سیاسی

وطن امروز

گزارش «وطن امروز» از جلسات پرحاشیه مجلس در  3دوره اخیر
از تصویب وقف اموال دانشگاه آزاد تا برجام و CFT

برای چشمپوشی از واقعیات برجام بود؛ در صحن علنی
مجلس ابتدا دارای اولویت ش��د و س��پس کلیات آن
در معرض رای نمایندگان قرار گرفت .اس��تداللهای
موافق��ان و مخالف��ان این طرح ه��م در روزهای قبل
از ط��رح آن در مجلس و هم در جریان جلس��ه علنی
دیروز ،یک واقعیت تلخ را برای ایران امروز نش��ان داد.
واقعیتی که میگوید یک اکثریت نس��بی طرفدار این
طرح ،با علم به اینکه این طرح فاقد شرایط الزم برای
تامین اهداف ایران اس��ت ،در تالش برای تصویب آن
بودند .مناظرههای روزهای اخیر درباره برجام و طرح
مجلس نشان داد حامیان این طرح حتی اطالعات اولیه
درباره مذاکرات و برجام ندارند .بس��یاری از آنها هنوز
ی��ک پاراگراف از برجام را مطالعه نکردهاند .در بخش
دیگری از این گزارش آمده است :در روز ارائه گزارش،
ناگهان طرحی با حمایت رسمی و علنی علی الریجانی
به صحن ارائه شد تا همه زحمات کمیسیون برجام به
حاشیه برود.
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■■یکشنبهسیاهمجلسهشتم

ش��ورایعالی انقالب فرهنگی ،همزمان بحث قانونی
کردن تصمیمات خود در مجلس و همچنین شکایت
از این ش��ورا را در دستور کار قرار دادند .در نهایت کار
به جايي رسيد که رسانهها و تشکلهای دانشجویی از
آن روز به عنوان «یکش��نبه سیاه» مجلس یاد کردند.
با این حال با ش��دت گرفتن اعتراضات مردمی به این
مصوبه مجلس ،نمایندگان مجل��س چند روز بعد به
تدوی��ن طرحی دوفوریتی برای لغو مصوبه قبلی خود
دس��ت زدند و دادستان وقت کل کشور نیز در نامهای
به رئیس قوهقضائیه رای دادگاه درباره دانشگاه
آزاد را غیرشرعی تش��خیص داده و با موافقت
آيتاهللآمليالريجاني این مس��اله را رسانهای
کرد .در نهایت رهبر معظم انقالب در نامهای به
هیات امنای دانشگاه آزاد و رئیس شورایعالی
انقالب فرهنگی خواستار توقف تصرف مبنی بر
وقف دانش��گاه آزاد اسالمی و اجرای اساسنامه
جدید مصوب دانشگاه آزاد اسالمی شدند و در
عین حال،کمیتهای را متش��کل از حقوقدانان
و فقهای متخصص ،مامور بررسی شرعی بودن
وقف ام��وال این دانش��گاه کردند .با گذش��ت
حدود یک ماه و نیم از تش��کیل این کمیته به
ریاست آيتاهلل صادق آملیالریجانی ،این تیم
که متشکل از کارشناسان فقهی و حقوقی بوده
و زیر نظر رئیس قوهقضائیه بررس��یهای خود
را انجام م��یداد ،پس از بحث و بررس��یهای
گس��ترده به این نتیجه رس��ید که وقف اموال
دانشگاه آزاد از نظر شرعی «جایز نیست».
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رئیس فراکس��یون اصولگرایان وقت برای اس��تعفای
مرتضوی ،مانع این استیضاح نشد .در جلسه استیضاح
ک��ه با حضور محمود احمدینژاد انجام ش��د ،پس از
اظهارنظر موافقان استیضاح و دفاعیات وزیر کار مبنی
بر بیگناهی مرتضوی و نظر مثبت وزیر وقت اطالعات
درباره این انتصاب ،در حالی که جلسه رو به آرامش و
به س��مت رأی مثبت به وزیر متمایل میشد ،رئیس
دولت دهم پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع بیربط و
عجیب از شیخ االسالمی پرداخت.
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رواق

تأکید بر ائتالف اصولگرایان
در انتخابات

عضو جامعه مدرس��ین حوزه
علمیه قم ب��ا اعالم حمایت از
ائتالف 2+1خواس��تار توسعه
این ائتالف و ورود اصولگرایان
ب��ا ی��ک نام��زد در انتخابات
ریاستجمهوری سال آینده ش��د و تاکید کرد:
اصولگرایان بای��د به صورت هماهنگ و در قالب
ائت��الف در عرصه انتخابات حض��ور پیدا کنند.
آیتاهلل مرتضی مقتدایی مدیر پیشین حوزههای
علمی��ه در مراس��م دهه فجر س��ی و چهارمین
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی که در مسجد
امام زینالعابدین(ع) قم برگزار ش��د با اش��اره به
انتخاب��ات آینده گفت :بای��د انقالبیها و پیروان
خط ام��ام و رهب��ری کامال خودش��ان را آماده
کنند .درباره شخصیتهایی که کاندیدا میشوند
بررسی ،مطالعه ،تحقیق و سوال کنید .وی اظهار
داشت :حاال ائتالف  3نفره آمده ،ائتالف مبارک و
خیلی خوبی است ،بیایند ائتالف کنند ما عقیده
داریم که ائتالف نگوید  3نفره است بازهم بیایند.
افرادی که میگویند ما احساس تکلیف کردیم و
کاندیدا ش��دیم باید مطالعه کنند که اگر متعدد
شد ،تعدد و تکثر پیدا کرد کاندیداهای اصولگراها،
آرا خرد میش��ود ،یکی ب��رای نمونه  5میلیون،
یک��ی  2میلیون و دیگری چند میلیون ،آرا خرد
میش��ود .در این صورت رقیب هم قدرت دارد،
هم پول دارد ،هم تالش میکنند آنها نیز یک نفر
را بفرس��تند تا رقیب را ببرند .وی پیشنهاد کرد:
آقایان  3نفر گفتند با هم ائتالف کردیم و میآییم.
نزدیک انتخابات که بشود یک نظرسنجی صورت
گیرد ت��ا هر کدام آرای بیش��تری در بین مردم
دارن��د  2نفر به نفع او کنار میروند تا او بش��ود
رئیسجمهور .آیتاهلل مقتدایی ابراز داشت :چرا
 3نفر ،بقیه که احساس تکلیف میکنند بپیوندند
بش��وند  5یا  10نفر 10 ،نف��ر ائتالف کنند ،اگر
واقعا برای خدا میآیند میگویند احساس تکلیف
میکنی��م و کاندیدا میش��ویم  10نفر بش��وند،
ائتالف بکنن��د و نزدیک انتخابات که میش��ود
ببینند هر کدام رای بیشتری دارد بماند و بشود
رئیسجمه��ور و  9نفر دیگر یکی مع��اون اول،
یکی وزیر کش��ور و دیگری وزی��ر امور خارجه و
دیگران نیز دیگر سمتها را ،نه اینکه بروند کنار.
وی خاطرنشان کرد :همه بیایند به میدان ،شما
که میخواهید رئیسجمهور بشوید ،معاون اول
بشوید ،وزیر کشور یا وزیر امور خارجه این سزاوار
است ،ما واقعا نصیحت میکنیم به عنوان دوست،
ب��رادر ،به برادران بزرگوار ک��ه همه آنها خوب و
صالح هس��تند ،این اصولگرایان بیایند به میدان
ولی ن��ه تک تک ،تک تک ض��رر دارد ،نه ضرر،
خطر دارد .برای نظام ،انقالب ،کشور و مردم خطر
دارد .بیایند متحد ش��وند ،منطبق شوند و مردم
نیز تحقیق و س��وال کنند و ه��ر فردی را اصلح
دیدند به او رای بدهند.

