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ادامه واکنشها به پیشنهاد بهزاد نبوی

الف

نهاد فیصلهبخش
شورای سردبیری جامعه فردا

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه از رد درخواس��ت
مالق��ات دونالد ترامپ ،رئیس جمه��وری آمریکا از
سوی دکتر حس��ن روحانی ،رئیسجمهوری ایران
خبر داد.
به گزارش ایرنا ،بهرا م قاس��می در پاس��خ به پرسش
خبرنگار خبرگزاری جمهوری اس�لامی درخصوص
یادداش��ت مندرج در یکی از خبرگزاری ها پیرامون
ابراز تمایل رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا برای
مالقات با ریاست جمهوری اسالمی ایران در حاشیه
نشستاخیرمجمععمومیسازمانمللمتحد،گفت:
چنین تمایلی از س��وی طرف آمریکایی مطرح ش��د
که مورد موافقت رئیس جمهوری ایران قرار نگرفت.
درخصوص سایر جزئیات و حواشی پرداخته شده در
یادداش��ت مذکور باید تاکید کنم که مطالب مطرح
شده و هر آنچه راجع به دیگران و به خصوص اقدامات
امانوئل مکرون ،رئیس جمهوری فرانس��ه بیان شده
است ،نادرست بوده و قابل تأیید نیست.

جامعهفردا
در فضای مجازی

علیرغم مخالفت بخش وسیعی از جامعه دانشگاهی ،مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت علوم رای اعتماد داد

قاسمی :روحانی
درخواست مالقات
ترامپ را نپذیرفت

ناامیدی از فراکسیون امید

jameefarda.
com
jameefarda
@gmail.com
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انتشاردالیل فقهای
شورای نگهبان درباره
سپنتا نیکنام

جامعه فردا -دیروز نشس��ت خبری س��خنگوی قوه قضائیه نشس��ت
پرخبری بود .از محدودیتها علیه رئیس دولت اصالحات توسط دادگاه
ویژه روحانیت تا تایید حکم حبس برای دری اصفهانی و خبرهایی درباره
برادر بازداشت شده معاون اول رئیسجمهور.
به گزارش ایلنا ،محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی درباره محدودیت اخیر
خاتمی که شب جلسه بنیاد باران به ایش��ان اطالع داده شده که اجازه
رفتن به این مراسم را ندارد و اینکه آیا بعد از سه ماه این محدودیتها از
بین میرود ،گفت :این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است.
او افزود :من درباره این مورد اخیر از دادستان ویژه روحانیت سؤال کردم
گفتند محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است بعد از سه ماه ادامه پیدا
کند یا کم و زیاد ش��ود .من از دادس��تان ویژه روحانیت نقل قول کردم
چون خودم خبر ندارم .محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ
به سؤالی درباره قطعی ش��دن حکم دری اصفهانی  -فرد مرتبط با تیم
مذاکره کننده هستهای -و اینکه آیا وی برای تحمل دوران محکومیت به
زندان رفته یا خیر؟ گفت :ایشان دو پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی
بوده که به  5س��ال حبس محکوم شده و اعتراض کرد و در نهایت تایید
ش��د .قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده مالی در
زندان بود که این حکم قطعی ش��د ،حکم قطعی به زندان ابالغ ش��د و
االن در حال تحمل کیفر اس��ت .پرونده مالی هم به صورت جدا در حال
رسیدگی است.او افزود :بعید میدانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه
رفته باشد .سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال ایسنا اعالم کرد که
رای ماهیتی دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
هنوز اعالم نشده است.
محسنیاژهای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مدعی شد دری اصفهانی
توس��ط س��یف ،رئیس بانک مرکزی برای حضور در تیم مذاکرهکننده
معرفی ش��ده ،گفت :ما حتما اطالع نداریم که آقای س��یف میخواسته
اطالعات��ی را به بیگان��گان بدهد یا خیر و اینکه فرد در یک تش��کیالت
رفته تا به دش��من اطالعاتی بدهد و از اول اینگونه بوده یا بعدا به این کار
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بارزانی حرف گوش نمیداد
همان طور که قول داده بود رفت ،اما این رفتن با آنچه در رویایش بود فرق داش��ت ،او
میخواست معمار کشور کردستان باشد ،اما حاال کنار رفت .با موج شدیدی از انتقادات،
رهبر شکست خورده برای پارلمان نامه محرمانه نوشته و میگوید اختیاراتم را واگذار میکنم
و میروم ،هر چند که او مدتی قبل گفته بود «:حاضرم برای استقالل کردستان جان بدهم...

