
الريجاني در ديدار رييس مجلس مالي:  اتحاد ميان كشورهاي اسالمي بسيار حايز اهميت است
رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: اتحاد ميان كشورهاي اسالمي بسيار حايز اهميت است و كنفرانس بعدي بين المجالس اسالمي كه قرار است در كشور مالي برگزار شود، مي تواند تاثير بسزايي در نزديكي فكري 
مسلمانان و جهان اسالم داشته باشد. به گزارش ايلنا، علي الريجاني در ديدار با »ايساكا سيدبه« رييس مجلس ملي خاطرنشان كرد: با رفع تحريم ها عليه ايران، زمينه توسعه همكاري ها با ساير كشور ها فراهم شده است 
و يكي از مهم ترين اين بخش ها استفاده از توانمندي هاي ايران در زمينه ذخاير انرژي باالخص نفت و گاز است. 
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شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و وزارت 
كشور نظر دادند

 سرنوشت مبهم صندلي 
منتخب اول پايتخت در خبرگان
گروه سياس�ي| در هفتم اس��فند ماه 
س��ال گذش��ته نه تخريب هاي پي در 
پي و نه انگليس��ي خواندن ليست خبرگان مردم هيچ 
كدام سبب نشد مردم تهران در راي دادن به آن ليست 
ترديدي به خود راه دهند و با راي ميليوني آيت اللهي را 
راهي مجلس خبرگان كردند كه فكرش را نمي كردند 
كمتر از يك س��ال از آن انتخابات با م��رگ ناگهاني او 
ش��وكه ش��وند. آيت اهلل هاش��مي عمرش تنها به يك 
اج��اس خبرگان پنجم قد داد و ح��اال صندلي مردي 
كه باالتري��ن راي تاريخ خبرگان را از آن خود كرده بود 
خالي اس��ت. در اين ميان اظهارنظرهايي در مورد اين 
صندلي خالي صورت گرفته است. صندلي اي كه اكنون 
بايد با انتخابات ميان دوره اي مشخص شود چه كسي 
بر روي آن خواهد نشس��ت. از يك س��و قائم مقام وزير 
كشور از آمادگي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات 
ميان دوره اي مجلس خب��رگان رهبري در تهران خبر 
داد از سوي ديگر سخنگوي شوراي نگهبان گفته براي 
برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري 
بايد هيات رييسه اين مجلس درخواست كنند و در اين 
ميان يكي از اعضاي مجلس خبرگان مي گويد: به زودي 
براي برگزاري انتخابات ميان دوره اي خبرگان رهبري 
در ته��ران تصميم گيري خواهيم ك��رد. در هر صورت 
احتمال اينكه انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان 
به انتخابات هايي كه پايان ارديبهشت ماه سال آينده در 

تهران رقم خواهد خورد، اضافه شود، بسيار باالست. 
آمادگي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات 

ميان دوره اي جهت جايگزيني »مرحوم هاشمي«
محمدحسين مقيمي، قائم مقام وزير كشور درباره تعيين 
تكليف جايگزين مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
مجلس خبرگان رهبري و اينكه آيا در تهران انتخابات 
ميان دوره اي خبرگان برگزار خواهد شد يا خير، گفت: 
ما آمادگي برگ��زاري انتخابات مي��ان دوره اي مجلس 
خبرگان در تهران را داريم. به گزارش تسنيم وي افزود: 
البته ما »برگ��زاري انتخابات ميان دوره اي خبرگان در 
تهران« را به ش��وراي نگهبان و خود مجلس خبرگان 
پيشنهاد مي كنيم و در صورت موافقت آن، وزارت كشور 
اين آمادگي را دارد كه براي تهران انتخابات ميان دوره اي 
خبرگان نيز برگزار كند. قائم مقام وزير كش��ور تصريح 
كرد: منتظر هستيم پس از پايان ايام درگذشت ارتحال 
آيت اهلل هاشمي اين پيشنهاد را به شوراي نگهبان بدهيم 
و در صورت تاييد، همزمان با انتخابات رياست جمهوري، 
انتخابات مي��ان دوره اي مجلس خبرگان هم در تهران 

برگزار مي شود. 
برگزاري انتخابات ميان دوره اي در تهران منوط به 

درخواست مجلس خبرگان 
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان درباره 
نظر شوراي نگهبان براي برگزاري انتخابات ميان دوره اي 
مجلس خبرگان رهبري براي جايگزيني فرد جانشين 
مرحوم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، گفت: اين مساله 
منوط به پيشنهاد خود اعضاي مجلس خبرگان رهبري 
است. وي افزود: بايد مجلس خبرگان رهبري پيشنهاد 
اين كار را بدهد و ما نيز در شوراي نگهبان اين مساله را 

بررسي كرده و درباره برگزاري آن نظر مي دهيم. 
به زودي، براي برگزاري انتخابات ميان دوره اي 

خبرگان تصميم مي گيريم
عضو خبرگان رهبري گفت: ب��ه زودي براي برگزاري 
انتخاب��ات مي��ان دوره اي خبرگان رهب��ري در تهران 
تصميم گيري خواهيم كرد. سيد احمد خاتمي، عضو 
مجلس خبرگان رهبري درباره تصميم هيات رييس��ه 
مجلس خب��رگان رهبري ب��راي برگ��زاري انتخابات 
مي��ان دوره اي در تهران گفت: هنوز جلس��ه خبرگان 
رهبري براي بررسي اين موضوع تشكيل نشده است. به 
گزارش مهر، وي افزود: به زودي و ظرف روزهاي آينده 
اين جلس��ه تشكيل ش��ده و براي درخواست از وزارت 
كشور نسبت به برگزاري انتخابات ميان دوره اي خبرگان 

رهبري در تهران تصميم گيري خواهد شد. 

