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گزارش

علي ربيعي با اشاره به نياز فوري كشور به اصالحات ساختاري :

نگاهي به كارنامه وزراي
پيشنهادي صنعت ،اقتصاد و راه

دولت حس��ن روحاني با ويژگيها
و ارزشه��اي خاص خ��ود وزراي
پيشنهادي را انتخاب كرده و قطعا
به ابعاد سياسي اين افراد و تطبيق
آن با ارزشهاي دولت توجه كرده
است؛ البته با توجه به اينكه وزراي
محمودصادقي
پيشنهادي براي وزارتخانههايي با
ماهيت اقتصادي پيشنهاد شدهاند ،در درجه نخست بُعد
تخصصي اين افراد ارزيابي ميش��ود و بهويژه اين موضوع
بررس��ي خواهد ش��د كه وزراي پيش��نهادي تا چه اندازه
ميتواننددرشرايطكنونيكارگشاباشند.
به نظر ميرسد در بررس��ي برنامههاي وزراي پيشنهادي
بايد به اين سواالت كه «چرا كابينه نياز به ترميم دارد؟ و آيا
اين افراد ميتوانند خألهاي موجود را مرتفع كنند» ،پاسخ
داده شود.اما اگر بخواهم در مورد وزير پيشنهادي صنعت،
مع��دن و تجارت صحبت كنم بايد بگويم آنچ��ه در ادغام
چند بخش صنعت ،معدن و تجارت غلبه داش��ته ،بخش
تجارت و بازرگاني بوده كه اين موضوع از جهت بحثهايي
مانند عدالت اجتماعي ،تضعيف بخش توليد و سوق دادن
سرمايهها به سمت كارهاي سوداگري مسائلي را به وجود
س از اين ادغام سهم تشكيل
آورده است؛ بهعبارتديگر پ 
سرمايه ناخالص در بخش توليد ،صنعت و كشاورزي رو به
افولبودهواينسهمدربخشبازرگانيوخدماتروبهصعود
بودهاست؛اماازآنجاكهرضارحمانيتعلقبيشتريبهبخش
صنعتوتوليددارد،ميتوانديكشاخصخوبباشدوشايد
عملكردويبتوانداينوضعيتراتاحدوديتغييردهد.
اما جنبه مثبت وزير پيش��نهادي امور اقتصادي و دارايي
اين است كه استاد اقتصاد است و تجربه زيادي بهخصوص
در س��ازمان برنامهو بودجه دارد .حضور فرهاد دژپسند در
س��ازمان برنام ه و بودجه و همكارياش در تهيه و تدوين
برنامه ششم توس��عه جزو نكات مثبت وي تلقي ميشود.
دژپسند برنامه بسيار فشرده مبسوطي هم به مجلس ارايه
داده است؛ البته اين موضوع كه يك فرد برنامهو بودجهاي
ميتوانددروزارتاقتصادكهشاملحوزههايمختلفاست
چه مقدار موثر باشد ،مسالهاي است كه بايد مورد بررسي
نمايندگان قرار بگيرد.در مورد وزير پيشنهادي وزير راه و
شهرسازي هم بايد بگويم كه محمد اسالمي تحصيالت
مرتبطي دارد و در دانشگاههاي معتبر خارجي در حوزه راه
و ساختمان و عمران تحصيلكرده است .بخشي از سابقه
كاريويهمبهحوزهوزارتراهوشهرسازيمربوطميشود؛
البته بخشي از مشكالت موجود در برخي وزارتخانهها و از
جمله وزارت راه و شهرسازي به ادغامهاي غيركارشناسي
مربوطميشودوهمهمشكلوزرانيستندوهركسيكهبر
سر كار بيايد بر اساس تعلقات و سابقهاي كه دارد ،ممكن
است به يك سمت تمايل داشته باشد.وزير پيشنهادي راه
و شهرسازي توجه به مسكن را جزو برنامههايش قرار داده
است؛البتهنكتهايناستكهنبايدتوجهبهمسكنازجنس
توجهي كه در دولت نهم و دهم به اين بخش ش��د ،باشد.
مخاطرهاي كه در دولت روحاني وجود داشت اين بود كه از
آخوندي هم انتظار ميرفت كه توجهش به بخش مسكن
از جنس احمدينژادي يعني پوپوليستي و حسابنشده
باشدوشايدازاينجهتبودكهآخوندينتوانستدرحوزه
مسكنكاركند.اگروزيرراهوشهرسازيبعديهمبخواهدبه
يكسريخواستههايتبليغاتيدربخشمسكنتنبدهد،
ميتواند خطراتي داشته باشد.به نظر ميرسد كه بايد وزير
راه و شهرسازي بعدي روي شهرسازي تاكيد داشته باشد،
زيرا معتقدم به اين مقوله بسيار كمتوجهي شده است .به
عنوانمثال در تهران كه يك كالنشهر است ،هويت ملي،
هويتسنتيوانسان،فراموششدهومقهورماشينشدهاند
و ديگر آدمها نميتوانند راحت در شهر تنفس كنند و قدم
بزنند و به عبارتي شهر هويت ندارد؛ بنابراين در اين شرايط
وزيربايدبيشترنگاهشهرسازيداشتهباشد.
عضوفراكسيوناميدمجلس
تريبونجمعه

مچگيرينكنيم

حجتاالسالم سيد محمدحس��ن ابوترابيفرد ،خطيب
جمعهتهراندرخطبهدومنمازجمعهتهرانگفت«:نقش
بودجه در اداره كشور و تحقق سياستهاي كالن نظام كه
رهبر معظ��م انقالب ابالغ كردهاند كليدي اس��ت .بودجه
آيينهاي اس��ت براي چگونگي اداره كشور و ميگويند اگر
ميخواهيد با توانايي و كيفيت كس��اني كه كشور را اداره
ميكنند آشنا شويد ،بودجه آن كش��ور را مورد توجه قرار
دهيد ».به گزارش مهر ،او با بيان اينكه بودجه بيانگر نحوه
مديريت كش��ور است و ريشه مش��كالت اقتصادي امروز
به نحوه بودجهريزي برميگ��ردد ،ادامه داد « :توصيهام به
شخص رييسجمهور آن است كه در اين مدت باقيمانده
ش رو ،اس��اس بودجه را
از دولت ،در چند اليحه بودجه پي 
بر مبناي عملكردبنيان بگذارد چراك��ه اين كار يك اقدام
انقالبي است ».خطيب جمعه تهران نگاه به سياستهاي
كلي و بلندمدت فكر ك��ردن را الزمه بودجهريزي صحيح
برشمردوادامهداد«:اينكارياستكهاگرامروزمشكالت
ما را حل نكند ،فردا موجب احترام و تحسين خواهد شد .با
وجود ابالغ چشمانداز و تاكيد رهبر معظم انقالب بر قطع
رابطهنفتوهزينههايجاري،امروزشاهدپيوندوپيوستگي
جدي نفت با هزينههاي جاري كشور هستيم و علت آن،
فقداننگاهبلندمدتاست ».ابوترابيفرد خاطرنشانكرد:
«اصالحنظامبانكيوافزايشاستقاللبانكمركزي،افزايش
نظارتقانونمندواستانداردبانكمركزيبربانكهايدولتي
و خصوصي و توجه به عملياتي شدن سياستهاي اقتصاد
مقاومتي،موضوعاتياستكهدرتدوينبودجهسال ۹۸بايد
به آنها توجه شود ».او خطاب به دولتمردان گفت« :از تمام
ظرفيت خود استفاده كنيد تا هزينههاي كشور را افزايش
ندهيد.باحذفهزينههايغيرضروريبهرهوريحوزههاي
مورد نياز را افزايش دهيد .با مردم صادقانه سخن بگوييد،
مردماگرسخنصادقانهشمارابشنوندوعملشمارامبتني
برآنتصميموسخنمشاهدهكنند،همراهيميكنند».
ابوترابيفرد ادامه داد« :اگر بنا باشد مچ يكديگر را بگيريم
هيچدولتيقدمهاياصالحيبرنخواهدداشت.اگرخواستار
اصالح نظام اقتصادي كشور هستيد ،بايد با اجماع حركت
كرد .بايد اعالم كنيم م��ا در قدمهاي اصالحي اصولي كه
مبتنيبرسياستهايكليابالغيرهبرمعظمانقالباست
دركنارهمهستيم».
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بازارآزاد چاره كار نيست

