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ســرویس سیاسی-  یک فعال سیاسی گفت: وقتی شورای نگهبان این طوری 
رفتار می کند، مردم می گویند »رئیس جمهور را انتخاب کردند، در خانه های مان 

بنشینیم.« چرا باید این هزینه ها را به نظام تحمیل کنیم؟ 
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی توسط رهبر معظم انقالب منصوب شدند 
که در میان اســامی، نام علی الریجانی دیده می شــود. برخی معتقد چه طور می 
شــود »علی الریجانی برای ریاست جمهوری صالحیت نداشته باشد اما برای 
سیاستگذاری در حوزه فرهنگ صاحب صالحیت باشد.« در واقع آنها این نگاه 
را دارند که باید شــورای نگهبان با اعمال اصالحاتی مکانیزم بررسی صالحیت 

نامزدها را شفاف کند.
منصور حقیقت پور درباره ضرورت اصالح مکانیزم بررسی صالحیت نامزدها 
در شورای نگهبان گفت: آقای الریجانی عالوه بر آنکه از مقام معظم رهبری برای 
عضویت در شورای عالی انقالب فرهنگی حکم گرفت، هم اکنون مشاور رهبر 
معظم انقالب است و درباره اموری که مقام معظم رهبری به آقای الریجانی ارجاع 
می دهند، او به رهبر انقالب مشاوره می دهد بنابراین آقای الریجانی امین رهبر 

معظم انقالب است.
وی افزود: قدر مسلم امروز همه ما از شورای نگهبان سئوال داریم. شورای نگهبان 
باید روشن گری کند و به مردم بگوید »شخصیتی همچون علی الریجانی که می 
توانست برای نظام جمهوری اسالمی ایران نافع باشد و در سطح بین الملل جایگاه 
ایران را ارتقاع بخشد، چرا گفتند برای ریاست جمهوری صالحیت ندارد؟«. نکته 
مهمتر آنکه چرا حاضر نشدند این مسئله را باز کنند و مشکلی که باعث ردصالحیت 
آقای الریجانی شــد را برای مردم بیان کنند. این ســئوالی منطقی است و شورای 

نگهبان باید جواب مردم را بدهد.
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: بارها آقای علی الریجانی از شورای نگهبان 
رسما درخواست کرد که دلیل ردصالحیت را بگویند اما معلوم نیست چرا شورای 
نگهبان این کار را انجام نمی دهد. اخیرا آقای حیدر مصلحی اعتراف کرد که در 
سال 92 به شورای نگهبان اعالم کرده »آقای هاشمی می تواند رأی بیاورد پس او 
را تأییدصالحیت نکنید«. این مسائل انصاف نیست چون شورای نگهبان امانتدار 

نظام است.
وی با اشاره به سیاست کلی ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات افزود: 
شورای نگهبان ظلمی را که در حق آقای الریجانی کرد باید جبران کند. یکی از 
گالیه های امروز آن است که چرا شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات را 
عمل نکرد، چرا به سخن رهبر انقالب که فرمودند »جفا و ظلم شد و جبران شود، 

این کار را شورای نگهبان انجام نداد«.
مشاور علی الریجانی در مجلس دهم درباره تأثیر شفاف سازی مکانیزم بررسی 
صالحیت نامزدهای انتخابات بر افزایش اعتمادعمومی به صندوق رأی گفت: حتما 
باید اصالح شود چون امروز مردم تجزیه و تحلیل می کنند، وقتی شورای نگهبان 
ایــن طوری رفتار می کند، مردم می گویند »رئیس جمهور را انتخاب کردند، در 

خانه های مان بنشینیم.« چرا باید این هزینه ها را به نظام تحمیل کنیم.

حقیقت پور فعال سیاسی:

شورای نگهبان باید مکانیزم بررسی 
صالحیت ها را شفاف کند 

جلویآنرامیگیریم
حجت االســالم نقد علی نماینده مجلس یازدهم و امضاکننده طرح »صیانت از 
حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر« گفت: اخیراً باب شده است که 
در آپارتمان ها سوسمار، شیر، پلنگ، مار و الک پشت های خطرناک به عنوان حیوان 
خانگی نگهداری می شود. در برخی مواقع حتی این حیوان ها در سطح آپارتمان رها 
می شوند و موجب آزار و اذیت و آسیب های جدی جانی برای اشخاص می شود. 
به دلیل این که قانون خاصی هم در این زمینه وجود ندارد، متاسفانه این روند هر روز 
در حال گسترش است تا آن جا که این کار برای برخی تبدیل به »کالس« شده است! 