گروه سیاسی :یک استیضاح بیمورد و یک دفاع بیربط و
مبتذل نهایتا باعث شد از یک سو صحنههای ناخوشایندی
از اصطکاک در سطح روسای قوا را شاهد باشیم و از سوی
دیگر یکی از بهترین و نجیبترین وزرای کابینه رای سلب
اعتماد بگیرد .روز گذش��ته مجلس استیضاحی را اعالم
وصول کرد که برخی بزرگان مجلس همچون غالمعلی
حداد عادل پیشتر نس��بت به آن هشدار داده بودند که
راهکاری برای حل مس��ائل نیس��ت .استیضاحی که به
سرانجامی نامطلوب انجامید .متاسفانه باید گفت یکشنبه،
روز خوبی را در مجلس شاهد نبودیم ،روزی که به تنها
گزارهای که توجه نشد؛ منافع مردم و اولویتهای کشور
در شرایط فعلی بود.
روز گذشته ابتدای جلسه استیضاح روالی عادی را طی
کرد و نمایندگان موافق و مخالف استیضاح در نوبت صبح
به سخنرانی پرداختند و تقریبا همه آنها (به جز بخشی از
نطق مسعود پزشکیان) در قالب موضوع استیضاح سخن
گفتند .یکی از نکات بسیار مهم در جلسه استیضاح دیروز
نطق بس��یار خوب و متین عبدالرضا شیخاالسالمی بود.
همانگونه که از شیخاالس��المی انتظار میرفت او به ارائه
بخش��ی از توفیقات وزارتخانه تحت مدیریتش در چند
سال اخیر پرداخت و نسبت به برخی سواالت درباره سعید
مرتض��وی توضیحات دقیق و قانع کنندهای ارائه کرد .به
گونهای که پس از اتمام جلسه استیضاح در نوبت صبح،
تقریبا موضوع اخذ اعتماد مجدد وی از مجلس موضوعی
قطعی به نظر میرسید.
ب��ا ای��ن ح��ال و در نوبت عص��ر عملک��رد عجیب
رئیسجمهور در پخش ی��ک فایل صوتی درباره یکی از
بس��تگان رئیس مجلس که ربطی هم به موضوع جلسه
نداش��ت و حقیقتا در شأن رئیسجمهور هم نبود؛ باعث
گردید روند اس��تیضاح کامال برعکس شود .این درحالی
ب��ود که در ماههای اخی��ر مقام معظم رهبری به صورت
ویژه نس��بت به وحدت قوا و نکشاندن اختالفات به متن
مردم هش��دارهای جدی داده بودند .با ای��ن حال اقدام
رئیسجمهور در ادامه موجب اظهارات رئیس مجلس در
مذمت رئیسجمهور شد .با تحلیل عملکرد روز گذشته
احمدینژاد تنها میتوان این نتیج��ه را گرفت که او
برای دفاع از وزیرش به مجلس نیامده بود بلکه بالعکس
تعمدا رفتاری نشان داد که شیخاالسالمی رای نیاورد.
روز گذش��ته و در ابتدای جلسه غیرعلنی مجلس ،احمد
توکلی که مصر بر استیضاح بود ،در موافقت با استیضاح
گفت :آقای وزیر باید پاس��خ بدهد بر اساس چه مبنایی
قاضی معلق را در رأس بزرگترین نهاد اجتماعی کشور
قرار داده است .توکلی تصریح کرد :اوایل اسفند ماه خبر
رسید که آقای مرتضوی به عنوان مسؤول سازمان تامین
اجتماعی منصوب شدند بر همین اساس برخی نمایندگان
مجلس از جمله کوثری ،دهق��ان و خانم رهبر ،با دولت
مذاکره کردیم تا وی برکنار شود ،آقای مرتضوی به دفتر
بنده آمد و توقع کمک مجلس را داشت اما به وی گفتم که
ریاست سازمان تامین اجتماعی به مصلحت شما نیست،
ولی خیرخواهی بنده موثر نبود .توکلی تصریح کرد :وزیر
باید توضیح بدهد که چرا یک قاضی معلق از قضاوت را در
راس بزرگترین نهاد اجتماعی کشور قرار داده است ،آقای
وزیر میتوانست از آیتاهلل الریجانی سوال کنند که دلیل
معلق شدن فعالیت وی چیست .عضو کمیسیون بودجه
مجلس در پایان با بیان اینکه مجلس با کس��ی دشمنی
ندارد ،یادآور ش��د :اس��تیضاح آخرین راه ما برای دفاع از
حقوق مردم بود و ما چارهای جز این کار نداشتیم.
■ حرمت امامزاده
علی مطهری ،دیگرنماین��ده مردم تهران در مجلس
نیز در موافقت با اس��تیضاح گف��ت :آرزو داریم که آقای
مرتض��وی از تمام اتهاماتش تبرئه ش��ود .مطهری اظهار
داشت :مایه تاسف است که اصرار بر بیاعتنایی به قانون
در موضوع انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق
تامین اجتماعی منجر به استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع ش��ده
اس��ت .مطهری ادامه داد :گاهی گفته شده که خصومت
ش��خصی و لجاجت میان طرفین قضیه عامل این اقدام
بوده اس��ت .در اینجا اعالم میداریم که سابقه خصومتی
میان امضاکنندگان اس��تیضاح از یک طرف و وزیر کار و
آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی
برای استیضاحکنندگان از قبل این موضوع متصور نیست.
مطهری گفت :ما حت��ی آرزو داریم که مرتضوی از همه
اتهامات وارده در پروندههای متعدد قضایی تبرئه ش��ود.
نماین��ده تهران ادامه داد :مجلس به عن��وان قانونگذار و
پاس��دار حرمت قانون نمیتواند پ��س از یک بیاعتنایی
آشکار و مکرر به قانون سکوت کند چرا که سکوت مجلس
به معنای صحهگذاشتن بر بیحرمتی به قانون است .وی
اضافه کرد :گاهی گفته میشود که اتهامات مرتضوی هنوز
ثابت نشده و وی مجرم نیست .در پاسخ میگوییم البته
این ایراد به قوهقضائیه وارد است که چرا در رسیدگی به
پروندههای وی تعلل ورزی��ده اما طبق ماده  124قانون
اس��تخدام کشوری ،نصب قاضی تعلیق شده در مناصب
دولتی ممنوع اس��ت؛ عالوه بر این چه اصراری است که
افراد مسالهدار در پستهای حساس به کار گرفته شوند.
مطهری ادامه داد :متاس��فانه آقای شیخاالسالمی مانند
گذشته به این مسائل توجه نکرد و در نهایت طبق توافق
قبلی نامه اس��تیضاح اعالم وصول شد؛ آیا وزیری که به
آس��انی قانون را زیر پا میگ��ذارد و اجازه میدهد قانون
سبک شمرده شود ،صالحیت ادامه کار را دارد و مجلس
میتواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ و آیا رفتار وزیر
محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقالب درباره
قانوندانانقانونشکننیست؟
عبدالکریم حسینزاده نماینده مردم نقده در مجلس
شورای اس��المی نیز در حمایت از این استیضاح ،گفت:
اس��تیضاح وزیر کار به دولت بع��دی این پیام را میدهد
که مجلس مقابل قانونگریزی خواهد ایستاد ،حتی اگر
قانونگریز برادر نزدیکش باش��د .وی اظهار داشت :وزیر
حتی نب��ودن خودش را بر بودن رئیس س��ازمان تامین
اجتماعی ترجیح میدهد و به همین دلیل قانونگریزی
میکن��د .ای��ن ن��وع از قانونگریزی س��بب ناکارآمدی
سازمانهای تشخیصی میشود .حسینزاده گفت :دیوان
عدالت اداری حکم به لغو انتصاب س��عید مرتضوی داد و
وی در قوهقضائیه هم تعلیق شده است و اقدامات وزیر کار
معنا دارد و در اصل اقدامات وزیر الگویی را ارائه میدهد

ي عي ط

که خیلی خوب نیس��ت .این نماینده مجل��س در ادامه
سخنانش گفت :اگر وزیر کار ،وزیری پایبند به هنجارها
و قانون کشور به صورت قاطعانه بود و حکم به برکناری
مرتضوی میداد ،امروز ما شاهد این حجم بزرگ از نوآوری
دول��ت در دورزدن قانون نبودیم .حس��ینزاده در ادامه
بیانداش��ت :شاید وزیر کار هنوز به این قطعیت نرسیده
که اگر کسی حکم به موضوعی داد و وی آن را در منافات
ب��ا منافع ملی دید ،یک «نه» بزرگ بگوید .نماینده نقده
اضافه کرد :تبیین ش��رایط پیش آمده نشان میدهد که
چنین انتصاباتی در وزارت کار ،قانونگریزی سیاستمداران
و وابستگان آنها و سوءاستفاده از قدرت ،از جمله مواردی
است که سبب قانونگریزی از منظر سیاسی میشود .وی
خطاب به وزیر کار ،اضافه کرد :شما میتوانستید پیامرسان
قانونمندی و حفظ و کرامت قانون باشید و اگر در موضوع
انتصاب مرتضوی جانب قانون را میگرفتید ،نمایندگان
هم در صورت همسویی با این استیضاح به دولت بعدی
این پی��ام را میدهند که مجلس در مقابل قانونگریزی
میایستد ،حتی اگر قانونگریز برادر نزدیکش باشد.
■ سکوت مصلحت نبود؟
غالمرض��ا مصباحیمقدم که از طراحان اس��تیضاح
وزی��ر کار بود ،یکی دیگر از موافقان این اس��تیضاح بود.
وی دراینباره گفت :دوس��تان ما یادداش��تی را منتش��ر
کردند که استیضاح به مصلحت نیست .به نظرم این همه
قانونشکنی را دیدن و سکوت کردن به مصلحت نیست.
مصباحیمقدم که رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه
مجلس شورای اسالمی نیز هس��ت ،افزود :اکنون مدت
قابل توجهی تصرفات غیرقانونی طوالنی مدتی در اموال
مردم توسط رئیس غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی
صورت میگیرد 3 .روز اس��ت که نمایندگان را بش��دت
تحت فش��ار قرار دادهاند که مبادا به این اس��تیضاح رای
مثبت دهید .از طریق خود وزارتخانه ،از طریق مسؤوالن
محلی اس��تانها و شهرس��تانها به دوس��تان مراجعه
میکنند و تحت فشار هستیم ،حتی تلفنمان را خاموش
کردیم ک��ه پیامی دریافت نکنیم .چرا بای��د برای انجام
وظیفه قانونی نماینده تحت فش��ار قرار گیرد .این تحت
فش��ار قرار دادن نمایندگان چه وجهی دارد .پیامکهای
فراوانی از طریق اتاق تعاون به نمایندگان رس��یده است.
در حال��ی که ات��اق تعاون باید مس��تقل از وزارت تعاون
باشد .این نش��اندهنده چیست؟ آیا نشان از این نیست
که اتاق تعاون را هم وابسته به وزارت تعاون کردهاند؟ وی
افزود :خود رئیسجمهور محترم وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزش��کی و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات را
عزل کردند .بعضی از دوس��تان میگویند اشکالی ندارد،
وزارتخانه با سرپرس��ت اداره میشود .پس اشکالی ندارد
که با استیضاح هم یک وزیر کنار برود .وی گفت :برخی
دوس��تان ما یادداشتی را منتشر کردند که استیضاح به
مصلحت نیست .به نظرم این همه قانونشکنی را دیدن
و س��کوت کردن به مصلحت نیس��ت .به طور شفاهی و
کتبی برخی دوس��تان اظهار میدارند که این استیضاح
مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست .این اظهار نظرها
برخالف بیان صریح ایشان است که فرمودند رهبری اگر
جایی نظری داشته باشند که باید اظهار کنند ،به صراحت
اعالم میدارند .گرچه حتی با اشاره غیرمستقیم به رئیس
مجلس و نمایندگان و بدون ابالغ رسمی بخواهند چنین
اتفاقی نیفتد ما تسلیم هستیم اما چنین مسالهای از ناحیه
رهبری مطرح نیست و برخی نمایندگان را میخواهند از
این ناحیه تحت فشار قرار دهند.
■ مخالفت حسینیان با استیضاح
اما در میان مخالفان استیضاح ،این روحاهلل حسینیان
بود که سخنان قابل تاملی گفت .حسینیان با بیان اینکه
اس��تیضاح وزیر کار هیچ مشکلی را حل نمیکند ،گفت:
مرتض��وی چوب ایس��تادگی در مقاب��ل اصالحطلبان و
فتنهگران را میخورد ،همانطور که سوریه چوب حمایت
از مقاومت را میخورد .به گزارش فارس ،روحاهلل حسینیان
خطاب به حاضران در جلسه علنی مجلس اظهار داشت:
خواه��ران ،ب��رادران و نمایندگان میگوین��د که انقالب
فرزندان خود را میخورد اما این انقالبیون هس��تند که
فرزندان انقالب را همراه با انقالب میبلعند .وی با اشاره
به فتنه  88افزود :بعد از فتنه  ،88آقای مرتضوی ،موضوع
مهمی بین  3قوه قضائیه ،مقننه و مجریه ش��ده است و
اینک به او و مس��اله به اس��تیضاح آقای شیخاالسالمی،