علي ربيعي وزير پيشين تعاون ،كار و رفاه اجتماعي گفت:
فكر ميكنم درك شرايط براي هر اقدام و حركتي بسيار
مهم است و محيطشناسي و ش��ناخت كار در تابلوهاي
بزرگي كه براي وضع امروز و آينده جامعه متصور هستيم
براي ما چگونگي حركت را مشخص ميكند.
او در جمع كارگزاران اشتغال خرد صندوق اميد ،با بيان
اينكه قصد دارم تابلويي از وضعيت جامعه را ترسيم كنم،
گفت :براي دورهاي كه در آن به سر ميبريم تعبيري دارم
كهميگويمدورهسربازكردنبحرانهايمتعدداجتماعي
و اقتصادي  60س��اله جامع��ه ايران اس��ت .برخي از اين
بحرانها 20سالهوبرخيازاينهاشايد 60تا 80سالهباشد.
وي با اش��اره به تعبير يكي از جامعهشناس��ان در جلسه
با رييسجمهور گفت :ايش��ان اظه��ار كرد كه چكهاي
سررسيدشده 60ساله را امروز بايد اين دولت بپردازد .من
اينجاموضعتبيينيدارموميخواهمشرايطراتبيينكنم.
ربيعي در تبيين عوامل بحرانزاي  5+1در شرايط ايران
امروزگفت:فشاربرآبوخاكازدورانكشاورزيديرينما
و همپا نشدن تكنولوژيهاي بهرهوري از آب حاصل شده،
در سياستگذاري ،فقدانپيشبينيبراي آيندهو در سمت
ديگرمصرفسوداگرانهوبيمحابا،امروزباعثشدهاينقدر
به آب و خاك فشار وارد شود.
ربيعي ادامه داد :اين امر سبب شده بخشي از مردم به فقر
غلتيده و به طبقات پايين و دهكه��اي پايينپيوندند.
افراديكهزمانينسبتامتمولبودندكهمنظورمثروتمندان
افسانهاينيست،بلكهافراديبودندكهميتوانستندراحت
و خوب زندگي بكنند و باغات و كش��اورزي و دام داشتند
امروز به زندگي سخت و فقدان معيشت الزم رسيدهاند و
اين نتيجه فشار بر آب و خاك است كه متعلق به پارسال و
ششسالاخيرنيست.يكفرآينديبودهكهطيشدهكه
درياچهاروميهوزايندهرودخشكميشود.البتهنامهرباني
طبيعت هم مزيد بر علت شده است.
اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مساله صندوقهاي
بازنشس��تگي گفت :در تمام دنيا برنامهري��زي كه براي
صندوقهاي بازنشستگي ميشود ،براساس برنامههاي
صحيح بوده ولي ما براس��اس مطالعات  60س��ال پيش
برنامهريزي براي صندوقها صورت ميدهيم .ما در طول
 60سال اين برنامهها را بهروز نكرديم .شايد اميد به زندگي
در آن دوران ش��رايطي داشته كه فرد بعد از بازنشستگي
خود دوران كوتاهي بايد تامين معاش ميش��ده و حقوق
ميگرفته است .بايد در دورههاي متفاوت متناسبسازي
ميش��ده كه نشده اس��ت .در دولت گذشته  17تصميم
ه��م در دول��ت و هم در مجل��س گرفته ش��ده كه وضع
صندوقها را بحراني كرده اس��ت .به تعبير دكتر محمد
فاضلي ،جامعهش��ناس دولتها با فروش آينده ،رضايت
روزمره گرفتند و به واقع آيندهفروش��ي كردند تا رضايت
سياسي ايجاد كنند .ماحصل اينكه سال ،۸۴يك ميليون
و ۳۰۰هزار بازنشسته داشتيم و در سال  ،۹۲بيش از سه
ميليون نفر.وي با اش��اره به بحث نقدينگي بنيانبرافكن