    س�ردار س�رتيپ پاس�دار حس�ين س�المي 
فرمان�ده  كل س�پاه: دس�تگيري  جانش�ين 
تفنگداران امريكايي هيمنه اس�تكبار در قلب 

خليج فارس را نشانه گرفت. ايسنا
    سردار فيروزآبادي، مشاور فرمانده معظم كل 
ق�وا: بايد پيروزي حلب را مانند فتح خرمش�هر 
فرض كنيم و از آن خرس�ند باشيم، الحمدهلل با 
پيروزي حلب اتفاقات خوبي در كش�ور سوريه 

رخ داده است. ميزان
   شهاب الدين چاووشي، رييس ستاد انتخابات 
 اس�تان ته�ران از س�لب عضوي�ت 3 ت�ن از 
 اعض�اي ش�وراهاي اس�المي ش�هر و روس�تا 
 در اس�تان ته�ران خب�ر داد و از س�پردن كار 
عمران�ي  ب�ه ح�وزه  ب�ر ش�وراها   نظ�ارت 
به دلي�ل كارك�رد اجتماعي و فرهنگ�ي انتقاد 

كرد. فارس

رييس جمهور در پيامي ب��ا قدرداني از حضور مردم در 
مراسم تشييع و تجليل از آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
تاكيد كرد كه اين حضور، صفحه پرش��كوه ديگري در 
تاريخ پرافتخار ايران رقم زد و وحدت استوار ملي را در 
برابر چشم جهانيان به نمايش گذاشت. به گزارش ايسنا، 
متن پيام حجت االسام والمسلمين حسن روحاني به 

اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مردم شريف و هوشمند ايران
حضور آگاهانه و قدرشناسانه شما در تشييع و تجليل 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني خدمتگزار فداكار مردم و 
انقاب و ي��ار وفادار امام و رهبري، صفحه پرش��كوه 
ديگري در تاريخ پرافتخار اي��ران را رقم زد و وحدت 
اس��توار ملي را در برابر چش��م جهاني��ان به نمايش 
گذاش��ت. زبان از سپاسگزاري اين حضور و حمايت، 
قاصر است و تنها تاش پيگيرتر دولت را در خدمت به 
مردم و جديت بيشتر در پيمودن راه اعتدال و پرهيز از 
افراط -كه گوهر انديشه و عمل آن مجاهد در راه حق 

بود - قدرداني عملي از حماسه حضورتان مي داند. 
حسن روحاني،  رييس جمهوري اسالمي ايران

گروه سياسي|» تا كه بوديم نبوديم كسي/كشت ما را 
غم بي همنفسي/ تا كه رفتيم همه يار شدند/خفته ايم 
و همه بيدار ش��دند/ قدر آيينه بدانيم چو هست/نه در 
آن وقت كه افتاد و شكست« اين شعر از اقبال الهوري 
را درست در نخس��تين ش��ب پس از رحلت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني، علي اكبر ناطق نوري در انتقاد از 
رفتار رسانه ملي در قاب تلويزيون خواند و گفت: »آقاي 
هاشمي تا بود مي گفتند او اينچنين و آنچنان است اما 
بعد از خبر درگذشتش اگر همه شبكه هاي صداوسيما 
از او تجليل كنند فايده اي ندارد چرا كه هاشمي رفته 
است.« برهه هاي سخت كه مي رسد نگاه ها همه به يك 
سو مي رود. به عملكرد سازمان عريض و طويلي كه در 
تمام اين سال ها هيچ كس از عملكرد آن راضي نبوده 
است. كمتر جناحي است كه از عملكرد آن راضي باشد 
و لب به انتقاد از آن نگش��ايد. با اين همه وقتي شايعه 
رحلت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني پيچيد نگاه ها به 
شبكه هاي خبري رس��انه ملي بود. شبكه هايي كه به 
يك زيرنويس س��اده اكتفا كردند. ب��ا اين همه كمي 
بعدتر صدا و س��يما تغيير روي��ه داد. همه برنامه هاي 
خبري مملو از آيت اهلل بود. تصاويرش، سخنراني هايش 
و نشست هايي با چهره هايي كه آيت اهلل را مي شناختند 
تا از ويژگي هاي شخصيتي او بگويند. مردي كه ديروز 
غايب بزرگ برنامه هاي صدا و سيما بود حاال در تمام 
شبكه ها حضور داشت. آن گونه كه صداي تحير همه 
بلند ش��د كه صدا و سيما حاال چرا به يكباره با آيت اهلل 
مهربان ش��ده اس��ت؟ انتقادات از همان شب ابتدايي 
رحلت آيت اهلل آغاز شد. ش��بي كه رييس رسانه ملي 
براي تسليت به حس��ينيه جماران رفت و با انتقادات 
همراه با س��وگواري فاطمه هاشمي رفسنجاني دختر 
ارش��د آيت اهلل هاشمي روبه رو ش��د. كمي بعدتر هم 
بي توجهي هاي ابتدايي صدا و س��يما به درگذش��ت 
آيت اهلل موجب ش��د كه انتقادات از رس��انه ملي اوج 
بگيرد. با اين حال نكته ديگر اين بود كه صدا و س��يما 
به صورت ناگهاني شروع به پخش برنامه هاي متعدد 
خبري در مورد آي��ت اهلل ك��رد؛ برنامه هايي كه حاال 
ش��ايد از نگاه خيلي ها نه تنها موثر نبود بلكه داغ ها را 
هم تازه مي كرد. مراس��م باشكوه تشييع پيكر آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني اما وجهه ديگري از نارضايتي مردم 
از رسانه ملي را به تصوير كشيد. جايي كه برخورد مردم 
با خبرنگاران رسانه ملي تبديل به يك برخورد انتقادي 
ش��د و كمي بعدتر كم كاري رس��انه ملي در به تصوير 
كشاندن مستقيم مراسم تشييع با انتقادات بسياري 
مواجه شد. هرچند كه علي عسگري در حاشيه مراسم 
تش��ييع در پاس��خ به انتقادات اعام كرده بود كه اين 
انتقادها را روي چش��م مي گ��ذارد و نقايص را اصاح 
مي كند ام��ا در روزهاي اخير همچ��ون هر موقعيت 
ديگري، نارضايتي ها از رس��انه اي كه قرار اس��ت ملي 
باشد اوج بسيار گرفته و معلوم نيست اين رسانه براي 

