
دوشنبه21 ارديبهشت1394 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

تعويق سفر روحانى به غرب استان تهرانمذاكره روي ريل عزت
ــتانداري تهران اعالم كرد: بنا به اعالم  روابط عمومي اس
ــفر رئيس جمهور به  ــت جمهوري، س معاونت اجرايي رياس
غرب استان تهران به دليل تقارن با سالروز شهادت حضرت 
موسي بن جعفر، امام كاظم(ع) در زمان مقرر برگزار نخواهد 

شد و به آينده نزديك موكول مي شود.
ــتاندار تهران اعالم كرده بود  ــتر اس به گزارش ايرنا، پيش
ــت سفر رئيس جمهور به شهرستان هاي غرب استان  قرار اس

روز پنجشنبه 24 ارديبهشت انجام شود.   
نظر سخنگوي شوراي نگهبان درباره 

قانون حمايت از آمران به معروف
ــوراي نگهبان گفت: سياست  ــخنگو و عضو حقوقدان ش س
تقنيني در تصويب قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از 
منكر، عجوالنه و ناشي از شرايط بود.به گزارش ايرنا، نجات اهللا 
ــت نقد و بررسي ابعاد حقوقي امر به معروف  ابراهيميان در نشس
و نهي از منكر در دانشگاه كاشان اظهار كرد: سواالت زيادي در 
زمينه قانون جديد امر به معروف و نهي از منكر در زمينه تقنيني 
و اجرايي وجود دارد كه بسياري از آنها فقط در مجلس در مرحله 
تقنين مي تواند مطرح و پاسخ داده شود.وي يكي از ايرادات اين 
قانون را ذكرنشدن شرايط آمران و ناهيان برشمرد و تاكيد كرد: 
شايد در يك سياست تقنيني اولين و مهم ترين گام اين باشد كه 
ساماندهي امر به معروف و نهي از منكر از سوي مردم نسبت به 

دولت و نهادهاي دولتي را مقدم بدانيم.

ادامه از صفحه اول
ــم مذاكره كننده،  ــه تي ــن توصيه ها ب ــران، آخري ــه در ته ك
ــالب براي دفاع از منافع  ــت چارچوب مورد تاكيد رهبر انق رعاي
ــت. پس از آن كه رئيس ستادكل نيروهاي  ــورمان اس ملي كش
ــلح در پيامي، درباره مذاكرات هسته اي به تيم مذاكره كننده  مس
ــيد تا بار ديگر بر  ــي كرد، ديروز نوبت به مجلس رس توصيه هاي
ــت خط قرمزها در جريان گفت وگوها تاكيد كند. در همين  رعاي
ــتا 200 نماينده مجلس با صدور بيانيه اي، وزارت خارجه را  راس
ــتند و  ــته اي به مجلس دانس موظف به ارائه نتايج مذاكرات هس
ــنگتن در جريان مذاكرات،  ضمن تقبيح ادبيات تهديدآميز واش
ــان كردند: «وارد كردن مصوبه كنگره به عنوان مولفه  خاطرنش
ــل چانه زني  ــرات نمي تواند عام ــد نتايج مذاك ــدي در تأئي جدي
ــاب آيد، بلكه به عكس مذاكره كنندگان محترم  ديگري به حس
ــب  ــور بايد در مورد تاثيرات ورود اين عامل، واكنش مناس كش
ــور جدي در نظر  ــج مذاكرات به ط ــد و آن را در نتاي ــان دهن نش
بگيرند.» در اين بيانيه همچنين خاطرنشان شده است: «شرايط 
بازرسي هاي آژانس صرفا مطابق عرف و قواعد بين المللي مجاز 
ــوب NPT براي  ــروج از چارچ ــه كه خ ــد و همان گون مي باش
ــور ها امري مذموم مي باشد، بعضي نظارت هاي آژانس نيز  كش
تخريب كننده NPT خواهد بود، لذا رعايت اين نظامات بايد در 

نتيجه مذاكرات ديده شود.»
ــس نيز در  ــر، نايب رئيس مجل ــا باهن ــان محمدرض همزم
سخناني در برنامه تلويزيوني نگاه يك در رابطه با گفت وگو هاي 
ــته اي ايران با 1+5 گفت كه «مذاكره زير سايه تهديد ديگر  هس
نامش مذاكره نيست. اگر قرار باشد ما را با مسائل نظامي تهديد 
ــرداران ديپلمات خود را به ميدان نمي فرستيم و از  كنند ديگر س
ديگران و امكانات ديگر خود استفاده مي كنيم.» همزمان برخي 
ــته اي را دنبال  ــدگان طرح 3 فوريتي توقف مذاكرات هس نماين
مي كنند كه گفته شده تا به حال 50 نماينده آن را امضا كرده اند.

