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جوانان؛ پرچمداران شور و شعور اربعين
اربعین، امروز از پیاده روی صرف خارج شده و به پديده اي منحصر به فرد و 
حركتي عظیم و اجتماعي دهها میلیوني براي تعامالت تمدني جوانان جهان 
اسللالم و فراتر از آن جوانان جهان بدل گرديده است كه مي تواند به موتور 
محرك تاريخ و خیزشي بزرگ براي تشكیل حكومت عدل گستر جهاني و 

فرارسیدن دوران ظهور موعود منتظر)عج( بدل گردد. 
بدون شك جوانان را بايد پرچمداران حماسلله بزرگ راهپیمايي اربعین 
دانست كه در طول سال های اخیر با حضور پرشور خود میدان دار اين عرصه 
بوده اند. جوانان جهان اسالم كه همه تحوالت اين روزهاي منطقه غرب آسیا 
به اراده ايشان عملي شده و جبهه مقاومت در برابر دشمن از صنعا و يمن 
گرفته تا مقاومت در جبهه سوريه و عراق و ايستادگي در برابر آل سعود و 

مبارزه با تكفیري هاي داعشي و رژيم صهیونیستي را شكل داده اند. 
به واقع دوران جواني را مي توان نقطه اوج تجلي اراده اين نسل دانست. نیروي 
جواني برآمده از سه مؤلفه انرژي، امید و ابتكار است كه مي تواند آن را مبدل 
به موتور محرك جامعه كند. اين سللخن ناشي از شناخت عمیق رهبري 
معظم انقالب گوياي واقعیت جوان است: »جوان، سرشار از امید و نشاط 
است و مايل است كاري به او محّول كنند و آن را با شجاعت و خطرپذيري 
انجام دهد. « و همین ويژگي است كه موجب پیشگامي جوانان در تحوالت 

مختلف سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و ... شده است. 
فراموش نبايد كرد كه هر حركت اجتماعي اگر بخواهد ماندگار و اثرگذار 
باشد بايد با دو مؤلفه شور و شللعور همراه گردد. فقدان شللور و عشق در 
فعالیت هاي اجتماعي مانعي است براي حركت مؤثر و ايجاد خیزش عمومي 
كه از جذابیت هاي آن خواهد كاست و از تبديل شدن آن به حركتي فراگیر و 
گفتماني عمومي، جلوگیري خواهد كرد. به واقع، شور به مثابه انرژي مثبتي 
است كه نمي گذارد حركت هاي اجتماعي از تاب و توان بیفتد و به تدريج به 
حركتي محافظه كارانه و خنثي و بي اثر تبديل شده و در نهايت به محاق و 

فراموشي سپرده شود!
از سوي ديگر، شعور و عقالنیت تضمین كننده درستي عمل و تطابق جهت 
حركت با آرمان ها و اهداف است. فقدان شعور نیز عاملي است تا حركت هاي 
اجتماعي دچار آفات و انحرافات شده و به اقدامي ضد ارزش تبديل گردد! 
چه بسیار نهضت ها و جنبش هاي اجتماعي كه در طول تاريخ با كمرنگ 
شدن شعور و عقالنیت، از مسیر حق خارج شده و حتي به ضد خود تبديل 
شدند. درحماسه پیاده روی میلیوني اربعین حسیني حضور توأمان شور و 
شعور است كه اين حماسه بزرگ را خلق كرده است. حاصل اين شور و شعور 
توأمان، موجب تحول و تعالي راهپیمايي اربعین در سال های اخیر و تحقق 
ابعاد متعالي اين حماسه بزرگ شده است و امروز اين حركت از يك مراسم 
معنوي صرف فراتر رفته و مرزهاي سیاست و فرهنگ را نیز در نورديده است. 
اگر به مصاحبه دختران و پسللران جواني كه از كانادا، امريكا، انگلیس يا از 
دورترين نقطه شرق آسیا يا آفريقا به اين راهپیمايي عظیم  می آيند، توجه 
كرده باشیم، به درستی درنورديدن مرزهاي سیاست و فرهنگ پي خواهیم 
برد. اشاره به چند نمونه از كاركرد حماسه راهپیمايي اربعین، قطعاً در تغییر 

نگاه ما نسبت به اين رخداد بزرگ تاريخ اسالم مؤثر خواهد بود: 
1. امروز اربعین به بزرگ ترين اجتماع جوانان انقالبي براي تقويت روحیه 
انقالبي و مبارزه با ظلم و جور اسللتكبار جهاني بدل شده است. اين باور را 
مي توان در شعارها و نمادهاي موجود در راهپیمايي اربعین مشاهده نمود. 
براي فهم بهتر، بايد گام به گام در اين مسیر قدم زد تا به عینه مشاهده كرد كه 
چطور روحیه انقالبي در اين اعتكاف چند روزه در جان جوانان مؤمن حك 
مي گردد و آنان را براي حضور در میدان هاي سخت و بزرگ آماده مي سازد. 
2. مراسم اربعین، امروز بزرگ ترين تجلی گاه وحدت مسلمین جهان است؛ 
وحدتي كه در طول سالیان اخیر دشمنان جهان اسالم تالش كرده اند تا با 
ايجاد تفرقه مانع تحقق آن شوند. اين دستاورد كم نظیر محصول محور قرار 
دادن امامي است كه معرفت ايشان مي تواند همه آزادگان عالم را در مدار نام 
امام حسین)ع( متحد و همدل نمايد. و چه زيبا گفته اند كه: »حب الحسین 
يجمعنا« اين حب سن و سال و زن و مرد و نژاد و زبان و حتي مسلك و مرام 