نيز گفت :اين فش��ار نقدينگي كه بيمار مزمن اقتصاد ما
بوده و چك آن را امروز اين دولت بايد سررسيد بكند ،طي
دورههاي 10س��اله قيمت ارز را تا چهار برابر افزايش داده
است .همين بيماري بيشترين تاثير را بر افزايش قيمت
ارز امروز هم داشته اس��ت .اين را هم اضافه كنيد به آب و
خاك و صندوقها.ربيعي در ادامه به مس��اله نرخ بيكاري
در جامعه پرداخت و گفت :نرخ بيكارياي كه امروز با آن
مواجه هستيم در بحث تحوالت جمعيتي در چهار دهه
پسازانقالببهطورعلميبهآنپرداختهنشدهومتناسب
با تحوالت جمعيتي ،س��ازمانهاي آموزش��ي و مهارتي
ش��كل نگرفتهاند .نيروي كمتوان مهارتي با تحصيالت
باالي بدون كاربرد امروز پديدهاي است كه به دولت فعلي
ميراث رس��يده و براي حل آن ،بايد س��االنه بيش از يك
ميليون نفر شغل ايجاد كنيم ،به اضافه اينكه بيش از سه
ميليون نفر بيكار فعلي را هم پاس��خ دهيم .اينها اتفاقاتي
است كه در اين دوره افتاده ،عالوه بر آن تحوالت شگرف
اجتماعي كه مربوط به اين دوره اس��ت و بايد همه آنها را
مورد توجه قرار دهيم.
اين تحليلگر سياس��ي  -اجتماع��ي مهمترين تحول رخ
داده را در حوزه اجتماعي دانس��ت و ادام��ه داد :ما در اين
دوران با تحوالت عظيم در نهادهاي اجتماعي و حوزههاي
اجتماعيوحتيمفهومخانوادهكهدارددگرگونميشود،
مواجه هستيم .نگرش افراد به خود و به جامعه هم به طور
جدي دگرگون شده كه صحبت از آن خود بحث مفصلي
ميطلبدوليتوضيحهمهاينهابرايتبيينشرايطواينكه
ما در كجاي كار قرار داريم ،ضروري است.
اي��ن اس��تاد جامعهشناس��ي در ادامه گف��ت :برخي از
جامعهشناس��ان سياس��ي و آنهايي كه روي انقالبهاي
اجتماعيكاركردهاند،انقالبجمعيتيراپايههايانقالب
اجتماعي ميدانند .تحوالت نسلي و جمعيتي را پايههاي
انقالب اجتماعي ميدانند .اين مطالعات مربوط به امروز
نيست بلكه مربوط به سال ۱۹۷۰ميالدي است .در همان
س��الها ترمولوژي انقالبها مطرح بود.وي با بيان اينكه
ما امروز با اين مسائل روبرو هستيم ،تاكيد كرد :براي اين
مسائل بايد سياستگذاري صورت بگيرد و به اينها پاسخ

اجتماعيمناسببدهيم.اينتحليلگرسياسي–اجتماعي
با اشاره به اينكه معتقدم مهمترين سياستگذاري و برنامه
ايران امروز بايد حفظ زندگي و معيشت مردم باشد ،گفت:
دهكهاي پايين جامعه در معرض تهديد هس��تند .اگر
سياستگذاريهاي الزم صورت نپذيرد ،تغييرپذير شدن
بخش ديگري از جامعه روي خواهد داد.
ويبااشارهبهپيشبينيآقايعباسي،ازجمعيتشناسان
برجس��ته گف��ت :ايش��ان پيشبين��ي ي��ك مهاجرت
بنيانبرافك��ن را با توجه به فش��ار ب��ر آب و خاك و بحث
جمعيتي براي ايران بعد از  ۱۴۰۰دارد كه البته از همين
امروز آغاز شده اس��ت .مهاجرت عظيمي در ايران انجام
خواهد ش��د و اين اتفاق مهمي اس��ت كه ما با آن مواجه
هستيم.ربيعيافزود:اينپنجعاملبههمراهعاملخارجي،
اهميت زيادي در درك شرايط ايران امروز دارند .در هيچ
دورهتاريخيدرروابطبينالملل،بينايرانواياالتمتحده
امريكابااينپديدهمواجهنبوديمكهدشمنتريندشمنان
ايران همگي روي كار باشند.
ربيعي گفت :رييسجمهور امريكا ،افراد ارشد كنگره ،وزير
امور خارجه و ...در كنار هم عليه ايران هس��تند .هر يك از
اين عوامل به تنهايي ميتواند براي هر كش��وري بحران
ايجاد كند .هر كدام از اين مس��ائلي كه من برشمردم در
هر جامعهاي كه باشد آن جامعه دچار مشكل ميشود و
به سمت هر كشوري كه برود اخالل در شرايط اقتصادي
آن ايجاد ميكند .م��ا امروز با اين پديدهها ( )5 + 1مواجه
هس��تيم.ربيعي خاطرنش��ان كرد :در بحث بينالملل،
خوشبختانه دولت آقاي روحاني به طور جدي موفق بوده
است .همين خروج امريكا از برجام را به عنوان نقطه ضعف
دولتگرفتهاندولياگرچشمهارابشويندودرستببينند،
خواهند ديد كه يك نقطه قوت است .پيروزي ما در الهه
به قدري ارزشمند است كه ميتوانست شيپور پيروزي را
برايش بزنند .با اين وصف مطمئن هستم كه تا يك سال
آينده ما ب��ه تثبيت اوضاع خواهيم رس��يد و اوضاع رو به
بهبوديافتهاي را دنبال خواهيم كرد.
وي ادام��ه داد :آنچه ما باي��د در مورد آن بيش��تر حرف
بزنيم ،اثر سياستها بر زندگي مردم است .امروز معتقدم

تیترهايامروز

تالشها برای ابقای افشانی با رأی نیاوردن یک
فوریت طرح مستثنا کردن شهرداران از قانون
بازنشستگی در مجلس به پایان رسید

دهكهاي در معرض فقر ممكن است افزايش پيدا كنند
و سياستهاي بازار آزاد در شرايط بحران جامعه را از هم
ميپاشاند .من به اصالح ساختاري معتقدم و اين اعتقاد را
دارم كه بايد اصالحات س��اختاري را انجام دهيم اما نه با
سياس��تهاي بازار آزاد .امروز ما بايد سياستهاي حفظ
زندگي مردم اولويتمان باش��د .حفاظت از زندگي مردم
بايد اولويت ما باشد .ما به نوعي به سياستهاي نهادگرايي
معطوف به زندگي مردم نياز داريم تا از اين شرايط بحراني
عبور كنيم.ربيعي گفت :معتقد هستم كه بايد از زندگي
مردم محافظت بكنيم .اگر دهكهاي پايين را مورد توجه
قرار ندهيم ،هر گونه سياستگذاري ما موفق نخواهد بود و
همراهيباسياستهاصورتنميگيردوبرنامههايتوسعه
باشكستمواجهميشود.ماحتمابايدبرنامهخاصدفاعاز
زندگيمردمرادنبالكنيم.امروزچندمسالهدراينجابراي
ما حايز اهميت است .ما بايد همانطور كه از زندگي مردم
مراقبت ميكنيم آرامش رواني را به جامعه برگردانيم .ما از
زندگي كارگران بايد محافظت كنيم .همچنين از زندگي
بازنشستگان ،گروههاي كمتوان اجتماعي و بيكاران مايل
به كار محافظت كنيم .همچنين از روستانشيناني كه هم
بحران جمعيتي و هم بحران آب و خاك به طور مستقيم
بر آنها فشار ميآورد .برنامه حفاظت از زندگي حدود ۲۰
ميليون روستايي و حاشيه روستايي را بايد داشته باشيم و
اين آن چيزي است كه بايد دنبال كنيم.
وي افزود :برنامهريزي براي روستاييان و بيكاران حاشيه
شهرها،منجربهانسجاماجتماعيميشود.ماامروزانسجام
اجتماعي بزرگي را بايد ايج��اد بكنيم .من اخيراً چند بار
بيان كردهام كه گفتوگوي بزرگ اجتماعي براي افزايش
انسجام اجتماعي نياز داريم .بايد جامعه را متحد بكنيم.
اساس متحد كردن جامعه و آرامش مردم اين است كه آنها
بدانند دولت مواظب آنهاست .بايد اين احساس را بكنند
و نگران نباشند ،آرامش داشته باشند و به آنها بگوييم كه
چشمان ما دارد شما را ميبيند.
وزير پيش��ين كار با اش��اره به پديده مهاجرت گفت :اين
موضوع ميتواند انسجام جامعه را مورد تهديد قرار بدهد.
همچنين بيكاري طوالني و فقدان معاش مبتني بر زمين
مسائلي هستند كه فكر ميكنم بايد بيشتر پيرامون اينها
بحث كنيم.وي با اش��اره به روس��تاييان و كمدرآمدهاي
حاشيهنشين گفت :ما بايد تمركز كنيم بر حفظ زندگي
در روس��تا و زندگي روستايي .اين دو با هم متفاوت است.
هم زندگي در روستا را بايد محافظت كنيم و هم زندگي
يك روستايي را.
وي تاكي��د كرد :فكر ميكنم ما دو وظيف��ه را بايد دنبال
كنيم .يكي دانش ترويج اشتغال خرد و ايجاد اشتغال خرد
و مراقبت از آن و ديگري دانش و برنامهريزي براي تامين
مالي خرد .در همه دنيا ،برخي از بانكها براي تامين مالي
خرد ايجاد ميشود.ربيعي اظهار كرد :توسعه اشتغال خرد
و تامين مالي خرد ،راه بهتري را در جامعه به وجود خواهد
آورد .ما ميتواني��م رضايت مردم را جلب و زندگي خوبي
را براي آنان ايجاد كنيم و از فقير شدن مردم جلوگيري و
فقرا را كمك كنيم.

