نوبخت:
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وزارت اطالعات
مأمورشناسايي
مديراندوتابعيتي
است

سخنگوي دولت گفت :وزارت اطالعات مأمور شناسايي مديران دوتابعيتي است.به گزارش
خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم ،محمدباقر نوبخت در نشست خبري درباره مديران
دوتابعيتي دولتي ،اظهار داشت :مديران دوتابعيتي تعريف دارد که وزارت اطالعات مأمور شد
مديران دوتابعيتي را شناسايي کند.سياست دولت اين است که از مديران دوتابعيتي استفاده
نشود.وي درباره دوتابعيتي بودن کاوه مدني معاون مستعفي رئيس سازمان حفاظت محيط
زيست ،نيز گفت :در مورد کاوه مدني اطالعات دقيقي ندارم؛ از وزارت اطالعات سؤال ميکنم،
اطالع ميدهم.نوبخت تأکيد کرد :نيروي انساني کشور و مديران نخبه ،سرمايه کشور هستند و
نبايد با اتهامات غيراخالقي نادرست ،غيرعرفي و غيرشرعي آنها را از نظام خارج کنيم .نميتوانيم
براي استفاده از منابع انساني فقط به گرايش سياسي آنها توجه کنيم؛ معتقديم بايد جلوي
نفوذ گرفته شود ولي اينکه بگوييم هر کسي در خارج درس خوانده نفوذي است ،غيراخالقي

سياسي
» نقدو نظر

بازخواني تأثير فتنه جمل پيدايش جريان خوارج؛

سانسور اظهارات فرمانده ارتش
در روزنام ه هاي اصالحات

»
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آي تاهلل محسن يگرکاني:

پورابراهيمي:

مردم با همت و تعصب کشور خود را بسازند

وقتي فتنه ،وقتي انحراف...