خاص نمي شناسد. 
3. اربعین امروز به مثابه موتور محرك جبهه ايسللتادگي و مقاومت عمل 
مي كند. از دل اربعین است كه اردوگاه مبارزان و مجاهدان در برابر جريان 
تكفیري و سردمداران جنگ نیابتي، مملو از جوانان پرشور و انقالبي مي گردد. 
به واقع اربعین به مثابه كارخانه مجاهدپروري در طول سال های اخیر عمل 
كرده است.   تصاوير    شهداي مدافعان حرم در طول سال های اخیر در فضاي 

مجازي   حكايت از حضور اغلب آنان در پیاده روی اربعین دارد. 
4. در پیاده روی چند روزه اربعین با سبك جديدي از زندگي اسالمي آشنا 
مي شويم كه در گستره هژموني رسانه ای سبك زندگي غربي كمتر فرصت 
تجلي و بروز يافته است. در اين زندگي چند روزه همه مفاهیم و آموزه هاي 
سبك زندگي اسللالمي همچون محبت، معنويت، صمیمیت، ايثار و از 
خودگذشللتگي، تقوا، پرهیزگاري، مراقبت معنوي، تعاون و همكاري، 
قناعت و ساده زيستي، مقاومت و ايستادگي، و ... را مي توان تجربه كرد. 

5. پیاده روی اربعین در يك كالم، جلللوه اي از دوران ظهور و زندگي در 
زمانه تحقق حكومت الهي اسللت كه وعده آن به همه مستضعفان عالم 
داده شده است. حكومتي كه براي تحقق معنويت و عدالت و آزادي اقامه 
خواهد شد و مسیر هدايت و سعادت و حیات طیبه بشر را هموار خواهد 
كرد.  اما اربعین امسال با همه شیريني هاي خود با مسائلي روبه رو است 
كه همین مسائل نیز بر حساسیت و اهمیت آن افزوده است كه به برخي 

از آن اشاره مي شود: 
1. از يكسو نابساماني در بازار ارز و افزايش چند برابري قیمت دالر و دينار 
موجب شده تا هزينه هاي سفر بیش از دو سلله برابر شود! و اين افزايش  
هزينه بخش زيادي از زائرين حسللیني را كه اغلب از توده های مردم و 
از طبقات محروم جامعه هسللتند، در تأمین هزينه سللفر دچار سختي 
كرده است. اما حضور پرشللور مردم در اربعین امسللال حاوي اين پیام 
است كه »زائران حسللیني با وجود همه دشواري ها، عاشقانه اين مسیر 

را مي پیمايند.«
2. از ديگر سو، دشمنان جهان اسالم در ماه هاي اخیر سناريوهاي گوناگوني 
را براي ايجاد اختالف بین ملت ايران و عراق آغاز كرده اند! همان هايي كه از 
خلق اين حماسه میلیوني و شكل گیري بزرگ ترين تجمع جهاني هراسانند 
و »شیعه متحد« خواب راحت از چشمانشان ربوده است، كساني كه پشت 
پرده حوادث بصره و شللايعه پراكني علیه زائران عراقي در مشهد بوده اند. 
حضور باشكوه ايرانیان كه بدون شللك با مهمان نوازي ملت عراق همراه 
خواهد بود، همه نقشه هاي دشمن را نقش بر آب كرده و پرچم وحدت دو 

ملت را برافراشته كرده است. 
3. جنگ تمام عیار اقتصادي جديدي كه استكبار جهاني علیه ملت ايران 
كلید زده، نیز شرايط ممتازي را براي پیاده روی اربعین امسال ايجاد كرده 
است. حضور باشكوه میلیون ها ايراني، پیام مهمي را براي دشمن خواهد 
داشت: »ملتي كه با حسللین)ع( بیعت كرده است؛ تسلیم يزيديان زمان 

نخواهد شد.«

حسن رشوند

شريعتمداری:  من كه ديگر نيستم. هيچ جاي ديگر هم مرا به كار نگيريد

وصله پينه کابينه با وزیری که می خواهد نباشد! 