وزیر کار رس��یده است .نماینده تهران با طرح این سوال
که مرتضوی کیست و چه گناهی را مرتکب شده است،
خاطرنش��ان کرد :آقای مرتضوی یکی از قضات انقالبی
اس��ت که در مدت  8س��ال با حاکمی��ت اصالحطلبان،
مردان��ه در مقابل توطئهگ��ران و روزنامههای زنجیرهای
ایستاد .مرتضوی مردی است که در فتنه  88مقتدرانه و
با بصیرت تمام ،ایستادگی کرد و بدون هیچ محافظهکاری
با اخاللگران و اشرار برخورد کرد .حسینیان با بیان اینکه
مرتضوی باید چوب ایستادگی خود را بخورد ،همانگونه که
سوریه باید تاوان حمایت از مقاومت را بدهد ،بیان داشت:
اتهام مرتضوی این است که در دوران دادستانی وی مردم
مظلوم ،بسیجیان عاشق و جوانان دلداده رهبری در یک
ط��رف و در طرف دیگر آمریکا ،غرب ،منافقان ،بهائیان و
دنیاطلبان بودهاند و تعدادی از بسیجیان که هیچ ادعایی
ندارند ،شهید شدهاند و در نظام جمهوری اسالمی ایران
به یک زندانی و متهم و حتی مجرم یک سیلی هم نباید
زده شود .حسینیان خاطرنشان کرد :آیا این همه سفارش
رهبری در حفظ وحدت قوا معنایش این است که در این
چن��د ماهه باقیمانده در مقابل ن��ص ،اجتهاد کنیم و در
مقابل تکبیرهای دشمنان و غرب به جان یکدیگر بیفتیم.
وی ب��ا بیان اینکه باید در این برهه تاریخی برای عبور از
این گردنه س��خت ،برفی و توفانی به آرامش فکر کنیم،
اظهار داش��ت :ما در شرایط کنونی به هیچ چیز به اندازه
آرامش نیاز نداریم .نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره
به تحوالت بینالمللی گفت :ما در جبهه مقاومت سوریه با
آمریکا ،غرب و شیوخ مرتجع در حال نبردیم و در جنوب
لبنان و غزه با اس��رائیل و حامیانش در حال جهادیم .ما
در منطقه با شیوخ مرتجع در حال نبردیم .ما در اقتصاد
در گیر نبرد نامتقارن با ابرقدرتها هستیم .ما در جنگ
روانی مورد تهاجم همه قدرتها هستیم که من میخواهم
نه دولت جمهوری اسالمی ،نه مجلس شورای اسالمی و
نه قوهقضائیه جمهوری اسالمی کاری کند که دشمنان
احساس شادمانی کنند.
■ اظهارات متین وزیر
اما در ادامه جلسه استیضاح ،عبدالرضا شیخاالسالمی
پش��ت میکروفن رفت و به دفاع پرداخت .شیخاالسالمی
وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اینکه همه
آنچ��ه انجام دادهایم طب��ق مقررات ب��وده و ذرهای از آن
عدول نکردهایم ،گفت :قانون فصل مشترک همه ماست
و ما طبق این رویه حرکت میکنیم .وی با بیان اینکه اگر
تصمیمی گرفته شد برای اداره بهتر اموری که بر عهده ما
نهاده ش��ده ،گفت :اگر برداشت کسی از قانون با برداشت
ما تفاوت داش��ت ،نباید به ما نسبت قانونشکنی دهند.
شیخاالس��المی با اش��اره به اینکه ما سابقه  6مدیرعامل
پیشین صندوق تامین اجتماعی را بررسی کردهایم ،اظهار
داشت :با قرائت شما از قانون صالحیت  5نفر پیشین آنان
نیز مورد سوال است .وی گفت :برداشت ما از قانون رشته
تحصیلی و سابقه خدمت در رشتههای مختلف بود و این
رویهای بود که در گذشته نیز سابقه داشت .وزیر تعاون،کار
و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت میتواند اساسنامه
صندوق تامین اجتماع��ی را اصالح کرده و این کار را نیز
انجام داد ،گفت :دولت مس��ؤولیت سنگین اجرایی کشور
را ب��ر عهده دارد و به جرات میتوان��م بگویم که به ماده
 17قانون نظام جامع اداری کشور عمل کردهایم ،اگر شما
برداشت دیگری از این قانون دارید ،نمیشود اظهار کنید
که ما قان��ون را دور زدهایم .وی گف��ت :اگر 11ماه پیش
راجع به صالحیت آقای مرتضوی بحثی صورت میگرفت
ش��اید میتوانستید بگویید که ایش��ان هیچ سابقهای در
تامین اجتماعی ندارد اما امروز یک سابقه  11ماهه خوب
را در کارنامه کاری ایشان میبینیم .وزیر تعاون،کار و رفاه
اجتماعیبااشارهبهاینکهتمامشاخصهایتامیناجتماعی
نسبت به سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته است،
اظهار داشت :در حال حاضر جامعه کارگری ،کارفرمایان و
بازنشستگان حامی اصلی این سازمان هستند .آیا این هیچ
پیام مثبتی را در بر ندارد؟ شیخاالس��المی با بیان اینکه
ما توانس��تیم همه بدنه سازمان اجتماعی را همدل خود
کنیم ،گفت :آیا باید برای ایجاد این همدلی سرزنش شویم.
شیخاالسالمی در ادامه دفاع خود در جلسه استیضاحش
اظهار داش��ت :هرگ��ز به خود اجازه نمیدهم بر اس��اس
حرفهای ثابت نشده تصمیم بگیرم و با تصمیم خود عمال
پای همه اتهامات وارده به مرتضوی را امضا کنم و با احدی
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ه��م این کار را نخواهم ک��رد .وی افزود :اگر بنا به گفتن
باشد باید بگویم که بعضا استیضاحکنندگان پیغام دادند
ف��الن مدیرکل را بردار تا امضایم را پس بگیرم و پس هم
گرفتند و اتفاقا اگر قرار بود مدیرکلی را با فش��ار بیرونی
تغییر دهم کار به اینجاها نمیکشید .وی اضافه کرد :افتخار
من این است که در طول  20سال مدیریت پایم به هیچ
دس��تگاه نظارتی نرسیده و در این فقره اخیر هم قانون را
رعایت کردم و به فضل خدا بعد از این هم رعایت خواهم
کرد .شیخاالسالمی افزود :برخی فشار آوردند که ذیل نامه
رئیس محترم مجلس بنویسم عزل مرتضوی اما من گفتم
در هامش نامه به هیاتامنا و دبیر هیات و سایر مسؤوالن
مینویسم جهت اقدام الزم برای اجرایی شدن این نظر و
این هم همان نتیجه را دارد .شیخاالس��المی با اش��اره به
طرح برخی اتهامات در جلسه استیضاحش ،گفت :امروز
اتهاماتی زده ش��د که شاید من غریبم و متوجه نمیشوم
اما چه کس��ی نمایندگان را تهدید و تطمیع کرده است.
شیخاالس��المی ادامه داد :هرکس خواست به من کمک
کند یا من نظری بدهم یا مطلبی از خود بگویم این کار را
نکردم چون عمیقا به شعارها و ارزشها باور دارم و عمال در
وسط میدان ایستاده و این مسؤولیتهای زودگذر و موقت
برخالف تصور برخی طعمه نیست بلکه بار امانتی سنگین
بر دوش ما است .وی با اشاره به ذکر برخی آیات و روایات
از سوی استیضاحکنندگانش ،گفت :خواندن آیات و روایات
برای تطبیق مفاد آنها با برخی دوستان و اینکه با خواندن
شعری خود را صادق و طرف مقابل را کاذب بخوانیم ،روش
درستی نیست .شیخاالسالمی گفت :ما آمدهایم که اینجا با
هم حرف بزنیم و هیچ چیز پنهان هم نداریم و هیچ کالهی
نیز از نمد وزارت برای خود نبافتهام و س��ر سوزن در دل
نگرانی ندارم و تصور نمیکنم که آیا از مجلس مجددا رای
اعتماد بگیرم یا نه چون با خدای خود معامله کردهام .وی
ادامه داد :اینجا اگر یک کلمه حرف بزنیم همه دوستان به
ما تذکر میدهند اما آیا خودش��ان به کسانی که نیستند
حق دفاع میدهند و آیا این ظرفیت برای کس��انی که در
این جلسه حاضر نیستند و درباره آنها سخن گفته شده در
نظر گرفته شده است؟ وزیر کار و رفاه اجتماعی در بخش
پایانی س��خنانش از قاطبه نمایندگان که در طول دوران
مسؤولیت با وی مهربانانه و صمیمی و با مروت رفتار کردند
تشکر و از آنها به عنوان کسانی یاد کرد که از ظرفیت باالی
آنها برای همکاری در پیشبرد امور بهره برده است.
■ دفاع بیربط رئیسجمهور
اما در ادامه جلس��ه استیضاح نوبت به رئیسجمهور
رس��ید .درحالیکه فضای عمومی مجلس حکایت از نظر
مثبت به شیخاالس��المی بود و بنابر برخي قرائن رئیس
مجلس نیز به دنبال حل مساله بود ،رئیسجمهور پشت
میکروفن رفت .رئیسجمهور درابتدای صحبتهای خود
درباره دستاوردهای اخیر هوا -فضای کشور سخن گفت.
احمدینژاد در ادامه درباره عملکرد مثبت شیخاالسالمی
در وزارتخان��ه کار ،رفاه و تعاون گف��ت .اما ناگهان وی در
ادامه به فش��ارهای وارد ش��ده به دولت طی  3سال اخیر
اش��اره کرد و نسبت به عملکرد دیوان محاسبات و دیوان
عدالت اداری انتقاد کرد .رئیسجمهور گفت تنظیم قوا به
هم ریخته است و لغو برخی مصوبات دولت توسط رئیس
مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت :رئیس مجلس حق
ندارد ای��ن اقدامات را انجام دهد .وی در ادامه خواس��تار
پخش فیلمی از طریق سیستم صوتی مجلس شد .اگرچه
این فیلم پخش شد اما رئیسجمهور خود نیز به خواندن
بخشهایی از گفت و شنود یکی از نزدیکان علی الریجانی
با سعید مرتضوی پرداخت .در همین لحظه بود که مجلس
به تشنج کشیده شد .اما احمدینژاد به خواندن متن این
فایل ادامه داد .صحبتهای رئیسجمهور به رغم انتقادات
گسترده در مجلس تمام شد و وی به جایگاه خود رفت.
■ نظام بنبست ندارد
در ادام��ه ای��ن علی الریجان��ی بود که ب��ه انتقاد از
احمدین��ژاد پرداخت .وی گف��ت :رئیسجمهور بحثی
درباره به هم ریخته شدن تنظیم قوا مطرح کرد که باید
بگوی��م تنظیم قوا بههم نخورده؛ آقای رئیسجمهور این
س��لیقه شماست که یک جایی نظر ش��ورای نگهبان را
به عنوان مفسر قانون اساسی قبول ندارید.شما فرمودید
که در کار بنبس��ت ایجاد میشود؛ اشتباه میکنید .در
کش��وری که والیتفقیه هست بنبست ایجاد نمیشود.
تمام حرف شما اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوهقضائیه
بود .این رفتارها را ما صداقت نمیدانیم .اگر من مثل شما
درباره جلسهای که اخوی ش��ما آقای داوود احمدینژاد
با من داش��ت و مطالب زیادی مطرح کرد میگفتم برای
شما خوب بود؟ شما در سرتاپای این استیضاح اتهامات و
تهمتهایی به من گفتید و مطابق آییننامه  2برابر وقت
ش��ما من فرصت دارم که جواب دهم .مشکل اینجاست
ران خودتان انتخاب کردهاید که