محسن خاکي
هرچند اتّفاق خوارج در ظرف زماني جنگ صفّين تحليل مي شود ،اما بايد
دانست که زمينه هاي اجتماعي و فکري پيدايش خوارج در فتنه جمل رقم خورد؛
آنجا که برخي با پيمان شکني بر صورت حکومت واليي چنگ زدند و دراعماق
ذهن برخي عوام ،اميرالمومنين را به ديکتاتوري و ظلم متهم نمودند.
محور استکبار به رهبري معاويه ،توانست ميوه فتنه داخلي جمل را در انتهاي
صفّين بچيند .در واقع ضر ِر فتنه جمل براي حکومت اميرالمؤمنين (ع) ما ّدي
نبود؛ ا ّما به وجهه اخالقي و اعتقادي سيستم سياسي واليت ضربه اساسي وارد
ولي خدا در نزد حکومت شوندگان به دليل جنگ با
کرد .چرا که حکومت ّ
"مشروعيت" خود را از دست
مسلمانان و مسلمان کشي در جمل بخشي از
ّ
داده بود .يعني بخشي از عموم مردم که بصيرت و تحليل دقيقي از ماجراي
فتنه نداشتند در دام دشمن (جريان سازش –استکبار) در انتهاي صفّين گرفتار
آمدند .اين نکته زماني قابل قبول خواهد بود که دانسته شود:
ا ّوال :علي بن ابيطالب (ع) بر تمام جهان اسالم با تفاوتها و اختالفات مهم عقيدتي
و فکري حکومت ميکند نه تنها شيعيان معتقد به واليت بالفصل او؛
توجهي از همراهان ايشان تحت تربيت اسالمي به قرائت خلفاي
ثانياً :بخش قابل ّ
پيشين رشد کردهاند و اختالف بين اسال ِم اميرالمؤمنين علي (ع) با اسال ِم عايشه
و ابوموسي و طلحه و مروان بن حکم برايشان روشن نيست؛
ثالثاً :ذات جنگ بين دو گروه از مسلمين که تا پيش از اين بي سابقه است به بي ثباتي
سياسي ولو در زير پوست حکومت ميانجامد .در نتيجه انسجام اجتماعي خدشه
جدي مييابد حتي اگر علي (ع) پيروز نبرد جمل باشد؛
ّ
توجهي از نخبگان قرار بگيرد ،بخشي
بنابراين آنجا که امام در برابر بخش قابل ّ
از
مشروعيت حکومت خود را از دست ميدهد؛ هر چند در اين تقابل ،محقّ
ّ
مقبوليت
مشروعيت و
باشد .زيرا در افکار عمومي مردم ،اختالف اساسي بين
ّ
ّ
وجود نداشت .همه اين داليل موجب شد تا در صفّين به محض اينکه سخن
از تو ّقف مسلمان کشي و عدم خون ريزي از اهل ايمان و رحمت و عطوفت و
صلح و لزوم شنيدن سخن مردم و ...به ميان آمد؛ بسياري بي درنگ بپذيرند.
اين پذيرش نشان ميدهد که به دليل فتنه داخلي جمل ،شبهات عميقي در
ذهن بدنه سياسي و نظامي سيستم اميرالمؤمنين (ع) باقي مانده است .جالب
ِ
اينکه نضر بن مزاحم اشاره ميکند که:
«سياست قرآن به نيزه کردن از جانب معاويه ،بعد از اين بود که شنيد ،اشعث
بن قيس (از فرماندهان و بلکه مخالفان اميرالمؤمنين در سپاه ايشان) در ليله
الهرير از زنان و دختراني ياد کرده که شوهران و پدرانشان را از دست دادهاند
و ميرود که عرب ،نسلش نابود شود]1[».
ضربه کاري ا ّما مخفي جمل و فتنه آن در صفّين اثر کرد و تا تکفير امام بوسيله
يارانش پيش رفت ]2[.به عبارت ديگر فتنه جمل سبب شد حياي اجتماعي
بسياري نسبت به مقام واليت و قداست حکومت اسالمي شکسته شود تا آنجا
که مطالبه واليت در زمينه قدرت باعث شد برخي از ياران سابق با اتهام ظلم
و ديکتاتوري به امام (ع) ،مقا ّمات معنوي و فکري و تدبير او را انکار و بر عليه
تمرد
ايشان بشورند .امام (ع) که سختي اوضاع و شرايط را درک کرده بود و ّ
يارانش را ميديد خطبهاي بيان فرمود که:
حکميت کتاب خدا هستم؛ ا ّما معاويه
«من سزاوارترين افراد براي پذيرفتن
ّ
و اصحابش اصحاب دين و قرآن نيستند ،من آنان را بهتر از شما ميشناسم،
از کوچکي با آنان بودهام ».سخنان امام (ع) بدين جا که ميرسد بيست هزار
نفر از لشکر عراق بدون آنکه امام (ع) را با لفظ "اميرالمؤمنين" صدا بزنند ،از
بعدها به
ايشان ميخواهند که
حکميت قرآن را بپذيرد .بسياري از ايشان که ّ
ّ
نام خوارج خوانده ميشوند از قاريان قرآن هستند]3[».
کار براي امام (ع) به جايي ميرسد که از سوي ياران خود مورد ترديد و بلکه
اتهام قرار ميگيرد .اتهام عدم تمکين به حکم قرآن براي علي (ع) به عنوان خليفه
مسلمين بسيار زهردار و کشنده است .چرا کار براي نظام سياسي واليي بدين
جا رسيده است؟! يک تحليل اين است که همراهان گذشته اميرالمؤمنين (ع)،
تبعيت و گنجايشي محدود براي اطاعت بي چون و چرا از
ظرفيتي خاص براي ّ
ولي خدا دارند؛ اين محدوده در جنگ جمل و جنگ طوالني صفّين (تا پيش
ّ
قابليتي براي ادامه وجود
از به نيزه شدن قرآنها) فرسوده شده و ديگر محل و ّ
ندارد .سختي مسلمان کشي در دو جنگ و فتنه جمل و صفّين ،هزينه زيادي بر
حکومت واليي تحميل و خنجري زهرآلود در انتهاي صفّين بر جانش نشاند.
بنابراين براي کساني که ادراک درستي از حقيقت واليت (که اساس دين است)
ندارند ،مطالبات امام (ع) ،بي محل و بال دليل تلقي ميشود و بلکه باالتر ،خروج
از شريعت شمرده ميشود .زيرا انشقاق در سيستم اميرالمؤمنين (ع) تنها به دو
حکميت قرآن به رهبري اشعث بن قيس که سازش با استکبار
دسته طرفداران
ّ
معاويه را دنبال مي کند ،و طرفداران امام علي (ع) که معتقد به ادامه نبرد با
شاميان بودند ،محدود نبود؛ طيف س ّومي در اين ميان با شعار "ال حکم إلاّ هلل"،
حکميت انسان ها در دين را باطل دانستند و آن را مخصوص خداوند قرار داده و
ّ
از اميرالمؤمنين (ع) ميخواستند تا مسئله تحکيم را رها کند و از رضايت خود به
حکميت انسان در دين توبه کند .چرا که اين رضايت موجب کفر اميرالمؤمنين (ع)
ّ
ـ نعوذ باهلل ـ شده است .ايشان همچنين اميرالمؤمنين (ع) را نسبت به
کشته شدگان از خويش مقصر ميدانستند! و معتقد به ادامه جنگ بودند؛ هر
حکميت قرآن -اندک بود .ا ّما
چند تعدادشان نسبت به گروه ا ّول -طرفداران
ّ
اميرالمؤمنين (ع) با استناد به آيه «اوفوا بالعقود» فرمودند:
«حال که قرار گذاشته شده است ،بايد تا پايان مدت عهدنامه و قرار صبر
نمايند]4[».
نکته مهم در انتهاي صفّين ،همان بي نظمي در فرآيند تصميم سازي[]5
کمي و کيفي امام (ع) از
در نظام سياسي است .سطح مطالبات و توقعات ّ
طرفدارانش باال رفته و بر اثر عدم تحليل درست ،عدم بصيرت و فقدان
توسط اميرالمؤمنين (ع) و اصحاب
ايمان ،کار براي ادامه اقامه معنويات ّ
خاصش بسيار سخت شده است؛ افزون بر اين ،تدبير و طرح امام (ع)
ّ
نيز زير سؤال رفته ،و حتّي متّهم به کفر شده است .اين يعني آرمانهاي
ولي خدا ،علي القاعده به پاي تحليلها و فهمهاي ناصواب يارانش
حکومت ّ
ذبح خواهد شد .مشکل شايد در سطح انتظارات علي (ع) از يارانش باشد
که غير متناسب با ظرفيت ايشان است؟ پاسخ منفي است .زيرا ظرفيت
متغير تعيين کننده براي سطح مطالبات و
همراهان حکومت واليي تنها ّ
انتظارات واليت از ا ّمت نيست.
مهمتر از آن سطح و عمق برنامه ريزي و عملکرد دشمنان ايمان نسبت به جامعه
واليي است .در اين حالت بر ا ّمت واجب است که مطالبات و أوامر واليت را در هر
کيفيت برآورده سازند .آنچه باعث شد علي (ع) به اهدافش
سطحي از ک ّميت و ّ
در حکومت نرسد همانا عدم توازن در دشمني يارانش با نظام استکباري معاويه
نسبت به دشمني ياران معاويه در مقابله با نظام اميرالمؤمنين (ع) بود.
*به نقل از برهان
پي نوشت ها:
 .1نصر بن مزاحم ،وقعه الص ّفين ،ص481
 .2بالذري ،انساب االشراف ،ج ،2ص357
 .3نصر بن مزاحم ،وقعه الص ّفين ،ص489
 .4همان ،ص 514
 .5فرآيند تصميم سازي دچار اختالل شده و نه تصميم گيري .تصميم سازي
قطع ادامه جنگ ماحصل عوامل و انديشه افراد بسياري
بدين معنا که ِ
بود که خارج از اراده فرد حاکم قرار داشتند .زيرا مرجع تصميم گيري
که اميرالمؤمنين (ع) است با اقتدار و صالبت از موضع خود در پذيرش
و عدم پذيرش حکم ّيت يا انتخاب َ
حکم دفاع ميکند؛ هر چند در نهايت
مورد پذيرش اکثريت سپاه واقع نميشود.