ــده كه او با طرح 3  ــن حال به نقل از رئيس مجلس گفته ش ــا اي ب
فوريتي توقف مذاكرات مخالفت كرده و گفته «واكنش مجلس 

به سنا نبايد جو زده باشد.»
ــرف مقابل در  ــس از بدعهدي ط ــي نمايندگان مجل نگران
ــر صالحي رئيس  ــان نكته اي كه علي اكب ــت. هم مذاكرات اس
ــت شهداي  ــم گراميداش ــازمان انرژي اتمي ديروز در مراس س
ــري  ــد كرد و گفت: «از حاال روي يك س ــته اي بر آن تاكي هس
ــد... ما به دنبال توافق  ــي كه توافق كرديم دبه درمي آورن مباحث

هستيم ولي نه به هر قيمتي.»

مذاكرات، ميدان گاوچراني نيست
ــيون امنيت ملي و سياست  منصور حقيقت پور، عضو كميس
ــه چارچوب هاي مدنظر  ــي مجلس درباره اهميت توجه ب خارج
رهبر انقالب در گفت وگوهاي هسته اي به «جام جم» مي گويد: 
ــت كه مذاكرات بايد با عزت پيگيري شود و  حرف اصلي اين اس

تيم مذاكره كننده هر كجا احساس كرد مسير مذاكرات با تهديد 
و بي احترامي همراه است، ميز مذاكرات را ترك كند و تا وضعيت 

مذاكرات طبيعي نشده، گفت وگوها را از سر نگيرند.
ــنگتن ضعف  ــل تهديدهاي واش ــد بر اين كه دلي ــا تاكي او ب
ــرات و تحميل  ــه موفقيت در مذاك ــيدن ب ــا از رس آمريكايي ه
ــت، خاطرنشان  ــان به تيم مذاكره كننده ايراني اس ديدگاه هايش
ــتند، يا ميز مذاكره  مي كند: آمريكايي ها يا قاعده بازي را بلد نيس

را با ميدان گاوچراني اشتباه گرفته اند.
وي با تاكيد بر اين كه رعايت چارچوب هاي تبيين شده براي 
ــوي رهبر انقالب به پيشرفت گفت وگوها كمك  مذاكرات از س
ــد: بيانات رهبر معظم انقالب مذاكرات را  مي كند، اظهار مي كن
ــات امام  ــل عزت قرار داده و ترجمه اي ديگر از فرمايش روي ري
ــين (ع) مبني بر نفي زندگي با ذلت است كه به طرف مقابل  حس

يادآوري مي كند، پذيرش ذلت در قاموس شيعه ناشدني است.

رعايت چارچوب ها، ضامن موفقيت مذاكرات
محمدرضا خباز، معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست 
ــت؛ چارچوبي كه رهبر معظم  جمهوري نيز در اين باره معتقد اس
ــئوليتي  انقالب طراحي مي كنند، براي همه آنها كه در نظام مس
دارند و براي همه مردم الزم االجراست و تضمين كننده انسجام 
ملي در برابر دشمناني است كه از اتحاد ملي ما ضربه خورده اند.

ــاز خود را بزند،  ــي س وي به «جام جم» مي گويد: اگر هر كس
ــد و بنابراين رعايت چارچوب هاي  كشور دچار آسيب خواهد ش
ــم مذاكره كننده ضروري  ــوي تي مورد تاكيد رهبري نظام از س
ــده در رعايت اين  ــن هم اگر تيم مذاكره كنن ــت و براي همي اس
ــتند.وي با اين حال  ــند، كمتر نيس چارچوب ها از ما مقيد تر نباش
ــدار به رعايت  ــواس هاي غيرضروري در تكرار هش از برخي وس
خط قرمزها انتقاد كرده و از منتقدان تيم مذاكره كننده مي خواهد 

با تكرار برخي هشدارها باعث دلسردي ديپلمات ها نشوند.
ــمن را ضروري  ــم مذاكره كننده به مكر دش ــاز توجه تي خب
ــاي بي رويه از  ــت كه انتقاده ــن حال معتقد اس ــته و با اي دانس
ــتاوردهاي اين گفت وگوها مي تواند  مذاكرات بدون توجه به دس