اخبار

حضور احمدینژاد
در اجالس اسالمی قاهره

رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسالمی
ایران در قاهره اعالم کرد «محمود احمدینژاد»
در اجالس اس��المی قاهره ش��رکت میکند .به
گزارش پای��گاه الیوم الس��ابع« ،مجتبی امانی»
گفت :احمدین��ژاد در اجالس اس��المی قاهره
ک��ه قرار اس��ت در هفت��ه جاری برگزار ش��ود،
شرکت میکند .به گفته امانی همچنین «علی
اکبر صالح��ی» وزیر امور خارجه ای��ران نیز در
فعالیتهای این اجالس شرکت خواهد کرد و ما
اهتمام زیادی به حضور اسالمی در این اجالس
داریم .اجالس اس��المی تحت عن��وان «جهان
اسالم؛ چالشهای جدید و فرصتهای پیشرو»
در روزه��ای  6و  7فوری��ه ( 18و  19بهمن) در
سطح سران در قاهره آغاز به کار میکند و قرار
است در افتتاحیه این اجالس «محمد مرسی»
رئیسجمهور مصر پس از تحویل گرفتن ریاست
اجالس از رئیسجمهور س��نگال به ایراد سخن
بپردازد .نشست وزرای خارجه کشورهای عضو
س��ازمان همکاری اس��المی نیز روزهای  4و 5
فوریه ( 16و  17بهمن) به منظور تهیه دس��تور
کار اجالس برگزار خواهد ش��د .بررس��ی قضیه
فلسطین ،شهرکسازی اسرائیل ،بحران سوریه،
اوضاع س��ومالی و مس��ائل سیاس��ی تاثیرگذار
بر کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری اسالم و
کانونهای درگیری در جهان اسالم و همچنین
مب��ارزه با اسالمهراس��ی و راهکارهای ارتباط با
جوامع غیرمسلمان از جمله محورهای بحث این
اجالس خواهد بود.

تکذیب ادعای توقیف کشتی
حامل سالح ایران در آبهای یمن

در پی انتشار اخبار مربوط به توقیف یک کشتی
حامل سالح در آبهای یمن و طرح برخی ادعاها
در انتس��اب موضوع به جمهوری اسالمی ایران،
یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه کش��ورمان
این ادعاها را شدیدا تکذیب کرد .به گزارش مهر،
این مقام آگاه افزود :اخبار ضد و نقیضی در چند
روز اخیر پیرامون کشتی توقیف شده منتشر شده
است که ابهامات فراوانی را در این باره به همراه
داشته است .این مقام با تاکید بر اهمیت حفظ و
تداوم امنیت و ثبات کشورهای منطقه بویژه یمن
برای جمهوری اس��المی ایران خاطرنشان کرد:
اینگونه ادعاهای غیرمسؤوالنه در راستای منافع
 2کشور نیست.

احمدین��ژاد در دفاعیات خود ضمن متهم کردن
رئی��س مجلس به دخالت در ام��ور اجرایی ،تهدید به
افش��ای برخی مطالب کرد ،سپس کلیپی تصویری از
دیدار سعید مرتضوی و فاضل الریجانی (برادر رئیس
مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صوت آن کام ً
ال
نامفهوم بود .احمدینژاد همچنین در سخنان خود از
دخالت مجلس در کارهای اجرایی شکایت کرد و این
موضوع را باعث بهم خوردن روابط قوا دانست .در ادامه
جلسه علی الریجانی ،رئیس مجلس در پاسخ به این
اتهامات رئیس دولت دهم گفت« :بنده با برادرم ارتباطی
ندارم .ایشان مدام میگوید با آقای فاضل الریجانی؛ در
کشور خیلیها هستند نسبت دارند و رفتارهای متفاوت
دارند؛ ما با هم ارتباطی نداریم .اتفاقاً خوب شد که شما

برای برگزاری انتخابات آمادگی داریم

اس��تاندار تهران گفت :آمادگی
الزم برای برگ��زاری انتخابات
را داری��م .به گزارش ایس��نا،
مرتض��ی تم��دن در حاش��یه
مراسم س��ومین روز درگذشت
دکتر حسن حبیبی در جمع خبرنگاران در پاسخ
به پرسشی مبنی بر آمادگی استانداری تهران برای
برگ��زاری انتخابات گفت :م��ا در هر حالتی برای
برگزاری انتخابات آمادگی داریم .وی در پاس��خ
به اینکه آی��ا امکان برگزاری انتخابات رایانهای در
تهران وجود دارد یا نه ،گفت :ما برای برگزاری هر
نوع انتخاباتی آمادهایم .تمدن همچنین در پاسخ
به پرسش دیگری درباره تغییر قانون انتخابات نیز
گفت :هرچه قانون تعیین کرده است ،ما همان را
اجرا خواهیم کرد.

«خاوری» تحت تعقیب اینترپل
قرار گرفت

پلی��س بینالمل��ل (اینترپل)
محم��ود خ��اوری ،مدیرعامل
س��ابق و فراری بان��ک ملی را
به اتهام «کالهب��رداری» جزو
افراد تح��ت تعقیب اعالم کرد.
با پیگیریه��ای قوهقضائیه جمهوری اس��المی
ایران ،باالخره با گذشت  2سال از فرار مدیرعامل
سابق بانک ملی ،پلیس بینالملل ،نام وی را جزو
افراد تحت تعقیب اعالم کرد .به گزارش تس��نیم،
این اتفاق درحال��ی رخ میدهد که افکار عمومی
داخ��ل کش��ور از قوهقضائیه و نی��روی انتظامی
درخواس��ت انجام اقدامات الزم برای بازداش��ت و
دستگیری متهم فراری را داشتهاند و در همان ایام
محسنیاژهای ،دادستان کل کشور اظهار داشته بود
دستگاه قضایی همه سعی و تالشهای دیپلماتیک
و قانونی را برای بازداش��ت متهمان فراری پرونده
اختالس بزرگ انجام داده است.
هرچند پلیس بینالملل تحت تاثیر اقدامات
ضد ایرانی کشورهای مخالف انقالب اسالمی این
عم��ل را دیرهنگام انجام داد اما الزم اس��ت که
تالشها برای بازگرداندن خاوری و برادر مهآفرید
امیرخسروی ،متهم ردیف اصلی اختالس  3هزار
میلیاردی که در پی افش��ای ماجرای اختالس
به کانادا گریخت نیز به عمل آید.

کابینه از حد نصاب نمیافتد

یک عض��و هیاترئیس��ه مجلس ش��ورای
اس��المی گفت حت��ی در ص��ورت رای موافق
مجلس به اس��تیضاح عبدالرضا شیخاالسالمی
وزی��ر کار ،تعاون ورفاه اجتماع��ی ،کابینه دوم
محمود احمدینژاد از نصاب نخواهد افتاد.
جواد جهانگیرزاده درگفتوگو با ایسنا اظهار
ک��رد :از بین  18وزارتخانه فعلی دولت 10 ،نفر
از وزرا از ابت��دای دول��ت در س��مت خود باقی
هستند و  8وزیر تاکنون تغییر کردهاند که اگر
اس��تیضاح آقای شیخاالسالمی هم رای بیاورد،
کابینه نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس نیست.
جهانگیرزاده یادآور شد که وزارتخانههای ادغام
شده در زمره برکناری محسوب نمیشوند.
به گفته وی از بین وزارتخانههای ارتباطات،
کش��ور ،امور خارجه ،دف��اع ،اطالعات ،آموزش
و پرورش ،بهداش��ت ،علوم ،جهاد کش��اورزی،
صنعت ،دادگس��تری ،اقتصاد ،فرهن��گ ،رفاه،
ورزش ،نی��رو ،نف��ت ،راه و شهرس��ازی ،وزرای
کشور ،دفاع ،اطالعات ،آموزش و پرورش ،علوم،
جهاد کشاورزی ،دادگستری ،اقتصاد ،فرهنگ و
نیرو از ابتدای دوره در سمت خود باقی هستند
بنابراین حتی با احتس��اب احتمال رای مثبت
مجلس به اس��تیضاح شیخاالسالمی ،وزیر رفاه،
باید  2وزیر دیگر نیز برکنار ش��وند تا کابینه به
رای اعتماد مجلس نیاز داشته باشد.

نومحافظهکاری
و مسیرهای سلطنتمآبی

با ممانعت الریجانی از ارائه پیشنهادهای اصالحی نمایندگان
جزئیات طرح اجرای برجام مهمترین پرونده سیاستخارجی کشور در  15دقیقه تصویب شد

حسینیان
چهگفت؟

پیام تسلیت رهبر انقالب
به خانواده شهدای شیعه پاکستان

■■یکشنبه سیاه مجلس نهم

تحریم نوشابه با دستور جان کری برداشته شد

نوشابهآرکی اولین
دستاورد برجام!
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مش��اور بینالملل مقام معظم
رهبری پیام تس��لیت معظمله
را به خانواده ش��هدای شیعیان
پاکس��تان ابالغ کرد .علیاکبر
والیت��ی در دیدار ب��ا خانواده
ش��هدای ش��یعیان پاکس��تان ک��ه در ح��وادث
تروریس��تی اخیر این کشور به ش��هادت رسیده
بودن��د ،پیام تس��لیت و هم��دردی رهبر معظم
انقالب را به ایش��ان ابالغ کرد .همچنین مش��اور
بینالمل��ل مق��ام معظ��م رهبری در ای��ن دیدار
که با حضور مس��ؤوالن ش��ورای وحدت هزارهها
از جمل��ه س��ردار س��عادت ،عبدالقی��وم چنگیز
و حجتاالس��الم والمس��لمین جمعه اسدی در
شهر کویته برگزار شد ،وحدت را موضوع اساسی
بین شیعیان و اهل سنت برشمرد و برلزوم حفظ
وحدت بین مذاهب اسالمی تاکید کرد .به گزارش
تسنیم ،همچنین برگزاری نشستی با حضور علمای
اهل سنت و ش��یعه در کویته از دیگر برنامههای
س��فر والیتی بود .در این نشست درباره راهکارها
و راهبرده��ای تحق��ق و حفظ وحدت اس��المی
بحث و گفتوگو ش��د .در این جلسه علمای اهل
س��نت قاری عبدالرحمن ،حافظ حمداهلل ،مولوی
حبیباهلل چش��تی از اح��زاب و گروههای «اهل
حدی��ث» ،علم��ای دیوبند ،بری ل��وی ،جماعت
اس��المی و علمای ش��یعیان سیدهاشم موسوی،
حجتاالسالم والمسلمین رفیعی و حجت االسالم
والمسلمین جمعه اسدی حضور داشتند.