است.نوبخت با تأکيد بر اينکه انشاءاللهّ رفع حصر نزديک است ،گفت :شاهد محروميت برخي
شخصيتهاي نظام بهخاطر حصر هستيم ،دولت موافق آن نيست .در شرايطي که اتحاد بين
عربستان و رژيم صهيونيستي ايجاد شده الزم است ما کنار هم باشيم.سخنگوي دولت درباره
موضع دولت در استفاده از پيامرسانهاي داخلي تصريح کرد :موضع دولت درباره استفاده از
پيامرسانهاي داخلي کام ًال روشن است .تأکيد دولت براي استفاده از پيامرسانهاي داخلي
را در جهت شکستن انحصار ميداني م اما از سوي ديگ ر موافق فيلترينگ نيست.نوبخت درباره
وضعيت صرافيها و نبود ارز در بازار نيز اظهار کرد :ما به صورت روزانه جلساتي داريم و تمام
موارد مربوط ارز و نيازهاي ارز بررسي ميشود .بانک مرکزي براي همه مواردي که ثبت
سفارش کردهاند ،تصميماتي گرفته است .ما در حال بررسي نقاط آسيب هستيم .از نظر
دولت اين کار به درستي انجام ميشود.

اخبار برگزيده »

»

نماينده مجلس خبرگان رهبري گفت :مردم با همت و
تعصب کشور خود را بسازند.آيتاهلل احمد محسنيگرکاني
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،درباره حمايت از کاالي
ايراني از گراني و وضعيت اقتصادي کشور ابراز نگراني کرد
و گفت :مردم ايران هستند که ميتوانند ايران را بسازند.
وي با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب در زمينه
مسائل اقتصادي اظهار داشت :بسياري از جمعيت هشتاد
ميليوني کشور در کارهاي اقتصادي فعال هستند ،اگر همه

رئيس جمهور به چهارمين سوال جواب نميدهد

با هم متحد و دلسوز ايران و خودشان باشند بايد از کاالي
ايراني استفاده کنند.وي ادامه داد :شايد کيفيت کاالي ايراني
کمي پايين تر باشد اما بايد از آن حمايت کرد؛ براي از
بين بردن عيوب کاال نيازمند خريدار هستيم تا بتوانيم به
کيفيت بهتر فکر کنيم؛ اما از بس کاالي خارجي را خريديم
آنها را قوي و سرمايهدار کرديم خودمان فقيرتر شديم.
محسنيگرکانيدر ارائه مصداقي از مصرف کاالي داخلي
توسط کشورهاي ديگر بيان کرد :استکانهاي ژاپني در
ابتداي امر بسيار کيفيت بدي داشت و مشتري هم نداشت؛
رئيس جمهور اين کشور از مردم خواست که اگر غيرت،
تعصب و عالقه به کشور خود دارند کاالي کشور خود را
مصرف کنند؛ مرحله دوم بهتر و مرحله سوم تمام عيوب
آن از بين رفت.وي با بيان اينکه اگر کاالي ايراني مصرف
شود کيفيت باال ميرود گفت :عالوه بر اينکه مردم کشور
با عالقه بيشتري آن را مصرف ميکنند مردم دنيا نيز به
دنبال کاالي ايراني ميآيند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت:
رئيسجمهوربهچهارمينسوالجوابنميدهد.محمدرضا
پورابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به اينکه
چهارمين سوال از رئيس جمهور  ۲۲اسفند با  ۹۲امضاء
به کميسيون اقتصادي ارائه شد ،گفت ۵ :محور اقتصادي
علل نوسانات بازار ارز ،علت ادامه رکود اقتصادي ،عملکرد
دولت براي کاهش نرخ بيکاري و استمرار تحريم ها
عليرغم اجراي کامل برجام و عدم موفقيت دولت در
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از محورهاي مهم سوال چهارم
از رئيس جمهور است.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينکه اين کميسيون بالفاصله
بعد از آن روز ،نامه اي به رئيس جمهور ارسال کرد و
خواستار معرفي نماينده رئيس جمهور براي حضور در
کميسيون براي ارائه توضيحات شد ادامه داد :پس از آن
براي دور دوم  ۱۵فروردين ماه ،نامه اي را به دفتر رئيس
جمهور ارسال کرديم تا نماينده ايشان براي حضور در

خسته است؛ دقيقا يعني چي؟!