اصاح اين نواقص چه برنامه اي دارد. 

فائزه هاش��مي در مورد برگزاري مراس��م هاي ترحيم 
آيت اهلل هاش��مي گفت: تا روز يكشنبه مراسم ديگري 
در تهران نداريم. فردا عازم كرمان هس��تيم و يكشنبه 
در حرم امام مراس��مي برگزار مي شود. به گزارش ايلنا، 
فائزه هاشمي در پاسخ به سوال پزشك هال احمر كه 
حال وي را پرسيد، گفت: با صحنه اي كه اين چند روز و 
به خصوص ديروز)سه شنبه( از مردم ديدم االن خوب 
هستم. او در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در مورد برگزاري 
مراسم هاي ترحيم آيت اهلل هاشمي گفت: تا روز يكشنبه 
مراسم ديگري در تهران نداريم. فردا عازم كرمان هستيم 

و يكشنبه در حرم امام مراسمي برگزار مي شود. 

گروه سياس�ي| جلس��ات فش��رده و 
طوالني مجل��س و نماين��دگان براي 
تصويب برنامه ششم توس��عه در مراحل پاياني است و 
كم كم موضوعات ديگر كه در نوبت رسيدگي نمايندگان 
بودن��د در دس��تور كار مجلس قرار خواه��د گرفت. از 
جمله چند اس��تيضاح كه مشغول شدن نمايندگان به 
برنامه شش��م آنها را از تب و تاب انداخت اماحاال دوباره 
طرح آنها قوت گرفته اس��ت. طرح استيضاح وزير راه و 
شهرس��ازي كه بعد از موضوع تصادف قطار در سمنان 
جدي ش��د همچنان در اولويت نماين��دگان قرار دارد. 
اين را بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس به 
مهر گفته است. به گفته او با اينكه امضاهاي متقاضيان 
استيضاح آخوندي از تعداد اوليه كمتر شده، اما همچنان 
حد نص��اب مطرح ش��دن اس��تيضاح را دارد. قرار بود 
كميسيون عمران سه شنبه گذشته جلسه فوق العاده اي 
براي بررسي اين اس��تيضاح برگزار كند. اما درگذشت 
ناگهاني آيت اهلل هاشمي و تعطيلي اين روز براي مراسم 
خاكس��پاري آيت اهلل اين جلس��ه را هم تعطيل كرد تا 
سرنوشت گفت وگوي متقاضيان استيضاح با وزارت راه 
مبهم بماند. نعمتي هم در اين باره گفته اس��ت كه من 
از پيگيري كميسيون عمران در اين باره بي اطاعم، اما 
پس از اينكه بررسي اليحه برنامه ششم در مجلس تمام 
شود، اين موضوع مي تواند در دس��تور كار قرار بگيرد. 
عاوه بر اين استيضاح دانش آشتياني، وزير علوم موضوع 
ديگري بود كه از حدود دو هفته پيش جدي تر شده بود 
اما ظاهرا متقاضيان اين استيضاح براي پيگيري آن به 
جمع بندي نرسيده اند. با اين حال اما پاي يك استيضاح 
جديد هم در ميان است. آن طور كه نعمتي گفته است 
اخيرا طرح استيضاح چيت چيان، وزير نيرو با 40 امضا 
تقديم هيات رييسه مجلس شده كه هيات رييسه نيز 
آن را به كميس��يون ارجاع داده است. به گفته نعمتي 
محورهاي مدنظر متقاضيان استيضاح عمدتا موضوع 
مديريت منابع آب و وضعيت س��دهاي كشور است. با 
همه اينها حتي اگر استيضاحي به صحن علني مجلس 
برس��د اما با توجه به زمان باقيمانده از كار دولت بعيد 
است نمايندگان راي عدم اعتماد به وزراي دولت بدهند. 