به تضعيف موقعيت كشورمان در مذاكرات منتهي شود.
ــاي مدنظر رهبري  ــان اين كه رعايت چارچوب ه ــا بي وي ب
ــرفت مذاكرات كمك كرده است، خاطرنشان مي سازد:  به پيش
منطق، عقل و شرع حكم مي كند كه خطوط قرمز مورد نظر رهبر 
ــه بايد بدانند كه اين مذاكرات  ــود و هم معظم انقالب رعايت ش
ــده و رسيدن به نتيجه يا  ــته ش با هر نتيجه اي، به پاي نظام نوش
ــاني از اين  ــورمان و نش ــيدن به توافق، تجربه اي براي كش نرس
ــالف تبليغات صورت گرفته  ــت كه ملت ايران برخ واقعيت اس

اهل مذاكره است.

فرمايشات رهبر ى، پشتوانه تيم مذاكره كننده
حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و 
ــت خارجي نيز بر اين عقيده است كه فرمايشات رهبري  سياس
ــتوانه تيم مذاكره كننده بوده و طرح ها و بيانيه هاي مجلس  پش
ــورمان  ــي كش درباره گفت وگوها نيز با هدف تقويت ديپلماس
بوده و هدف نهايي همه اركان نظام، حفظ منافع ملي است. او 
ــور با  در گفت وگو با «جام جم» با بيان اين كه هيچ كس در كش
مذاكرات مخالف نيست، تاكيد مي كند كه همه بر سر دستيابي 
به يك توافق خوب اجماع داريم هرچند تا به يك توافق صريح 
ــود فهميد كه در مذاكرات  ــيم، نمي ش ــير نرس و غيرقابل تفس
ــده و مالحظات موجود درباره  خطوط قرمز به خوبي رعايت ش

بازرسي هاي آژانس در نظر گرفته شده است يا نه.
وي با اشاره به دغدغه هاي مجلس درباره مذاكرات يادآور 
مي شود: مذاكرات آدابي دارد كه طرف مقابل بايد آن را رعايت 
ــير  ــود در حين مذاكره تهديد كرد و در مس ــد. مثال نمي ش كن
تعامل، به تقابل روي آورد. وي ادامه مي دهد: يك عامل ديگر 
ــنا در مذاكرات است، آن هم درحالي  براي نگراني، مداخله س
ــنا و  كه ما 1+5 را طرف مقابل براي گفت وگو مي دانيم نه س
ــق را تائيد و بر آن نظارت  ــره آمريكا را كه بخواهند تواف كنگ
ــد؛ بنابراين نمايندگان از تيم مذاكره كننده مي خواهند كه  كنن
ــع كرده و مذاكرات را در  ــاط تهديدات طرف مقابل را جم بس

چارچوب مشخص شده به پيش ببرند.

جام جم بررسي مي كند؛ بايدها و نبايدهاي گفت وگوهاي هسته اي
دستگاه قضايي گرچه مسئوليت بررسي پرونده هاي تخلف 
ــور را برعهده دارد، اما همواره هم مسئوالن قوه  ــاد در كش و فس
قضاييه و هم ديگر مسئوالن عالي رتبه كشور تاكيد كرده اند كه 
ــگيري از وقوع جرم بر شناسايي و برخورد با مجرمان  بحث پيش

اولويت دارد و تا جاي ممكن بايد از وقوع جرم جلوگيري كرد.
ــه از ضعف  ــخنگوي قوه قضايي ــه بارها س ــن زمين در همي
ــت  ــي گاليه و تاكيد كرده اس ــتگاه هاي اجراي ــي در دس نظارت
ــژه بانك ها، نظارت هاي  ــتگاه هاي اجرايي و بوي كه اگر در دس
ــد در همان ابتدا  ــياري از مفاس دقيق تري صورت مي گرفت بس
قابل شناسايي و برخورد بود و دامنه آنها آن قدر گسترده نمي شد 

كه معضلي براي دستگاه قضا و كشور ايجاد شود.
ــمي كه  ــني اژه اي ديروز هم در مراس ــين محس غالمحس