یکش��نبه  15بهمنماه سال  91نخستین چالش
دول��ت دهم ب��ا مجلس نهم در کمتر از یک س��ال از
استقرار مجلس جدید در جریان استیضاح عبدالرضا
شیخاالسالمی ،وزیر وقت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ب��ه دلی��ل انتص��اب س��عید مرتض��وی در مدیریت
س��ازمان تامین اجتماعی ش��کل گرفت .نمایندگان
استیضاحکننده معتقد بودند انتصاب سعید مرتضوی
به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی غیرقانونی است و
باید عزل شود اما امتناع عبدالرضا شیخاالسالمی وزیر
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی دولت ده��م از این کار و
حتی پا در میانی چهرههایی چون غالمعلی حدادعادل،

مرتب میگویید «بگم ،بگم» ،در کش��ور «بگم ،بگم»
راه انداختید ،امروز این فیلم را پخش کردید که مردم
ش��خصیت شما را بهتر بشناس��ند ...اگر اجازه بدهید
استیضاح را به رأی بگذاریم» .احمدینژاد گفت :شما
بای��د بگذارید من جواب بدهم .الریجانی پاس��خ داد:
آقای احمدینژاد! شما تهمت زدید ،جوابتان را دادیم
دیگر حق صحبت ندارید .ش��ما در یک جلسه علنی
شؤونات جمهوری اسالمی را رعایت نکردید ،بفرمایید؛
به سالمت .رئیس مجلس سپس با تکان دادن دست،

پیش آمد؛ قضی ه بدی بود ،قضی ه نامناس��بی بود؛ هم
ملت را ناراحت کرد ،هم نخبگان را ناراحت کرد .بنده
حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم؛ هم خودم در مقابل
این قضایا احساس تأثر میکنم ،هم به خاطر ناراحتی
مردم ،انس��ان احساس تأثر میکند .خب ،رئیس یک
قوه به اس��تناد یک اتها ِم ثابت نشده و مطرح نشدهای
در دادگاه ،دو قوه دیگر را متهم کرد؛ این کار بدی بود،
این کار نامناس��بی بود؛ اینجور کارها ،هم خالف شرع
است ،هم خالف قانون است ،هم خالف اخالق است،
هم تضییع حقوق اساس��ی مردم اس��ت .یکی
از حقوق اساس��ی مهم مردم این اس��ت که در
آرامش روانی و در امنیت روانی زندگی کنند؛ در
کشور امنیت اخالقی برقرار باشد .اگر یک فردی
متهم به فساد است ،نمیشود به خاطر او انسان
دیگران را متهم کند؛ حتّی اگر ثابت هم میشد،
چه برس��د به اینکه ثابت نشده است ،دادگاهی
نرفته ،محاکمهای نشده .به استناد متهم کردن
یک نفر ،انسان بیاید دیگران را ،مجلس را ،قوه
قضائیه را متهم کند؛ این کار درس��ت نیست،
این کار غلط است .بنده فع ً
ال نصیحت میکنم.
این کار ،کار شایس��تهای برای نظام جمهوری
اسالمی نیست .دفاعی هم که رئیس محترم قوه
از خودش کرد ،آن هم یک قدری زیادهروی بود؛
لزومی نداشت».

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

حضللرت آیتاهللالعظمللی
خامنهای رهبر حکیم انقاب
اسامی که به ظرایف اندیشه
سیاسی بسیار مسلط و واقف
هسللتند ،در دیللداری کلله با
نمایندگان مجلس شورای اسامی در  6خرداد
امسال داشللتند ،درباره وجود و رسوخ پدیدهای
بلله نام «سلللطنتمآبی» در دولللت و در میان
صفحه 2
سیاستمداران هشدار دادند .حضرت معظمله که
درباره تعامل دولت با مجلس سخن میگفتند،
این تعبیر را کردند که «نگاه سلطنتمآبانه هم
نباید داشللت که حاال بگوییم :ما عضو دولتیم،
ما چنینیم ،همه در مقابل ما بایسللتی خضوع و
خشوع کنند» .روشللن است برای رهبر بزرگوار
انقاب که بیش از نیم قرن با سلطنتخواهی و
سلطنتمآبی مبارزه کردهاند ،احتمال وقوع این
پدیده به چه میزان نابهنجار است.
چنانکلله میدانیللم میان سلللطنتطلبی و
محافظهکاری رابطه نزدیکی وجود دارد و اساسا
مهمترین شاخه محافظهکاران را سلطنتطلبان و
درباریان تشکیل میدهند .از سوی دیگر مهمترین
روایتهللای محافظللهکاری هللم اندیشللههای
پادشللاهمحور هستند .بر این اسللاس باید گفت
استعدادهای سلللطنتمآبی در نومحافظهکاری
که رویکرد نوینی از محافظهکاری است ،باالست.
سلللطنتمآبان اگرچه لزوما از ساختار پادشاهی
برخوردار نیسللتند اما دارای ایدئولوژی سلطنتی
هستند .از این جهت باید تفاوت نهاد میان ساختار
سلطنت و ایدئولوژی سلطنت .ممکن است گاهی
برخی ایدئولوژی سلطنت را بدون داشتن نظام و
ساختار سلطنتی بپذیرند و بر آن نامهای دیگری
بنهند .البته ممکن است در انتهای مسیر مقصد را
همان قرار دهند اما به هر حال امکانات و اقتضائات
و محدودیتهایی وجود دارد و همواره نمیتوانند
میلیاردها دالری که کسی برای آن نامهنگاری نمیکند! دیپلماتهای سعودی در استانبول
کردند ذهن دارند به مقصد برسللند .براین
آنگونه که در
روزنامهنگار منتقد بنسلمان را مثله
اساس «سلللطنتمآبی» یعنی داشتن اخاق یا
گرایش به ایدئولوژی سلطنتی.
محمدرضا کردلو :این دروغ از کجا تبدیل شده بود که در طول  10روز گذشته مکرر بر
در ایللن یادداشللت تاش میشللود بهطور
روزنه
شروع شد! خدا میداند .یا مطلعان زبانها جاری میشد .رئیس مجلس در جلسه قرائت
مختصر ابعاد مختلف سلطنتمآبی از نگاه رهبر
براساس کدام استدالل یکی از شخصیتهای کشور گزارش کمیسیون برجام با به رای گذاشتن 2فوریت
معظم انقاب که برای نخسللتین بار نسبت به
صفحه 15
را به نتیجه رسللاندند که در نامهای بنویسد «هر روز طرح پیشنهادی فراکسیون رهروان نشان داد به «اسم
این پدیده هشللدار دادند ،بررسللی شللود .برای
گذشت
سپریروز
سال و315
«در vatan-e-emrooz voL.10 no.2553
mon.oct.08,
2018
این طرح گفت:
ISSn:2008-2886دفاع از
مبالغ هنگفتی رمز» پایبند است .او در
میشود
1179تردید
که با شللک و
این موضوع ابتدا باید دانسللت دریافت ایشللان
ضرر به کشللور وارد میشللود» معلوم نیست .اما این اجرای برجام هر چه تاخیر شللود ،به ضرر ما اسللت،
از «سلللطنت» چیسللت تا در پرتللو آن معنای
هم از آن جنجالهایی بود که باید برای به حاشللیه تصور نکنید که تاخیر به نفع ما است .میگویند چرا
«سلللطنتمآبی» روشللن شللود .از نگاه ایشان
بردن گزارش تخصصی کمیسیون برجام راه میافتاد عجله داریم؟» او سپس به نامه آیتاهلل العظمی مکارم
سلطنت دارای ویژگیهای زیر است.
مثل جنجالهایی که در همه این دو سال مذاکرات اشللاره کرد و گفت« :همه منتظر تصمیمگیری شما
 -1سلللطنت به عنوان یک شیوه حکومت دارای
در مواجهلله با نقدهای تخصصی بلله راه میافتاد تا هستند»« .خسارت به خاطر تاخیر در اجرای برجام»
ایدئولوژی است؛ همان ایدئولوژیای که در همه
تیم مذاکرهکننده ،دولللت و طرفداران «توافق به هر چندی پیش توسط نهاوندیان هم تئوریزه شده بود.
سلللطنتهای دنیا با انواع و اقسللامش مشاهده
قیمتی» را از پاسللخ دادن به سللوالهای فنی درباره رئیسجمهور هم بعد از تاش مجلس برای تسریع در
میشللود .ویژگیهللای ثابت آنهللم عبارتند از:
«توافللق» نجات دهد .ایللن بار اما ایللن اظهار نظر اجرای برجام باز به مساله «تاخیر» اشاره کرد و گفت:
استبداد ،زورگویی و بهرهمندیهای اختصاصی .به
«بیپایه و اساس»« ،خاف واقع» و «کاما سیاسی» «از ابتدای تابستان تیم اقتصادی را فرا خواندم ،چرا که
تعبیر رهبر انقاب «در ایدئولوژی سلطنت ،ظلم
که به دستاویزی برای موافقان طرح موسوم به اقدام  3ماه اول امسال نشان میداد بهخاطر کاهش قیمت
و جور ناشللی از استبداد ،قدرت مطلقه و متعهد
متناسب تبدیل شده بود توانست با موفقیت در اقناع نفت و تأخیر در اجرای توافق هستهای ممکن است در
نبودن به هیچ مسللؤولیتی و هیللچ عهد الهی و
نمایندگان روند اجرای برجام را همانگونه که مدنظر زمینه رونق اقتصادی با مشکاتی مواجه شویم .مشاور
مردمی وجود دارد» .سلطنت با خودکامگی برابر
دولت بود ،تسریع بخشد .علی الریجانی هفته گذشته ارشد رئیسجمهور فرد دیگری بود که در این زمینه
است و اسام هم با عنوان یک ایدئولوژی در برابر
در مجلللس در دفاعی تمام قد از طرح فراکسللیون اظهار نظر کرد و باز با مستمسک قراردادن نامه برخی
آن قیام کرد .همچنین در  100سللال گذشللته
رهروان برای برجام ،همین گزاره را تکرار کرد .گویی مراجع به مساله «تاخیر» واکنش نشان داد.
جنبشهای گوناگون اسللامی هم در مقابل این
این عبارت به «اسم رمز» مصوبه گرفتن برای برجام
ادامه در صفحه 5
ایدئولللوژی محافظهکارانه قیام کردند .از آنجا که