در وزارت صنع�ت مع�دن و تج�ارت، عملکرد  
غيرقابل دف�اع و پراش�کالی داش�ت، حتی تا 
مرحله اس�تيضاح هم پيش رفت و تنها وزيري 
اس�ت كه رئيس جمهور از حوزه مس�ئوليت او 
به خاطر رانت واردات 6هزار خودروي غيرمجاز 
به دستگاه قضا شکايت كرد. اما از آنجا كه دكتر 
روحانی اراده ای برای از دست دادن رئيس ستاد 
انتخاباتی خود ن�دارد، ش�ريعتمداري در يک 
تصميم هماهنگ استعفا داد تا مديريت ناكارآمد 
او گرفتار استيضاح نش�ود و با معرفی به عنوان 
گزينه پيش�نهادی به وزارت كار برود و در واقع 
هزينه بركناري دوست  رئيس جمهور به گردن 
مجلس بيفتد. محمد شريعتمداری گرچه گفته 
است ديگر هيچ مسئوليتی را نخواهد پذيرفت 
و »مي خواهد نباشد«، اما برخی شواهد حاكی از 
آن است كه البی  گسترده ای در مجلس و رسانه ها 
در جريان اس�ت تا او ب�ه وزارت »كار« گمارده 
ش�ود. هرچند نماين�دگان خانه مل�ت چندان 
به اي�ن وصله پينه روی خوش نش�ان نداده اند. 
رئیس جمهور روز گذشته در نامه اي به رئیس مجلس 
وزراي جديد اقتصادي خود را به مجلس معرفي كرد 
تا يك سللال پس از آغاز به كار دولت دوازدهم تیم 

اقتصادي روحاني به طور كامل ترمیم شود. 
باالخللره دولت بعللد از گذشللت چندين مللاه از 
به هم ريختگی فضاي اقتصادي كشللور و انتقادات 
فراوان به وزارتخانه هاي اقتصادي اولین قدم را براي 
ترمیم كابینه برداشت. معرفي وزراي صنعت، معدن 
و تجارت، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي جدی ترين تغییر در دولت 

دوازدهم بعد از يك سال محسوب مي شود. 
البتلله دو وزارتخانه اقتصللاد و تعللاون، كار و رفاه 
اجتماعي، مدت هاست كه با استیضاح علي ربیعي 
و مسعود كرباسیان از سوي مجلس با سرپرست اداره 
مي شوند كه همین نحوه اداره دو وزارتخانه حساس 
اقتصادي در شللرايط فعلي انتقادات فراواني را در 
سطح كشور برانگیخته بود. عباس آخوندي و محمد 
شريعتمداري هم با استعفا مسللیر را براي معرفي 
وزراي جايگزين همواره كرده اند. حاال با معرفي اين 
چهار وزير پیشنهادی، مجلس يك هفته فرصت دارد 
ضمن بررسي كارنامه آنها تكلیف رأی اعتماد يا عدم 

اعتماد خود را به آنان روشن كند. 
   واكنش نمايندگان به وزراي پيشنهادي

زماني كه علی اصغر يوسف نژاد منشي هیئت رئیسه 
در نشست علني مجلس شوراي اسالمي نامه رئیس 
جمهور خطاب به رئیس مجلس شللوراي اسالمي 
مبني بر معرفللي وزراي پیشللنهادي دولت براي 
تصدي وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسللازي، صنعت، 
معدن و تجارت را قرائت كرد، واكنش هاي مختلفي 
از سوي نمايندگان در جلسه علني صورت گرفت. 
برخي سللكوت كردند و برخي ديگر بللا فرياد) دو 
دو (مخالفت خود را با برخي از اسللامي به خصوص 
گزينه هاي معرفي شده براي وزارت اقتصاد و دارايي 
و تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان دادند. نگاهي به 
گزينه هاي معرفي شده و پرس وجو از نمايندگان 
مجلس به خوبي نشان مي دهد كه برخي از گزينه ها 

با اقبال بیشتري همراه هستند برخي نیز نه. 
   استقبال خانه ملت از جايگزين آخوندی

محمللد اسللالمي، دانش آموخته مهندسللي راه و 
ساختمان از دانشللگاه ديترويت میشیگان امريكا 
در مقطع كارشناسي، مهندسي راه و ساختمان از 
دانشگاه تولیدو اوهايو در مقطع كارشناسي ارشد و 
داراي مدرك MBA مديريت جهاني هوانوردي از 
دانشگاه تهران گزينه پیشنهادي روحاني براي وزارت 
راه و شهرسازي و سرپرست فعلي اين وزارتخانه بعد 

از استعفاي آخوندی است. 
اسالمي از مديران قديمي در ساختار وزارت دفاع 
بوده و فعالیت خود را در كوران انقالب اسالمي در 
كمیته هاي انقالب اسالمي ايران آغاز كرده است. 
اسالمي پیش از اين نیز استاندار مازندران در دولت 
دوازدهم بوده اسللت. نفس معرفي وزير جايگزين 
براي عباس آخوندي كه تاكنون سه بار در مجلس 
شوراي اسالمي استیضاح شده بود، پیشرفتي براي 
دولت محسوب مي شود، كما اينكه پس از معرفي 
آخوندي بالفاصللله تعدادي از دارندگان مسللكن 
مهر به دلیل عدم تحويل به موقللع واحدها مقابل 
وزارت راه و شهرسازي تجمع كردند. شواهد نشان 
مي دهد اسالمي در كسللب رأی اعتماد از مجلس 
شوراي اسالمي مشكل چنداني نداشته باشد و دو 
فراكسیون اصلي مجلس شوراي اسللالمي از وي 

حمايت مي كنند. با اين حال به نظر مي رسللد كه 
اسالمي به دلیل كم كاري هاي آخوندي و مشكالت 
انباشته در اين وزارتخانه كار سللختي را در دوران 

