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تهدیدها برای ترساندن 
سرمایه گذاران خارجی 

است
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه کشورهای غربی 
هم نتایج تهدید ملت ایران و هم نتایج تعامل با این 
ملت را تجربه کرده اند، گفت: اگر با ملت ایران با 
زبان تعامل و تکریــم گفتگو کنند، می توانند پای 
میز مذاکره بنشــینند و به نتایج خوبی دســت پیدا 
کنند که به تعبیر رییــس جمهور همه طرف ها در 

آن سود ببرند.
معاون اول رییس جمهور افــزود: ولی زمانی که 
زبــان آنها عوض می شــود و با تهدید ســخن می 
گویند مطمئن باشند که برای آنها هیچ دستاورد و 
حاصلی نخواهد داشت. ملت ایران لنگر گاه ثبات 
منطقه اســت و ایران نه تنها مشکل منطقه نیست 
بلکــه راه حــل منطقه اســت و به حل مشــکالت 

کمک می کند.
وی خاطــر نشــان کرد: اگر مشــورت ها و کمک 
هــای ایران نبود داعش امروز در عراق و ســوریه 
حاکم بود و معلوم نبود ســایر کشورهای عربی که 
 خود داعــش را بوجود آوردند امــروز چه وضعیتی 

داشتند.
دکتر جهانگیری با اشــاره به اتهامات کشــورهای 
غربــی علیه ملت ایران مبنی بر اینکه ایران حامی 
تروریســم اســت، اظهار داشــت: ایــن اتهامات 
آنقدر قدیمی و نخ نما شــده که گوینده آن نیز باید 
خجالت بکشــد زیرا کشــوری که عماًل در صحنه 
نبرد و مقابله با تروریست ها بوده در حقیقت ایران 
اســت وگرنه ائتالف هــای آنها علیــه گروه های 
تروریستی، خســارت چندانی به تروریست ها وارد 

نکرده است.

ارزشی برای حرف های بی ادبانه 
دولتمردان آمریکا قائل نیستیم

معاون اول رییس جمهور افزود: دشــمنان ملت 
ایــران در حقیقــت مــی خواهند با تهدیــد ایران، 
ســرمایه گــذاران و فعــاالن اقتصــادی که قصد 
ســرمایه گذاری در ایــران دارند را بترســانند و از 
ایــن طریق روند کار و توســعه در ایران را با کندی 
مواجه کنند، وگرنه ملت و مســئولین ایران ارزشی 
برای حرف های بی ادبانــه دولتمردان آمریکایی 

نیستند. قائل 
وی اضافه کرد: آنها خودشان متوجه شده اند که 
ایران برنامه های وســیعی برای توسعه اقتصادی 
در پیــش دارد و دنیــا باید بداند کــه یکی از کانون 
های توســعه کــه می تواند چرخ توســعه دنیا را به 

حرکت وادار کند، ایران است.
جهانگیــری با بیان اینکه کشــور چین زمانی این 
نقــش را در دنیا ایفا می کرد و کانون توســعه دنیا 
بود، گفــت: البته ایــران به بزرگــی فرصت چین 
نیســت امــا وقتی فقــط وزارت نفت ایــران طرح 
هایــی به ارزش ۲۲۰ میلیــارد دالر در بخش های 
نفت، گاز و پتروشــیمی آماده کرده، نشان دهنده 
 اهمیت و فرصت کم نظیر سرمایه گذاری در ایران 

است. 
عالوه بــر این طرح های بــزرگ و متعدد دیگری 
نیز در ســایر بخــش هانظیر حمــل و نقل، خرید 
هواپیما، خرید لوکوموتیــو و صنایع مختلف آماده 
ســرمایه گذاری است. کشــورهای دنیا که امروز 
نیازمند کانون توســعه هســتند و به دنبال سرمایه 
گذاری در طرح های مختلــف اقتصادی اند می 
تواننــد برای ســرمایه گذاری در ایــران به عنوان 
 یکی از مهمترین کانون های توسعه برنامه ریزی 

کنند.