مش��غولیت پیدا کرده ،مشخص نیس��ت و وقتی فردی معرفی میشود
معلوم نیست جاسوس است یا جاس��وس خواهد شد .قرینهای بر اینکه
آقای سیف در این پرونده نقشی داش��ته وجود ندارد و اثبات هم نشده،
اما اگر قرینهای باشد که کسی معاونت داشته یا خیر را دنبال میکنیم.
اژهای همچنین بیان کرد :در یک زمان وزارت تعاون وقت به شرکتهای
تعاونی اعتباری مجوز داد ،متأسفانه هیچ نظارتی در این باره انجام نشد و
برخالف اساسنامه و قوانین و مقررات با اخذ سپردههای زیاد مشکالتی
را ایجاد کردند که هنوز هم ادامه دارد.
س��خنگوی قوه قضائیه افزود :بانک مرکزی باید براس��اس قانون پولی و
بانکی نظارت کن��د ،ولی در آن زمان مدعی بودند ک��ه اینها از ما مجوز
نگرفتهاند ،اما بعد به فکر ساماندهی این موضوع افتادند که این ساماندهی
تا به امروز ادامه دارد .این مشکالت بر اثر دو کوتاهی به وجود آمد ،یکی
وزارتخانه مربوطه که مجوز داد و نظارت نکرد و دیگری بانک مرکزی که
نظارت بعدی را انجام نداد .محسنیاژهای گفت :در سال  94در راستای
این ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از این تعاونیها مقرر میکند که
آن  8تعاونی منحل ش��وند و یک مؤسسه اعتباری به نام کاسپین ایجاد
کنند؛ در واقع سهامداران کاسپین همان سهامداران این  8تعاونی باشند.
متأس��فانه در اینجا قبل از اینکه تسویه حساب کنند ،سپردهها ،اموال و
موجودیها را محاسبه کنند ،تعاونی کاسپین مجوز میگیرد .در اینجا
اقداماتی صورت میگیرد و تعدادی از سپردهگذاران احساس میکنند
که به مش��کل برخواهند خورد ،البته باید گفت عمده مشکالت از سوی
فرشتگان بوده اس��ت .این افراد که احس��اس ترس میکردند ،شکایت
میکنند و برخی از اموال و حسابها را توقیف میکنند که قوه قضائیه از
اینجا وارد کار میشود .سخنگوی دستگاه قضائی بیان کرد :از آن به بعد
با هماهنگی مجلس ،بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار به صورت
همزمان صورت پذیرد .این کار در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین بود
و همچنین در رابطه با اینکه فرشتگان و کاسپین کارها را انجام دهند و
بانک مرکزی هم در این باره هماهنگکننده باشد.

عیسی کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست ایران

فعالیت یک نیروگاه؛ ۲۰درصد آلودگی هوای تهران و کرج
کالنتری در این نشست گفته است ،مشکل اصلی تهران ،آلودگی هواست
و ممکن است که برای حل این مشکل حتی چند کارخانه هم تعطیل شود
و باید در مقابل پدرخواندههایی قرار بگیرید که زورشان هم کم نیست.
در جن��وب تهران  ۶۰منطقه زبالهس��وزی وج��ود دارد که برای دیروز
و امروز نیس��تند و جای س��وال است که ش��هرداری در راستای این مهم
چه کرده است؟ چراکه برخی زباله و الس��تیک را آتش میزنند تا فلزات
موجود در آن را بردارند و برهمین اس��اس یکی از قویترین مدیرکلهای
محیطزیس��ت را به تهران آوردیم تا ظرف س��هماه آینده این مش��کل را
حل کنند.
 ۴۲۲صنع��ت آالینده در تهران شناساییش��ده و س��ازمان حفاظت
محیطزیست هم به آنها اخطار داده است .شهرداری جریمه این واحدهای
آالینده را باید صرف رفع آلودگی کند نه اینکه این جریمه را صرف کارهای
دیگر کند و برای رفع کسری بودجهاش در نظر بگیرد.

وزیر صنعت خواستار دفاع از حقوق مردم
در کنار مظلومیت خودروسازان شد!

