرح اختالفات روساي قوا در جلسات مشترك و دستيابي به راهكارهاي مشخص در اين زمينه تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش اظهار كرد: اختالف نظر 

بين مسوولين و سران قوا مي تواند در جلسات رسمي انجام شود چرا كه كشاندن آن به جامعه هم بر مردم و هم بر دستگاه هاي مختلف و دست اندركاران خدمت رساني به مردم اثر سوء خواهد داشت. وي اضافه كرد: طبيعتا 
اگر يك طرف موضوعي را مطرح كند طرف ديگر الجرم به پاسخگويي است؛ زيرا در غير اين صورت انگار كه مسائل مطرح شده را پذيرفته است اما كال پسنديده نيست كه اين مسائل در ساحت عمومي جامعه مطرح شود. 

بررسي پنج بند از 
سياست هاي كلي برنامه ششم 

در كميسيون نظارت مجمع
جلسه كميس��يون نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بر حس��ن اجراي سياس��ت هاي كلي، به رياست 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني تشكيل شد. به گزارش روابط 
عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين جلسه 
كه عالوه بر اكثر اعضاي كميسيون، سخنگوي دولت و 
رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رييس 
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي، معاون اول 
قوه قضاييه، روس��اي كميته هاي هيات انطباق حقوق 
و شاخص هاي نظارت كميسيون نظارت، رييس ديوان 
عدالت اداري و رييس س��ازمان بازرسي كل كشور نيز 
حضور داش��تند، پنج بند از قانون برنامه ششم توسعه 
كشور، مصوب مجلس شوراي اسالمي از حيث انطباق با 
سياست هاي كلي نظام، مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
كه مقرر شد، مغايرت آنها با سياست هاي كلي در دستور 
كار شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد. 

خبر جديد صادقي در مورد 
محكوميت احمدي نژاد 

محمود صادقي نماينده مردم تهران كه پيش از اين در 
مصاحبه با روزنامه »اعتماد« از احكام صادر شده براي 
محمود احمدي نژاد رييس دولت سابق و اجرايي نشدن 
آنها خبر داده بود روز گذشته در صفحه شخصي خود در 
توييتر در اين مورد نوشت: »بنابر اعالم دادستان ديوان 
محاسبات، دولت سابق 1050 فقره محكوميت مالي و 
غيرمالي داش��ته كه در بخش مالي 1۳0000 ميليارد 

ريال وصول و به خزانه واريز شده است. 

پيشخوان

گزارش روزخبر روزسرخط خبرها

اختالف بين دولت و قوه قضاييه 
خانوادگي است و حل مي شود

دادستان كل كشور: 
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ابراز  اميدواري 
دادستان كل

محمدجعفر منتظري در 
حاشيه مراسم رونمايي 
از كارت ضابطي�ن ع�ام 
دادگس�تري در جم�ع 
خبرن�گاران در خصوص 
اختالف بين مس�ووالن 
دولت و قوه قضاييه گفت: 
اين اخت�الف خانوادگي 
است و متاسفانه دشمن 
آتش بي�ار معركه ش�ده 
است. وي افزود: مسائلي 
ك�ه مط�رح مي ش�ود از 
جنس اختالف خانوادگي 
است؛ باالخره دو برادر و 
دو عض�و يك خان�واده 
اختالفي پيدا كردند كه 
حل مي شود و اميدواريم 
مس�ووالن مانع ش�وند 
كه دش�من از اين مساله 

سوءاستفاده كند.