ــع و معارفه رئيس كل  براي تودي
ــتان البرز برگزار  دادگستري اس
ــده بود بار ديگر به اين موضوع  ش
اشاره كرد و گفت: امروز دستگاه 
قضايي بايد سرريزهاي ضعف ها 
و نقص هاي ساير دستگاه ها را به 
ــد. اگر نظارت دقيق  دوش بكش
ــازمان ها و نهادهاي  ــه س در هم
دولتي و خصوصي باشد، بسياري 

از جرايم واقع نمي شود.
ــر، معاون اول  به گزارش مه

قوه قضاييه گفت: در اين روزها مسئوالن مختلف مي گويند اگر 
ــد شاهد  ــاد در مرحله اول جلوگيري مي ش همه گلوگاه هاي فس
ــود همه مجرمان را اعدام  ــد اقتصادي نبوديم مگر مي ش مفاس
ــنويم، به دليل  ــياري از نگراني ها را مي ش ــر امروز بس ــرد؟ اگ ك
ــه عنوان مثال  ــت.وي افزود: ب ــري نكردن از فسادهاس جلوگي
ــي، كوه ها و آب ها،  ــه منابع طبيعي و مل ــوع تجاوزها ب در موض
ــتگاه هايي كه بايد برخورد الزم را داشته باشند وظايفشان را  دس

انجام نداده و اين به دوش قوه قضاييه سرريز شده است.
ــني اژه اي ادامه داد: وقتي طرح تفصيلي شهر و روستا  محس
ــود و محدوده و حريم مشخص نباشد و مرجع صدور  ــته نش نوش
ــد به طور طبيعي مشكالتي به وجود  ــاز معلوم نباش ــاخت و س س
مي آيد.اژه اي افزود: بانك مركزي كه وظيفه نظارت بر بانك ها 
را دارد تا معوقاتي نداشته باشند در نهايت 575 فهرست بدهكار 
ــوال  بانكي را به ما مي دهد و مي گويد آنها را معرفي كرده ايم، س

اينجاست كه چرا گذاشتيد اين معوقات ايجاد شود؟
ــما مقررات نداشتيد؟ اگر وثيقه اي  وي تصريح كرد: مگر ش
ــود دارد معوقات را  ــر ضامني وج ــك كنيد، اگ ــد آن را تمل داري
ــت  ــامي فهرس ــكايت كنيد چرا تنها اس ــن بگيريد يا ش از ضام

بدهكاران بانكي را به ما معرفي مي كنيد؟
وي گفت: البته نمي خواهم از زير مشكالت شانه خالي كنم 
ــوه قضاييه توپ را به زمين ديگري بيندازد، اما وقتي جنگلي  و ق
ــد اعالم كند و وقتي اعالم  ــود يك محيط بان باي تخريب مي ش
نشد صدها درخت قطع مي شود و حاال از قوه قضاييه مي خواهند 

مجرم را پيدا كند.
معاون اول قوه قضاييه گفت: وقتي شبكه اطالعات ما بومي 
ــده و با يك خبر در فضاي مجازي كل كشور به هم مي ريزد  نش

و وقتي مركز اطالعات ما ملي نباشد جرم واقع مي شود و باز هم 
به قوه قضاييه سرريز مي شود.

ضرورت جلوگيري از تخلفات در مبدا
ــتگاه هاي اجرايي، موضوعي  بحث ضعف نظارت ها در دس
ــد دارند. در همين  ــدگان مجلس هم بر آن تاكي ــت كه نماين اس
راستا، داوود محمدي، عضو كميسيون اصل 90 مجلس با بيان 
ــتي عمل  ــازماني به وظايف نظارتي خود بدرس اين كه اگر هر س
كند قطعا تعداد پرونده ها كاهش پيدا مي كند، گفت: اگر مثال در 
حوزه مربوط به شهرداري ها، جلوي ساخت و سازهاي غيرمجاز 
ــود يا در بحث جنگل ها و مراتع، نظارت بيشتري وجود  گرفته ش
ــاهد اين حجم ورودي پرونده ها به قوه قضاييه  ــته باشد ش داش

نخواهيم بود.
ــا  ــو ب ــدي در گفت وگ محم
ــد مي كند كه  ــم البته تاكي جام ج
ــود به  ــائل را هم نمي ش همه مس
ــاط داد زيرا  ــتگاه ها ارتب قصور دس
ــتگاه ها نيروهاي  ــياري از دس بس
كارآمد كافي و امكانات الزم براي 
ــراي نظارت هاي الزم را ندارند  اج
ــكالت،  ــد براي حل اين مش  و باي

ساز و كارهايي انديشيده شود.