کميسيون حاضر شود اما تاکنون به اين نامهها پاسخ داده
نشده است.گفتني است عالوه بر اين جبار کوچکي نژاد
يکي از امضاکنندگان سوال از رئيس جمهور در گفتگو
با مهر اظهار داشت :عليرغم گذشت بيش از يک ماه
از سوال چهارم از رئيس جمهور به کميسيون اقتصادي،
هنوز تعداد امضاکنندگان کاهش پيدا نکرده اما رئيس
جمهور از معرفي نماينده خود براي پاسخ به سواالت
طفره مي رود.

س رلشکر باقري:

نظام دوقطبي در جهان فروپاشيده است
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت :نظام دوقطبي در جهان فروپاشيده
است.به گزارش خبرنگار مهر سردار سرلشکر محمد باقري در اجالس
فرماندهان نيروي دريايي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند در تهران ،اظهار
داشت :اميدوارم اين اجالس در رسيدن به اهداف خود موفق بوده و گام
بزرگ ديگري در تعميق همکاري ها و تعامالت نيروهاي مسلح کشورهاي
حاضر در اجالس ،به ويژه نيروهاي دريايي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند
بردارد و در آينده شاهد تبديل اين گونه اجالس ها به نهادي تاثيرگذار در
تامين امنيت دريايي در سطح اقيانوس هند و ارتقاي مولفه هاي امنيتي
در اين منطقه و بلکه در همه درياهاي جهان باشيم.وي گفت :بدون ترديد
نظام سنتي دوقطبي در جهان فروپاشيده و قدرت هاي جديدي در شرق
و غرب جهان سر برآورده اند و اصوالً جهان امروز نيازمند مهندسي مجدد
نظم بر اساس جهاني چند قطبي و احترام به حقوق همه کشورها مي باشد.
اما برخي قدرتها و بازيگران منطقه اي و جهاني واقعيات نوين جهان را
بر نمي تابند ،تحت تاثير اين رويکرد متاسفانه هيچ نقطه اي از جهان از
آسيب ها و خطرات در امان نيست.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح
کرد :آمريکا و برخي ديگر از قدرتها با اعزام و استقرار واحدهاي نظامي
به مناطقي مانند خليج فارس ،اقيانوس هند ،درياي جنوب چين ،درياي
مديترانه و ديگر مناطق و با بهانه هاي مختلف و بهکارگيري ادبيات زور،
تحريم و اتهام زني ،بي نظمي و آنارشي را گسترش مي دهند.باقري افزود:

آمريکا با ايجاد و حمايت از گروه هاي تروريستي و افراطي مانند داعش،
بخش بزرگي از منطقه غرب آسيا را دچار بحران کرده و کشتار انسان هاي
بي دفاع ،آوارگي ميليون ها نفر و تخريب هزاران شهر و روستا را زمينه
سازي کرده و باعث شده و عالوه بر آن ،آمريکا بدعهدي و پيمان شکني
در توافقات بين المللي را ترويج مي کند که زير پا گذاشتن توافقات ۵+۱
با ايران نمونه بارز آن است.وي ادامه داد :رژيم صهيونيستي نيز در حالي
که براي تهديد کشورهاي همسايه با آزادي عمل مطلق ،زرادخانه هسته اي
خود را روز به روز گسترش مي دهد و بدون هيچگونه مجوز بين المللي
به کشورهاي همسايه خود تجاوز مي نمايد ،آمريکا در يک برخورد
گزينشي و دوگانه حتي خريد و يا توليد تجهيزات دفاعي مشروع و متعارف
توسط ديگر کشورها را جرم محسوب مي کند ،حمله اخير هوايي آمريکا و
متحدين آن به سوريه به بهانه واهي سالح شيميايي مصداق بارز اين رفتار
غيرقانوني است.رئيس ستادکل نيروهاي مسلح گفت :آنان با صدور گسترده
تسليحات مخرب به برخي از کشورهاي منطقه غرب آسيا ،مانند عربستان،
زمينه تشديد مسابقات تسليحاتي ،جنگ و بحران را به وجود آورده اند
و باالخره با تعقيب طرح هاي تجزيه و فروپاشي ،تضعيف حاکميت هاي
قانوني و مستقل برخي کشورها را زمينه سازي مي کنند که نمونه بارز آن
در عراق و سوريه قابل مشاهده است.باقري با بيان اينکه ايران به عنوان
يک کشور مستقل ،هيچگاه سر تسليم در برابر زياده خواهي هاي آمريکا و

برخي متحدان منطقه اي آن فرود نياورده و نمي آورد اظهار داشت :ايران
در مقابل با اتکاء به ظرفيت هاي ملي خويش دست برادري و دوستي را
به سوي جهانيان دراز کرده است.وي ادامه داد :حضور پيشتازانه ايران در
ميادين مبارزه با تروريسم و افراطي گري در سوريه و عراق و کمک به
دولت قانوني و نيروهاي مسلح اين کشورها ،در کنار ديگر متحدين خود
مانند روسيه ،کمک بزرگي به صلح و امنيت جهاني و ثبات در آسياي
غربي کرده است.رئيس ستادکل نيروهاي مسلح بيان داشت :ويژگي هاي
ژئواستراتژيکي ،ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي اقيانوس هند موجب شده
تا اين منطقه از جهان نيز نقش برجسته اي در معادالت بينالمللي ايفا
کند و دامنه اثرگذاري تحوالت و وقايع اين منطقه فراتر از محدوده هاي
جغرافيايي اش باشد.باقري افزود :منطقه اي که بيش از  ۲/۶ميليارد نفر
را در خود جاي داده است ،تامين و جابهجايي بخش عمده اي از منابع و
ذخاير هيدروکربني جهان از طريق مسيرهاي واقع در اين منطقه صورت
مي پذيرد ،بخش قابل توجهي از مواد اوليه و همچنين محصوالت و
فرآورده هاي مورد نياز مردم جهان در اين منطقه توليد و صادر مي شوند.
وي گفت :فرودگاههاي اين منطقه روزانه شاهد ورود و خروج دهها هزار
سورتي هواپيما بوده و آب هاي اين منطقه محل تردد هزاران شناور است،
اين ويژگي ها تنها بخشي از اهميت و ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه منطقه
اقيانوس هند را بيان مي کند.