اعتراض به ورود نابهنگام مجمع تشخيص در روند قانونگذاري مجلس

مصوباتمجلسنسبتبهشوراينگهباننيزدستخوش
تحولي فراقانوني شد؛ موضوعي كه اينبار حتي صداي
اصولگرايان مجلس را كه مشخصا با تاييد لوايح مربوط
به  FATFبهخصوص يكي از اي��ن موارد مخالف بودند،
درآورد و كار به جايي رسيد كه ظهر جمعه 22،نفر از اين
نمايندگان در نامهاي خطاب به رييس مجلس نسبت به
آنچه«اقدامخالفقانون،بهنيابتازكميسيونذيربطو
صحنعلنيمجلسوانفراديويكجانبهرييسمجلس»
خواندند ،اعتراض كردند.
اين  22نماينده اصولگرا كه از قضا عمدتا به طيف جبهه
پاي��داري در فراكس��يون «نماين��دگان واليي» يعني
سرسختترين مخالفان  ،FATFبرجام و بسياري ديگر
از اقدامات دولت نزديكند ،در نامه خود كه در خبرگزاري
فارس منتشر شد ،نوشتند« :براساس اصل  112قانون
اساسي و ماده  202قانون آييننامه داخلي مجلس ،پس
از آنكه شوراي نگهبان اصالحات به عمل آمده در مصوبه
مجلس را رافع ايرادات اين شورا تشخيص ندهد ،مصوبه
بايد مجددا در كميس��يون مربوط��ه و نيز صحن علني
مجلس طرح شود و درصورتي كه نمايندگان مجلس بر
مصوبه خود از باب مصلحت اصرار كنند ،موضوع جهت
تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال
ميشود».ايننمايندگانهمچنينتاكيدكردند«:عالوه
بر آن رياس��ت مجلس در نامه ارس��الي خود به مجمع،
به مصوبه مورخ س��وم مهر  ۱۳۹۷مجلس استناد كرده
اس��ت كه اوال اين مصوبه ،در راستاي اِعمال اصالحات

اولين منتقد اين ماجرا ،بار ديگر وارد گود ش��د و در نامه
روز گذشته خود خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان كه
در ايسنا منتشر شد ،به استدالل كدخدايي ناظر بر اصل
 110قانون اساس��ي اشاره كرد و نوشت« :اوال اين پاسخ
عذربدترازگناهاست،زيرااينكهدرسابقايناتفاقافتاده،
دليل بر درس��ت بودن آن نيست ،كاري برخالف قانون
اساس��ي انجام شده است؛ چون مصوبه مجلس فقط در
شوراي نگهبان آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون
اساس��ي قابل بررسي و اظهارنظر است ،و نه هيچ مرجع
ديگري .مجمع تشخيص مصلحت فقط ميتواند نظرات
خود درباره انطب��اق طرحها و لوايح مطرح در مجلس را
حين بررسي آنها در كميسيونهاي مربوط اعالم و حتي
نمايندهاي را براي ارايه نظرات خود به اين كميسيونها
ارسالكنداماتصميمگيريباكميسيونوسپسصحن
مجلس است و پس از تصويب طرح يا اليحهاي مجمع
حق بررسي آن را ندارد و فقط شوراي نگهبان ميتواند
از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسي اظهارنظر كند».
مطهري در ادامه به ماجراي نامه آيتاهلل هاش��مي نيز
پرداختونوشت«:امانامهايكهجنابآقايكدخدايياز
مرحومآيتاهللهاشميرفسنجانيبهدبيرمحترمشوراي
نگهبان،بهعنوانشاهدبرايدرستيرويهموجودمنتشر
كردهاند اتفاقا خالف مدعاي ايش��ان و مويد نظر امثال
اينجانب است ،زيرا در آن نامه آيتاهلل هاشمي ميگويند
«به پيوس��ت ،نظر ش��وراي مجمع درخصوص انطباق
اليحه بودجه س��ال  ۱۳۸۷با سياس��تهاي كلي ابالغ
ميگردد ».يعني سخن ايشان درباره انطباق «اليحه» و
آنچيزياستكهاكنوندرمجلسدرحالبررسياست
نه درباره مصوب مجلس .يعني ايشان توجه داشتهاند كه
مجمع نميتواند مانند شوراي نگهبان درباره مصوبات
مجلس اظهارنظر كند و اين امر را خالف قانون اساسي
ميدانستهاند».
مطهري البته در پايان اين نام��ه اظهار اميدواري كرده
كه آنچه «رويه غلط» خوانده« ،اصالح ش��ود و مجمع
تش��خيص ،نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوايح با
سياستهاي كلي را فقط در زمان بررسي آنها در مجلس
اعالم كن��د و از اعالمنظر پس از تصويب آنها براي ايجاد
تغيير در مصوب��ات بپرهيزد زيرا ما فقط يك ش��وراي
نگهبان داريم ،نه دو شوراي نگهبان و رويه موجود نياز به
تغيير قانون اساسي دارد ».با اين حال ،هنوز تحولي در
راستايايناميدمطهريرخندادهوآنچنانكهپيداست
اگر اميد به اصالح باشد ،هنوز بايد منتظر ماند.
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با انتشار نامه مرحوم هاشمی به آیتاهلل جنتی در تأیید نظارت مجمع
تشخیص آیا شائبهسازان علیه هیأتعالی نظارت ساکت میشوند؟