نظارت ها بايدبازدارنده باشد
اللهيار ملكشاهي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 
هم با تائيد اين كه خيلي از جرم ها قابل پيشگيري است به جام جم 
گفت: اصوال نوع نظارت ها در همان ابتدا بايد به شكلي باشد كه 
فساد شكل نگيرد يا اگر شكل گرفت، دامنه آن اين قدر گسترش 
ــيدگي به تخلفات،  ــا بيان اين كه قوه قضاييه در رس ــد.وي ب نياب
ــتگاه آخر است، اظهار كرد: اكنون شاهديم كه دستگاه قضا  ايس
به يك پرونده رسيدگي مي كند و مجرم هم مجازات مي شود، اما 

دوباره همان فساد و تخلف در جاي ديگر تكرار مي شود.
ــا در برخي  ــتم مديريتي م ــاهي با بيان اين كه سيس ملكش
ــت و به دليل  ــادي و اداري و مالي معيوب اس ــاي اقتص بخش ه
ــزود: در جاهايي  ــكل مي گيرد، اف ــاد ش نظارت نكردن آنها، فس
ــاط دارند بايد در گزينش ها دقت  ــائل پولي و مالي ارتب كه با مس
بيشتري شود و افراد متخصص و متعهد به كار گرفته شوند تا به 
ــاد گرايش پيدا نكنند.وي پيشنهاد كرد كه در اداراتي  سمت فس
ــوي  ــتند نظارت ويژه تري از س ــائل مالي مرتبط هس كه با مس
دولت انجام شود و سيستم ها مكانيزه شود تا دخالت ديدگاه هاي 
شخصي در امور، كاهش يابد.اين نماينده مجلس، شفاف نبودن 
ــت و  ــكل گيري وضع موجود دانس ــن را از ديگر داليل ش قواني
ــو از قوانين و مقررات مالي مي تواند  ــت هاي دوپهل گفت: برداش
ــاد را فراهم كند و شفاف سازي قوانين مي تواند نقش  مقدمه فس

موثري در بهبود شرايط داشته باشد.
ملكشاهي تاكيد كرد: البته برخورد بموقع و قاطع قوه قضاييه 
ــودن مجازات به  ــديد ب ــد و در صورت ش هم مي تواند موثر باش
نسبت جرم، مجرمان با يك محاسبه هزينه و فايده به اين نتيجه 

مي رسند كه به سمت ارتكاب جرم نروند.

انتقاد قوه قضاييه از ضعف دستگاه ها در امور نظارتي

تاكيد دوباره ايران بر ارسال 
كمك هاي فوري به مردم يمن

معاون وزير خارجه كشورمان نسبت به عمليات امدادرساني 
ــردم مظلوم و  ــتانه به م ــال كمك هاي فوري انسان دوس و ارس
ــيما،  ــد كرد.به گزارش خبرگزاري صدا وس ــاع يمن تاكي بي دف
ــا خانم والري  ــان در گفت وگوي تلفني ب ــين اميرعبداللهي حس
آموس، معاون امورانسان دوستانه و هماهنگ كننده كمك هاي 
ــديد از ادامه تجاوز  ــازمان ملل با انتقاد ش اضطراري دبيركل س
ــتان به مردم بي دفاع يمن اظهار كرد: حمالت به  نظامي عربس
تاسيسات و اهداف غيرنظامي در روزهاي گذشته نقض فاحش 

مقررات بين المللي و حقوق بشردوستانه است.

اعزام كشتي نجات به يمن
گفت وگوي تلفني اميرعبداللهيان با معاون دبيركل سازمان 
ملل در حالي صورت گرفت كه ديروز بارگيري كشتي كمك هاي 
ــتانه هالل احمر جمهوري اسالمي ايران براي مردم  انسان دوس

يمن با نام كشتي نجات در بندرعباس به اتمام رسيد.
ــامل  ــتي نجات ش ــيما، كش به گزارش خبرگزاري صدا و س
ــتانه از جمله 1200 تن برنج،  ــن كمك هاي انسان دوس 2500 ت
ــرو، 50 تن دارو و اقالم پزشكي، 50  700 تن آرد، 400 تن كنس
ــو، 1000 چادر گروهي و 1000  ــن آب معدني، 2000 تخته پت ت

سري ظروف آشپزخانه و والور است.