وزارت خود در پیش دارد. 
   وزيري با سابقه نمايندگي

رضا رحماني از مديران قديمي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اسللت كه به جاي محمد شريعتمداري 
به مجلس معرفي شده است. رحماني تحصیالت 
خود را در مقطع دكتري در دانشگاه تهران به پايان 
رسانده و قرار است سكان دار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت شود. رحماني پیش از اين نمايندگي مردم 
تبريز، آذرشهر و اسكو در دوره هاي هفتم، هشتم و 
نهم مجلس شوراي اسالمي را بر عهده داشته و سابقه 

رياست كمیسیون صنايع را در كارنامه خود دارد. 
    بودجه نويس ، براي وزارت اقتصاد

فرهاد دژپسند گزينه پیشنهادي رئیس جمهور براي 
وزارت اقتصاد و دارايي است. دژپسند سابقه حضور 
طوالني در سازمان مديريت و برنامه ريزی را دارد و 
آخرين سمت وي رياست مركز پژوهش هاي توسعه 
و آينده نگری بوده اسللت. دژپسند حمايت تمام و 
كمال محمدباقر نوبخت رئیس فعلي سازمان برنامه 
و بودجه را پشت سر خود دارد. با اين حال خاطرات 
تلخي كه برخي از نمايندگان در اختصاص بودجه به 
حوزه هاي انتخابیه خود را دارند، ممكن است كار وي 

را براي گرفتن رأی اعتماد دشوار كند. 
   ش�ريعتمداري و نارضايتي نمايندگان از 

عملکرد وي
محمد شريعتمداري پرحاشیه ترين گزينه در بین 
وزراي پیشنهادي دولت است. حضور شريعتمداري 
در وزارت صنعللت، معدن و تجارت با مشللكالت 
فراواني همراه بوده است. كمبود برخي كاالها در بازار 
و افزايش ناگهاني قیمت محصوالتي مانند پوشك و 
رب گوجه فرنگي خاطرات تلخي را در ذهن مردم 
باقي گذاشته است. جالب اينجاست كه در روز ملي 
صادرات، شريعتمداري با اشاره به شرايط فعلي كشور 
واستعفاي خود از وزارت صمت در جمله طعن آمیز 
گفت: »من كه ديگر نیستم. هیچ جاي ديگر هم مرا 
به كار نگیريد چون اگر اين روند ادامه يابد حضور و 

وجود من كارايي ندارد. «
 از اين رو اغلب نمايندگان با حضور شريعتمداري 

در وزارتخانه جديد موافق نیستند، به خصوص آنكه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با داشتن نهادي 
همچون شستا اداره بزرگ ترين نهاد اقتصادي كشور 
و اندوخته میلیون ها بیمه گذار تأمین اجتماعي را 

بر عهده دارد. 
البته اين بی انگیزگی شللريعتمداري براي تصدي 
وزارتخانه جديد پايان كار نبود، بلكه با معرفي وي 
به اين سللمت البي هاي گسللترده اي براي كمك 
به شريعتمداري آغاز شللده است. محور اصلي اين 
البی گری ها نیز برخي از نمايندگان تهران هستند 
كه رابطه بسیار نزديكي با محافل كارگري داشته 
و در دوران وزارت ربیعي شللائبه دخالللت آنها در 
شستا و شللركت هاي زير مجموعه آن نیز مطرح 
بود. عالوه بر اين برخي شللنیده ها حاكي است كه 
هماهنگي با برخي رسللانه ها براي به وجود آوردن 
فضاي مثبت براي شللريعتمداري آغاز و جلساتي 
نیز در اين خصوص برگزار شده است. اكنون فشار 
سنگین از سللوي برخي مهره هاي بیرون و درون 
مجلس اين شبهه را به وجود آورده كه آيا تحمیل 
يك وزير با استفاده از البي هاي گسترده مي تواند، 

كمكي به كشور بكند يا خیر؟
   فراكس�يون ها: دولت با ما مشورت نکرده 

است
در اين میان فراكسیون هاي اصلي و سه گانه مجلس 
شوراي اسللالمي واكنش هاي متفاوتي به معرفي 
وزراي فوق داشتند. فراكسیون نمايندگان واليي 
در جلسه ديروز خود به بررسللي كارنامه عملكرد 
وزراي پیشللنهادي و میزان تطابق تخصص آنها با 
وزارتخانه هاي معرفي شده پرداخت كه در نهايت 
اعالم شد در جلسات بعدي نظر خود را اعالم خواهد 
كرد. فراكسیون امید مجلس شوراي اسالمي هم با 
گاليه از دولت به دلیل عدم مشورت در معرفي وزرا، 
اعالم كرد كه موضع اين فراكسللیون درباره ترمیم 
كابینه بعد از تشكیل جلسه شوراي مركزي و مجمع 
عمومي مطرح خواهد شللد. فراكسیون مستقلین 
مجلس شوراي اسالمي نیز از عدم رايزني دولت با 
فراكسیون هاي سیاسي مجلس درباره معرفي وزرا 
انتقاد و اعالم كرد: فراكسیون مستقلین پس از دعوت 
از گزينه هاي پیشنهادي دولت و استماع برنامه هاي 