پایتخت
درانتظار
شهردار جدید

در نامه مطهري به كدخدايي و  22نماينده اصولگرا به الريجاني مطرح شد

موردنظر شوراي نگهبان ،نه اصرار جهت ارجاع به مجمع
تشخيص بوده اس��ت ،ثانيا تاريخ آن مقدم بر اظهارنظر
مورخ ۱۸مهر ۱۳۹۷شوراي نگهبان است و علياالصول
نميتواند تامينكننده تشريفات قانوني ارسال به مجمع
به حساب آيد .بنابراين باتوجه به غيرقانوني بودن بررسي
لوايحمذكوردرمجمعتشخيصمصلحتنظام،خواستار
برگرداندن لوايح مذكور به مجلس جهت طي تشريفات
قانوني الزم بوده و از اعضاي محترم مجمع تش��خيص
مصلحت نظام ،پايبندي بيشتر به قانون و ايستادگي در
برابر اقدامات غيرقانوني را انتظار داريم».
كدخداييالبتهپيشازاين،درچنداظهارنظرمطبوعاتي
و توييتري رويه موردنقد نماين��دگان را روالي معمول
از ح��دود يك دهه قبل تاكنون خوان��ده و گفته بود كه
اين نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابر قانون
اساس��ي از اختيارات مقام معظم رهبري بوده و ايشان
اواس��ط دهه  80اقدام به تفويض اختيارات خود در اين
خصوص به مجمع تش��خيص مصلحت ك��رده بودند.
همزمان خبرگزاري اصولگراي مهر نيز با انتشار نامهاي
از مرحوم آيتاهلل هاشميرفسنجاني در اين خصوص،
اين رويه را ناش��ي از خواس��ت رييس پيش��ين مجمع
تشخيص مصلحت نظام دانست و كدخدايي نيز بر اين
پايه استداللي مطرح كرد.
در اين ميان اگرچه برخالف انتظار شاهد موضعگيري
خاص��ي از س��وي اصالحطلبان مجل��س ،بهخصوص
حقوقدانان اين جمع نبوديم ،عل��ي مطهري به عنوان

 4صفحه نقشه برای زائران
کوی دوست در شماره امروز

صفحه 2

پارلمان

مجلس ش��وراي اس�لامي و نمايندگانش بعد از ماهها
درگيري با لوايح چهارگانه مربوط به  ،FATFاين روزها
باتوجهبهمعرفي 4وزيرپيشنهاديرييسجمهوريبراي
ترميمتيماقتصاديدولت،كميازاينمهمفاصلهگرفته
و بيشتر بر بررس��ي صالحيت اين وزرا تمركز كردهاند.
هرچند مس��ائلي كه طي روزهاي گذشته درخصوص
نحوهتاييد 2اليحهمصوبمجلسازاينلوايحچهارگانه،
يعنياليحهاصالحقانونمبارزهباپولشوييوالحاقدولت
ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي
معروف به الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو مطرح و در
رس��انهها بازتاب يافت ،حتي حاال ،يك روز مانده به روز
سرنوشت راياعتمادها ،باز هم داستان دنبالهدارFATF
را محل بحث اعضاي مختلف قوه مقننه قرار داده است.
ماجرا از اين قرار بود كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي
ش��وراي نگهب��ان چن��د روز پ��س از اظهارنظر صريح
درخص��وص تاييد ه��ر دو اليحه ،از اع��اده اين لوايح به
مجلس نيز خب��ر داد و در ادامه ،ب��ا وجود اعتراض علي
مطه��ري نايبرييس مجلس نس��بت ب��ه آنچه نوعي
«بدعتگذاري در س��ير قانونگذاري كش��ور» در پي
«ورود هياتي موس��وم به «هياتعالي نظارت بر اجراي
سياستهاي كلي نظام» در روند قانونگذاري مجلس»
خوانده بود ،علي الريجاني رييس مجلس نيز همسو با
روندي كه به نظر ميرسد از سوي محسن رضايي دبير
مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته همراهي شوراي
نگهبان و مشخصا سخنگوي اين شورا حمايت ميشد،
اقدام به ارسال آن دو اليحه به مجمع تشخيص مصلحت
نظام كرد .الريجاني البته پيش از آن ،در يكي از جلسات
علنيمجلسضمنتشريحماجرا،مخالفتتلويحيخود
با اعالمنظر اين هيات 15نف��ره نظارت ،بهجاي صحن
مجمع تش��خيص مصلحت نظام را اعالم كرده بود و با
اشاره به مذاكراتش با رضايي ،از ترجيح خود درخصوص
اظهارنظر صحن و نه صرفا هيات  15نفره نظارت سخن
گفته بود .با اين حال ،الريجاني در نهايت در نامهاي كه
بهلحاظادبياتحقوقيناظربرردايندواليحهدرشوراي
نگهبان بود ،موارد را به مجمع تشخيص فرستاد و عمال
در اين مرحله نيز دست به اقدامي مغاير با روال معمول
و قانوني روند تاييد مصوب��ات مجلس زد؛ به بيان ديگر
عالوه بر اختالفنظرها در مورد اينكه انطباق مصوبات
مجلس در اين دو اليحه با سياستهاي كلي نظام بايد
توسط هياتعالي نظارت مجمع صورت گيرد يا صحن
مجمع ،تقدم و تاخر ورود مجمع تشخيص در روند تاييد