دكتر محمد جواد الريجاني ،رئيس پژوهشگاه دانشهاي بنيادي :

دكتر محمد جواد الريجاني در گفتگو با تسنيم گفت:
وزرا براي اظهارنظر از رئيسجمهور ميترسند
وي در پاسخ به اين سوال که "آقاي رئيس جمهور
حجتاالسالم روحاني اخيرا ً از وزرا انتقاد کرده که
چرا صحبت نميکنند و روزه سکوت گرفتهاند؛
آيا اينگونه تحت فشار گذاشتن وزرا و طرح
درخواستهاي اينچنيني از آنان براي حمايت
از رئيس دولت با ماموريتهاي رئيسجمهور
جايگاه ايشان هماهنگ و سازگار است يا خير؟"
تاکيد کرد :متاسفانه بايد بگويم که برداشت از
صحبت آقاي رئيسجمهور ،نوعي تهديد وزراست،
به اين معني که وي ميگويد ،اگر حاضر نيستيد از
مواضع و آراي ايشان(رئيسجمهور) و سياستها و
تصميمگيريهايش دفاع علني کنيد ،بهتر است از
کابينه برويد .ايشان(آقاي روحاني) خطاب به وزرا
گفتند که از چه کسي ميترسيد؟ بنده ميگويم
که در وهله اول از خو ِد ايشان (رئيس جمهور)
ميترسند(خنده) ،زيرا ممکن است يک وزيري
اص ً
ال برداشت ايشان از يک موضوع را قبول نداشته
باشد ،تا چه برسد به اينکه از مواضع دفاع کند،
حتي يک وزيري ممکن است سياستگذاريهاي
رئيسجمهور يا نحوه مديريت وي را قبول نداشته
باشد ،اما آقاي رئيسجمهور طوري برخورد کرده
که اگر حاضر نيستيد از بنده علني دفاع کنيد،
بايد برويد! خيلي از ايشان ميترسند ،چرا دنبال
لولوي ديگري باشند(.خنده)
وي "توهين به وزرا" توسط روساي جمهور را يکي از
سيئات دولت قبل توصيف کرد و افزود :ايشان(آقاي
احمدينژاد) نه تنها شأن رياستجمهوري را در
دولت قبل پايين آورد ،بلکه شأن وزارت را نيز پايين
آورد .به يکي ميگفت هلو و به ديگري ميگفت
زردآلو! يکي در سفر آفريقا و ديگري در مسير
رفتن به اداره عزلميشد! اص ً
ال چيزهاي عجيب
و غريبي اتفاق افتاد ،تنها نتيجه آن اين بود که
وزارت ،يک شغل بيوزن ميشد ،گويي وزرا همه
بايد نوچههاي رئيسجمهور باشند ،در حالي که
طبق قانون ،وزرا خودشان يک مسئوليت قانوني

وزرا براي اظهارنظر از رئيسجمهور ميترسند

هيئت دولتي دارند ،يعني اگر هيئت دولت چيزي را
مصوب ميکند ،وزير مستق ً
ال مسئوليت دارد.
نويسنده کتاب "حکومت ،مشروعيت و کارآمدي" با
تاکيد بر اينکه "اينها(اقداماتي شبيه به رفتارهاي
آقاي احمدينژاد و رفتار اخير آقاي روحاني) روش
درستي براي برخورد با وزرا نيست" خاطرنشان
کرد :چه بسا وزرا راجعبه فهم رئيسجمهور،
سياستهايش و نيز جايگاه نظارتي حرف دارند.
همچنين ايشان(آقاي روحاني) گفت که واحدهاي
نظارت حق دخالت ندارند ،طبيعتا عنوان دخالت،
عنوان نسبتاً موسعي است ،اما قانون حدود آن را
مشخص کرده است؛ به عنوان مثال ،طبق قانون،
ديوان عدالت اداري ميتواند مصوبه هيئت دولت را
برگرداند ،حتي اگر در يک دانشگاه يا مؤسسهاي اگر
به فردي ظلم و حکمي برايش صادر شده ،ميتواند
با مراجعه به ديوان عدالت آن را برگرداند ،آيا اين
هم دخالت است يا خير؟ از لحاظ عنوان ظاهرش
دخالت است ،اما اين حق دستگاه نظارتي است.
همچنين سازمان بازرسي کل کشور ميتواند
براي توقف اجراي قراردادي حکم صادر کند يا
دادستانها از باب امور عامه ،اگر مسئلهاي -قطع
نظر از محتوا و شرايط آن -براي منافع عمومي ضرر
داشته باشد ،طبق صراحت قانون اساسي ميتواند