اگردشمندستازپاخطاکندموشکهایمابرسرآنهافرومیآید
ســردار ســرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشــیه برگزاری مرحله اصلی رزمایش "مدافعان حریم والیت" تهدید ایران توسط برخی مقامات آمریکایی را یاوه گویی بیش 
ندانست و تصریح کرد: با شناختی که از توان نیروهای مسلح و خودمان داریم با اطمینان اعالم می کنم که تهدید خارجی برعلیه نظام اسالمی ما کارساز نیست. وی با تأکید بر اینکه روند تقویت قدرت ما 
بیش از 37 سال است که تداوم دارد، گفت: ما بر قدرت الیزال الهی تکیه داریم در حالی که آمریکایی ها اتکا به تجهیزات و قدرت مادی دارند و در این شرایط هر اتفاقی رقم بخورد به طور قطع ما پیروز 
میدان خواهیم بود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تأکید بر اینکه در تولید و تقویت توانمندی دفاعی حتی لحظه ای هم درنگ نخواهیم کرد گفت: ما با تکیه بر توانمندی خود دستی به سمت دشمن دراز 
نکردیم و هیچ وابســتگی به آنان نداریم. حاجی زاده در واکنش به بهانه جویی آمریکایی ها پیرامون آزمایش های موشــکی ایران با تأکید بر اینکه دشــمنان امنیت ما را هدف قرار داده اند گفت: پرداختن به 
مسائلی مانند توانمندی و دانش هسته ای، اقتدار موشکی و مسائلی از این دست تنها بهانه ای برای دشمنی آنها با نظام اسالمی و ملت ایران است؛ ما برای دفاع از امنیت ملت ایران شبانه روز تالش 

می کنیم و اگر دشمن دست از پا خطا کند موشک های ما غرش کنان  بر سر آنها فرود می آید.

سیاسی
شــنبه 16 بهمــن مــاه 1395

پیگیری روز

صندوق ها مشمول نظارت دیوان محاسبات نمی شوند
پس از افشای انحراف های مالی صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان همواره یکی از سواالت درخصوص کم 
و کیف نظارت بر این صندوق بوده اســت. حاال رئیس دیوان محاســبات که یکی از نهادهای نظارتی کشور به حساب 
می آید اعالم کرده اســت که طبق قانون صندوق ها از حوزه نظارت این نهاد خارج اســت.  عادل آذر در گفت وگویی 
درباره چرایی نبود نظارت دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی بر امور مالی صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور 
جلوگیری از وقوع انحراف مالی در آن گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان از نظر قانون در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات 

قرار نمی گیرد زیرا یک صندوق سرمایه گذاری است که فرهنگیان در آن پول می گذارند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره این موضوع که به میزان سهم فرهنگیان در این صندوق دولت نیز موظف به سرمایه گذاری است، توضیح 
داد: ماده ای در قانون آمده که صراحتا می گوید این صندوق مشــمول رســیدگی دیوان محاسبات نمی شود و این امر اصال محل شبهه نیست. وی 
ادامه داد: صندوق ها اعم از هواپیمایی، نفت، بازنشســتگی و امثالهم در حدی مورد نظارت دیوان اســت که ســندی در دســتگاه ثبت شود ولی در 
شــرایطی که به ســهم کارمند مربوط شود و در زمره بخش غیردولتی قرار گیرد، مشمول نظارت دیوان محاسبات نمی شود. آذر که با خبرگزاری خانه 
ملت گفت وگو می کرد، تصریح کرد: البته اگر ماده 14۲ مصوب شده در صحن علنی در برنامه ششم توسعه به سالمت از شورای نگهبان عبور کند، 
نظارت دیوان محاسبات شامل این موارد هم خواهد شد. رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به همکاری کارشناسان دیوان محاسبات با هیئت 

تحقیق و تفحص مجلس درخصوص صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: ورود فعلی دیوان محاسبات به دلیل ساز و کار تحقیق و تفحص است.