بازداشت سرپرست
مدارس ایران
درامارات
صفحه 2

واحدی شاخص بازار سرمایه و تشکیل صفهای فروش
افت 7665
بازتاب

بورسریخت
شاخصهمدانی
شهید

استقبال از روحانی در دوران پسابرجام!
محمدجواد صالحی

مظهر عزت دینی ـ اجتماعی
حسللن روحانللی  2روز پیش ،در
پرنوسانترینروزنگاه
با برجام ایران را
سیروس محمودیان
جمع معللدودی از مردم مازندران
بازار ارز؛ صبح کاهش
در موشکی پاسخگو
عصر افزایشگفللت :هیچکس حق نللدارد از جیب مردم شللعار
میکردیم همزمان با انتشار خبر شهادت
صفحه 3
صفحه 2
رئیسجمهور در ادامه ،حرفهایی را که درباره
بدهد.
سللردار رشید اسللام شهید
بودن 16
سللابقه2553
سوریه سال دهم«بیشماره
اکتبر 2018
محرمدر1440
دوشنبه  16مهر 28 1397
1000تومان نیز مطرح
صفحهمحافل دیگر
توافق» در
میدان8جهاد
همدانی
کللرده بود تکرار کرد .انتخابات 24خرداد  92اگرچه
بخشی از بدنه جریان اصاحات
یادداشتامروز
فراز جدیدی در تغییر و تحوالت سیاسی کشور را رقم
در اوج شگفتی همگانی همگام
زد اما آرای شللکننده حسن روحانی در آن انتخابات
با دشمنان ملت ایران و با تعابیری سخیف نسبت
تا ماهها مورد تحلیل و بررسی قرار میگرفت .برخی
به خبر شهادت ایشللان ابراز شادمانی رسانهای
نزدیللکان نظری به دولت در همللان ابتدا این دولت
کرده و نسبت به این شهید واالمقام و همرزمانش
را فاقللد بدنلله اجتماعی عنللوان کردند و از اسللاس
عقدهگشایی کردند که در این رابطه نکاتی قابل
وجللود گفتمانی با نام «اعتدال» را زیر سللوال بردند.
بیان است:
بیگفتمانی دولللت ،فراز و
محمدیاجتماعی یکی از مفاهیم
مهدی شرف
 -1حیا ،غیرت و
فرودهایللی را در نزدیکللی
تصوی��ب
درب��اره
نکت��ه
تری��ن
آزاردهنده
نسبت به
باید خود را
هرفردی
است که
بنیادینی
یللا قهر بدنلله اجتماعی از
تروریسم
پایبندتامین
مقابله با
در شرف
حیا و
مالیحقیقت
بداند .در
کنوانس��یون آن
رعایت
دولت موجب شللد .تحلیل
است با هر
این فهیم
انسللان
دولتکند
حکم می
اجتماعی
یک باره
در این
توجیهات
مجلس و
پدیدههللای اقتصللادی و
مواقعی که
طرفدر
یکحتی
سیاسی -
فکری و
گرایش
خارجی
قولی که به
اجرای
که با هدف
اجتماعللی و چرایی قهر و
دینی مورد
اجتماعی یا
هنجارها
داده به
غریب به
هایعجیب و
ارزشهای
عمدایاحرف
ش��ده،
آشللتی مردم بللا دولتها،
شود.نیست  -باز به طور معقولی،
پایبند
مردم قبول
جامعهمی
تحویل داده
نتایللج قابللل تاملی در بللردارد .یکللی از پدیدههای
بداند .در
آنوارزشها
مراعات
خویش را
محمدجواد
نیست
ملزمایبهپنهان
مساله
این اکنون
اجتماعی و اقتصادی که دولت یازدهمیها این روزها
اولیه این
اصول
نتواند
کردای که
سیاسی
اصرار
اصلی
ک��ه راز
جریان تایید
واقعهم آن را
ظری��ف
از آن به «شب کابوس» تعبیر میکند ،موضوع یارانه
رعایت کند
شناسایی یا
اجتماعی را
شرف
حیا و
 ،FATFفشار
اقدام
شدن برنامه
کامل
دولت بر
اسللت .فروردینماه سال گذشللته بود که دولت با به
سیاست
حضور در عرصه
ارزش
صاحیت یا
طبعا
استانداردهای
اجرای
اینکه اگر
مبنی بر
اروپاست
رأی گذاشتن موضوع انصراف از یارانه ،خود را به رأی
ایران را
ندارد.توافق نصفه و نیمه
کاملنیزنشود،
داخلیایران
 FATFدر
گذاشللت .بهرغم خواهش و تهدید مسؤوالن دولتی
تعاملهستند
بنیادینی
یکواژههای
شهید از
شهادت
مکانیس��م
دربارهو ایجاد
فعلی با-2اروپا
 73میلیون نفر برای دریافللت یارانه ثبتنام کردند.
دینی  -ملی همواره اعتقاد
ایرانی از
اقتصادی باجامعه
که
منظر شد.
نخواهد
ایران اجرا
هر دهک به طور متوسللط  7/5میلیون نفر جمعیت
هایپرشور
استقبال
آن دارد.
وصفی به
غیرقابل
احترام
ریس��ک
همه
چش��م بر
دولت
در وواقع
دارد .انصراف  2میلیون و  400هزار نفر یعنی انصراف
گمنام 8
شهیدان
اقتصادی غواصان
ملت ایران از
برای از
شللهیدووفقط
 FATFبسته
امنیتی و
یک سللوم یکی از دهکها .این آمار پس از تشللکیل
روشنی از
اروپا ماه
مقدسبادر 4
ندادن دفاع
دست سللال
نمونهکس
پیشهیچ
کرده -و
توافقی که
کمپینهای متعدد دولتی برای انصراف از یارانه بود.
اجتماعی است.
دانداین احترام
نمیوقفه
اسللتمرار بی
چیس��ت وناببناست چه
الاقل در داخل
همه کسللانی که در انتخابات  24خرداد به حسللن
برنامهدهد با
اجازه می
خویش
شتابانایبهکه به
سیاسللی
جریان
تکمیل
دنبال
کند-
معجزهای
روحانی و سیاسللتهای اقتصادی و اجتماعی او رأی
است.و دهنکجی به ارزشهای ملی -دینی،
هنجارشکنی
اقدام در ایران
داده بودند و همه کسللانی که بلله او رأی نداده بودند
ماهوی با
دولتتفاوت
کههیچ
س��والیکند
مثا تحقیر
طبیعتا ایران
ملت
باید در
سادهراترین
(به غیر از  3/4درصد ناقابل) از ثبتنام یارانه انصراف
تحجری
اندیشلله
مبلغان
امثال صدام
هایکه
چیزی
است :آیا
ملعون،این
پاس��خ دهد
اینجا به آن
ندادند .یعنی با سیاست رسمی دولت که «نه به یارانه»
تروریستی
عامان
آورد،حامیان
وهابیت یا
رفتارهایپردازد
ای که می
ارزش وهزینه
به دست می
بود ،موافقت نکردند .حتی آنهایی که به پولش احتیاج
داعش ندارد .یکایک شللهیدان و مجاهدان مدافع
را دارد یا نه.
نداشتند! پس از آن ،موضوعات سیاسی ،اجتماعی و
زینب(س)
حضرت
حسللین(ع)
اینکهمطهر
در حرم
FATF
برنامه واقدام
امام کامل
اج��رای
فرهنگی فراوانی اتفاق افتاد که آرای شکننده روحانی
هنگفتیدر قلب
دارند بلکه
ایران جا
قلب ملت
در ایراننلله تنها
بسیار
امنیت ملی
ریسکدرهای
را شللکنندهتر کرد و جز در مقاطعی چندروزه که به
دارنداند.و حتی
رفیع
چندانجایگاه
آن جهان
شیعیان
حتیتک
دارد ،تک
نکرده
تشکیک
مدافعان
شادیهای پفکی توافق مربوط میشد ،میزان رضایت
عظمت روحی و
مسلمانان آزاده،
قدرشناساست:
تهدیدها چنین
جمیعساده این
فهرست
عمومی از دولت را بشدت کاست تا جایی که در نتیجه
هستند.
شهیدان
انسانی این
منع شدن
انقالبی و
نهادهای
کرامتداخلی
 -1تحریم
فعالیتهای دولت انتقادهای مردمی از فعالیت دولت
تروریستی
ناامنیازگسترده
 -3در برهه
خدماتدهی
حاضردرکهداخل
نهادهای مالی
بانکها و
روند افزایشللی به خود گرفت .گرانی نان ،آب ،برق،
به آنهاکشللورهای همجوار ایران را دچللار بحرانهای
انرژی ،اقام مصرفی و کاالهای ضروری موضوعی نبود
مورد وجود
اسامی با
افش��ایایران
کرده است
ش��دنپایدار
عمیق و
مورد به
ایران به
 -2ملزم
که مردم به آنها بیتوجه باشللند .این گرانیها که به
تردیداز ثبات
غربیها
پیچیده
مصرفدار و
های دامنه
دشمنی
بدون
کننده آن
بانکی که
اطالعات
واسللطه بیتدبیریها در دیپلماسی انرژی و کاهش
است.
برخوردار
امنیت بی
و
هستند.
بدیلیدشمن
اطالعاتی
سرویسهای
ادامه در صفحه 5
 58دالری قیمت نفت در توطئه سعودی  -آمریکایی
 -3ایجاد یک کانال جدید فشار بر ایران
صفحه 3