آن را متوقف کند تا تکليفش روشن شود ،اين
عنوان دخالت که آقاي رئيسجمهور اشاره کرد،
عناوين حقوقي دقيقي نيست و انتظار است که
در اين امور با دقت بحث شود؛ به هر صورت،
هيئتهاي نظارتي در خانه نمينشينند نظارت و
بعد به رسانهها اعالم کنند ،بلکه بايد در چارچوب
قانون به موضوعات ورود کنند.
محمدجوادالريجانيهمچنينبااشارهبهکاربردعنوان
اهانتآميز "ناقص العقل" توسط آقاي روحاني خطاب
به برخي منتقدان دولت ،گفت :استناد "کم عقلي"
و "ناقصالعقلي" اص ً
ال قشنگ نيست ،به هر
صورت هيچکدام از انسانها "عقل کل"نيستند.
اين هم از سيئات دولت قبل است که دچار يک
(Egocentrismخودمحوري) و خود بزرگبيني
بود و بقيه را کمعقل يا بيعقل ميدانست .همه
در عقل مانند هم هستيم ،با همدلي و مشورت
ميتوانيم بهترين تصميم را بگيريم .رئيس محترم
جمهوري ميتوانست تقاضا کند که اگر واحدهاي
نظارتي در جايي به تصميمي رسيدند که خالف
تصميم واحدهاي اجرايي است ،موضوع را با او
مطرح کنند تا جلسهاي داشته باشد که مثال
توالي تغيير تصميم را کاهش دهد ،اين حرف
بدي نيست زيرا همه ما چه در بُعد نظارت و چه

اجرا ،براي منافع ملي کار ميکنيم .اما استناد
کمعقل به آنها نه تنها درست نيست ،بلکه در
شأن رئيسجمهور هم نيست .اصال اينکه انسان
احساس کند که عقل کل است و بقيه کم عقل
هستند ،يک مرض خيلي سنگيني است.
وي ادامه داد :معتقدم بايد همديگر را متواضعانه
قبول داشته باشيم و با همدلي کار را پيش
ببريم ،همدلي در صحبت نيست که فقط شعار
دهيم و بعد حرکات و حرفهايمان رماننده باشد.
هم وزرا و هم واحدهاي نظارتي را برماند که
در آن(در واحدهاي نظارتي) وزير هم هست،
به هر صورت وزير اطالعات و رئيس تعزيرات
جزء واحدهاي نظارتي هستند که زير نظر
دولت فعاليت ميکنند ،البته واحدهاي نظارتي
ديگري هم وجود دارند .به هر صورت بنده فکر
ميکنم که اينها به نفع خو ِد دولت هم هست،
بنده طبق آشنايياي که با آقاي دکتر روحاني
دارم ،خيلي تعجب ميکنم که ايشان چنين
مسلکي را در برخورد با ديگران داشته باشد!
االن دوران تواضع است و بهتر است عقلهايمان
را مثل هم بدانيم.
خبرنگار تسنيم از محمدجواد الريجاني پرسيد:
"برخي ميگويند اينگونه مواضع و برخوردهاي
آقاي روحاني با منتقدان در شرايطي هم انجام
ميشود که دولت از کارآمدي وااليي هم در عرصه
اجرا برخوردار نيست تا بتواند از موضع باال با بقيه
صحبت کند و همين مسئل ه فقر کارآمدي بايد
دولت را بيش از شرايط عادي به صرافت تعامل
بهتر با منتقدان بيندازد؛ نظر شما چيست؟"
محمدجواد الريجاني پاسخ داد:حتي اگر اينطور
هم بود(دولت کارآمدي بااليي داشت) ،باز هم
حق نداشت اينگونه صحبت کند .يعني حتي
اگر دولت که به هر حال دولت خودمان است،
توفيقات عظيمي هم داشت که ما آرزو داريم
ميداشت و داشته باشد ،حق ندارد اين کار را
بکند ،دولت بايد مانند ساير اعضاي نظام نسبت
به ديگر اعضا ،متواضعانه کار کند.

امير حاتمي در مراسم امضاي قرارداد خط گاز ايرانشهر -چابهار:

وزارت دفاع براي تحقق امنيت پايدار در مکران عزم جدي دارد

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :وزارت دفاع براي تحقق امنيت
پايدار در مکران عزم جدي دارد.به گزارش خبرگزاري مهر امير سرتيپ امير
حاتمي در مراسم امضاي قرارداد احداث خط انتقال گاز ايرانشهر ـ چابهار
اظهار داشت :پروژه خط لوله گاز ايرانشهر به چابهار ،پروژهاي اقتصادي،
اما با آثار اجتماعي و امنيتي براي منطقه مکران است.وي با اشاره به سفر
مقام معظم رهبري به منطقه مکران و تاکيدات معظم له بر توسعه سواحل
مکران افزود :بعد از اين تاکيد ،نيروهاي مسلح به عنوان پيشران و پيشرو
توسعه در منطقه انتخاب شدند و اقدامات بسيار ارزشمندي از سوي دولت
براي توسعه مکران اجرايي شد تا ظرفيت هاي نهفته در منطقه فعال شود.
حاتمي با بيان اينکه مسئوليت دبيري سواحل توسعه مکران از سوي دولت
محترم برعهده وزارت دفاع گذاشته شده است ،تصريح کرد :با توجه به اينکه
معاون اول رئيس جمهور رئيس توسعه سواحل مکران است ،اين منطقه از
اهميت فوق العاده اي براي کشور برخوردار بوده تا ظرفيت هاي عظيم اين
منطقه که کمتر به آن توجه شده شکوفا و مورد بهره برداري قرار گيرد.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح احداث خط انتقال گاز ايرانشهر ـ
چابهار را در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و شعار سال مبني بر حمايت
از کاالي ايراني برشمرد و ادامه داد :اجراي اين پروژه سبب اشتغالزايي و
رونق توليد مي شود و برکات فراواني براي مردم منطقه به همراه خواهد
داشت.دبير ستاد توسعه سواحل مکران با بيان اينکه حضور وزارت دفاع
در انجام اين پروژه نشان دهنده عزم و اراده اين وزارتخانه براي تحقق يک
امنيت پايدار در منطقه در حوزه هاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...
است ،گفت :مصمم هستيم تا اجراي قرارداد خط لوله گاز ايرانشهر ـ چابهار
را در مدت تعيين شده انجام دهيم.حاتمي توجه به زيرساخت ها و رفع
محروميت زدايي از منطقه را يکي از داليل مهم در اجراي اين پروژه حائز
اهميت برشمرد و گفت :تالش داريم تا با ايجاد بسترهاي الزم زمينه را براي
تعامل هر چه بيشتر با همسايگان خارجي با توجه به سواحل بکر مکران
فراهم کنيم.وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خاطرنشان کرد :براين
اساس شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح براي اينکه

