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ëëسرمقاله«بازهمدانهدرشتها»،مسیحمهاجری
یــک ارزیابــی منصفانــه نشــان میدهد بــه توصیه اکیــد امام
دگرخوان
خمینــی عمل نشــده و نــه تنها عدالــت در جامعــه ما حاکم
نیســت بلکه هر لحظه ب ه ســوی بیعدالتی بیشــتر و اختالف
طبقاتــی شــدیدتر به پیش میرویــم .اینکه عــدهای از عناصر
غیرحکومتی بتوانند با اســتفاده از رانتهــا به هزارها میلیارد
تومان ثروت برســند و عدهای زیر خط فقر باشــند ،برای جامعه انقالبی و اســامی
ما یک لکه ننگ بزرگ اســت .ننگ بزرگتر این اســت که در میان مســئوالن نظام
جمهوری اسالمی هم کسانی وجود داشته باشند که از ثروتهای نجومی برخوردار
باشــند و در خانههــای گرانقیمت زندگی کنند .آنچه مایه تأســف اســت این اســت
که بســیاری از سوءاســتفادهها و رانتخواریها مربوط به نزدیکان کســانی است که
دســتاندرکار امور حکومتی هســتند .این درست اســت که در میان مسئوالن نظام
جمهوری اسالمی افراد پاک دست ،قانع ،منضبط ،دلسوز و خدمتگزار کم نیستند،
ولی وجود عدهای فرصت طلب در میان آنها که خودشان و نزدیکانشان به چپاول
مشــغولند و ســیر هم نمیشــوند برای این نظام بههیچوجه قابل تحمل نیست...
برخالف تصور یا القائات عدهای که میخواهند چنین وانمود کنند که دانه درشتها
بــه فالن گــروه یا جناح تعلق دارند ،باید با صراحت و بــدون تعارف اعالم کنیم که
رانتخواری و دانه درشــت پروری اختصاص به گروه و جناح خاصی ندارد بلکه در
میــان تمــام گروهها و جناحها این عناصر فرصت طلب و زیاده خــواه وجود دارند و
آنکس که در این میان متضرر میشود ملت است.

مدیر کل زندانهای استان تهران:

تعداد کمی از خودکشیها در زندان به نتیجه میرسد

مدیــرکل زندانهــای اســتان تهــران
دربــاره خودکشــیها در زندانهــا توضیح
داد :از ابتــدا بــر بازداشــتگاههای امنیتــی
و انتظامــی نظــارت داشــته و داریــم.
بــرای مدیــران بازداشــتگاهها دورههــای
آموزشــی گذاشــتهایم .آقــای ســینا قنبری
در بازداشــتگاه و در قرنطینــه در ســاعت
 ۲:۳۰بامداد به لحاظ مشکالت شخصی،
خــودش را در ســرویس بهداشــتی بــه دار

آویخت .ما چه باید کنیم؟ ما باید در طول
شــبانه روز ،آنقدر نیرو داشته باشیم که هر
 15دقیقه یکبار ســرویسهای بهداشتی را
چک کنیم که این عملی نیست .مصطفی
توگو با ایســنا افزود :با توجه
محبی در گف 
به اقدامات پیشگیرانه توسط همکارانم در
زندانها تعداد بسیار نادری از خودکشیها
درزندانهابهنتیجهمیانجامد.خودکشی
زندانیــان بهدلیل رفتــار زندانبان یا کمبود

زندان نیست بلکه خودکشی آنها بهدلیل
مشــکالت روحــی و شخصیشــان اســت.
آقای سیدامامی هم در سرویس بهداشتی
خودکشی کرده بود .وی درباره اینکه برخی
از زندانیــان پروندههــای کالن مانند بابک
زنجانــی ،مهــدی هاشــمی و ...از امتیازات
بهتر و شــرایط خاصی برخوردارند ،گفت:
همــه زندانیان بــرای ما یکســانند .مهدی
هاشــمی در بند عمومی اســت ولی بابک