بهخاطر وعده
سرخرمن اروپا

دامن ایران را گرفت ،بودجه را محقق نکرد و افزایش
قیمتها ادامه داشت .با همه این موارد ،حسن روحانی
در اظهار نظری «بیسابقه در علم اقتصاد» گفت :تورم
بهمنماه صفر اسللت .در همان ایام در خراسان اعام
کرد :از رکود عبور کردیم .تبلیغات حسن روحانی اما
با واقعیتها نمیخواند .مردم از این اظهارات تعجب
میکردنللد تا اینکه هفته گذشللته در نامه  4وزیر به
روحانی مردم دریافتند تعجبشللان بیدلیل نبوده و
آمارهای اقتصادی روحانی با واقعیتهایی که در نامه
اقتصادی  4وزیر آمده ،همخوانی نداشته است.
بیکفایتیهایی که بدنه اجتماعی به آنها حساس
بود در بخشهای دیگر نیز وجود داشت .در روزهای
پیادهروی کللری و ظریف
بود که  333روز از ماجرای
«پشللت در سللازمان ملل
مانللدن نماینللده ایللران»
میگذشت.ظریفنتوانست
برای او ویزا بگیرد و نماینده
دیگری معرفی شللد .مردم
این مسائل را رصد میکردند .در همان ایام پیادهروی،
ماجرای توهین و بیشللرمی نشریه موهن فرانسوی
به سللاحت پیامبر اعظم(ص) اتفاق افتاد .ظریف که
در فرانسه حضور داشت از دیپلماسی ادعایی دولت
برای مواجههای قابل قبول با این بیشرمی استفاده
نکرد .در ماههای بعد مسللائلی چون فرودگاه جده و
انفعال دستگاه دیپلماسی ،به خشم مردم منجر شد.
ماههای بعد اتخاذ همین سیاسللتها به توهینهای
بیشتر کشورهای حاشیه خلیجفارس و اخراج سفیر
و کاردار ایران از این کشورها انجامید و اخیرا فاجعه
منا دولت را بشدت در شرایط افول بدنه اجتماعی قرار
داد .موضوعی که در اسللتقبالهای اخیر از روحانی
آنقدر مشهود بود که رسانههای دولتی مجبور بودند
در کادرهای بسته از استقبالکنندگان حسن روحانی
عکس و فیلم تهیه کنند .در یکی از تصاویر خودروی
حسللن روحانی در خیابان است و مردم بیتفاوت از
کنار وی عبور میکنند .استقبال اخیر در شهرهایی
مانند سنندج و سللاری که از شهرهایی هستند که
آرای بیشتری به روحانی دادهاند ،شوکی به همراهان
و خللود روحانی بللود .به طوری که در اسللتقبال از
هیللچ رئیسجمهللوری آن هللم در سللال دوم
ریاسللتجمهوری اسللتقبال این اندازه کللم نبوده
اسللت .در این میان دولت به جای اندیشلله به این
موضوع که چرا به چنین وضعیتی در افکار عمومی
رسیده ،شعارهای پیشللین و تبلیغاتی خرداد  92را
تکرار میکند .شللعارهایی که هنللوز دردی از مردم
درمان نکرده است .روحانی شعار میدهد و میگوید:
هیچکس حق ندارد از جیب مردم شعار دهد.

خسارت روزانه اجرای توافق ژنو چقدر شد؟

کنسولگری
مرگ!

باوجود مخالفتهای گسترده مراجع تقلید و هشدار کارشناسان
درباره تبعات امنیتی الیحه  ، CFTآخرین الیحه  FATFهم در مجلس تصویب شد

عابرباج!

واکنش آمریکا به آزمایش موشک «عماد»

خالف قطعنامه است

یک مقام دولللت آمریکا مدعی
خبر
اسللت اقللدام اخیللر ایللران در
آزمایش موشللک دوربرد «عماد» ،ناقض قطعنامه
سازمان ملل متحد بوده اسللت .به گزارش فارس،
یک مقللام دولت آمریللکا ادعا میکند اقللدام روز
یکشنبه ایران در آزمایش موشک دوربرد «عماد»
قطعنامه سللازمان ملل متحد را نقض کرده است.
این مقام آمریکایی که روز دوشنبه با شبکه خبری
«سللیانان» گفتوگو میکرد عاوه بر این گفته
مطابق اطاعاتی کلله دولت[آمریکا] تا این لحظه
در اختیار دارد اقللدام ایران ناقض قطعنامه 1929
شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده که ایران را
از هر گونه فعالیت در زمینه موشکهای بالستیک
منع میکند .موشک دوربرد «عماد» که نسل جدید
موشکهای بالستیک ساخت وزارت دفاع جمهوری
اسامی ایران است روز یکشنبه با موفقیت آزمایش
شد« .عماد» نخستین موشک دوربرد ایران با قابلیت
هدایللت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف اسللت.
روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» پیشتر آزمایش
این موشللک را ناقض توافق هستهای حاصل شده
میان تهران و گروه موسللوم به ( 5+1برنامه جامع
اقدام مشترک یا «برجام») خوانده بود.

افتتاح خط تولید انبوه اژدر پیشرفته والفجر

خط تولید انبوه اژدر پیشرفته والفجر با حضور وزیر
دفاع افتتاح شللد .به گزارش تسنیم ،خط تولید انبوه
اژدر پیشرفته والفجر با حضور سردار حسین دهقان،
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امیر دریادار
حبیللباهلل سللیاری ،فرمانده نیللروی دریایی ارتش
جمهوری اسامی ایران در سللازمان صنایع دریایی
وزارت دفاع افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید .سردار
دهقان در مراسللم افتتاح خط تولید اژدر پیشللرفته
والفجر در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت:
یکی از اولویتهای اصلی وزارت دفاع تجهیز نیروهای
دریایللی ارتللش و سللپاه به تجهیزات و سللاحهای
پیشرفته و قدرتمند اسللت تا آنان بتوانند بهتعبیر و
تأکیللد فرمانده معظم کل قوا بهعنوان دسللتان بلند
جمهوری اسامی ایران ضمن دفاع از حریم دریایی
کشور ،تهدید هر خصم متجاوزی را با قاطعیت درهم
کوبند .سردار دهقان در تشریح این اژدر بومی اظهار
داشت :اژدر پیشرفته والفجر با ویژگیهای هوشمندی،
قابلیت ضدفریب ،سرعت زیاد و سر جنگی با قدرت
انفجاری و تخریب بسیار باال قادر است با غافلگیری
ظرف چند ثانیه اهداف و شناورهای بزرگ دریایی را
بهطور کامل منهدم و غرق کند.

اسللتبداد ،ذاتی سلطنت اسللت حتی پادشاهان
شللیعه نیز از معایب آن مصللون نماندند؛ مانند
پادشللاهان صفوی .ساختار سلطنت همچنین با
«خاندانها»ی متعلق به آن پیوسللتگی مییابد
که از قضا در  100سال اخیر با معایب افزونتری
مانند وابستگی آنها به قدرتهای خارجی و فساد
اخاقی و مالی همراه بوده اسللت .برخاف نظام
اسللامی که مبتنی بللر مردم و آرای آنهاسللت،
ایدئولوژی سلطنت به مردم و منافع آنها توجهی
ندارد ( 12آبان .)80
 -2در تمللدن اسللامی پیدایللش سلللطنت
بلله دوران معاویلله بازمیگردد .تا پیللش از آن
حکومت اسللامی وجود داشللت اما با به قدرت
برآمدن معاویه ،سلطنت جای آن را گرفت (اول
اردیبهشت  .)79در حقیقت پس از معاویه چند
اتفاق مهم رخ داد :نخستین آنها کسب امتیازات
ویژه توسط خاندانهای مرتبط با معاویه بود که
در رأس قدرت قرار داشللت ،دوم موروثی کردن
قدرت توسللط معاویه که در اواخللر عمر او رخ
داد و وی تاش کرد برای نخستینبار در اسام
فرزندش را به جایگاه خافت برساند و سوم که
در نتیجلله  2مورد قبل بهوجود آمد این بود که
خاندان بنیامیه خود را تثبیت کرد و بیش از یک
قرن بر امور مردم مسلط شد .در حقیقت نهضت
عاشورا در مقابل همین تحوالت شکل گرفت.

■■یکشنبهسرکاری

اما یکش��نبه دیگری که ش��اید بیش��تر از
محم��ود احمدینژاد را از صحن مجلس بیرون کرد و دیگر یکش��نبهها ،خاطره تلخ آن در تاریخ سیاس��ی
رأیگیری برای اس��تیضاح انجام شد که براساس آن کش��ور ثبت شد ،رای شکننده مجلس نهم به کلیات
ظریف :تضمین نمیدهیم!
رأی،جمهور
24آقای رئیس
بنده و نه
نه
ممتنع
از مجموع  272رأی ماخ��وذه ،آرای
پیوستن طرح بیخاصی��ت «اقدام متقابل و متناس��ب دولت
نمیتوانیم تضمین دهیم که با
به  CFTمشکالتمان حل
آرای مخال��ف  56رأی و آرای موافق اس��تیضاح
192خواهد شد جمهوری اس�لامی ایران در اجرای برجام» بود که در
رأی بود که در نتیجه شیخاالس�لامی از سمت وزارت عمل مانع تهدیدات موجود در برجام نشد 19 .مهرماه
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عزل شد .وجه تاریک این  94برخ�لاف تواف��ق علی الریجانی ،علی ش��مخانی
استیضاح بازمیگشت به درگیری لفظی رئیس دولت و علیرض��ا زاکانی این طرح به صح��ن مجلس آورده
دهم و رئیس مجلس .چندی پس از استیضاح جنجالی ش��د و نمایندگان کلیات آن را تصوی��ب و  2روز بعد
وزیر کار ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب به فاصله  20دقیقه جزئیات آن را نیز تصویب کردند.
اس�لامی ،روز  ۲۸بهمن  ۱۳۹۱در دیدار هزاران نفر از «وطنامروز»در بخشی از گزارش خود که در تاریخ 21
مردم تبریز و آذربایجانشرقی به مناسبت سالروز قیام مهر  94در همین رابطه و با عنوان «یکشنبه سرکاری»
 ۲۹دی مردم تبریز ،با اشاره به ناراحتی ملت و نخبگان منتشر شد ،نوشت :این طرح که طی فرآیند دور زدن
از تنش دولت و مجلس فرمودند« :قضیهای در مجلس کمیسیون برجام مطرح شد و به معنای دقیقتر طرحی