آنها درباره اين گزينه ها اظهار نظر خواهد كرد. 
   پاسخ دولت به گاليه نمايندگان

با اين حال حسینعلي امیري، معاون پارلماني رئیس 
جمهور ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به گاليه 
برخي از نمايندگان در خصوص عدم مشللورت با 
فراكسیون هاي مجلس گفت: ما همیشه با نمايندگان 
از فراكسیون هاي مختلف مشورت مي كنیم و اگر آنها 
پیشنهاداتي داشته باشند اعالم مي كنند؛ چنانكه 
تعدادي از نمايندگان هم با دفتللر رئیس جمهور 
در ارتباط هسللتند. اين طور نبوده كه تصور شود 
ارتباطات قطع شده است. امیري درپايان از حضور 
رئیس جمهور و ساير مقامات دولتي در جلسه رأی 

اعتماد به وزراي پیشنهادي خبر داد. 
توهين به شعور مردم 

سللايت انتخاب نزديك به دولت روز گذشللته در 
واكنش به معرفی شريعتمداری برای تصدی وزارت 
كار با انتشار يك نظرسنجی مردمی مدعی شد: 97 
درصد مخاطبانش معرفی شريعتمداری به عنوان 

وزير كار را »توهین به شعور مردم« می دانند. 
انتخاب خطاب به روحانی با بیان اينكه بیش از اين 
بر طبل ناامیدی نكوبد، نوشت: انتقال او از »صمت« 
به »كار و تعاون« جايزه تمرد از دستور شما در مورد 

انتشار لیست ارزبگیران است. 
اين سايت در مطلبی طعن آمیز اضافه كرد انتخابات 
تمام شده و ديگر با مردم كاری نداريم كه »توهین به 

مردم« را چندان با اهمیت نمی دانیم.

پاسخ مصباحي مقدم به يک شبهه 
شأن مجمع تشخيص مصلحت
نظارتي است نه قانون گذاري

عضو هيئ�ت عالي نظ�ارت مجم�ع تش�خيص مصلحت نظ�ام به 
شبهات طرح ش�ده مبني بر ورود اين هيئت به حيطه قانون گذاري 
در زمين�ه بررس�ي اليح�ه الح�اق اي�ران ب�ه CFT پاس�خ داد. 
حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اينكه برخي اِعمال نظارت هیئت عالي نظارت اين مجمع را ورود به حیطه 
قانونگذاري خواند ه اند، گفللت: بند يك اصل 110 قانون اساسللي وضع 
سیاست هاي كلي نظام را از وظايف رهبري دانسته و بند 2 اين اصل نیز 
نظارت بر ُحسن اجراي اين سیاست ها را نیز بر عهده ايشان گذاشته است. 
مصباحي مقدم گفت: در دوره جديد مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
دستور مقام معظم رهبري وظیفه نظارتي به هیئتي منتخب از اعضاي 
مجمع واگذار شد، كه متشللكل از 15 نفر وظیفه رهبري را در حسن 
اجراي سیاست هاي كلي دنبال مي كند. وي افزود: در دنباله اين اصل 
ذكر شللده اسللت كه رهبري مي تواند وظیفه نظارت خود را بر حسن 
اجراي سیاست هاي كلي اعالم شللده به نهاد ديگري واگذار كند كه 
در دوره پیش اين وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار 
كردند، اما از آنجا كه تعداد اعضاي مجمع 45 نفر است و نشست هاي 
آن نیز دو هفته يك بار برگزار مي شللود، امكان اينكه مجمع بتواند به 
موقع در زمینه نظارت بر اجرايي شللدن سیاست هاي كلي اعالم نظر 
كند، وجود نداشللت. وي ادامه داد: بر اسللاس دسللتورالعمل، رئیس 
مجلس شوراي اسالمي موظف است همزمان با ارائه طرح ها و لوايح به 
كمیسیون هاي تخصصي مجلس نسخه اي را هم به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارسال كند تا هیئت عالي نظارت وظیفه نظارتي خود را 
همزمان با بررسي طرح ها و لوايح در كمیسیون هاي تخصصي مجلس 
انجام دهد. عضو هیئت عالي نظارت مجمع تشللخیص مصلحت نظام 
گفت: هیئت عالي نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است 
عالوه بر اعالم موارد مغايرت طرح ها و لوايح با سیاسللت كلي ابالغي، 