سوژه روز

عدم ارتباط با رهبری نقص اصالح طلبان است
هفته گذشته سخنگوی حزب کارگزاران  از درخواست بخشی از اصالح طلبان برای ارتباط با رهبری سخن گفته بود. 
نایب رئیس فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی در مورد سخنان حسین مرعشی گفت: بسیاری از چهره های 
اصالح طلب که مورد شناخت و وثوق رهبری نیز هستند مالقات و ارتباط با ایشان دارند ولی این ارتباط نزدیک نیست 
و ما در صدد هستیم که این ارتباط برقرار شود. محمدرضا تابش تاکید کرد: ما باید تالش کنیم که این ارتباط نزدیک 
اتفاق بیفتد چراکه این عدم ارتباط برای ما ضعف و خال است و از آن طرف باعث سوء استفاده جریان رقیب می شود.
تابش در پاســخ به این ســوال که آیا فرد خاصی قرار است این ارتباط را ایجاد کند یا اصالح طلبان برنامه خاصی برای 

برقراری چنین ارتباطی دارند، بیان کرد: این تقاضا از ســوی گروه ها و طیف های مختلف اصالح طلب خدمت ایشــان ارائه شده است، انشاالله که 
مورد پذیرش قرار گیرد و مکانیزم آن را نیز باید خود ایشان تعیین کنند که به چه صورتی باشد. گفتنی است مرعشی گفته بود: در شرایط کنونی رهبر 
معظم انقالب تنها شــخصیتی هســتند که از نسل یاران نزدیک حضرت امام)ره( هســتند. در نتیجه اگر تا دیروز آیت ا... هاشمی به نیابت از نظام با 
برخی از گروه های سیاسی در ارتباط بود و حلقه اتصال این گروه ها به نظام سیاسی تلقی می شد،امروز تنها شخصیتی که می تواند این خال را پر کند 
رهبری انقالب است.به همین دلیل درخواست این است که مسئولیت های مدنی و سیاسی آیت ا... هاشمی از این پس به حوزه رهبری نظام منتقل 
شــود و مقام معظم رهبری در صورت صالحدید در این زمینه تدبیر الزم را اتخاذ کنند.در شــرایط کنونی بخشی از گروه های سیاسی تقاضا دارند که 

پس از رحلت آیت ا... هاشمی ارتباط این گروه ها به صورت مستقیم با مقام معظم رهبری برقرار شود.

 آیا زن می تواند  
»رجل سیاسی« باشد؟

 موالوردی: شهید بهشتی معنای »رجل« را 
شخصیت می داند نه مرد

با نزدیك شدن به انتخابات ریاست جمهوري، باز هم بحث مربوط به »رجل سیاسي« سر باز مي کند. هرچند در ادوار 
گذشــته، این رویه به این نحو پذیرفته شــده که زنان نمي توانند در انتخابات ریاست جمهوري به عنوان کاندیدا حضور 
پیدا کنند،  ابالغ سیاســت هاي کلي انتخابات و وظایفي که بر عهده شــوراي نگهبان در تبیین این مورد گذاشته شد، 

باز هم امیدها را براي حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوري زنده کرد.
به گزارش »تابناک«، هرچند هنوز جزئیات تالش برای تبیین موضوع »رجل سیاســي« از جلســات شوراي نگهبان 
خارج نشده است، از هم اکنون مي  توان حدس هایي در مورد نظر اعضا داشت. با این حال، معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور همچنان امیدوار به نتیجه بخش بودن این مذاکرات براي حضور زنان در مرحله پایاني انتخابات ریاست 

جمهوری است.