زنجانــی به لحاظ مــراودات و رفــت و آمد
زیاد قضایی و به جهت تحقیقات در زندان
در جــای خاصی نگهداری میشــود.آقای
بقایی در شــرایط مناســب و کامالً انســانی
در بازداشــتگاه اویــن نگهــداری میشــود.
در مــورد آقــای مرتضــوی نیز بایــد بگویم
بهدلیل اینکه نمیتوان وی را در کنار دیگر
زندانیان نگه داشــت ،در بنــد  ۲۴۱اوین در
حال گذراندن حبس اســت .بــه گفته وی،

محمدرضــا رحیمــی معــاون اول دولــت
دهم هم بهدلیل بیماریهایی که داشت،
نســبت به بقیه زندانیان بیشــتر مرخصی
میآمــد .محبــی ادامــه داد :در ســال ۹۶
بیــش از  ۸۰هــزار نفــر زندانــی را در تهران
بــه مراجع قضایــی و بیــش از  ۱۳هزار نفر
زندانــی را بــه بیمارســتان اعــزام کردیــم.
ایــن اعزامها هزینههــای هنگفتی ازلحاظ
نیــرو و ماشــینآالت نیــاز دارد کــه بــا همه

کمبودهایمــان آ ن را انجــام دادیــم .چنــد
روز پیش یکی از زنان دراویش در ندامتگاه
شــهرری ســر و صــدا کــرد ،مگر مــا همین
یــک نفر خانــم زندانی را داریــم؟ هتل که
نیســت زندان اســت ،زندان جای محدود
است .ما در بودجهای که داریم به زندانیان
میرســیم و تمام تالشمان این است که با
همه مشکالت بودجهای که داریم بتوانیم
تغذیه خوب به آنها بدهیم.

عباسعلی کدخدایی مطرح کرد

نمایندگان از قانون بترسند نه از شورای نگهبان

عکس :عصر ایران

عباســعلی کدخدایی ،ســخنگوی شورای
نگهبــان در اظهار نظری در مــورد ادعای
رد صالحیت حسن روحانی در انتخابات
ســال  96واکنــش نشــان داد .ایــن ادعــا را
کامران غضنفری ،نویسنده کتاب «حسن
روحانــی در یــک نــگاه» بــه نقــل از جواد
کریمی قدوســی مطرح کرده بود .او گفته
بــود کــه شــورای نگهبــان در مرحلــه اول
برای انتخابات ســال  ،96حســن روحانی
را ردصالحیــت کرده بــود ،ولی در مرحله
بعــد صالحیت وی را تأییــد کرد .با وجود
این ،عباسعلی کدخدایی در مصاحبهای
کــه دیــروز از او در ســایت «عصــر ایــران»
منتشــر شــده ،بــدون اشــاره بــه اینکــه
صالحیت حســن روحانی برای ســال 96
در دو مرحله تأیید شــده بود ،در پاسخ به
این ســؤال که «آیــا این امکان وجــود دارد
که رئیس جمهوری یک دوره باشد و دوره
دوم صالحیــت خــود را از دســت بدهد»،
گفته بود :بله وجود دارد مثالً درباره آقای
روحانــی چنین بحثهایی وجود داشــت
ولــی در نهایت رأی آورد .شــورای نگهبان
نســبت به ایــن مســائل بیهوده واکنشــی
نشان نمیدهد اما اگر به دنبال این باشند
که کیــان نظام را برهم بزننــد ،قطعاً وارد
عمــل شــده و در اینجــا دیگــر وی رئیــس
جمهــوری نیســت و خــاف ســوگند خود

عمــل کــرده اســت ».از توضیحــات اخیر
کدخدایی میتوان این گونه برداشت کرد
که هر چند احتمــاالً نظراتی پراکنده برای
عدم تأییــد صالحیت حســن روحانی در
این انتخابات وجود داشته اما نظر اکثریت
این شورا چیز دیگری بوده است.
ëëواکنش به حجاریان
وی در این گفتوگو در واکنش به اظهارات
ســعید حجاریان مبنی بر اینکه در صورت
ادامه رد صالحیتها ،اصالحطلبان دیگر
در انتخابــات شــرکت نخواهند کــرد ،گفته
است« :شورای نگهبان منتظر نظرات افراد
نخواهد نشســت .آنها خودشــان میدانند
که شرکت کنند یا نه؛ ما یک وظیفه قانونی
داریــم که طبعــاً آن را انجام خواهیم داد و
مالحظه این را نخواهیم داشت که گروهی
در انتخابات شرکت میکنند یا نمیکنند».
کدخدایــی دربــاره پیشــنهاد گفتوگــوی
اصالحطلبان و شورای نگهبان هم توضیح
داده اســت« :بنده در حــوزه انتخابات بین
اصالحطلبــان و اصولگرایان تفکیک قائل
نیســتم بلکه این تفکیک مربــوط به حوزه
سیاســی اســت چــرا کــه وظیفــه قانونی ما
تأییــد صالحیت یا تأیید صحت انتخابات
در هر مرحلهای اســت لذا تفاوتی ندارد که
نامزدهــا مربوط بــه کدام جریان سیاســی
باشند».