روزنام��ه وط��ن
امروز ،در سرمقاله
چالش سواد
روز پنجش��نبه
نظارتگریزان
خ��ود ب��ه بحث
گاليههاي وزراي
دول��ت و تغييرات
در كابين��ه پرداخته اس��ت .اين موضوع اس��ت كه در
رسانههاي ديگر اصولگرا نيز مورد توجه بود .اما وطن
امروز معتقد است كه حمايت رهبري از دولت در اين
شرايط با هدف حفظ انسجام و مسووليتپذيري دولت
انجام شده بود .اميد رامز نويسنده اين يادداشت تاكيد
ميكند كه «مبناي دفاع تمامقد رهبر حكيم انقالب
از هيات دولت در ماههاي اخير و سفارش به همكاري و
همياري همه نهادهاي كشور با دولت و همچنين عدم
اقدام به استيضاح رييسجمهور توسط منتقدان دولت
در مجلس نيز دقيقا تاكيد بر لزوم حفظ انسجام ملي،
پرهيز از حاشيهسازي و اميدواري به مسووليتپذيري
دولت جهت جبران كاستيهاي گذشته است».
نويس��نده در ادامه معتقد اس��ت كه اگر اين موضوع
مدنظر قرار نداش��ت ،رهبري و جري��ان انقالبي بيش
از همه مستحق سرزنش دولت هستند« :كيست كه
ندان��د در وهله اول رهبر انقالب و س��پس اين جريان
انقالب��ي بيش از ديگران محق به س��رزنش و انتقاد از
عملكرد دولت هس��تند .به هر حال اگر چه مس��وول
اصلي وضعيت موجود كش��ور شخص رييسجمهور
اس��ت اما وزرا كم مقصر نبودهاند ».با اين همه به نظر
ميرس��د نگراني جريان اصولگرا از تحوالت را بايد در
بخش زيرجستوجوكرد .جايي كه به نظر ميرسد آنها
نگرانهستنداينوضعيتمنجربهحفظبدنهاجتماعي
اصالحطلبانشود«:يكوجهديگرماجرانيزقابلتوجه
است؛اينكهوزرايمستعفيدولتاصالحطلبهستند
و س��عي در بياختيار جلوه دادن خود دارند ،ميتواند
ادامه اس��تراتژي سال گذشته اصالحطلبان براي جدا
ش��دن از دولت و حفظ بدنه اجتماعي جريان خود در
انتخابات س��ال آينده مجلس باشد .سال گذشته بود
كه روزنامههاي زنجيرهاي با تيترهاي «اس��تعفا بِده»
و «جهانگيري برود ،ميماند» ،به نقل از برخي محافل
اصالحطلب ،تالش كردند با جدا كردن جهانگيري از
دولت ،او را ب��راي انتخابات  1400ذخيره كنند .به هر
حال مردم نقش جريان اصالحات و «تكرار» رهبران
اين جري��ان را در روي كار آمدن هر دو دولت روحاني
فراموش نخواهند ك��رد .اين جريان اصالحات بود كه
خود را «تضمين» دولت روحاني معرفي كرد ،بنابراين
اگر در شكلگيري وضع موجود بيش��تر از روحاني و
جريان اعتدال موثر نباشد ،قطعا كمتر تقصير ندارد».
رهبر انقالب در دیدار خانوادههای شهدای مدافع حرم:

اگرمدافعانحرم نبودند
راهپیمایی اربعیننبود
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بايد اصالحات ساختاري انجام دهيم اما نه با سياستهاي بازار آزاد
گروه سياسي

اصالحطلبان
بيشتر از روحاني مقصرند

رئیس سابق مجمع تشخیص در این نامه خطاب به دبیر شورای نگهبان
موارد متعددی از مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهایکلی نظام را ذکر کرده
و خواستار اصالح آن شده بود

در پ��ی اظهارات برخی اش��خاص و جریانهای
سیاسی مبنی بر «بدعت بودن اظهارنظر «هیات عالی
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» در خصوص
مصوبات مجلس شورای اسامی در راستای انطباق
این مصوبات با سیاستهای کلی نظام و لحاظ کردن
این نظر توسط ش��ورای نگهبان» ،شورای نگهبان
تصویر نامه م��ورخ  29بهم��ن  86مرحوم آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،رئیس سابق مجمع تشخیص
مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند
رویه جاری ،خطاب به دبیر ش��ورای نگهبان موارد
متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای
کلی نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن
ش��ده بود .در چند روز گذشته به دنبال ورود جدی

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به
انطباق یا عدم انطباق برخی لوایح در دست بررسی
یا مصوب مجلس ش��ورای اسامی با سیاستهای
کلی نظام ،موجی از هجمه به این نهاد ش��روع شد
که همچنان هم ادامه دارد .رسانههای اصاحطلب
و حامی دولت در این راستا ،نظارت هیات منتخب
مجمع تشخیص بر لوایح مجلس را تحت عناوینی
چ��ون بدع��ت در قانونگذاری یا تحدی��د اختیارات
مجلس شورای اسامی نامیده و به صورت گسترده
با آن مخالفت کردند .این فضاسازیهای گسترده تا
بدانجا پیش رفت که علی مطهری ،در جایگاه نایب
رئیسی مجلس در این باره گفت :اکنون بدعتی...
صفحه  2را بخوانید

«از دولت برادر و دوست ترکیه میخواهم روند تحقیقات در موضوع قتل خاشقجی
را دقیق و بیطرفانه ادامه دهد تا تمام ابعاد و زوایای این جنایت برای جهانیان آشکار شود»

توصیه معنادار روحانی به اردوغان
صفحه 2

رئیسجمهور آمریکا تلویح ًا محمد بنسلمان ،ولیعهد سعودی را
به دست داشتن در توطئه قتل جمال خاشقجی متهم کرد

ترامپ :شایدکارخودش باشد!
سفرجیناهاسپل،رئیسسازمانسیا بهترکیه
برایبررسیاسنادمرتبطباسالخیخاشقجیدرکنسولگریسعودی

صفحه 15

منتگذاری به سبک صدراعظم آلمان

چند روز کودکان یمنی را نمیکشیم!
نوید مؤمن

«آن��گا م��رکل» صدراعظم
نگاه
آلمان اع��ام کرده ت��ا زمان
روش��ن نش��دن ابعاد پرونده «جمال خاشقجی»
روزنامهنگار مقتول عربس��تانی ،صادرات ساح به
ریاض را متوقف خواهد کرد .صدراعظم سرزمین
ژرمنها تصور میکند چنین اقدامی ،به مثابه اتخاذ
نوعی ژست بشردوستانه و ضددیکتاتوری از سوی
وی محسوب میشود(!)
 -1رژیم س��عودی از ابتدای سال  2018میادی
تاکنون 416 ،میلیون ی��ورو تجهیزات نظامی از
آلمان خریداری کرده اس��ت .مطابق مستندات
موجود ،سعودی پس از الجزایر دومین واردکننده
تسلیحات از برلین محس��وب میشود .از سوی
دیگر ،مرکل بخوبی میداند چنین تس��لیحاتی
کجا و چگونه اس��تفاده میش��ود!  2سال و نیم
پیش ،گ��زارش تکاندهندهای درباره اس��تفاده
گروه تکفیری -صهیونیستی داعش از ساحهای
آلمانی منتش��ر ش��د .س��ازمان عف��و بینالملل
اردیبهش��تماه  95گزارش��ی را درباره استفاده
داعش از ساحهای آلمانی منتشر کرد .سازمان
عفو بینالملل تصریح کرد بخشی از ساحهایی
که میان اعضای داعش دست به دست میشود،
ساخت این کش��ور اروپایی است .به عنوان مثال
تس��لیحات س��اخت ش��رکت آلمانی «هکلراند
ک��خ» ( )Heckler & Kochبه صورت خاص
در اختیار گروه تروریس��تی داعش قرار داش��ت
و هماکن��ون نیز این س��احها در اختیار برخی
اعضای گروههای تکفیری و تروریستی باقیمانده
در منطقه غرب آسیا قرار دارد.
 -2با توجه به آنچه اشاره شد ،صورتمسأله چندان
پیچیده به نظر نمیرسد! مسأله اصلی اینجاست:
ساحهای آلمانی چگونه در اختیار تروریستهای
تکفیری ق��رار گرفته و میگیرد؟ واقعیت امر این
است که بسیاری از س��احهای آلمانی از طریق
واس��طههای وابسته به دربار آلسعود و با نظارت
غیرمس��تقیم ای��االت متحده آمری��کا در اختیار
داعش ،جبه��ه النصره و دیگر گروههای تکفیری
منطق��ه قرار گرفته اس��ت .آیا مقام��ات  2حزب
دموکرات -مسیحی و سوسیال -دموکرات آلمان
نس��بت به این مسأله آگاه نیس��تند؟ آیا طعم و
طمع پترودالرهای س��عودی به اندازهای مرکل و
اشتاین مایر و دیگر مقامات آلمانی را مست خویش
کرده است که آنها را از توجه به تسلیح داعش از
سوی برلین بازداشته است؟ متاسفانه همین طور
است! نکته تلختر اینکه س��ران حزب سوسیال-