جلوی این کارها را می گیریم.

اخبار ویژه ...

سید ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی با نخبگان و 
فعاالن محیط زیست که به مناسبت سالروز ابالغ سیاست 
های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در2۶ 
آبان ۱۳9۴ برگزار شد، اظهار داشت: فلسفه تشکیل این 
جلسه بررسی و پیگیری اجرای سیاست های ابالغ شده 
توسط مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست است و 
این که تاکنون پس از گذشت ۶ سال فقط ۴۷ درصد این 
سیاست ها اجرایی شده به هیچ عنوان قانع کننده نیست 
و الزم است دستگاه های اجرایی بازنگاهی در عملکرد 
خود داشته باشند و در یک اقدام جمعی این عدد به رقم 

قابل توجهی افزایش یابد.
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت تشکیل نشست های 
تخصصی برای بررسی و پیگیری سیاست های کلی نظام 
در حوزه های مختلف، گفت: در چنین نشست هایی باید 
علت اجرایی نشدن بخشی از سیاست های مصوب نظام 
بررسی و موانع تحقق کامل این سیاست ها برطرف شود.

رئیس جمهوری با اشــاره به ضرورت و اهمیت توجه 
به محیط زیست اظهار داشت: جامعه بشری باید نسبت 
به تعرض و طغیان علیه محیط زیســت حساس باشد 
متاسفانه قدرت های بزرگ بدترین استفاده را از محیط 
زیســت به عمل می آورند و سپس با ســازوکاری، از 
موضوع محیط زیست بعنوان حربه ای علیه کشورهای 
در حال توسعه استفاده می کنند همانند مساله حقوق بشر 
که امروز بزرگترین ناقضان آن مدعی حقوق بشر در سایر 

کشورها هستند.
رئیســی افزود: حفظ محیط زیست باید به عنوان یک 
موهبت الهی برای حیات انسان و تمام موجودات زنده 
مورد توجه همگان باشــد و در این راســتا الزم است 
ساختارهای متناسب با این رسالت بزرگ ایجاد شده و 

برخی رفتارها ناصحیح اصالح شود.
رئیس جمهور با تاکید بر ارجحیت توجه به محیط زیست 
بر توســعه یافتگی و فعالیت اقتصادی و اینکه توسعه 
یافتگی فرع بر محیط زیست است، گفت: اگرچه توسعه 
یافتگی و فعالیت های اقتصادی یک موضوع ضروری 

است اما حتما باید از پیوست محیط زیستی برخوردار 
باشد و توجه به محیط زیست در تمام طرح های توسعه 
و فعالیت اقتصادی به دقت لحاظ شود ضمن اینکه محیط 

زیست هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد.  
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز کمبود آب، مشکل 
همه مردم کشور در استان های مختلف است، گفت: در 
جریان سفرهای استانی، مهم ترین مشکلی که مردم آن را 
مطالبه می کنند، تامین آب است و در این زمینه معتقدم باید 
به مدیریت آب در کشور توجه جدی شود و با استفاده 
بهینه و توجه به ظرفیت های اقلیمی می توان بخش زیادی 

از مشکالت موجود را کاهش داد.
رئیسی اهمیت ارائه آموزش در صیانت از محیط زیست 
را ضروری دانست و گفت: امروز الزم است رسانه های 
جمعی، دانشگاه ها، حوزه ها و صاحبان تریبون در زمینه 
آموزش ایفای نقش کننــد. آموزش می تواند به جلب 
مشارکت عمومی بیانجامد و هر کجا که مردم احساس 
مسئولیت کرده و مشارکت می کنند، مشکالت به راحتی 

برطرف می شود.
رئیس جمهور توجه به ظرفیت ها و قابلیت های مناطق 
مختلف کشــور را ضروری دانســت و اظهار داشت: 
بی تردید دانشــگاه ها در این حوزه ها مطالعاتی دارند 
و می توانند با نگاه تخصصی، قابلیت های هر اســتان را 
شناسایی کنند و دولت مکلف است از این یافته ها، برای 