ëëاحتمــال بازگشــت الیحــه پالرمو به
مجلس
سخنگویشوراینگهباندربخشدیگری
از ســخنانش دربــاره بحث الیحــه پالرمو و
موضوع  FATFگفته اســت« :مفهومی به
معنای افایتیاف نداریــم .افایتیاف
نهاد رنکینگ ســامت مالی کشورهاست
و یــک الزاماتی را برای جمهوری اســامی
ایران در نظر گرفته که وزیر قبلی هم آنها را
پذیرفتهاست.اینالزاماتمواردمتعددی
ازجملهچهارمصوبهکهدومصوبهداخلی
ایران و دو کنوانســیون پالرمو و کنوانســیون
مبــارزه بــا تأمیــن مالی تروریســم اســت و
دو قانــون هــم از جمله قانون پولشــویی و
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است
کــه بایــد اصــاح شــود ».وی همچنیــن از
احتمال بازگشت الیحه پالرمو به مجلس
ســخن گفته اســت .موضوع ســپنتا نیکنام
هم از دیگر مسائل مطرح شده در گفتوگو
با ســخنگوی شــورای نگهبان بود ،جایی که
وی دربــاره مصوبــه مجلــس در این زمینه
گفــت :آنچــه در دســتور کار اســت ،مصوبه
اصالحی مجلس است که بعد از نظر شورا
و آقایان فقها اصالح شده است .کدخدایی
ادامه داد :شــنبه گذشــته کمیسیون مجمع
تشــکیل جلســه داد و بنــده هــم حضــور
داشــتم ،بحثهایــی در این زمینــه صورت

گرفــت و قــرار شــد شــنبه آینــده در جلســه
عمومی مجمع مطرح شود .در هر صورت
هر چه نظر مجمع باشــد ،شــورای نگهبان
هم تبعیــت میکنــد .وی تأیید صالحیت
ســپنتا نیکنــام در دوره اخیر انتخابــات را به
دلیل عدم ترتیب اثر مجلس به اعالم نظر
«آقایانفقها»دانست.کدخداییهمچنین
به این ســخن برخی نمایندگان که بهجای
اینکــه از خــدا بترســیم از شــورای نگهبــان
میترسیم،گفت:دراصلاینموضوعجای
تأســف دارد .نقض این مسأله این است که
بســیاری از نمایندگان علیه شورای نگهبان
صحبت میکنند و شــورا هم آگاه اســت لذا
نمایندگان نباید از شورای نگهبان بترسند.
وی افزوده است :اگر در جایی مطالبی گفته
شود که متضمن افترایی باشد یا کیان نظام
را مورد تهدید قرار دهد دیگر ترس از شورای
نگهبان نیســت بلکه از قانون اســت چرا که
فــردی که وارد مجلس میشــود باید التزام
عملــی به شــورای نگهبان و قانون اساســی
داشته باشد لذا در جهت نقد هیچ مشکلی
پیشنمیآیدبلکهاستقبالهممیشود.
ëëشــورای نگهبــان تابــع هیــچ جریان
سیاسی نیست
ســخنگوی شــورای نگهبان بــا رد موضوع
طرفــداری ایــن شــورا از نامزدهــای یــک
جریان در انتخابات ،درباره روزهای سخت