پيشخوان

پارلمان

راه اعتدال را باجديت
پيگيري مي كنم

 انتقادهاي روزافزون 
از يك رسانه

فائزه هاشمي رفسنجاني: 
تا روز يكشنبه مراسم ختمي 

در تهران نداريم

سرنوشت مبهم استيضاح ها

سرخط خبرها سوژه روز گزارش روز

چرا مجلس براي 
گفت وگوي ملي 

مناسب است؟
گروه ه�اي سياس�ي در 
مجلس حض�ور دارند و 
هم�ه نحله ه�اي فكري 
و اقوام ايران�ي و پيروان 
اديان و مذاهب زير سقف 
مجل�س هس�تند و اين 
مي توان�د الگوي�ي براي 
گفت وگوي ملي در ساير 
بخش ها ش�ود. اگ�ر در 
مجلس ك�ه نخب�گان و 
منتخبين م�ردم از همه 
جناح ه�ا حض�ور دارند 
اين امر تحقق پيدا كند، 
مي ت�وان به تس�ري آن 
ب�ه خ�ارج از مجلس هم 

اميدوار بود.

گ�روه سياس�ي| حقوق ه��اي 
نجوم��ي همچن��ان اصلي تري��ن 
دغدغه  مراجع عظام تقليد هستند؛ موضوعي كه 
اگرچه نهادهاي نظارتي به شدت دنبال متخلفان 
آن بوده و پرونده هايي را براي رس��يدگي تشكيل 
داده و حتي گفته مي ش��ود گزارش هايي در اين 
زمينه به قوه قضاييه اراي��ه كرده اند، اما همچنان 
بي خبري از نتاي��ج آن نگراني هاي مراجع تقليد 
را به همراه داشته اس��ت. آيت اهلل مكارم شيرازي 
از مراجع عظام تقليد با بي��ان اينكه هر روز تعداد 
زيادي نامه مي آيد كه تبديل به پرونده هاي چند 
ساله مي شود و در جلسه استفتاء به آن رسيدگي 
مي شود، پراكنده كاري را يكي از مشكات جامعه 
ذكر كرد و گفت: نهادها به ص��ورت جداگانه كار 
مي كنند، يك��ي از مثال ها حقوق ه��اي نجومي 
است. دولت، دستگاه هاي اطاعاتي و دادگستري 

جداگانه كار كرده و اين در حالي اس��ت كه مساله 
حقوق هاي نجومي وج��دان جامعه را جريحه دار 
كرده و مردم منتظر هستند به جايي برسد، ولي 
هنوز به جايي نرسيده است. آيت اهلل مكارم شيرازي 
خاطرنشان كرد: نمايندگاني بايد از دستگاه هاي 
مختلف جمع شوند و مساله را حل كنند، ولي هنوز 
به جايي نرسيده و ضروري است نمايندگان نهادها 
در جلس��اتي مشترك مش��كل را حل كنند. وي 
يادآور شد: در زمينه مساله سوء استفاده هاي مالي 
كان بايد نهادهاي اطاعاتي، دولت و دستگاه هاي 
قضايي نماينده بفرس��تند و در جلسه اي تعيين 
تكليف كنند و اطاعات آنها را در اختيار بگذارند 
تا پرونده كامل شود و در مساله قاچاق نيز بايد اين 

مساله صدق كند. 
اسالم دين اعتدال است

به گزارش فارس قم، آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي 

در درس خارج فقه خود كه در مس��جد اعظم قم 
برگزار شد، با اشاره به حديثي از پيامبر اكرم)ص( 
گفت: كسي كه دنيا را براي آخرت ترك مي كند و 
كسي كه آخرت را براي دنيا ترك مي كند، انسان 
خوبي نيس��ت، بنابراين فرد بايد ه��ر دو جنبه را 
رعايت كند. وي خاطرنش��ان كرد: اس��ام دين 
اعتدال اس��ت، به اين معنا نيس��ت كه فرد تارك 
دنيا باش��د، نگاه به دنيا و آخرت مستقل نيست، 

بلكه متفاوت اس��ت دنيا ابزاري اس��ت كه 
فرد را ب��ه آخرت مي رس��اند. اين مرجع 
تقليد با بيان اينكه مسلمان واقعي كسي 
اس��ت كه به دنيا و آخ��رت نگاه مي كند، 
گفت: اين فرد بايد ب��ه دنيا به عنوان ابزار 
و به آخ��رت به عنوان ه��دف نگاه كند. 

وي خاطرنش��ان كرد: اگر فرد 
دنيا را مس��تقل مش��اهده 

كند، هدف جم��ع آوري ثروت مي ش��ود، اگر به 
عنوان ابزار مشاهده كند، بايد فكر كند كجا اموال 
مصرف مي ش��ود و مصارف خير را آماده مي كند 
چنين فردي دنبال حال و حرام اس��ت. آيت اهلل 
مكارم  ش��يرازي اضافه كرد: كس��ي كه مستقل 
فكر مي كن��د كاري به حال و حرام ن��دارد، اگر 
خودمان و ملت به اي��ن حديث عمل كنيم، براي 
اصاح جامعه كافي اس��ت. وي ب��ا بيان اينكه 
برخي افراد هس��تند كه تنبل��ي كرده و 
كار نمي كنن��د، گفت: براس��اس اين 
حديث افراد دنياپرست كنار مي روند 
و تنها كساني مي مانند كه دنيا را براي 
رسيدن به آخرت مي خواهند، بايد در 
نظر داشت دنيا پل، مزرعه و مركب است. 
آي��ت اهلل مكارم ش��يرازي يادآور 
شد: هر كس��ي به اندازه توان 