دموکرات ( )SPDتا زم��ان عدم حضور خود در
دول��ت ائتافی آلم��ان (به هم��راه احزاب متحد
مس��یحی) ،از منتقدان فروش ساح به خاندان
سعودی بودند اما هماکنون ،آن هم در سختترین
بره��ه زمانی ممکن ب��ه دلیل حض��ور در راس
معادالت سیاسی و اجرایی برلین ،از تسلیح ریاض
به صورت مستقیم و از تسلیح گروههای تروریستی
و تکفیری به صورت غیرمستقیم دفاع میکنند .از
این رو شاهد حمایت نظاممند و سازماندهیشده
تسلیحاتی آلمان از سعودیها بویژه طی سالهای
اخیر بوده و هس��تیم .حزب سوسیال -دموکرات
در مذاکرات خود با احزاب دموکرات -مسیحی و
سوسیال -مس��یحی در جریان شکلدهی دولت
ائتافی جدید آلمان ،به صورت ظاهری خواسته
خود را درباره ممنوعیت ارسال ساح به عربستان
(و بازیگرانی که به صورت مستقیم در جنگ یمن
مشارکت دارند) مطرح کرد اما این حزب در عین
حال پذیرفت مجوزهایی که پیشتر برای صادرات
تجهیزات نظامی صادر ش��ده مش��مول این بند
نشود! به عبارت بهتر ،حزب سوسیال -دموکرات
نس��بت به ادامه حمایت از جنایات س��عودیها
توسط مرکل ،چراغ سبز نشان داد.
 -3چندی پیش شاهد اصابت موشک سعودیها
به یک اتوب��وس حامل دانشآموزان بیگناه یمنی
بودی��م .در جری��ان این حمله ،دهه��ا دانشآموز
یمنی به ش��هادت رس��یده و تعداد زیاد دیگری
نیز مجروح شدند .سوال اصلی اینجاست :چرا آن
زمان آنگا مرکل و مقامات آلمانی موضعی واقعی
در اینب��اره اتخ��اذ نکردند و مانند  3س��ال و نیم
گذش��ته ،از کنار خون به ناحق ریخته شده ملت
مظلوم یمن براحتی گذش��تند؟ آیا مرکل نسبت
به جنایات سعودیها در یمن و کشتار بیرحمانه
هزاران انس��ان بیگناه (بویژه ک��ودک و زن) خبر
ن��دارد؟! آیا او نمیداند چنین جنایاتی در یمن به
واسطه حمایت مستقیم تس��لیحاتی ،سیاسی و
اقتصادی آلمان و دیگر کشورهای غربی از ریاض
صورت میگیرد؟! آیا صرفا رسانهای شدن پرونده
قتل جمال خاشقجی و تمرکز افکار عمومی دنیا
روی این پرونده باید مانع ادامه «تجارت خونین»
ژرمنها و سعودیها میشد؟
 -4بدون شک حنای صدراعظم آلمان دیگر رنگی
در بین ملته��ای دنیا ن��دارد! وقاحتی که امروز
بنسلمان و دیگر حکام سعودی به دست آوردهاند،
مرهون چک سفید امضایی است که ...
ادامه در صفحه16

شفافيت آروغ روشنفكرانه نيست

روزنام��ه جوان در
گزارش اصلي روز
پنج شنبه خود به
بحث شفافيت كه
در يكي از جلسات
درس خارج از فقه رهبر انقالب مطرح شده اشاره و آن
را برآمده از فقه اسالمي ميداند .جوان معتقد است كه
اين س��خنان نقطه عطفي در خصوص «روشن شدن
زواياي فسادخيز چه در عرصه سياسي و چه در عرصه
اقتصادي كشور» است.
اين روزنامه به ابزاري شدن ش��فافيت و تبديل آن به
«آروغ روشنفكري» اشاره كرده و مينويسد« :ماجراي
شفافيت در فضاي سياسي و اقتصادي ايران داستاني
دنبالهدار است كه سالها وصف آن در محافل سياسي
و رسانهاي سر زبانها ميچرخد ،البته شفافيت در تمام
اين مدت تنها ماهيتي ابزاري داشته و عمال بنا به داليل
سياسي و باندي هيچگاه فرصت تبلور در فضاي واقعي
اقتصادي و سياسي ايران را نداشته است ،حتي برخي
از سياس��تمداران ش��فافيت را يك آروغروشنفكرانه
ميدانس��تند كه به صورت وارداتي از غرب وارد ايران
شده و حاال هر كس به دنبال دوختن نمدي از آن براي
سر خود يا استفاده از آن عليه سايرين است».
روزنامه جوان همچنين ش��فافيت در احزاب و منابع
مالي آنها را نيز از حوزههايي ميداندكه ميتواند مدنظر
رهبري باش��د « :از حوزههايي ك��ه ميتواند در حوزه
سياسي نشانهاي از شفافيت مورد نظر رهبري باشد،
مشخصبودنعملكردمالياحزابوگروههايسياسي
است كه در ايران فعاليت ميكنند».