فعال کردن ظرفیت های موجود هر استان استفاده کند.
دکتر رئیسی با اشاره به مشکل پسماندها در کشور گفت: 
برای غلبه بر این مشــکل نیازمند ایجاد سازوکار فعال 
برای مدیریت پســماند در کشور هستیم و ایجاد چنین 
مجموعه ای ضرورت دارد تا مســائل مربوط به حوزه 

پسماند را به طور متمرکز حل و فصل کند.
رئیس جمهور در ادامه خطرات ناشــی از صید ترال و 
دغدغه های صیادان بوشــهر و بندرعباس در این زمینه 
اشاره کرد وگفت: حتما باید جلوی صید ترال گرفته شود 
چرا که این نوع صید به آبزیان، دریا و حتی صیادان آسیب 
می رساند و از رئیس سازمان محیط زیست می خواهم که 

با جدیت این موضوع را پیگیری کند.
رئیسی افزود: سازمان محیط زیست حکم بهداشت را 
در وزارت بهداشت و درمان دارد و بر درمان مقدم است 
و اینکه ســازمان محیط زیست زیر نظر رئیس جمهور 
تعریف شــده برای این است که نسبت به وزارتخانه ها 
و دستگاههای اجرایی از جایگاه برتری بر حفظ محیط 

زیست تاکید کند.
رئیس جمهوری گفت: صرفا با توصیه نمی شود محیط 
زیســت را حفظ کرد و در کنــار آن بعضاً اقدام و عمل 

جدی نیز الزم است.
دکتر رئیســی با اشــاره به اهمیت مشــارکت مردم و 
ســازمان های مردم نهاد در صیانت از محیط زیســت، 
گفت: سازمان های مردم نهاد نقش ارزشمندی در حوزه 
محیط زیست دارند و باید از فعالیت مردم در این حوزه 
حمایت شود و اینها بهترین پشتوانه برای دولت هستند.

رئیــس جمهور تصریح کرد: توجه به محیط زیســت 
منحصر به مقطع خاص زمانی نیســت و همواره باید 

نسبت به آن دغدغه داشت.
رئیســی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به مدیریت 
آب و آبخیــزداری گفت: باید برای اقلیم های مختلف 
راهکارهای متفاوتی، متناسب با آن اقلیم اتخاذ و اجرایی 

شود.
رئیــس جمهــوری در ادامه با اشــاره به اهمیت حفظ 
جنگل ها خاطرنشــان کرد: جنگل ثروت عظیم ملی و 
حفظ آن برای نسل های آینده ضروری است و همواره 
باید نسبت به حفظ و صیانت از ثروت های عظیم ملی 
حساس باشیم و غفلت از این سرمایه های عظیم می تواند 

کشور را دچار آسیب کند.
در این مراســم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفظ محیط زیست و ۱۷ نفر از اساتید، نخبگان و فعاالن 
محیط زیست در سخنان جداگانه ای با قدردانی از توجه 
و اهتمام ویژه رئیس جمهور نسبت به صیانت از محیط 
زیست، دیدگاهها، پیشنهادات و دغدغه های خود را با 

رئیس جمهور در میان گذاشتند.
ضرورت تحول و در ســاختار سازمان محیط زیست، 
استفاده از ظرفیت فناوری های نو و دانش بنیان در صیانت 
از محیط زیست، دیپلماســی فعال در حوزه آب، توجه 
به آمایش ســرزمین در حوزه آب، توجه به قابلیت های 
سرزمینی، توجه به پیوست اقتصادی در مسائل زیست 
محیطی، مدیریت مناســب پسماند، استفاده از پنل های 
خورشــیدی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، 
کاهش استفاده از ظروف پالستیکی، پرهیز از صید ترال، 
بازنگری در ماموریت های ســازمان های محیط زیست 
در حوزه آب، کاهش تعارض تولید و محیط زیســت، 
توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی محیط زیست، 
نوسازی تجهیزات محیط بانان و توجه به وضعیت معیشتی 
و استخدامی آنان و توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد 
در حوزه محیط زیست از جمله نکاتی بود که در این جلسه 

از سوی اساتید و فعاالن حوزه محیط زیست بیان شد.