بايد در جامعه كار كند، كس��اني كه سربار جامعه 
مي شوند، افراد مناس��بي نيستند، جوانان بدانند 
كار عار نيس��ت، البته مسووالن نيز بايد كار توليد 
كنند. استاد حوزه علميه قم تصريح كرد: بسياري از 
پشت ميزنشين ها بيكار هستند، عده اي بيكارهاي 
نامريي در جامعه هس��تند كه فكر مي كنند كار 
دارند. وي با بيان اينك��ه هر فرد بايد هر كاري كه 
براي جامعه مفيد اس��ت انجام دهد، گفت: امر به 
معروف و نهي از منكر هدايت افكار جامعه و مبارزه 
با افكار و مفاسد از وظايف طاب است، بايد در نظر 
داش��ت كار معنوي مهم تر است، اينكه فرد طلبه 
درس و تبليغ نمي رود و تنها از ش��هريه استفاده 
مي كند، درست نيس��ت. آيت اهلل مكارم شيرازي 
خاطرنش��ان كرد: اينكه برخي جوانان مي توانند 
كاري انجام دهند ولي خودداري مي كنند و وابسته 

به پدر و مادر خود هستند، امري  ناپسند است. 

گ�روه سياس�ي| ديوان 
محاسبات كشور يكي از سه 
نهادي است كه وظيفه پيگيري حقوق هاي 
نامتع��ارف را برعه��ده دارد. اگرچه در اين 
مي��ان اعتراضات زيادي ب��ه نحوه عملكرد 
اين ديوان در برخورد با اين پرونده ش��كل 
مي گيرد و آنها همواره محكوم به كم كاري 
مي شوند، اما رييس آن تمام اين مشكات 
را در ع��دم وجود نظام هوش��مند مي داند. 
نظام هوشمندي كه به گفته عادل آذر اگر 
وجود داشت، بايد هشدارها را پيش از اين به 
مديران مي دادند تا چنين تخلفاتي از سوي 
آنان انجام نگيرد. اين حرف عادل آذر البته 
او را به س��مت مواد قانوني مي برد كه هنوز 
هم ش��ك و ش��بهات موجود بر سر تخلف 
بودن دريافت هاي اينچنيني را رفع نكرده و 
نظرات خبرگان حقوقي و حسابداري نيز در 

اين مورد مخالف هم هستند. 
برداشت هاي متفاوتي از بندهاي قانوني 

به دست آمد
ريي��س ديوان محاس��بات كش��ور بر لزوم 
توجه به سيستم هاي هوشمند حسابداري 
و حسابرس��ي تاكيد كرد و گفت: در بحث 
حسابرسي حقوق هاي نجومي كاري نداريم 
به چه كساني ظلم شد و چقدر حق يا ناحق 
بود اما، اگر نظام هاي هوشمند مستقر بود دو 
سال پيش بايد هشدارها را به مديراني كه از 
آنها غارت گر نام برديم مي داديم. عادل آذر 
در ادامه با بيان اينكه بايد سياه چاله ها را در 
نظام بودجه ريزي از بين ببريم، يادآور شد: 
»در ديوان محاسبات سه گروه حقوقدان و 
حسابرس خبره گذاشته ايم كه برداشت هاي 
متفاوتي از بندهاي قانوني دارند«. اين جمله 

عادل آذر در واقع همان چيزي است كه بارها 
از زبان دولتمردان مطرح شد و آنان هرچه 
گفتند كه اين پرداخت ها طبق قوانين انجام 

شد، كسي قايل به پذيرش نبود. 
يكي از گرفتاري هاي ديوان نظرات 
مختلف سازمان هاي نظارتي است

ريي��س  دي��وان محاس��بات همچنين به 
موضوع چفت هاي نظارتي اش��اره كرد و از 
نظ��رات مختلف نهاده��اي نظارتي گايه 
داشت. او اينگونه نظارت ها را به عنوان يكي 
از گرفتاري هاي ديوان در بحث حقوق هاي 
نجومي دانست و گفت: هر سازمان نظارتي 
مدي��ر را فراخوانده و هر ك��دام نظري داده 
است؛ هماهنگي و چفت بودن دستگاه هاي 
نظارتي مهم است. رييس ديوان محاسبات 
ادام��ه داد: چق��در خ��وب ب��ود در م��ورد 
حقوق هاي نجومي ي��ك گزارش با امضاي 
س��ه قوه تهيه و با تفس��ير منتشر مي شد. 
آذر همچنين بر ضرورت توجه به س��امانه 
نظارتي هوشمند حسابرسي و آموزش هاي 

پيشگيرانه مديران تاكيد كرد. 
يكي از ظلم ها به نظام اين است كه 

مي گويند فساد سيستمي شده است
رييس ديوان محاس��بات كش��ور به فساد 
سيس��تمي اش��اره كرد و گف��ت: »برخي 
مي گويند فس��اد در ايران سيستمي شده 
و اين يك��ي از ظلم هايي اس��ت كه به نظام 
جمهوري اس��امي ايران مي شود، اين باور 
ش��ده كه من آن را قبول ندارم و آمار اسناد 
در اين زمينه وجود دارد«. به گزارش ايرنا، 
عادل آذر روز چهارش��نبه در همايش ملي 
استانداردهاي حس��ابداري بخش عمومي 
افزود: مرحوم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 