کردستان بدون کاک مسعود از نگاه نماینده اقلیم

گزارش نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

دیروز عیس��ی کالنتری ،رئیس س��ازمان حفاظت از محیطزیست ایران
مهمان شورای ش��هر تهران بود .مهمترین گفتههای این جلسه به شرح
زیر است:

@jameefarda

عکس :فرزام صالح /برنا

گ��زارش دی��روز روزنامه ب��ا عن��وان «معضل تازه
حقوقی» درباره نفی حق عضوی از شورای شهر یزد
که در ش��مار اقلیتهای دینی است ،در پسزمینه
خود نیاز به مداخله نهادی فیصلهبخش در خصوص
ای��ن مس��ئله و موضوعاتی از این دس��ت را مطرح
میکرد .به نظر میرس��د این ماجرا در مسیری از
پیچیدهش��دن و تبدیل به یک معضل افتاده است
که درنهایت آن ،نهاد حافظ قانون اساس��ی مجبور
میشود یا به قانوناساسی بیاعتنایی شود یا حکم
خود را که مغایر با قانون اساسی مییابد پس بگیرد.
قرارگرفت��ن در این موقعیت چندان تکرار نش��ده
اس��ت و عبور خردمندانه و بهنگام از گردنه آن در
حفظش��أن و حیثیت مهمترین نهادهای حقوقی
کش��ور تاثیر بسیار خواهد داش��ت .شاید بتوان در
این زمینه تامالتی داشت.
از بهمن ماه  1366که امام خمینی رحمتاهللعلیه
برای عب��ور از چنین نوعی از گردنههای حقوقی به
تشکیل نهاد تازه مجمع تشخیص مصلحت همت
گمارد ،زمان زیادی گذش��ته و بسیاری معضالت
نظام در این نهاد حل و فصل شده است .هماکنون
نیز شماری از صاحبنظران رجوع مسئله این نهاد
را پیش��نهاد دادهاند و بعید نیس��ت مصلحت قوم
ع�لاوه بر صاحبنظ��ران ،نزد نهاده��ای باالتر نیز
چنین تش��خیص داده ش��ود ،اما نفس این ماجرا و
پیچیدگی آن احتماال راه حل ساده و منطقیتر را
در خود نهان دارد.
به باور حقوقدانان ،ماهیت موضوع ،رویارو ش��دن
نهاد حافظ قانون اساسی با بند و اصلی از آن است و
بنابراین شاید بتوان موضوع را در بطن همین نهاد
فیصله بخش��ید و از دخالت یک نهاد فیصله بخش
دیگر در آن جلو گرفت .رابطه بین نهاد نگهبان و نهاد
قانون اساسی ،حراس��ت یکی از دیگری و همچون
مغزبادام و پوست حافظ آن است .بنابراین و طبعا،
نهاد قانون اساسی واالترین نهاد حقوقی کشور و از
حافظ خود مهمتر است .احتماال شورای نگهبان در
پیشگامی حراست از این مهمترین میثاق جمهوری
اسالمی ،رفتاری که سرمشق سایر نهادهای حقوقی
نظام در حراس��ت از نهادهای ریشهدار نظام است
پیشه خواهد کرد.

مصطفی تاجزاده :ارتباطمان
با اصولگرایان قطع است

به مدیرکل استان تهران دستور دادهایم که شرایط را برای حل آلودگی
اطراف منابع آبی تهران س��ختگیرانهتر کند چراکه ش��اید باورتان نشود،
جاهایی که محل تامین آب تهران هس��تند ،همچون سد الر ،لتیان ،کرج
و جاجرود محل شستوش��وی گاو و گوسفندمان شده است و باید محل
حفاظتشده را تشدید کنیم.
بررس��یها نشان داده اس��ت که ۲۰درصد آلودگی هوای تهران و کرج
بهدلی��ل فعالیت یک نیروگاه اس��ت و وزیر نفت نیز تاکی��د کرده که اگر
پاالیشگاهی س��وختش غیراستاندارد باش��د تعطیلش کنید .نیروگاهی
همچون نیروگاه ش��هید رجای��ی در روزهایی که وارونگی دما را ش��اهد
هستیم۲۰ ،درصد از آلودگی هوا را تولید میکند.
حسن رسولی ،عضو شورای ش��هر تهران هم خطاب به کالنتری گفته
است ،ادبیات گرد کالنتری مبتنی بر این است که به هیچکس برنخورد که
درست نیست .چراکه سخنان شما بهگونهای بود که صنایع خودروسازی و
الستیک خدای نکرده بدشان نیاید.
احمد مس��جدجامعی هم در این جلسه گفته ،باید نقشه آلودگیهای
زیس��تمحیطی شهر تهران تهیه ش��ود تا نوع آلودگی هر منطقه و شیوه
برخورد با آن مشخص شود.
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خودروهای بیکیفیت
گواه مظلومیت؟!