 توجه به محیط زیست در همه طرح ها 
به دقت لحاظ شود

رییس جمهور:

  سرویس سیاسی-    رییس جمهوری حفظ محیط زیست را موجب قدرت، امنیت و نوعی سرمایه گذاری بلند مدت و رشد تولیدات کشور دانست و 
گفت: توجه به محیط زیست در همه طرح های توسعه و فعالیت اقتصادی به دقت لحاظ شود.

گروهشبهافکن»اصالحتشیع«

ببر،فیلوکروکودیل

کنایهیکشاعر

بهآتشکشیدهشد

نشانههاییدیدهنمیشود

میخواهندتضعیفکنند

مشکالتمردم

سید محمد حسینی در اجالسیه مدیران حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور و 
مراسم افتتاح دفتر مرکزی مدیریت حوزه های علمیه خواهران در تهران افزود: رهبر 
معظم انقالب راه اندازی حوزه های علمیه خواهران را پدیده ای عظیم و مبارک با 
برکات فراوان نامیدند؛ خواهرانی که عالم و فاضل هستند و می توانند در عرصه های 
مختلف جامعه بدرخشند. وی یادآور شد: امروز باید فرمان رهبری را در تربیت چنین 
بانوانی اجابت کنیم تا به این طریق پاسخگوی نیاز داخلی و خارجی به بانوان آموزش 
دیده و عالم باشیم. حسینی اظهار داشت: این روزها در میان جوانان گروهی ایجاد 
شده که خود را گروه اصالح تشیع نامیده و در خصوص امامت، ائمه معصومین و 
ارزش های دینی شبهه ایجاد می کنند که باید پاسخ جوانان به درستی داده شود. معاون 
امور مجلس رئیس جمهور گفت: امروز نیاز به تربیت نیروهای پاسخگو داریم و 

تبلیغات نباید محدود به ماه های محرم، صفر و رمضان شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس اظهار کرد: »ما هیچ قانونی برای اینکه مردم فرضا 
فیل و کروکودیل نیاورند، نداریم و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که در آینده شاهد 
این امر نباشیم. باالخره باید یک نظمی به این قضایا داد و از برخی مسائل پیشگیری 
کرد.« علی اکبر علیزاده از امضا کنندگان طرح »صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات 
خطرناک«، درباره اینکه اینگونه طرح ها و مشابه آن مانند صیانت از فضای مجازی، 
به نوعی دخالت در زندگی شهروندان محسوب می شود، گفت: »باالخره اوضاع و 
احوالی که در زندگی انسان می گذرد یک شرایط جدیدی را هم پیش می آورد. مثال 
در گذشته ماشین نبوده، در نتیجه قوانین راهنمایی و رانندگی هم نداشتیم ولی بعدا 
یک شرایط جدیدی پیش آمد که حکمرانان قوانینی را تصویب و بعد از آن تکمیلش 
کردند.« وی ادامه داد: »باالخره جوامع با توجه به توسعه ای که دارند، نیازهای جدیدی 
هم پیدا می کنند؛ مثال در گذشته مواد مخدر صنعتی مطرح نبوده است اما وقتی مطرح 
می شود نیاز به قانون دارد. یکی از مواردی که قبال نبوده و االن مطرح شده، نگهداری 
حیوانات است، چون فردا روزی اگر کسی بخواهد فیل را در خانه نگهداری کند 
یا ببر به خیابان بیاورد، ما فقط می توانیم بگوییم عرف گفته این امر مرسوم نیست، 
ولی قانونی نداریم. اگر یک نفر حیوان پر سر و صدایی را در خانه اش نگهداری  کند 
همسایه ها چه کاری می توانند انجام دهند؟ بنابراین یکسری مسائل جدید هستند 

و نیاز به قانون دارند.«

علیرضا قزوه، شاعر نام آشنا در شعری کوتاه با کنایه به انتقاد از انتصاب های فامیلی در 
دولت پرداخت. او که نویسنده و شاعری است که برای کارهایش در حوزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس شهرت دارد، با زبان شعر از انتصاب های فامیلی انتقاد و این 
شــعر را در فضای مجازی منتشــر کرد. قزوه با کنایه در این شعر گفته است: »شد 
صورت خلق سرخ از سیلی تان**کو تجربه ؟ کو مدرک تحصیلی تان؟/ این دولت 