باكو عليه تهران

خبرگزاريتسنيم
با اش��اره به س��فر
ج��ان بولت��ون به
آذربايجان معتقد
است كه اظهارات
«المار محمدياروف» از مقامات باكو نشان ميدهد كه
جان بولتون با مقامات باكو درباره اعمال فشار بر ايران و
اينكه خروج امريكا از برجام را به «عاملي براي فشار بر
ايران » تبديل كنند ،گفتوگو كردهاند.
به عالوه در اين گزارش به س��فر پن��ج روزه «آويگدور
ليبرمن» وزير جنگ رژيم صهيونيستي به باكو اشاره
شده است كه ساخت پهپاد در آذربايجان «جز ايجاد
امكانمانورهايتبليغاتي،رسانهاي،ايذاييوجاسوسي
براي رژيم صهيونيستي در كنار گوش ايران اسالمي
چيز ديگري نيست» نويسنده در ادامه به تحليل سفر
بولتونبهمنطقهپرداختهوضمن«طرحاينپرسشكه
آيا باكو سياست «همسايگي عادي» را پيش ميبرد؟»
مينويسد« :سفر جان بولتون به باكو نيز حركتي ديگر
از همين قبيل اقدامات ايذايي و مانورهاي ضدايراني
محسوب ميش��ود .اصل ماجرا از اين قرار بود كه جان
بولتون با دستور كاري ضدايراني به باكو و نيز ايروان و
تفليس س��فر كرده است .براي آگاهان مسائل قفقاز و
ماهيت سياستهاي سه كشور قفقازي در قبال ايران
نيز روشن است كه مقامات هريك از اين كشورها چه
موضعيدرديدارباجانبولتوناتخاذكردهاندودرآينده
نيز در عمل چه عملي انجام خواهند داد؟»

یادداشتامروز

مگر اصالحطلبان
تضمین دولت نبودند؟
امید رامز

ای��ن روزه��ا خبره��ای خوش��ی از دولت به
گوش نمیرس��د؛ درست در ش��رایطی که کشور
در حس��استرین روزهای خود به لحاظ سیاسی
و اقتصادی به س��ر میب��رد و نیازمند یک دولت
منس��جم ،با اراده و مسؤولیتپذیر است که طبق
فرموده رهبر معظم انق��اب با مدیریت جهادی
بر مش��کات حال حاضر کش��ور فائق آید ،گاه و
بیگاه خبر اختافات داخلی دولت در رس��انهها
منتش��ر میش��ود و عجیب اینکه خ��ود اعضای
هیات دول��ت بر ک��وره اختاف��ات میدمند اما
آنچه حتی بیش از کشمکشهای دولتمردان در
خانواده دولت به چشم میآید و مایه تاسف است،
مس��ؤولیتناپذیری وزراس��ت .عباس آخوندی از
اعضای اصاحطلب دولت و رئیس ستاد انتخابات
میرحس��ین موس��وی در س��ال  ،88تازه پس از
گذشت بیش از  5سال از دوره وزارت و ناکارآمدی
در حوزههای مختلف مسؤولیتش ،به این نتیجه
رسیده که با دولت اختاف نظری و تئوریک دارد
و قادر به پیادهسازی ایدههای خود و لذا همراهی
با دولت نیست .آخوندی پس از تخطئه طرحهای
اجرایی دولتهای پیشین و مزخرف خواندن طرح
مسکنمهر ،خلف وعده و ناتوانی در تامین مسکن
اجتماعی ،عدم تحقق وعده نوس��ازی بافتهای
فرسوده ،ثبت آمار خیرهکننده در حوادث جادهای،
ریل��ی و هوایی ،واگ��ذاری پروژههای متعدد ملی
ساخت جاده به شرکتهای خارجی بهرغم توانایی
مثالزدنی ش��رکتهای داخلی ،باور نداش��تن به
توانمندیهای داخلی حتی در تهیه و سرو غذای
سرویسهای ریلی و باالخره ثبت رکورد رشد 300
درصدی نرخ مسکن در کمترین زمان ممکن ،با
لحن��ی طلبکارانه و بدون هرگون��ه عذرخواهی از
قصور خود ،متن استعفایش را در رسانهها منتشر
کرد و علت اس��تعفا را نه ناتوانی خود ،بلکه عدم
همراهی دولت با ایدههایش عنوان کرد.
محمد شریعتمداری ،وزیر سابق اصاحطلب
صنعت ،معدن و تجارت نیز در مراس��م روز ملی
صادرات ،پس از گذش��ت چند ماه س��خت برای
تولیدکنندگان که با توجه به شرایط ارزی ایجاد
ش��د ،با گل��ه از دول��ت میگوی��د« :در چند ماه
اخیر نتوانس��تیم با زبان قاطع از تولیدکنندگان و
صادرکنندگان دفاع و منویات آنها را اجرا کنیم...
با این روند درخواس��تم این است که مرا در هیچ
سمت اجرایی دیگر به کار نگیرید ،چون اگر روند
فعلی ادامه پیدا کند وج��ود من فایدهای ندارد».
شریعتمداری در حالی این جمات را بیان میکند
ک��ه گویی فردی غیر از وزیر صنعت ،مس��ؤولیت
مس��تقیم حمایت از تولیدکنندگان ،صنعتگران
و صادرکنندگان را برعه��ده دارد و گویی در این
ماهها ش��خصی غیر از او در مسند وزارت جلوس
فرموده بوده!
در همی��ن مراس��م جهانگیری ،مع��اون اول
رئیسجمه��ور و عضو دیگ��ر اصاحطلب هیات
دولت ،ضلع س��وم «بیاختیارنمای��ی» و «برائت
جستن» از سیاستگذاری ناکارآمد دولت را کامل
کرد .بیان جمله شاخص «من حتی اجازه برکناری
منش��ی خود را نیز ندارم» ،از یک تناقض آشکار
در من��ش معاون اول پرده برداش��ت .جهانگیری
که تا س��ال قبل س��عی داش��ت خود را در همه
دس��تاوردهای دولت -از برجام نافرجام تا کنترل
مصنوعی تورم -شریک و سهیم جلوه دهد و حتی
در فروردین امس��ال سوپرمن دالر  4200تومانی
معرفی شد ،اینک با بیان اینکه هدایت اقتصادی
دولت را تا همین اواخر او برعهده داشته ولی اخیرا
رئیسجمهور خود مدیریت اقتصادی دولت را به
دست گرفته است ،اوال سعی دارد پیروزیها را به
نام خود و شکس��تها را به نام دیگران ثبت کند،
ثانیا تاش میکند مشابه رفقای اصاحطلب خود،
با نقد وضع موجود ،خود را از کارنامه مردود دولت
تبرئه کند و عاوه بر انتقاد حتی زمزمههایی مبنی
بر استعفای او نیز به گوش میرسد.
پیش از ای��ن نیز رئیسجمهور در دانش��گاه
تهران با فرافکنی و عدم مس��ؤولیتپذیری درباره
وضع موجود ،بدون قبول نقش سوءمدیریت خود
در قوه مجریه ،همه کاس��تیها را متوجه شرایط
خارج از دولت یعنی تحریمهای آمریکا و فش��ار
روانی مردم کرده بود.
هم��ه اینها در ش��رایطی رقم میخ��ورد که
همانطور که ذکر ش��د کش��ور بیش از هر زمان
دیگری به یک دولت پاسخگو نیازمند است که اگر
در برآورده کردن وعدههای  5س��ال گذشته خود
ناکام بوده ،الاقل با مس��ؤولیتپذیری و مدیریت
جهادی سعی در جبران کاستیهای گذشته کند.
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