گروه سياسي| محمدجواد 
الريجاني هرچند رياضيات 
خوان��ده و دبيري س��تاد حقوق بش��ر قوه 
قضاييه را بر عه��ده دارد اما عالقه عجيبي 
ب��ه اظهارنظر در مورد وضعيت هس��ته اي 
كش��ور آن هم در گفت وگو با رس��انه هاي 
اصولگ��را دارد. جمله هاي كليدي اظهارات 
محمدجواد الريجان��ي را در ادامه به نقل از 

تسنيم مي خوانيد: 
  ما نق��ض برجام از ط��رف امريكايي ها را 
به حس��اب دولت مان نمي نويسيم؛ همان 
طور كه درست نيست صدور قطعنامه هاي 
تحريم را به حساب دولت هاي قبل بنويسيم. 
امريكايي ه��ا بس��يار بدعه��دي كردند و 
بدعهدي هايش��ان دنباله تجاوزاتي اس��ت 
كه به حقوق ملت م��ا مي كنند. هم صدور 
قطعنامه هاي تحري��م و هم نقض هايي كه 
امروز در برجام مي ش��ود تيرهايي است كه 
دش��من به منافع نظام ما مي زند. اين نكته 
مهمي در تحليل بدعهدي هاي امريكاست و 
ما بايد آن را در نظر بگيريم و به حساب دولت 

خودمان نگذاريم.
 مذاكرات برجام داراي اش��كاالت اساسي 
اس��ت. اين اش��كاالت حتي قب��ل از اينكه 
امريكايي ه��ا نق��ض عهدي كرده باش��ند 
هم وج��ود داش��ت و به نظر بنده بررس��ي 
اين ايرادات و اش��كاالت يك تجربه بسيار 
مهم در اختيار كش��ورمان قرار مي دهد كه 
مي توان آن تجرب��ه را در چالش هاي آينده 
به كار بست. به طور طبيعي هر كشور مهمي 
مثل ايران چالش هايي پي��ش رو دارد و در 
برخورد با آن چالش ها، بايد از گذش��ته هم 
درس و هم عبرت بگيريم. اينها براي رش��د 
توانمندي نيروهاي ما موثر است؛ بنابراين 
صحبت مچ گيري نيس��ت بلكه صحبت از 
غنابخش��يدن به توانمندي هاي سياسي و 
ديپلماتيك كش��ور و تعامالت بين المللي 
دولتم��ردان ما اس��ت، بحث م��ا روي اين 

غرض است. 
 دوس��تان م��ا اس��تراتژي »برد ���� برد« 
را انتخ��اب كردن��د ولي اين اس��تراتژي به 
هيچ وجه استراتژي درستي در اين مذاكرات 
نبود و نسبت مناس��بي با آن نداشت. بارها 
گفتم كه استراتژي ما بايد رفع تجاوز باشد 
نه برد �� برد؛ اين اس��تراتژي ها ماهيتا آثار 

مختلفي دارند. 
 بعضي هم مي گفتند برجام يك مقدارش 
خوب و يك مقدارش هم بد است. اين تئوري 
يك مقدار خوب و يك مقدار بد، بايد مكيال 
)ترازو( داش��ته باشد. ش��ما بدون ترازو كه 
نمي توانيد بدي ها و خوبي ها را اندازه بگيريد. 
بعضي از دوستان ما هم مي گفتند اين يك 
نوع وزن بدون مكيال است! اين نوع ورود به 

مباحث خيلي بد است. 
 يك كار هس��ت كه بهترين سيگنال را در 
اين موضوع به امريكا مي دهد و اين مشكل 
ما را حل مي كند؛ و آن اينكه بودجه سال 96 
بايد »مانور تحريم« باشد. ما بايد »سيستم 
خودتحريمي« درست كنيم تا امريكا بداند 

ما تا آخر خط ايستاده ايم. 
 ملت ما بايد به امريكا اين پيام را بدهد كه 
»ما خودمان در اموري كه شما مي خواهيد 
از آن ناحيه ما را تحت فش��ار ق��رار دهيد، 
خودمان را تحريم مي كنيم«. اين سيگنال 
ضد برج��ام نيس��ت بلكه عالمت بس��يار 
روش��ني به امريكا مي دهد كه ايران آماده 
اس��ت تا منافع خودش را احي��ا كند. البته 
فكر نكنيد متعاقبش چيز وحشتناكي رخ 
مي دهد، اتفاقا توليد داخلي رونق مي يابد، 
وضعيت اشتغال بهتر مي شود، لذا بايد يك 
مانور خودتحريمي به راه بيندازيم كه البته 
سيس��تم و چارچوب خودش را دارد. اگر ما 
مي خواهيم به امريكايي ها سيگنال بدهيم، 
اين نخستين و مهم ترين كاري است كه بايد 
انجام ش��ود، لذا بودجه 96 را بايد براساس 
مانور تحريم بازس��ازي كنيم. من معتقدم 