موضوع را پیگیري كند. 
مصباحي مقدم با اشاره به اينكه از اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مكرراً به درخواست مجلس براي اعالم نظراتشان در مورد طرح ها و لوايح در 
خانه ملت حضور يافته اند، گفت: در صورتي كه هنگام بررسي طرح ها و لوايح 
در كمیسیون هاي تخصصي مجلس، اصالحات مربوط به اعالم مغايرت ها 
با سیاست هاي كلي ابالغي صورت نگیرد، موارد مغايرت از سوي مجمع 
تشخیص به شوراي نگهبان اعالم مي شود و اگر شورا خود به همان نتايج 
هیئت عالي نظارت در مورد آن طرح يا اليحه مربوط رسیده بود كه به عنوان 
»ايرادات شورا« به مجلس اعالم مي شود و اگر اعضاي شوراي نگهبان به نظر 
مجمع نرسیده بودند، موارد به عنوان نظر »مجمع تشخیص مصلحت نظام« 
به مجلس اعالم مي شود. وي خاطرنشللان كرد: در دوره جديد تشخیص 
مصلحت نظام هیئت عالي نظارت هر هفته جلسه داشته است، از اين رو به 
عنوان مثال بودجه 97 كل كشور با برنامه ششم توسعه و سیاست هاي كالن 
تطبیق داده شد و موارد مغايرت به كمیسیون تلفیق اعالم شد و آنها نیز 
اصالحات الزم را انجام دادند و از آن به بعد همواره همزمان با بررسي طرح ها 
و لوايح در كمیسیون هاي تخصصي مجلس، هیئت عالي نظارت نیز آنها را 

بررسي مي كند و مطابقت يا مغايرت ها را به مجلس اعالم مي كند. 
 

 ادعاي عجيب يک اصالح طلب  
نيمي از کابينه اعتقادي به روحاني ندارند

يک فعال سياس�ي اصالح طلب مدعي شد مجموعه نخبگان كشور 
و تقريباً نيم�ي از كابينه دولت اعتق�ادي به آقاي روحان�ي ندارند. 
مهدي آيتي، فعال سیاسللي اصالح طلب در گفت وگو با تسللنیم، درباره 
وزراي پیشنهادي رئیس جمهور براي چهار وزارتخانه  راه و شهرسازي، امور 
اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اينكه دولت قصد تغییرات در كابینه را نداشت، اظهار داشت: دولت 
بعد از جريانات اقتصادي و فشارهايي كه از طرف مجلس مبني بر تهديد به 
استیضاح زنجیره اي وزرا داده شد، به رغم میل باطني دست به تغییر وزرا 
زد. قطعاً دولت از تغییر وزرا راضي نیست. وي با بیان اينكه شايد تغییر افراد 
چندان هم مفید نباشد، گفت: كارشناسان سیاسي و آقاي روحاني خوب 
مي دانند كه تغییر افراد نمي تواند، چندان باعث تحول مهمي در سللیر 
حركت اقتصادي و سیاسي كشور شللود. وقتي شما مشكالت اقتصادي 
داريد شايد بخشللي از اين مشللكالت متوجه بخش مديريتي باشد. اين 
فعال سیاسي اصالح طلب با اشاره به تغییر رئیس بانك مركزي، گفت: در 
بحث تعويض رئیس بانك مركزي خیلي ها انتظار داشتند با تغییر رئیس 
بانك مركزي اتفاقات بسیار مهمي در كشور بیفتد و نرخ ارز كنترل شود 
و يك تعادل اقتصادي به وجود آيد اين در حالي اسللت كه هر روز وقتي 
صبح بیدار مي شويم، شاهد افزايش قیمت ها در كاالهاي اساسي هستیم. 
اين فعال سیاسي اصالح طلب افزود: مجموعه نخبگان كشور اعتقادي به 
دولت آقاي روحاني ندارند و با آن همكاري نمي كنند. حتي باالتر از اين، 
تقريباً نیمي از دولت آقاي روحاني اعتقادي به ايشان ندارند. دولت آقاي 
روحاني يك دولت دو قطبي است، بخشي حلقه هاي نزديك آقاي روحاني 
هستند كه از قديم با ايشان كار مي كردند و ديگري حلقه هاي اصالحاتي 
و كارگزاراني هستند كه به توصیه آقايان خاتمي، هاشمي رفسنجاني و 
ناطق نوري به مجموعه دولت آمدند؛ اين دو طیف با هم ناسازگار هستند.

 

رئيس سازمان پدافندغيرعامل: 
تهدیدات دشمن عليه ایران مدرن شده است

رئي�س س�ازمان پدافن�د غيرعام�ل كش�ور ب�ا اش�اره ب�ه 
گف�ت:  نظ�ام،  علي�ه  دش�من  تهدي�دات  م�درن  ش�کل 
امري�کا ت�وان فش�ار اقتص�ادي مس�تمر ب�ر اي�ران را ن�دارد. 
به گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللي اظهار كرد: امروز تهديدات دشمن 
علیه نظام شكل جديد به خود گرفته و بیشتر با تكیه بر تكنولوژي و فناوري 
است. جاللي با بیان اينكه امروز ديگر دفاع سنتي در برابر تهديدات دشمنان 
پاسخگو نیست، گفت: مقابله نظام مقدس اسالمي نیز برابر اين تهديدات 
بايد مبتني بر علم و تكنولوژي باشد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل كشور با 
اشاره به ورود تكنولوژي و فناوري هاي جديد به كشور، آن را هم فرصت و هم 
تهديد دانست و بیان كرد: داشتن نگاه صرف فرصت به فناوري و تكنولوژي 
منطقي نیسللت بلكه بايد براي مقابله با تهديدات آن نیز مراكز علمي و 
پژوهشي ما برنامه ريزي كنند. وي با بیان اينكه كشورهاي تولیدكننده 
تكنولوژي و فناوري از اين علوم براي رسیدن به اهداف خود و به عنوان اهرم 
فشار بر ساير كشورها استفاده مي كنند، تصريح كرد: اينكه به فناوري ها تنها 