م��ردم ناراضی اند؛ هم از کیفیت خودروها و هم از قیمتها .از
 6قیمتهایی که بدون توجه به ارتقای کیفی خودروها و تنها به
منظور تامین منافع خودروسازان افزایش مییابند و مردم را
برای خرید خودروهایی که چارهای جز انتخابشان ندارند ،تحت فشار
میگذارد .از خودروسازانی که سالهاست ،خودروهایی بیکیفیت را
به آنها تحویل دادهاند ،خودروهایی که در گزارشهای کیفی خودرو،
حتی نمیتوانند دو س��تاره کیفی را هم از آن خود کنند ،اما همچنان
تولید میشوند و هم از وزارت صنعت که با وجود کیفیت غیرقابل دفاع
تولیدات خودروسازان با درخواست افزایش قیمتها موافقت میکنند
و با این موافقت هر چند وقت یک بار چند صد هزار تومانی روی قیمت
خودروها میگذارد.

اسپانیا؛ این بار خیابان
در تسخیر هواداران اتحاد

جامعه فردا :روز یکش��نبه خیابانهای بارسلونا باز هم پر از جمعیت بود ،اما این بار کسانی به خیابان آمده بودند که خواستار اتحاد
در این کشور هس��تند .طرفداران اتحاد در تظاهراتی در مرکز بارسلونیای اسپانیا شرکت کردند ،احزاب سیاسی مخالف با استقالل
کاتالونیا نیز از این تجمع حمایت کردند .طی یک نظرس��نجی که در روز یکش��نبه منتشر شد که حدود نیمی از رأیدهندگان در
منطقه ش��مال غربی که اغلب از طبقه ثروتمند هس��تند .مخالف جدایی کاتاالن از اسپانیا بودهاند .دولت مرکزی اسپانیا روز جمعه
تمام��ی اختیارات دولت فدرال در کاتالونیا را باز پس گرفت ،پیش از ای��ن کارلس پویودامون ،با تصویب مجلس نمایندگان مجلس
محلی رفراندوم جدایی از اسپانیا را برگزار کرد و پس از آن اعالمیه جدایی صادر شد ،این اعالمیه یکطرفه استقالل با مخالفت سه
حزب ملیگرا و همراه با تحریم آن انتخابات صورت گرفته بود .معترضان به رفراندوم در روز یشنبه ،هزاران پرچم اسپانیایی و آواز
«زندهباد اسپانیا» سر میدادند و هزاران پرچم زرد و قرمز در حمایت از اتحاد اسپانیا در دستشان بود .آلفونسو ماچادو 55 ،ساله که
یک فروشنده در شهر بارسلون است با دختر کوچک خود به این تجمع آمده بود ،او میگوید« :من اینجا هستم که از وحدت اسپانیا و
قانون دفاع کنم .استقاللی در کار نیست ،من متأسفم که همه مردم را فریب داده اند و اختالفات زیادی را در کاتاالن به راه انداختند».
در نظرسنجی توسط سیگما دوس برای روزنامه الماندواز که حدود  1000نفر شرکت داشته اند ،صورت گرفته است ،نشان میدهد
که مخالفان اس��تقالل  43.4درصد و طرفهای موافق اس��تقالل  42.5آرا را در منطقه کاتاالن در دس��ت دارند ،این نظرسنجی از
دوشنبه تا پنجش��نبه صورت گرفته اس��ت .یکی طرفداران یکپارچگی بعد از تظاهرات میگوید این بار در خانه نمینشینیم ،ما در
انتخابات قبل ش��رکت نکردیم و همین باعث شد که جدایی رأی بیاورد .این بار کسی نباید در خانه بماند .ژوزف بورل ،رئیس سابق
پارلمان اروپا ،خواس��تار برگزاری انتخابات پارلمان در کاتالونیا ش��د تا برای همه رهبران اس��تقالل اثبات شود که آنها دیگر جای
زیادی در پارلمان ندارند .کاتالونیا به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اس��پانیا بهشمار میرود و نزدیک
به  ۲۱درصد تولید ناخالص ملی اس��پانیا در کاتالونیا انجام میشود .یکی از خواستههای دولت کاتالونیا در سالهای اخیر پرداخت
س��هم کمتری از مالیاتهایی که از مردم این ایالت اخذ میش��ود به دولت مرکزی و تعیین س��قف مالیاتها توس��ط دولت محلی
بودهاست .آنها معتقدند تعهدات مالی این ایالت به دولت مرکزی باعث شده تا کاتالونیا به رغم توان اقتصادی باالیش به مقروضترین
ایالت اسپانیا بدل شده و نزدیک به  ۴۲میلیارد یورو بدهی داشته باشد.
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