انقالب اسالمی ماست** نه دولت انقالب فامیلی تان!«

توسط افراد ناشناس تابلوی دفتر حجت االسالم حسن نوروزی نماینده رباط  کریم 
و بهارستان به آتش کشیده شد.در مورد علت حادثه و چگونگی آن هنوز اطالعاتی 
در دســت نیست اما وقوع این حادثه از طرف دفتر حجت االسالم حسن نوروزی 
تایید شده است. اخیرا نوروزی گفته بود: »یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من 

بودم، چه کسی می خواهد ما را محاکمه کند«؛اما بعد این سخنان را تکذیب کرد.

یک کارشــناس مســائل بین الملل با تاکید بر این که نشانه هایی دیده نمی شود که 
آمریکایی ها واقعا بخواهند به برجام برگردند، معتقد است، آن ها تالش می کنند با 
انجام مذاکره امتیاز بگیرند؛ اگر نشد به سمت سیاست اجماعی می روند تا ایران را 
تحت فشــار قرار دهند. فؤاد ایزدی درباره ازسرگیری مذاکرات که ۸ آذرماه انجام 
می شود، گفت: دولت ایران با حسن نیت مذاکره می کند و شکی در این مساله نیست. 
همچنین این که دولت آقای رئیسی عالقه مند به رسیدن به توافق است، یک واقعیت 
است، زیرا در زمان انتخابات قول هایی را درباره مسائل اقتصادی دادند که اینگونه 
تصور می شود که می خواهند زودتر محقق شود. وی تصریح کرد: مساله اصلی این 
است که طرف مقابل نمی خواهد به برجام برگردد، در واقع از برجام عبور کرده اند؛ 
این حرف قائم مقام وزارت خارجه آمریکا که 2۰2۱ دیگر 2۰۱۵ نیست باید جدی 
گرفته شود. این کارشناس مسائل بین الملل افزود: آمریکایی ها درخواست های غیر 
واقعی و غیر عملی از ایران می کنند که اگر ایران به نظر طرف مقابل عمل کرد که 
خوب است و امتیاز های جدیدی می گیرند. اگر ایران نپذیرفت به سمت سیاست 

اجماعی می روند تا فشار ها به سمت ایران را افرایش دهند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت : طبق سیاست دولت سیزدهم، رشد توسعه 
اقتصادی خود را نباید به خارج گره بزنیم، فعالیت های درونی کشور ظرفیت های 
باالیــی دارد، باید این ظرفیت ها و نیز ســرمایه گذاران خودمان را تقویت کنیم و 
تســهیالت در اختیار آنها قرار بدهیم. اگر اشــتغال و تولید را رونق بدهیم خیلی از 
مشکالت حل می شود. وعده ها و شعارهای دولت قابل تحقق است.او در خصوص 
انتقــاد برخی از نمایندگان در مورد عملکرد دولت گفت: مجلس به دولت بدبین 
نیست. مجلس با برخی از تذکرات دولت را کمک می کند، بنای ما تعامل با دولت 
است. برخی از نمایندگان مجلس نگاه سیاسی به دولت دارند و می خواهند دولت 
را تضعیف کنند که تعدادشــان هم اندک است.غضنفرآبادی در پایان افزود: این را 
احتمال می دهم که این موضوع در مجلس کلید خورده باشد؛ اما کلیت مجلس از 
دولت حمایت می کند و کلیت مجلس می داند که در آغاز یک کار دشوار و سخت 

انتظارات بیش از اندازه از دولت، عقالیی نیست.