روزي كه اين كار را شروع كنيم، شما مسلم 
بدانيد غرب و امريكا عقب نشيني مي كنند. 
 پس از آغاز مانور تحري��م، تمام تخلفات 
امري��كا در نقض برجام را ب��دون هيچ گونه 
تعارف و تسامح، فهرست و پيگيري كنيم. 
آنه��ا االن ما را با سيس��تم مكانيزم ماش��ه 
مي ترس��انند ولي وقتي ما مانور تحريم راه 
انداختيم، ديگر از تحريم نمي ترسيم. مگر 
االن نيمچه آب باريكه اي درست شده است؟ 
فقط رفت وآم��د ديپلمات ها خيلي راحت 
ش��ده كه آن هم خيلي چيز مهمي نيست. 
البته خوب اس��ت ولي مهم نيس��ت و تاثير 

اقتصادي براي مردم نداشته است. 
 اگر ما مانور خودتحريمي را شروع نكنيم و 
از به كار افتادن مكانيزم ماشه بترسيم، دست 
ديپلمات هاي ما در پيگيري تناقضات امريكا 
مي لرزد. چون مي گويند »اگر پيگيري كنيم 
چه مي شود؟ خب، تحريم ها برمي گردد«! و 
اينجا جيغ و فرياد دولتمردان بلند مي شود 
كه اي هوار تحريم ها برگشت و...؛ لذا ما بايد 
اول اين دندان لق را بكنيم و دور بيندازيم؛ 
امريكا بايد مطمئن ش��ود كه هيچ كسي از 

بازگشت تحريم نمي ترسد. 
 باي��د توانمن��دي هس��ته اي مان را احيا 
كنيم. قدم اول در اين زمينه تاس��يس يك 
مركز بزرگ علوم فناوري هس��ته اي است 
كه تحقيقات »به كلي سّري« انجام بدهد. 
اين مركز بايد با پدافند غيرعامل در اعماق 

زمي��ن باش��د و هي��چ الزم هم 
نيست كه به س��ازمان ملل و 

آژانس انرژي اتمي جزييات 
تحقيقات مان را اعالم كنيم. 
م��ا تحقيقات م��ان كامال 
 NPT علمي است و طبق
مي توانيم هرگونه تحقيقاتي 

را انجام بدهيم 
و اين نقض 
م  ج��ا بر

هم نيس��ت. البته آنها مي توانند بپرس��ند 
»شما در داالن چه كاري انجام مي دهيد؟«، 
آن وقت مي توانيم بگوييم »هر وقت ش��ما 
كش��ف كرديد، تخلف است با هم صحبت 
مي كنيم«، اين كامال موضع قانوني و مطابق 

با NPT است. 
 رهبر معظم انقالب فتواي قاطع داده اند 
كه ايران قصد س��اخت بمب اتم ندارد، اما 
كاربرد صنعت هس��ته اي ك��ه فقط بمب 
نيست. انواع مشتقات ديگر هست كه هيچ 
ربطي به بمب ن��دارد و در آن به روي ما باز 
اس��ت. ما نبايد از اين معدن بزرگ چش��م 
بپوش��يم. تكنولوژي هاي عظيمي وابسته 
به فناوري هسته اي هستند كه بايد از آنها 