باید مؤلفه هاي رجل سیاسي و مذهبي بودن مشخص شود 
»شــهین دخــت موالوردي« در گفــت و گو با خبرنگار »تابناک«، با اشــاره به اینکه بحث رجل سیاســي پس از ابالغ 
سیاســت هاي کلي انتخابات باال گرفته، چون یکي از بندهاي این سیاست ها اشاره به تبیین مسأله »رجل سیاسي« 

دارد، یادآور شد: باید مؤلفه هاي رجل سیاسي و مذهبي بودن مشخص شود.
وی افزود: تبیین موضوع »رجل سیاســي و مذهبي« تنها اختصاص به زنان هم ندارد، چون ما در انتخابات مختلف 

ریاست جمهوری مي بینیم که صدها نفر نام نویسی مي کنند، در حالي که در هیچ کجاي دنیا به این گونه نیست.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه تصریح کرد: شــاید هدف از ضرورت تبیین »رجل سیاسي« براي 
این بود که دامنه ثبت نام ها محدود شود و مختص به افرادي شود با ویژگي هاي خاص تا هرکسي به خود اجازه ندهد 

خودش را در قد و قواره رئیس جمهور کشور بزرگي مثل ایران ببیند و پا به عرصه انتخابات بگذارد.
موالوردي با اشــاره به سخنان سخنگوي شــوراي نگهبان مبني بر اینکه کار تبیین موضوع »رجل سیاسي« را شروع 
کرده ایم، گفت: با توجه به پیش زمینه اي که در این خصوص وجود دارد با این ســخنان، ذهن ها به ســمت این رفت 
که مي  خواهند دوباره بررسي هایی را انجام دهند که آیا زنان جز »رجل سیاسي« هستند یا خیر؟ در حالي که هدف این 

نبود؛ هرچند یکي از ابعاد آن همین موضوع باشد.
وي با اشاره به سخنان اعضاي شوراي نگهبان که اعالم کرده بودند، زنان مي توانند در انتخابات ثبت نام کنند، تأکید 
کرد: در ادوار مختلف هیچ گاه مانعي براي این امر نبود. مسأله اینجاست که هیچ یک از زنان به مرحله نهایي انتخابات 

یعني حضور به عنوان کاندیداي اصلي نرسیدند. کمااینکه خیلي از آقایان هم نرسیدند.

هیچ گاه فردی به دلیل زن بودن ردصالحیت نشده است
معــاون رئیــس جمهور در امور زنان و خانواده یادآوری کرد: البته هیچ وقت هم مطرح نشــد که این افراد به دلیل زن 
بودن رد صالحیت شــده اند. در واقع همان بحث کلي رجل سیاســي و مذهبي مطرح شــد و زنان از اینکه به مرحله 

نهایي رقابت ها برسند محروم شدند.
مــوالوردي در ادامــه با بیان اینکه براي تبیین این امر )موضوع رجل سیاســی( اختالف نظر وجود دارد، به مذاکرات 
قانون اساسي اشاره کرد و گفت: در مذاکرات خبرگان قانون اساسي به این دلیل که بعدها این اختالف نظر ها بوجود 
نیاید و اعمال سلیقه ها بر قضیه حاکم نشود از عبارت »رجل سیاسي« استفاده کردند و مثل قانون مربوط به قضاوت 
زن نبودن را شرط نکردند، که البته مي توانستند این کار را بکنند، اما با نظري که آیت الله بهشتي داشته از واژه رجل 

استفاده کردند که به زبان عربي به معني شخصیت سیاسي و مذهبي به کار مي رود، نه شخص مرد.
وي در پایان خاطرنشان کرد: نظر اکثریت شوراي نگهبان در نهایت مشخص مي کند که آیا زنان مي توانند در انتخابات 
شــرکت کنند یا خیر. البته حرکت هایي را دیدیم و شــایعاتي را هم در این مورد شــنیده ایم، اما باید ببینیم که چه پیش 

خواهد آمد؛ چون این موضوع قابل پیش بیني نیست.