هميشه مي گفتند مردم خودشان بهترين 
ناظران هستند و كارها را به مردم بسپاريد، 
آنها مي دانند چگونه از اموال خود نگهداري 

كنند. 
چرا با داشتن همه دستگاه هاي نظارتي 

اتفاقات عجيب و غريب مي افتد؟
عادل آذر با بيان اينكه براس��اس تحقيقات 
انج��ام ش��ده در برخ��ي كش��ورها اگ��ر 
دس��تگاه هاي نظارت��ي نبودن��د تخلفات، 
انحرافات و فس��ادها ت��ا 200 برابر افزايش 
مي يافت ك��ه در ايران اگر اين دس��تگاه ها 
نبودن��د ت��ا 100 درصد افزايش را ش��اهد 
بوديم، يادآور شد: در حوزه نظارت مشكات، 
گرفتاري و آس��يب هايي داريم البته كسي 
منكر وجود دس��تگاه هاي نظارتي نيست. 
آذر خاطرنشان كرد: طيف هايي وجود دارند 
كه اگر دستگاه هاي نظارتي نباشند حداقل 
هزينه هاي جاري را نداريم. وي با طرح اين 
س��وال كه چرا با داشتن همه دستگاه هاي 
نظارتي اتفاقات عجيب و غريب و فسادهاي 
مالي در كشور ما مي افتد؟ گفت: براي حل 
اين موضوع بايد اقداماتي را دنبال كنيم كه 

چالش ها و آسيب ها اتفاق رخ ندهد. 
چرا نمي توانيم نقش جلوگيري از فساد 

را خوب ايفا كنيم
آذر ب��ا بي��ان اينكه نظ��ام حس��ابداري و 
حسابرس��ي در حاكميت و بخش عمومي 
درست شده اند كه حكومت نيكو، شايسته 
و خ��وب اتف��اق بيفت��د و م��ردم، وكالت، 
پاسخگويي و نظارت و جلوگيري از فساد و 
انحراف را به ما داده اند اما چرا نمي توانيم اين 
نقش را خوب ايفا كنيم؟ تصريح كرد: براي 
تقويت كار نظارت��ي و مقابله با چالش هاي 

اين حوزه باي��د به دو بخش زيرس��اخت و 
چفت شدن دستگاه ها در نظام توجه كنيم. 
در بخ��ش زيرس��اخت هم��ه واقعيت اين 
اس��ت كه همچنان نظام هاي كنترل هاي 
داخلي دستگاه هاي اجرايي يا كامل مستقر 
نشده يا باوري به آن وجود ندارد و شكلي را 
آنها مس��تقر كردند البته اين صددرصدي 
نيست هرچند بررس��ي هاي ما غلبه اينها 
را نش��ان مي دهد. رييس ديوان محاسبات 
كش��ور گفت: كيفيت اس��تقرار نظام هاي 
حسابداري بخش عمومي نيز محل بحث و 
نقد است؛ روي كاغذ چيزهاي خوبي داريم 
اما در اجرا گرفتاري ها زياد است. عادل آذر 
همچنين به بحث اس��تقرار مكانيسم هاي 
نظام بودجه ريزي اش��اره ك��رد و افزود: اگر 
نظام بودجه ريزي را مس��تقر كنيم حداقل 
ب��ه لحاظ ش��فافيت گام هاي بلن��دي را بر 
مي داري��م و ريخت و پاش ه��ا و هدر رفت 
هزينه ها و دوب��اره كاري و موازي كاري ها را 
كاهش مي دهيم. وي ادامه داد: كنترل هاي 
فردي و انساني ديگر جواب نمي دهد و بايد 

نظام هايي را مستقر كنيم كه در اين زمينه 
به ما كمك كنند. مكانيسم هاي مدرن بايد 

در دستگاه هاي اجرايي مستقر شوند. 
نام آيت اهلل هاشمي به فهرست 

شخصيت هاي ماندگار اضافه مي شود 
رييس ديوان محاسبات در بخش ديگري از 
سخنان خود ضمن تسليت رحلت آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني ريي��س فقيد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: رحلت ايشان 
آنچنان ب��زرگ و عظيم بود كه دش��منان 
ايش��ان را به اي��ن واقعيت وادار ك��رد كه از 
وصف و نيكي آيت اهلل هاشمي بگويند. آذر 
به كتابي در رشته مديريت درباره سرنوشت 
100 شخصيت تاريخ ساز جهان اشاره كرد 
و افزود: اين ش��خصيت ها ماندگار و بزرگ 
هس��تند و نام آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
نيز قطعا به اين شخصيت ها اضافه مي شود. 
وي ادامه داد: اين شخصيت ها از خودشان 
مي گذرند و در تصميم گيري ها و حركت ها 
و بحث ها هيچ محاس��به اي ب��راي منافع 
شخصي خود ندارند و هدف شان مردم است. 