اظهارات وحدت آفرين فرمانده کل ارتش در صفحات اول روزنامههاي
اصالح طلب هيچ جايي نداشت و اين اظهارات در اقدامي هماهنگ
توسط زنجيرهايها سانسور شد .مشرق نوشت :در پي هجمههاي
اخير عليه سپاه پاسداران که با اظهارات حسن روحاني در مراسم
روز ارتش شدت گرفته بود ،فرمانده کل ارتش در اظهاراتي مهم
و انقالبي ضمن دفاع قاطع از سپاه و اعالم همدوشي ميان ارتش
و سپاه در دفاع از انقالب ،گفت تفرقهافکنان داخلي خود را خسته
نکنند چراکه ارتش دست خود را از دست سپاه برنميدارد .امير
سرلشکر موسوي همچنين با اشاره به هجمههاي داخلي عليه سپاه
که از حضور اين نيرو در مقابله با نفوذ و فتنه سياسي و همچنين
سازندگي انتقاد ميکنند ،گفت اين حمالت تازگي ندارد و اين
افراد خود را به غفلت زدهاند چراکه وظيفه سپاه است که به اين
حوزههاي تهديد ورود کند .امير موسوي همچنين با دفاع قاطعانه
از بسيج ،گفت يک بسيجي است و آرزو دارد در اين نيرو به خدمت
بپردازد .نکته قابل توجه اينجاست که اظهارات وحدت آفرين
فرمانده کل ارتش در صفحات اول روزنام ه هاي اصالح طلب هيچ
جايي نداشت و اين اظهارات در اقدامي هماهنگ توسط مدعيان
«دانستن حق مردم است» سانسور شد.
***

بتواند اهداف دولت و نظام اسالمي را در منطقه مکران جامه عمل بپوشاند
وارد اجراي اين پروژه بزرگ شد و سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري
تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در خط لوله ايرانشهر به چابهار کاري
هوشمندانه بود.وي با بيان اينکه بيکاري ،عدم توسعه يافتگي ،محروميت هاي
اقتصادي و اجتماعي مستمسکي بر ايجاد ناامني در اين گونه از مناطق
مي شود ،خاطرنشان کرد :تحقق توسعه و امنيت پايدار در منطقه به لحاظ
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مستلزم سرمايه گذاري هاي جدي است.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اضافه کرد :با اجراي اين خط لوله
گازي شاهد رونق اقتصادي و توسعه کارخانجات پتروشيمي ،مجتمع هاي
پتروشيمي ،تغذيه نيروگاه ها و ...و .خواهيم بود.وي خاطرنشان کرد :شرکت
سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح که صاحب صندوق هاي
بازنشستگي نيروهاي مسلح است با حضور در اين پروژه ها ،عالوه بر
کمک جدي به دولت محترم ،براي حفظ ارزش اقتصادي صندوق هاي
بازنشستگي تالش مي کند.

آقاي روحاني ساعت  10صبح  -آن گونه که وزير ارتباطات
مي گويد  -خسته بوده و گرنه آمار ايجاد اشتغال در فضاي مجازي
ظرف دو سال را جاي يک سال و ضرب در  10نمي گفت! وقتي
روحاني گفت "وزير ارتباطات ،اين آمار را  2ميليون اعالم کرده و
گزارش هايي که به من رسيده ،اشتغال از اين هم باالتر است"،
آذري جهرمي داشت شاخ در مي آورد .وقتي از خستگي برخي
مديران دولتي به ويژه رئيس جمهور حرف مي زنيم ،دقيقا درباره
چه چيزي حرف مي زنيم؟ خستگي اول صبح يعني چي؟ و براي
کدام کار و فعاليت نکرده؟ همين چند ماه پيش بود که عبداهلل
ناصري (عضو شوراي سياستگذاري اصالحطلبان و مشاور خاتمي)
در گفتگو با روزنامه فرهيختگان اظهار داشت "روحاني در مقايسه
با همه رؤساي جمهور پيشين ،وقت براي دولت نميگذارد .ناطق
نوري در همين زمينه به روحاني اعتراض کرده و گفته؛ "من که
االن فقط يک حوزه علميه در لواسان دارم از ساعت  6:30صبح آنجا
حاضر ميشوم و شما بايد کمي زودتر برويد و به سخن وزرايتان
گوش کنيد .رئيسجمهور حوزههاي کليدي کشور را شوخي
گرفته است .او به دليل روحيهاش مشورتپذير نيست ...روحاني
در حوزه اقتصادي موفق عمل نکرد و حوزه اقتصادي دولت بسيار
به هم ريخته است ".هاشمي رفسنجاني در آخرين جلسه يکي از
کميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،از شيوه مديريت
روحاني گاليه و انتقاد جدي کرده بود؛ به اين دليل که وقت کافي
روزانه براي رسيدگي به مشکالت اقتصادي نميگذارد و هم اينکه
از موضع باال برخورد کرده و مالقات با او حتي براي من (هاشمي)
هم آسان نيست .پيش از هاشمي ،کرباسچي دبيرکل کارگزاران
درباره خستگي و ناکارآمدي برخي دولتمردان گفته بود" :نبايد
اين گونه باشد که مسئوليتها را از دوش خودمان برداريم ...بايد
دلمان شور بزند .دولت بايد فکري کند ...اينکه يک تعدادي آدم
خسته و سالخورده بنشينيم و بلند شويم که نميشود! اص ً
ال فرض
کنيد مناقشه هستهاي هم حل شد ،بعد از آن چه؟ اين بيتحرکيها
آدم را براي دولت نگران ميکند".
***