 قانون اساسی 
وحی منزل نیست

محمود صادقی عصر امروز در جمع دانشــجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: دوستان از من خواستند بخشی 
از خاطرات زمان انقالب را بازگو کنم، شما نمی دانید هم نسل های من چه زجری کشیدند و چه استبدادهایی دیدند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: یکی از اصول حکومت حاکمیت قانون است و همه چیز باید به طور شفاف بیان شود. 
حکومت باید پاســخگوی مردم باشد و آن ها بتوانند ســوال کنند و پاسخ خود را بگیرند. به عنوان نمونه؛  بودجه ای در 

کشور تصویب می شود باید مشخص شود در کجا و چگونه هزینه شده است.
او افزود: دخل و تصرف ها ، دخل و خرج ها باید به طور شــفاف گزارش شــود. موضوع محرمانه ای نباید وجود داشته 

باشد مگر در مسائل امنیتی که واضح و مستثنی است، متاسفانه این استثنا در کشور تبدیل به قاعده شده است.
عضو فراکســیون امید اظهار کرد: حکومتی کارآمد اســت که مردم احساس کنند در خدمت شان است، وظایف را به 

نحو احسن انجام دهد و مدیریت و تدبیر داشته باشد.
صادقــی با بیــان اینکه حکومت نباید بیت المال را حیف و میل کند، عنوان کــرد: یکی از ویژگی های دیگر حکومت 
رعایت اصل امانت و عدالت اســت. اینکه بودجه و درآمد کشــور نباید بی خود و بی جهت صرف شود اما ظاهرا عده ای 

هم میل و هم حیف می کنند.
او ادامه داد: قانون اساسی وحی منزل نیست. دیدیم که در سال ۶۸ به رفراندوم گذاشته شد و تغییراتی در آن حاصل 

گشت. مثال در سال ۵۸ ما اصل والیت مطلقه فقیه را نداشتیم اما در سال ۶۸ این بند به قانون اساسی اضافه شد.

خود فقیه پنداری غلط است
صادقی در بخش دیگری از ســخنان خودش با اشــاره به اینکه در دهه ۶۰ در بعضی از قانون ها به بن بســت رسیدیم 
اظهار داشت: مثال در سال ۶۵ اعالم شد که قانون کار اسالمی نیست و شرط و شروطی که در بندهای قرارداد بین 
کارگر و کارفرما گذاشــته می شــود با اصل اسالم مغایرت دارد و بر خالف منافع یکی از طرفین است به همین دلیل ما 
دیدیم که به خاطر همین اختالفات مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت که مصالح نظام را تشخیص می داد 

و به شورای نگهبان اعالم می کرد.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: نظام به معنی حکومت نیست بلکه کل سیستم است کل مجموعه ای که از آن 

به عنوان نظام یاد می شود مردم نیز جزو آن هستند.
او در ادامه با بیان اینکه حکومت باید دارای والیت مطلقه فقیه باشد، گفت: این تلقی که برخی افراد از والیت می کنند 
و خود فقیه پنداری دارند غلط اســت. ما والیت فقیه را که در قانون هم مشــخص اســت می پذیریم و جزء اصول نظام 

می دانیم.
صادقی با اشاره به اینکه وحدت یکی از اصول بنیادین اسالم است، اظهارکرد:  وحدت در عین کثرت معنا پیدا می کند. 
همه باید باهم باشــند تا به رســمیت شناخته شوند. افراد باید در جهت مصالح کشور قدم بردارند و اگر چنین نبود هیچ 

ارزشی نداشت. مردم باید در جهت منافع ملی با یکدیگر وحدت داشته باشند.
نماینده مردم تهران گفت:   امید بذر هویت ماســت. از رحمت خدا مایوس نشوید. در این راه باید مبارزه کرد و مبارزه در 

این راه یک مبارزه مسالمت آمیز است.