 -4هوشمندتر و موثرتر شدن تحریمهای آمریکا
از طریق افشای نقشه کامل تراکنشهای مالی
ایران برای دشمن
 -5مح��دود ش��دن مب��ارزه ب��ا پولش��ویی به
استانداردها و درخواستهای مورد توجه FATF
و جلوگیری از مبارزه موثر با پولشویی و اصالح
نظام بانکی در ایران.
برای اینک��ه ببینیم چیزی ک��ه دولت ادعا
میکن��د به دس��ت آورده ارزش این هزینهها را
دارد یا نه ،زحمت چندانی الزم نیست .حتی الزم
نیس��ت بدانیم توافق انجام شده با اروپا چیست
و توان حفاظ��ت از روابط اقتصادی ایران با اروپا
در مقاب��ل تحریمهای ثانویه آمریکا را دارد یا نه.
پاسخ را آقای ظریف خود ساده و سرراست به ما
داده و همین دیروز به صراحت در مجلس اعالم
ک��رد حتی اگر  CFTتصوی��ب و اجرای برنامه
اقدام  FATFدر ایران کامل ش��ود باز هم هیچ
تضمینی نیست که مشکالت بانکی ایران حل یا
حتی سبک شود .آقای ظریف تنها قول داد با این
کار از ایجاد مشکالت جدید برای ایران جلوگیری
خواهد شد .پس آقای ظریف از همین حاال سعی
کرده اش��تباه برجام را تکرار نکند و آب پاکی را
روی دس��ت کشور ریخته و میگوید امتیاز نقد
خواهیم داد اما اینکه حتی به طور نسیه چیزی
به دست بیاوریم روشن نیست.
سوالهای مهم اینهاست:
اوال -کدام عقالنیت اقتضا میکند امتیازی چنین
بزرگ در ازای وعدهای مبهم به طرفی غیر قابل
اعتماد مانند اروپا داده شود؟ آیا بهتر نبود آقایان
که مذاکرهکنندگانی چیرهدس��ت هستند برگ
 FATFرا در دس��ت نگه میداشتند تا حداقل
پس از مطمئن ش��دن از کارآمدی مکانیس��م
پیشنهادی اروپا ،به آن ملحق شوند؟
ثانی�ا -در حال��ی که تحریمه��ای ثانویه بانکی
آمریکا به تمامی تا یک ماه دیگر بازخواهد گشت،
اساسا  FATFچگونه میتواند به تسهیل روابط
بانکی ایران کمک کند؟ آیا در ش��رایط برقراری
تحریمهای ثانویه کارکرد  FATFمعکوس نبوده
و منجر به پر ک��ردن خألهای اطالعاتی آمریکا
از نظام بانکی ایران به منظور هوشمندتر کردن
تحریمها نخواهد شد؟
ثالثا -میدانیم که بان��ک مرکزی از ماهها قبل
به طور زیرپوس��تی و باز هم تحت فشار برنامه
اقدام  FATFترغیب ش��بکه بانکی به تحریم
داخلی نهادهای مورد تحریم آمریکا را آغاز کرده
است .دولت تا امروز هیچ گامی برای جلوگیری از
وارد شدن نهادهای مالی داخلی به تحریم ریالی
نهادهای انقالبی برنداشته است.
ادامه در صفحه 12

ادامه در صفحه 5

نگاه یک

از کدخدا دست بردارید!

حس�ن رضای�ی :جهان در حال تغییر است! این
شاید مهمترین واقعیتی است که حسن روحانی
طی س��الها حضور خود در مرکز بررس��یهای
اس��تراتژیک از آن بهکلی غفلت داش��ت 5 .سال
گذش��ته نش��ان میدهد محمدجواد ظریف هم
هنوز تحت تاثیر مش��هورات دوره تحصیلش در
آمریکاست .کنار هم قرار گرفتن چنین مجموعهای
از اش��تباهات راهبردی ،منجر به استفاده از لفظ
«کدخدا» ب��رای توصیف آمریکا در قرن  21و در
نهایت تولد برجام میشود .ظریف با همین دیدگاه،
در جلسه اخیر مجلس پیرامون الیحه مقابله ...
نگاه دو

ادامه در صفحه 12

سخنی با نمایندگان مجلس

صفحه 5

علی حکیم�ی :لوای��ح مربوط ب��ه  FATFاین
روزها به داغترین موضوع سیاس��ی کش��ور بدل
شده است .فضای ایجاد شده پیرامون این موضوع
دقیقا روزهای تصویب برجام در صحن مجلس را
در ذهن تداعی میکند .آنجا هم خیل رسانههای
غربگرا مرتب از بهش��ت پس از تصویب برجام در
ایران سخن میگفتند .مس��ؤولینی هم که وقت
آزاد زیادی داش��تند ،شاخدارترین دروغها را برای
توجیه افکار عمومی و نمایندگان مجلس بر زبان
میآوردند .فیالمثل ،اکبر ترکان ،مش��اور ارش��د
رئیسجمهور درباره تعلل مجلس در تصویب برجام
گفته بود« :من درباره عملکرد نمایندگان محترم...
نگاه سه

ادامه در صفحه 12

برای پنهانکردن ناکارآمدی

سمیرا کریمشاهی :س��رانجام مجلس روی تمام
مخالفتها ،تذک��رات ،تجمعات ،درخواس��تها،
توماره��ای امضاش��ده و نصای��ح پا گذاش��ت و با
 1۴۳رای موافق ( 52درصد آرا)  CFTرا تصویب
ک��رد ،آن هم در ش��رایطی که ظری��ف ،وزیر امور
خارجه کش��ورمان صراحتا پشت تریبون مجلس
اع��الم کرد هیچ تضمین��ی نمیدهد که تصویب
 FATFحالل مشکالت کش��ور باشد .از عجایب
روزگار ما است که نمایندگانمان طرحی را تصویب
میکنند که دولتمردان اطمینانی به راهگشایی آن
ندارند و در مقابل ایراداتی که به آن وارد است جز
فرافکنی پاسخی ندارند!
ادامه در صفحه 12

عكس :مهدی افراخته ،خبرگزاریدانشجو

نمایندگان مجلس هش��تم در جلس��ه علنی روز
یکش��نبه (30خرداد  )89با 134رأی موافق در مقابل
 72رأی مخالف ،ضمن نقض مصوبه شورایعالی انقالب
فرهنگی ،وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند که
براساس آن «وقف اموال مراکز آموزش عالی غیردولتی
و غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیرآموزشی
معتبر است» که در حقیقت همان تأیید «وقف اموال
دانشگاه آزاد» بود .این طرح اگر چه نام فریبنده و عنوان
غلطانداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات
و مراک��ز آموزش عالی غیردولتی» را با خود به همراه
داش��ت ولی نگاهی -هر چند گذرا -به متن و حواشی
آن نشان میداد اساساً برای خروج دانشگاه آزاد اسالمی
از نظارت قانونی تهیه و به مجلس ارائه شده بود .ماجرا
از ای��ن قرار بود که ش��ورایعالی انقالب فرهنگی که
مدتها بود وارد بررسی مساله اساسنامه دانشگاه آزاد
شده بود،با اخذ تصمیماتی به بررسی و ایجاد تغییرات
الزم در بحث اساسنامه این دانشگاه ،نحوه تعیین رئیس
و رسیدگی به اموال این موسسه آموزش عالی پرداخت.
مس��ؤوالن دانش��گاه آزاد نیز در پاس��خ به این اقدام

یکشنبههای سیاه در یک نگاه

عکس :مهدیبیات ـ آژانسعکسهمشهری

س�یدمحمد حس�ینی :تصویب الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم
( )CFTدر جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی
آن هم با وجود مخالفتها و ابراز نگرانیهای گسترده
کارشناس��ان اقتصادی ،علما و مراجع عظام تقلید از
تبعات مبهم و مشکوک این الیحه موجب شد برخی
روز تصویب  CFTدر پارلمان را یکشنبه سیاه مجلس
بنامند .ای��ن الیحه آخرین حلق��ه از لوایح چهارگانه
مرتبط با  FATFی��ا کارگروه اقدام ویژه مالی بود که
پ��س از ماهها ک��ش و قوس و در س��ایه اصرار دولت
روحانی باالخره روز یکشنبه پانزدهم مهرماه  1397با
 143رأی مواف��ق 120 ،رأی مخالف و  5رأی ممتنع
از مجموع  271نماینده حاضر در جلس��ه به تصویب
رسید .نکته جالب توجه در اینباره اما تصویب برخی
لوایح مشابه  CFTهمچون برجام در جلسات یکشنبه
مجلس در دورههای گذشته و بویژه دورههای هشتم
و نهم اس��ت که اتفاقا ریاس��ت آن جلسات نیز با علی
الریجانی بوده است .جلس��اتی که بهواسطه تصویب
لوایحی با تبعات منفی یا نوع رفتار نمایندگان در آن
روز ،در اذهان و افکار عمومی با عنوان «یکش��نبههای
سیاه» نقش بسته اس��ت .به بهانه تصویب  CFTدر
جلسه یکشنبه این هفته مجلس شورای اسالمی که
کمترین نتای��ج آن به اذعان کارشناس��ان اقتصادی،
ریسک خودتحریمی و همچنین افشای مورد به مورد
اطالعات بانکی به طرف خارجی است ،برخی جلسات
مش��ابه مجلس در دورههای هش��تم و نه��م را که به
یکشنبه سیاه معروفند بازخوانی کردهایم که در ادامه
میخوانید.
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■■رأی سهباره مجلس به مدیر بیکفایت!

یکشنبه اول اسفند  95با وجود گلهمندی مردم از
وضعیت وزارت راهوشهرسازی و مطالبه گسترده برای
برکناری وزیر ،عباسآخوندی با البی سیاسی بار دیگر
از جلس��ه استیضاح روانه ساختمان مشرف بر بزرگراه
مدرس ش��د .این استیضاح در پی برخورد  2قطار در
سمنان و زنده زنده سوختن  40هموطن در آن حادثه
مطرح شده بود اما نمایندگان مجلس دهم در نخستین
آزم��ون جدی خود مردود ش��ده و دوب��اره به عباس
آخوندی رای اعتماد دادند .در این جلسه و پس از اتمام
صحبتهای استیضاحکنندگان و وزیر راهوشهرسازی،
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی طبق
آییننامه داخلی پارلم��ان «عدم اعتماد» به آخوندی
را به رأی وکالی ملت گذاش��ت که نمایندگان با 74
رأی موافق 176 ،رأی مخالف و  5رأی ممتنع از 257
نماینده حاضر در صحن علنی ،با اس��تیضاح آخوندی
مخالفت کردند .بدین ترتیب یک مدیر بیکفایت که
بسیاری از رسانههای حامی دولت نیز مخالف و منتقد
عملکرد وی هستند در دولت ماندگار شد .در پی این
تصمیم مجلس دهم ،بس��یاری از مردم با برشمردن
ضعفهای متعدد وزیر راهوشهرس��ازی اعتماد مجدد
مجلس ب��ه عباس آخوندی را به س��خره گرفته و در
شبکههای اجتماعی این نوشت ه را برای یکدیگر ارسال
میکردن��د :رای آوردن مجدد آخوندی به معنای این
است که مسکنمهر مزخرف است ،پروازها بموقع انجام
میش��ود ،جادهها بدون حادثه است و مسافران قطار
هم به مرگ طبیعی مردهاند! نکته جالب توجه درباره
مجلس دهم اینکه یک س��ال پس از این اس��تیضاح،
اس��فندماه  ،96مجلس بدون توجه ب��ه مطالبه افکار
عمومی در س��ومین استیضاح عباس آخوندی باز هم
به برکناری او رای نداد!