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر نه دولت و نه 
مجلس برنامه ای برای حل مشکالت معیشتی ندارد، در صورتی که تنها چیزی که 
در حال حاضر باید در دستور کار نمایندگان و دولت قرار بگیرد، حل مشکالت 

معیشتی است.عزت اهلل یوسفیان مال 
یادآور شــد: هنگام رقابت های انتخاباتی آن شــعاری که بین همه 29۰ نماینده 
مشــترک بود و با هم شعارش را دادند، در پوسترها و بنرهای  تبلیغاتی شان هم 
نوشتند و در سخنرانی های شان مطرح کردند، حل مشکالت معیشتی و اقتصادی 
مردم بود.وی ادامه داد: در بخش حل مشکالت معیشتی و اقتصادی ما خروجی 
خوبی را از مجلس نداشتیم و حتی نمایندگانش موفق نشدند شرایطی را برای 
حل این مشــکالت فراهم کنند. یک زمانی که نماینده می آمد درباره معیشــت 
ســخن می گفت، مشــکالتش را لمس و احساس می کرد اما در همین مجلس 
نتوانست شرایط را در همان حد شرایطی که در زمان انتخابات بود متوقف کند 

و نگذارد بدتر شود.

سیاسی

سرویس سیاسی-    مصطفی هاشمی طبا گفت: من شخصا در تمام 2۰سالی که 
در دولت بودم، سفارش هیچ فردی را نکردم و هیچ یک از بستگانم را به مسئولیتی 
وارد نکردم و اکنون هم بسیار ضروری می دانم که انتصاب فامیل ها به طور کلی 

ممنوع شود تا اعتماد مردم احیا شود. 
انتصاب های فامیلی موضوعی اســت که از گذشته وجود داشته است و در تمام 
دولت ها می توان این مسئله را مشاهده کرد اما این روزها انتصاب های فامیلی بیش 
از گذشته مورد توجه مردم قرار گرفته است زیرا اوال شعار دولت سیزدهم مقابله با 
فامیل بازی بود و در شرایطی که این موضوع شعار دولت بوده است، انتصاب های 
فامیلی رخ می دهد و از سوی دیگر به نظر می رسد میزان این شکل از انتصاب ها در 
دولت کنونی بیش از دولت های قبل محسوس و مشهود است که معلوم نیست به 
دلیل کمیت باالترش باشد یا گسترش رسانه ها و به خصوص رسانه های مجازی؟

ســید مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاســی درباره این موضوع گفت: »دولت 
از ابتدای کارش بحث شفاف ســازی را مطرح می کرد اما متأســفانه در قضیه 
انتصاب ها نشــان داد که چندان هم اهل شــفافیت نیســت. من به طور کلی با 
انتصاب بستگان مسئوالن در هر مسئولیتی مشکل دارم و مخالف صددرصدی 

این موضوع هستم«.
او ادامه داد: »ممکن اســت فردی که از قضا فامیل یک مســئول است به صفت 
فردی اش شــخص شایسته ای باشد و جامعه او را به تخصص اش بشناسند نه 
نسبتش با فالن مسئول که در آن صورت ایرادی ندارد اما اینکه تنها ویژگی آن 

فرد فامیل بودنش با فالن مسئول است، ایراد دارد«.
این فعال سیاســی بیان کرد: »من حتی با آقای هاشــمی و خاتمی هم در این 
مسئله مخالف بودم که چرا به برادرهایتان مسئولیت می دهید؟ به نظرم آنها هم 
نباید به برادرهایشــان مسئولیت می دادند. واقعیت این است که باید از افرادی 
غیر از بستگان استفاده شود تا مردم اعتماد کنند که دولت می خواهد بر اساس 

شایسته ساالری اداره شود«.
او مطرح کرد: »من شــخصا در تمام 2۰ســالی که در دولت بودم، سفارش هیچ 
فردی را نکردم و هیچ یک از بســتگانم را به مسئولیتی وارد نکردم و اکنون هم 
بســیار ضروری می دانم که انتصاب فامیل ها به طور کلی ممنوع شود تا اعتماد 

مردم احیا شود«.
هاشــمی طبا در پایان گفت: »به یاد دارم که وزیری منصوب شــده بود که هیچ 
تخصصی در وزارتخانه ای که مسئولیتش را بر عهده اش گذاشته بودند، نداشت. 
یک بار گفت که این حرف هایی که شما می زنید را من بلد نیستم زیرا این شما 
بودید که من را منصوب کردید. باز خدا خیرش بدهد که صداقت داشت. خیلی 
از موارد موجود دارد که باعث مخدوش شدن شایسته ساالری در کشور می شود 

و رئیس جمهور حتما باید فکری به حال چنین شرایطی بکند«.

مصطفی هاشمی طبا :

دولت نشان داد  چندان هم اهل 
شفافیت نیست