کار این شــورا گفت :ســال  92و  96که آقای
هاشــمی و آقای احمدینژاد ردصالحیت
شــدند بــه نظرم ســختترین روزهــا برای
شورای نگهبان به جهت ردصالحیت بود
چراکــه آقای هاشــمی بــا آن جایگاهی که
داشــتند بــرای همــگان غیرقابل بــاور بود.
پس با این تفاســیر شــورای نگهبان نشــان
داده اســت که تابع هیچ جریانی نیســت و
شورا با توجه به رأی اعضا نظر نهایی خود
را اعالم میکند .به نظر میرسد وی تلویحاً
این ســخن مرحوم هاشمی رفسنجانی در
مــورد تأثیرگذاری برخــی از افراد خــارج از
شــورا روی ردصالحیت خــود را تأیید کرده
و میگویــد :شــورای نگهبان موظف اســت
نظــر دســتگاههای مختلف ماننــد پلیس

تشخیص هویت و وزارت اطالعات را پذیرا
باشد و از آنها نظر و همکاری بگیرد.
وی دربــاره مقایســه انتخاباتهــای  88و
 92از نظــر حجم تخلف هم گفته اســت :از
جهــت گزارشهایی که به ما میرســد بین
انتخابــات  96و انتخابــات  88برابری بوده
حتی در مصادیق هم مشابهتهای زیادی
بوده ولــی انتخاباتی که تخلفاتی باشــد که
تأثیر روی انتخابات و سرنوشــت انتخابات
دارد معمــوالً در حــوزه انتخابــات مجلس
داریم اما در ریاســت جمهــوری بین  88تا
 96تعــداد گزارشــات تخلفات زیــاد بوده و
بیشــتر هم در حوزه قوه مجریه بوده اســت
چــرا کــه وزارت کشــور و قــوه مجریــه خــود
برگزارکنندههستند.

ëëیادداشت«تعدداحزاب؛بالیجاناصالحات!»،عبداهللمؤمنی
شوربختانهرویکردیکهدرحا لحاضرمبنایپذیرفته
شــده جریانات اصلی کشور و بویژه جریان اصالحات
اســت ،خود مقوم چنین احــزاب قارچگونه ،فصلی و
مناسبتی است .افراد برای گسترد ه کردن حوزه اثر خود در مناسبات قدرت
ب ه دنبال تقویت احزاب اصلی و پذیرفت ه شده در ساخت فرصت سیاسی
نمیرونــد؛ بلکه با این پیشفرض پیش میرونــد که هرچه تعدد احزاب
آن
همفکر و همگرا بیشتر باشد ،سهام بیشتری را در مناسبات انتخاباتی از ِ
خودخواهندکرد.بهعبارتدیگر،پدیدارشدنگرایشهایمنفعتگرایانه
برای گرفتن ســهام بیشــتری از قدرت و ب ه دنبال آن رفتن به سمت ایجاد
یک کیوســک به جــای تقویت هایپرمارکــت ،میتواند تفــرق را جایگزین
تقویتتحزبکندوبهجایتقویتتحزب،تضعیفکنندهروندهایحزبی
وتحکیمکنندهسکتاریسموفرقهگراییسیاسیاست.
ëëسرمقاله«راهتازهایباید»،سعداهللزارعی
بیانیه روز جمعه گروه  4+1و به تعبیر بهتر بیانیه پایانی اروپا
کــه در پایان نزدیک بــه دو ماه مذاکره میان مقامــات وزارت
خارجــه ایــران و مقامــات وزارت خارجــه انگلیــس ،آلمان و
فرانســه صادر شــد ،هر خیری نداشت ،این نکته را در درون خود داشت که سیاست
دیرینــه «نگاه به غــرب» باید تغییر کند و سیاســت دیگری جایگزین آن شــود ...ما
یک کشــور آسیایی هستیم و امروز قاره آسیا در سرجمع اقتصادی دنیا حرف اول را
میزند .قاره آسیا در تولید ناخالص ملی و سطح اقتصادی ،تجاری و صنعتی حرف
اول را در دنیا میزند و از نظر بازار تجاری پررونقترین بازار میباشد ...ما میتوانیم
با یک قرارداد  20و حتی  50ساله بین شرکتهای بزرگ سرمایهگذار ایرانی ،چینی،
روسی و هندی و با حفظ سیطره ایران بر منابع خود یک «کنسرسیوم» تشکیل دهیم
و از این طریق به تجارت خارجی خود و روند آن ثبات بدهیم.