به عنوان يك نعمت و فرصت نگاه شود اشتباه است. 
جاللي با اشاره به اينكه فناوري هوشمندسللازي اشیا و مديريت بر آن با 
استفاده از قابلیت هاي سللايبري از مواردي اسللت كه امروز با آن مواجه 
هستیم، ادامه داد: شللبكه هاي اجتماعي از جمله اين موارد است كه در 
تعیین رفتار سیاسللي و اجتماعي جامعه مؤثر اسللت. وي با بیان اينكه 
تهديدات دشمن در اين فضا در بخش هاي رواني، امنیتي، اقتصادي، مردم 
محور و سايبري است، افزود: نمونه اي از اين تهديدات را در تابستان امسال 
شاهد بوديم كه دشمن با يك جنگ اقتصادي مدرن علیه ايران تالش كرد 
بازار را آشفته كند كه خوشبختانه با پیشدستي مسئوالن توطئه دشمن 
با شكست مواجه شد. رئیس سازمان پدافندغیرعامل كشور با بیان اينكه 
تهديدات اقتصادي امريكا علیه ايران نمي تواند به صورت مستمر انجام شود 
زيرا تبعات نامطلوبي براقتصاد اين كشور دارد، گفت: امريكا با فشار اقتصادي 
علیه ايران و همچنین تیره شدن روابط با چین و روسیه فرصت هاي خوبي 

براي ما به وجود آورده است. 

ژه
وی

آقايمطه��ري!درمثالتانمناقش��هو 
تحلیلتانافتضاحاست

فضاي رسانه اي بین الملل حدود 20 روزي مي شود كه شديداً 
علیه حكومت آل سعود است. اين اتفاق به دلیل قتل فجیع يك 
روزنامه نگار سعودي در كنسولگري عربستان در استانبول است. 
فضاي مجازي و رسانه اي ايران هم مسللتثنا از اين فضا نبوده و 
مطالب بسیاري علیه دولت سعودي در اين مدت منتشر شده 
اسللت. در چنین فضايي برخي كاربران ضد جمهوري اسالمي 
ايران در فضاي مجازي تالش كردند با پیش كشللیدن موضوع 
قتل هاي زنجیره اي در دولت اصالحات به قیاس آنها با سالخي 
جمال خاشقجي در كنسولگري عربستان بپردازند. از ضدانقالب 
و براندازان البته توقعي نیست، اما روز گذشته اين قیاس مبتذل 
در صفحه يك روزنامه اعتماد )متعلق به الیاس حضرتي( و آن هم 
به قلم علي مطهري، نايب رئیس مجلس ديده شد. مطهري در 
اين يادداشت كوتاه كه نمي تواند يك يادداشت رسانه اي باشد، 
سللاده لوحانه و با فهمی مفرط مي نويسد: »ماجراي قتل فجیع 
خاشقجي منتقد عربستاني بیش از هر چیز قدرت رسانه هاي 
آزاد را به نمايش گذاشت... در مثال مناقشلله نیست، اما اگر در 
زمان قتل هاي زنجیره ای، رسانه هاي آزاد مي داشتیم آن فجايع يا 
اتفاق نمي افتاد و يا به آن شدت رخ نمي داد. اما ريشه اين جنايت ها 
چیسللت؟ وقتي چیزي را براي افرادي مقدس جلوه مي دهند 
كه براي حفظ آن از هر وسیله اي مي توان استفاده كرد، چنین 
فجايعي رخ مي دهد، خواه آن چیز سلللطنت باشد و خواه نظام 

حكومتي ديگري. «
ماجرا فقط قیاس نادرست دو اتفاق نیست؛ گرچه خود اين قیاس 
نادرست نشللان می دهد مطهري چقدر بر ماجرا اشراف ندارد! 
در قتل خاشللقجي عامل خود حكومت بللود و در يكي از مراكز 
حكومتي آل سللعود هم اين اتفاق روي داد و در برابر اوج فشللار 

بین المللی 17 روز به دروغ گفت كه خاشللقجي از كنسولگري 
خارج شده است!  اما قتل هاي زنجیره اي كار عوامل خودسر بود 
و  خود دولت ايران به ماجرا رسیدگي كرد و پرونده را پیش برد، 

بدون دخالت خارجي. 
در واقع وقتي خود دولت ايران اقدام به شللرح ماوقع و پیگیري 
قضايي ماجرا كرده، ديگر جايي براي هجمه رسانه اي خارجي باقي 
نمي ماند )گرچه كه كم هم تهمت نزدند!( رسانه هاي داخلي هم 
به ماجرا پرداختند؛ البته مطهري بايد به سال هاي دهه هفتادش 
رجوع كند و ببیند آيا نظرش در مورد رسانه هاي زمان اصالحات 
همین است كه االن بوده است؟ و سؤال مهم  آنكه آيا اكنون در 
عربستان سعودي رسانه آزادي وجود دارد كه به ماجرا پرداخته 
باشد؟! اصاًل كسي در عربستان جرئت پرداختن به اين موضوع 
را دارد؟! اگر هم منظور رسللانه هاي خارجي اسللت كه در زمان 
قتل هاي زنجیره اي هم رويترز و واشنگتن پست و چه و چه وجود 
داشتند. مطهري از كدام رسانه هاي آزادي كه آن زمان نبودند، 