حقوق هاي نجومي وجدان جامعه را جريحه دار كرده است

در حقوق هاي نجومي كاري نداريم به چه كسي ظلم شده است

آيت اهلل مكارم شيرازي: 

رييس ديوان محاسبات: 

چهره روز

خبر روز

اصاح طلبان مجلس طرح 
گفت وگوي ملي را عملياتي 
كرده ان��د. اين خب��ر مهمي اس��ت. آن هم 
درس��ت در زماني كه س��ايه بهت و نگراني 
از درگذشت ناگهاني آيت اهلل هاشمي هنوز 
بر فضاي سياس��ي كش��ور و بيشتر فضاي 
سياس��ي اصاح طلب��ان و اعتدال گرايان 
س��نگيني مي كند. هنوز كاره��اي نكرده 
زيادي هست كه بودن مرد معتدل سياست 
مي توانست پشتوانه خوبي براي انجام آنها 
باش��د. به خصوص كه باز ك��ردن گره هاي 
سخت )اگر نگوييم كور( سياسي ايران بعد 
از رويدادهاي 88 راهي است كه تصور انجام 
آن بدون وجود هاش��مي دش��وار است. اما 
حاال اصاح طلبان مجلس بخش��ي از كار را 
دست گرفته اند و طرح گفت وگوي ملي را با 
تشكيل يك كميته تخصصي در فراكسيون 
اميد آغ��از كرده اند. نهالي كه اصاح طلبان 
و اعتدالگرايان بعد از انتخاب��ات 92 با راي 
مردم كاش��تند آنقدر قدرتمند ش��ده كه 

مستقل از چهره ها و شخصيت هاي سياسي 
باز هم مي تواند به راه خ��ودش ادامه دهد. 
بي سبب نبود كه هاشمي در ارديبهشت ماه 
امس��ال در رونمايي از كتاب زندگي و زمانه 
خ��ودش گفته ب��ود »حاالك��ه مملكت به 
اينجا رسيده و مردم به اين سطح از آگاهي 
رسيده اند، الحمدهلل مي توانم راحت سر بر 
بالين مرگ بگذارم«. خبر تش��كيل كميته 
تخصصي گفت وگوي ملي در فراكس��يون 
اميد را احمد مازن��ي نماينده اصاح طلب 
تهران به ايسنا گفته اس��ت. او خودش 28 
مهرماه در نخس��تين نطق رس��مي اش در 
مجلس از ضرورت وج��ود اين گفت وگو در 
ميان نمايندگان مجلس س��خن گفته بود. 
پس از آن هم محمدرضا عارف به »اعتماد« 
گفت كه طرح اعتماد س��ازي و گفت وگوي 
اصاح طلبان با نظام را ادام��ه مي دهد و از 
گفت وگو با اصولگرايان اس��تقبال مي كند. 
گفت وگو درب��اره بهبود معيش��ت مردم و 
همين طور چالش هاي فرهنگي دو اولويتي 
بود كه در آن گفت وگو عارف از آنها به عنوان 
محورهاي گفت وگو ميان دو جناح سياسي 

كشور نام برد. 
احمد مازني از همان زمان به دنبال عملياتي 
كردن پيش��نهاد خودش ب��ود و چند وقت 
قب��ل هم ب��ه »اعتماد« گفت ك��ه در حال 
تكميل و تدوين نهايي طرح اين گفت وگو 
با محمدرضا عارف است. حاال هم جزييات 
بيشتري از آن را توضيح داده است. آنها گام 
اول را از خود پارلمان برداشته اند. مازني به 
ايسنا گفته اس��ت به اين دليل گفت وگو را 
از پارلمان قرار است ش��روع كنند كه همه 
گروه هاي سياسي در مجلس حضور دارند و 
همه نحله هاي فكري و اقوام ايراني و پيروان 
اديان و مذاهب زير سقف مجلس هستند و 
اين مي تواند الگويي براي گفت وگوي ملي 
در ساير بخش ها ش��ود. اگر در مجلس كه 
نخبگان و منتخبين مردم از همه جناح ها 
حض��ور دارند اين ام��ر تحقق پي��دا كند، 
مي توان به تس��ري آن به خ��ارج از مجلس 

هم اميدوار بود. 
به اعتقاد مازني گفت وگو راه حل مشكات 
كش��ور و تنازعات حاكم بر فضاي سياسي 
است. او معتقد اس��ت جامعه ما به صورت 

تاريخي ب��ه جامعه اي تبديل ش��ده كه در 
آن تك گوي��ي و مونول��وگ وج��ود دارد و 
ديال��وگ در آن ضعيف اس��ت؛ ريش��ه آن 
ه��م در روش ه��اي آموزش��ي و تربيتي ما 
ايراني هاس��ت. پيش ف��رض گفت وگو اين 
اس��ت ك��ه دو ط��رف اختافات��ي دارند و 
واقعيت اخت��اف را مي پذيرند و درباره آن 
گفت وگو مي كنند. و به گفته مازني اين نگاه 
است كه مي تواند كليد قفل گرفتاري هاي 
مختلف معيش��تي، اقتصادي، اجتماعي و 