لغو ممنوعيت صادرات تجهيزات نيروگاه
هستهاي چک به ايران

حزب کمونيست جمهوري چک توانست طرح لغو ممنوعيت صادرات
تجهيزات نيروگاهي هستهاي به ايران را در پارلمان اين کشور به
تصويب برساند 18 .سال است که صادرات تجهيزات نيروگاه هستهاي
به ايران در جمهوري چک ممنوع بوده و حزب کمونيست اين کشور
از سال  2009در تالش است اين ممنوعيت را لغو کند .ارائه يک
طرح دقيق از سوي شرکت «زد وي وي زد» ميلسکو به پارلمان
اين کشور درباره مشکالت همکاري با ايران سبب شد تا پارلمان اين
کشور ممنوعيت صادرات تجهيزات به ايران را لغو کند .گفتني است
اين شرکت اهل جمهوري چک در مناقصه قرارداد فروش تجهيزات
تهويه هوا به نيروگاه بوشهر ايران برنده شده است .دولت چک زماني
که اين طرح در کابينه اين کشور مطرح شد موضع ممتنع را اتخاذ
کرد .اين در حالي بود که لغو ممنوعيت صادرات تجهيزات نيروگاه
هستهاي به ايران ميتواند روابط اين کشور را با ديگر متحدان خود
نظير آمريکا دچار بحران کند.
***

ادبيات و لحن روحاني
به هيچ عنوان شايسته نبود

روزنامه اصالح طلب اعتماد در يادداشتي با عنوان «سخنان سينوسي روحاني»
نوشت« :در حالي شاهد يکي از سخنرانيهاي پرشور رئيسجمهور بوديم
که سخنرانيهاي آقاي روحاني بعد از انتخابات به نوعي حالت سينوسي
پيدا کرده و يک روز مردم و حاميان دولت به طور کامل از سخنان و
ادبيات رئيسجمهور نااميد شده و نوبت بعد ،روحاني با سخنان خود اميد
حاميان را زنده ميکند و در چنين شرايطي ،به نظر ميرسد که نميتوانيم
س جمهور ميخواهد با
بر اساس اظهارات اخير قضاوت کنيم که آيا رئي 
اين سخنراني دولت را در يک سير صعودي قرار دهد يا احياناً در ادامه
راه ،شاهد عقبنشيني دولت در کالم و عمل خواهيم بود؟» اين روزنامه
در ادامه نوشت« :در بخشهايي از همين سخنراني شاهد استفاده از
ادبيات و لحني نامتعارف ازسوي رئيسجمهور بوديم و درحالي که حق
نظارت ،انتقاد و اطالع ،شعار اصلي دولت بوده است ،در اين سخنراني
تاکيد شد که نهادهاي نظارتي در امور اجرايي دخالت نکنند و فارغ از
محتواي سخنان رئيسجمهور ،ادبيات و لحني که ازسوي ايشان مورد
استفاده قرار گرفت نيز به هيچ عنوان شايسته نبود .اين ادبيات نشان
س جمهوري هنوز جايگاه نهادهاي نظارتي را در ذهن
ميدهد که رئي 
نپذيرفته و اين درحالي است که به هر حال نهاد نظارتي وظيفه دارد
از مسئوالن اجرايي سؤال کند ...مسئوالن اجرايي موظف به پاسخگويي
منطقي به نهادهاي نظارتي هستند».
***

تأييد واردات غير قانوني خودرو

رئيس سازمان توسعه تجارت ،واردات غيرقانوني خودرو را تاييد
کرد .رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينکه پس از توقف
ثبت سفارش واردات خودرو ،تخلف صورت گرفته است ،گفت:
براي روشن شدن اين موضوع پرونده تخلفات به دستگاه هاي ذي
ربط امنيتي قضائي ارسال شده است .به گزارش خبرگزاري صدا و
سيما ،مجتبي خسروتاج با اشاره به اينکه حراست وزارت صنعت،
معدن و تجارت در چندين نوبت در اين باره که برخي ثبت سفارش
واردات خودروها مورد تاييد نيست ،اطالع رساني کرده است ،گفت:
به رغم آنکه در تيرماه پارسال بارها اعالم شد ثبت سفارش واردات
متوقف شده اما خودروهايي از مسير گمرکات ترخيص شده که
ثبت سفارشات آنها بعد از تاريخ اعالمي بوده است .وي با يادآوري
اين که فعال نبايد قضاوت هاي زودهنگام انجام داد و بايد منتظر
رسيدگي ها بود ،گفت :ما هم تاييد مي کنيم تخلفاتي صورت گرفته
و اعالم هم کرديم که کدام شرکت ها و کدام واردکنندگان چه نوع
تخلفاتي انجام داده اند ،چون اين موارد اشکال ،در شرايطي انجام
شده که مرتب اطالع رساني مي کرديم .در اين ايام ثبت سفارش
براي اين افراد و شرکت هاي خاص ممنوع است ،اما اينکه آنها چطور
توانستند اين کار را انجام دهند ،بايد رسيدگي شود.