سخن مي گويد؟
اكنون اين سوال از مطهری مطرح است كه رسانه های آزاد از قتل 
خاشقجی جلوگیری  كردند كه در قتل های زنجیره ای   نكرده اند. 
در هر دو جا قتل محقق شده است و بود و نبود رسانه ها هم تأثیری 
در وقوع قتل نداشته است اين قیاس مع الفارق مال كالس اول 

سیاست است نه نائب رئیس مجلس شورای اسالمی ايران. 
قیاس عجیب ديگر علي مطهري قیاس بین سلطنت و حكومت 
جمهوري اسالمي است و اينكه مقدس جلوه دادن هر دو غلط 
است. مقدس دانستن جمهوري اسالمي البته نظر امام است، ولي 
كجا اين مقدس دانستن به جرئت نداشتن مردم براي نقادي منجر 
شده است؟! در عربستان وهابي كه مخالف جرئت كالمي علیه 
حكومت ندارد، چه چیزي را نايب رئیس مجلس شوراي اسالمي 

همپاي جمهوري اسالمي يافته كه چنین قیاسي مي كند؟!

 افالطونبودیامدیراجرایيكشور؟!  
عبللاس آخونللدي سللرانجام اسللتعفا داد. مواضع سیاسللي و 
جنجال برانگیز و حجم باالي اظهارات سؤال برانگیز او در طول 
پنج سال وزارت همچنان در ياد مردم مانده است. از اعالم بیمه 
بودن مسافران كشته شللده قطار تا موضع علیه مسكن مهر تا 
برخورد نامناسب با يك خبرنگار تا همه يادداشت هاي سیاسي او 
باعث شده كه او در نگاه افكار عمومي يك وزير موفق نباشد. سال 
گذشللته و بعد از بارش برف در استان تهران، عمالً همه راه هاي 
مواصالتي پايتخت به شهرهاي ديگر بسته و دو فرودگاه مهرآباد 
و امام خمیني هم تعطیل و پروازها لغو شد. همین براي استعفاي 
اين وزير كافي بود. اما حاال كه او رفته است، اصالح طلبان تالش 
عجیبي براي دفاع از او دارند. از جمله سللرمقاله روزنامه آرمان 
تالش كرده تا از عباس آخوندي يك تئوريسین سیاسي بسازد. 
در اين يادداشت آمده كه »نگارنده كادري اجرايي در دوران پس 
از انقالب را نمي شناسد كه به اندازه آخوندي از مفهوم ايرانشهري 
در زبان و قلمش بهره برده باشد. مفهومي كه به كوشش فیلسوف 
ايراني معاصر، دكتر سللیدجواد طباطبايي در سللاحت انديشه 
سیاسي ايران عصر ما، جا بازكرد. آخوندي ايرانشهري را برخالف 
آنچه منتقدان و مخالفان اين انديشه مراد مي كنند، »شوونیسم 
قومیتي« و »فاشیسم ملي گرايانه« نمي داند. او اين انديشه را به 
درستي متضمن پذيرش مسئولیت در برقراري يكپارچگي ملي در 
درون و صلح در منطقه و تعامل مثبت با جهان برمي شمارد. « اينها 
جمالتي در مورد كسي است كه اكنون بايد پاسخگوي عملكردش 
در حوزه مسكن و راه و شهرسازي باشد. او نه تئوريسین سیاسي 
است، نه استاد فلسفه، نه روزنامه نگار و يادداشت نويس؛ او وظیفه 
داشت مشكل مسكن و راه و شهرسللازي مردم را حل كند كه 

نتوانست و ديگر هر چه گفته شود، حرف است و باد هوا!

       رس�ا: حجت االسللالم ذوالنوري، عضو كمیسللیون امنیت ملي و 
سیاسللت خارجي مجلس با اشللاره به مضرات زيادي كه با پذيرفتن 
FATF نصیب كشللور مي شللود، تأكید كرد كه حق الشرط يا تفسیر 
ما نیز هیچ تأثیري ندارد و اصاًل بد شللدن وضللع تحريم هاي بانكي با 

نپذيرفتن FATF يك حرف عوام فريبانه و اغواگرانه است. 
       ايلنا: علي تاجرنیا، فعال سیاسي اصالح طلب درباره معرفي وزراي 
جديد گفت: استفاده از چهره هاي تكراري و عوض كردن جاي مهره ها 
كمك كننده نیست و اين نشللان مي دهد دست دولت خالي است. وي 
افزود: معتقدم اعتماد بین مردم و دولت آسیب جدي ديده است، آنان 
اين احسللاس را دارند كه دولت نسللبت به مشللكالت كشور بي توجه 

است. 

احمد معينی جم| ايرنا 

مهدي پورصفا
    گزارش