سياسي باشد. 
قانون اساسي، انديشه هاي امام و 

رهبري مباني طرح گفت وگوي ملي
اما مبان��ي و روش اين گفت وگو چه خواهد 
ب��ود؟ مازني به اين س��وال اينطور پاس��خ 
داده كه قانون اساس��ي، انديشه هاي امام و 
سياست هاي اباغي رهبري مباني تعريف 
ش��ده در طرح گفت وگوي ملي هس��تند و 
هر كس اين س��ه مبنا را قبول داشته باشد، 
مي تواند وارد فضاي گفت وگو ش��ود. اما در 
اين طرح روش گفت وگ��و به خرد جمعي 
واگذار ش��ده و ب��ه گفته مازن��ي مي تواند 
روش ه��اي مختلف��ي از جمله تش��كيل 
فراكسيون يا كميسيون يا هسته گفت وگو 
ب��راي آن پيش بيني ش��ود ي��ا اينكه كل 
نمايندگان با حضور بزرگان فراكسيون هاي 
سياس��ي در يك برنامه منظم و منس��جم 
گفت وگو كنند و به توافق برسند يا اينكه از 
هر فراكسيون چند نفر معرفي شوند و جمعي 

به اين منظور تشكيل شود. 
گفت وگو با شخصيت هاي تاثيرگذار 

جناح هاي مختلف در خارج از مجلس
احم��د مازني اي��ن را هم گفته اس��ت كه 
پيش نوي��س ط��رح گفت وگ��وي ملي بر 
اس��اس مش��ورت با چهره هاي��ي همچون 
عارف، علي الريجان��ي و برخي نمايندگان 
تهيه شده و آنها اين طرح را تاييد كرده اند. 
ب��ه ع��اوه اصولگراي��ان، اصاح طلبان و 
اقليت ه��اي دين��ي و مذهبي ه��م از اين 
طرح استقبال كردند. مازني براي پيشبرد 
اين طرح ب��ا چهره هاي سياس��ي بيرون از 
مجلس هم گفت وگوهايي داش��ته اس��ت. 
گفت وگ��و ب��ا ش��خصيت هاي تاثيرگذار 
جناح ه��اي مختلف از جمل��ه حدادعادل، 
ناطق نوري، موسوي خوييني ها، سيدهادي 
خامن��ه اي، س��يد محمود دعاي��ي، كاظم 
موس��وي بجنوردي و حتي ارتباط و تعامل 
ب��ا برخي مقامات و ش��خصيت هاي علمي 

و فرهنگي و پيشكس��وتان حوزه سينما و 
موسيقي انجام شده و ادامه خواهد داشت. 

مازني هم مانند بس��ياري از سياستمداران 
اص��رار دارد ك��ه باي��د از ايج��اد فضاي دو 
قطب��ي پرهي��ز كرد و ب��راي همي��ن از به 
رسميت ش��ناختن تفاوت ها سخن گفته 
اس��ت. او مي گويد مي توان ب��ا پذيرش اين 
اختاف نظرها به ش��أن هنري هنرمندان 
احترام گذاش��ت و بر همين اساس موضوع 
تجليل از اس��تاد ش��جريان در جش��نواره 

موسيقي را مطرح كرد. 
هرچه هست حاال به گفته مازني با تشكيل 
كميت��ه تخصص��ي گفت وگ��وي ملي در 
فراكس��يون اميد پيگيري اهداف اين طرح 
جنبه واقعي تري به خودش گرفته اس��ت. 
كميته اي كه قرار اس��ت به رياس��ت دكتر 
عارف و با حض��ور تع��دادي از نمايندگان 
فراكسيون اميد از جمله خود مازني و فتحي، 
وكيلي، حسين زاده، شيخ، حيدري، عابدي و 

طيبه سياوشي تشكيل شود. 
ام��ا در حالي موض��وع گفت وگ��وي ملي 
نخستين گام هاي خودش را در فراكسيون 
امي��د برم��ي دارد ك��ه دو ش��ب قبل هم 
رييس جمهور پي��ام مهمي دراي��ن رابطه 
داش��ت و از ضرورت گفت وگو و آشتي ملي 
س��خن گفت. روحاني كه اي��ن روزها يك 
حام��ي ب��زرگ را از دس��ت داده و دولت او 
به گفته جهانگيري، مع��اون اولش بي پناه 
شده اس��ت بعد از برگزاري مراسم تشييع 
و خاكس��پاري آيت اهلل هاشمي در صفحه 
توييتر خودش نوشت: »امروز براي وداع با 
آن مرد تاريخ ساز همه آمده بودند؛ بياييم از 
اين فضا براي دوستي، آشتي و وحدت ملي 

استفاده كنيم. به جاي ديوار پل بسازيم.«
آش��تي ملي خواس��ته اي اس��ت كه همه 
اصاح طلب��ان و اعتدال گرايان بر آن تاكيد 
مي كنند و بع��د از رويدادهاي س��ال 88 و 
ايجاد شكاف هاي عميق سياسي در كشور 
به دنبال ايجاد و تقويت آن هستند. بزرگان 
اصاح طل��ب و آيت اهلل هاش��مي در دوران 
حيات��ش تاش زي��ادي ب��راي تحقق اين 
خواسته كرده اند هرچند هنوز آن نتيجه اي 
كه بايد حاصل نشده است. با اين حال آنچه 
آيت اهلل هاش��مي در زم��ان حياتش براي 
تحقق آن تاش كرد در مراسم خاكسپاري 
او نمود بيشتري يافت. آيا گره كوري كه در 
حيات هاشمي گشوده نشد بعد از درگذشت 

او باز خواهد شد؟ اصاح طلبان اميدوارند. 

راه گفت وگوي ملي هموار مي شود
مجلس دهمي ها به دنبال طرح آشتي ملي

گروه سياسي
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