استفاده كنيم. 
 اگر پاسخي ندهيم يا پاسخ بدي بدهيم، 
امريكايي ها تصور ديگ��ري خواهند كرد و 
تحريم ه��ا را بدون تردي��د ادامه مي دهند. 
چون آنها تازه فكر مي كنند ماس��ت خور ما 
را گير آورده اند. احس��اس مي كنند دولت 
به لط��ف غربي ها ني��از دارد و نيازمند اين 
است كه مثال 5 ايرباس به ما بدهند و غيره. 
اما دول��ت بايد دندان لق همه را بكند و دور 
بيندازد؛ دولت ما بايد بگويد كه آنها يا تمام 
تعهدات شان در برجام را بايد موبه مو انجام 
دهند يا اي��ن ايرباس و بويين��گ هم مال 

خودشان. 
 پيش��نهاد من به دولت آقاي روحاني آن 
است كه اگر ايش��ان مي خواهد بار دوم 
امور كش��ور را به دست بگيرد حتما 
باي��د يك تح��ول بس��يار بنيادي 
در نگرشش به مس��ائل داخلي، 
اقتص��اد و نيروهايي ك��ه به كار 
مي گيرد، داشته باشد و همچنين 
در تص��ورش از صحنه بين المللي 
و دينامي��ك نيروه��ا در اين 
عرصه يك بازنگري 
جدي كند. 

گروه سياس�ي| ايرادات 
اساسي برنامه ششم توسعه 
از ابتدا ت��ا همين حاال كه مجلس��ي ها به 
صورت س��ه ش��يفته و در تمام ايام هفته 
مش��غول كار هس��تند ادام��ه دارد. همان 
ايراداتي كه بسياري از نمايندگان را ترغيب 
كرده بود به كليات اليحه راي منفي بدهند 
و ب��ا وعده و ضمانت ريي��س مجلس براي 
اصالح در زمان بررس��ي جزييات منصرف 
ش��دند. با اين همه اين روزها مجلس��ي ها 

در تالش هس��تند با سرعت تندي بررسي 
اليحه برنامه شش��م كه كميسيون تلفيق 
بودجه مواد بي شماري به آن افزوده است 
را به پايان برس��انند. ديروز نيز در جريان 
بررسي اليحه برنامه ششم علي الريجاني 
كه تالش داش��ت جلوي نمايندگان براي 
مطرح كردن موارد و پيش��نهادات الحاقي 
را بگي��رد در اين م��ورد كنايه اي به رييس 
كميس��يون تلفي��ق برنامه شش��م يعني 
حميدرضا حاجي بابايي زد. ديروز رييس 

مجلس شوراي اسالمي پس از بررسي ماده 
107 اليحه برنامه كنايه اي به حاجي بابايي، 
رييس كميسيون تلفيق برنامه زد و از تعدد 
مواد اليحه انتقاد كرد. به گزارش ايس��نا، 
پس از بررسي و تصويب ماده 107 اليحه 
برنامه ششم توس��عه برخي از نمايندگان 
قصد مطرح كردن مواد الحاقي را داشتند 
كه الريجاني با ش��وخي و خنده خطاب به 
اين عده از نمايندگان گفت: هنوز يك جلد 
كتاب ديگر كه آقاي حاجي بابايي نوشته اند 

باقي مانده است. كنايه الريجاني مربوط به 
تعدد مواد اضافه شده كميسيون تلفيق به 
برنامه ششم توسعه بود كه باعث شده اين 
برنامه در چهار قسمت چاپ و تكثير شود و 
در اختيار نمايندگان و رسانه ها قرار گيرد. 
در حال حاضر پس از سه هفته فشار كاري 
به نمايندگان، بررس��ي اليح��ه برنامه به 
قسمت هاي پاياني دفترچه سوم رسيده و 
هنوز يكي از بخش هاي برنامه به طور كامل 

باقي مانده است. 

بايد »سيستم خودتحريمي« درست كنيم

هنوز يك جلد كتاب ديگر كه آقاي حاجي بابايي نوشته اند باقي مانده است

اظهارات و توصيه هاي هسته اي جواد الريجاني

كنايه الريجاني در مورد اضافه شدن مواد متعدد به برنامه ششم

چهره روز

حاشيه پارلمان

خبرگزاري شبستان


